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Streszczenie
Przeprowadzono weryfikację terenową znajomości dawnych obyczajów i praktyk ezoterycz-
nych związanych z gospodarką zwierzęcą na wybranych połoninach w Czarnohorze oraz we 
wsi Łazeszczyna. Wykorzystano opisy z dawnych dzieł o pasterskich wierzeniach i przesądach 
Hucułów. Był to materiał wyjściowy, który podczas pracy terenowej poddano komentarzowi 
rozmówców. Jak się okazuje, zaskakująco dużo tych obyczajów zachowało się w praktyce. 
Inne, dziś już niepraktykowane, pozostały w pamięci mieszkańców.

słowa kluczowe: Huculszczyzna, pasterstwo, praktyki ezoteryczne, badania terenowe

uwagi wstępne: metodyka i źródła

Inspiracją do przygotowania poniższego tekstu była publikacja autorstwa an-
tropologa kulturowego Macieja Ząbka z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowa-
na Doroczne zwyczaje pasterskie na Huculszczyźnie. Współczesność na tle tradycji. Jest ona 
zamieszczona w książce Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – kultura – obyczaj, 
zawierającej wyniki zespołowych badań w 1999 r. [Ząbek 2001, s. 135-158].

Celem niniejszej pracy, opartej na spostrzeżeniach oraz wywiadach z pasterza-
mi na kilku połoninach w grzbiecie Kukula oraz w wiosce Łazeszczyna w 2019 r., 
było dokonanie swego rodzaju weryfikacji stosowania praktyk pasterskich opisanych 
w dawnej literaturze, o których możemy powiedzieć, że mają ezoteryczny charakter.

Wyjaśnienia wymaga wymieniony w tytule termin „praktyki ezoteryczne”. Jest 
on tu zastosowany w rozumieniu wiedzy tajemnej, będącej w przypadku środowiska 
pasterskiego w samej rzeczy zabobonem, a znanej nielicznym osobom. Taką osobą 
jest najczęściej najstarszy pasterz, rządzący wypasem na danej połoninie, ale może 
nią być też starsza osoba w rodzinie, czy gospodarz.

Ciekawe, że przy tak bogatej literaturze o kulturze huculskiej niewiele jest dawnych 
badań opisujących te właśnie praktyki1. To stwierdzenie może się wydać kuriozalne, ale 

1 Są natomiast trzy prace współczesne, tematycznie bliskie niniejszemu tekstowi: U. Janickiej-
Krzywdy, Elementy „kosmiczne” w karpackiej magii pasterskiej [w:] Ceklarz K., Kowalski R. 
(red.), Karpaty pełne czarów, Nowy Targ 2015, I. Czechowśkiego, Związki czynności magicznych 
z kalendarzem u Hucułów, „Płaj” nr 25, 2002 oraz M. Zadróżnej, Niewola u krowiego ogona 
– o pasterstwie na Bojkowszczyźnie, Warszawa 2019.
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jest prawdziwe. Elementy nadprzyrodzone w gospodarce zwierzęcej, historycznie głów-
nym sektorze tutejszej działalności gospodarczej2, nie zajęły należnego sobie miejsca 
w dawnej literaturze, jeśli – podkreślmy – wziąć pod uwagę całokształt badań nad kulturą 
Hucułów. Co więcej, mamy też do czynienia z dużym rozproszeniem przestrzennym daw-
nych badań, a to może utrudniać porównania. W tym jednak przypadku odległość nie za-
wsze odgrywa negatywną rolę, gdyż biorąc pod uwagę historyczne migracje wzdłuż łuku 
Karpat można nawet na bardzo rozległym obszarze spotkać te same elementy kultury, 
jak chociażby terminy językowe. Andrzej Ruszczak, piszący o świecie nadprzyrodzonym 
huculskich pasterzy, dostrzegł zbieżność niektórych przesądów pasterskich na Podhalu 
oraz w pasie zakarpacko-„galicyjskiego” pogranicza, co zaznaczył w swoim tekście.

Prace historyczne mówiące o pasterskich praktykach ezoterycznych na Hucul-
szczyźnie dotyczą odległych od siebie obszarów, na których mogły powstawać od-
mienne artefakty kulturowe. Opisy zawarte w tych pracach, które wykorzystano w po-
niższym tekście jako materiał wyjściowy, dotyczą pogranicza bukowińskiego [Kaindl 
1896], Połonin Hryniawskich [Harasymowicz, Tabor 1937], okolic Żabiego – dość bli-
sko naszego rekonesansu terenowego w 2019 r. [Sofron Witwicki, 1876- 77 oraz Petro 
Szekeryk-Donykiw, autor biograficznej powieści sięgającej początków XX w.] czy róż-
norodnych lokalizacji w pracach Oskara Kolberga, Wołodymira Szuchewycza i Józefa 
Schnaidera (lata 1890-te i późniejsze). Z nowszych publikacji należy wymienić Stritennie 
Marii Wład z 1992 r., w której przedstawiono w beletrystycznej formie wspomnienie 
o niektórych dawnych obyczajach pasterskich na Huculszczyźnie. Rozproszenie tere-
nowe i rozproszenie w czasie jest więc w przypadku historycznych źródeł duże. 

Także próba weryfikacji dawnych opisów, przeprowadzona w 2019 r., jest cząst-
kowa i przestrzennie ograniczona do fragmentów Zakarpacia i pasa pogranicza za-
karpacko-„galicyjskiego”. Są to obiektywne ograniczenia badawcze, do których należy 
także dodać zawodność ludzkiej pamięci. Informacje wykorzystane w dalszej części 
tego tekstu mają zatem bardziej charakter jakościowy niż ilościowy3. Ujęcie ilościowe 

2 Jak pisał Raimund Kaindl w 1896 r., … Głównem zatrudnieniem Hucułów jest pasterstwo. Bydło 
zatem stanowi najważniejszy dział ich mienia … (R.F. Kaindl, Pasterstwo i wierzenia pasterskie 
u Hucułów, „Lud”, t. 2, Lwów 1896, s. 201).

3 Takie też ujęcie charakteryzuje historyczny dorobek dotyczący kultury huculskiej. Harasy-
mczuk i Tabor, autorzy Etnografii połonin huculskich („Lud” t. 15 (35), Lwów 1937), bodaj 
najlepszej pracy na ten temat, prowadzili badania na jedenastu połoninach w paśmie Połonin 
Hryniawskich, a ich rozmówcami byli głównie watahowie jako najbardziej doświadczeni paste-
rze. Szuchiewicz, Kolberg czy Kaindl opracowywali całe fragmenty swych dzieł na podstawie 
rozmowy z informatorem mającym szczególnie bogatą wiedzę. Ksiądz Witwicki, mieszkający 
wiele lat w Żabiem, miał własną i przebogatą wiedzę zebraną dzięki pracy duszpasterskiej 
w tamtejszym środowisku. Na tym tle absolutnym wyjątkiem, bynajmniej nie negatywnym, 
jest publikacja Barbary Bazińskiej, aczkolwiek dotycząca Podhala. Autorka ta przeprowadziła 
w sumie gigantyczne badania w latach 1948-1957 z udziałem blisko 800 respondentów (B. 
Bazińska, Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich [w:] W. Antoniewicz (red.), 
Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. VII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967). 
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nie miałoby zresztą większego sensu, gdyż wraz z odchodzeniem starszych pokoleń, 
wieloletnich uczestników gospodarki pasterskiej, na naszych oczach zanika wśród 
młodych dawna wiedza o kulturze pasterskiej. O ile jeszcze przed dwudziestoma 
laty, gdy rozpoczynaliśmy badania terenowe, na połoninach przebywało wiele dzieci, 
gdzie pilnowały zwierząt, doiły krowy, a siłą rzeczy poznawały od starszych niepisaną 
tradycję kulturową (i obecnie, już jako dorośli, są nadal dobrymi informatorami), 
to dziś sytuacja zmieniła się. Obecne młode pokolenia we wsiach huculskich nie 
wiedzą prawie nic o rodzimych wierzeniach związanych z gospodarką pasterską, 
polegają także w tym przypadku na informacjach w internecie, ba – potrafią nawet 
nie rozumieć rodzimej gwary4. Wtargnięcie na połoniny globalizacji, już dziś tam 
obserwowanej, położy chyba w nieodległej perspektywie ostateczny kres sferze du-
chowej pasterstwa.

