Od wieków w Polsce i na całym świecie aresztuje się nie tylko ludzi, ale także... książki.
Zabrania się ich czytania, posiadania w domowej biblioteczce, a nawet zaglądania do nich
w publicznych czytelniach i bibliotekach.
Tradycja zakazu rozpowszechniania niewygodnych utworów literackich jest równie długa, jak
istnienie samej książki, a nawet dłuższa. Już w 411 r. p.n.e. grecki filozof Protagoras został oskarżony
o bezbożność, a jego pisma publicznie spalono. Nieco później, bo w 213 r. p.n.e., pierwszy cesarz
chińskiej dynastii Qin, rozeźlony na uczonych, którzy krytykowali jego rozrzutność i tyranię, zakazał
w całym kraju czytania jakichkolwiek tekstów i polecił spalić wszystkie manuskrypty za wyjątkiem
rozpraw medycznych i rolniczych.

Tydzień Zakazanych Książek (z ang. Banned Books Week)- to międzynarodowe, ruchome
święto, którego wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest promocja czytelnictwa oraz
uświadomienie ludziom wolności płynącej z czytania i prawa do niej w każdym kraju na świecie oraz
w każdej instytucji – bibliotekach czy szkołach.
Pierwszy „Tydzień Zakazanych Książek” obchodzono w 1982 r., dzięki inicjatywie aktywistki
bibliotecznej Judith Krug oraz wsparciu Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotek, sprzedawców
książek, autorów i dziennikarzy.

Jak wylicza Stowarzyszenie Amerykańskich Bibliotek, od tamtej pory na celowniku różnej maści
cenzorów znalazło się ponad 11 tysięcy książek. Okazuje się, że powody, dla których utrudnia się innym
dostęp do literatury, potrafią być różne, np. chęć ochrony dzieci przed „niewłaściwymi” treściami lub
obraźliwym językiem. Choć są to godne pochwały pobudki, to jednakże zgodnie z tamtejszą „Kartą
Praw Bibliotek” rodzice - i tylko rodzice - mają prawo ograniczyć dostęp do pewnych zasobów
bibliotecznych jedynie swoim dzieciom, a nie cudzym.

Dwadzieścia lat temu w Kalifornii policja skonfiskowała czterdzieści egzemplarzy „Czerwonego
Kapturka”. Zrobiono tak nie z uwagi na „drastyczne” fragmenty tekstu, w których wilk zjada babcię,
a gajowy rozcina zwierzęciu żywcem brzuch, lecz dlatego, że dziewczynka niosła babci w koszyku
butelkę wina, co podpadało pod nakłanianie do alkoholizmu.

Według Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotek w 2016 r. nastąpił alarmujący wzrost o 17%
skarg dotyczących prób zakazywania poszczególnych książek. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że

jakieś 10% tytułów pod wpływem nacisków faktycznie zniknęło z półek instytucji. Jest to jednak
zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nie wszystkie próby zakazywania są zgłaszane. Często ma również
miejsce cenzura prewencyjna, której teoretycznie nie ma, a wieści o niej nie przedostają się tak łatwo do
opinii publicznej. Na przykład wydawnictwa z pomocą doradców prawnych ustalają, czy mogą zostać
pozwani, nawet jeśli publikacja trzyma się faktów. Księgarze z kolei, aby uniknąć problemów i kosztów,
sprawdzają, które nowości mogą sprawić im kłopot, chociażby w przypadku autorów specjalizujących
się w dokumentacjach krytycznych. Wszystko z powodu obaw przed procesami, do których mogłoby
dojść. Czasem pozwy są wręcz absurdalne.

Warto pamiętać, że również dziś wiele platform internetowych udostępniających treści literackie
(np. Apple czy Google) stosuje cenzurę, opierając się na niejasnych i niejednoznacznych regulaminach,
co potrafi odbić się na samych twórcach.

Cytowany przez Stowarzyszenie Amerykańskich Bibliotek wybitny angielski filozof, politolog
i ekonomista, John Stuart Mill, napisał: „Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka sądziła tak
samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do
nakazania mu milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia ust ludzkości. Gdyby opinia
była osobistym mieniem mającym wartość jedynie dla właściciela, gdyby zakaz jej wyznawania był tylko
krzywdą prywatną, istniałaby pewna różnica między wyrządzeniem tej krzywdy tylko kilku lub też wielu
osobom. Ale szczególnie złą stroną zmuszania opinii do milczenia jest to, że ograbia ono cały rodzaj
ludzki; zarówno przyszłe pokolenia, jak współczesnych, a tych, którzy się nie godzą z daną opinią,
bardziej jeszcze niż tych, którzy ją głoszą. Jeśli ta opinia jest słuszna, pozbawia się ich sposobności
dojścia do prawdy; jeśli niesłuszna, tracą coś, co jest niemal równie wielkim dobrodziejstwem:
jaśniejsze zrozumienie i żywszą świadomość prawdy wywołane przez jej kolizję z błędem”.

Dziś w obchodzonym z górą od trzydziestu lat „Tygodniu Zakazanych Książek” biblioteki,
szkoły i księgarnie starają się zwrócić uwagę społeczności na zagadnienie wolności intelektualnej
i niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji. Przedsięwzięcie to nie
służy jedynie zwróceniu uwagi na zakazane książki, ale również promuje wolność intelektualną
wszędzie tam, gdzie ludzie mają dostęp do literatury. Jest wyrazem sprzeciwu wobec cenzury,
zakazywania czytania treści uznanych przez kogoś za nieodpowiednie, wycofywania z tego powodu
pewnych tytułów z bibliotek i księgarń.
W Polsce do popularyzacji akcji „Tydzień Zakazanych Książek” przyczyniło się stowarzyszenie
Bibliosfera.org. W bibliotekach i księgarniach w całym kraju zachęca się do sięgania po książki, które
z najróżniejszych przyczyn znalazły się kiedykolwiek na celowniku cenzorów.

