Temat:
Poezja czasów niepoetyckich. Maria Konopnicka.

Maria Konopnicka
Była poetką bardzo popularną w końcu XIX w. i w międzywojniu, a współcześnie traktowana
jest raczej z pobłażliwością. Silne przesłanie społeczne, łzy nad sytuacją ludu nie przemawiają
dziś do odbiorcy i chyba najchętniej czytane są jej utwory dla dzieci: O krasnoludkach i sierotce
Marysi, Na jagody, Nasza szkapa.
Życie tej poetki było burzliwe. To druga po Orzeszkowej dama polskiej literatury pozytywizmu i
druga, która odważyła się odejść od męża. Ale odważne i gwałtowne decyzje zaczęła
podejmować dość późno. Pochodziła z Suwałk, była jedną z pięciorga rodzeństwa
wychowywanego przez surowego i religijnego ojca. Uczyła się na tej samej pensji co
Orzeszkowa, potem wyszła za mąż. Małżeństwo trwało dziesięć lat, a Maria Konopnicka urodziła
ośmioro dzieci! Nikt jeszcze nie podejrzewał – być może prócz niej samej – że drzemią w niej siły
twórcze i talent poetycki. I oto po dziesięciu latach Konopnicka zabiera dzieci i przenosi się do
Warszawy, by zacząć samodzielne życie.
Zaczyna pisać. Jej sztuki są źle przyjęte, ale poezje bardzo dobrze. Zwłaszcza że porusza
ważne dla narodu sprawy i w jej utworach pobrzmiewają tony romantyczne. Podejmuje też
tematy patriotyczne, aby wciąż przypominać o cierpieniu ojczyzny i wzniecać „wiarę wbrew
nadziei”. W roku 1890 wyjeżdża z Warszawy i zostawia rodzinę. Jest zmęczona rodzinnymi
kłopotami (m.in. skandalami, które z upodobaniem wywoływała jej córka Helena), pragnie ciszy i
spokoju, a także podróży zagranicznych. Tak jak Sienkiewiczowi Oblęgorek – tak Konopnickiej
naród podaruje dwór w Żarnowcu. Zmarła we Lwowie, w 1910 r.

Tematyka poezji Marii Konopnickiej
1. Sfera zagadnień społecznych
Problematyka dominująca, najbardziej charakterystyczna dla poetki. Łatwo
posegregować wiersze tego typu, jeśli ułożymy je według gatunków:

•

•

Obrazki – wiersze scenki, wiersze portrety. Każdy utwór to konkretna ilustracja z
życia nędzarzy miast i wsi. Często bohaterem obrazka jest dziecko (np. Wolny
najmita, Jaś nie doczekał).
Liryki ludowe – utwory budowane na wzór pieśni ludowych, często „mówi je”
bohater chłopski, wypowiada swoją gorycz, bezradność i determinację. Przyroda i
człowiek widzą w tych utworach świat podobnie – zachodzi tu zjawisko
„współodczuwania” – wspólnych łez: rosy, drzew, nieba i sieroty. Np. Wieczorne
pieśni, Po rosie, Na fujarce.

2. Nurt liryki intymnej
Ten typ twórczości Konopnickiej cechuje dyskrecja i powściągliwość, subtelność uczuć
opisywanych w poezji. Przykładem może być prześliczny wiersz Kubek.
3. Utwory o poezji i poecie
Poeta według Konopnickiej to duchowy rzecznik narodu. Sprawa ojczyzny, walki z
wynarodowieniem jest dla niej bardzo ważna. Konopnicka to poetka patriotka. Jest
przecież autorką słynnego hymnu – Roty. W tej dziedzinie jest spadkobierczynią
romantyków, jest gotowa przyznać im rację w kwestii mesjanizmu poety i walki o naród.
4. Inne utwory Marii Konopnickiej:
•
•

nowelistyka (Nasza szkapa, Miłosierdzie gminy),
pisarska twórczość dla dzieci (O krasnoludkach i sierotce Marysi, O Janku
Wędrowniczku),

5. krytyka literacka (w tym recenzje utworów Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej).