cykl produkcyjny a połoninny wypas

Należy także na wstępie podkreślić różnice między cyklem produkcyjnym krów 
i owiec a połoninnym wypasem. Początkiem cyklu produkcyjnego nie jest wyjście na 
połoniny, jak często przyjmują piszący o Huculszczyźnie, ale faza „embrionu”, czyli 
zacielenie krów oraz krycie owiec. Okres połoninnego wypasu to zaledwie 3-4 mie-
siące. W pozostałych miesiącach mamy dość liczne kalendarzowe wydarzenia w życiu 
społecznym i gospodarczym, najczęściej związane ze świętami religijnymi, przekła-
dające się na kwestie obyczajów dotyczących gospodarki zwierzęcej. W przypadku 
bydła początek cyklu produkcyjnego może zresztą mieć miejsce na połoninie, jeśli 
wraz z krowami wypasa się także buhaje. Zootechnicy mówią wtedy o „kryciu hare-
mowym”, gdy przy wolnym wypasie dołącza się 2-3 buhaje na każde 20 krów. Buhaje 
występowały sporadycznie podczas naszych badań w 1999 r. (pojedyncze sztuki na 
Połoninie Łabieskiej i Zakukul). W 2009 r. i 2014 r. nie stwierdziliśmy ich obecności. 
Ale w 2019 r. na Połoninie Kiernyczkie pasły się 3 buhaje (oraz 15 dojnych krów), na 
Hryhoriwce 1 buhaj i 14 dojnych krów oraz na Kukulu 1 buhaj i 20 dojnych krów. 
Ta zmiana może być rezultatem rozluźnienia zasad prawnych, a może i zaniecha-
nia rygorów zootechnicznych dotyczących selekcji rasy. Bardzo prawdopodobne, że 
w dobie sowieckiej, podobnie jak i w ówczesnej Polsce, posiadanie buhajów przez 
rolników było zakazane. Obecna sytuacja przynosi zmiany fazy „embrionu” w cyklu 
produkcyjnym bydła, być może jest to zresztą powrót do sytuacji nawet sprzed 1939 
r., kiedy w większości wsi hodowano po kilka buhajów. Krycie krów na połoninie 
wpływa na zmianę kalendarza wycieleń, co może tłumaczyć występujący dziś zanik 
niektórych obyczajów towarzyszących wycieleniom, o czym jest mowa niżej.

4 Z wywiadu terenowego Andrzeja Ruszczaka w 2011 r. i 2013 r. na Połoninie Kukul: Naj-
młodsze pokolenie Hucułów, uczące się w szkole, dziś często ze zdziwieniem potrafi spytać: „O czym on 
mówi?”, próbując zrozumieć teksty gwarowe. 
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Jak zatem przedstawia się dzisiejszy cykl produkcyjny bydła i owiec? W przy-
padku krów faza embrionalna ma miejsce co najmniej trzykrotnie w ciągu roku i jest 
związana z rują krów. Pierwsze kalendarzowo krycie może nastąpić w kwietniu-maju, 
a dotyczy krów, które ocieliły się w styczniu-lutym. Zarówno kiedyś, jak i obecnie 
jest ono rzadko praktykowane. Wycielenie następuje po 41 tygodniach, jak mawiają 
pasterze, czyli ponownie w styczniu-lutym. Te krowy są latem wypasane na połoninie, 
podobnie jak i cielęta z zimowego wycielenia. 

Drugi termin krycia ma miejsce podczas wypasu letniego, a więc w czerwcu-
sierpniu, o ile w stadzie znajdują się buhaje. Dla gospodarzy jest to w sumie najwy-
godniejszy termin, w dodatku nie wymagający ponoszenia opłat. Wycielenie następuje 
wówczas najwcześniej w marcu kolejnego roku, a najpóźniej w maju. Także te krowy 
mogą być wypasane na połoninach po wycieleniu, podobnie jak i ich cielęta.

Wreszcie trzeci termin występuje przy braku buhajów na połoninie, we wrześniu-
październiku, po spędzie krów z połonin. W tym przypadku wycielenie ma miejsce 
w czerwcu lub lipcu następnego roku. Ocielenia w tym terminie na połoninie są 
rzadkie, chociaż zetknęliśmy się z nimi podczas badań w 2019 r. Te krowy na ogół nie 
są dołączane do stad wychodzących na połoniny i pozostają wraz z cielętami w go-
spodarstwach we wsi. Będą one kryte ponownie jesienią. Tak więc możliwości insemi-
nacji naturalnej rzutują na terminy wycieleń (z którymi są lub były związane niektóre 
obyczaje pasterskie), a także na liczebność stada podczas wypasu na połoninie. 

Cykl produkcyjny owiec jest prostszy. Zaczyna się on po zejściu z połonin pod 
koniec września. W tym czasie przestaje się doić owce ze względu na niską mleczność 
i tuczenie zwierząt. Po uroczystym rozłączeniu stad rozpoczynają się gody owiec. Owce 
wracające z połonin dołączają do samców oraz niekrytych jeszcze jarek z wiosennego 
wykotu, wypasanych latem w dolinach. Zwierzęta różnych właścicieli, po powrocie do 
wsi, przebywają we wspólnym koszarze przez około 14 dni, w liczbie 50-60 sztuk, w tym 
2-3 barany. Wykoty mają miejsce na przełomie lutego i marca. Jagnięta żywią się mlekiem 
matki przez około 6 tygodni, po czym są odłączane od matek i wypasane na młodej 
trawie, dostając uzupełniającą mieszankę pokarmową. Pozostają one do jesieni w gospo-
darstwie, podczas gdy dojne owce wychodzą na połoniny. Wcześniej, na przełomie marca 
i kwietnia, jest przeprowadzana strzyża. Robi się ją raz w roku, inaczej niż w czasach 
Kolberga, który wspomina o strzyży jesiennej zwierząt przewidzianych na sprzedaż5.

Materiał historyczny

Poniżej zestawiono cytaty z dawnych dzieł o pasterskich wierzeniach i przesą-
dach Hucułów. Jest to materiał wyjściowy, który podczas pracy terenowej poddano 

5 Więcej informacji na temat cyklu produkcyjnego bydła i owiec na Huculszczyźnie [w:] 
Pasterstwo na Huculszczyźnie, 2001, s. 37-47.
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komentarzowi rozmówców. Zauważmy, że cytowane fragmenty w większości dotyczą 
bydła, a tylko nieliczne odnoszą się wyłącznie do chowu owiec. Czyżby dawni bada-
cze: Witwicki, Kaindl, Kolberg czy Szuchewycz mogli pominąć ten ważny sektor go-
spodarki pasterskiej? Z pewnością nie. A może chów owiec nie doczekał się takiego 
bogactwa kultury duchowej ze względu na mniejsze niż w przypadku krów znaczenie 
dla samozaopatrzenia i przetrwania tutejszych społeczności wiejskich?6

Rozmówcami weryfikującymi poniższy materiał były osoby doświadczone 
w pracy w gospodarstwie i na połoninie, i - co więcej – znane autorom z badań 
prowadzonych w poprzednich latach. Dzięki temu wywiady mogły przebiegać bez 
zakłóceń i w dobrej atmosferze. Wywiad, uwzględniający także kwestie zootechnicz-
ne omówione we wcześniejszym tekście, był prowadzony w siedmiu lokalizacjach: 
na połoninach Zakukul, Kukul, Hryhoriwka, Seredne i Kiernyczkie, oraz w dwóch 
gospodarstwach we wsi Łazeszczyna, a uczestniczyły w nim grupy pasterzy lub całe 
rodziny, łącznie ponad dwadzieścia osób w wieku od ponad trzydziestu do osiem-
dziesięciu lat.

Pasterskie praktyki ezoteryczne na Huculszczyźnie opisane 
w dawnej literaturze

Daty świąt wg kalendarza gregoriańskiego, zgodne z obecnymi przeliczeniami7

i. wierzenia związane z cyklem produkcyjnym
styczeń-luty lub później. Przesądy związane z wycieleniem oraz mlecznością krów

(1) Szczególniejsze szczęście oznacza, gdy gospodarzowi krowy i cielęta chowają się 
maści czarnej. Jeżeli pierwsze cielę, które w zimie się urodziło, jest czarne, wów-
czas następny rok będzie urodzajny. Jeżeli krowa ma bliźniaki, wtenczas uważa się 
to za znak nadzwyczajnego szczęścia [Kaindl, s. 203].

(2) Przed i po ocieleniu zachowują pewne zwyczaje. W dniu tym, w którym się krowa 
ocieli, nie można niczego z domu wydać, gdyż przyniosłoby to szkodę domowi. 
Przy pierwszem dojeniu po ocieleniu powinno się dojić wszystkie cycki przez 
pierścionek ślubny, w takim razie krowa będzie zawsze obficie dawać mleka. 
Na ten sam cel solą także pierwsze wydojone mleko i dają pić krowie [Kaindl, 
s. 203].