Lista książek zakazanych …
1. 120 dni Sodomy czyli szkoła libertynizmu / Donatien Alphonse François de Sade
2. 451 stopni Fahrenheita / Ray Bradbury
3. Archipelag GUŁag / Aleksandr Sołżenicyn
4. Bastion / Stephen King
5. Biblia
6. Buszujący w zbożu / Jerome David Salinger
7. Charlie i fabryka czekolady / Roald Dahl
8. Chata wuja Toma / Harriet Beecher Stowe
9. Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goethe
10. Cujo / Stephen King
11. Czarna wiosna / Henry Miller
12. Czarodziejska góra / Thomas Mann
13. Czerwone i czarne / Stendhal
14. Czerwony błazen / Aleksander Błażejowski
15. Czerwony kapturek / bracia Grimm
16. Cztery pory roku / Stephen King
17. Dekameron / Giovanni Boccaccio
18. Doktor Żywago / Borys Pasternak
19. Dziennik / Anne Frank
20. Dzwonnik z Notre Dame / Victor Hugo
21. Fatalne jaja / Michaił Bułhakow

22. Faust / Johann Wolfgang Goethe
23. Ferdydurke / Witold Gombrowicz
24. Folwark zwierzęcy / George Orwell
25. Fortunne i niefortunne przypadki sławnej Moll Flanders... / Daniel Defoe
26. Głoś to na górze / James Baldwin
27. Grona gniewu / John Steinbeck
28. Grupa / Mary McCarthy
29. Grzęzawisko / Upton Sinclair
30. Gubernator / Robert Penn Warren
31. Harry Potter / J. K. Rowling
32. Inny kraj / James Baldwin
33. Inny świat / Gustaw Herling Grudziński
34. Jądro ciemności / Joseph Conrad
35. Juda nieznany / Thomas Hardy
36. Kamasutra
37. Kandyd / Voltaire
38. Kiedy umieram / William Faulkner
39. Kochanek Lady Chatterley / David Herbert Lawrence
40. Kocia kołyska / Kurt Vonnegut
41. Kod Leonarda da Vinci / Dan Brown
42. Kolor purpury / Alice Walker
43. Komu bije dzwon / Ernest Hemingway
44. Krytyka czystego rozumu / Immanuel Kant
45. Książę / Niccolo Machiavelli
46. Księga tysiąca i jednej nocy
47. Lolita / Vladimir Nabokov
48. Lot nad kukułczym gniazdem / Ken Kesey
49. Mały Brat / Cory Doctorow
50. Manifest komunistyczny / Karol Marks, Fryderyk Engels
51. Mechaniczna pomarańcza / Anthony Burgess
52. Mein Kampf / Adolf Hitler
53. Mistrz i Małgorzata / Michaił Bułhakow
54. My / Jewgienij Zamiatin
55. Myszy i ludzie / John Steinbeck
56. Na zachodzie bez zmian / Erich Maria Remarque
57. Nana / Emil Zola
58. Nadzy i martwi / Norman Mailer
59. Nagi lunch / William S. Burroughs
60. Nędznicy / Victor Hugo
61. Niewidzalny człowiek / Ralph Ellison

62. Nocnik / Andrzej Żuławski
63. Nora czyli dom lalki / Henryk Ibsen
64. Nowy wspaniały Świat / Aldous Huxley
65. O obrotach sfer niebieskich / Mikołaj Kopernik
66. O poprawie Rzeczypospolitej / Andrzej Frycz Modrzewski
67. O powstaniu gatunków / Karol Darwin
68. Oliver Twist / Charles Dickens
69. Ostatnie kuszenie Chrystusa / Nikos Kazantzakis
70. Pamela / Samuel Richardson
71. Pemiętniki / Giacomo Casanova
72. Pamiętniki Fanny Hill / John Clelan
73. Pani Bovary / Gustave Flaubert
74. Paragraf 22 / Joseph Heller
75. Pieśń Salomona / Toni Morrison
76. Pożegnanie z bronią / Ernest Hemingway
77. Proces / Franz Kafka
78. Próby / Michel de Montaigne
79. Przemiana / Franz Kafka
80. Przeminęło z wiatrem / Margaret Mitchell
81. Przygody Hucka Finna / Mark Twain
82. Przygody Tomka Sawyera / Mark Twain
83. Religia w obrębie samego rozumu / Immanuel Kant
84. Rok 1984 / George Orwell
85. Rzeźnia numer 5 / Kurt Vonnegut
86. Słońce też wschodzi / Ernest Hemingway
87. Syn swego kraju / Richard Wright
88. Synowie i kochankowie / David Herbert Lawrence
89. Szatańskie wersety / Salman Rushdie
90. Szczęśliwy książę i inne opowieści / Oscar Wilde
91. Szewcy / Witkacy
92. Szkarłatna litera / Nathaniel Hawthorne
93. Szklany klosz / Sylvia Plath
94. Sztuka kochania / Owidiusz
95. To / Stephen King
96. Tragedia amerykańska / Theodore Dreiser
97. Traktat teologiczno-polityczny / Benedykt Spinoza
98. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz
99. Trzej muszkieterowie / Aleksander Dumas (ojciec)
100. Uciekaj, Króliku / John Updike
101. Ulisses / James Joyce

