„Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy (1972)
Malarstwo i muzyka w filmie, czyli o synkretyzmie sztuk.

Scenariusz lekcji do wykorzystania na lekcjach języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych.

Opracowała: Anna Równy we współpracy z Tadeuszem Banowskim
Przedmiot: język polski
Czas trwania zajęć: 90 minut
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Cele lekcji:
Uczeń:
- rozumie czym jest adaptacja utworu literackiego;
- poznaje biografię i dokonania twórcze Andrzeja Wajdy;
- wyszukuje, nazywa i utrwala środki wyrazu charakterystyczne dla filmu;
- utrwala środki wyrazu charakterystyczne dla malarstwa;
- doskonali umiejętności pracy w grupie;
- rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do filmu, muzyki,
sztuk plastycznych i audiowizualnych.

Metody i formy pracy:
- „burza mózgów”,
- stacje tematyczne,
- praca w parach,
- praca w grupach.

Materiały pomocnicze:
- karty pracy.

Przed lekcją:
- Temat należy przeprowadzić po projekcji „Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy.

Przebieg lekcji:
1. Rozpocznij od rozmowy z uczniami, jakie są ich wrażenia po obejrzeniu filmowej adaptacji
„Wesela”? Zapytaj, czy film Andrzeja Wajdy pomógł im lepiej zrozumieć młodopolski
dramat Stanisława Wyspiańskiego? Pozwól uczniom na swobodne wypowiedzi, które
pozwolą Ci zorientować się, w jakim stopniu weszli w rozumienie filmu i co warto rozwinąć
w dalszej części lekcji.
2. Podziel uczniów na cztery grupy i rozdaj Kartę pracy nr 1 i Kartę pracy nr 2
(grupa I i II pracują z Kartą nr 1, grupy III i IV – Karta nr 2). Zapowiedz, że uczniowie
w poszczególnych grupach zajmą się związkami „Wesela” z malarstwem
i muzyką. Miejsca pracy poszczególnych grup nazwijcie „Stacjami tematycznymi”.
Przewidziany czas pracy 20 minut. Po wyznaczonym czasie, poproś przedstawicieli
grup, które miały te same karty o to, żeby połączyli się w duże grupy, porównali efekty
pracy i uzupełnili/poprawili/dopisali odpowiedzi wcześniej wypracowane.
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3. Grupy I i II oraz III i IV, wybierają po jednym ze swoich przedstawicieli, w ten sposób tworząc
dwie pary uczniów, które będą opowiadać o wypracowanych wnioskach dotyczących
(kolejno) malarstwa i muzyki. Podsumuj tę aktywność pytaniem, czy zadania, które zajęły
uczniom poprzednią lekcję, były dla nich łatwe, czy sprawiły im trudności, jeśli tak, to jakie?
Ustalcie, czy zastosowane przez twórców filmu „Wesele” środki artystyczne ułatwiają czy
utrudniają odbiór dramatu Stanisława Wyspiańskiego?
4. Zapowiedź, że uczniowie będą pracować w parach, tak jak siedzą w ławkach. Rozdaj
im w tym celu Kartę pracy nr 3. Po upływie 15 minut poproś ochotników o odczytanie
wypracowanych odpowiedzi.
5. Podsumuj lekcję, zadając pytanie, w jaki sposób wielokierunkowe zainteresowania
Andrzeja Wajdy (i częściowo odbyte studia na Akademii Sztuk Pięknych) wpłynęły
na synkretyczny kształt filmowego „Wesela”? Poproś o uzasadnienie odpowiedzi.
6. Przedstaw i krótko objaśnij zadanie domowe.

Praca domowa:
Wybierz i opisz scenę z „Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy, która Twoim zdaniem,
łącząc muzykę i malarstwo, pełni funkcję symboliczną. Wypisz argumenty,
które za tym przemawiają.
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Wykonaj polecenia:
1. Przed Tobą kilka rozsypanych kadrów i obrazów z „Wesela” Wajdy. Połącz kadr filmowy
z dziełem malarskim i odpowiedz,czy Twoim zdaniem, dzieła posłużyły reżyserowi
jako inspracja, czy są ich wiernym odtworzeniem. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Kadry filmowe

a

Kadr z filmu „Wesele”

Kadr z filmu „Wesele”

a

Kadr z filmu „Wesele”

Kadr z filmu „Wesele”

a

Kadr z filmu „Wesele”

a

Kadr z filmu „Wesele”

Kadr z filmu „Wesele”
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Dzieła malarskie

a

Leon Wyczółkowski, Stańczyk, 1898, Muzeum Narodowe, Kraków.

