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Streszczeni e lozprawy doktorskiej

Praca doktorska poświęcona jest weselu * jednemu z najbardziej zywotnvch obrzędów

rodzinnych. Ma on bogatą tradycję, a iednocześnię jest otwarly na zmiany

i innowacje. Od dawna skupia uwagę badaczy kultury: socjologów, etnografów, kulfi;roznawców,

dialektologów, etnolingwistów i folklorystow. Cęlem pracy było dokonanie rekonstrukcji

tradycyjnego modeltt wiejskiego rvesela z obszaru w-schodniego pogranicza kulturowego Polski (a

dokładnie z południowego Podlasia) z r-rw,zględnieniem zmian. jakie zachodziły i zachodzą rv tym

obrzędzte, Autorka, zabadaczami kultury tego terenu - Alicją Mironiuk, Janiną Peterą i Celestynem

Wrębiakiem - ptzyjęła, że południowe Podlasie to umownie obszar dawnego województwa

bialskopodlaskiego (obejmujący powiaty bialski, radzyński i częściowo parczewski).

Podstawą analizy były opisy wesel (od XIX do XXI wieku) i relacje o nich z 20I

miejscowości. Dokumentacja objęła dane językowe i opisy praktyk, które pochodzą ze źrodeł

drukowanych (m.in. z prac Oskara Kolberga, Mikołaja lańczuka. Feliksa Olesiejuka, Aleksandra

Oleszczuka, Jana lgnaciuka, Jana Adamowskiego, Wacława Tuwalskiego, Janiny Szymańskiej),

własnych badań terenowych autorki (łącznie 1700 minut nagrań), przeprowadzonych według

przygotowanego pTzęz nią kwestionariusza do badań obrzędowości weselnej oraz materiałów

archiwalnych (w tym wielu niepublikowanych) pozyskanych z rożnych archiwów i muzeów

polskich (m.in. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Archiwum Polskiego Atlasrr

Etnograficznego w Cieszynie. Archiwum Instytutu Nauk o Kulturze UMCS, Muzeurn Narodowego

w Lublinie). Analizie zostńy poddane tez filmy wideo i dokumentacja fotograftczna, pochadzące z

archiwów informatorów.

Praca składa się z sześciu rozdziałów (cztery tw-otzą część teoretyczną" a dwa analityczną)

oraz wstępu, zakończenia, bibiiografii i aneksu, w którym znalazły się zgromadzone przez autorkę

fotografie dokumentujące obrzęd weselny na południowym Podlasiu (z lat 1962-?022), zdjęcia

współczesnych gadżetów weselnych oraz zaproszeń ślubnych (z lat 1984-2022). Dyserlacja

wzbogacona jest też o mapy badanego terenu (pochoclzące zę żrodęł archiwalnych oraz wykonane
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na potrzeby niniejszej pracy w Katedrze Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie),

We wstępie arrtorka przedstawiła cel pracy, moĘ.wację wyboru tematu (który uzasadniła

m.in. brakiem syntetycznego opisu wesela z południowego Podlasia) oraz zakres tematyczny i

strukturę opracowania. Zaprezentowała też stan badań nad obrzędowością rveselną badanego

obszaru i odniosła się do wybranych prac nt. obrzędu weselnego w-irrnych regionach Polski,

W pierwszym rozdziale pt. Południowe Podlasie jako obszar ktłlturo,,-y autorka przybliżyła

etymologię nazwy Podlasie, powołując się przy tym na żródła słorvnikow-e i encyklopedyczne.

Zaprezentowała ustalenta dotyczące wltyczenia granic badanego terenu. który w róznych okresach

historycznych zmientń swoją przynalezność państworvą i administracyjną (gubernie.

województwa). Zmtenność granic stwarzŃa trudności w ich precvzl inr-Tn Wznaczeniu, dlatego tez

autorka przyjęła kryteria kulturowe przy wytyczeniu obszarrt srł,oich badań i mianem południowego

Podlasia nazywa teren dawnego województwa bialskopodlaskie_eo. Zaznacza przy tym, że

południowym Podlasiem określany jest obszar kulturoiłlr. a nie geogr aficzn_v.

RozdziŃ drugi Metodologia i podstawa mąteriałoll,a autorka pośw,ieciła omówieniu rożnych

metodologii pracy naukowej oraz technik i narzędzibadan nad kulturą. Przedstawiła metodologię

opisu obrzędu zaproponowaną przez Nikitę I. Tołstoja. który postrzega obrzęd jako tekst kultury

realizowany przez różne kody kulturowe: u,erbalnv. akcjonalny-- przedmiotowy. temporalny i

lokaty,wny, które w obrzędzie wzajemnie się uzl"tpełniają, tw,orząc wspólny kod synkretyczny.