102. Umiłowana / Toni Morrison
103. Wieczór trzech króli / William Szekspir
104. Wielki Gatsby / Francis Scott Fitzgerald
105. Władca much / William Golding
106. Wyznania / Jean Jacques Rousseau
107. Z Tango jest Nas Troje / Peter Parnell, Justin Richardson
108. Z Zimną krwią / Truman Capote
109. Zabić drozda / Harper Lee
110. Zakochane kobiety / David Herbert Lawrence
111. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski
112. Zew krwi / Jack London
113. Złote żniwa: rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów / Jan Tomasz Gross
114. Zwierciadło Korony Polskiej / Sebastian Milczyński
115. Zwrotnik Koziorożca / Henry Miller
116. Zwrotnik Raka / Henry Miller

W maju 2007 r. Polska zadrżała. Nagle okazało się, że wszyscy kochamy Gombrowicza czy Goethego.
Prawda ta wyszła na jaw dzięki ówczesnemu Ministrowi Edukacji Narodowej, który zapragnął zmienić
kanon lektur szkolnych, wykreślając z niego poniższe tytuły:
1. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz
2. Ferdydurke / Witold Gombrowicz
3. Szewcy / Witkacy
4. Cierpienia młodego Wertera / Johann Wolfgang Goethe
5. Faust / Johann Wolfgang Goethe
6. Proces / Franz Kafka
7. Jądro ciemności / Joseph Conrad
8. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski
9. Inny świat / Gustaw Herling Grudziński

Omówienie wybranych publikacji będących na
„Liście książek zakazanych”
„Charlie i fabryka czekolady” Roald Dahl
Książka była zakazana w bibliotece publicznej w Boulder (Colorado, USA), gdyż bibliotekarze
uznali, że promuje ubogą filozofię życiową.
„Charlie i fabryka czekolady” to opowieść o chłopcu pochodzącym z bardzo biednej rodziny, który
uwielbia czekoladę, ale ponieważ nie ma na nią pieniędzy, dostaje tylko jedną w roku- na swoje
urodziny. Pewnego dnia znajduje jednak w swej czekoladce kupon, który daje mu możliwość
zwiedzenia wielkiej fabryki czekolady stojącej niedaleko domu. Fabryka należy do tajemniczego
Willy’ego Wonki, który okazuje się być dziwnym, ale sympatycznym człowiekiem. Razem
z Charliem fabrykę zwiedza jeszcze czworo dzieci, jednak wszystkie są niemądre, niegrzeczne
i rozpieszczone; tylko on jest grzeczny i posłuszny, jako jedyny nie próbuje niczego zjeść, chociaż jest
głodny. Okazuje się, że Willy Wonka poszukuje dziecka, któremu w przyszłości chce przekazać
fabrykę, dlatego zorganizował tą wycieczkę.

„Czerwony kapturek” Bracia Grimm
Książkę zakazano w szkołach w Kalifornii przez butelkę wina znajdującą się w koszyku, który
Czerwony Kapturek niósł dla babci.
„Czerwony Kapturek” to bajka o małej dziewczynce, która wyrusza do chorej babci z koszykiem
pełnym smakołyków. Niestety jej droga wiedzie przez ciemny las, w którym mieszka zły wilk.
Dziewczynka spotyka go na swej drodze i zdradza mu cel swojej wędrówki- chatkę chorej babci. Wilk
pokazuje jej dłuższą drogę po czym sam udaje się skrótami by pożreć babcię. Przybyły na miejsce
Czerwony kapturek wypytuje wilka przebranego za babcię o wielkość oczu, uszu, zębów. Ostatecznie
wilk pożera dziewczynkę i zasypia najedzony. W domku babci zjawia się myśliwy, który rozpruwa jego
brzuch i uwalnia ofiary, a następnie napełnia zwierzę ciężkimi kamieniami i zaszywa.

„Dekameron” Giovanni Boccaccio
Książka znalazła się na rzymskim indeksie w 1559 r., a zakaz jej czytania potwierdzono 5 lat
później. W USA utwór ten był zabroniony przez dziesięciolecia na podstawie dokumentu „Federal AntiObscenity Act”, a w 1954 r. trafił na czarną listę „National Organization of Decent Literature” za
obsceniczność, wulgarność, lubieżność i brak przyzwoitości.
„Dekameron”, czyli Księga dziesięciu dni, jest zbiorem krótkich historii opowiadanych przez siedem
panien i trzech młodzieńców. Kiedy we Florencji wybucha zaraza, znajdują oni schronienie w wiejskiej
posiadłości. Tu przez dziesięć dni pobytu umilają sobie czas opowiastkami: zabawnymi, wzruszającymi,
często frywolnymi, w których jednak zawsze tryumfują spryt i mądrość. Snując barwne historie
o namiętnościach, miłosnych fortelach i zawodach, ukazuje Boccaccio koloryt epoki i kreśli obraz
obyczajowości czternastowiecznej Italii.

„Cierpienia młodego Wertera”Johan Wolfgang Goethe
Publikacja książki została zakazana przez kościół z powodów religijnych i społecznych, gdyż
wywierała bardzo duży wpływ na czytelników, tj. ubierali się oni jak główny bohater i często wybierali
drogę samobójstwa (młodzi ludzie umierali z egzemplarzem książki w kieszeni). W 2007 r.
wydawnictwo zwarte znalazło się na tzw. indeksie Giertycha.
„Cierpienia młodego Wertera” to powieść napisana w formie listów Wertera do przyjaciela, któremu
opisuje on swoją miłość do pięknej Lotty. Szybko okazuje się jednak, że ma ona narzeczonego- Alberta.
Werter początkowo godzi się z zaistniałą sytuacją, próbuje nawet zaprzyjaźnić się z tym mężczyzną.
Jednak pewne rzeczy zaczynają mu coraz bardziej doskwierać i popada w obłęd. Historia kończy się
samobójstwem tytułowego bohatera, który postanowił odejść z tego świata, by nie być przeszkodą na
drodze do szczęścia dwojga ludzi.