Jan Styka, Wojciech Kossak i inni, Panorama Racławicka (fragment),
1893–1894, Wrocław.

a

Stanisław Wyspiański, Helenka z wazonem, 1902. Muzeum Narodowe, Kraków.

Jan Matejko, Rejtan. Upadek Polski, 1866, Zamek Królewski, Warszawa.

a

Stanisław Wyspiański, Chochoły, między 1898 a 1899,
Muzeum Narodowe, Warszawa.

a

Stanisław Wyspiański, Podwójny portret Elizy Parneńskiej, 1905,
Muzeum Narodowe, Wrocław.

Aleksander Gierymski, Trumna chłopska, 1894-1895,
Muzeum Narodowe, Warszawa.
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2. Jakimi środkami wyrazu operują twórcy filmu w poniższych kadrach?
Czy autorzy dzieł malarskich także zaakcentowali te środki wyrazu artystycznego?

Kadr z filmu „Wesele”

Stanisław Wyspiański, Chochoły, między 1898 a 1899, Muzeum Narodowe, Warszawa.

Kadr z filmu „Wesele”

Aleksander Gierymski, Trumna chłopska, 1894-1895, Muzeum Narodowe, Warszawa.

Leon Wyczółkowski, Zrękowiny (Zaręczyny). 1895, Muzeum Narodowe, Szczecin.

Kadr z filmu „Wesele”

Kadr z filmu „Wesele”

Jan Matejko, Wernyhora, 1883–1884, Muzeum Narodowe w Krakowie.
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3. Wybierz scenę lub sceny z filmu Andrzeja Wajdy, które Twoim zdaniem mogą nawiązywać
do poniższych dzieł symbolicznych z okresu Młodej Polski. Uzasadnij swój wybór.

Jacek Malczewski, Błędne koło, 1895-1897, Muzeum Narodowe, Poznań.

Jacek Malczewski, Melancholia, 1890-1894 , Własność Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Rogalin.

4. Uzasadnij tezę, iż „Wesele” Andrzeja Wajdy można nazwać syntezą filmu i malarstwa.
Weź pod uwagę język wypowiedzi artystycznej obydwu dziedzin: kompozycję kadru
i dzieła malarskiego, kolorystykę, środki ekspresji w filmie i w dziele malarskim.
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Waszym zadaniem będzie przyjrzenie się ścieżce dźwiękowej „Wesela”
w reż. Andrzeja Wajdy.

Ćwiczenie 1
Rozwiąż poniższy test wyboru.
Tylko jedna z proponowanych odpowiedzi jest prawidłowa.
1. Autorem muzyki do „Wesela” A. Wajdy jest:
a) Andrzej Korzyński
b) Wojciech Kilar
c) Stanisław Radwan.
2. Ścieżka dźwiękowa została wystylizowana na:
a) góralszczyznę
b) kaszubszczyznę
c) muzykę śląską.
3. Kto śpiewa partie wokalne Chochoła?
a) Czesław Miłosz
b) Czesław Niemen
c) Czesław Mozil.
4. Jaki utwór śpiewał w filmie Wernyhora?
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Rotę”
c) „Bogurodzicę”.
5. Ścieżka dźwiękowa w „Weselu” odtwarzana jest:
a) cicho
b) w umiarkowanej głośności
c) głośno.
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Ćwiczenie 2
Opierając się na tezie filmoznawców dotyczącej trójdzielności filmu Wajdy (I część – muzyczno-taneczna, II część – wizyjna, III część – oczekiwania, marazmu), dokonaj krótkiej
charakterystyki poszczególnych części, zwracając uwagę na: tempo muzyki, poziom głośności, wykorzystane utwory muzyczne, wykorzystane utwory wokalne, nastrój muzyki,
intensywność lub brak intensywności ścieżki dźwiękowej, obecność innych elementów
dźwiękowych, takich jak: rozmowy, odgłosy towarzyszące tańcom, odgłosy natury. Swoje
analizy wykorzystaj do 2-3 zdaniowego wniosku dotyczącego wpływu muzyki na odbiór
adaptacji filmowej „Wesela”.
Wykorzystaj załączoną tabelę.

I część
– muzyczno-taneczna

II część – wizyjna

WNIOSKI

III część
– oczekiwania, marazmu
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Dokonaj analizy piosenki śpiewanej przez Chochoła. Sprawdź wierność tekstowi Stanisława
Wyspiańskiego oraz to, z których scen dramatu pochodzą poniższe słowa, i w którym
momencie filmu zostały wykorzystane przez twórców filmowego „Wesela”.

