
Powtórka przed maturą 

 Lektura, którą należy przeczytać  to: Wesele 

 

Nie masz wyjścia, musisz ją przeczytać ! 
 

 

 

 

 
Stanisław Wyspiański, Autoportret, 1902, pastel, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena 

publiczna 

http://www.halat.pl/Kossak_Woj_Wesele_krakowskie.jpg 

 

Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś 

,chamie, czapkę z piór, czapkę wicher 

niesie ,róg huka po lesie, ostał ci się ino 

sznur, ostał ci się ino sznur. 



 

https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU 
 

Wesele, to utwór, którego akcja oparta jest na autentycznym zdarzeniu i odzwierciedla 

realia epoki. W Weselu autor przedstawia sytuację duchową narodu, nawiązując m.in. 

do rzezi galicyjskiej z 1846 r. Wyspiański zmierzył się z pytaniem: Czy Polacy mogą 

odzyskać niepodległość, czy możliwe jest zjednoczenie narodu?. Wyspiański opisuje 

przede wszystkim chłopów i inteligencję pochodzenia szlacheckiego i ich stosunek do 

walki o wolność narodu.  Wesele to utwór wieloplanowy i wielowarstwowy, w którym 

pojawiają się symbole narodowe przedstawiające wizję narodu polskiego i 

społeczeństwa - ludzi, którzy są niezdolni do  podjęcia walki narodowowyzwoleńczej.  

Za ten stan rzeczy obwiniał inteligencję, która powinna poderwać naród do walki.  

Poruszył ważną ideę zaangażowania do czynu zbrojnego chłopów, doceniając ich 

patriotyzm i niezmierzone chęci do walki. „Wesele” jest oskarżeniem inteligencji o 

pielęgnowanie mitów narodowych ( literatura, sztuka - obrazy, które rozbudzają 

wyobraźnie narodową)  bierność i wewnętrzną niemoc, podważa mit racławickiego 

chłopa oraz mit przywódczej roli samej inteligencji. 

Symbole w “Weselu” 
W utworze występują trzy rodzaje symboli:  

 rzeczy 
 postaci 
 sceny 

Dwa różne ,, światy’’ realistyczny i fantastyczny przenikają się nawzajem, pojawiają się 
kolejne zjawy ze świata nadprzyrodzonego, które mają do spełnienia określoną misję. 
Obcują ze sobą w dialogach i tańcu w noc weselną poety z Krakowa z wiejską 
dziewczyną.  Dialogi wskazują na różnice, dzielące środowisko: chłopskie i miejskie, a z 
nich wyłania się główna problematyka utworu ( losy Polski i narodu, konflikt i brak 
porozumienia między chłopami a panami).  

https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU


Główni bohaterowie 
Postacie autentyczne: Gospodarz, Gospodyni, Ojciec, Pan Młody, Panna Młoda, Marysia, 
Poeta, Dziennikarz, Radczyni, Haneczka, Czepiec, Isia, Rachela, Żyd, Nos, Maryna i Zosia, 
Klimina. 

- Goście weselni  symbolizują naród 

- Osoby dramatu  - symbole tradycji i przeszłości. 

Postacie symboliczne: Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman Rycerz Czarny , Upiór, 
Wernyhora.  

Chochoł: Pod koniec aktu I młoda para zaprasza na wesele chochoła – to twórca 

urojeń.  

,,Chochoł’’ rzuca czar na zebranych, budzą się w nich ukryte uczucia, utajnione pragnienia. 

,,Chochoł’’ to także krzak bez życia otulony słomą na zimę. Oznacza uśpione wartości narodu. 
Na wiosnę się obudzi i latem rozkwitnie, co wyraża nadzieję na odzyskanie niepodległości. 

 

Stanisław Wyspiański, Chochoły, 1898, pastel na papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna 

 
Widmo – narzeczony Marysi, który zmarł na suchoty, malarz francuski, jest to symbol miłości 
romantycznej. Jego duch przybył na wesele i rozpamiętuje chwile gdy byli razem, gdy istniała 
między nimi miłość. Marysia cieszy się, że przybył, ale i obawia się tego, bo pogodziła się już z 
jego śmiercią – utraciła miłość. Przypomina sobie spędzone z nim chwile i boi się nie wie czy 
ma zostać z mężem. Widmo jest to upostaciowaniem jej wewnętrznych przeżyć.   
 
