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streszczenie: 
Przedmiotem badań były współczesne wierzenia huculskich pasterzy w istoty demoniczne, ślady 
dawniej oddawanego kultu bóstwom sił uważanych za nadprzyrodzone (np. słońce, piorun) oraz ele-
mentom przyrody nieożywionej (np. woda, kamienie), a także zwierzętom i roślinom. Wyniki badań 
przedstawiono na tle piśmiennictwa z XIX i XX w. Badania prowadzono metodą wywiadu bezpo-
średniego na połoninach grzbietu Kukula w Czarnohorze oraz we wsi Łazeszczyna na Zakarpaciu, 
przy użyciu uproszczonego schematu podanego przez Barbarę Bazińską. 
Przedstawiony materiał pokazuje, że w pamięci starszych mieszkańców zachowało się wiele dawnych 
wierzeń i zwyczajów, związanych ze światem nadprzyrodzonym, opisanych szczególnie sugestyw-
nie w dziele Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie i w podanym piśmiennictwie. Jednak obecnie 
wiedza o tym świecie ginie na naszych oczach w zetknięciu z tzw. „kulturą masową”, a współcześni 
pasterze przedstawiają istoty demoniczne w formie uproszczonej. Obrzędy magiczne zachowały się 
w formie szczątkowej, zapewne dlatego, że niektóre związane są z liturgią cerkiewną, która obecnie 
nabiera coraz większego znaczenia.
Wybrane wierzenia znane współcześnie na Huculszczyźnie porównano z występującymi na Podhalu 
w latach 1948-1953 (por. Barbara Bazińska), stwierdzając w niektórych przypadkach ich podobień-
stwo, zgodnie z tym, co piszą w swoich pracach Urszula Janicka-Krzywda i Maciej Ząbek.
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uwagi wstępne

Celem pracy było zapoznanie się z wpływem biegu czasu, zmieniających się 
warunków polityczno-społecznych i kultury „masowej” na niektóre elementy kultury 
duchowej pasterzy na wybranym obszarze Huculszczyzny.

Świat huculskich wierzeń jest bogaty, ma wiele odcieni smutnych i wesołych, 
a nieraz strasznych. Opowieści w nim jak traw i owiec na połoninach, jak źródeł 
w górach. Jest w nim tajemnicza, dla nas niepojęta mitologia, która jednocześnie 
dla pasterza jest codziennością jego życia.1 Swoją barwnością przypomina hafty na 
soroczkach - wyszywanych koszulach Hucułek – i wabi nas ich uśmiechem.

Dawno temu mieszkańcy huculskich wiosek żyli w kręgu pradawnych wyobra-
żeń, gdzie człowiek, wypasana chudoba2, otaczające środowisko i istoty nadprzyrodzo-
1 Chobzej N., Huculski świty. Leksykon, 2013 L’wiw, s.7. Cytat parafrazowany. Przekład A.R.
2 chudoba - gwarowe, występujące w języku ukraińskim i niektórych innych językach słowiań-

skich, określenie żywego inwentarza, w tym przypadku bydła i owiec. 
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ne współistnieją we wzajemnej harmonii. Ślady tych wpływów możemy obserwować 
do dzisiaj w wierzeniach i magii pasterskiej, którą jesteśmy skłonni traktować jako 
ciekawostkę, a nie jako przekaz prawdy starowieku (tak, jak rozumiał to Stanisław 
Vincenz), którą jest w rzeczywistości3. Pisał o tym Józef  Czapski wspominając: 
„wysoką połoninę, tamte góry we mgle i deszczu i pasterza idącego za owieczkami 
lekkim nieśpiesznym krokiem, żyjącego w świecie ograniczonym jednym pejzażem: 
skrawkiem własnej ziemi, gospodarstwem, pracą obramowaną porami roku, poprzez 
którą on i jego bracia dotykają gwiazd.”4

Kultura duchowa i materialna pasterzy huculskich powstawała w krajobrazie 
górskim: wśród niedostępnych lasów, na dalekich wysokich połoninach, na nieuro-
dzajnej, kamienistej ziemi, gdzie blisko było do nieba i istot nadprzyrodzonych. Taki 
krajobraz wywarł wpływ na kształt kultury materialnej i duchowej, gdy codzienne 
życie było zależne tylko od rytmu pracy i warunków kapryśnej aury pogody. Przeby-
wając od pokoleń w tym otoczeniu nie mogli sobie zdawać sprawy ze swojej odręb-
ności. Przyjmowali za naturalne i oczywiste to, co przybyszom z zewnątrz wydawało 
się osobliwe i godne uwagi. 

Ludzie ci w zetknięciu z obcymi czasem wstydzą się swoich dawnych zwyczajów 
i zachowań. Zetknąłem się z tym podczas pobytu u znajomego gospodarza Dmytra 
z wsi Dzembronia Niżna. Gdy wchodziłem do kuchni ze stołu znikała kulesza, tra-
dycyjna huculska potrawa z kaszy kukurydzianej, a pojawiał się chleb.5 

Wiele ze starych zwyczajów już nie istnieje. Mówiła o tym z żalem Anna Potiak 
z Bystrca i Dmytro Mohoruk z Dzembroni, na przykładzie weczernyci-tołoki, czyli tłoki 
– tradycyjnego spotkania przy pracy, połączonego z późniejszym poczęstunkiem 
i zabawą. Ten ostatni zwyczaj opisuje Stanisław Vincenz [Vincenz 1980, s. 102-103] 
Pisze też o tym Maciej Ząbek, uczestnik naszych badań w 1999 r. i 2009 r. [Ząbek 
2001, s. 155].