(3) Jest także w zwyczaju, ażeby łożysko płodu zakopywać w oborze na miejscu, na 
którem krowy tylnemi nogami stoją, wówczas krowy dają wiele mleka. Na pastwi-

6 Tego rodzaju porównania są, rzecz jasna, ryzykowne, zwłaszcza gdy przywołamy prace na 
temat magii związanej z chowem owiec w Polsce, na Podhalu czy po Babią Górą (B. Baziń-
ska 1967, U. Janicka-Krzywda 2002). Prawdą jednak jest, że prace historyczne i współczesne 
na ten temat, dotyczące Huculszczyzny, mają ograniczony zakres faktograficzny.

7 Przed 1900 r. do daty w kalendarzu łacińskim dodawano 12 dni, a obecnie 13 dni, stąd np. 
u Kolberga dzień św. Jura przypadał 5 maja, podczas gdy dziś jest to 6 maja. 
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skach w górach, przepędzają krowę na ten sam cel przez popiół wiecznego ognia 
[Kaindl, s. 204].

wielka Środa. Przesądy dotyczące płci zwierząt

(4) Przed północą, we środę Wielkiego Tygodnia, zbiera się młodzież obojga płci… 
zbliżając się pod okna sąsiadów i krzycząc wszyscy razem piskliwie: hryjte dida 
– dajte chliba – hryjte dida, a dopóty się nie ustąpią, póki im gospodarz domu nie 
wyniesie kokuc, t.j. mały bocheneczek chleba, choćby jęczmiennego … [Gospo-
darz patrzy, kto pochwycił chleb:] jeżeli dziewczyna, to wróżba pomyślniejsza, 
jeżeli chłopiec, to mniej są zadowoleni. Dziewczę wróży im bowiem, że z owiec 
będą mieli jagniczki, a z krowy cieliczkę; jeźli zaś ów kąsek dostanie się chłopcu, 
wtedy wróżą sobie, że budut wiwci maty ne jahnyczyku, ale baranczyka, a korowa wpoło-
żyt sia ne stełyczkom ale z byczkom [Witwicki 1877, s. 78]8. 

06.05. Św. jerzego, swiatoho jura. wróżba dotycząca obfitości mleka

(5) … Jura … jest świętym od traw, czyli – jak mówią – świętym, który trawami 
i roślinami rządzi [Kolberg, s. 184]. 

(6) Jeżeli Jura przypada we wtorek, czwartek lub sobotę, to wróżą rok dobry na mle-
ko, gdy w inny dzień, mało mleka w tym roku się spodziewają [Schnaider, s. 26].

08.05. Św. Marka ewangelisty, orędownika dobrej pogody i obfitych plonów

(7) Marka obchodzą dla zdrowia bydła. Wół wyprosił sobie u Pana Boga to jedyne 
dla siebie święto. Nie wolno wtedy robić nikomu, chyba wdowie i to tylko do 
południa [Schnaider, s. 26]. 

czerwiec. wyjście na połoniny – początek wypasu

(8) w dniu przed wyruszeniem na połoninę, aby owce trzymały się razem: 
…Dają też jeść owcom woszczynę, ażeby podobnie jak pszczoły trzymały się 
razem, tj. nie rozbiegały się i do każdego podoju przychodziły z wielką ilością 
mleka, podobnie jak pszczoły znoszą miód do ula [Har-Tab, s. 52].

(9) Pierwszy dzień wypasu, aby owce trzymały się razem: … Na „Błahowisz’inne” 
[Święto Zwiastowania, 7 kwietnia] gazda („miszennyk”) obcina każdej owcy weł-
nę z tyłu obok ogona (wokoło płciowych organów). Ostrzyżoną wełnę musi on 
tego samego dnia wyczesać, zrobić z niej nić oraz skręcić sznur. Sznur ten ubiera 
owczarz na gołe ciało na wysokości pasa w dniu, kiedy pierwszy raz wypędza 
owce na paszę. Zabieg powyższy wykonują dlatego, ażeby owce w ciągu całego 
roku trzymały się razem i nie rozbiegały się [Har-Tab, s.51]. 

(10) Po udoju na miru, aby owce trzymały się razem: … Starszy owczarz wziął ze 
stai wiadro z odgaszoną watrą, w którym po dojeniu owiec na miarę wszyscy myli 
ręce, a w drugą rękę głownię z żywej watry. Obszedł trzy razy owce zgodnie z 

8 Wobec ruchomych terminów Wielkanocy, jeśli Wielka Środa wypada późno, to opisany przez 
Witwickiego obyczaj nie zawsze ma zastosowanie do owiec, gdyż kocą się one w lutym-
marcu.
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ruchem słońca w koszarze okadzając je żywą watrą i kropiąc świętą wodą z żywej 
watry. Resztę wody wylał w strunce, tam gdzie owce trzymają nogi podczas doje-
nia i położył tam tlącą głownię żywej watry. … I tak przez odgaszoną wodę żywej 
watry, Boży ogień i kordacz wypuścił z koszary na połoninę, na paszę pierwszy 
raz po dojeniu na miarę, miszenie owiec [Szekeryk-Donykiw, s. 345].9

(11) Podczas wypasu, aby zapewnić wysoką mleczność owiec: … Ażeby owce 
były w połoninie „ostre”, zdejmują Huculi osie gniazdo, rozcierają je razem 
z woszczyną i wrzucają do soli; „jak owca zje taką sól, będzie ostrą i złą jak osa, 
skacze wszędzie, gdzie najlepsza pasza, a od tego daje i bardzo dużo mleka” [Szu-
chiewicz, s. 234]. 

zakończenie wypasu, spęd zwierząt:

28.08. zaśnięcie Bogurodzicy, Perszej Bohorodyci: zwyczajowe zakończenie wypasu 
krów
21.09. narodziny Bogurodzicy, druhoj Bohorodyci: zwyczajowe zakończenie wypasu 
owiec

ii. Przesądy dotyczące sił natury
15.02. Święto Matki Boskiej gromnicznej, Stritennie. w tym dniu przepowiada się 
nadejście wiosny, które warunkuje dalszą gospodarkę sianem, żeby go wystarczyło do 
chwili wypuszczenia zwierząt na świeżą paszę [wład].
30.03. Św. aleksego, tiepłyj ołeksa

(12) W tym dniu wróżą, jaka będzie wiosna. Pojawienie się żab świadczy o spodziewa-
nej mleczności krów [Wład, s. 23]. 

czerwiec. wkroczenie stada na połoninę 

(13) Żarzące węgle z żywej watry niesie watah do stai i rozkłada na wyż wspomnianej 
podkowie ogień, który nie może wygasnąć, jak długo watah zostaje w połoninie; 
podkowy tej nie wolno ruszać, gdyż ona założona tam „dla odwrócenia gradobi-
cia” [Szuchiewicz, s. 228]. 

koniec czerwca. Próbny udój na miru

(14) Wataha nie patrzy jak doją gospodarze mleko i nie przekonywa się kto z tych 
gospodarzów nie dolewa do mleka wody, gdyż Huculi mają przesąd, że gdyby do 
mleka nalał wodę, toby nie miał pożytku z owiec, tj. wilk albo niedźwiedź pobiłby 
jego owce [Kolberg, s. 172].

(15) … dojenie „na miarę”. Każdy z gospodarzy, którzy swe owce lub krowy w góry 
na pastwisko posyłają, doji je w obecności watachy własną ręką, ażeby oznaczyć 

9 Fragment tłumaczony przez Andrzeja Ruszczaka w „Płaju” nr 43, s. 97. Kordacz – pasek 
upleciony z wełny jagnięcia w Wielki Czwartek, noszony przez starszego owczarza na gołym 
ciele przez cały czas wypasu. Strunka – wąskie przejście w koszarze, przez które przepusz-
czane są owce do dojenia (patrz: W. Witkowski, Słowniczek niektórych terminów…, 2001, 
s. 217).
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ilość mleka swego dobytku … pasterze pilnie baczą na to, ażeby gospodarze przez 
dodanie wody lub nawet własnej uryny do mleka nie pomnożyli sobie większych 
dochodów ze szkodą watachy [Kaindl, s. 207].

(16) Po udoju na miru: …W końcu umieszcza watah we wrotach „koszery” podkowę 
lub stary łańcuch, nóż i kosę, a wodą z umytych rąk kropi owce i bydło rogate 
wychodzące z „koszer” na pastwisko [Har-Tab, s. 58]. 

