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                                   Refleksja o człowieku współczesnym w poezji Czesława Miłosza. 

 

1. Cele lekcji: 

Poznawcze (intelektualne): poznanie 3 wierszy  Cz. Miłosza: „Wyznanie”, „Dar”, „Oeconomia Divina” . 

Praktyczne (psychomotoryczne, ćwiczeniowe): doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji 

tekstu poetyckiego, analiza funkcjonalności użytych środków artystycznych, toposów, motywów, 

symboli, kontekstów; dostrzeganie związku języka z wartościami, odszukiwanie cech stylu 

klasycznego w poezji;  

Emocjonalne (motywacyjne, wychowawcze): uwrażliwianie na tematykę egzystencjalną, filozoficzną 

w poezji i sztuce współczesnej, dostrzeganie wartości uniwersalnych w tekstach kultury. 

 

2. Standardy osiągnięć celów szczegółowych: 

- uczeń poprawnie analizuje i interpretuje teksty poetyckie; 

- uczeń zna i poprawnie stosuje określenia z zakresu teorii literatury ( gatunek, typ liryki, podmiot 

liryczny, sytuację liryczną, funkcje różnych środków stylistycznych); 

- uczeń dostrzega w tekście poetyckim (kultury) wartości uniwersalne; 

- uczeń  przywołuje konteksty literackie, filozoficzne, historyczne; motywy, toposy, symbole; 

-uczeń pogłębia umiejętności odczytywania utworu w kontekstach kulturowych i 

historycznoliterackich; 

- uczeń kształci wrażliwość estetyczną. 

 

3. Formy pracy: zbiorowa, grupowa. 

      4.    Metody: lekcja analityczna z elementami ćwiczeniowej, metoda ćwiczeń praktycznych 

(analiza i interpretacja, karta pracy), elementy heurezy. 

      5.    Środki dydaktyczne : karta pracy, podręcznik „Zrozumieć tekst” WSiP, wydruki wiersza 

„Wyznanie”, prezentacja wypowiedzi Miłosza (prezentacja multimedialna: Miłosz od NOWA), 

recytacje Miłosza, obraz C. Moneta „Dom rybaka”. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie. Przypomnienie wierszy Miłosza poznanych na wcześniejszych lekcjach 

(„Campo di Fiori”, „Który skrzywdziłeś”, „Moja wierna mowo”, „O ! Edward Hopper…”) 

2. Podanie tematu i celów lekcji. 

3. Podział klasy na 3 grupy zadaniowe , rozdanie kart pracy – praca grupowa. Przypomnienie o 

konieczności samodzielnego robienia notatek (karta pracy). 

4. Ekspozycja wiersza „Dar” – czyta Czesław Miłosz- i obrazu C. Moneta ”Dom rybaka” 

5. Analiza i interpretacja wiersza „Dar” 

 

Nauczyciel Uczniowie 

1. Proszę określić gatunek, typ liryki. Liryka bezpośrednia, refleksyjna; impresja o 



 raju darowanym na chwilę 

2. Kim jest podmiot liryczny? 

3. Proszę przedstawić sytuację liryczną. 

4. W jaki sposób piękno dnia (estetyka) 

wpływa na stan psychiczny i fizyczny 

p.l. ? 

 

P.L. – osoba dojrzała, która zaakceptowała 

siebie i umie się  cieszyć; darem jest 

szczęśliwy, słoneczny od rana dzień; 

estetyka wpływa na etykę -  piękno dnia 

łagodzi: chęć posiadania rzeczy 

materialnych, zazdrość, zawistną pamięć, 

zbytnie wymagania, ból fizyczny.  Chęć 

utrwalenia w poezji szczęśliwej chwili, 

afirmacja życia i świata pod wpływem 

słonecznego poranka 

5. Jaka jest budowa wiersza?  

6. Jakie funkcje pełnią użyte w wierszu 

środki stylistyczne? 

7. Jaki jest język wiersza? Co podkreślają 

prostota, jasność i oszczędność 

języka?  

Wiersz stychiczny, wiersz wolny, 9 wersów. 