Może jeszcze lepiej zrozumiemy ich świat parafrazując za Gustawem Herlingiem 
słowa Fiodora Dostojewskiego – świat inny, odrębny, do niczego znanego nam nie-
podobny, w którym panowały odrębne prawa, inne obyczaje, inne odruchy i nawyki. 
Przetrwało życie, gdzie indziej już martwe, a w nim w tym zapomnianym zakątku, 
niezwykli ludzie [Herling Grudziński 2000, s. 32].

Huculi do około połowy XVIII w. praktycznie byli oddzieleni od świata ze-
wnętrznego przez brak środków komunikacji. Ta izolacja utrzymywała się jeszcze 
przez 100 lat, chociaż stopniowo zmniejszała się. W tym okresie tworzyli dobra 
materialne i duchowe tylko dla własnych potrzeb. Później zaczęli stopniowo stykać 
się z kulturą z zewnątrz. Okres ten trwał do II wojny światowej z tym, że w okresie 
międzywojennym wpływy z zewnątrz nasiliły się, kiedy to zaczął wzrastać ruch 

3 U. Janicka-Krzywda, 2015, s. 96. Cytat parafrazowany. 
4 Z przedmowy do Na wysokiej połoninie, Londyn 1956.
5 Początek uroczystego śniadania wielkanocnego rodzina chciała spędzić sama. 



Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy 23

turystyczny, wymiana handlowa i możliwości pracy zarobkowej poza pasterstwem 
i wyrębem lasów. Po wojnie za czasów władzy sowieckiej na Huculszczyźnie wpro-
wadzono gospodarkę kołchozową. Wtedy nagle znikła tradycyjna gospodarka zwie-
rzęca, na której głównie opierało się całe dotychczasowe życie trwające od pokoleń. 
Nastąpiła gwałtowna zmiana warunków życia, co musiało wywrzeć wpływ na kulturę 
materialną i duchową. O tym okresie piszą w listach do Stanisława Vincenza jego 
sąsiedzi z Huculszczyzny: Mariczka Ignatiuk (23.IV.1966.) „U nas ludzie bardzo rzad-
ko ubierają się w nasze [tradycyjne] stroje, niektórzy starsi chodzą [tak] do cerkwi 
… Niedługo już kołchozowa chudoba będzie wychodzić na połoniny.” Mariczka 
Czornysz (8.XII.1966) „Lasy tak zrąbali że z Państwa chaty [w przysiółku Skarby 
w Bystrcu] widać aż na Maryszewską. Samochody jadą aż na Młaki [okolica poniżej 
przysiółka Skarby] i wożą drzewo do Worochty” [Ruszczak 2008, s. 142-189].

Tak pisze o tym Stanisław Vincenz: „[Huculi stworzyli kulturę] którą otaczała ze 
wszech stron przyroda przemożna, dobroczynna i straszna w prawach i chimerach. 
Czas, którym żyją społeczeństwa pasterzy… nie przynosi w życiu ich zmian częstych 
i szybkich i spieszyć się trzeba chyba tylko pod przemożnym nakazem przyrody. … 
Wpływ bezpośrednich nakazów i wskazówek przyrody jest regulatorem stylu samej 
kultury ludowej. To jest ta „stara prawda” – jak mówią i śpiewają w górach hucul-
skich – stara, bo trwa od wieków – prawda, bo nie przechytrzysz kłamstwem ni 
ziemi, ni deszczu, ni wiatru, ni słońca. … Pamięć ludu i jej trwałość bywa niezwykła, 
ale tylko o ile żyje on wciąż w tych samych warunkach. Dość jakiejś małej przerwy 
albo wtargnięcia wpływów obcych …aby znikły, nieraz na zawsze, treści tradycyjne” 
[Vincenz 1983, s. 204, 207].

Z wierzeniami Hucułów i ich światem istot nadprzyrodzonych zapoznałem 
się bliżej we wrześniu 2017 roku podczas miesięcznego pobytu we wsiach Bystrec 
i Dzembronia, gdy czytałem z mieszkańcami notatki zrobione przez Irenę i Stani-
sława Vincenzów w latach 1938-39, a zawierające opis wierzeń i postaci magicznych 
świata huculskiego sprzed I wojny światowej. Spotkałem niewielu już ludzi pamię-
tających tamte czasy z opowiadań dziadków i rodziców. Mieszkali oni nad wiecznie 
szumiącymi potokami, na trawiastych stokach i powyżej lasów na zielonych połoni-
nach. Chat ich już nie ma, a te ostatnie dożywają swego czasu wraz z ich ostatnimi 
gospodarzami. W ich opowiadaniach przetrwał tamten nadprzyrodzony świat głębo-
ko ukryty w świadomości, chociaż nie ujawnia się tak często jak dawniej [Ruszczak 
2008, s. 45-78]. Świat ten prędko znika ze świadomości współczesnych, zapewne 
spotykamy się teraz z ostatnim pokoleniem, które jeszcze coś o nim pamięta. 

Opowiadała o tym Wasyłyna Czornysz w 1938 r. Irenie Vincenz: „Do czasu 
wojny [pierwszej światowej] to wszystko tak było, a od tego czasu to jakby wszystko 
teraz stało się takie jakieś puste”. Mówili też o tym moi rozmówcy w 2017 roku: 
„Dawniej było więcej lasów, większy spokój. Teraz lasów mało, nie ma spokoju. 
I dlatego wiedźmy, mary, diabły, niauki nie przychodzą tak często.” 
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Jak pisze hiszpański filozof  José Ortega y Gasset: „W obliczu takiego świata 
zostajemy uniesieni z powierzchni ziemi – tej dobrej poczciwej ziemi, gdzie wszystko 
jest wyraźne i jasne, gdzie rzeczy można dotykać i widzi się wszędzie ich początek 
i koniec. Są to jednak przeżycia pożyteczne: poznajemy dzięki nim naszą ograni-
czoność. … Dowiadujemy się o istnieniu innych duchowych wszechświatów, które 
nas ograniczają i do których nie jesteśmy w stanie przeniknąć, a które opierając się 
naszej presji, dowodzą tym samym swego istnienia, zaczynając się tam, gdzie nasze 
możliwości poznania dobiegają kresu” [Wodnicki 2016, s. 77-78].