„Na zachodzie bez zmian” Erich Maria Remarque
Książka została zakazana za obsceniczność w USA- Chicago i Boston. W 1929 r. w Austrii
i Czechosłowacji zakazano jej czytania żołnierzom, a w 1933 r. we Włoszech została uznana za przejaw
antywojennej agitacji. W roku 1933 znalazła się wśród pozycji palonych publicznie przez nazistów.
„Na Zachodzie bez zmian” to antywojenna powieść opowiadająca o grupie szkolnych przyjaciół, którzy
za namową swojego nauczyciela zaciągają się do wojska. Młodzieńcze ideały i chęć walki za kraj
okazują się niczym w porównaniu z okrucieństwem wojny. Koledzy ze szkolnej ławki patrzą na śmierć
innych i sami uczą się umierać. Książka ukazuje okrutną rzeczywistość wojny oraz głębokie oderwanie
od cywilnego życia niemieckich żołnierzy- w dobitny sposób przedstawia wojenną rzeczywistość,
niemalże z dziennikarską precyzją, przy czym nie ukazuje heroicznej i bohaterskiej walki żołnierzy na
froncie, ale skupia się na ich cierpieniu oraz bezsensowności całego konfliktu, uwypukla tragedię
pokolenia, „którego pierwszym zawodem było robienie trupów”.

„Doktor Żywago” Borys Pasternak
Książka była zakazana w Rosji do 1988 r. za antywojenny, kontrrewolucyjny wydźwięk
i krytykę stalinizmu. Kiedy w 1958 r. Pasternakowi przyznano Literacką Nagrodę Nobla, został on
zmuszony do odmowy jej przyjęcia. To jedna z najczęściej cenzurowanych książek według Jonathona
Greena.
„Doktor Żywago” to powieść prezentująca losy rosyjskiej inteligencji podczas i po rewolucji
październikowej. Akcja zaczyna się w roku 1897 i toczy przez 30 lat. To historia losu człowieka
pochłoniętego wojną. Młody lekarz- Jurij Żywago wychowuje się razem z przybraną siostrą -Thonią.
Wspólne dzieciństwo, młodość, studia najpierw łączą ich w przyjaźń, a potem potęgują w miłość.
Jednak zanim młody doktor zakochał się w Thoni zobaczył pewnego razu w szybie kawiarni młodą
dziewczynę. Pewny, że już nigdy jej nie spotka, ożenił się właśnie z Thonią. Żywago spotyka uroczą
Laure ponownie w obozie wojennym- on jest lekarzem, a ona pielęgniarką. Targany uczuciem miłości
do Thoni, ale również do Laury. Jednak to Thonia odchodzi od niego. Wspólne życie Laury i Jurija to
ciągła ucieczka przed rewolucjonistami, życie w ubóstwie i głodzie, to też ciągłe rozłąki, strach o to, co
przyniesie następny dzień i walka o życie. Ostatecznie los przynosi śmiertelne żniwo bo do Moskwy
wraca sam Żywago, gdzie umiera na atak serca.

„Manifest komunistyczny” Karol Marks, Fryderyk Engels
Książka została zakazana w 1878 r. w Niemczech z powodu dwóch prób zamachu na Wilhelma
I, przy czym w 1933 r. znalazła się wśród pozycji publicznie palonych przez nazistów. Trafiła też do
indeksu ksiąg zakazanych Kościoła Rzymskokatolickiego. Ostatecznie publikacja była zabroniona
w 16 krajach na całym świecie.
„Manifest komunistyczny” formułował zadania i cele stojące przed rewolucyjną partią robotniczą,
określał pojęcie internacjonalizmu proletariackiego.

„Folwark zwierzęcy” George Orwell
Do końca lat 80. XX w. książka była zakazana przez polską cenzurę, ponieważ przedstawiała
ustrój totalitarny, nawiązując do rosyjskich władz. Pierwsze oficjalne polskie wydanie ukazało się
dopiero w 1988 r., mimo to od końca lat 70. powieść cieszyła się dużym zainteresowaniem
i krążyła w drugim obiegu. Zakaz jej czytania wprowadzono w 1991 r. w Kenii, gdyż krytykowała
skorumpowanych przywódców, natomiast w 2002 r. w szkołach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
z powodu bohaterów w postaci mówiących świń- uznano, że taki obraz godzi w wartości religii
islamskiej.
„Folwark zwierzęcy”, alegoryczna opowiastka filozoficzna pióra G. Orwella. W reakcji na tyranię
człowieka zwierzęta domowe z pewnej farmy rolnej wszczęły bunt, by obalić niesprawiedliwy system.
Na czele rewolucji stanęły świnie. Po przewrocie okazało się, że doktryna animalizmu (tj. zwierzęcego
komunizmu) nie jest pozbawiona wad albowiem pomimo, że „wszystkie zwierzęta są równe, to niektóre
są równiejsze od pozostałych”. „Rządy świń” posłużyły autorowi za pretekst do metaforycznej analizy
mechanizmów, którym podlegają społeczeństwa i jednostki w systemach totalitarnych. Ukazał on do
jakich znieprawień może dojść, gdy u władzy znajdą się grupy społeczne bądź przywódcy, którzy ze
szczytnymi hasłami na ustach nie zawahają się przed wszelkimi nadużyciami, by osiągnąć ideologiczne
bądź egoistyczne cele. Obecny w utworze motyw „zdradzonej rewolucji” powraca co pewien czas
w literaturze. Morał z tej opowiastki: „Rewolucje mogą przynieść radykalną poprawę, gdy masy będą
czujne, i będą wiedzieć, jak pozbyć się swych przywódców, gdy tamci zrobią, co do nich należy”.

