
Słowiańskie wierzenia pełne są róż-
nego rodzaju istot nadprzyrodzonych, 
duchów, demonów i upiorów. Niektóre 
z tych istot bywały ludziom przychylne, 
inne – wrogie. Wiara w niektóre z nich 
przetrwała do dziś w formie przysłów  
i porzekadeł, na wpół zapomnianych 
zwyczajów czy nazw miejscowości. 

Zarówno historyczne, jak i etnograficz-
ne zapisy dotyczące kultury i tradycji 
dawnych Słowian obfitują w opis oby-
czajów pogrzebowych, a więc dotyczą 
tych zmarłych, którzy odeszli od żywych  
w sposób uznawany za naturalny i któ-
rych życzliwość można i trzeba było po-
zyskiwać. Z tego kręgu, zwłaszcza zaś 
z grupy rodowej, wydaje się – jak pisze 
A. Gieysztor - pochodzić część zastę-
pu istot życzliwych, okazujących swoją 
przychylność ludziom stale lub doraźnie: 
„Pomnażają oni dobytek w zagrodzie, 
pomagają w przędzeniu, hodują konie, 
zaplatając im grzywy. Otrzymują osobne 
nazwy i funkcje, zwłaszcza jako duchy 
domowe.”1 I dalej: „Duchy domu są przy-
jazne i pożyteczne, przebywają u pieca 
czy ogniska, na strychu, w zagrodzie, 
opiekują się bydłem, przysparzają mie-
nia i zboża.”2 W Polsce duchy domowe 
to duszyczki, bożęta, domowi, domow-

1. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 253
2. Tamże, s. 270

nicy, gospodarze, sąsiedzi, dobrochoty, 
żyrownicy. Takiego ducha szanowano 
i zawsze upraszano, żeby przy prze-
prowadzce poszedł za domownikami  
w nowe miejsce. Utożsamiano go z go-
spodarzem, traktowano jak członka 
rodziny, przypisywano mu rysy nesto-
ra rodu, przyodziewano w chłopskie 
ubranie. Wzmiankowane opiekuńcze 
duchy czy demony domowe otaczane 
były czcią i powszechnym szacunkiem. 
Posiadanie bowiem przychylnego de-
mona domowego, łaskawego bożęcia, 
życzliwej doli czy chroniącego zboże 
sporysza stanowiło gwarancję dobrej 
egzystencji całej rodziny i wszystkich 
domowników. Szczególnie więc prze-
strzegano zasady systematycznego 
„karmienia” owych istot. L. Pełka pisze, 
że naczynia z ofiarnym jadłem i napoja-
mi ustawiane były, zwłaszcza przez ko-
biety, przy otworze pieca chlebowego, na 
przyzbie lub w kącie izby, na strychu, koło 
studni, w oborze oraz w ogrodzie (zazwy-
czaj pod krzakiem bzu). W materiałach 
ludoznawczych z końca XIX w. zareje-
strowany został opis funkcjonującego na 
wschodniej Białorusi obrzędu ofiarnego 
wypieku chleba ku czci demonów do-
mowych. Miało to miejsce nocą podczas 
pełni księżyca. Z pierwszego wypie-
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czonego bochenka gospodarz odrywał 
sporą kromkę, posypywał grubo solą  
i zanosił do obory. Tu składał ją do żło-
bu, wypowiadając przy tym następującą 
modlitwę: „Domowy duchu! Przyjmij ode 
mnie chleb i sól, miłuj moje konie i bądź 
dla nich łaskaw. Ja też będę cię miłował 
i będę łaskaw dla ciebie.”3

