
  ,,WESELE” 

 

   Niedawno przeczytałam bardzo interesującą lekturę, jaką jest 

,,Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Dramat ten 

zyskał dużą popularność i jest uważany za jedno z 

najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski. Mimo, iż 

wspomniany utwór został wydany w roku 1901, to jest on 

niezwykle ceniony w naszych czasach, gdyż zawiera prawdy 

mające odzwierciedlenie w codziennym życiu. 

  Dzieło Stanisława Wyspiańskiego opiera się na historii 

prawdziwego wydarzenia - ślubu i wesela poety Lucjana Rydla 

z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyły się w 1900 roku w 

podkrakowskiej wsi – Bronowicach. 

Kreując bohaterów, Wyspiański wzorował się na 

autentycznych osobach, czyli uczestnikach tego jakże 

radosnego wydarzenia. Pan Młody to poeta Lucjan Rydel, a 

jego żona stała się pierwowzorem Panny Młodej. Natomiast w 

role Gospodarza i Gospodyni wcielili się Włodzimierz 

Tetmajer i siostra Jadwigi – Anna Tetmajerowa.  

   Chociaż dramat ten jest relacją z wesela, to jednak jego 

tematyka jest znacznie rozleglejsza. Autor w swoim utworze, 

demaskuje także prawdę na temat chłopów i inteligencji. 

Wykazuje, że porozumienie między tymi klasami jest 

niemożliwe, gdyż obie strony w rzeczywistości nie mają 

prawdziwej wiedzy na swój temat. Tak naprawdę, na relacje 

między nimi wpływa przeszłość - rabacja chłopska.  

Wyspiański próbował również zrozumieć dążenia ówczesnego 

społeczeństwa. Świadczy o tym między innymi fakt, że 

wprowadza on do utworu zjawy, przybywające na polecenia 



Chochoła. Ukazanie się postaci fantastycznych miało 

przywrócić wszelkie wspomnienia, myśli, a nawet wyrzuty 

sumienia poszczególnych osób.  

   Uważam, że szczególną uwagę należy zwrócić na 

uniwersalność prawd moralnych zawartych w utworze. 

Wyrażają się one między innymi za pośrednictwem związków 

frazeologicznych, czy sentencji. Przykładem może być 

powiedzenie: ,,Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę 

skrobie”. W dzisiejszych czasach używamy podobnych słów , 

gdy chcemy powiedzieć, że dana osoba dba tylko o własne 

sprawy i nie jest zainteresowana potrzebami drugich. 

Natomiast prawda o polskim społeczeństwie trwającym w 

bierności i apatii pokazuje, że aby osiągnąć dany cel w życiu 

należy się zjednoczyć i działać w zmierzaniu do jego 

zrealizowania. 

  Jeżeli chodzi o język dzieła, Wyspiański posłużył się w nim 

dialektyzacją, przez co wprowadził do utworu elementy 

gwarowe, które nie tylko przybliżają nam, czytelnikom 

okoliczności i czas wydarzeń, ale również indywidualizują 

język postaci. Uważam, że zastosowanie tego zabiegu, 

usprawnia czytanie tej książki i umożliwia dokładniejsze 

poznanie bohaterów. Ukazuje ich uczucia i emocje.  

  Moim zdaniem, ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest 

naprawdę godną przeczytania książką. Chociaż występują w 

niej liczne symbole i nawiązania do ubiegłych wydarzeń, to 

jednak odnosi się także do naszych czasów i ma w nich duże 

odzwierciedlenie. 