Contra spem spero

Przeciw nadziei, co stoi na chmurze
Łez, prędkim wichrom rzuciwszy kotwicę,
I obrócony wzrok trzyma na burze
I nawałnice,
W niezgasłe gwiazdy ufam wśród zawiei
Przeciw nadziei.
Tak pieśniarz ślepy, gdy noc go otoczy,
Choć wie, że rankiem nie wzejdzie mu słońce;
Podnosi w niebo obłąkane oczy
I dłonie drżące
I mroki pije źrenicą zagasłą,
Wierząc w dnia hasło.
Wiem, odleciały te ptaki daleko,
Co nam na skrzydłach niosły chwały zorze,
I z rzek już naszych te wody nie cieką,
Które szły w morze...
I syn się karmi kłosami gorzkiemi
Z ojców swych ziemi.
Sam Bóg zagasił nad nami pochodnię
I na mogiły strząsnął jej popioły.
Idziem, jak idą bezdomne przechodnie.
Z zwiądłymi czoły,
A stopy nasze zasypuje ślady
Wicher zagłady...

Wiem, niech mi smętne echo nie powtarza
Tego, co wstydem pali i co boli,
Bom ja też rodem z wielkiego cmentarza
I z krwawej roli...
I ja też lecę jak ptak obłąkany
I wichrem gnany.
Przecież o zmierzchy skrzydłami bijąca
I piekieł naszych ogarniona sferą,
Oczyma szukam dnia blasków i słońca
Contra spem - spero...
I w mogił głębi czuję życia dreszcze,
I ufam jeszcze...
Przeciw nadziei i przeciw pewności
Wystygłych duchów i śmierci wróżbitów
Wierzę w wskrzeszenie popiołów i kości,
W jutrznię błękitów...
I w gwiazdę ludów wierzę wśród zawiei,
Przeciw nadziei!
„Contra spem spero” znaczy: „wierzę wbrew nadziei”. To swoiste, romantyczne wyznanie wiary.
Bo czy realista mógłby wierzyć wbrew nadziei? To jakby odżyło romantyczne hasło „mierz siły na
zamiary” Mickiewicza. Czego dotyczy ta bezrozumna, szaleńcza wiara poetki? Temat jest
wyraźnie patriotyczny – wiara w wyzwolenie ojczyzny. Konopnicka wyznaje, że wierzy: w
niezgasłe gwiazdy, w dnia hasło (światło), we wskrzeszenie popiołów i kości, w gwiazdę ludów…
Są to przenośnie i brzmią nieco tajemniczo. Ich sens rozjaśniają kolejne obrazy wiersza:
•
•

•
•
•

nadzieja – bardzo niepewna, bo zakotwiczona w wichrze wiatru, zapatrzona w burze i
nawałnice, umieszczona na chmurze łez,
porównanie homeryckie przywołujące ślepego pieśniarza, który choć wie, że wzroku nie
odzyska – wierzy w dnia hasło, czyli jasność; to obraz siły wiary ponad wszystko, wiary w
światło wyzwolenia, odwołujący się do powagi Homera (ślepego poety),
odlot ptaków, zatrzymanie rzek, gorzkie kłosy zbóż – obraz zrujnowanej klęską ojczyzny,
obraz współczesności: pochód bezdomnych, ciemność, mogiły, nawet Bóg odwraca się
od narodu skazanego na zagładę – wizja wielkiego cmentarza,
głębina mogił – z wystygłych duchów, czyli z bohaterów przeszłości czerpie poetka tę siłę,
która nakazuje wierzyć wbrew wszystkiemu.

„Contra spem spero” to wiersz – „relikt” romantyzmu. Ocalał jakoś w nowej epoce, dokładnie –
ocaliła ten sposób poetyckiej wyobraźni, obrazowania i odczuwania Konopnicka. „Bo ja też rodem
z wielkiego cmentarza” – wyznaje poetka. Taki rodowód boli. Cóż można zrobić? Tylko wierzyć,
wbrew nadziei.

