
Сьогодні я хотіла би представити вам фільм з короткою, але значущою назвою  
“Весілля”. Цей фільм - сувора (тобто, не дуже приємна) сатира на сучасну сільську 
місцевість, а може, навіть більше на людей, які там живуть. Весілля є основною темою 
сюжету, яке стає для батька нареченої приводом показати своє „високе соціальне 
становище”. Чи є насправді це становище таким високим, Ви, напевно, здогадаєтеся самі, 
тому що чим більше людина чимось хвалиться, тим менше потрібно їй вірити. Тож 
глядачі мають можливість спостерігати за нечесними переговорами, ганебними справами 
та місцевими угодами. Між молодятами точно немає великої любові. 

Під час весілля з’являється все більше алкоголю, і з кожною випитою пляшкою 
стає все голосніше, дивніше, і менш свідомо. Пік сп’яніння гостей припадає на спів „Роти” 
- вірша Марії Конопницької, який був створений на знак протесту проти переслідування 
поляків під прусською владою. У тексті “Роти” сказано: “Ми не покинемо землю звідки ми 
родом! Ми не дозволимо мові зникнути / польський ми народ, польські люди / плем’я 
королівських п’ястів. / Ми не дамо ворогу гнітити нас! / Тож допоможи нам Боже!”.  
Говорячи про „Роту”, мабуть, варто сказати вам, ким була автор цієї пісні. Марія 
Конопницька -- це польська письменниця, прозаїк, критик і перекладач, яка працювала в 
епоху позитивізму. Вона писала також твори для дітей, такі як „Про гномів та сирітку 
Марисю”, “За ягодами або Що побачило сонечко”. Крім того, вона також є автором 
оповідань, що ілюструють позитивістські гасла, наприклад:  “Дим”, “Мендель Гданський” 
та найголовніше, і, мабуть, найвідоміше:  “Наа шкапа”.  Цікавий факт, що могила 
Конопницької знаходиться на Личаківському кладовищі, тож якщо ви будете у Львові,  
можете її відвідати. У свою чергу, у Сувалках, де народилася письменниця, була створена 
Туристична стежка імені Марії Конопницької "Гноми у світі існують" із фігурами десяти 
карликів, героїв казки „Про гномів та сироту Марисю”. 

Але повернемось до фільму. Назва фільму, його зміст та початок повертають нас до 
національного міфу із драми Станіслава Виспянського «Весілля». Ця драма була вперше 
поставлена в 1901 році, і це один із найважливіших польських текстів «Молодої Польщі» з 
багатою символікою. Найвідоміші символи - танець хохола, тобто образ маразму і смутку 
поляків, золотий ріг символізує можливість повернення незалежності. Літературний 
прототип був екранізований у 1974 році Анджеєм Вайдою. 

Тепер я трохи розповім вам про кінорежисера Войцеха Смажовського. Цей відомий 
режисер і сценарист був нагороджений на Фестивалі польських художніх фільмів в Ґдині, 
а в 2004 році став лауреатом грамоти "Політика". Цю нагороду присуджує з 1993 року 
популярний польський суспільно-політичний журнал „Політика” (“Polityka”) у шести 
категоріях: література, кіно, театр, класична музика, візуальне мистецтво та сцена. У 2002 
році була введена додаткова категорія: творець культури. Смажовський навчався у Лодзі 
та Кракові та є автором багатьох фільмів, які отримали резонанс як серед критиків, так і 
серед глядачів. Є також фільми, які залишили слід у польській культурі, кінематографі та 
суспільстві. Серед цих фільмів, безумовно, “Волинь” за мотивами спогадів свідків 
Волинської різанини 1943-1944 років. Однак, на мою думку, найважливішим фільмом 
Смажовського є “Клер”, про який я розкажу вам в окремому випуску. 

Якщо ви почнете переглядати фільми Войтека Смажовського, то дізнаєтесь, що у 
нього є свої улюблені актори - багато з них з'являлися майже у всіх його фільмах. 
Смажовський також має дуже впізнаваний стиль. Щоправда він досить суперечливий і, 
принаймні на мій погляд, часто показує Польщу та поляків у занадто кривому дзеркалі. 



Тим не менше, сьогодні я вирішила порекомендувати Вам "Весілля", мені цікаво, 
чи сподобається Вам цей фільм і чи Ви, як і я, побачите його певну універсальність. 
Зрештою, ми всі однакові - не завжди важливо, де ми живемо ... 

Бажаю приємного перегляду “Весілля” і до нових зустрічей. 