Stańczyk ( ostatni błazen Jagiellonów, uważany za symbol mądrości) Dziennikarz “Czasu” 
należy do organizacji “Stańczyków”. Stańczyk to symbol mądrości, a zarazem głos wewnętrzny 
dziennikarza. Wie on, że dziennikarz jako inteligent powinien przewodzić narodowi. Jest też 
symbolem postawy patriotycznej. Ukazuje niebezpieczeństwo zaniku walki o niezawisłość 
Rzeczpospolitej. Zarzuca dziennikarzowi wypowiadanie jedynie słownych deklaracji. Przyznaje 
się do bezczynności, obwinia za sytuację przeszłość. Jawi się jako dekadent, pragnie śmierci. 
Stańczyk przypomina czasy Jagiellonów. Nie wierzy w deklaracje społeczne. Dziennikarz 
pragnie katastrofy by wstrząsnąć społeczeństwem, by wyrwać ich z marazmu. Ceną jest 

świętość tradycji. Stańczyk wręcza mu kaduceusz Polski. Dziennikarz wyraża pogardę dla 



bratania się z ludem. Widzi fałsz solidaryzmu. Stańczyk to jego sumienie i dla tego z ironią 
wręcza mu kaduceusz. 
Rycerz (Zawisza Czarny), to symbol honoru i patriotyzmu, mocy, odwagi i zwycięstwa, 
zwiastunem odrodzenia.  Jest uosobieniem pragnień poety i tęsknoty do mocy i siły.    Nazywa 
poetę nędzarzem. Poeta cierpi bo to, co tworzy jest odzwierciedleniem ducha czasu. Rycerz 
przypomina czasy Jagiełły. Poeta ma szansę prowadzenia ludu do walki. We fragmencie tej 
rozmowy osądzona jest zdegenerowana młodopolska poezja. Poeta nie chce napisać wielkiego 
dzieła. Nie jest w stanie podołać przywództwu narodu. Rycerz to symbol dawnej siły poezji 
oddziałującej na społeczeństwo. 
 

Hetman (Branicki- jeden z przywódców targowicy,  uznawany za symbol zdrady narodowej). 
Hetman to duch Branickiego. Symbol fałszu, zdrady, magnackiego egoizmu. Jest butny, 
dumny, dominuje nad chłopami. Polska mu nie pomoże bo zaprzedał on kraj szatanowi. 
Uważa, że Pan Młody, żeniąc się z chłopką, zdradził swój stan. Ten tłumaczy mu, że to moda, 
a nie szczere bratanie się z ludem.  
 

Upiór (Jakub Szela- przywódca rabacji chłopskiej, czyli ruchu mającego na celu wymordowanie 
i ograbienie polskiej szlachty.). Jakub Szela stanął na czele powstania chłopskiego. Jest cały we 
krwi, gdyż podczas galicyjskiej rabacji zabił wielu szlachciców. Chce się obmyć wodą. Dziad 
stara się go odpędzić. Dla Szeli ważne są dobra materialne. Przypomina, że bratanie się 
chłopów i szlachty jest niedorzeczne. Jest symbolem krwawej zemsty na panach. 

Wernyhora (legendarny wieszcz ukraiński), kozak,  wróżbita, przewiduje przyszłość, 
propagator polsko-ukraińskiego pojednania. Jego przybycie jest związane z jedną z jego 
przypowieści, mianowicie zapowiedział swój powrót w chwili, gdy Polska będzie prawie 
martwa i pomoże ją wskrzesić. Zwiastun czynu i niepodległości. Ofiarowuje złoty róg 
Gospodarzowi i powołuje go do misji politycznej. Przewiduje przyszłość. Zwiastun czynu i 
niepodległości.  
 

Przedmioty symboliczne: Złoty róg, Chata bronowicka, Czapka z piór, Krzak róży, 
Kaduceusz, Dzwon Zygmunt, Złota podkowa. 

Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś ,chamie, czapkę z piór, czapkę wicher 

niesie ,róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur. 

