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Najnowsza literatura polska w podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych: gatunki, style, 

wartości 

 Jaki obraz najnowszej literatury polskiej, tej po 1989 roku, zawarty został w 

podręcznikach do szkół ponadgimnazjalnych? Stawiamy to pytanie, aby rozpoznać wiedzę o 

współczesności, którą może wynieść maturzysta ze szkolnej edukacji. Interesuje nas nie tylko 

znajomość pisarzy: poetów, prozaików, eseistów, reportażystów, dramaturgów oraz ich 

twórczości, ale także uprawianych dziś form i gatunków, wykorzystywanych konwencji 

literackich i stylistycznych, wreszcie proponowanych przez literaturę wartości, adekwatnych 

wobec „tu i teraz” młodego odbiorcy. W wykazie podręczników dla szkół 

ponadgimnazjalnych dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia 

ogólnego uwzględniających nową podstawę programową znajduje się dziesięć tytułów, z 

których wybieramy sześć (jest to faktycznie wybór z ośmiu tytułów, bo Nowe Lustra Świata 

oraz Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka są uzupełnionymi wersjami poprzednich 

wydań zatytułowanych Lustra świata i Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka).  Z uwagi na 

ograniczenie czasowe wystąpienia, wybieramy podręczniki dedykowane dla ostatnich klas 

liceum i technikum i zamykające całe cykle. Nie będziemy więc zajmować się podręcznikami 

do wcześniejszych etapów, w których pojawia się niekiedy szeroko rozumiana 

współczesność, jako nawiązanie, kontynuacja bądź kontekst. Chcemy także zwrócić uwagę na 

bardzo różne traktowanie pojęcia „współczesność” oraz znaczenia cezury 1989 roku. 

Wśród naszych lektur będą zatem dwa podręczniki Wydawnictwa Piotra Marciszuka 

„Stentor”:  Jacka Kopcińskiego, Przeszłość to dziś, (Ptd) oraz Krzysztofa Biedrzyckiego, Ewy 

Jaskółowej, Ewy Nowak, Świat do przeczytania, (Śdp). Ostatni podręcznik cyklu Przeszłość 

to dziś obejmuje literaturę i kulturę po roku 1956, natomiast Świat do przeczytania, bez 

jednoznacznego wskazania, obejmuje II połowę XX wieku oraz przełom XX i XXI wieku. 

Otwierają ten podręcznik wiersze Czesława Milosza z wydanego w 1945 roku tomu Ocalenie. 

Zajmiemy się także dwoma podręcznikami Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: 

Witolda Bobińskiego, Anny Janus-Sitarz, Macieja Pabiska, Nowe Lustra świata, (Lś), (w 

podtytule wyodrębniono część: „Literatura i kultura po 1989”, jedynie ten podręcznik traktuje 

tę datę w sposób periodyzacyjny) oraz Dariusza Chemperka, Adama Kalbarczyka, Dariusza 

Trześniowskiego, Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, (Zt, zc), (w podtytule 
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wyodrębniono „Powojenna nowoczesność”). Ostatnia, piąta część cyklu Nowe lustra… 

omawia literaturę i kulturę polska po 1939 roku (a więc włączona zostaje epoka wojny i 

okupacji), natomiast Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka zamyka podręcznik 

poświęcony kulturze i literaturze XX wieku łącznie z dwudziestoleciem międzywojennym. 

Wśród omawianych podręczników znalazł się także cykl Nowej Ery Ponad słowami (Ps). 

Ostatni jego tom, dla klasy trzeciej, napisany przez Małgorzatę Chmiel, Roberta 

Pruszczyńskiego  i Annę Równy,  niezwykle zwięzły i oszczędny, omawia literaturę i kulturę 

począwszy od okresu wojny i okupacji. Zjawiska po roku 1945 zostają zawarte we wspólnej 

części, zatytułowanej „Współczesność”.  Z kolei cykl Wydawnictwa Pedagogicznego Operon 

Ciekawi świata (Cś), zamyka podręcznik napisany przez Iwonę Łapińską, Brygidę 

Maciejewską oraz Joannę Sadowską, którego pierwsza część poświęcona jest dwudziestoleciu 

międzywojennemu, wszystkie zjawiska natomiast po 1939 roku zawarte zostały w części 

zatytułowanej „Współczesność”. 

