Powrót taty – interpretacja i analiza, streszczenie
Streszczenie
Utwór rozpoczyna bezpośredni zwrot do dzieci. Są one nawoływane do pójścia na wzgórze i
zmawiania modlitwy za tatę. Podkreślone są zagrożenia, które mogą spotkać ojca w drodze.
Dzieci posłusznie słuchają nawoływań do modlitwy.
W trakcie modlitwy słyszą one nadjeżdżające wozy. Tata powraca i rozpoczyna rozmowę z
dziećmi. Ofiaruje im rodzynki i odsyła swoich sługów. Postanawia razem z dziećmi pójść do
miasta. W tym momencie pojawiają się zbójnicy.
Ojciec zaczyna błagać ich o litość, oferując dobra materialne i prosząc o nie krzywdzenie jego
oraz dzieci. Ci jednak nie chcą go słuchać. Wtem jeden ze starszych zbójców rozkazuje
wypuścić ojca.
Mówi mu, że uratowały go modlitwy dzieci. Widok modlących się o zdrowie ojca dziatek
przyczynił się do decyzji o wypuszczeniu ich wolno. Zbójca prosi o modlitwę także za niego.
Analiza
Wiersz rozpoczyna prośba matki, która zmartwiona losem męża prosi dzieci o modlitwę w jego
intencji. Następne strofy stanowią opis dziejów ojca oraz dzieci. Przedstawieni zostają modlący
się malcy oraz nadjeżdżający ojciec. Moment radości jest przerwany przez pojawienie się
zbójców. Okazuje się jednak, że widok modlących się dzieci był dla zbójcy tak ważnym, że
wypuszcza on rodzinę wolno.
Składający się z 21 strof utwór pełen jest epitetów, a także wykrzyknień. Użycie tych środków
pozwala budować napięcie oraz oddać grozę sytuacji. Pojawiają się także wyliczenia, które
oddają ilość zmówionych modlitw. Występują rymy naprzemienne oraz pojawiają się
wypowiedzi poszczególnych bohaterów, co świadczy o synkretyzmie gatunkowym cechującym
balladę.
Interpretacja
Utwór jest opowieścią o miłości, która łączy dzieci i ojca oraz o lęku o ukochaną osobę. Bojąc
się o swojego ojca, dzieci na prośbę matki rozpoczynają modlitwę. Widocznym jest, że ich
modły przynoszą skutek. Szczery zwrot do istoty wyższej ratuje im życie w momencie
pojawienia się zbójców.
Modlitwa dzieci zdaje się przynosić natychmiastowy skutek. Okrutny zbójca pod wpływem
widoku modlących się dziatek decyduje się na wypuszczenie ojca oraz malców. Ballada jest
opowieścią o sile jaką ma duchowość, modlitwa. Żarliwe prośby dzieci zostają wysłuchane.

