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13 kwietnia 2011 r, po raz kolejny przy wypełnionej licznym gronem słuchaczy Sali
Audiowizualnej
Muzeum Narodowego w Krakowie odbył się wykład pt. „Ma
gia huculskich połonin”,
wygłoszony przez znawczynię problematyki magii i kultury ludowej Karpat,
dr Urszulę Janicką-Krzywdę
. Jak zaznaczyła
świat magii demonologii i wierzeń jest efektem tradycyjnego modelu świata i kosmosu.
Światem tym rządzą określone prawidłowości, które narzucają rytm wierzeniom, magicznym
praktykom i zabiegom.

Prelegentka skupiła się na ważnym zagadnieniu dlaczego właśnie na Huculszczyźnie mamy
tak wielki udział tradycyjnego pojmowania świata w kulturze?
Złożyło się na to wiele czynników; po pierwsze znaczne wymieszanie kulturowe regionu
(swoisty tygiel kulturowy), po drugie fakt że region ten był przez długi okres izolowany od
obcych wpływów, które w naturalny sposób zmieniają rodzimą kulturę i wreszcie okres
realnego socjalizmu, który spowodował z jednej strony zatrzymanie tradycyjnego sposobu
życia lecz z drugiej powstanie "podziemnego nurtu" kultury tradycyjnej, który po upadku
systemu odrodził się ponownie z całym swoim bogactwem i podkładem duchowym.

W niezwykle barwny sposób zostały przedstawione elementy magii pasterskiej, ich znaczenie w
kontekście całego cyklu letniego wypasu na połoninie od przygotowań do wyjścia na połoniny
tzw. połoniński hid, przez czas pobytu na połoninie po rozłuczenie.

Pasterstwo szczególnie silnie rozwinęło się w tym regionie i było od wieków podstawą bytu
Hucułów.
Badaczka wykazała
istnienie wielu analogii pasterskich praktyk magicznych pomiędzy kulturą Huculszczyzny i
Karpat Zachodnich oraz Bałkanów. W rozważaniach często podkreślała wpływy na formę i
charakter połonińskich zabiegów magicznych kultu słońca. Tu należy zaznaczyć, że związek
ten był dotąd słabo rozpoznawany i nieśmiało akcentowany przez badaczy.
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