Przenieśmy się teraz do innego świata, świata huculskich pasterzy pełnego istot 
nadprzyrodzonych i opowieści o współżyciu tego świata z ich codziennym bytem, 
tak niegdyś różnym od naszej rzeczywistości. 

Badania terenowe w 2019 r.

Badania, oparte na zogniskowanym wywiadzie grupowym, przeprowadzono na 
Połoninie Kukul w Czarnohorze oraz w wiosce Łazeszczyna. W wywiadzie uczest-
niczyli pasterze i członkowie ich rodzin, łącznie ponad 20 osób. Głównymi infor-
matorami, niejako liderami grup, byli:

Łazeszczyna: Kuryło (lat ok. 60, dalej K.), pasł na połoninach Kukul, Gropa i Za-
noga przez długie lata, Anna (lat 64, dalej A.), długo była dojarką na Połoninie Kukul.

Połonina Kukul: pasterze Marija (lat 66, dalej M.) i Jurij (lat 67, dalej J.).
Wykorzystano uproszczony schemat elementów kultury pasterskiej, podany 

w pracy Barbary Bazińskiej [Bazińska 1967, s. 65-229]. Symbolem „B” i liczbą po-
daną w nawiasie kwadratowym, odnoszącą do strony w pracy Bazińskiej, oznaczono 
zwyczaje i wierzenia wspólne dla pasterzy huculskich i tatrzańskich.
(a) ogień

Ogień w krajach, nazwijmy je umownie, „cywilizacji zachodniej”, dawno już 
utracił swe kultowe znaczenie, jednego z pierwotnych i najważniejszych bóstw ludz-
kości. W krajach „cywilizacji wschodniej” jeszcze pokolenie pradziadków obecnych 
pasterzy oddawało należną mu od wieków cześć. Potwierdza ten fakt Maciej Ząbek 
[Ząbek 2001, s. 155]. 

Do dzisiaj zachowały się na połoninach ślady tego kultu w postaci:
1. W pierwszym dniu wiosennego wypasu na połoninie nowa watra jest zapalana 

w popiele zeszłorocznej (M., J. ).
2. Pasterze pilnują aby pierwszy raz zapalony ogień nie wygasł aż do zejścia z po-

łoniny. Bo to wróżyłoby źle. (K. ) [B., 83].
3. Jak mleko wykipi na watrę, to krowy i owce dostają na wymionach czerwonych 

wyprysków. (A. ). „To będzie koniec” (K. ) [B., 83].
4. Do ognia nie można wkładać ostrych narzędzi, bo się go kaleczy, a to może 

zaszkodzić (M.J. ) „Nie, broń Boże” (K.).
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5. Ogień oczyszcza od „złego”. „Tak, oczywiście, od złego” (A. ) [B., 81].
(b) piorun

Piorunowi dawnymi czasy przypisywano na Huculszczyźnie duże znaczenie 
i wpływy. Był czczony wraz z ogniem jako jedno z głównych bóstw Np. pierwszy pio-
run na wiosnę wróżył poprawę mleczności. Piorun uważano za działalność diabła.

1. Jak uderzy pierwszy piorun na wiosnę trzeba wziąć kamień i stuknąć trzy razy 
w głowę. Wtedy głowa nie będzie boleć. Taki kamień trzeba zachować (A.) Nie 
wolno spuszczać z góry kamieni, bo owce będą się przewracać (A.).

2. Jak piorun uderzy w drzewo, to z tego drzewa są dobre instrumenty muzyczne 
(M.) Sopiłka z takiego drzewa głośno gra (K.) [Wykorzystuje się naturalne właś-
ciwości takiego drzewa, które jest suche i nie musi długo leżakować].

3. Jak strzec się przed piorunem? Trzeba wynieść na dwór pogrzebacz, a w oknie 
zapalić świeczkę poświęconą na Stritennie (15.II). Taka świeczka jest u nas zawsze 
(M., J.) Zapalić świeczkę poświęconą na Stritennie i wystawić w oknie, a na dwór 
wynieść pogrzebacz i miotłę (A.).

(c) woda
Występuje w licznych obrzędach kościoła wschodniego i zachodniego. I wyda-

je się, że dlatego zachowała swoje pierwotne znaczenie w zwyczajach dzisiejszych 
pasterzy. Stwierdził to już w 1999 roku M. Ząbek na połoninach pasma Kukula, 
podając treść wypowiadanej przy tym przymiuki i opisując robienie „wody żywej” 
[Ząbek 2001, s.150-151].

1. Do leczenia (ludzi i chudoby) robią tzw. „żywą wodę” otrzymaną przez wrzuce-
nie węgielków z watry do wody, pobranej z 9-ciu źródeł [pytana nie wiedziała 
dokładnie, z ilu źródeł pobierano wodę. Zgodziła się jednak na tradycyjną liczbę 
9]. Są ludzie, którzy mają „złe oczy” i mogą rzucać uroki. Wtedy taki człowiek 
jest gnębiony i „usycha”. Jak dadzą takiej wody do picia, to choroba ustępuje. 
Tak, do wody wrzucają 9 węgielków (M.).

2. Biorą wodę z 9-ciu źródeł, kiedy człowiek jest bardzo chory. Jak zostały rzucone 
„uroki”, to biorą szklankę wody i idą do starej baby. Ona się pomodli i wrzuca do 
wody 9 zapałek. Jak zapałki się utopią to jest ciężki „urok”. Baba daje tę wodę 
do picia i obmywa twarz, ręce i nogi. Wtedy choroba znika (K.).