13-14.07 po dniu św. Piotra i Pawła 12.07, przerwa w pracy na połoninie

(17)  Wtedy nie robią zupełnie nic, lecz ubrani w świąteczne suknie siedząc obok 
swojego szałasu grają żałośnie na trembicie, przyczem okazują na twarzy smutek, 
o przyczynę którego zapytani odpowiadają: tak sia hodyt, toto wid dida pradida. 
Święto to mają oni obchodzić na pamiątkę wybuchów gór wulkanicznych, czego 
zapewne ich przodkowie byli świadkami [Witwicki 1876, s. 79].

02.08. dzień św. eliasza, Hromowyj den’, opieka przed piorunami10 

(18)  … proszą tego świętego patrona grzmotów o oddalenie od nich piorunów, które 
tu dosyć często uderzają zrządzając znaczne szkody, zabijając ludzi i bydło [Wi-
twicki 1876, s. 79].

(19) … w to święto [Eliasza] nic nie robią obawiając się, aby grad nie zbił zasiewu 
[Kolberg, s. 184].

14.08. siedmiu braci Machabejczyków, swiatoho Makoweja, Medowyj spas, leczenie 
zwierząt

(20) W dniu tym znoszą prawie w snopkach całych rozmaite najwięcej, jednak do-
mowe a nieszkodliwe zioła i kwiaty, przeważnie wasylek (basilicon), rumianek 
i mak. … Zioła te bywają święcone, jak owe z pod św. Krzyża w uroczystość 
Wozdwyżenia św. Kresta, 26 września … Hucułki, wierząc w ich skuteczność, 
obkadzają siebie samych w razie zapalenia gardła, używają i dla bydła, jeżeli je 
napada gorączka lub febra [Witwicki 1877, s. 82].

22.08. dzień św. Mateusza, swiatoho Matfeja (także św. katarzyny 07.12), przerwa 
w pracy 

(21) Dnia tego nie robi się żadnej roboty, ażeby łasica bydłu nie szkodziła [Kaindl, 
s. 206].

05.09. dzień św. Męczennika lupusa, swiatoho Łupa, przerwa w pracy na połoni-
nie11 

(22) [W dniu tym] … nic się nie robi, ażeby wilk trzodom szkody nie wyrządzał [Ka-
indl, s. 206].

10 Schnaider podaje omyłkowo, że dzień ten przypada 13 lipca; błąd występuje także u Ząb-
ka (13 sierpnia), natomiast prawidłowo jest u Witwickiego w pracy z 1876 r. i u Kolberga 
– 1 sierpnia (obecnie 2 sierpnia).

11 Święto czczone w tradycji prawosławnej, wśród grekokatolików mało znane.
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27.09. dzień Podwyższenia Św. krzyża, czesnoho kresta, przerwa w pracy na połoni-
nie (o ile owce jeszcze przebywają na połoninie)

(23) [Dzień ten] poświęcony jest wężom [Kaindl, s. 206].

25.12. dzień św. spirydiona, przerwa w pracach gospodarczych

(24) [Tego dnia] …wszelka robota ustaje, ażeby dzikie zwierzęta w stadach szkody nie 
robiły [Kaindl, s. 206]. 

iii. uroki rzucane na zwierzęta
(25) [W Wielki Czwartek] …odczytuje duszpasterz nocną porą w cerkwi dwanaście 

ewangelii o męce Zbawiciela … Kobiety podeszłe, tak zwane znachorki, a nawet 
hucuły-znachory, wiążą wtedy za każdym przedzwonieniem węzły na lnianym 
sznurku lub z białego włosienia. Ma to służyć przez cały rok następny, przez 
12 miesięcy jako niechybny talisman przeciw zawałkom u bydła … Węzełek 
tedy ów, o dwunastu zagięciach czy kluczach, kładą huculi po największej części 
zołzującym na wiosnę źrebiętom … Na wiosnę każde nieledwie huculskie cielę, 
a szczególnie cieliczki, noszą na szyi obszyty w płótno kawałek takiego węzełka 
z Wielkiego Czwartku, a czasem jeszcze w dodatku nieco ziela święconego lub 
czosnek [Witwicki 1877, s. 78-79; cytuje Kolberg, s. 261].

(26) Ażeby uchronić bydlę przed złym wzrokiem, obwięzują mu około szyi lub ogona 
czerwone nitki wełniane, lub wstążki takiegoż koloru. Jeżeli gazda lub pasterz 
posiada zły wzrok, wówczas przy zbliżaniu się jego do bydła, ktoś z domowni-
ków skrycie daje mu jakie wyzwisko: „czarta”: lub „hajdamaki”, co ma chronić 
od złego uroku [Kaindl, s. 203]. 

(27) Ażeby uchronić cielę od choroby z powodu złego uroku, bierze się węgle i gnój 
kurzy, zawiązuje wełnę czerwoną w szmatę i obwiązuje cielęciu około szyi; oprócz 
tego robi się cielęciu czosnkiem na czole znak krzyża [Kaindl, s. 203-204].

(28) … zapobiegliwe gaździne dbają jeszcze o swe owce – drobieta, i krowy w inny 
sposób: „one ochraniają je od uroków”. W tym celu przywiązują bydłu do chwo-
stów czerwoną włóczkę, „ażeby ten, kto ma złe oczy, nie patrzył na bydło i nie 
urzekł je, ale na chwost, którego urzec nie można” [Szuchiewicz, s. 234]. 

(29) Ażeby zapobiec urokom, które szkodzą bydłu, gdyż przyczyniają się do zmniej-
szenia ilości mleka i dobrego oraz szczęśliwego chowania się bydła, Huculi przy-
czepiają owcom na uchu a krowom na ogonie czerwoną włóczkę jak też uprawia-
ją różne praktyki [Har-Tab, s. 52]. 

(30) (a) Ażeby zaś ochronić bydło od ewentualnego urzeczenia, należy tak postąpić: 
natłuc soli, siąść na progu do wschodu słońca, i robić nożem na odlew nad solą 
znak krzyża … Tą sól należy dać owcom i krowom, a wtedy chociażby napił się 
mleka od tych owiec lub krów i powiedział: „Ej bracie, jakie smaczne u ciebie 
mleko!” a poprzód nie splunął i nie wyrzekł: „niwroku – nie poszkodzi bydłu ani 
mleku” [Szuchiewicz, s. 234-235]. 
(b) niwroku abych wam ne z’uroczyw [Szuchiewicz, s. 234]. 
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(31) Ubytek mleka u krów objaśniają jako odebranie go przez wiedźmę lub czarowni-
ka… Ażeby zniszczyć działanie wymawiają „prymiuku” [Har-Tab, s. 73]. 

(32) Jeżeli który owcarz chce owcom drugiego juhasa odebrać mleko, łapie padalca 
- ślipec, i ropuchę – rapawka, wkłada je do jednego garnka, a przetkawszy dobrze, 
piecze je żywcem koło watry, poczem wysusza i rozciera na proch. Tym prochem 
posypuje percie – drogi, jakiemi owce chodzą; skoro one przystąpią ten proch, 
występują im na wymionach obrzydliwe strupy, nie dozwalające doić owce [Szu-
chiewicz, s. 250]. 

(33) Mleka nie sprzedają, ale dają, bo krowa zdechłaby [Wład, s. 10].

w noc zielonych Świąt (data ruchoma), w dzień św. jury (6.05), św. onufrego 
(25.06) i św. iwana (07.07)

(34) W te dnie starają się wszelkimi możliwymi środkami uchronić bydło od szkody 
czarownic. Wszędzie zatykają ponad oddrzwiami, albo stawiają przed drzwiami 
obory zielone gałązki, do których dodają gałązki palmowe, poświęcone w Nie-
dzielę Palmową, albo też gałązki osiny, szczególnie pomocne przeciwko czarom. 
Na bramach i drzwiach malują smołą krzyże, okadzają krowy kadzidłem, albo 
skórą wężową, posypują mierzwą itp. [Kaindl, s. 206].

Św. jury (06.05) i św. iwana (07.07)

(35) … [czarownice] odbierają one krowom w dzień wielkiego święta, szczególnie 
św. Jerzego i Jana, trochę mleka, którem pomazują wymiona własnych krów, 
z których płynie mleko w obfitości, podczas gdy wymiona krów, z których udo-
jono mleka, zasychają, lub dają tylko krew… Ażeby krowę oczarowaną odcza-
rować: … Pomiędzy innymi dają bydlęciu święconej wody, do której mieszają 
pączki palmy święconej w palmową niedzielę i siarkę, albo robią maść z czosnku 
tureckiego, uryny i smoły i tą nacierają krowę [Kaindl, s. 204].