 Wszystkie podręczniki, w różny sposób i z różną intensywnością, proponują syntetyczne 

spojrzenia na zjawiska po 1989 roku oraz pisarzy współtworzących tę ostatnią fazę rozwoju 

naszej kultury i literatury. Znajdziemy zatem przeglądy porządkujące omawiane zagadnienia,  

ogólne charakterystyki, panoramy, osie czasu. Podręczniki na ogół pokazują 

wielopokoleniowy obraz najnowszej polskiej literatury. Nowe Lustra świata syntetycznemu 

spojrzeniu na współczesność poświęcają trzy rozdziały. Pierwszy to „oś czasu”, w formie 

graficznej prezentujący pisarzy współczesnych i ich ważne dzieła wydane w ostatnim 

ćwierćwieczu: Czesława Miłosza (1911), Tadeusza Różewicza (1921), Wisławę Szymborską 

(1923), Zbigniewa Herberta (1924), Wiesława Myśliwskiego (1932), Adama Zagajewskiego 

(1945), Stefana Chwina (1949), Tadeusza Słobodzianka (1955), Marka Bieńczyka (1956), 

Marcina Świetlickiego (1961). Drugi rozdział „Przełom w literaturze” w zwięzły sposób 

dokonuje ogólnej charakterystyki literatury i kultury po 1989 roku (będziemy do tego 

rozdziału jeszcze powracali), ostatni przedstawia najważniejsze nagrody literackie w Polsce, 

przypominając laureatów Nagrody Fundacji im. Kościelskich oraz laureatów Nagrody 

Literackiej Nike. 

Drugi podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Nowe Zrozumieć tekst, 

Zrozumieć człowieka przynosi krótkie, bardzo ogólne charakterystyki w rozdziale 

„Miniprzewodnik. Pokolenia w literaturze powojennej”.  Jako pokolenie zostają potraktowani 

twórcy związani z „brulionem” – Marcin Świetlicki, Tomasz Różycki (1970), Eugeniusz 

Tkaczyszyn-Dycki, Manuela Gretkowska (1964), Andrzej Stasiuk. Pisze się o nich: 

„programowo odcięci od polityki, zwrócili się w stronę codziennego życia. W utworach 
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penetrują przestrzenie niepopularne lub zakazane, obwarowane dotąd przez obyczajowe 

tabu”. (s. 230).  Równie syntetyczne zdania zostają poświęcone prozie po 1989 roku. 

„Postmodernistyczny feminizm /…/zaowocował wyraźnym głosem piszących kobiet: Olgi 

Tokarczuk, Manueli Gretkowskiej, Izabeli Filipiak (1961). Z pewnością darem wnikliwej 

obserwacji i słuchem językowym obdarzona jest Dorota Masłowska, a wrażliwością na 

przemiany obyczajowe – Jerzy Pilch” (s. 231).  Zakończenie podręcznika przynosi rozdział 

„Nowoczesna i ponowoczesna współczesność… Wędrówka po motywach i tematach”. W 

tabelach zawarte zostają syntetyczne i ogólnikowe informacje:  Marcin Świetlicki, Eugeniusz 

Tkaczyszyn-Dycki: „tematyka egzystencjalna w dialogu z tradycją literacką” (s. 382), o 

prozie: „ponowoczesne formy hybrydyczne: Olga Tokarczuk – opowieści utrzymane w 

konwencji realizmu magicznego /…/, Antoni Libera (1949) –  Madame (powieść jako gra 

autobiograficzna), Dorota Masłowska – Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 

(groteskowo-ironiczna powieść o czasach najnowszych)” (s. 384). 