„Jądro ciemności” Joseph Conrad
Książka była atakowana za rasistowski wydźwięk, wzbudzała konsternację i oburzenie oraz
szeroko komentowana i poddawana dyskusji wśród akademików.
„Jądro ciemności” to opowiadanie napisane przez J. Conrada pod wpływem wrażeń wyniesionych
z morskiej wyprawy do Konga. Akcja toczy się w Anglii pod koniec XIX w., gdzie trzech gentlemanów
słucha opowieści żeglarza włóczęgi Charliego Marlowa o jego wyprawie do Konga będącego wówczas
kolonią belgijską. Podróż do placówki przedsiębiorstwa handlującego między innymi kością słoniową
okazuje się wędrówką do tytułowego „jądra ciemności” w otchłań własnej podświadomości i do granic
zrozumienia. Wieńczące ją spotkanie z przerażającym i fascynującym Kurtzem, którego Marlow ma
sprowadzić z powrotem do cywilizowanego świata, dokonuje ostatecznego przewartościowania jego
myślenia. Niepokojąco aktualnie brzmią dziś pytania stawiane przez Conrada- o prawo do przemocy
w imię cywilizacji, o genezę zła, o tożsamość człowieka i obecność Innego w każdym z nas, a także
o to, czy pewne doświadczenia są w ogóle wyrażalne. Być może dlatego dzieło to zainspirowało wielu
dwudziestowiecznych pisarzy, a jego ekranowych adaptacji dokonali Werner Herzog i Francis Ford
Coppola.

„Kandyd” Voltaire
Książka została zakazana w USA w 1929 r. z powodu obsceniczności. W 1944 r. poczta USA
zażądała wykreślenia publikacji z katalogu książek dostarczanych za ich pośrednictwem.
„Kandyd, czyli optymizm” to jedna z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Voltaire’a,
uważana za arcydzieło literatury światowej. Główny bohater, wygnany z zamku za miłość do córki
barona Kunegundy, wyrusza w świat w towarzystwie swojego nauczyciela Panglossa, wyznawcy
filozofii optymizmu, który uważa, że „wszystko dzieje się najlepiej na tym najlepszym
z możliwych światów”. Podczas gdy Pangloss niezachwianie trwa przy swoich optymistycznych
poglądach, Kandyd porzuca łatwy optymizm, ale i nie poddaje się najczarniejszemu pesymizmowi,
postanawia ograniczyć się w życiu do „uprawy własnego ogródka”. Głównego bohatera zmusiły do tego
przedstawione niedoskonałości świata: przemoc i okrucieństwo, niewolnictwo, ciemnota ludzi, skrajny
fanatyzm, bezsens wojny, rozpusta i próżność duchowieństwa, pogoń za pieniędzmi, rozwiązłość
i prostytucja, bezprawie, szukanie łatwego zarobku, złodziejstwo, naiwność, nieobowiązkowość
władców, osądzanie ludzi na podstawie urodzenia. W „Kandydzie” znajduje swoje odzwierciedlenie
wiele problemów filozoficznych, na które zarówno w XVIII w. jak i obecnie próbują znaleźć odpowiedź
filozofowie- przede wszystkim problem zła. Przybierając postać alegorii, książka ta jest satyrą na sposób
rozpatrywania tych kwestii filozoficznych przez filozofów jak i samych filozofów (przede wszystkim
koncentrując się tu na filozofii leibnizowskiej), ale też inne podmioty społeczeństwa oświeceniowegokler, teologów, rządy i armie.

„Kod Leonarda da Vinci” Dan Brown
Książka była zakazana w Libanie, ale została też skrytykowana przez polski Episkopat, m.in. ze
względu na zawarte w niej twierdzenia historycznie i teologicznie. Specjalny komunikat w tej sprawie
został wydany przez Radę Naukową Konferencji Episkopatu Polski 29 kwietnia 2005 r.
„Kod Leonarda da Vinci” to powieść z gatunku fikcji literackiej inspirowana dziełem Michael
Baigenta, Richard Leigha oraz Henriego Lincolna- „The Holy Blood and the Holy Grail” („Święty
Graal, Święta Krew”). Akcja jej rozpoczyna się w Luwrze, gdzie zostaje popełnione morderstwo- jego
ofiarą jest kustosz. Zwłoki zostają odnalezione w pozycji przypominającej sławny rysunek witruwiański,
na którym renesansowy artysta Leonardo da Vinci przedstawił idealne proporcje ludzkiego ciała.
W zbrodnię zamieszany jest- według policji- profesor z Harvardu, znawca symboliki religijnej Robert
Langdon. Jednak rozwiązanie sprawy nie jest łatwe, gdyż umierający kustosz pozostawił szereg
zagadek, które mają pomóc wskazać winnych tej zbrodni i trzech innych popełnionych tej nocy na
wpływowych mieszkańcach Paryża.