(36) Na świętego Juryja zatyka każdy gazda własnoręcznie u swoich wrót derniugę 
czyli keckę zieloną [kecka z werbów – wierzbowe gałązki] a na wierzch kładzie 
gałązkę zielonej wierzby. Ma to być antidotum przeciw czarownicom, by krowa 
nie straciła mleka na wiosnę. Owa derniuga majowa stoi nietknięta aż do Śgo 
Jana, to jest do 6go lipca, jeżeli jej wicher nie strąci, a potem umieszczają Huculi 
zioła Śto-Jańskie w swoich izbach [Witwicki 1877, s. 80; cytuje Kolberg, s. 273]. 

Boże narodzenie, rizdwo (07.01) 

(37) … na Boże Narodzenie daje się bydłu pomiędzy innymi także potraw świątecz-
nych, ażeby je uchronić od oczarowania [Kaindl, s. 204].

(38) Podobnie jak czarownice, tak też i ich władzcy, dyabły szkodzą bydłu. Mianowi-
cie na Boże Narodzenie przychodzą do obór i jeżdżą na bydlęciu tak długo, aż 
niektóre z nich tej samej nocy ze znużenia nie padną na miejscu, albo przynaj-
mniej bardzo schudną [Kaindl, s. 205].
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iV. inne przesądy związane z trzodą
(39) … zanim Hucuł zacznie budować [dom], używa wszelkich środków, ażeby do-

wiedzieć się, czy grunt pod budowę został szczęśliwie wybrany. W tym celu śpi 
na tem miejscu, a jeżeli we śnie zjawi mu się piękne bydle, wówczas w domu tym 
przebywać będzie zawsze szczęście. Gdy cztery przyciesie dolne zostały założone 
i jeżeli daje się słyszeć ryk bydła, wówczas uważa się to także za znak pomyślny 
[Kaindl, s. 203].

(40) Wobec krów przestrzega się pewnych wyrazów. … Wyrazu „kopyt” unika się 
z tego powodu, ponieważ oznacza on także „sprzeczać się, kłócić się, być nie-
zgodnym”, więc użyty o bydle mógłby stać się przyczyną, że te bodłyby się wza-
jemnie. Również nie można powiedzieć o mleku, że gotuje się, „waryt sia”, tylko 
że grzeje się „hryt sia”; nie mówi się więc nigdy o gotowanem tylko o grzanem 
mleku, gdyż pierwszy wyraz mógłby pociągnąć za sobą ten skutek, że wymiona 
krów pokryłyby różne wrzody. … Również nie można mówić, że wełna parzy się 
(paryt sia), lecz tylko że grzeje się (hryt sia), gdyż owce tarłyby się do krwi wśród 
skwaru letniego [Kaindl, s. 206].

(41) Według wierzeń ludowych na połoninach huculskich przebywają złe i szkodliwe 
duchy zmarłych. Są to dusze… zabitych na połoninie pasterzy, o postaci pół 
człowieka a pół diabła. Ogólnie nazywa je lud „mara”. Podczas wypasania zwie-
rząt domowych, duchy te wypędzone ze staj przebywają na miejscach, na których 
za życia ludzkiego dosięgła ich śmierć. Miejsca te zowią Huculi „sokrowysza” 
i otaczają bojaźnią a nawet czcią. Uważają je za złe, niedobre, nie budują na nich 
staj i innych zabudowań połonińskich oraz „koszer”. Zawsze omijają je sami pa-
sterze, chroniąc przed nimi trzodę, gdyż ta po przejściu przez „sokrowysze” lub 
po paszeniu na nim traci mleko … [Har-Tab, s. 72]. 
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wyniki

Część przedstawionych powyżej obyczajów oraz przesądów nie była naszym 
rozmówcom znana, za to niektóre opisali w formie wzbogaconej o elementy nie-
poruszane w dawnej literaturze. Powyższe zestawienie otwierają cytaty z pracy Rai-
munda Kaindla, dotyczące Bukowiny. Chociaż region ten jest znacznie oddalony 
od miejsca prowadzenia naszych badań, to jednak część opisanych przez Kaindla 
obyczajów znalazła współczesne potwierdzenie. Na temat maści krów i cieląt (cy-
tat 1) niektórzy informatorzy utrzymywali, że czarne krowy są bardziej mleczne, 
a ich mleko zawiera więcej tłuszczu. Z tym mogłoby wiązać się przekazane przez 
Kaindla dawne przekonanie o pomyślnym nadchodzącym roku, jeśli w zimowym 
(kalendarzowo pierwszym) ocieleniu pojawi się cielę czarnej maści. Jest to logiczne, 
gdyż skoro zimowe ocielenia występowały i nadal występują rzadko, to pozyskanie 
jako pierwszego w danym roku cielęcia szczególnie dobrej jakości można było uznać 
za dobrą wróżbę. Znajomość tej wróżby potwierdziło kilku starszych rozmówców. 
Inni natomiast mówili, że jak korowa dobra, to i tilatko bude dobre. Potwierdzono rów-
nież nadal istniejący zwyczaj nie pożyczania niczego w dniu, kiedy krowa ma się 
ocielić, a nawet w ciągu trzech dni („nic nie wydawać z domu, jak się krowa położy, 
przez trzy dni”). Z kolei o pierwszym po wycieleniu dojeniu „przez pierścionek” 
rozmówcy mówili, że słyszeli o tym, lecz obecnie nie jest to już stosowane (cytaty 
2 i 3). Jak powiedział sześćdziesięcioletni pasterz z Łazeszczyny, kiedyś pierwsze 
dojenie po ocieleniu się krowy robiono „przez złoto”. Wreszcie zakopywanie łoży-
ska krowy po wycieleniu jest dziś nadal praktykowane, ale ze zwykłych powodów 
higienicznych, a nie związanych z przesądem o utrzymaniu wysokiej mleczności. 
Że jednak wciąż wierzy się w jakiś magiczny wpływ zakopanego łożyska na krowy 
może świadczyć wypowiedź jednego rozmówców, że należy je zakopywać w pobliżu 
obory (bilje stajni). 

Zupełnie nieznany był natomiast obyczaj przedstawiony w cytacie 4, autor-
stwa księdza Sofrona Witwickiego z 1877 r., pochodzący tym razem z nieodległych 
obszarowi naszych badań okolic Żabiego, u podnóży grzbietu Kostrzycy, a więc po 
dawnej stronie „galicyjskiej” lub polskiej. Cytowane powiedzenie dajte chliba, hrijte 
dida i związane z tym przesądy, dotyczące płci jagniąt i cieląt, nie było naszym roz-
mówcom znane. Owszem, kojarzyli to jako pomoc udzielaną najbiedniejszym i to 
właśnie w Wielkim Tygodniu (w Wielki Czwartek), ale nie jako wróżbę mówiącą 
o płci cieląt i owiec. Co prawda większość rozmówców stanowili mieszkańcy wsi 
po stronie zakarpackiej, jednakże kontakty pasterzy pochodzących z wiosek po obu 
skłonach grzbietu karpackiego były i są łatwe choćby ze względu na bliskość połonin. 
Połonina Łabieska oraz Zakukul od strony „galicyjskiej” leżą bardzo blisko połonin 
Kukul, Ozirna i Seredne po stronie zakarpackiej, więc pasterze pracujący na tych 
połoninach mogą się kontaktować praktycznie co dzień. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. 
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A na wspomnianej Kostrzycy do dziś są wypasane owce i bydło z okolicznych wsi, 
leżących czy to po dawnej polskiej stronie, czy zakarpackiej.

Już pod koniec zimy i na początku wiosny rozpoczynało się przepowiadanie 
oczekiwanej obfitości paszy oraz mleka. Miało to miejsce w dniu święta Stritennie 
(czyli Matki Boskiej Gromnicznej, 15 lutego), świętego Aleksego „Ciepłego” (30 
marca) oraz świętego Jura, czyli Jerzego (6 maja). W Stritennie wróżono o nadcho-
dzącej wiośnie. Jest to obyczaj znany do dziś na Ukrainie (w Stritennie „zima spotyka 
się z wiosną”). W Łazeszczynie rozmówcy twierdzili, że jeśli w Stritennie świeci słoń-
ce lub wystąpi odwilż, to wiosna przyjdzie niedługo. Natomiast nie był im znany 
przesąd mówiący, że pojawienie się żab w dniu świętego Aleksego (30 marca, cytat 
12) świadczy o spodziewanej obfitości mleka; mówili natomiast, że w tym dniu są 
wypuszczane z uli pszczoły.

