
Biblioteka poleca!  

NIE TYLKO MATURZYSTOM  

 

Najlepsza literatura zawsze budziła duże emocje i często spore kontrowersje. Seria 
„Literatura i kontrowersje” pragnie przedstawi ć książki, które wzbudziły najwi ęcej 
burzliwych polemik, sprzecznych opinii i radykalnych reakcji w całej historii literatury. 
Prócz omówień poszczególnych tytułów, odnajdziemy tutaj również charakterystyki 
najciekawszych bohaterów literackich, sylwetki autorów, a także próby omówienia dzieł 
w kontekście współczesnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji filmowych. 

 

 

: Biblioteka samobójców (Dagny Kurdwanowska) 

Literaci, podobnie jak inni artyści, wydają się szczególnie 
predestynowani do odejścia z tego świata w sposób nienaturalny. Może 
się to wiązać z podkreślanym w wielu (naukowych i mniej naukowych) 
artykułach związkiem ponadprzeciętnych zdolności ze skłonnością do 
nadużywania substancji psychoaktywnych oraz do zaburzeń 
psychicznych, zwłaszcza depresji i choroby dwubiegunowej. Może, ale 
czy musi? Bo o ile w niektórych przypadkach (vide Sylvia Plath, Sarah 
Kane, Edward Stachura, Ernest Hemingway) wydaje się oczywiste, to 
już na przykład w całym 89-letnim życiu Sándora Máraia (Dagny 
Kurdwanowska jest zwolenniczką takiej właśnie, może mniej 
poprawnej, ale nasuwającej się niejako instynktownie, formy odmiany 
jego nazwiska; ja również) nie zdarzyło się nic, co by pozwalało 
przypuszczać, że jego umysł pracuje na nieprawidłowych obrotach. A 
niewiele młodszy Bohumil Hrabal, król ironicznego humoru, czy 
naprawdę mógłby celowo za bardzo wychylić się z okna podczas 
karmienia gołębi?...  

 
: Bunt literatów (Olga Romańska-Malina ) 

Niezgoda na rzeczywistość, wyrażana na setki rozmaitych sposobów, 
towarzyszyła przez całe wieki wielu artystom, a więc oczywiście 
również i tym, którzy poprzez literaturę opisywali świat, a także 
poprzez własną twórczość eksponowali swoją osobowość i emocje. 
Bunt przybierał bardzo różną skalę. Czasem jego symptomem był 
publicznie wyrażony sprzeciw wobec społeczno-kulturowych 
konwenansów, czasem negację sugerowała specyficzna, pełna 
wstrząsów i burz biografia niepokornego pisarza. Lecz równie często 
zdarzało się, że ów sprzeciw był celem samym w sobie.  
 
 
 
 
 



Książka: M ęska rzecz (Jarosław Górski) 
W książce przedstawione zostały problemy męskości w tradycji 
literackiej. 
Publikacja prezentuje literaturę ukazującą męskie wzorce, a także 
zmaganie się z tymi wzorcami. 
Omawia takie dzieła literackie, w których stawanie się mężczyzną bądź 
walka z oczekiwaniami dotyczącymi męskości jest głównym 
problemem bohatera.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Książki zakazane (Bartłomiej Paszylk) 
 
Publikacja prezentująca obszerny zbiór książek, które wywarły 
znaczący wpływ na rozwój i wizerunek literatury, a których wydania na 
przestrzeni wieków, były zabronione. Przedstawienie przyczyn 
powodów cenzury ? społecznych, obyczajowych, religijnych, 
politycznych oraz ich skutków. Próba odpowiedzi na pytanie, czy 
książka może stanowić zagrożenie. Omówienie m.in. Archipelagu 
Gułag, Doktora Żywago, 451 stopni Fahrenheita, Nagiego lunchu oraz 
wielu innych. 
 

 

 

 

 

Kobiety w literaturze (Magdalena Goik) 