Zdobyłem se pawich piór,
nastroiłem pawich piór,
pawie pióra ładne,
pawie pióra kradne,
postawie se pański dwór! (bis)
Zdobęde se pański dwór,
wywleke se złoty wór;
złoty dwór wysypie
ludziskom przed ślipie;
nakupie se pawich piór! (bis)
Miałeś, chamie, złoty róg,
miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci się ino sznur... (bis)
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Przeczytaj poniższy tekst na temat „Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy, zaczerpnięty
ze strony internetowej Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i wykonaj
zadanie.
(…) „Wesele” uważa się ze najbardziej oryginalną sztukę teatralną napisaną
w języku polskim, próżno też szukać ważnych dla polskiej kultury twórców, którzy
nie inspirowali się nim, nie podkradli z niego jakiegoś motywu, lub w jawny sposób
nie nawiązywali do niego w swoich pracach. Jest też jednym z najczęściej analizowanych polskich tekstów literackich, często w kontekście adaptacji, którym był
poddawany. Utwór ten, oddający w skondensowany a jednocześnie uniwersalny sposób problematykę tożsamościową, wolnościową, historiozoficzną polskiego narodu,
a jednocześnie jego kompleksy, słabości, cechy narodowe, które raz po raz doprowadzały go do zguby, można bezsprzecznie uznać za kanoniczne dla naszej kultury
dzieło. Przeniesienie go na ekran wydawało się jednak pomysłem karkołomnym,
choć o takim zamiarze Andrzej Wajda wspominał Stanisławowi Janickiemu już na
początku lat 60-tych XX wieku i zrealizował je nawet w Teatrze Starym w Krakowie
w 1963 roku. Pierwsze podejście do filmowej wersji „Wesela”, oparte na scenariuszu
Andrzeja Kijowskiego, wyprowadzające akcję z bronowickiej chałupy i umieszczające ją w Krakowie i okolicach, zostało przerwane po 4 tygodniach zdjęć, Wajda
zrozumiał bowiem, że tylko jedność akcji, miejsca i czasu może zagwarantować
właściwą dramaturgię i kondensację akcji, na której jest ona oparta. Z pierwszej
wersji zdjęciowej do „Wesela”, które znamy, weszły jedynie sekwencja wstępna,
scena przejazdu orszaku spod kościoła do Bronowic i scena nieudanej insurekcji.
Ostateczną wersję filmu nakręcono we wnętrzu chałupy z ruchomymi ścianami, zbudowanym w studio. Scenograf Tadeusz Wybult, na prośbę reżysera, miał dodatkowo
przesuwać ściany, by izby chałupy były jeszcze bardziej ciasne, co w połączeniu
z dynamicznymi zdjęciami Witolda Sobocińskiego, który opracował również własną
koncepcję kolorystyki filmu, dało wrażenie ciągłego, transowo-onirycznego, przyprawiającego o zawrót głowy ruchu. Kamera prowadzona była w rytm tańców ludowych
i muzyki skomponowanej przez Stanisława Radwana, w ścieżce dźwiękowej pojawia
się również hipnotyczny, ostry głos Czesława Niemena, obsadzonego przez Wajdę
w roli Chochoła.
Tak pisał po premierze filmu w „Miesięczniku Literackim” Krzysztof Teodor
Toeplitz: „Przed Wajdą, jak przed każdym reżyserem adaptującym dramat sceniczny
na ekran, stanąć musiało pytanie: jak, nie naruszając Wesela, przełamać w nim
jednak teatr, teatralne jedności, teatralne podziały na akty i sceny, teatralną umowność, której film nie znosi? Zadanie to przy Weselu o tyle jest trudniejsze, że bohaterowie mówią tu wierszem i gdyby tak nie mówili, byłaby to obraza wszystkiego,
co z tego dramatu wryło się w pamięć współczesnych. Otóż odpowiedzią Wajdy
na teatralność jest realizm. Film mógł tę sztukę rozszerzyć, rozbarwić, spełnić
marzenia wielu inscenizatorów teatralnych, czyniąc ją jeszcze bardziej bajecznie
kolorową, ale poszedł w kierunku odwrotnym, czyniąc rzeczywistość tego dramatu
materialną, dotykalną, konkretną. Izba weselna u Wajdy jest ciasna, duszna, tłoczna, sień wąska, podwórze błotniste, nijakie, w szopie obok sprzętu gospodarskiego
walają się napoczęte płótna Gospodarza. I oto nagle ta rzeczywistość material-
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na przełamuje konwencję teatru. Teatr nie może się dziać w takim otoczeniu, może się
tu dziać tylko życie, to znaczy film. (…) Takie przecież jest Wesele: kilku chłopów, paru literatów, kilka radczyń — nagle wychodzi z tego coś najważniejszego,
co o Polsce napisano po polsku”.
Film spotkał się ze zróżnicowanym przyjęciem krytyki, jednak od początku jasne było,
że jest dla polskiego kina dziełem bezprecedensowym i rewolucyjnym formalnie,
jak również na polu pracy z adaptacją tekstu teatralnego. Najistotniejszą jednak cechą filmu
było skondensowanie na przestrzeni kilkudziesięciu minut symboli, mitów, figur historycznych, które, obracając się we wspólnym, szalonym tańcu, opowiadają tragiczną historię
polskiej narodowej tożsamości i zbiorowej nieświadomości.
Francuski recenzent filmu, Raymond Lefévre, tak opisał swoje wrażenia:
„To arcydzieło Andrzeja Wajdy wprowadza nas w samo serce rzeczywistości polskiej. (…)
Na pierwszy rzut oka chodzi o atmosferę szczęścia, w czym kamera uczestniczy bez umiarkowania. Jak gdyby była zaproszonym gościem, przywiera do tanecznych zwrotów, upija się
ludową muzyką, wtrąca się do rozmów, podkreśla repliki, analizuje twarze, po czym znów
rzuca się w wir tańca. Niestrudzona, ciekawa, szalona, ale beznadziejnie przenikliwa. To
cała Polska wydana na pastwę swych przeciwieństw. (…) Polska pijana alkoholem i słowami,
chora na pańskie zachcianki i śmieszny heroizm, zesztywniała w rezygnacji i katolicyzmie,
na obraz i podobieństwo tego posłańca, przemierzającego galopem kraj, który nie istnieje.
(…) Ta cudowna alegoria, która z rzadkim powodzeniem godzi barok z przenikliwością,
przewyższa zdolnością przekonywania dyskursy świadomie dydaktyczne.”
“Wesele” do dziś uznawane jest w kraju i za granicą za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii.
Źródło: https://ckf.waw.pl/o-patronie