Nadejście wiosny oraz oczekiwaną obfitość mleka, zależną od stanu traw na 
wiosnę, symbolizował w dawnych czasach dzień św. Jura, ważnego dla pasterzy pa-
trona (6 maja, cytat 5). Nie jest to dzień wyjścia stad na połoniny, gdyż o tej porze 
na połoninach często jeszcze zalega śnieg. Ale pod Babią Górą, jak pisze U. Jani-
cka-Krzywda, redyk wiosenny odbywa się 23 kwietnia, na św. Wojciecha (a zatem 
i św. Jerzego) [Janicka-Krzywda, 2002, s. 126-127].

Schnaider pisał, że jeśli św. Jura wypada we wtorek, czwartek lub sobotę, to 
rok będzie obfity w mleko (cytat 6). Zaprzeczali temu prawie wszyscy rozmówcy 
w 2019 r. mówiąc, że w te dni powinien się odbyć połonins’kyj chid, czyli uroczyste 
wprowadzenie stad na połoniny i wcale nie łączyli tego z dniem św. Jura. Jedynie 
wspomniany rozmówca z Łazeszczyny, który przez wiele lat wypasał krowy i owce na 
różnych okolicznych połoninach, potwierdził podaną przez Schnaidera informację: 
jak Jura popadaje w ponedilnok, seredu abo w piatnicu, to ne zadoja, mało bude mołoka. Te dni 
są dniami postu, „suchymi”. Święto Jura przypadające w dzień postny to zły znak, 
który mówi, że nadchodzący sezon wypasu będzie dla pasterstwa niekorzystny. 

Także w postne dni (poniedziałek, środa, piątek) nie należy zwierząt wyprowa-
dzać na połoniny. Być może chodzi tu o zachowanie wstrzemięźliwości w te dni. Dziś 
uroczyste wejście na połoniny często kończy się huczną zabawą, co pokazuje odstęp-
stwo od dawnej, pełnej namaszczenia atmosfery towarzyszącej rozpoczęciu wypasu. 
Ta sama zasada wyboru dnia dotyczy także zakończenia wypasu i zejścia z połonin. 
Tu jednak post również jest współcześnie łamany, gdyż gospodarze mający odebrać 
krowy przychodzą w przeddzień spędu, a więc właśnie w dzień postny, przynosząc 
obfity poczęstunek i samogon. Co do wyboru dnia wyjścia stad na łąki oraz jesien-
nego spędu, to inaczej jest (lub było) na Podhalu, gdzie uważa się, że redyk powinien 
wyruszyć w środę lub sobotę [Bazińska, 1967, s. 171, dotyczy to redyku wiosennego]. 
Redyk jesienny w 2019 r. na Podhalu miał miejsce właśnie w środę. 

Wspomniane święto Jura jest dziś obchodzone w cerkwi podczas okolicznoś-
ciowej mszy, ale przede wszystkim stanowi okazję do hucznych zabaw. Dzień ten 



50 Janusz Gudowski

jest wolny od pracy w miejscowych instytucjach i przedsiębiorstwach. W przypadku 
gospodarstw rolnych konieczny jest jednak obrządek zwierząt. W dawnej literaturze 
można znaleźć wzmianki o przerwie w pracy przy zwierzętach, także na połoninie, 
w różnych dniach: w dniu św. Marka (8 maja, cytat 7), po dniu św. Piotra i Pawła, 
13-14 lipca (cytat 17), ponadto w dniu św. Eliasza (2 sierpnia, cytaty 18-19), św. Mate-
usza (22 sierpnia, cytat 21), św. Lupusa (5 września, cytat 22), a po zejściu z połonin 
w święto Podwyższenia Krzyża (27 września, cytat 23) oraz w dniu św. Spirydiona 
(25 grudnia, cytat 24). Okolicznościowych dni wolnych od prac pasterskich i innych 
gospodarczych było więc dużo. Dzisiejsza weryfikacja tych zwyczajów okazuje się 
jednak całkowicie negatywna. Pytani w tej kwestii pasterze wyrażali wręcz zdziwienie, 
mówiąc, że trudno wyobrazić sobie przerwę w pracy na połoninie, skoro zwierzęta 
należy wyganiać na paszę, pilnować i doić, a z mleka wytwarzać ser, podobnie jak 
i w obejściu we wsi. Także w przypadku innych prac rolnych dni te nie różnią się od 
pozostałych, czyli nie ma przerw w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wyjątek 
stanowią najważniejsze święta religijne.

Kolejną kwestią jest ochrona przed żywiołami przyrody. cytaty 13, 18-19 mó-
wią, jak należy się chronić przed piorunami i gradobiciem. Obyczaj umieszczania 
podkowy we wskazanym miejscu był znany naszym rozmówcom. Podkowa powinna 
być znaleziona i – podobnie jak w Polsce – ma ona chronić przed rozmaitymi niebez-
pieczeństwami. Z kolei antidotum na pioruny stosowane przez tutejszych pasterzy ma 
dawny rodowód, choć nie wiąże się to ze świętym Eliaszem. Jest to zapalanie podczas 
burzy i wyładowań atmosferycznych świec poświęconych w Stritennie i wystawianie 
ich w oknach, czemu towarzyszy błagalna modlitwa. Tradycja ta jest również znana 
w Polsce. 

Z bogatych obyczajów spotykanych w pierwszym dniu wypasu oraz po prób-
nym udoju na miru (cytaty 8-11, 13) rozmówcy pamiętali podawanie owcom wosku, 
dzięki czemu stado miało się nie rozpraszać podczas wypasu, gdyż owce trzymają 
się wtedy razem, jak pszczoły. Obyczaj ten został już zarzucony, przynajmniej po 
stronie zakarpackiej. Rozmówcy jednak pamiętali go, a pasterz z Połoniny Zakukul, 
leżącej na Frankiszczynie12, czyli po dawnej stronie polskiej lub galicyjskiej, potwierdził 
jego stosowanie.

Nie jest to zresztą jedyny dawny zwyczaj, który można nazwać „magicznym’, jaki 
zachował się do dziś właśnie w tej części ukraińskich Karpat, po stronie galicyjskiej. 
Na tymże Zakukulu krowy po spędzeniu pierwszej nocy w obejściach na połoninie, 
wychodzą na wypas przez rozsypany popiół pochodzący z „żywej watry”, czyli ognia 
palącego się w szałasie przez cały czas pobytu na połoninie. Obyczaj ten jest opisany 
w cytacie 3 („Na pastwiskach w górach, przepędzają krowę na ten sam cel przez 
popiół wiecznego ognia”). Zabieg ten, mający zapewnić zwierzętom wysoką mlecz-

12 Od nazwy głównego miasta obwodowego Iwanofrankiws’ka, czyli dawnego Stanisławowa.
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ność, zdaniem części rozmówców nie jest dziś po stronie zakarpackiej stosowany. 
Jak się okazało, dotyczy to jednak tych zwierząt, które nie należą do miszennia, czyli 
łączenia zwierząt we wsi w stada i wspólnego ich wyprowadzenia na połoninę, są 
one natomiast przyprowadzane oddzielnie przez swoich gospodarzy. Dlaczego tak 
się dzieje? Otóż obecnie pasie się mniej zwierząt, niż jeszcze kilka lat temu, i mogą 
one pochodzić z różnych wsi, położonych po obu stronach grzbietu karpackiego. 
Stąd trudno jest zorganizować uroczyste miszennie i wspólny wygon.

Za to miszennie w przypadku owiec ma dziś nadal miejsce. W Łazeszczynie 
w 2019 r. chowano łącznie 600 owiec (informacja od lokalnego weterynarza), z czego 
200 wypasano w tym roku na Połoninie Gropa na zboczu czarnohorskiego Pietrosa. 
Zostały one zgromadzone we wsi (miszennie), a gdy wychodziły z koszaru i rozpo-
czynały połonins’kyj chid zmuszano je, aby przeskoczyły przez palący się ogień – watrę, 
a to w celu ochrony przed wilkiem. To samo dotyczy krów, o ile miszennie jest dla nich 
organizowane. Ten zwyczaj nie był opisywany w dawnej literaturze. Być może jest 
to jego lokalna modyfikacja, mająca wspólne korzenie z obyczajem opisanym przez 
Kaindla i Szekeryka-Donykiwa (cytat 3 i 11).