3. Z rana idą do źródła. Nabierają czystej wody i niosą do cerkwi poświęcić. Wodą 
kropią chudobę na Jordan (19 styczna), na Mikołaja „Letniego” (22 maja) i na 
Spasa [Zbawiciela] 14 sierpnia (A.).

4. Wodą święconą na Jordan kropią chudobę, po wyjściu na połoninę (M.).
5. Wodę można pobierać zawsze, nie tylko przed zachodem słońca (A.).
6. Pytanie: jak zrobić wodę „żywą” uzdrawiającą? To ksiądz wszystko wie (A.).

(d) księżyc
Ma wpływ na człowieka i chudobę. „To wszystko od Boga”. Na narodzenie cie-

lęcia nie wpływa. Ale są tacy ludzie, co umieją wpływać (A.).
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(e) słońce
W dawnych czasach jedno z najważniejszych i szczególnie czczonych bóstw. 

M. Ząbek pisze o starożytnym kulcie słońca, którego symbolem był ogień, jed-
nocześnie symbol Boga - stwórcy. Jeszcze wcześniejszy w dawnym Iranie był kult 
słońca (mitry), utożsamiany z miłością i pokojem. Symbolem tego kultu był krzyż, 
a jednocześnie symbol ognia [Ząbek 2001, s. 144-145].

1. Modlą się do słońca, ale każdy po swojemu (A.).
2. Po zachodzie słońca nie można pożyczać żaru z watry i wydawać innych rzeczy 

(M. J.).
(f) wierzenia związane ze zwierzętami

Zwierzęta – pierwotni i jedyni w dawnych czasach mieszkańcy niezmierzonej 
puszczy karpackiej – od czasu osiedlenia się człowieka zaczęły stopniowo tracić 
swoje naturalne tereny zamieszkania. Ich populacja stopniowo spadała. Do naszych 
czasów przetrwały tylko niedobitki, częściowo dzięki przepisom ochronnym, cho-
ciaż nie zawsze właściwie rozumianym, także w przeszłości. Świadczyć o tym może 
wypowiedź Petra Szekieryka-Donykiwa na forum Sejmu RP z 1928 roku, przyjęta 
przez niektórych posłów z niezbyt stosowną wesołością. „… jeden artykuł ustawy 
mówi, że nie wolno bić niedźwiedzicy mającej młode. Proszę Panów z tego wynika 
że Hucuł, który zajmuje się wypasem bydła i owiec, powinien się elegancko ubrać 
[wesołość], przyjść w pokorze do niedźwiedzicy i w sposób ugodowy grzecznie za-
pytać, czy ona ma dzieci czy nie, czy wolno mu ją zabić czy nie…” [Wielocha 2007, 
s. 115]. Cytat ten wydaje się zupełnie przystawać do debat toczonych w tych samych 
ścianach w bliskim nam czasie.

Jeszcze w omawianym wyżej okresie populacja zwierząt w Karpatach była na 
tyle wysoka, że człowiek stykał się z nimi często. Stąd liczne podania i wierzenia wciąż 
jeszcze żywe, chociaż przetrwałe do naszych czasów w szczątkowej formie.

niedźwiedź
Niedźwiedzia lękano się i okazywano mu szacunek. Dlatego nazywano go sto-

sując eufemizm wujko [używany do dzisiaj, również przy zwracaniu się do starszego 
człowieka] (M. J.), Mychajło (K. ), Łapa (A.).

Stanisław Vincenz, gdy był dzieckiem, usłyszał od niani Połachny taką opowieść: 
„Niedźwiedź mądry nie straszny i poznać że duszę ma chrześcijańską: w sobotę 
myje się i modli się, powiadają. … Synku dobry on stary wujko, czemnyj �, kudłaty, to 
tylko ludzie niedobrzy, to tylko ludzie straszni” [Rymarowicz, Zełenczuk, Zełenczuk  
2016, s. 52 ,54].

O niedźwiedziu znane są liczne opowieści, m.in., że jest dzieckiem człowieka, 
który długo żył samotnie w lesie, i kobiety porwanej przez niego7 [Ruszczak 2017, 
6 Zacny, dobrotliwy (tak Stanisław Vincenz tłumaczy to słowo z gwary huculskiej).
7 Trop tylnej łapy niedźwiedzia przypomina odbicie stopy człowieka, gdy usunie się część 

piętową.

•



Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy 27

s. 63]. Do dzisiaj można w Bystrcu usłyszeć podobne opowiadania od starszych 
kobiet.

Niedźwiedź występuje wielokrotnie w Na wysokiej połoninie (m.in. Prawda sta-
rowieku Warszawa 1980, s. 357; Listy z nieba, ss. 84-85; Barwinkowy wianek, ss. 84-86 
i 228-237).

1. Dawniej pasterze zostawiali niedźwiedziowi resztki jedzenia. Odp. „Niedźwiedź 
sam powinien szukać sobie jedzenia” (M.) „Tego nie wiem” (K.).

2. (A.): Widziała „niedźwiedzia w malinach, zbierał jak mężczyzna i wkładał do 
ust. Był taki malutki.”

wilk
Chociaż mniejszy od niedźwiedzia, robi większe szkody wśród owiec. Do dziś 

przy osiedlach ludzkich pojawiają się watahy wilków szukających pożywienia. Psy 
pilnujące domostw trzymane są w metalowych klatkach dla ochrony przed wilkami.

1. Pytanie: klaskanie koło owiec może przywołać wilka? „Wilk może przyjść w każ-
dej chwili, przybiega i dusi owce, on ich nie zjada wszystkich, tylko bardzo wiele 
zadusza” (M., J.).

