
WESELE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO JAKO DRAMAT NEOROMANTYCZNY 

Pomoce: 

• podręcznik do języka polskiego Ponad słowami, dział „Młoda Polska”, s. 47–51 

Opracowanie: https://klp.pl/wesele/ 

Opracowanie „Wiedza z Wami”: https://www.youtube.com/watch?v=93ZJEqLZO8c 

Opracowanie „Wiedza z Wami”: https://www.youtube.com/watch?v=IHeuWHvqq2U 

„Wesele” film w reżyserii A. Wajdy - https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s 

„Wesele” audiobook: https://www.youtube.com/watch?v=cpr1xR_pMHo 

„Wesele” tekst:   https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/ 

Co po winniśmy umieć? Uczeń: 

Poziom podstawowy: 

• streszcza Wesele Stanisława Wyspiańskiego 

• podaje wiadomości na temat genezy dramatu Stanisława Wyspiańskiego  

• rozpoznaje w postaciach dramatu ich pierwowzory 

• wyjaśnia rolę didaskaliów 

• tworzy obraz inteligencji i chłopstwa przełomu wieków na podstawie tekstu 

• wypowiada się na temat relacji pomiędzy chłopstwem a inteligencją 

• analizuje dialogi bohaterów realistycznych z osobami dramatu  

• tłumaczy, na czym polega odmienność Wernyhory od pozostałych osób dramatu  

• wypowiada się na temat mitów narodowych obecnych w utworze 

• wyjaśnia znaczenie i funkcję symboli w Weselu 

• interpretuje zakończenie utworu 

• omawia stylizację gwarową w dramacie 

• przedstawia kompozycję Wesela i określa jej funkcję  

• odnajduje w Weselu cechy reprezentatywne Młodej Polski  

Poziom rozszerzony: 

• prezentuje kontekst historyczny utworu – wypowiada się na temat krakowskiej szkoły historycznej i rabacji 

galicyjskiej 

• porównuje finałową scenę dramatu Wyspiańskiego z obrazem Jacka Malczewskiego Melancholia 

• konfrontuje obraz Stanisława Wyspiańskiego Chochoły z treścią dramatu 

• podejmuje dyskusję na temat aktualności diagnozy społeczeństwa polskiego zaprezentowanej w Weselu 

• na podstawie kadru zamieszczonego w podręczniku określa, jaką rolę w filmie Wesele Wajdy odgrywają 

scenografia i poszczególne ujęcia 

• pisze recenzję adaptacji filmowej Wesela w reżyserii Wajdy z omówieniem sposobu, w jaki reżyser oddał 

atmosferę dramatu 

 
Zadania:  

1. Zapoznaj się z zagadnieniami podanymi poniżej,  według których będziemy omawiać naszą lekturę. 
2. Ponadto zajrzyj do  części „Pomoce” i obejrzyj film w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. „Wesele”. 
3. Zapoznaj się z opracowaniem i omówieniem lektury pod wskazanymi linkami. 

 

https://klp.pl/wesele/
https://www.youtube.com/watch?v=93ZJEqLZO8c
https://www.youtube.com/watch?v=IHeuWHvqq2U
https://www.youtube.com/watch?v=uZQFR9Dmp1s
https://www.youtube.com/watch?v=cpr1xR_pMHo
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/


Zagadnienia: 
1. Geneza Wesela. 

2. Postaci dramatu i ich pierwowzory. 

3. Plan wydarzeń dramatu. 

4. Symbole w Weselu. 

5.  Wesele - rozrachunek z narodowymi mitami. 

6. Artyzm Wesela. 

7. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako dramat neoromantyczny. 

8. Obraz społeczeństwa polskiego w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. 

9. Narodowe mity -  Konfrontacje i kompromitacje?  

10. Realizm i fantastyka-baśniowość Wesela. 

11. Krytyka literacka o Weselu. 

 

Zadania:  

1. Przeczytaj artykuł hasłowy z Encyklopedii PWN. 

„ neoromantyzm  

[gr.-fr.],  

postromantyzm,  

kierunek artystyczny na przełomie XIX i XX w., nawiązujący do romantyzmu termin upowszechniony przede wszyst-
kim w muzyce.  