Ślady tych obyczajów zachowały się pod Babią Górą, jak: przejście owiec przez 
łańcuch, stułę czy skrzyżowane ciupagi, aby owce trzymały się razem i były odporne 
na uroki, czy trzykrotne obchodzenie koszaru zgodnie ze słońcem przez bacę i ju-
hasów w dniu redyku wiosennego, a następnie okadzanie zwierząt [Janicka-Krzywda 
2002, s. 126].

Rozmówcy twierdzili także, że po przybyciu na połoninę pasterze święcą obej-
ście, krowom zaś kładą na dzwonek czosnek. Woda oraz czosnek zostają wcześniej 
poświęcone w cerkwi, w dniu św. Mikołaja „Letniego” (22 maja). Jak stwierdził 
Maciej Ząbek w 1999 r., w tym dniu święci się także mleko, które następnie podaje 
się zwierzętom13. Czosnek, roślina magiczna w wielu kulturach, służy w tym przy-
padku jako swego rodzaju zabezpieczenie krowy przed zagubieniem na połoninie. 
Święto Mikołaja „Letniego” symbolizuje dzień wyjścia ze stadami na połoniny, co 
w rzeczywistości ma miejsce dopiero 2-3 tygodnie później ze względu na pogodę 
i porost traw. 

Niewykluczone, że zachował się nieco dziwny z naszego punktu widzenia zwy-
czaj zakładania przez pasterzy na gołe ciało sznura skręconego z runa owczego, po-
branego z okolic ogona zwierzęcia, co także miało zapobiegać rozpraszaniu się stada 
(cytat 9). Widywał to, w nieodległych latach, wspomniany pasterz z Łazeszczyny. 
Ten sam rozmówca opisał inny rytuał stosowany w podobnym celu, przedstawiony 
w cytacie 10. Chodzi tu o magiczne zabiegi wykonywane przez wataha przed pierw-
szym wypuszczeniem owiec na połoninę, po wykonaniu udoju na mirę. Przekazany 
opis różnił się w niektórych szczegółach, a to zapewne dlatego, że – jak rozmówca 

13 Wywiad, Połonina Kukul: M. Ząbek, op. cit., s. 145.
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twierdził – watah wykonuje ten rytuał samotnie, a inni nie mogą tego oglądać. Rytuał 
ten ma również zapobiegać rozpraszaniu się owiec, ale jego znaczenie ma głębszy 
sens praktyczny. Otóż podój na miru, czyli „udój na miarę”, wyznacza początek tego, 
co najważniejsze w wypasie owiec: pozyskanie sera, którym podzielą się w odpo-
wiednich proporcjach właściciel owcy, watah i jego pomocnicy. Ser (bryndza) stanowi 
ekwiwalent pieniężny, inaczej dochód w postaci towarowej. Im szybciej pasterze zre-
alizują obowiązek wyprodukowania sera w ustalonej ilości dla właściciela, tym więcej 
zarobią sami w pozostałych dniach sezonu wypasu, jako nadwyżkę ponad ustaloną 
wcześniej część dla siebie. Stąd zapewne tak bogata forma obyczajowa, towarzysząca 
rozpoczęciu fazy związanej z korzyściami dochodowymi. 

Kwestia próbnego udoju na miru jest współcześnie bardzo zróżnicowana. Mira 
pozwala obliczyć ilość sera należnego właścicielowi krowy lub owcy po zakończeniu 
sezonu wypasu. Różni się ona zależnie od roku i połoniny, a w przypadku wypasu 
krów może w ogóle nie być stosowana, jeśli produktem jest mleko i śmietana, a nie 
ser. Uniwersalnej miry nie ma, o czym autorzy niniejszych tekstów przekonali się 
podczas kolejnych badań w 1999 r., 2009 r., 2014. r. i 2019 r. Próbny udój prze-
prowadzają przeważnie właściciele zwierząt w obecności pasterzy, chociaż zetknę-
liśmy się z przypadkiem takiego udoju przez pasterzy, ale w obecności właścicieli 
(w 1999 r., w paśmie Świdowca, na Połoninie Worożeska). W 2019 r. o takim właśnie 
przebiegu miry wspominał pasterz na Połoninie Zakukul („doją wiwczery – owczarze, 
ale w obecności właścicieli, aby nie doszło do oszustwa”). Tak więc przedstawiony 
przez Kolberga przesąd, że skutkiem oszustwa podczas miry wilk lub niedźwiedź 
zabiłby owcę nieuczciwego właściciela zwierząt (cytat 14), dziś nie ma racji bytu, 
chociaż wilki, a rzadziej niedźwiedzie, nadal stanowią zagrożenie dla wypasanych 
zwierząt. Współcześnie możliwość oszustwa podczas miry jest powszechnie brana 
pod uwagę, skoro i właściciele i pasterze nie ufają sobie i wzajemnie się pilnują. 
Miało to zresztą miejsce i dawniej, jak pisał Kaindl (cytat 15). Ale dla ścisłości 
trzeba też dodać, że rozmówczyni na Połoninie Kukul w 2019 r. wręcz oburzyła się, 
słysząc o takich praktykach. Doi ona krowy na miru sama i zapisuje to w zeszycie, 
bez kontroli ze strony właścicieli zwierząt. „Mam swoje krowy i nikomu mleka nie 
zabieram”, stwierdziła. 

Ostatni z nieporuszanych dotąd obyczajów opisanych w drugiej części tabe-
li („Przesądy dotyczące sił natury”) odnosi się do zbierania ziół i ich stosowania 
w lecznictwie (cytat 20). Ziołolecznictwo oraz zielarstwo to również i dziś ważna 
sfera życia społecznego na Huculszczyźnie. Powstaje nawet lokalna działalność go-
spodarcza w zakresie środków stosowanych w paramedycynie czy higienie, oparta 
na miejscowych ziołach. Dziko rosnące zioła zbiera wielu mieszkańców, podobnie 
jak grzyby czy jagody, jednak odbywa się to zwłaszcza w noc świętojańską z 6-go na 
7-go lipca lub w dzień Iwana Kupały 7-go lipca, ale do obida, czyli głównego posiłku, 
jak mówili pasterze. Później rośliny lecznicze stają się starsze i tracą swe właściwości. 
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Stąd dawna obserwacja o zbieraniu ziół w sierpniu i pod koniec września budziła 
zdziwienie rozmówców w 2019 r. 

W trzeciej części powyższego zestawienia przedstawiono dawne przekonania 
związane z wiarą w istnienie czarownic, a zwłaszcza z wiarą w uroki rzucane na 
zwierzęta. Wierzenia te, zabobony i związane z nimi obyczaje kulturowe mają do 
dziś żywą tradycję. Chociaż rozmówcy utrzymywali, że „wiedźmy istniały w daw-
nych czasach, a teraz ich już nie ma”, to jednak właśnie urokom przypisują utratę 
przez krowę mleka. Jeden z informatorów twierdził, że rzucenie uroku grozi bardziej 
krowom niż owcom, co należy rozumieć jako zjawisko częściej występujące w od-
niesieniu do krów. To z kolei potwierdza wyrażony wcześniej pogląd, że ważniejsza 
rola bydła w samozaopatrzeniu dawnego społeczeństwa huculskiego przyczyniła się 
do bogatszej sfery duchowej w tym zakresie.

W wielu wsiach do dziś znajdują się znachorzy, korzystający w swojej działal-
ności nie tylko z ziół, ale i z magicznych zabiegów oraz zaklęć, które mają pomóc 
w przypadku rzucenia uroku na zwierzęta. Oprócz znachorów takie zabiegi wykonują, 
również i dziś, niektórzy miejscowi księża prawosławni czy grekokatoliccy, a skutecz-
ność tych działań wpływa na wiarę i przyczynia się do osobistej popularności tych 
kapłanów wśród mieszkańców okolicznych wsi. Nasz swiaszczennik wsio robyt, „nasz 
ksiądz wszystko robi” mówili pasterze, „jak krowa mleka nie daje lub gdy mleko nie 
ma tłuszczu”. Bywa też, że to osoba starsza w danej rodzinie zaklina urok rzucony 
na jej krewnego, jak w przykładzie zwanym na Ukrainie siarnyki (czyli zapałki) pole-
gającym na wrzucaniu dziewięciu zapałek do wody, którą następnie daje się do picia 
osobie cierpiącej. Opisał to Andrzej Ruszczak w powyższym tekście.

Pomimo zastrzeżeń, a nawet pewnej rezerwy czy zakłopotania widocznego pod-
czas rozmowy z pasterzami na temat uroków, wiara w istnienie czarownic i możliwość 
nieszczęść wywołanych przez czarownice w inwentarzu jest dziś na Huculszczyźnie 
nadal powszechna. Potwierdziły to wywiady w 2019 r., a bardziej szczegółowo uka-
zuje to tekst Andrzeja Ruszczaka.