Autorka odwołała się takżę do metodologii badań rł_vpracow,anej w lubelskiej szkole

etnolingwistycznej. Metodologl,a ta pozwala na rekonstrukcję kultur,v z płaszczyzny językowęj. W

rozdziale tym autorka omówiła także podstawę materiałow-ą pracy. Scharakteryzowńa

kwestionariusz jako narzędzie badawcze, omórł,iła typy pFań" z iakich się on składa oraz jego

układ, który odpowiada poszczególnym etapom wesela. Zaptezentowńa też charakterystykę

informatorów którymi byli rdzenni mieszkaricy badanego terenu. wyzna\Ą/cy katolicyzmu i

prawosławia. Najstarszy informator urodził się na początku XX *,ieku, zaś najmłodszy w wieku

XXI. Przeprowadzone z nimi wyrviady ujawniły szereg interesujących szczegółór.l, clotyczących

obrzędowości weselnej na południowym Podlasirr.

W trzecim rozdziale Pojęcie i wyznaczniki w,,gchodniego pogranicza kulttłrou|ego autorka

prz7Ąoczyła definicje pojęć ,,granica" i ,,pogranicze", stanowiących przedmiot zainteresowan

różnych dyscyplin natrkowych. W swoich rozważaniach odniosła się w szczególności do

wschodniego pogranicza kulturowego i skupiła się na teoriach dotyczących tego obszaru w

wybranych pracach m.In. z zakresu socjologii (np. Andrzeja Sadowskiego) i geografii (np, Marka

Barwińskiego). Omówtła zagadnienia związanę z kształtowaniem się współczesnej wschodniej

granicy Polski, ktora jest wl,nikiem m.in. wielowiekowych zmagań polsko-rosyiskich. Przedstawiła

charakterystykę społeczno-kulturową badanego obszaru, odw-ołała się przy tym do wieloętniczności
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tych ziem, której skutkiem jest przenikanie się róznych kultur. Zwroctła Llwagę na v,,ryznaczruki

wschodniego pogranicza kulturowego, które uwydatniają się na płaszczyżnie językowej (np. gwara)

i kulturowej (krrltura materialna i duchowa). Na tym terenie wpływają na siebie kultury

przygrantczne (polska, białoruska, ukraińska), a granice kulturowe nie dzielą świata w sposób

bezwzględny na ,,ny" i ,,wy". Autorka starńa się tez dowieść, że wzajemne wp§wy tych kultur są

czynnikiem zespalającym członków społecznoścl przygranicznej i przyczyniają się do wYworzęnia

na tym obszatze nowej jakości kulturowej.

Rozdziń czwarty Wesele .jako obrzęd przeiścia autorka pośrł,ięciła omówieniu terminów

,,obrzęd" i ,,obrzędy przejścia". Powołała się przy tym na ustalenia dotyczące istoty obrzędów

takiclr badaczy, jak np.: Emile Durkheim, Martine Segalen. Michał Buchowski. Przedstawiła

wybrane typologie obrzędów m.in.: Adama Fischera, Oskara Kolberga, Jana Stanisława Bystronia,

Krystyny Kwaśniewicz, Jadwtgi Klimaszewskiei. Zwłoctła u\\:agę na to, ze istotnym elementem

obrzędu jest występowanie w nim sfery sacrulł. Scharakteryzow-ała teorię obrzędu przejścia w

ujęciu Arnolda van Gennepa. WskazŃa, że wesele jest jedn.vnr z obrzędółv przejścia - w jego

strukturze znajdziemy bowiem rożne Wznaczn7ki przejścia, jak np.: zmiana stanu clłvilnego z

narzeczonej w zonę, wyprowadzenie ze świata panien rł, śrviat nręzatek.

Kolejny rozdziŃ - piąty pt. Etapy w modellł tradycljłlego y,esela z obszaru połtłdniowego

Podlasią tozpoczyna część analityczną pracy. Autorka zaprezentorvała w nim nrodel tradycyjnej

struktury obrzędu weselnego rra południor,łym Podlasirr. OmówtŁaposzczegolne etapy wesela, które

wyodrębniła na podstawie literatury (m.in. prac Jana Adamow,skiego, Mikołaja lańcz,lka, Feliksa

Olesiejuka, Aleksandra Oleszczuka, Adolfa Pleszczyńskiego, Janiny Szymańskiej) i badań

własrrych. Są nimi: rajenie, swaty, oględy. zaręczyny. zapowiedz| zaptaszanie gości,

przygotowania do wesela, wieczór parrieński i kawalerski" pieczenie korowaja. przyjazd młodego

do domu młodej, błogosławieństwo, droga do kościoła, bramy w,eselne- ślub, powrót z kościoła i

powitanie w domu weselnym, uczta i tańce, rozpleciny t oczepiny, wprowadzenie i dzielenie

ko row aj a, p okł adz iny, poprawiny i pr z e no s i ny.