W ostatnim podręczniku cyklu Przeszłość to dziś najnowszej literaturze poświęcone są 

dwie części „Przygoda z wolnością” oraz „Na progu XXI wieku. Literatura bez granic”. W 

ogólnej charakterystyce mówi się o specjalnym znaczeniu pokolenia „bruLionu”, przywołując 

nazwiska Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Koehlera, Jacka Podsiadły, Miłosza 

Biedrzyckiego. W podrozdziałach „Antyromantyczni szydercy”, „Spory młodych poetów”  

podkreślona zostaje postawa twórców: uchylanie się od obywatelskich obowiązków, 

pochwała indywidualności, autentyczności oraz prywatności.  W charakterystyce prozy 

akcentuje się literaturę kobiet, zwraca uwagę na skłonność twórców do  ucieczki w mit 

(Huelle, Tokarczuk, Stasiuk, Chwin), mówi o „małych narracjach”. 

Drugi podręcznik Wydawnictwa „Stentor” Świat do przeczytania przedstawia kulturę i 

literaturę II polowy XX wieku oraz początku XXI. Autorzy rezygnują z ujęć syntetycznych  

na rzecz szerokiego horyzontu problemowego, zwłaszcza antropologicznego, osnutego wokół 

rodzajów i gatunków literackich: „Czym jest poezja, która nie ocala… Literatura 

współczesna. Poezja”, „Rozbijanie starych form, precz z konwencją, niech żyje dynamika! 

Literatura współczesna. Dramat”, „To po co jeszcze samo sobie zadajemy milczenie? 

Literatura współczesna. Proza”, „Świat jest możliwy do opisania… Literatura współczesna. 

Poza fikcją”. Swoje rozumienie współczesności autorzy wyrażają w słowie wstępnym do 

podręcznika: „Kultura przełomu wieków XX i XIX staje wobec kryzysu wartości, ale nie 

oznacza to, że ich nie poszukuje. Próbuje zdawać nowe pytania, odkrywa (w stopniu 

większym niż do tej pory intymność człowieka. Obnaża jego ból i cierpienie związane z 

cielesnością, chorobą, umieraniem, ale również odważnie podejmuje problemy intymnych 



 

4 
 

związków międzyludzkich”. W podręczniku niewiele jest odniesień do literatury po 1989.

 Szczególną oszczędnością w prezentowaniu najnowszej literatury charakteryzuje się 

podręcznik do 3 klasy Wydawnictwa Nowa Era  - Ponad słowami. Jego druga część ma tytuł  

„Współczesność”. Zawiera ogólne wprowadzenie, z zaznaczeniem daty 1989 roku, w 

perspektywie: kontekstu historycznego, kontekstu filozoficznego, kontekstu artystycznego.  

Następnie charakteryzowane są różne zjawiska literackie i artystyczne poprzez konkretne 

utwory podawane bądź w całości, bądź we fragmentach (od Tadeusza Różewicza po serial 

Davida Shore’a Dr House). Podręcznik przynosi niewiele fragmentów literackich po 1989. 

Nie ma w nim jakiejkolwiek informacji o wielu wybitnych i uznanych już współczesnych 

pisarzach: Andrzej Stasiuk i Olga Tokarczuk zostają wymienieni jedynie jako laureaci 

Literackiej Nagrody Nike, Stefan Chwin pojawia się w tabeli „Wojna i okupacja a 

współczesność” jako autor Hanemanna, brak nazwisk Jacka Podsiadły, Krzysztofa Koellera, 

Manueli Gretkowskiej i innych współczesnych pisarek nie tylko feministycznego kręgu. 

Druga część podręcznika Ciekawi świata „Współczesność”, opisująca literaturę polską po 

1939 roku, rozpoczyna się karkołomną osią czasu, na której zaznaczone zostają, metodą 

skrótu, wydarzenia z różnych bardzo porządków: 1. 09. 1939 wybuch II wojny światowej, 

1944 powstanie warszawskie, 1956 Władysław Gomułka przemawiający na wiecu, marzec 

1968, wydarzenia grudniowe 1970, powstanie Solidarności 1980, 13.12.1982 stan wojenny, 

1987 wydanie Weisera Dawidka, 1989 rozmowy okrągłego stołu, 1996 nagroda Nobla 

Wisławy Szymborskiej, 2001 Traktat teologiczny Czesława Miłosza, 2010 Nagroda Nike dla 