W cytowanych fragmentach dawnej literatury na temat uroków kilka z nich 
dotyczy obyczaju polegającego na wieszaniu zwierzętom na szyi, uchu lub ogonie 
czerwonej włóczki, a także talizmanu sporządzanego w cerkwi podczas nabożeństwa 
w Wielki Czwartek (cytaty 25-29). Miało to chronić zwierzęta przed urokiem bądź 
chorobą. Zwyczaj ten jest współcześnie praktykowany, zwłaszcza w przypadku cieląt, 
którym zawiązuje się czerwoną włóczkę wokół szyi. Starszym zwierzętom wiąże się 
taką włóczkę wokół rogu lub na dzwonku. Wspominano także o stosowaniu czosnku, 
którym nawet robi się znak krzyża cielęciu na czole.

Na skutek uroku zadanego przez czarownicę krowy lub owce tracą mleko. Może 
to spowodować nawet zwykły człowiek, ale mający nieczyste zamiary wobec innej 
osoby. Mogą to wreszcie robić sami pasterze, jedni drugim, stosując okrutny sposób 
gotowania żywcem padalca lub ropuchy, aby pozyskanym z nich proszkiem posypy-
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wać ścieżki owiec (cytat 32, nie znane rozmówcom w 2019 r.). Jak więc widać, moż-
liwości zadania uroku są duże i nie trzeba mieć ku temu specjalnych uzdolnień.

Jak się jednak przed tym chronić lub jak pozbyć się nieszczęścia, jeśli już doszło 
do rzucenia uroku? Przede wszystkim, aby nie dopuścić do powstania złego wystar-
czy czasem zwykłe splunięcie oraz wypowiedzenie słów przypominających polskie 
„Tfu! Na psa urok” (cytat 30 b w pracy Szuchiewicza z 1902 r.: niwroku abych wam 
ne z’uroczyw. Znajomość i stosowanie tego powiedzenia potwierdził w 1999 r. na 
Połoninie Łabieskiej M. Ząbek [Ząbek 2001, s. 137]. Ale zabiegów polegających na 
smarowaniu wymion maścią mającą magiczną moc, aby odwrócić urok, współcześni 
informatorzy nie znali (cytat 35). Jeden z rozmówców podał natomiast skład maści, 
stosowanej przy schorzeniach wymion, choć nie wiadomo, czy schorzenie byłoby 
efektem uroku. Jest to mieszanina soku (mleka) pewnych grzybów z olejem jadalnym. 
Wymiona i dójki smaruje się także święconą wodą, swiaszczeną wodiczką, której wręcz 
całe kubły przechowują dziś w szałasach pasterze. Z wykorzystaniem do tego celu 
święconej wody zetknął się Maciej Ząbek w 1999 r., a w 2019 r. także autor niniej-
szego tekstu. To samo, choć bardziej jako lekarstwo na schorzenia wymion, sprawia 
woda, w której trzymano spotykaną na połoninach żabkę, zwaną kumka. Potrzebna 
jest również modlitwa, prymiuka (cytat 31). Tekst takiej prymiuki z 1938 r. z Połonin 
Hryniawskich cytują Roman Harasymowicz i Wilhelm Tabor (s. 73-74). Z kolei tekst 
innej prymiuki, z 1999 r., odmawianej przez nieżyjącą już właścicielkę Połoniny Ła-
bieskiej, podaje Maciej Ząbek [Ząbek 2001, s. 137].

cytat 33 dotyczy dawania mleka i częstowania nim. Jest to nie tylko zabieg 
mający na celu uniknięcie złego czaru wobec zwierząt, ale wynika ze znanej hucul-
skiej gościnności, widocznej i dziś, której próżno już szukać u polskich górali. Mleka 
w huculskich szałasach nie sprzedaje się, za to w związku z rozwijającą się turystyką 
oferuje się sprzedaż sera.

cytaty 34 i 36 mówią o innych zabiegach przeciwdziałających rzuceniu uroku 
na zwierzęta: o wieszaniu na wrotach w niektóre święta zielonych gałązek (aby uchronić 
bydło od szkody czarownic). W 1999 r. na Połoninie Łabieskiej Maciej Ząbek zanotował 
następującą wypowiedź: Treba na swiatoho Jura kecku z werbow na worotach hazdy zatyka-
ty, by ne mohła czariwnycia korowam mołoka widbraty – „na św. Jura należy powiesić na 
wrotach wiązkę gałązek wierzby, aby czarownica nie mogła odebrać krowom mleka” 
[Ząbek 2001, s. 141]. Potwierdzili to również rozmówcy w 2019 r. (wieszanie zielonej 
szutki z werby).

Na temat pozostałych zwyczajów opisanych w powyższym zestawieniu (cytaty 
37-41) niewiele udało się uzyskać informacji. Jak dawniej, tak i obecnie na Boże 
Narodzenie gospodarze zanoszą krowom talerze z potrawami świątecznymi (cytat 
37), choć obecnie nie łączy się tego z ochroną przed czarownicami. O posadowieniu 
szałasu (cytat 39) pasterze opowiadali, że pod jego konstrukcją umieszcza się owczą 
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sierść, proskurę14, srebrne monety (prawdopodobnie są to do dziś spotykane tu talary 
Marii Teresy czy przedwojenne monety polskie) oraz święconą wodę. W przypadku 
opisu zawartego w cytacie 41 rozmówcy na Połoninie Kukul twierdzili, że jest „wiele 
wariantów sytuacji”, w których na połoninie doszło do czyjejś śmierci, a to wpływa 
na zachowania pasterzy. Obszar naszych badań rozciąga się w głównym grzbiecie 
Karpat na odcinku dawnej granicy polsko-czechosłowackiej. Podczas pierwszej woj-
ny światowej były tu toczone walki, czego pamiątką jest cmentarzyk z 1916 r. na 
Połoninie Kukul, a na sąsiednich połoninach do niedawna znajdowały się mogiły, 
z których szczątki tam pochowanych żołnierzy ekshumowano w 2018 r. i przeniesio-
no do wspólnego grobu na cmentarzu w Tatarowie. Z tego względu przesąd mówiący 
o zachowaniu pasterzy na połoninach, gdzie umierali ludzie, wywoływał krytyczny 
komentarz rozmówców. „Tu wielu ludzi straciło życie”, powiedziała rozmówczyni na 
Połoninie Kukul. Jest to skądinąd ciekawe, gdyż piszący o tym Harasymczuk i Tabor 
zetknęli się z przesądem dotyczącym sokrowyszcza po pierwszej wojnie światowej, 
w 1937 r., na Połoninach Hryniawskich, gdzie również były toczone walki.

uwagi końcowe

Jak można podsumować powyższą próbę weryfikacji znajomości i występowania 
dawnych pasterskich obyczajów i zabobonów w tej części Huculszczyzny? Po pierw-
sze, okazuje się, że zaskakująco dużo tych obyczajów zachowało się w praktyce, przy 
czym w dawnej literaturze ich występowanie udokumentowano w miejscowościach 
znajdujących się daleko od lokalizacji naszych badań. Ale także wiele dziś już nieprak-
tykowanych obyczajów pozostało w pamięci mieszkańców. Co prawda, jak powiedziano 
na wstępie, młode pokolenia coraz rzadziej uczestniczą w wypasie i ich wiedza na ten 
temat zanika, ale nie zmienia się wciąż bardzo surowe i trudne życie na połoninie, któ-
re było źródłem powstania niejednego zabobonu, nie zmieniają się też rola i funkcje 
starszego pasterza, wataha (bacy), który tak jak w odległych latach, gdy prowadzono 
dawne badania, i dziś pozostaje naturalnym przekazicielem ludowej wiedzy.
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ЕзотЕричні практикування на Гуцульщині

резюме
Проведена польова апробація магічного практикування, яке стосується тварин. 
Дослідження проводили на низці чорногірських полонин і в с. Лазещина Рахівського 
р-у Закарпатської обл. Були використані фрагменти з творів давніх дослідників про 
пастушів і руваннята забобони гуцулів. Це був вихідний матеріал, який підчас польових 
робіт перевірявся за допомогою інтерв’ю зіспів розмовниками. Яквисновок, можемо 
констатувати, що багато цих звичаїв збереглися й досьогодні. Проте, деякі звичаї, які 
хочавже й непрактикують, проте й надалі залишаються в пам’яті гуцулів.

ключові слова: Гуцульщина – полонинське господарство – магічне практикування 
– польові дослідження