Literatura. Kierunek określający tendencje znamienne dla modernizmu; indywidualizm i mistycyzm w ideologii oraz 

symbolizm jako środek ekspresji pisarskiej; w Polsce termin wprowadzony przez E. Porębowicza na określenie epoki 

Młodej Polski, w tym znaczeniu używany niekiedy w pracach historycznoliterackich. (Neoromantyzm polski J. Krzy-

żanowskiego); obecnie nie jest używany.” 

źródło:  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/neoromantyzm;3946667.html      

2. Czy pamiętasz co określano terminem neoromantyzm?   

Na pewno wiesz, że terminem neoromantyzm nazywano nowatorskie tendencje w literaturze przełomu XIX 

i XX wieku. Była to również jedna z nazw Młodej Polski.  Neoromantyzm podkreślał związki tego okresu  

w dziejach literatury polskiej z romantyzmem. 

3. Czy Wesele Stanisława Wyspiańskiego można określić mianem dramatu neoromantycznego? 

Nawiązanie do tradycji romantycznej Tendencje modernizmu 

Cechy specyficzne dla romantycznej dramaturgii. Dramat wieloznaczny, o symbolicznych sensach; symbo-
lizm. 

Bezpośrednie nawiązania do konkretnych utworów 
wielkich romantyków. 

Pogłębiona ekspresja dzieła o wrażenia plastyczne i 
muzyczne – synteza sztuk. 

Romantyczna ideologia i poetyka. Nowatorska wizja teatru. 

Literackim pierwowzór  postaci Hetmana -  widmo Złego 
Pana z II części Dziadów oraz widmo Doktora z III części 
Dziadów Adama Mickiewicza. 

Ekspresjonizm. 

Kreacja postaci Wernyhory - postać wieszcza ze Snu 
srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego. 

Synteza dramatu narodowego z fantastycznym i obycza-
jowym. 

Inspiracja  utworem Romantyczność Adama Mickiewi-
cza -  pierwowzór dialogu pomiędzy Marysią a Wid-
mem. 

Ludowość w epoce Młodej Polski - moda na ludomanię, 
fascynacja  malowniczością wsi, jej zwyczajami i stroja-
mi. 

Wesele nasycone jest treściami patriotycznymi (wystę- Stanisław Wyspiański -  jeden z czołowych reformato-

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/modernizm;3942541.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Mloda-Polska;4019639.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/neoromantyzm;3946667.html


pują w dziełach polskich romantyków). rów teatru. 

Wezwanie do walki narodowowyzwoleńczej, do podję-
cia czynu zbrojnego. 

 

Pragnienie znalezienia odpowiedniego miejsca w społe-
czeństwie dla artysty i inteligenta, którzy mogli spełniać 
funkcję duchowego przewodnika narodu. 

 

Konstrukcja świata przedstawionego, w którym sceny 
realistyczne przeplatają się z fantastycznymi. 

 

Zwrot ku ludowości.   

 

4. Wnioski: 

 W dramacie poza warstwą literacką znajdziemy wiele odniesień do muzyki, malarstwa czy też poe-

zji. 

 Stanisław Wyspiański zrealizował w Weselu własną koncepcję syntezy sztuk. 

 Tematyka utworu jest bardzo zróżnicowana - synteza dramatu narodowego z fantastycznym i oby-

czajowym. 

 Postacie fantastyczne możemy rozumieć jako uosobienie myśli, marzeń, tęsknot i rozterek bohate-

rów – Wesele jako dramat psychologiczny. 

 Wesele jest dramatem symbolicznym. 

Zadanie domowe:   

1. Przepisz notatki do zeszytu. Możesz uzupełnić zapis.  Wykonaj zdjęcie i prześlij komunikatorem lub na pocz-

tę jezykpolski2018@wp.pl  - termin 29.05.2020.  

W temacie wiadomości podaj tytuł „Wesele – 3 TM – 25.05.20 ”. 

 

 

Życzę przyjemnej nauki  

W razie trudności można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl  
 

 

 

mailto:jezykpolski2018@wp.pl