Tadeusza Słobodzianka. Następujący po tej osi ogólny, porządkujący „Wstęp” pokazuje 

trudności z ustalaniem kanonu literatury najnowszej i zarazem proponuje twórców, których 

warto już znać i czytać: „Pytanie, kto z młodych pisarzy minionego dwudziestopięciolecia 

zasługuje na miejsce w historii literatury, wydaje się pytaniem przedwczesnym. Odpowiedź 

na nie utrudnia także brak czasowego dystansu, wielość literackich produkcji, ciągłe zmiany 

osób i wartości. Jednak można wskazać kilka ważnych nazwisk z zastrzeżeniem, że lista jest 

niepełna i subiektywna. Większość twórców wymienionych niżej została uhonorowana przez 

krytykę, także przez przyznanie im literackich nagród: Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, 

Jerzy Pilch, Magdalena Tulli, Stefan Chwin, Marek Bieńczyk, Joanna Bator, Dorota 

Masłowska, Michał Witkowski, Andrzej Sosnowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.” Autorzy 

tego podręcznika, i także innych, o czym mówimy, zwracają uwagę na twórczość „starych 

mistrzów”, których miejsce w kanonie wydaje się bezsprzeczne: „Warto podkreślić, że obok 

nowych twórców w tym ostatnim wyodrębnionym okresie ważne książki wydawali twórcy 

starszego pokolenia. Można powiedzieć, że każda kolejna powieść Wiesława Myśliwskiego 
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jest książką wybitną (Widnokrąg, 1997, Traktat o łuskaniu fasoli, 2006, Ostatnie rozdanie, 

2013). Podobnie wysoką formą i niezwykłą przenikliwością w ocenie współczesnej 

rzeczywistości i refleksji nad światem wykazywali się w ostatnich swoich tomikach starzy 

mistrzowie poezji: Czesław Miłosz (To, 2000, Druga przestrzeń, 2002), Wisława Szymborska 

(Koniec i początek, 1993, Chwila, 2002, Tutaj, 2009, Wystarczy, 2012) czy Tadeusz Różewicz 

(Zawsze fragment, 1996, Zawsze fragment. Recykling, 1998, Nożyk profesora, 2001, Szara 

strefa, 2002, Wyjście, 2004, To i owo, 2012).” 

 

Poezja po 1989 roku. 

Autorzy Nowych luster… eksponują przełom w literaturze po 1989 roku. Jak 

zauważają przesilenie ustrojowe, które dokonało się w Polsce po 1989 roku, wpłynęło na 

życie kulturalne kraju. Wyrazistym przykładem zachodzących przemian stała się działalność 

grupy poetyckiej wydającej „brulion”: poetów Marcina Świetlickiego, Krzysztofa Koelhera 

(1963), Marcina Barana (1963), Jacka Podsiadły (1964). Osobny rozdział został poświęcony 

poezji Marcina Świetlickiego,  przytoczono reprezentatywne dla samego poety i jego 

pokolenia wiersze. W kontekście formacji „brulionu” znalazła się także osobna informacja o 

poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (1962) wraz z fragmentem Piosenki o 

zależnościach i uzależnieniach oraz o twórczości Jarosława Lipszyca (1975). 

Nowe lustra… wyodrębniają zjawisko „dawnych mistrzów”,  podkreślając tym 

samym, wspominany już, wielopokoleniowy charakter współczesności, którą współtworzą 

twórcy debiutujący jeszcze w okresie międzywojennym: Czesław Miłosz Uczciwe opisanie 

samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, z tomu to, 2000, 

Zbigniew Herbert, Do Czesława Miłosza, z toku Rovigo, 1992, Wisława Szymborska, 

Negatyw, z tomu Chwila, 2001,  Tadeusz Różewicz, Normalny poeta, z tomu Kup kota w 

worku, 2008, Julia Hartwig, Spotkanie z tomu american, 1998. 

W zamykającej Nowe lustra świata niewielkiej antologii znalazły się także dwa 

wiersze Ewy Lipskiej z tomu Sklepy zoologiczne (2001). 

