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m.in. Asyryjskie Tablice, Awestę, Bardö T’ödröl -  Tybetańską Księgę Umarłych, En- 
chrydium papieża Leona, Księgę Henocha, Neęronomicon, Szmaragdową Tablicę, 
Zohar oraz słownik pojęć magicznych.

Feminizm

Germaine Greer: Kobiecy eunuch. Przekład J. Gołyś, B. Umińska. Dom Wy
dawniczy Rebis, Poznań 2001, seria Biblioteka nowej myśli. W Wielkiej Brytanii 
książka ukazała się w roku 1970. Jej celem było przedstawienie feminizmu jako posta
wy integralnej, mogącej w swych konsekwencjach przynieść kobietom pełnię życia 
także poprzez wzajemne zbliżenie obu płci. Czy po 32 latach od ukazania się na Zacho
dzie może odegrać jakąkolwiek rolę w Polsce, poza zasileniem bibliotek na podyplo
mowych gender studies?

Siostry i ich Kopciuszek. Pod red. E. Graczyk i M. Pomirskiej. Uraeus, Gdynia 
2002, seria la femme. Książka jest pokłosiem sesji naukowej, w której brało udział 
kilkadziesiąt osób: literaturoznawcy, historycy i psychologowie. Motyw kopciuszka 
z bajek i powieści o dojrzewaniu dzięki B. Bettelheimowi wszedł do współczesnej hu
manistyki jako archetyp niedopracowanej kobiecości -  symbol feminizmu, metafora 
kobiecego losu.

Ważne wznowienia

Johann Gottlieb Fichte: Powołanie człowieka. Przekład A. Zieleńczyk. Antyk, 
Kęty 2002, seria Biblioteka europejska. Wznowienie podstawowej książki niemieckiego 
filozofa wydanej przed 46 laty w minimalnym nakładzie przez PWN w serii BKF.

Herbert Spencer: Jednostka wobec państw a . Według wydania polskiego z 1886 r. 
w przekładzie anonimowym. Przekład (uwspółcześniony), przypisy i wstęp A. Bosiacki. 
Liber, WPiA UW, Warszawa 2002, seria Klasycy Myśli Prawnej. Pozycją tą wydaw
nictwo Liber zapoczątkowało serię wznowień książek klasyków myśli społecznej, po
litycznej i prawnej wydawanych w Polsce przed 1939 r. Jednostka wobec państw a  (tytuł 
ang. The man versus the State) to jedna z ważniejszych książek w dorobku H. Spencera, 
stanowiąca manifest jego poglądów liberalnych.

Henryk Elzenberg: K łopot z  istnieniem. A foryzm y w porządku  czasu. Wstęp re
dakcyjny W. Tyburski i R. Wiśniewski. UMK, Toruń 2002. Pod patronatem UMK