2. Podczas naszego pobytu na połoninach w grzbiecie Kukula pięć lat temu wilczy-
ca zagryzła kilka psów. Pasterze mówili, że to zemsta za zabranie jej młodego 
wilczka przez leśników (M. J.).

Łasica
Według Szuchiewicza [1908, s. 338]: „Łasica kąsa tylko we święta i to wtedy, 

jeżeli nakaże jej ten święty, którego dzień człowiek nie świętował. … Na ukąszenie 
łasiczki nie ma leku, chyba by ją złapał, zgotował i rosołem z niej wysmarował ranę, 
czego znów nie wolno temu, kto ma bydło, bo gdyby ją zabił, to druga łasiczka 
wygubi wszystko bydło. Żeby łasica nie kąsała bydła należy pościć, na św. Własija 
nie wolno pracować.”

Szuchiewicz W. 1904, s. 267: „Św. Własija obchodzą 24.II, ażeby ochronić się 
przed kąsaniem i wysysaniem krowom mleka przez łasicę dają ubogim mleko za 
zdrowie bydła.”

1. Jak w domu jest łasica, to dobry znak (M. J.).
2. Łasica dobrze wpływa na mleczność krów. Kiedy jest chudoba, to łasica musi być 

i u nas gdzieś musi być (A.) [B. 97].
Żmija

1. Wierzenia związane ze żmiją: tego nie powiem, bo się boję (M.) Żmije są do 27 
września, święta Podniesienia Krzyża, wtedy chowają się w ziemi. Ale są i takie, 
które łażą dłużej. Mówią, że takiej ziemia nie przyjmuje, bo jest zaklęta, taka 
musi być zabita. Tamte z ziemi wychodzą na Zwiastowanie, 7 kwietnia (M.).

2. Pytanie: czy dobrze jest mieć węża na gospodarce? Nie, boję się tego i nie chcę 
(M.) [B. 99].

•
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3. Pytanie: czy wąż albo żmija może odebrać mleko krowom? One mogą ugryźć 
krowę, ale nie zabrać mleko (K.).

4. Jak żmija ukąsi krowę w wymiona, to stają się twarde i nie można doić. Wtedy 
trzeba iść na prymiukę (A.).

5. Jak na połoninie ukąsiła krowę, to przynosili do baby Anny czosnek. Wtedy ona 
przymawiała, żeby krowie puściło (A.).

6. Watah i pasterz powinni mieć wysuszoną skórę węża (A.). 
kot i pies

Kota używały dziewczęta do wróżenia zamążpójścia. Chodziło mianowicie 
o wyłożenie gotowanych i otłuszczonych pierogów. Której dziewczyny pierogi kot 
zje, ta wyjdzie za mąż. O tym zwyczaju w 1999 r. na połoninach pasma Kukula 
wspominał Maciej Ząbek [2001, s. 155-156] . Autorowi opowiadała o takim zwyczaju 
dziewczynka lat około 17 w Worochcie, na początku lat 1990-tych. 

1. Kota i psa dobrze jest mieć w chacie, bo są ludzie, co mają „złe oczy”, rzucą 
urok. Jak kot przejdzie przez te miejsca, to już niczego tam złego nie ma (M.).

2. Kot i pies powinny być zawsze w chacie, bo wiedźma może coś podsypać, a jak 
kot czy pies przejdzie przez to miejsce, to „złe” znika (A.) .

3. Pytanie: kiedyś mówili, że czarny kot, czarne cielę i koń to diabeł? Nie, teraz tak 
nie mówią. Czarny kot jest dobry. Czarne dobrze jest mieć w chacie (M.).

Żaba
1. Nie myślę, że żaba to wiedźma. Ale są tacy ludzie, co nasyłają żaby do chaty. Te 

żaby trzeba mocno posolić i wyrzucić (M.).
2. Mówią, że jak wiedźma zabiera mlekom to trzeba żabę wrzucić do pieca. Jak 

żaba pęknie, krowa tego co zabrał mleko zdechnie, a jego już nie będzie korcić 
do szkodzenia (M.).

3. Jak krowa napasie się otawy to dostaje wzdęcia. Wtedy rzucają na nią małą żabkę 
kumkę i wtedy krowie ulży (A.).

owady
Mowa tu o larwach muchówki – ziemiórki pleniówki. Pisze o tym W. Szuchie-

wicz [Szuchiewicz 1902, s. 232] wymieniając inną larwę, korowódkę sosnową. Zwy-
czaj ten wymienia też Ząbek [2001, s. 150].

1. Dają do jedzenia krowom i owcom, jak przyjdą wiosną na połoninę, żeby nie 
rozbiegały się, a trzymały razem jak te „robaki” (A.).

2. Dają owcom, żeby trzymały się razem jak muszki plemuszki”, to takie moty-
le (M.).

(g) wierzenia związane z duchami i demonami
topielec – potoplenyk

Dawniej wierzono, że to topielec może wciągać człowieka do wody. W Bystrcu 
pod Czarnohorą są jeszcze dotychczas o tym opowieści [Ruszczak 2017, s. 75-76.]

1. Jak ktoś się utopi, to pochowają i koniec (M.).

•
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2. Jak ktoś się utopi wskutek samobójstwa to w cerkwi nie dzwonią, tylko po prostu 
chowają bez żadnych modłów (K.).

wilkołak
1. Czy może człowiek przemienić się w wilka? Kiedyś może tak było. Teraz już nie. 

Ci ludzie, którzy piją gorzałkę, są źli jak wilki (M.).
2. Wilkołak - u nas mówią, że to czort (K.) [B. 102-103].
diabeł

Mariczka Mohoruk z Bystrca przysiółek Ruski przekazała opowieść mamy o za-
pisie w Biblii, że żona Noego zabrała do arki szczeznyka - diabełka pomagającego przy 
gospodarstwie [Kwiecień 2006, s. 98-99] ,. O szczeznyku jako pomocniku przy opiece 
nad owcami w czasie letniego wypasu pisze Stanisław Vincenz [1980, s. 110-112]. 