Również i w podręczniku Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka dominują starzy 

mistrzowie w swej późnej twórczości: Julia Hartwig Jasne niejasne z tomu pod takim 

tytułem, 2009, (w rozdziale przedstawiającym tematykę przeznaczenia, tajemnicy losu i 

istnienia),  Tadeusz Różewicz, dwa wiersze z książki Matka odchodzi, 1999: Ale kto zobaczy i 

Ojciec ( rozdział poświęcony literackim portretom rodzinnym) oraz wiersz Walentynki 

(poemat z końca XX wieku), z tomu Kup kota w worku, 2008, (rozważania wokół 

konsumpcjonizmu i współczesnego, boleśnie odczuwanego kryzysu wartości),Wisława 
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Szymborska, Wczesna godzina, z tomu, Chwila, 2002. Jedynym „młodszym” poetą jest  

Adam Zagajewski (1945), jako autor wiersza Sobie do pamiętnika, z tomu Płótno, 1990, 

(rozdział poświęcony tożsamości człowieka, pytaniu kim jestem oraz zagadnieniom 

egzystencjalnym). Podręcznik nie cytuje żadnego wiersza powstałego w kręgu „brulionu”. 

W podręczniku Przeszłość to dziś również przeważa perspektywa ”starszych poetów” 

w opisie najnowszej literatury. Autorzy cytują wiersz Czesława Miłosza, Wiek nowy, z tomu 

Druga przestrzeń, 2001, w rozdziale „Do matury krok po kroku”, podany do interpretacji 

porównawczej z wierszem Staffa. Jarosław Marek Rymkiewicz (1935) obecny jest w 

rozdziale „Poezja, która ocala. Powojenny klasycyzm”, a przywołany został utwór,, Jakie 

światło, z tomu Moje dzieło pośmiertne 1993. Grupę „starszych poetów” zamyka Ewa Lipska 

(1945), wierszem Tu pracuję, z tomu Strefa ograniczonego postoju, 1990, w rozdziale 

„Literatura i egzystencja”. Poezję urodzoną po 1960 roku reprezentują wiersze Marcina 

Świetlickiego Dla Jana Polkowskiego, Miłosza Biedrzyckiego, Akslop, Jacka Podsiadły Don’t 

leave me: towarzyszą im bardzo dobrze zaprojektowane wskazówki do analizy i interpretacji. 

Podobna perspektywa „starych mistrzów” towarzyszy podręcznikowi Świat do 

przeczytania. Autorzy cytują ich przy okazji podejmowania rozważań wokół trudnych  pytań i 

zawsze aktualnych problemów. Czesław Miłosz wierszami Dwór, z tomu Na brzegu rzeki, 

1994 oraz Późna dojrzałość, z tomu Druga przestrzeń, 2002 patronuje rozdziałowi  

”Dylematy moralne dwudziestowiecznego poety”, wiersz Wisławy Szymborskiej Nic 

darowane, z tomu Koniec i początek, 1993, został zacytowany w rozdziale „Pytania o 

wartości ocalające”, a Tryptyk rzymski Jana Pawła II w części „Poezja i obrona sensu świata”. 

 Przywołana zostaje również twórczość poetycka Ewy Lipskiej. W rozdziale „Język, polityka, 

manipulacja” znalazł się wiersz Kraj podobny do innych, z tomu Sklepy zoologiczne 2001. 

W podręczniku Świat do przeczytania znalazła się obszerna charakterystyka pokolenia 

„bruLionu” z podziałem na jego trzy główne nurty: „Barbarzyńców” i batalistów – Marcina 

Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Adama Wiedemanna, klasycystów – Krzysztofa Koehlera, 

Wojciecha Wencla, neoawangardystów – Andrzeja Sosnowskiego i Miłosza Biedrzyckiego. 

Poezja brulionowa z pytaniami interpretacyjnymi znalazła się w rozdziale: „Autoportret 

człowieka późnej nowoczesności”: Marcin Świetlicki, Pod wulkanem, z tomu Schizma,  

Andrzej Sosnowski (1959), Czym jest poezja, z tomu Życie na Korei 1992, Tomasz Różycki 

(1970), Dwanaście stacji (fragmenty), 2004. 