Epitety-szczęśliwy, niebieskie, itd. 

personifikacja – kolibry przystawały, anafora 

– nie, wyliczenie- morze i żagle; paralelizm 

skład.; rytmizacja tekstu; język oszczędny, 

prosty, jasny, lapidarny  podkreśla prostotę 

uczucia szczęścia, jasność duszy, równowagę, 

harmonię duchową. 

8. Do jakich uniwersalnych toposów, 

motywów, symboli odwołuje się ten 

tekst? 

9. Jakie konteksty należy przywołać, 

dokonując jego interpretacji? 

10. Jakie elementy klasycyzmu występują 

w tekście? 

Kontekst biograficzny (Zatoka San Francisco), 

kulturowy (malarstwo- C. Monet „Dom 

rybaka” 1882 r.; impresjonizm; „Pan 

Tadeusz”, „Faust” – „trwaj chwilo, jesteś 

piękna”- zatrzymanie szczęśliwego czasu; 

człowiek w świecie natury w pieśniach 

Horacego, Kochanowskiego), filozoficzny 

(horacjanizm, stoicyzm, klasycyzm), 

teologiczny – droga człowieka po bezmiarze 

życia (motyw homo viator), motyw rajskiego 

ogrodu, krainy szczęścia; klasycyzm: 

estetyka określa etykę 

 

6. Ekspozycja wiersza „Oeconomia Divina” 

7. Analiza i interpretacja wiersza „Oeconomia Divina” 

 

Nauczyciel Uczniowie 

1. Proszę wyjaśnić tytuł, określić 

gatunek, typ liryki 

Boska ekonomia- teologiczne określenie 

działania Boga w świecie; Liryka 

bezpośrednia, refleksyjna 



2. Kim jest podmiot liryczny? 

3. Proszę przedstawić sytuację liryczną 

 

4. W jaki sposób Bóg upokorzył 

pysznych ludzi i do czego to 

doprowadziło? 

 

5. Jaka jest ocena cywilizacji 

współczesnej? 

P.L. –obserwator chwili osobliwej („Wesele”- 

Wernyhora i Gospodarz), uczestnik dziejącej 

się rzeczywistości – Bóg upokarza = opuszcza 

ludzi ;daje im całkowitą wolność;  świat 

zostaje pozbawiony sacrum – rozsypuje się- 

CHAOS; znaki cywilizacji XX w. (drogi, 

lotniska, miasta) świadczą o pysze człowieka, 

rozpadają się z braku zasady – Boga; 

materialność opuszcza naturę – pustka; 

symboliczny rozpad kultury, zanik mowy; 

rozpad człowieka – bo brak mu miłości, 

wiary, Boga; osąd nad cywilizacją 

współczesną bez duchowości - przestroga 

6. Jaka jest budowa wiersza?  

7. Jakie funkcje pełnią użyte w wierszu 

środki stylistyczne? 

 

Wiersz stychiczny, zdaniowy- oschłość 

podkreśla przestrogę; 

Antynomie- wszędzie było nigdzie i nigdzie, 

wszędzie- chaos przed stworzeniem świata – 

znak biblijny; metafora- litery ksiąg…nikły –

symbol rozpadu kultury, jej 

bezwartościowość; wyliczenie; pointa; 

paralelizm składniowy 

8. Do jakich uniwersalnych toposów, 

motywów, symboli odwołuje się ten 

tekst? 

9.  Jakie konteksty należy przywołać, 

dokonując jego interpretacji? 

10. Jakie teksty kultury przywołują 

podobny motyw sądu ostatecznego, 

apokalipsy? 

Konteksty kulturowe – Biblia: Bóg, Pan 

Zastępów- starotestamentowy, groźny 

sędzia; deizm; apokalipsa; znaki kultury – 

królewskie tragedie Szekspira; motyw wieży 

Babel – śmiertelność mowy, symboliczny 

rozpad kultury; znaki symbolizujące dorobek 

intelektualny – zaprzepaszczone – niemoc 

ręki; obrazy apokaliptyczne – nagość ludzi 

prowokująca Boga do sądu ostatecznego – 

średniowieczna ikonografia, „Wichry wojny”, 

„Lista Schindlera”; T. Różewicz „Wygaśnięcie 

Absolutu” 

 

8. Ekspozycja wiersza „Wyznanie” – czyta Czesław Miłosz 

9. Analiza i interpretacja wiersza „Wyznanie” 

 

Nauczyciel Uczniowie 

1. Proszę wyjaśnić tytuł, określić 

gatunek, typ liryki 

Liryka bezpośrednia, konfesyjna 

(szczere , osobiste wyznanie p.l.) 