1. Diabełek domowy – szczeznyk, domowyk, didko. Mieć takiego w domu to dobrze. 
Pomaga ludziom, bo przynosi pieniądze. Trzeba mu dawać do jedzenia niesoloną 
kuleszę i mleko (M.) [B. 105].

2. U nas w Łazeszczynie szczeznyk był stale u dziadka. Przychodził wiele razy ksiądz 
i ledwie go się pozbył. Broń Boże mieć go w chacie (M.).

3. Na końcu Łazeszczyny jest stara zrujnowana chatka, tam jest diabeł. Z tej chatki 
sąsiad wziął podwalinę. Potem jego krowa zachorowała – nie dawała mleka, 
a ten człowiek umarł. A potem „to” wzięło się za dziewczynę. Na początku 
żyła normalnie, chodziła z naszym starszym synem do jednej klasy. Zbierała 
i sprzedawała grzyby. Później rozbierała się do naga, przegnała mamę z domu, 
a wszystko co było w chacie powyrzucała do rzeki. Raz szli ludzie do pracy na 
autobus i na garbku pod lasem przy drodze widzieli ja gołą. Ona teraz chodzi 
w łachmanach do rzeki, rozmawia z moimi córkami mówi, że jej lżej, a kiedy 
wróci do domu to „złe” znowu wraca (M.).

4. Jak ktoś chce mieć takiego diabełka, to jest taki od odzieży, od pieniędzy. Trzeba 
dawać mu jedzenie (K.).

5. Można było wyhodować sobie didka z jajka od czarnej kury. Ale teraz już tak 
nie robią (M.).

6. Dawniej diabeł męczył ludzi, teraz już nie. Teraz męczą ci, co piją gorzałkę (M.).
7. Żeby wyhodować sobie didka trzeba wysiedzieć jajko od kury. Tak robią też ci, 

co nie mają dzieci. Ale teraz tego już nie ma (A.).
8. Diablica może podmienić dzieci. Zabiera ludzkie dziecko, a zostawia swoje (A.) 

[B.107].
O podwójnej podmianie dziecka przez diablicę w [Ruszczak 2017, s. 61-62.].

czuhajster- lisowyk
1. Kiedyś byli tacy leśni ludzie. Teraz są podobni do nich ci, którzy piją gorzałkę (M.).
2. Czuhajster przynosi szkody: zabija ludzi, otumania i ciągnie za sobą. Przymawia 

na „złe” (M.).
3. Czuhajster jest i teraz. Robi zło, a nigdy dobro (A.).

•
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njawki, mawki, małpy [dlatego że naśladują ruchy, jak przy czesaniu], 
lisna – leśna.

1. Njawki – dusze zmarłych nieochrzczonych dzieci. O dwunastej w nocy płaczą. 
U nas, jak ktoś to usłyszy, to rzuci chusteczkę i już nie płacze. Njawki tańcują 
w koło. Są takie miejsca, gdzie one się zbierają na św. Iwana, ale nie wiem gdzie. 
Kiedyś mama mówiła, że mawki gołe hulały w kole (M.).

2. Kiedyś mówili, że nie można w nocy na dwór wychodzić, krzyczeć i świstać – bo 
njawki-mawki były. Teraz tego nie ma. Jeszcze baba zakrywała okna zapaską, żeby 
nie było widać światła. To też przeciw wiedźmom (M.) [B. 110].

3. Moja babka z 1899 roku opowiadała, że lasami chodziły mawki. Jak zawieje to 
przyleci czuhajhster (K.).

4. Kiedy dziecko nieochrzczone umrze, to za kilka lat starsze dziecko z tej rodziny 
może usłyszeć, że dziecko płacze. Wtedy trzeba chusteczkę do nosa podrzeć 
i rzucić (K.).

5. Njawka – u nas nazywają „anioł” (A.).
wiedźma

Sprawa odbierania mleka krowom przez wiedźmy, działające w zmowie z diabłem, 
była szeroko znana już w średniowieczu i opisana w Młot na czarownice [s. 108, 156].

Jak stwierdza M. Ząbek wiedźmy nie miały siły odbierać mleka krowom kołcho-
zowym, bo tam były dojarki automatyczne [Ząbek 2001, s. 141-142].

1. Wiedźma odbiera mleko krowom, głównie na Zwiastowanie: rozbiera się do 
naga, rozpala watrę koło stai i hula koło chaty (M.).

2. Odbiera mleko też przez zbieranie z ziemi śladów krowy (M.).
3. Odbiera mleko przez zamoczenie palca w mleku i oblizanie (M.).
4. Żeby krowy nie dawały mleka wiedźma zbiera niedojedzoną trawę z pastwi-

ska (M.).
5. Jeśli wiedźma zabrała mleko, to trzeba wziąć pstrąga i włożyć do ognia. Wtedy 

krowa wiedźmy zginie, a ona sama przyjdzie i będzie prosić o pomoc (A.).
6. Wiedźma może wywołać deszcz i posuchę, kiedyś tak było, teraz już nie (M.).
7. Jak wiedźma wzięła mleko. To biorą zawiązany supełek, coś tam jeszcze i idą 

do księdza (M.).
8. Jak krowa daje krwawe mleko trzeba iść do przymównika i do księdza. U nas nie 

było takiego przypadku, ale teraz trzeba już pójść, bo krowa ciężko zachorowała. 
Wezmę mleko i siano i pójdę do księdza. Jak on trzy razy się pomodli to dam to 
krowie zjeść. U nas nie wszyscy księża tak umieją. Do jednego księdza przyjeż-
dżają nawet z Worochty, Jaremcza i innych dalszych miejscowości (A.).