Oczywiście nietrudno się domyślić, że 
Kościół katolicki nie patrzył przychylnie 
na tego typu praktyki. J. Strzelczyk cytu-
je kazanie z XV w, zgodnie z którym: „Są 
tacy [...], co składają ofiary demonom, co 
się zowią uboże, zostawiając im resztki 
jedzenia w czwartek po obiedzie [...]. Są 
niektórzy, co nie myją misek po obiedzie 
w uroczysty Wielki Czwartek, aby nakar-
mić dusze i inne duchy, co się nazywają 
uboże, głupio wierząc, co duch potrze-
buje rzeczy cielesnych [...]. Niektórzy zo-
stawiają resztki umyślnie na miskach po 
obiedzie, jakoby dla nakarmienia dusz 
czy to pewnego demona co się nazywa 
uboże, ale to śmiechu warte, ponieważ 
często myślą głupcy i lekkomyślni, że 
to co zostawili zjada wymienione ubo-
że, które pielęgnują, bo jakoby przynosi 
szczęście [...].”4 Co ciekawe, wyraz ubo-
że czy ubożę przetrwał w języku polskim 
w formie bożęta, bodziatki lub bożątki. 
Miejscowość Borzęta znajduje się przy-
kładowo w gminie Myślenice (woj. ma-
łopolskie).

Drugą grupę stanowiły istoty nadprzy-
rodzone wrogie ludziom, a więc zmory, 
duchy i upiory wszelkiej maści, których 
istnienie opierało się na określonym  

w wierzeniach pochodzeniu, mianowi-
cie takim, które wiązało się ze śmiercią 
w sposób gwałtowny, nienaturalny lub 
przedwczesny. L. Stomma, który badał 
zapisy poświęcone wierzeniom w demo-
ny i duchy zmarłych z II poł. XIX wieku 
stwierdził, że na 500 zbadanych wypad-
ków los taki spotykał 20,2% topielców, 
18% nieochrzczonych dzieci, 16,6% 
samobójców i wisielców, 11% poroń-
ców, 8% zmarłych w dniu ślubu. Mniej-
szy udział miały osoby zmarłe śmier-
cią gwałtowną w inny sposób, zmarłe 
położnice czy narzeczeni zmarli przed 
ślubem.5 Stomma wyjaśnił także „rodo-
wód” najpopularniejszych mitycznych 
istot, przewijających się przed podania 
ludowe. A więc na przykład: Baba Jaga 
lub mamuna to dusza zmarłej położnicy, 
błądzeń to dusza wisielca lub niechrzeń-
ca, krasnoludek to dusza martwego 
płodu lub porońca, południcami stawali 
się narzeczeni zmarli podczas ślubu 
lub bezpośrednio przed nim, podobnie 
jak rusałkami (w tym przypadku - tylko 
narzeczone), zjawami – dusze zamor-
dowanych, a topielcami - dusze utopio-
nych6. Na szczególną uwagę zasługują 
tutaj porońce i dzieci zmarłe w trakcie 
porodu, którym przypisuje się w folklo-
rze słowiańskim potężną moc. Chodzi  
o skumulowany potencjał niezrealizowa-
nego życia. A. Szyjewski zaznacza, że 
narodziny były w wierzeniach Słowian 
okresem progowym, doświadczeniem, 
w którym związek pierwiastków ducho-
wych z ciałem dopiero się ustala i może 
łatwo ulec przerwaniu7.