„Mechaniczna pomarańcza” Anthony Burgess
W 1973 r. w Utah pewien księgarz został aresztowany za sprzedawanie obscenicznych książek,
wśród których znajdowała się „Mechaniczna pomarańcza”. Publikacja została skreślona

z listy lektur

w wielu amerykańskich stanach, np. 1977 r. w Massachusetts, zaś 1976 r. w Colorado za wulgarny
język. Usunięto ją też w 1982 r. z bibliotek szkolnych w Alabamie.
„Mechaniczna pomarańcza” ma charakter eksperymentu lingwistycznego. W oryginale powieść została
napisana w stworzonym przez autora slangu, hybrydy kolokwialnego języka angielskiego
z zapożyczeniami rosyjskimi. Jest to opowieść o nastoletnim Aleksie, który w dzień jest przykładnym,
choć niesfornym synkiem, zakochanym w muzyce Ludwiga van Beethovena, lecz każdej nocy wyrywa
się z domu, by stać się członkiem bandy. Zdradzony przez kolegów, trafia do więzienia, gdzie decyduje
się zamienić wyrok na udział w eksperymencie resocjalizacyjnym. Ów eksperyment obrzydza mu
przemoc tak skutecznie, że od tej pory nie jest w stanie się nawet bronić. Jego przypadek zostaje
wykorzystany w rozgrywkach politycznych, a sam Alex „wyleczony jak trza”. Książka zawiera epilog,
który był pomijany w niektórych wydaniach- Alex wraca do trybu życia z początku powieści, jest już
jednak starszy, przestają go bawić dotychczasowe rozrywki.

„Pani Bovary” Gustave Flaubert
Książkę oskarżano o „przestępstwo przeciwko moralności”, francuscy wydawcy usuwali
z niej fragmenty, które uznawali za niestosowne. W 1888 r. brytyjska gazeta „Tablet” zaatakowała
Flauberta, nazywając go pornografem.
„Pani Bovary” to powieść realistyczno-psychologiczna, której bohaterką jest Emma Rouault, córka
rolnika z Bertaux, wychowana w klasztorze i żyjąca w świecie marzeń. Ślub z lekarzem wojskowym,
Karolem Bovary, przynosi Emmie awans społeczny, jednak nie spełnia jej oczekiwań. Mąż okazuje się
człowiekiem bez polotu, z którym rozmowa jest „płaska jak uliczny chodnik”. W pogoni za
niepospolitością Emma rzuca się w ramiona kochanków: właściciela ziemskiego Rudolfa Boulangera,
z którym planuje ucieczkę do Włoch, a następnie Leona Dupuis, pisarza notarialnego, późniejszego
studenta prawa. Cotygodniowe kosztowne podróże do miasta, by spotkać się z Leonem, zmuszają Emmę
do zaciągania pożyczek. W efekcie grozi jej konfiskata majątku. Nie znajdując pomocy ani w kochanku,
ani w mężu, zdesperowana truje się arszenikiem, osierocając córeczkę. Gdy Karol, który nigdy nie
przestał wielbić żony, dowiaduje się o podwójnym życiu Emmy, umiera ze zgryzoty. Typ osobowości
i postawy życiowej reprezentowany przez bohaterkę powieści nazwano od jej imienia bowaryzmem.
Cechuje go sentymentalizm i egzaltacja, które przeniesione do codziennego życia stają się przyczyną
klęsk, nieszczęść i niemoralności. Nowatorstwo powieści Flauberta leży jednak nie w temacie, raczej
pospolitym, ale w zastosowanej przez pisarza technice literackiej. Polega ona na bezosobowym trybie
relacji i wywołuje efekt uogólnienia społecznego i psychologicznego. Jak wskazuje podtytuł, powieść
oprócz losów Emmy przynosi obraz obyczajów prowincji francuskiej II połowy XIX w.

„Rzeźnia numer 5” Kurt Vonnegut
Książkę palono w roku 1973 w Południowej Dakocie i w Michigan z powodu odniesień do
kwestii religii. Usunięto ją także z wielu bibliotek szkolnych w USA- głównie za obsceniczność,

wulgarny język, sceny przemocy, bezbożność, niepatriotyczny obraz wojny. Pewien pastor
z Dakoty Północnej w 1973 r. określił ją jako „narzędzie szatana”.
„Rzeźnia nr 5” to powieść łącząca w sobie opis autentycznych wydarzeń z czasów II wojny światowej
z elementami absurdu, satyry i science fiction. Główny bohater Billy Pilgrim- to amerykański żołnierz
schwytany przez Niemców podczas ofensywy w Ardenach w 1944 r., który trafia do obozu jenieckiego,
a następnie zostaje przeniesiony do Drezna, gdzie jest przetrzymywany w tytułowej rzeźni. Wraz
z niewielką grupką więźniów i żołnierzy ukrywa się przed spadającymi bombami w podziemnej
chłodni- jako jeden z nielicznych wychodzi cało z bombardowania miasta, które zostaje zdobyte przez
Rosjan i Billy ostatecznie wycofuje się z działań wojennych. Po powrocie do rodzinnego Ilium kończy
przerwaną naukę i zaręcza się z córką właściciela szkoły, Walencją Merble. Po kolejnym załamaniu
nerwowym zgłasza się dobrowolnie do szpitala kombatantów, gdzie inny pacjent wprowadza go w świat
literatury science fiction, pożyczając mu książki mało znanego pisarza Kilgore'a Trouta- Billy jest
zafascynowany przedstawionymi w nich ideami. Ukończywszy rekonwalescencję żeni się z Walencją,
a dzięki wsparciu finansowemu teścia z łatwością rozpoczyna karierę optyka i jego mała rodzina szybko
się bogaci. Nie jest to jednak koniec jego niezwykłych przeżyć, gdyż wciąż odbywa on spontaniczne
podróże w czasie, a tuż po ślubie jego córki zostaje porwany przez kosmitów i przewieziony na
tajemniczą planetę Tralfamadorię. Zagadkowa zdolność głównego bohatera do „wypadania z czasu”
pozwala mu nawet obejrzeć moment swojej śmierci, która spowodowana była przez splot dziwnych
okoliczności: Billy dostał się do niewoli wraz z Rolandem Wearym, który zmarł na gangrenę podczas
transportu do obozu. Do samej śmierci obwiniał Billy’ego o to, co go spotkało i wymógł na obecnych
jeńcach przysięgę zemsty. Jednym z tych jeńców był właśnie Paul Lazzaro.