9. Jak krowa straci mleczność, to bierze się mleko i siano, trzeba pójść to poświęcić 
i dać krowie do zjedzenia. Wtedy jej się poprawi (A.).

10. Wiedźma może wbić nóż w drzewo i pocieknie krew, a krowa doi się 
krwią (M.).

•
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11. Pytanie: czy wiedźma doi mleko na pstrąga i wrzuca do ognia? Odpowiedź: 
teraz tego nie ma (M.). 

12. Pytanie: czy wiedźma zabiera wodę z gospodarstwa? Odpowiedź: tego nie wiem. 
Były takie wiedźmy, co mleko zabierały (M.). 

13. Robią krowie w rogu dziurkę. Wtedy nikt nie odbierze mleka. Jest w Plitowa-
tym człowiek co tak robi i wkłada tam rtęć (M.). Jest tutaj jeden taki człowiek 
z Werchowyny, co robi w rogu dziurkę i wkłada rtęć, żeby krowy nie czepiały 
się uroki. Dziurkę zalepia woskiem (A.).

14. Jak wiedźma zabierze krowie mleko to idą do księdza. Biorą ze sobą mleko, sól 
i troszkę otawy. On tam czyta nad mlekiem, on wie co. Tę otawę dają krowie 
jeść i za trzy dni krowa zdrowa (M.).

15. Pytanie: czy w drzewie koryta krowy jest święcony jałowiec i cis, żeby wiedźma 
nie zabierała mleka? Odpowiedź: nie wiem (M.).

16. Żeby wiedźmy nie miały przystępu do krów i owiec trzeba im dawać do jedze-
nia święconą małą paschę i proskurkę8, poza tym do jedzenia wszystko, co było 
święcone. I przywiązać czerwoną nitkę (A.).

17. Gadierka to wiedźma. Może tak zrobić, że będziesz chodził jak błędny (A.).
18. Jak wiedźma odbierze mleko krowie to bierzesz się do dojenia, a krowy nie 

można wydoić – nie ma mleka, ni śmietany. Wtedy idą do księdza i on się po-
modli. U nas była taka w chacie obok: trzy krowy jej zdechły za to, że odbierała 
mleko krowom u ludzi (A.).

19. Wiedźma odbiera mleko tak samo krowom, jak i owcom. Przeciwko temu 
trzeba zatykać przy wejściu święcone gałązki (A.).

20. Jak krowa nie daje się wydoić trzeba ją okadzić ziołami (A.).
Mara

Mara to duch umarłego na połoninie. Miejsce, gdzie ktoś zmarł lub został zabity 
przez piorun nazywa się sukrowyszcze. 

1. Pytanie: czy na takim miejscu nie można było wypasać? Teraz już w to nie wierzą. 
Wszędzie pasą. Na Kukulu, jak się idzie na Hryhoriwkę, było dużo mogił. Teraz 
tych garbków już nie ma. Kiedyś lubiłam na jednym z nich siadać, a okazało 
się, że to była mogiła (A.).

2. Na pewno tu na połoninie są duchy umarłych (M., J.).
3. Pytanie: czy na miejscu, gdzie ktoś umarł, można paść krowy? Odpowiedź: a skąd 

my wiemy, gdzie ktoś umarł? To było dawno (M., J.).
4. Dawniej mara dusiła człowieka w nocy. Kiedyś mój tato mówił, że jego coś 

dusiło (M.) [B. 109-110].

8 Pascha to potrawy święcone na Wielkanoc. Mała pascha sporządzana jest specjalnie dla bydła 
z tych samych potraw. Proskurka to pieczywo pszenne, święcone podczas mszy świętej 
w obrządku wschodnim, później rozdawane wiernym.
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Błud
1. Błud to nieczysta siła, która myli człowiekowi drogę i nie wie on, gdzie dalej ma 

iść [B. 110].
    Pytanie: Co wtedy robić?
2. Błud pozbawia człowieka rozumu. Można się czegoś przestraszyć, albo jeszcze 

coś innego. Trzeba wtedy pomodlić się (A.).
3. Tak, człowiek wtedy chodzi i wraca na to samo miejsce. Wtedy trzeba się po-

modlić, żeby człowiek zrozumiał, że jest tam, gdzie nie powinien być (M., J.).
    Pytanie: a zdjąć koszulę i obrócić na drugą stronę? Odpowiedź: można i tak 

zrobić, ale gdy człowiek pomodli się, to będzie wiedział gdzie ma iść (M., J.).
4. Jak błud się uczepi trzeba odmówić modlitwę (A.).

(h) wierzenia związane z roślinami
W dawnych czasach było więcej ludzi, którzy wiedzieli, jakie rośliny i w jaki 

sposób wykorzystywać je w praktykach magicznych w stosunku do ludzi i chudoby 
(chodziło głównie o utratę mleczności). Szereg zabiegów nie jest już wykonywanych, 
np. okadzanie barwinkiem po ocieleniu, dawanie 9-ciu listków barwinku krowom ze 
wzdęciem. 

1.Zioła są zbierane w Czarnohorze głównie na Iwana Kupała (A.). Tymianek jest 
zbierany i suszony jako przyprawa do zup i sosów (M.).

