
Dzień dobry, 

Dziś kolejna lekcja poświęcona lekturze „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Podczas poprzedniej lekcji analizowaliście zachowanie, wzajemne relacje i postawy 
bohaterów dramatu. Dzisiejsza poświęcona będzie postaciom fantastycznym, które pojawiły 
się w utworze. Określicie, kim były i co symbolizowały. 

„Wesele” składa się z trzech aktów. Każdy z nich ma odmienny charakter. Akt I nazywany jest 
często komedią obyczajową, akt II aktem symboliczno – wizyjnym, zaś akt III – dramatem 
narodowo – wyzwoleńczym. 

W akcie I „Wesela” pojawiają się realne postacie, grupy osób, przystających jakby na chwilę, 
aby odpocząć od weselnej zabawy i wymienić ze sobą parę słów. Momentem przełomowym, 
w którym dramat realistyczny zmienił się w utwór symboliczno – wizyjny, są ostatnie sceny 
aktu I, kiedy to Rachela zaprasza do izby weselnej słomianego chochoła z sadu. Zaproszenie 
to powtarzają Państwo Młodzi na koniec aktu I. 

Akt II początkowo też jest realistycznym obrazem, aż do chwili, gdy zegar wybija północ. 
Wtedy przed nastoletnią córką Gospodarzy staje Chochoł, a wraz z nim do komedii 
obyczajowej wkracza element fantastyczny. Od tej chwili obydwa plany – realistyczny              
i fantastyczny współistnieją obok siebie, przeplatają się i wzajemnie przenikają. Pojawiają się 
kolejne zjawy ze świata nadprzyrodzonego, a każda wypełnia określoną misję, coś 
symbolizuje. 

Pracować dziś będziecie z tekstem dramatu, posługując się aktem II. Link do utworu poniżej. 
Uwaga! Między poszczególnymi aktami i scenami możecie poruszać się za pomocą zakładki 
„Spis treści” znajdującej się z boku strony. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html#s65 

Zapiszcie temat lekcji:  

TEMAT: Symbolika postaci w „Weselu” Wyspiańskiego. 

 

Wykonajcie zadanie 1. i 2. w zeszycie. Zdjęcie notatki prześlijcie mi, proszę, do 29.04.2020r. 
na adres: agga.wika@gmail.com  

 

 

 

 

 



Zadanie 1. Na podstawie aktu II „Wesela” uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiadające podanym 
opisom imiona osób fantastycznych dramatu. Wybierz je spośród podanych pod tabelą.       
W pierwszej kolumnie napisz, w której scenie się pojawiają.  

Moment dramatu Opis Imię i nazwisko/funkcja Imię osoby z 
dramatu 

Akt II, scena …… Słomiana osłona 
krzaku róży 

Fantazmat Isi Chochoł 

Akt II, scena …… Narzeczony Marysi Ludwik de Laveaux 
 

 

Akt II, scena …… Błazen Jagiellonów  
 

 

Akt II, scena …… Niezawodny rycerz 
Jagiellonów 

  

Akt II, scena …… Jeden z przywódców 
konfederacji 
targowickiej 

  

Akt II, scena …… Przywódca rebelii 
chłopskiej z 1846r. 

  

Akt II, scena …… Lirnik ukraiński  
 

 

 

Stańczyk, Chochoł, Ksawery Branicki, fantazmat Isi, Widmo, Staś Gąska,   
symbol Kozaczyzny, Rycerz, Zawisza Czarny, Wernyhora, Ludwik de Laveaux, 
Upiór, Hetman, Jakub Szela.  

WAŻNE: Rozmowy weselników z przybyszami z zaświatów odkrywają ich marzenia, lęki  
oraz przypominają o bolesnych wydarzeniach z przeszłości. Zjawy symbolizują duchowe 
rozterki weselników! 

Zadanie 2. Na podstawie aktu II dobierz osobę z dramatu (czwarta kolumna zadania 1.) do jej 
symbolicznego znaczenia. (Pomiń Chochoła. O nim mówić będziemy na następnej lekcji 
dotyczącej lektury). Skorzystaj też z poniższego linku. Stanowi on podpowiedź. Obejrzyj film 
do 1 min. 35 sek. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcoYpO7Kqdo  

Uosobienie egoizmu i dumy magnackiej –  

Uosobienie męstwa, honoru i chwały narodowej –  

Profeta zapowiadający kolejne powstanie narodowe –  

Symbol wrogości chłopstwa wobec szlachty –  

Uosobienie mądrości politycznej i patriotyzmu –  

Symbol utraconej miłości, miłości romantycznej –   