Najbardziej oszczędny w przywoływaniu literatury najnowszej podręcznik Ponad 

słowami podaje jedynie dwa wiersze z okresu po 1989 roku i fragmenty jednego cyklu 

poetyckiego: Czesława Miłosza, tytułowy wiersz z tomu to, Marcina Świetlickiego, Baczność, 
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z tomu Czynny do odwołania, 2001, Jana Pawła II, Tryptyk rzymski. Zacytowany również 

został tekst piosenki Lao Che Godzina W z płyty Powstanie warszawskie, 2005. 

W podręczniku Ciekawi świata, podobnie jak w innych, dominują dawni mistrzowie: 

Czesław Miłosz, tytułowy wiersz z tomu to, tytułowy wiersz z tomu Druga przestrzeń, 

Wisława Szymborska, Nieczytanie, z tomu Tutaj (2009), Tadeusz Różewicz, Walentynki, z 

tomu Zawsze fragment. Recykling, poezja religijna: Jan Paweł II, Tryptyk rzymski 

(fragmenty), Janusz Pasierb, Genesis. 

Pokolenie Nowej Fali reprezentuje Adam Zagajewski dwoma wierszami: List do 

czytelnika, z tomu Trzej aniołowie 1998 oraz Spróbuj opiewać okaleczony świat, „The New 

Yorker” 2001 (po zamachu z 11 września) i Stanisław Barańczak utworem Łzy w kinie, z 

tomu Chirurgiczna precyzja. Pokolenie „brulionu”  reprezentuje jedynie: Marcin Świetlicki 

wierszem Dla Jana Polkowskiego.  

W innym zupełnie kotekscie, w rozdziale „Język polski w Internecie” zacytowany 

zostaje wiersz Piotra Mitznera (1955), Dziewczyna na blogu, z tomu Kropla, 2011.  

 

Proza po 1989 roku. 

Istotę najnowszej prozy starają się uchwycić autorzy Nowych luster… Proponują 

czytelnikom uporządkowany i spójny jej obraz „Utwory wydane po przełomie podjęły trud 

opisania i przedstawienia świata z wykorzystaniem współczesnych technik podawczych. 

Możemy w nich wyróżnić dwa modele strategii pisarskiej: nieepicki i fabulacyjny. Pierwszy z 

nich przenosi ciężar z fabuły na proces twórczy, kierując uwagę czytelnika na określone 

działania metaliterackie (przedmiotem uwagi pisarza jest sam proces pisania). Przytoczenie 

konkretnej historii schodzi na dalszy plan. „(Lś. s. 231) Ten model strategii pisarskiej 

dokumentują twórczością Jerzego Pilcha (1952), Magdaleny Tulli (1955), Marka Bieńczyka, 

Nataszy Goerke (1960), Michała Witkowskiego (1975), Jacka Dehnela (1980), Doroty 

Masłowskiej (1983). 

„W drugim modelu na plan pierwszy wysuwa się przedstawiana historia, która 

charakteryzuje się wyrazistą intrygą, spójną kompozycją, dążeniem do finału, niezależnością 

opowiadanej fabuły od aktu opowiadania.” Przywołana zostaje twórczość Tomka Tryzny 

(1948), Stefana Chwina, Andrzeja Barta (1951), Pawła Huellego (1957), Olgi Tokarczuk 

(1962), Andrzeja Stasiuka (1960), Wojciecha Kuczoka (1972), Jacka Dukaja (1974).  

Omawiany podręcznik cytuje fragmenty prozy: Wiesława Myśliwskiego, Traktat o 

łuskaniu fasoli, Marka Bieńczyka, Terminal, Nataszy Goerke, Fractale, Stefana Chwina,  

Hanemann, Andrzeja Stasiuka, Karpaty, Olgi Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny.  
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Dużo skromniej wypada współczesna proza w drugiej serii podręczników 

Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Autorzy 

przywołują prozatorski fragment Pieska przydrożnego (1997)  Czesława Miłosza, a w 

rozdziale „Dziennik jako literatura faktu” fragmenty Dziennika pisanego nocą, 1997-1999 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Z młodszego pokolenia prozaików cytowana jest Wojna 

polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej (w rozdziale „Kultura masowa w 

powieści” oraz S@motność w sieci, 2001, Janusza L. Wiśniewskiego (rozdział „W świecie 

nowych mediów”. 