2. Krowy są okadzane ziołami przed wiosennym wyjściem na połoninę i kiedy nie 
dają mleka (A.).

3. Kawałek drzewa buka i jarzębiny jest wkładany do strunki gdzie doją owce, dla 
odpędzenia „złego” (A.) [B. 164].

4. Poświęcone drzewo jałowca wkładają w ściany stajni przeciw odbieraniu mleka 
i używają do okadzania chudoby (K.).

5. Jałowiec jest używany do przyprawiania mięso, gdyż zawiera dużo smoły (K.).
6. Bez czarny służy do leczenia nadciśnienia (A.).
7. Barwinek był wplatany do warkocza, głównie panny młodej, na szczęście (A.).
8. Jak połoninie jest jarzębina to chroni przed złymi siłami [Janicka-Krzywda 2014, 

s. 36.] Dla ochrony owiec wbijają jej gałązki w strunkę9. (A.) 
9. Roślin z połoniny używają do okadzania krów, gdy stracą mleko. Zbierają na 

Iwana Kupała: złoty korzeń, dzindzorę czyli korzeń goryczki żółtej, macierzankę. 
Wtedy też szukają kwiatu paproci (A.).

zamiast zakończenia 

Materiał przedstawiony powyżej pokazuje, że w pamięci starszych mieszkańców 
huculskich wsi zachowało się wiele dawnych obyczajów i wierzeń związanych ze 
światem nadprzyrodzonym, tak sugestywnie opisanym w dziele Stanisława Vincenza 
9 Strunka - przejście dla owiec przy dojeniu. Także cała zagroda, gdzie owce spędzają noc.
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Na wysokiej połoninie. Wiedza o tym świecie ginie jednak na naszych oczach. I kto 
wie, czy w czasie wywiadów nie rozmawialiśmy z przedstawicielami ostatniego po-
kolenia znającego jeszcze ten magiczny świat. Już ponad pół wieku temu zauważali 
to dawni piewcy piękna Huculszczyzny. Przedstawia to cytat z listu z 21.03.1962 r. 
emigracyjnego przyjaciela S. Vincenza, Jerzego Stempowskiego, do żyjącego również 
na emigracji ukraińskiego etnografa Iwana Senkiwa, oddający wiernie sytuację sprzed 
lat i jednocześnie czasy ówczesne:

„Rzecz w tym, że znana nam Huculszczyzna była jak śpiąca królewna, śniąca 
swój dziwny sen o starowieku, ale którą wystarczyłoby obudzić, aby zaczęła mówić, 
śmiać się, śpiewać, żyć. … Ci, którzy o niej wówczas pisali, zachowywali się trochę jak 
królewicz mający ją obudzić. … Od tamtych czasów dzieli nas jednak straszna prze-
paść lat. Kto wie co z niej jeszcze zostało? … Huculszczyzna jest dziś być może jak 
piękna kobieta, której ślubowaliśmy miłość, lecz która straciła urodę i nawet pamięć, 
zmieniona nie do poznania przez straszną chorobę. Miłość, którą jej przyrzekaliśmy, 
jest wciąż żywa w naszej pamięci, ale przedmiotu jej już byśmy pewnie nie poznali” 
[Archiwum Emigracji 2002/2003, s. 107].

Tak więc stare zwyczaje i wierzenia nieuchronnie odchodzą w zapomnienie, 
wskutek swoistego konfliktu „starego” z „nowym”. To odchodzenie „starego” przej-
mująco opisał Lönnrot w poemacie Kalewala: 10 [Kalewala. Epopeja fińska 1985, 
s. 285-286].

Idą światem nowe czasy,
W mrok wam odejść bohaterzy.
Betlejemska gwiazda płonie,
Wnet z kościołów dzwon uderzy.
Czółno z wolna się oddala…
Za mgłą niknie Kalewala:
Gór łańcuchy, las ojczyzna,
Jeszcze słychać grzmot siklawy,
Jeszcze beknął ren w oddali,
skowyt wilka drgnął na fali.
I ostatnie hen z daleczka
pożegnanie niesie kukułeczka.
Już we mgle, w ciszy 
nic nie ujrzysz, nie usłyszysz. 
A pieśń milknie … ukończona.

Stanisław Vincenz podaje uniwersalną odpowiedź na konflikty wszechczasów: 
„Swoje kochaj, cudze szanuj.”11

10 Kalewala to legendarna nazwa Finlandii.
11 Przekazała autorowi Mariczka Ignatiuk z Werchowyny, przysiółek Bezwidne.
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НадприродНий світ гуцульських пастухів

резюме
Предметом досліджень були сучасні вірування гуцульських пастухів у демонічних 
істот, залишки давніх поклонінь явищам, які вважали над природними (наприклад, 
сонце, блискавка), елементам неживої природи (наприклад, вода, каміння), а такожу 
тварин і рослин. Результати дослідження представлені на фоні літератури XIX і XX 
ст. Дослідження проводили за допомогою методу безпосереднього опитування на 
полонинах у пасмі Кукула та в селі Лазещина на Закарпатті, використовуючи спрощену 
схему, подану повністю Б. Базіньскою.



Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy 35

Представлений матеріал показує, щов пам’яті старших мешканців збереглося багато 
давніх вірувань та звичаїв, пов’язаних з ісвітом надприродних сил, особливо сугестивно 
описаних зокрема втворі СтаніславаВінценца “На високій полонині” та опрацьованій 
літературі. Однак, у сучасних умовах знання про цей світзникають при контакті з т. зв. 
„масовою культурою” й тому сучасні пастухи уявляють демонічних істот у вже дещо 
спрощеному вигляді. Магічні обряди збереглися в залишковому вигляді, й мовірно 
тому, що деякі з них тісно пов’язані з релігійними обрядами, що зараз набувають все 
більшого значення в житті людей.
Ці вірування, які до нашого часу збереглися на Гуцульщині, порівнювалиіз занотованими 
подібними на Підгаллі в 1948–1953 рр. (порівн.: Барбара Базіньська), стверджуючиїх 
схожість, зокрема, з поглядами Уршулі Яніцкої-Кшивди та Мацея Зомбека.

ключові слова: Україна - Гуцульщина – пастуше господарство - вірування - польові 
дослідження