„Rok 1984”George Orwell
Książka była zakazywana wielokrotnie za treść komunistyczną i odniesienia o charakterze
seksualnym. Zakaz jej czytania wprowadzono w 1950 r. w ZSRR, a w 1981 r. na Florydzie ze względu
na prokomunistyczny wydźwięk- była to również stosunkowo częsta przyczyna zakazywania publikacji
w amerykańskich szkołach, argumenty takie przytaczali rodzice, ale i duchowni oraz dyrektorzy.
„Rok 1984” to futurystyczna antyutopia powieść o licznych podtekstach politycznych. Akcja jej
rozgrywa się w przyszłości w Londynie, gdzie panuje ustrój totalitarny, a społeczeństwo dzieli się na
trzy klasy. Ten świat, w którym nikt nie może mieć swojego zdania, swojej własnej myśli, nie może
głosić wolności wyznania, a więc jest totalnie zniewolony poznajmy przez osobę Winstona Smitha. To
członek Zewnętrznej Partii, pracownik Ministerstwa Prawd w Departamencie Archiwów, którego
zadania zawodowe wiążą się z czyszczeniem historii z faktów, które dla władzy mogłyby nie być
wygodnymi. Jednak jest on coraz bardziej rozczarowany swoim życiem i dostrzega szaleństwo systemu,
dlatego też stara się dociec, czy to, co mówi Partia, jest prawdą i czy to, co robi, ma jakikolwiek sens.
Swój cichy bunt rozpoczyna od poważnej myślozbrodni- w kupionym zeszycie zapisuje swoje myślideklarację nienawiści do Wielkiego Brata. W tych trudnych chwilach swego życia któregoś dnia poznaje
Julię- pracownicę innego działu Ministerstwa Prawdy. Młodzi zakochują się w sobie i razem buntują się

przeciwko partii. Za pośrednictwem O'Briena, członka Partii Wewnętrznej, domniemanego członka
Braterstwa, wchodzą w posiadanie tajemniczej Księgi autorstwa Goldsteina, znienawidzonego wroga
Partii, postaci ukazywanej przez propagandę i plotki jako swoiste przeciwieństwo Wielkiego Brata.
Ostatecznie główny bohater ponosi totalną klęskę, gdyż zostaje aresztowany i poddany śledztwu, w
czasie którego przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jest to jednak tylko wstęp, gdyż
ostatecznym celem śledztwa nie jest udowodnienie winy, a „przebudowa” świadomości skazanego pranie mózgu.

„Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
Książkę zakazano w 1876 r. bibliotekach publicznych w Nowym Jorku, Denver i Kolorado, zaś
w 1994 r. w Pensylwanii za rasistowski język.
„Przygody Tomka Sawyera” to powieść dla młodzieży, której akcja toczy się w miasteczku
St. Petersburg nad rzeką Missisipi i najbliższej okolicy. Główny bohater to Tomek Sawyer psotnik
i urwis, którego wszędzie pełno. Mieszka on wraz z bratem, Sidem, u ciotki Polly i ciągle popada
w liczne tarapaty, np. ucieka z lekcji, bije się z kolegami, w środku nocy chodzi na cmentarz, gdzie staje
się raz z kolegą Huckem świadkiem morderstwa i od tej pożyją oni w ciągłym strachu, gdyż widzieli
twarz sprawcy- Indianina Joe, który wie, że miał świadków popełnionego przez niego czynu. Autor
opisując barwne, chwilami przerażające przygody Tomka, pokazał, jak jego bohater dorasta, jak radzi
sobie z problemami. Pokazał, że każdy jest trochę bohaterem, każdy miewa też chwile, kiedy po prostu
się boi - to naturalne. Ważne, by postępować zgodnie z obranymi zasadami. Na przykład Tomek i Huck
postanowili nie kłamać i nie dopuścili, by za morderstwo został skazany niewinny człowiek.

„Archipelag Gułag” Aleksandr Sołżenicyn
Z powodu powieści autor został aresztowany, pozbawiony obywatelstwa radzieckiego i skazany
na wygnanie. Książka była zakazana z powodów politycznych do 1980 r. w ZSRR. Jednakże w 2009 r.
dodano ją do listy lektur w szkołach średnich.
„Archipelag Gułag” to trzytomowe dzieło napisane w formie relacji historycznej, powstałe w latach
1958–1968. Autor wykorzystując swoje doświadczenie pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu
więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być „eliminacja wrogich klas
społecznych”. W konsekwencji powstał cały „archipelag” obozów koncentracyjnych i obozów pracy,
nazwany od instytucji zarządzającej Archipelagiem GUŁAG. Dzięki tej książce, opublikowanej w
Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części
historii ZSRR.

„Przeminęło z wiatrem” Margaret Mitchell
Książka była zakazana w niektórych amerykańskich szkołach (1978 r., 1984 r.) ze względu na
rasistowski język.