Podręcznik Przeszłość to dziś, jako jeden z dwóch, obok  Świata do przeczytania, 

poświęca obszerny rozdział reportażystyce -  „Na progu XXI wieku. Literatura bez granic. 

Reportaż.” Autor kreśli rys historyczny gatunku, przypominając twórczość Melchiora 

Wańkowicza i Ksawerego Pruszyńskiego, dokonuje także systematyki jego współczesnych 

realizacji: reportaż społeczny (patronuje Hanna Krall), historyczny i polityczny (patronuje 

Krzysztof Kąkolewski), wojenny i podróżniczy (patronuje Ryszard Kapuściński), osobne 

zjawisko „pisarstwo inspirowane reportażem: Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, 2006, 

Mariusz Wilk, Wilczy notes, Wołoka (łączenie dziennika z reportażem), Janusz Krasiński 

Twarzą do ściany. Do szkoły współczesnego polskiego reportażu zostają także zaliczeni: 

Jacek Hugo-Bader (1957), Biała gorączka (2009), Wojciech Tochman (1969), Schodów się 

nie pali (2000), Mariusz Szczygieł (1966), Gottland (2006), Wojciech Jagielski (1960), 

Modlitwa o deszcz (2002), Paweł Smoleński (1959), Powiatowa rewolucja moralna (2009). 

W podręczniku dokonuje się także wyboru fragmentów literackich ze wskazówkami do 

analizy i interpretacji: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (2004), Andrzej Stasiuk, 

Jadąc do Babadag (2004), Mariusz Wilk Wołoka (2005), Janusz Krasiński, Twarzą do ściany 

(1996). 

W podręczniku Świat do przeczytania proza współczesna reprezentowana jest przez 

kilka fragmentów. W rozdziale „Podświadomość i tajemnica” autorzy podają fragmenty 

Domu dziennego, domu nocnego Olgi Tokarczuk oraz Weisera Dawidka 1987) Pawła 

Huellego. Jak mówiliśmy osobny rozdział „Świat jest możliwy do opisania… Literatura 

współczesna. Poza fikcją” poświęcony został  reportażystyce. Znalazły się w nim fragmenty  

Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego, a w podrozdziale „Rozważania intymne: 

Tadeusza Różewicza, Matka odchodzi i Ingi Iwasiów (1963), Umarł mi. Notatnik żałoby 

(2013). Warto zaznaczyć, że Świat do przeczytania jako jedyny podręcznik poświęca osobny 

rozdział nowym formom przekazu: hipertekstowi i blogowi.  



 

9 
 

Zgodnie ze swoją ascetyczną koncepcją podręcznik Ponad słowami zawiera niewielką 

antologię fragmentów prozy po 1989 roku: Jerzego Pilcha, Miasto utrapienia, 2004, Doroty 

Masłowskiej, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, 2002, zaznaczona zostaje 

reportażystyka Ryszarda Kapuścińskiego, Podróże z Herodotem oraz najnowsze reportaże 

Marcina Kołodziejczyka (fragment z Trend-owatych). Równie oszczędną antologię prozy 

przynosi podręcznik Ciekawi świata:  fragment opowiadania Pawła Hellego, Stół, ze zbioru 

Opowiadania na czas przeprowadzki oraz  fragmenty Imperium Ryszarda Kapuścińskiego. 

Jako autokomentarz do Wieży Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, cytowanej we fragmentach, 

pojawia się kilka zapisów z Dziennika pisanego nocą, 1999. 

Dramat po 1989 roku. 

Właściwie nie istnieje. Nowe Lustra…  i Ciekawi świata cytują fragmenty Naszej klasy 

Tadeusza Słobodzianka (1955), a podręcznik Ponad słowami opisuje spektakl Jana Klaty, H, 

2006. 