3. L. Pełka, Polska demonologia ludowa, Iskry, Warszawa 1987, s. 26
4. J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998, s. 64-65
5. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX-XX w., Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 151-166
6. Tamże, s. 150-151
7. A. Szyjewski, Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 195
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Co ciekawe, nie wszystkie wrogie z po-
zoru demony faktycznie takie były. Przy-
kładem mogą być południce. To demony 
z gatunku tych związanych z gospodar-
stwem. Wierzono, że zjawiają się zawsze 
w lecie, w największy skwar, w samo 
południe, przychodzą z gorącym po-
dmuchem. Południce mają złote włosy, 
złotożółte ubranie i skórę barwy żyta, 
a także oczy koloru słońca. Co istotne, 
południce zwiastują albo wyjątkowe 
powodzenie, albo wielkie nieszczęście. 
Jeśli im nie zostawić pierwszego kęsa  
i pierwszego łyku z posiłku i napitku spo-
żywanego przy żniwach, zrobią się złe. 
A jeśli południca się rozzłości, skry z jej 
oczu mogą zając łany ogniem. Podob-
nie, gdy spostrzegą, że przed czynno-
ściami związanymi z naruszeniem cało-
ści ziemi i jej płodów (orką, koszeniem, 
bronowaniem, siejbą) chłop nie klęka, 
nie oddaje czci Matce Ziemi, nie całuje 
jej po trzykroć. Inny rodzaj ich zemsty to 
porwanie niemowlęcia zostawionego na 
miedzy przez matkę na czas pracy przy 
żniwach. Południce mają jednak miękkie 
serce i albo w zamian podrzucają na 
to miejsce własne dziecko albo oddają 
zgubę, zostawiając ją gdzieś nieopodal, 
na skraju zagajnika albo przy drodze do 
domu. Południce pilnują również, aby  
w samo południe nie kręcić się samot-
nie pośród łanów – wtedy mogą zajść od 
tyłu i tknąć takiego pechowca. Tknięty 
czuje wielką błogość, lecz zaraz potem 
robi mu się ciemno przed oczami i za-
sypia tak jak stał, w miejscu. Sen trwa 
wprawdzie krótko, ale człowiek po prze-
budzeniu czuje się dziwnie. Przeważnie 
jeszcze tego samego dnia wieczorem, 

dostaje silnej gorączki, która trwa przez 
kilka dni do tygodnia, zaś po niej czło-
wiek leży osłabiony przez kilka tygodni. 
Bywa, że tknięcie przez południcę zbyt 
długie i mocne przyprawia o utratę ro-
zumu lub nawet śmierć8. Wyjaśniając 
ludową tajemnicę – południcę sprowa-
dzały na ludzi udar, a za wiarą w nie kry-
ło się najwyraźniej zupełnie racjonalne 
przekonanie o tym, że w bardzo gorące  
i słoneczne dni nie powinno się pracować  
w polu w samo południe. 

Choć demonologia ludowa jest niezwy-
kle bogata i obfituje w istoty o różnych 
atrybutach, niezwykłych cechach wyglą-
du, mocach czy upodobaniach, to moż-
na powiedzieć, że istoty demoniczne  
w słowiańskiej kulturze tradycyjnej mają 
także wiele cech wspólnych, jak czaso-
wa niewidzialność, ciemne lub czerwone 
zabarwienie skóry (np. upiora, jak pisze 
K. Moszyński, Małopolanie i Ślązacy po-
znawali po sinym znaku w kształcie no-
życ9, ognistość i skrzenie się, wzrost ra-
czej drobny, stosowny dla duszy-widma 
człowieczego, gęste owłosienie, obfite 
brwi lub ich brak, wielka głowa, wielkie 
oczy, osobliwe zęby, grube wargi, długie 
sutki, brak pleców, nadmiar palców, ku-
lawość, stopy zwierzęce lub ptasie.

Kolejną wspólną cechą zjaw i demonów 
jest upodobanie do dręczenia ludzi. Drę-
czą one na wszystkie możliwe sposoby, 
przy czym, jak pisze Gieysztor, „specjal-
nością wyobraźni słowiańskiej jest tu 
zagłaskanie i załaskotanie na śmierć”10. 
Duszą i gniotą, jak przerażające nocne 
mary czy pokraczny Leśmianowski Du-

8. Cz. Białczyński, Stworze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony, Wydawnictwo Kraina Księżyca Kraków 1993,  
     s. 112-113
9. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Kultura duchowa, cz. II, z. 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1939, s. 611
10. A. Gieysztor, op. cit., s. 254
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siołek, straszą jękiem, płaczem i gwiz-
dem, śmiechem, klaskaniem, jeżdżą na 
ludziach, wysysają krew i mleko, wyże-
rają wnętrzności, męczą kobiety ciężar-
ne, odmieniają niemowlęta, porywają 
dziewczyny i kobiety, uwodzą, niepokoją 
swym śpiewem i muzyką, potrafią zgubić 
swym tańcem.