„Przeminęło z wiatrem” to powieść ukazująca losy bogatej córki plantatora bawełny, Scarlett O'Hary,
w czasie wojny secesyjnej. Akcja rozpoczyna się w roku 1861, kiedy Ameryka przechodzi głębokie
wewnętrzne przemiany, które na zawsze zmienią jej obraz. Świat Południa, wielkich plantacji, możnych
panów i czarnoskórych niewolników odchodzi w zapomnienie, pochłaniany przez industrialną,
nastawioną na przemysł rzeczywistość. Scarlett O'Hara, córka zamożnego plantatora bawełny z Georgii,
ma zaledwie szesnaście lat, jednak jej duma, upór i energia wydają się nie znać granic. Kiedy jej
ukochany Ashley Wilkes zaręcza się z inną kobietą, Melanią, dziewczyna na złość jemu i sobie
wychodzi za mąż za jej brata. Jej małżeństwo nie trwa jednak długo, małżonek rychło umiera, zaś
Scarlett sama musi dać sobie radę z przytłaczającą rzeczywistością. Życie południowców staje się
nieustającą walką o byt. Dziewczyny nie interesuje wojna, nie interesuje jej polityka, ale to właśnie one
wywrą niezatarte piętno na jej życiu... Małżeństwo dla pieniędzy, upadek dawnych wartości, wreszcie
czająca się tuż obok miłość, którą tak trudno dostrzec w ciężkiej codzienności sprawiają, że Scarlett jest
w gruncie rzeczy osobą nieszczęśliwą. Mądrość i wiedza o tym, co najcenniejsze, przychodzą jednak
wraz z doświadczeniem.

„Grona gniewu” John Steinbeck
Książka została zakazana w wielu miejscach USA, np. w Kalifornii., gdzie obywatele palili jej
egzemplarze na stosie. Jednak publikacja nie akceptowana przez część społeczeństwa stała się
bestsellerem, a kolejki do wypożyczania jej w bibliotekach były rekordowo długie, np. 62 osoby
oczekujące w East St. Louis, USA. W 1962 r.
„Grona gniewu” to powieść realistyczna, której akcja toczy się w czasach Wielkiego Kryzysu. Główny
bohater Tom Joad wraca z więzienia do swojego rodzinnego domu na zwolnieniu warunkowym po
czterech latach. Po drodze spotyka Jima Casy, byłego pastora i

przyjaciela rodziny. Gdy razem

docierają na farmę, okazuje się, że jest ona opuszczona bo ziemie zostały zajęte przez banki, a cała
rodzina mieszka u krewnych. Gdy następnego ranka obydwaj panowie odnajdują Joadów, ci pakują swój
dobytek na ciężarówkę, w celu wyruszenia w podróż do Kalifornii, gdzie obiecywana jest praca i dobry
zarobek. Do rodziny przyłącza się również Jim Casy. Tom wiedząc, że opuszczenie Oklahomy narusza
postanowienia zwolnienia warunkowego, podejmuje ryzyko. Rodzina podążając Drogą 66 napotykają
prowizoryczne obozy, w których dowiaduje się od ludzi, którzy podobnie jak oni skusili się na wyjazd
do Kalifornii, że ich nadzieje

i wizje dobrobytu mogą nie zostać spełnione. Docierając do celu stawiają

czoła wyzyskowi robotników na głodowych stawkach, spotyka ich rozczarowanie, jako że rynek pracy
jest przepełniony, a mieszkańcy dręczą i prowokują migrantów, np. Joadowie pracują zbierając
brzoskwinie, a Jim Casy zostaje aresztowany za atak na policjanta- ostatecznie ginie on z rąk nieznanego
sprawcy na oczach Toma, który w zemście zabija atakującego, stając się zbiegiem. Główny bohater
wiedząc, że swoją obecnością naraża swą rodzinę żegna się i opuszcza ich, obiecując, że gdziekolwiek
by nie był, będzie walczył z tyranią i niesprawiedliwością.

„Szkarłatna litera” Nathaniel Hawthorne
Książka była zakazana w Rosji w latach 1852-1856, w okresie nasilonej cenzury. W USA
rodzice uczniów wielokrotnie zabiegali o wycofanie utworu z listy lektur, w większości przypadków
jednak do tego nie dochodziło. Publikację uważano za obsceniczną, ponadto zawierała motyw
cudzołóstwa. Jeden z rodziców oskarżył ją nawet o wulgarne słownictwo, które jednak w powieści nie
występuje.
„Szkarłatna litera” to powieść psychologiczna, której akcja rozgrywa się w purytańskiej Nowej Anglii.
Pełen pasji i bezkompromisowy młody pastor, Artur Dimmesdale, ukrywa przed światem swój miłosny
związek z piękną hafciarką Hester Prynne., której mąż angielski lekarz Chillingworth zaginął beż śladu.
Tymczasem na świat przychodzi dziecko kochanków, jawny dowód małżeńskiej niewierności Hester,
która mimo gróźb odmawia ujawnienia nazwiska ojca. W związku, z tym samotnie znosi hańbę, której
symbolem jest wypalona na jej ciele czerwona litera- piętno cudzołóstwa, którego się dopuściła.
Niespodziewanie jednak powraca jej mąż, który do tej pory był przetrzymywany przez Indian. Domyśla
się on, kto jest sprawcą zaszłych wypadków i odtąd ściga pastora. Hester, gotowa wybaczyć
Dimmesdale’owi jego postawę- brak odwagi do przyznania się do romansu z żonatą kobietą,
w przypływie rozpaczy proponuje kochankowi wspólną ucieczkę. W reakcji na to Dimmesdale doznaje
skruchy i publicznie wyjawia swe grzechy. Umiera w ramionach kochanki, wyczerpany gwałtownymi
emocjami. Autor publikacji dowodzi, że grzech, uważany za największe zło, jest kształtującym
elementem edukacji człowieka: Hester poprzez grzech, potępienie, wreszcie cierpienie odkryła
tolerancję, w przeciwieństwie do purytanów, którzy, skostniali w swej cnocie, zatracili ludzkie uczucia.

Wykorzystano m.in.:
https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1841,tydzien-zakazanych-ksiazek
https://www.biblioteka.wroc.pl/attachments/article/87/zakazane_ksiazki_lista.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Banned_Books_Week
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