Wiele jest książek o mężczyznach pisarzach. I choć literatura nie dzieli 
się na damską i męską, ale na dobrą i złą, warto na chwilę zastosować 
ten pierwszy podział i bliżej przyjrzeć się kobietom w literaturze. 
Książka jest encyklopedycznym przeglądem pisarek oraz bohaterek 

literackich, które wywarły największy wpływ na kształt literatury zarówno 

polskiej, jak i światowej. Publikacja prezentuje dorobek artystyczny pisarek z 

całego świata, opis ich wpływu na rozwój literatury, tematów 

podejmowanych przez pisarki, form literackich, działalności pozaliterackiej 

itd. Wizerunki m.in. Haliny Auderskiej, Marii Dąbrowskiej, Harriet Elisabeth 

Stowe, Betty Friedan, Margaret Thatcher. Prócz wizerunków, książka opisuje 

poglądy twórcy, sytuację społeczną współczesną pisarce, zmiany, jakie 

nastąpiły, skutki, jakie miała jej twórczość, a także zawiera wiele odniesień do 

innych dziedzin sztuki – filmu, teatru, malarstwa… 



Literatura i homoseksualność  (Ewa Chudoba). Nie jest łatwo 
napisać książkę o literaturze i homoseksualności, jednakże Ewa 
Chudoba podjęła się tego trudnego zadania. Jej książka stanowi 
wprowadzenie do badań genderowych nad kanonem światowym i 
polskim, a ona sama demaskuje i nazywa szyfry, za pomocą których 
pisarki i pisarze ukrywali wieloznaczną seksualność. Literaci często 
posługiwali się kodem, którego źródła sięgają czasów kultury 
antycznej, a który stosowany przez stulecia szczególnie rozwinął się w 
XIX wieku. Kodowanie homoseksualności jest obecne w twórczości 
wielu klasyków, w tym polskich, i zostało pokazane na różnych 
przykładach.  
W książce znajdują się rozdziały poświęcone pisarzom, których 
afiliacje z homoseksualnością są mniej lub bardziej jawne. Dobór 
zaprezentowanych autorów został podyktowany w większości 
przypadków nie tylko występowaniem w ich twórczości wątków 

homoseksualnych, ale także ich orientacją i upodobaniami w sferze seksualnej. tały takie pojęcia, jak: 
transwestytyzm, kamp, closet, miłość platoniczna, androgyniczność, gej, lesbijka, gender, queer, 
homofobia... 

 

O czym nie mówią nam poloniści (Alicja Zdziechiewicz )  

Szkieletem publikacji są pytania, na które podręczniki nie udzielają 

odpowiedzi. Skupiają się one na rzadko omawianych przez nauczycieli 

zjawiskach literackich, dziełach i twórcach. Książka pokazuje, jakimi prawami 

rządzi się prawda literacka, a jakimi prawda historyczna i jak te prawdy 

nawzajem na siebie wpływają oraz jakie stereotypy literatura powiela, a z 

jakimi walczy. 

 

 

 

 

 

Wizje zagłady w literaturze ( Janusz Bobrek)  . 

Stanowi prezentację kilkudziesięciu utworów literackich, określanych mianem 

katastroficznych, których powstanie było ściśle związane z oddziaływaniem 

defetystycznych historiozofii, tragicznych wydarzeń oraz licznych stereotypów 

i uprzedzeń. Teksty te bazują na popularnych stereotypach i mitach 

powielanych przez brukowe gazety oraz liczne plotki. Przewrotność czy też 

kontrowersje z nimi związane są różne: albo wynikają z ogólnych tendencji 

historycznych czy literackich, albo mają charakter indywidualny dla każdego 

autora. W większości z nich można jednak zauważyć pewną zaskakującą 

prawidłowość: literatura ta ma charakter oczyszczający, a więc fikcyjne 

katastrofy mają wymiar ocalający, świat odradza się tu na nowo (oczywiście w 

różnoraki sposób). Może on przyjąć całkowicie inną formę niż dotychczas lub– 

w myśl toposu genezyjskiego – przenieść życie na zupełnie inną planetę, gdzie 

ludzkość będzie mogła stworzyć  



 Zabójczy flirt. Literatura i terroryzm (  Jacek Mikołajczyk)  

Publikacja jest próbą prześledzenia wątków walki z „systemem” w dziełach 

literackich różnych epok. - Wykorzystuje jako punkt wyjścia klasyczną 

definicję terroryzmu – metodę zastraszania, wymuszenia takich, a nie innych 

posunięć, narzucania własnego punktu widzenia. 

 

 

 

 

 

 

Pisarze jednej książk (Olga Romańska-Malina) 

Każdy z nich napisał tylko jedno dzieło, dzięki któremu na trwałe wpisał się w 

historię literatury. Działo się tak za przyczyną nowatorskiej formy, skandalu 

obyczajowego czy też udanej ekranizacji.  

Niektórzy umarli dosyć młodo i nie zdążyli napisać nic więcej.  

Inni tworzyli sporo, lecz nie udało im się "przebić" samych siebie.  

Jeszcze inni porzucili pisarstwo, nie mogąc sprostać wymaganiom krytyków i 

czytelników. 

 

 