Rota
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg…
— Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył

Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…
— Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
— Tak nam dopomóż Bóg!

„Rota” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych tekstów poetyckich Marii Konopnickiej –
napisana została w 1908 r. Literatka wysłała go do redakcji czasopisma „Przodownicy”, gdzie
oczekiwał przez dwa lata na publikację (w tym czasie autorka samodzielnie rozprowadzać je w
miarę możliwości).
Był to rok 1910, a więc pięćsetna rocznica wydarzenia niezwykle wymownego – zwycięstwa
wojsk Władysława Jagiełły nad zakonem krzyżackim pod Grunwaldem.

„Rota” składa się z czterech strof pięciowersowych, które przeplatane są taką samą
ilością refrenów w postaci zawołania: „Tak nam dopomóż Bóg!”. Wewnątrz poszczególnych
zwrotek przeplatają się ze sobą wersy liczące osiem i siedem sylab (8,7,8,7,8 – 6). Po nich
następują wspomniane słowa skierowane do Najwyższego. Rymy w kolejnych strofach układają
się w następujący sposób: ababcc. Wiele z nich jest męskich, np. wróg : Bóg.
Podmiot liryczny wiersza wypowiada się w liczbie mnogiej, co podkreśla ogólnonarodową,
ogólnospołeczną wymowę utworu. Na jego poważny i uroczysty charakter wskazuje już tytuł,
który oznacza przysięgę; składaną głównie przez ludzi walczących.
Język „Roty” jest bardzo podniosły. Podmiot liryczny często odwołuje się do Boga i
wspaniałej historii Polski, wierząc w to, iż pamięć o niej poprowadzi ludzi do walki o wolność.
W utworze bardzo wyraźnie rysują się dwa przeciwstawne pola semantyczne – jedno związane z
ojczyzną oraz drugie, w skład którego wchodzą słowa odnoszące się do zaborców (np.
„krzyżacka zawierucha”).
Interpretacja
„Rota” powstała jako bezpośrednia reakcja na działania pruskich zaborców
podejmujących coraz drastyczniejsze kroki w celu wynarodowienia Polaków (np. sytuacja
we Wrześni). Głównym założeniem utworu poetki jest obrona i podkreślanie wielkiej roli polskiego
Ducha mającego stanąć na czele narodu i dodać mu sił i odwagi. Owa tajemnicza postać może
przywodzić na myśl „Króla-Ducha” z dzieła Juliusza Słowackiego, który naprzemiennie wcielał
się we wszystkich władców, stając się w ten sposób swoistym uosobieniem dziejów Polski. Teraz
człowiek ten powinien stanąć na czele narodu, przypomnieć mu wspaniałą przeszłość i
poprowadzić do walki.
Ważną rolę w dziele Konopnickiej pełni również Bóg. Dla pozytywistów wiara często wiązała
się z polskością, była jej nośnikiem, pomagała przechowywać tożsamość narodową w
trudnych czasach (poglądy takie reprezentował m.in. Henryk Sienkiewicz).

Poza tym odwołanie do Najwyższego może przynieść ludziom większą pewność i przekonanie
o słuszności ich działań.
Dzieło Marii Konopnickiej jest utworem o wielkiej energii patriotycznej. W trudnych dla narodu
(a później dla kraju) sytuacjach często śpiewano ją na melodię, którą napisał Feliks
Nowowiejski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była ona nawet brana pod uwagę jako
hymn narodowy, lecz zdecydowano się na „Mazurek Dąbrowskiego”.
Z „Roty” wyłania się wspaniała wizja polskiego narodu. Nie są to ludzie, którzy winni poddać się
Niemcom, lecz „królewski szczep piastowy”. Mówiący w liczbie mnogiej podmiot liryczny
wielokrotnie podkreśla gotowość do przelewania krwi w obronie narodu, rodzimej ziemi i
polskiej mowy. Akcentuje ich wielką wagę jako fundamentów tożsamości narodowej. Nie może
więc dziwić fakt, iż utwór ten należy dzisiaj do najważniejszych polskich dzieł o wymowie
patriotycznej.