Dla przypomnienia:  

Wernyhora wręcza złoty róg Gospodarzowi, powołując go do misji politycznej. Gospodarz 
zapomina o odwiedzinach tajemniczego gościa i oddaje róg Jaśkowi, lekceważąc w ten sposób 
zadanie, jakie miał wypełnić.  

Jasiek zgubił obie rzeczy: i czapkę i róg. Po rogu został mu tylko sznur, na którym ów róg był 
zawieszony. Czapka z pawimi piórami symbolizowała bogactwo, a róg to symbol wiary 
narodowej, miał on zachęcić do walki o niepodległość. Wszystko to stało się przez Gospodarza, 
który powierzył niedojrzałemu młodzieńcowi ważne zadanie: poderwanie chłopów do walki. 
Młody chłopak nie sprostał zadaniu, zaprzepaścił szansę walki, bo uwiodły go kuszące 



marzenia o bogactwie, przedłożył prywatę nad sprawę powstania, okazując swoją 
niedojrzałość i brak odpowiedzialności. Władzę nad społecznością obejmuje chochoł. 

- Złoty róg - symbol walki, znak czynu, ma poderwać ospałe społeczeństwo. To złoty róg 

miał dać sygnał do walki, kiedy przyjdzie właściwy czas.  Do walki nie dochodzi, bo 

gospodarz oddał róg Jaśkowi, który go gubi.  

- Czapka z piór  - symbol przywiązania do rzeczy błahych i materialnych. Ostrzeżenie by 

nie przekładać wartości prywatnych nad państwowe.  

- Sznur -  symbol niewoli. 

- złotą podkowa - jest znakiem szczęścia i jej strata źle wróży powodzeniu sprawy 

narodowej. 

Wernyhora gubi, a w powszechnej świadomości podkowa Podkowę jednak znajduje 
Gospodyni i chowa ją na "zaś". Ten gest można odczytać w sposób niejednoznaczny - albo jako 
znak chwiejności chłopskiej, pazerności, albo jako zapowiedź szczęśliwego finału sprawy 
narodowej, który nadejdzie we właściwym czasie. 

- Dzwon Zygmunta-  symbol wielkości Polski.  

- Kosy nasadzone na sztorc  - mit racławicki- wskrzesza kosynierów spod Racławic, 

kosy symbolizują gotowość walki i sugerują, że roli chłopstwa w powstaniu nie można 

pominąć.  

- Chata bronowicka  to Polska w której krzyżują się wszystkie problemy.  

 Sceny symboliczne: Chocholi taniec – symbolizuje zniewolenie, uśpienie i 

marazm narodu, Zasłuchanie – bezczynne czekanie na cud, Zgromadzenie chłopów z kosami 
– nawiązanie do bitwy pod Racławicami, symbol gotowości chłopów do walki. Scena tańca 
ma wyraz pesymistyczny. Końcowy taniec chochoła to kwintesencja myśli zawartej w 
utworze. 

 

Stanisław Kuczborski  "Taniec wokół Chochoła" - Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Wilhelm Feldmann: 
„Złoty Róg nie zagrzmiał […] Pany, chłopy, chłopy, pany kręcą się w zaklętym kole – do czynu 

pokolenie nie jest zdolne. Złoty Róg zgubił się – zginął ideał: z polską szlachtą polski lud”. 

 

http://www.kultura.malopolska.pl/record/-/record/aggregated1087073/2/0/12/7/9/importDate/desc?query=referenceId:%22


Konfrontacja mitów z rzeczywistością.  

 Gospodarz, przedstawiciel inteligencji, nawiedzony przez widmo 
Wernyhory, nie potrafi dobrze wypełnić powierzonego mu zadania i 
oddaje złoty róg lekkomyślnemu Jaśkowi, który nie jest do tego 
odpowiednio przygotowany, co świadczy o pustce psychicznej i ideowej 
środowiska z miasta. 

 „Kosynier-wybawca”. Chłopi stawiają się na wezwanie, chcą walczyć, ale 
nie mają odpowiedniego przywódcy, co podkreśla skłonność inteligencji 
do mitomanii i przypisywania sobie roli narodowych przywódców i 
odpowiedzialności za losy narodu, chociaż w rzeczywistości jest inaczej.   

