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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą jest szczególnym rodzajem miłości. Wraz  

z rozwojem emocjonalo-dochowym człowieka stale ewoluuje. Inna jest miłość wieku dorastania,  

a inna pomiędzy dwojgiem dorosłych, ukształtowanych ludzi. Najlepszą podstawą dla miłości jest 

postawa wzajemnego zrozumienia i chęć wspólnego dobra. Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną 

powinna dążyć do zjednoczenia w związku małżeńskim, w którym w pełni może się realizować. 

To właśnie w nim najlepiej kształtuje się kobiecość i męskość. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Mickiewicz, Do M, [online:] http://znanewiersze.pl/adam-mickiewicz/do-m [dostęp: 

17.07.2019]. 

Wstęp 

Wiersz Adama Mickiewicza pod tytułem Do M jest idealnym przykładem utworu 

traktującego o miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jego bohaterami jest para, która rozstała 

się, lecz miłość między nimi tak naprawdę nie zgasła całkowicie. Jest to jeden z najpiękniejszych  

i jeden z najchętniej czytanych wierszy naszego wieszcza. 

Cytat 

„Precz z moich oczu! ... posłucham od razu, 

Precz z mego serca! ... i serce posłucha, 

Precz z mej pamięci! ... nie ... tego rozkazu 

Moja i twoja pamięć nie posłucha. 

  

Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, 

Tym szerzej koło żałobne roztoczy ...  

Tak moja postać, im dalej ucieka, 

Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy. 

  

Na każdym miejscu i o każdej dobie, 

Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, 
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Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. 

  

Czy zadumana w samotnej komorze 

Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę, 

Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze 

Śpiewałam jemu tę samą piosenkę. 

  

Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ściegi 

Śmiertelna złowi króla twego matnia, 

Pomyślisz sobie: tak stały szeregi, 

Gdy się skończyła nasza gra ostatnia. 

  

Czy to na balu w chwilach odpoczynku 

Siedziesz, nim muzyk tańce zapowiedział, 

Obaczysz próżne miejsce przy kominku, 

Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział. 

  

Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem 

Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,  

Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem 

Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje... 

  

A jeśli autor po zwilej próbie 

Parę miłosną na ostatek złączył, 

Zagasisz świece i pomyślisz sobie: 

Czemu nasz romans tak się nie zakończył? 

  

Wtem błyskawica nocna zamigoce: 

Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza 

I puszczyk z jękiem w okno zatrzepioce ... 
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Pomyślisz sobie, że to moja dusza. 

  

Tak w każdym miejscu i o każdej dobie, 

Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, 

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,  

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”. 

Podsumowanie 

Jak widzimy w powyższym przykładzie, miłość między kobietą a mężczyzną stanowi  

w życiu każdego człowieka bardzo ważny element sfery emocjonalnej. Potrafimy pamiętać 

naszych ukochanych jeszcze przez długi czas, znajdując wspomnienia ukryte w przedmiotach, 

miejscach czy zdarzeniach. Dlatego tak ważna jest miłość odpowiedzialna, która dąży do tego 

abyśmy chcieli dla naszej ukochanej osoby tylko tego co najlepsze i nie czynili mu krzywdy ani 

przykrości. 


