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Klasa  VII - 03.04.20r. 

 

Temat: Charakterystyka  osoby  mówiącej  w  wierszu  W. Szymborskiej 

"Możliwości". Poznajemy  czym  jest  anafora. 

 

1. Przeczytaj. 

Na  dzisiejszej  lekcji  będziemy  analizować  wiersz  "Możliwości". Przy  okazji  

pokażę  Wam  też, czym  jest  anafora. 

 

2. Przeczytaj  wiersz - W. Szymborska  "Możliwości" 

- zastanów  się, co  oznacza  zwrot  "możliwości" 

- zastanów  się  w  czyim  imieniu  wypowiada  się  podmiot  liryczny, 

- o  jakich  wyborach  i  możliwościach  mówi 

- jaki  jest  podmiot  liryczny  

- zwróć  uwagę  na  podkreślone  wyrazy 

 

Wolę kino. 

Wolę koty. 

Wolę dęby nad Wartą. 

Wolę Dickensa od Dostojewskiego. 

Wolę siebie lubiącą ludzi 

niż siebie kochającą ludzkość. 

Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką. 

Wolę kolor zielony. 

Wolę nie twierdzić, 

że rozum jest wszystkiemu winien. 

Wolę wyjątki. 

Wolę wychodzić wcześniej. 

Wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym. 

Wolę stare ilustracje w prążki. 

Wolę śmieszność pisania wierszy 

od śmieszności ich niepisania. 

Wolę w miłości rocznice nieokrągłe, 

do obchodzenia na co dzień. 

Wolę moralistów, 

którzy nie obiecują mi nic. 
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Wolę dobroć przebiegłą od łatwowiernej za bardzo. 

Wolę ziemię w cywilu. 

Wolę kraje podbite niż podbijające. 

Wolę mieć zastrzeżenia. 

Wolę piekło chaosu od piekła porządku. 

Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet. 

Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści. 

Wolę psy z ogonem nie przyciętym. 

Wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne. 

Wolę szuflady. 

Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam, 

od wielu również tu nie wymienionych. 

Wolę zera luzem 

niż ustawione w kolejce do cyfry. 

Wolę czas owadzi od gwiezdnego. 

Wolę odpukać. 

Wolę nie pytać jak długo jeszcze i kiedy. 

Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość, 

że byt ma swoją rację 

 

3. Zapisz  

 Tytułowe  możliwości  z  wiersza  Szymborskiej  to  wybory, których  

może  dokonywać  człowiek. Każdy  wers  rozpoczynający  się  od  słowa  

"wolę"  sugeruje, że  wyborów  jest  bardzo  dużo, nic  ich  nie  ogranicza.  

 Wybory  dokonywane  przez  podmiot  liryczny  można  podzielić  na  te  

związane  ze  stosunkiem  do  świata, życiem  codziennym, wartościami  

moralnymi.  

 Na  podstawie  wypowiedzi  podmiotu  lirycznego  możemy  stwierdzić, 

że  to  kobieta ( lubiącą, kochającą ) otwarta  na  świat, wrażliwa  na  drugiego  

człowieka, piękno  świata, mająca  konkretnie  sprecyzowane  zasady, bogatą  

osobowość, ceniąca  pokój. 

  

Ciągłe  powtarzanie  zwrotu  "wolę"  jest  anaforą, która  ma  podkreślić, że  

człowiek  nigdy  nie  stoi  przed  tylko  jednym  wyborem. 

 



3 
 

Anafora: powtórzenia  słowa  lub  zwrotu  na  początku  strofy, wersu  albo  

wypowiedzenia. Zwraca  uwagę  na  treść  zawartą  w  powtarzanym  słowie  lub  

sformułowaniu, wpływa  na  rytm. 