Na podstawie opinii zawartych w tekście oraz własnych wniosków po obejrzeniu filmu,
uzasadnij, iż „Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy można uznać za filmowe arcydzieło. Swoją
wypowiedź zapisz w formie tweeta (max. 280 znaków).
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Linki

Stanisława Wyspiański, Chochoły (Pałuby na Plantach tańczące),
między 1898 a 1899, Muzeum Narodowe, Warszawa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Stanis%C5%82aw_
Wyspia%C5%84ski%2C_Chocho%C5%82y.jpg
Aleksander Gierymski, Trumna chłopska, 1894-1895, Muzeum Narodowe, Warszawa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Aleksander_
Gierymski%2C_Trumna_ch%C5%82opska.jpg
Zrękowiny (Zaręczyny). 1895, Muzeum Narodowe, Szczecin,
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Tetmajer/Images/Zrekowiny.jpg
Kadr z filmu „Wesele”
https://api.culture.pl/sites/default/files/2020-07/wernyhora_wesele_
wajda_fn.jpg
Jan Matejko, Wernyhora, 1883–1884, Muzeum Narodowe w Krakowie,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Matejko_Wernyhora.jpg
Jacek Malczewski, Błędne koło, 1895-1897, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Bledne_kolo.
jpg/1200px-Bledne_kolo.jpg
Jacek Malczewski, Melancholia, 1890-1894 , Własność Fundacji im. Raczyńskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Rogalin,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Malczewski_
melancholia.jpg
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ul. Szpitalna 5/18
00-031 Warszawa
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Al. Ujazdowskie 20
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+48 518 640 875

Facebook: www.facebook.com/CentrumKulturyFilmowej
Instagram: www.instagram.com/ckf_im.andrzejawajdy
YouTube: www.youtube.com/c/CentrumKulturyFilmowejimAndrzejaWajdy
Linkedin: www.linkedin.com/company/centrum-kultury-filmowej-im-andrzeja-wajdy
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Newsletter dla nauczycieli: https://open.spotify.com/user/wsb85x5614fuqtyxfn12f0i0n
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