Obraz społeczeństwa : 

 Chłopi „skłonni do bitki i wypitki” ( zamożni i parobkowie, o różnych 
charakterach) zapalczywi, uparci i kierują się własnym rozumem, choć 
jednocześnie wykazują się dobrymi chęciami, są gotowi do walki,  ale 
potrzebują dobrego przywódcy.  Panna Młoda jest naiwna i prosta. Jej 
przeciwieństwem jest nostalgiczna z natury Marysia. 

 „Goście z miasta”  
-       mieszczaństwo ( Radczyni), niechętni chłopom, przekonani o 
własnej wyższości i należnej im roli przewodniej w narodzie;  
-  inteligenci ( Dziennikarz), uważają, że zostali powołani do oświecania 
społeczeństwa, czują własną niemoc, cierpią przez to, chociaż nie 
podejmują żadnych kroków, aby wypełnić wyznaczone im zadanie; 
-  artyści (Pan Młody, Poeta) poddają się nastrojom, pijaństwu, co 
stanowi ucieczkę od rzeczywistości i jest krzykiem rozpaczy, że nie 
potrafią być duchowymi przywódcami narodu, ale też ze względu na 
swoją niemoc sprostać  twórczą. 
 
Pan Młody - Lucjan Rydel, poeta, przyjaciel Stanisława Wyspiańskiego,  
który ożenił się z chłopką, ale w odróżnieniu od Gospodarza chłopskiej 
natury nie rozumie. Przedstawiony został na sposób  przyjacielsko-
ironiczny z odcieniem komicznym. To literat, który  poszukuje na wsi 
nowych tematów.  

 

 



Zastanów się i odpowiedz sobie:  

Czy dziś aktualny jest cytat z Wyspiańskiego “Miałeś 

chamie złoty róg”? 

Co mówią artyści na ten temat ?  

Olga Lipińska, reżyser 
“Miałeś chamie złoty róg”. Ten cytat jest aktualny wszędzie, jak mówił Mickiewicz: “Na 
każdym miejscu i o każdej dobie”, ktoś coś zawsze marnuje i traci. 
 

Marek Perepeczko, nieżyjący już aktor, dyrektor Teatru im. Mickiewicza 
w Częstochowie; w filmie “Wesele” w reżyserii A. Wajdy grał rolę Jaśka. 
,, To nie ja mówiłem, ale do mnie mówili “Miałeś chamie…”. Czy dziś te słowa są aktualne? 
O tym powinni powiedzieć specjaliści od rogów w każdej dziedzinie życia, bo nie możemy 
mówić tylko o jednym rogu. W jakich dziedzinach się pogubiliśmy? Jako aktor nie dam się 
sprowokować do zajęcia stanowiska politycznego, a jako dyrektor będę się najwyżej 
przyglądać, co postanowią specjaliści, bo sam mam o tym słabe pojęcie. Nasz róg teatralny 
jest bardzo skromny, nie jest to z pewnością róg obfitości. Dmiemy w róg na miarę 
możliwości, ale go nie zgubiliśmy, tylko czasem gramy cieniej. Zdarza się jednak, że nasze 
trąbienie słychać bardzo daleko. Z teatrem byliśmy nawet w Chicago.’’ 

Zapoznaj się ze streszczeniem na: https://klp.pl/wesele/a-8300.html 

Obejrzyj 

Premiera "Wesela" odbyła się  16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. 
Zajrzyjcie też do Teatru Telewizji, w którym obejrzycie najnowszą realizację dramatu 

Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńska Kostrzewskiego.  

https://ninateka.pl/film/wesele-lidia-zamkow 

https://www.youtube.com/watch?v=1oXxIU8ir9E 

https://vod.tvp.pl/video/wesele,wesele,41103356 

Przeczytaj na : polona.pl, https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-

stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU 

                                                                      Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://vod.tvp.pl/website/wesele,40987862
https://ninateka.pl/film/wesele-lidia-zamkow
https://www.youtube.com/watch?v=1oXxIU8ir9E
https://vod.tvp.pl/video/wesele,wesele,41103356
https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU
https://epodreczniki.pl/a/chocholi-taniec-na-weselu-stanislawa-wyspianskiego-diagnoza-polski/DsAAXwzpU


 

 

 

 

 