W rozdziale szóstym pt. Paradygmatyczna charakterysĘka obrzędtł weselnego autorka

omówiła paradygrnatyczną strukturę wesela, która składa się z następujących komponentów: 1)

czas l przesttzeń,Z) postacie działające i ich symboliczne atrybuty weselne, 3) słowo, pieśń i

muzyka instrumentalna, 4) niewerbalne kody obrzędu weselnego, 5) zachowania motywowane

wierzeniowo (dotyczą róznych etapów wesela). W podrozdzialę Czas i przestrzeń autorka

eksponuje to, że w obrzędzie weselnym czas i ptzestrzeń są niezbędnymi elementami akcji

obrzędowej. W obrzędzie weselnym wyróżnia czas chronologiczny (odnoszący się do

następującyclr po sobie działań obrzędo!\ry-ch. czyli kolejnych etapów weselnych), czas społeczny

(wesele jest czasem waznym dla społeczności, w której obywa się obrzęd, dla danej rodziny" a
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nawet całej wsi), czas prognozujący (pewne czynności obrzędowe należńo wykonywać, np. w

określonym momencie roku lub dnia, by zapewnić podjętym działaniom powodzenie. Do dziś np.

uważa się, że małżeństwanależy zawierać w miesiącach z literą,,r", bo ma to zapewnić pom;rślność

nrłodym małżonkom). Wydarzenia zwtązane z obrzędem weselnynr odbywają się też lv określonej

ptzestrzeni. Autorka dzieli przestrzeń weselną na społeczną (w-ieś, kościół. karczma) i indyw-idualną

(dom weselny kawalera i panny). W kolejnym podrozdzialę Postacie działajqce i ich symboliczne

alrybuĘ weselne zaprezentowała role i atrybuty poszczególnych w-eselnikow. Opisała postać pani

młodej, pana młodego, druzyrrę weselną (w tym druhnę. druzbę. słvata. marszałka. starostę,

starościnę), rodziców i rodzinę (rodziców chrzestnych), kapelę weselną i zespół muzyczny,

wodzireia, także księdza, gości weselnych, z:właszcza nieproszonl,ch i współczesnych

usługodawców weselnych. Autorka podkreśla też, że w- obrzędzie rł,eselnl,m istotną rolę pełnią

śpiew i muzyka oraz gesty (np. kreślenie znaku krzvża podczas błogosławieństwa, kropienie

orszaku weselnego przed wyjazdem do ślubu wodą świeconą), Porłl,ższe zagadnieniaprz.l,b|izyław

podrozdziałach pt. Słowo, pieśń i muzyka instrtłmentalna araz I'ielrerbalne kody, obrzędu v,eselnego.

Rozdziń zamyka podrozdział Zachowania n,lotl,\Ą:oll,ane łierzenioy,o doątzq róznycll etapów

weselłrych), w którym autorka przedstaw-iła różne zachorł-ania i przeporviednie związane z

przyszłym losem małżonków. Podzieliła je na: a) Przepou,iednie doryczclce zmiany stanu cw,ilneqo

(np. przyszła panna młoda wyclrodząc z domu. w- którym zapraszńa na wesele, nie powinna

zamykac za sobą drzwi, by panny i kawalerowie. którzy tam mieszkają, szybko wstąpili w związki

małZeńskie'), b) Przepoluiednie doĘczqce połnyślntlść w życiu małzeńskim (np. jezeli dzięń ślubu

był słoneczny i pogodny,, było to zapowrcdzią szczęścta w mńżeństwie, jeśli pochmumy i
deszczowy, była to zła wrożba), c) Magiczne zachowania doĘczqce zabezpieczenia przed

nieszczęściem w drodze do ślubu (np. młodzi nie powinni iść pieszo do ślubu, gdyż przeidq sobie

zycie i małzeństwo będzie nieszczęślir,ve).

W zakończeniu autorka dokonała porównania współczesnego wesela z południowego

Podlasia z jego tradycyjnym modelem, Pokazńa zmiany, jakie zaszŁy w obrzędzie weselnym od

XIX do XXI 'uvieku. Niektóre elementy obrzędu zanikły (np. rctjenie, pieczenie korou,aja),

natomiast miejsce irulych ząęły ich współczesne odpowiedr'iki (zamiast korowaia na węselu dzieli

się tort). Pojawiły się tez nowe zjawiska fiak np. podróze poślubne, specjalistyczne firmy

obsługujące wesela), Istnieją równiez vyznaczniki obrzędu weselnego na wschodnim pograniczu

kulturowym, które uwidaczniają się na płaszczyźnie językowej i kulturowej. W swojej pracy

autorka dowiodła, zę w weselu na południowym Podlasiu tradycja przeplata się ze współczesnością

a obrzęd u,eselny z południowopodlaskiej wsi wciąż ewoluuje.
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