Zdarza się jednak, że zostawiają po 
sobie całkiem miłe wspomnienia. Przy-
południce na przykład lubią czasami 
napastować mężczyzn pracujących sa-
motnie w polu, zwłaszcza przy koszeniu 
łąk, lub wypędzających bydło na odległe 
pastwiska blisko moczarów, łęgów i in-
nych nieużytków. Żądza przypołudnicy 
jest wprawdzie tak dzika, że igraszki 
mogą zakończyć się kontuzją, na przy-
kład odcinka szyjnego lub lędźwiowego, 
zwichnięciami rąk czy nóg, ale nie jest to 
reguła. Cz. Białczyński pisze: „Przypo-
łudnice nachodzą człowieka na wprost,  
a gdy zaczyna uciekać, znów stają przed 
nim, zabiegłszy mu nagle drogę od dru-
giej strony jakimś zupełnie niemożliwym 
cudem. Ich szata faluje nieustannie  
i oblepia się na ciele, podkreślając wiel-
kie piersi obfitujące w mleko, które ma 
właściwości odurzające. Napadniętego 
Przypołudnica przytrzymuje przy piersi 
i każe mu ssać. Od ssania człek popa-
da w żądze i bezprzytomność, ulegając 
zachciankom Boginki i oddając się z nią 
najdzikszej swawoli.”11 Z kolei brzegi-
nie, uwodzą zupełnie bez wybrzydzania 
(zarówno młodych chłopców, jak i star-
sze kobiety), a następnie kochają się 
namiętnie ze swoimi „ofiarami”, aż do 
oszołomienia, a następnie sprowadzają 
na nie długi sen, pełen majaków. Dalej 

postępują zależnie od tego, z kim mają 
do czynienia i jaki cel im przyświecał. 
Jeśli zwiodły swoją ofiarę dlatego, że 
traktował ziemię źle, kaleczył ją przed-
wcześnie wbijając radło, pług, kołki, czy 
słupki do grodzenia, chłostał ją bezmyśl-
nie kijem, obrażał i nic nie uczynił, by jej 
ulżyć czy ją przebłagać za to co zrobił, 
wtedy może się ze snu już nie obudzić.  
A gdy się zbudzi to na pewno czeka go 
lub ją coś złego i nigdy już zdrów nie bę-
dzie. Jeśli zaś, mimo że uderzył ziemię ki-
jem, czy też zaszkodził jej upadkiem wła-
snego ciała, gdy się przewrócił, nagrodził 
jej to przepraszającym pocałunkiem, 
ofiarą, żalem - nic mu się nie stanie. Jeśli  
w niczym nie zawinił, a do tego złożył zie-
mi ofiary, na pewno zostanie nagrodzony 
przez brzeginię. Może okazać się, że po 
przebudzenie, że jego łąka została sko-
szona, a trawa wysuszona i siano zagra-
bione w kopki, że źdźbła na jego pastwi-
skach są jedwabiste, miękkie oraz grube  
i ciężkie, że gleba w jego polach jest tłusta 
i bogata, a ziarno z niej wyrosłe okazałe 
i mięsiste12. Właściwie bezkarnie można 
sobie poswawolić z rusałką, która chętnie 
zabawi się z przystojnym młodzieńcem, 
dając mu wiele rozkoszy aż do chwili, 
gdy nie straci całkiem z wycieńczenia 
sił i przytomności 13. Wtedy zapada on  
w sen, a gdy się zbudzi, jej dawno już nie 
ma. Dotyk ich aksamitnego, puszystego 
ciała przynosi ukojenie i ulgę, a zapach 
odurza wywołując szał zmysłów. Gorzej, 
jeśli zechce się taką piękność pojąć za 
żonę. Lepiej poprzestać na jednorazowej 
przygodzie. 

