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W niniejszej edycji Czasopisma Geograficznego znajduje się pięć tekstów dotyczą-
cych Huculszczyzny i elementów kultury huculskiej – swoistych krajobrazów kultury 
– w tym związanych z gospodarką pasterską, odwieczną tutejszą działalnością gospo-
darczą. Przedstawiają one wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w 2019 r. na 
Ukrainie, na połoninach w grzbiecie Kukula w paśmie Czarnohory, a także w miej-
scowościach Łazeszczyna i Jasinia. Omówienie badań rozpoczyna krótki raport autor-
stwa Jacka Hucuła-Stróżewskiego i Janusza Gudowskiego, ukazujący stan gospodarki 
pasterskiej, w ramach monitoringu prowadzonego przez zespół od 1999 r. Dwa ko-
lejne teksty dotyczą zagadnień pasterskiej kultury duchowej na Huculszczyźnie. Autor 
pierwszego, Andrzej Ruszczak, jako wyjściową podstawę obyczajową przyjął piękną 
literacką wizję świata duchowego Hucułów, stworzoną przez Stanisława Vincenza w jego 
wielkim dziele Na wysokiej połoninie, i wizję tę porównywał z sytuacją dzisiejszą. Drugi 
tekst, autorstwa Janusza Gudowskiego, analizuje dawne obyczaje pasterskie bardziej 
z racjonalnego punktu widzenia, znajdując w nich pewne prawidłowości, powiązane na 
przykład z cyklem produkcyjnym. Kolejny tekst dotyczy roślinności Czarnohory i jest 
efektem wieloletniej pracy autora, Jurija Nesteruka, w archiwach polskich i ukraińskich 
oraz w terenie. Całość wieńczy studium autorstwa Katarzyny Tur-Marciszuk, dotyczące 
miejscowego stroju ludowego.

Badania przeprowadzone w 2019 r. są kontynuacją programu o charakterze pa-
nelowym, rozpoczętego w 1999 r., następnie powtórzonego w 2009 r. i 2014 r. Wyniki 
wcześniejszych prac były opublikowane w kilku monografiach1. Jest to dziś w sumie 
znaczący i oryginalny dorobek badawczy, na który składają się niekiedy wręcz unikatowe 
prace, oparte na danych pierwotnych, jak omawiająca obrzędy pasterskie, żywienie paste-
rzy, rolę kobiet w gospodarce pasterskiej, a ze spraw technicznych analizę owczego runa 
czy zdrowotność wypasanych zwierząt. Ponadto wspomniany wieloletni już monitoring 
dotyczy kwestii zootechnicznych, pogłowia wypasanych zwierząt, struktury stad, żywienia 
zwierząt oraz szaty roślinnej, a wcześniej również pasterskiego budownictwa.

Niestety, pobyt zespołu na Huculszczyźnie w 2019 r. zakończył się tragicznie. 
W dniu 9 sierpnia, już po zakończeniu części terenowej, zmarł w żabiem (dziś Wercho-
wyna) z powodu nagłej choroby uczestnik wyjazdu Ireneusz Marciszuk, fotografik, autor 
zdjęć ilustrujących załączone artykuły. Teksty te autorzy dedykują Jego Pamięci.

1 Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – kultura – obyczaj, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 2001; 
Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach, Wyd. Akad. „Dialog”, Warszawa 
2011; Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej, Fundacja Kultury Duchowej 
Pogranicza, Lublin 2016.
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