2. Kim jest podmiot liryczny? Jakie ma 

upodobania? 

3. Proszę przedstawić sytuację liryczną 

P.L. – dojrzały mężczyzna, poeta, który z 

perspektywy swojego życia patrzy na siebie, 

swoje zachowania, myśli ( utożs. z autorem); 

apostrofa do Boga z deklaracją  zmysłowych, 



4. Jaki dylemat (problem) rozważa 

poeta? 

hedonistycznych upodobań poety (dżem, 

kobiety, wódka, śledzie); problem poety: czy 

hedonista może być wieszczem narodowym 

na miarę Mickiewicza? Życie Miłosza jest 

dalekie od ideału, nie jest wybrańcem Boga, 

lecz normalnym człowiekiem korzystającym 

z rozkoszy życia. Nie ukrywa słabości i chęci 

bycia naprawdę wielkim, ale jest świadom 

swej „mniejszości” – zrywa maskę poety 

wielkiego, natchnionego 

5. Jaka jest budowa wiersza i czemu 

służy?  

6. Jakie funkcje pełnią użyte w wierszu 

środki stylistyczne? 

Wiersz stychiczny, brak podziału na strofy 

daje efekt autentyczności; apostrofa – Panie 

Boże- podkreśla szczerość p.l.; metafora- 

turniej głupców= literatura =przestrzeń 

szczerości między zwykłymi ludźmi; zdania 

pytające, przerzutnie – podkreślają 

spontaniczny tok myśli; język prosty 

7. Do jakich uniwersalnych toposów, 

motywów, symboli odwołuje się ten 

tekst? 

8.  Jakie konteksty należy przywołać, 

dokonując jego interpretacji? 

Kontekst filozoficzny – hedonizm; 

epikureizm; kontekst literacki- Mickiewicz, 

Słowacki – wieszcz narodowy; pytanie o rolę 

poety i poezji; Noblista z defektem i 

świadomy tego (Nobel 1980). 

 

10. Wnioski 

       W czasie kolejnych lekcji rozmawialiśmy o poezji Miłosza.  

        Który z omawianych wierszy Miłosza podobał się Wam i dlaczego? 

 Kim był Miłosz- poeta? 

Trudno zdefiniować jego poezję; był poetą kultury (jego poezja jest zbiorem znaków i symboli 

całej kultury, języka, mitów, religii, sztuki); łączył znaki różnych kultur. Był poetą moralistą – 

przemawiał różnymi głosami, kreował różne role. Wyróżniał się pozornie prostym, a w istocie 

intelektualnym językiem. 

Bywa nazywany Proteuszem poezji polskiej ( symbolicznie-wielość twarzy, wielość wcieleń, w 

poezji - wiele głosów) 

11. Ocena aktywności i pracy uczniów w czasie lekcji. (Kto zasłużył na ocenę za aktywność?) 

12. Praca domowa 



Odnieś się do  słów Miłosza, że „bycie Polakiem to siedzenie na sobie i pilne baczenie, czy ktoś się 

nie wychyli”. Uzasadnij swoje stanowisko wybranym materiałem literackim. 

 

 

 

 

Analiza i interpretacja wierszy Czesława Miłosza 

Tytuł wiersza Gatunek, 

typ liryki 

Podmiot liryczny, 

adresat, sytuacja 

liryczna 

Środki formalne 

(budowa wiersza, 

funkcje środków 

artystycznych) 

Interpretacja 

(konteksty; 

uniwersalne 

motywy, toposy, 

symbole) 

„Dar”  

(Berkeley , 

1971 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Oeconomia 

divina” 

(Berkeley, 

1973 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Wyznanie” 

(1986 r.) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