Istoty nadprzyrodzone pochodzenia po-
zagrobowego nie muszą przyjmować 

11. Cz. Białczyński, op. cit., s. 118-119
12. Tamże, s. 115
13. Tamże, s. 157
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materialnej postaci – równie dobrze 
mogą to być nieokreślone cienie czyha-
jące na człowieka u grobu, przy zacho-
wanym skarbie, na miejscu zbrodni, przy 
moście. Z drugiej strony mogą to być 
zmarli aż za bardzo materialni – jak na 
przykład strzygi (również rodzaju mę-
skiego – strzygonie czy strzyże), blisko 
spokrewnione z upiorami czy też wampi-
rami, zwanymi u nas upirem i upierzycą 
lub wąpierzem i wąpierzycą14. To okrutne 
istoty nocne, które pastwiły się nad ży-
wymi, bardzo często własnymi krewnymi, 
wysysając ich krew, dopóki nie zamęczy-
ły ich na śmierć. Wiara w upiory i wampiry 
opanowała Europę wraz z ustaniem po-
chówków ciałopalnych i spopularyzowa-
niem grzebania ciał. A. Szyjewski podkre-
śla, że u Słowian elementów duchowych 
w człowieku było więcej niż jeden i ich 
losy pośmiertne były różne15. Ci, którzy 
przyszli na świat z zębami, zrośniętymi 
brwiami, dużą głową lub cechowali się 
silnym owłosieniem ciała – niechybnie 
mogli zostać upiorami, ponieważ najwy-
raźniej mieli nie jedną, lecz dwie dusze. 
Po śmierci pierwsza dusza szła do nieba 
lub do piekła. Drugi duch pozostawał  
w ciele zmarłego i po jego pochówku wy-
prowadza ciało z mogiły, stając się strzy-
gą czy upiorem16. Podobnie ci, którzy 
zginęli, zjedzeni przez dzikie zwierzęta, 
zwłaszcza wilka, nie mogli dostać się 
do nieba. Co istotne, to, w którą stronę 
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udawał się główny duch, zależne było 
od pozycji zwłok. Aby dusza dostała się 
do górnej sfery, niezbędne było ułożenie 
zwłok – jak pisze Szyjewski - „plecami 
do ziemi, fujarą do nieba”17.
 
Co więc można było zrobić, gdy okaza-
ło się, że zmarły nie zaznał po śmierci 
spokoju wiekuistego? Unieszkodliwienie 
upiora mogło nastąpić wieloma sposo-
bami: poprzez odcięcie głowy, przebicie 
zwłok kołkiem, włożenie w usta zmarłe-
go kawałka żelaza, odwrócenie zwłok 
twarzą do ziemi, obciążenie grobu, żeby 
upiór nie mógł się z niego wydostać czy 
zasypanie otworu w grobie makiem, któ-
ry musiał zbierać aż do piania koguta, co 
miało go unieszkodliwić. 

Z pewnością naszym przodkom nie 
brakowało wyobraźni, jeśli mowa o za-
światach i istotach je zamieszkujących. 
Zmarli, czy to groźni, czy przyjaźni, to-
warzyszyli żywym od narodzin aż do 
śmierci właściwie podczas każdej, naj-
bardziej zwyczajnej czynności, bacznie 
obserwując ich poczynania, karząc za 
złe uczynki, a nagradzając te dobre. 
Niektórzy pewnie mogliby żałować, że 
w dzisiejszym rozpędzonym, technokra-
tycznym świecie nie ma już miejsca na 
takie „zabobony”. A może to my zatracili-
śmy dawną wrażliwość? 

14. A. Gieysztor, op. cit., s. 255
15. A. Szyjewski, op. cit., s. 204
16. L. Pełka, op. cit., s. 164
17. A. Szyjewski, op. cit., s. 205
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