
Stworzenia i demony 
z wierzeń śląskich



Wstęp:
Na tle innych pogańskich systemów religijnych Europy, religia Słowian jest 
jedną z najsłabiej zachowanych. W efekcie zderzenia kultury słowiańskiej z 
chrześcijańską, od VI wieku następował stopniowy proces wypierania 
pierwotnych wierzeń przez chrystianizm, ostatecznie zakończony na poziomie 
państw wraz z podbojem Połabia przez Niemców (XIII wiek), zaś na poziomie 
wierzeń prywatnych około XV-XVI wieku. Pewne relikty religii pogańskiej 
przetrwały w folklorze do dziś, choć forma i skala tego zachowania budzą 
liczne wątpliwości, a oparte na nowoczesnych metodach badań 
religioznawczych wnioski rzadko uzyskują powszechne uznanie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poga%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/VI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82abie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religioznawstwo


Demony oraz stworzenia z wierzeń śląskich:
Były to byty nadprzyrodzone, które w mitologii słowiańskiej zajmują pozycję 
pośrednią między bogami a ludźmi (między sferą ziemsko-ludzką, materialną 
a sferą boską, czysto duchową, czyli zajmują miejsce w sferze astralnej), o 
cechach na wpół ludzkich i na wpół boskich. Podobnie jak w mitologii 
greckiej pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło 
zarówno pozytywne, jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty - demony 
są groźne, ale i dobrotliwe . Często pełnią także funkcję strażników, 
chroniących określone terytorium (np. ostępy leśne, akweny wód lub rzek). 
Takie demony najczęściej przedstawiano w postaci pół ludzkiej i pół 
zwierzęcej. Ponadto wiele wyobrażeń demonicznych odwołuje się do 
postaci, które na ogół są człowiekowi życzliwe, a szkodzą mu jedynie w 
słusznym gniewie (np. Skarbnik).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_S%C5%82owian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


Postarałem się dla was wybrać parę 
najbardziej interesujących demonów 
oraz stworzeń, jakie znam, ale także i 
takie, jakie udało mi się dopiero 
poznać w czasie tworzenia tej 
prezentacji. 



Bebok

Bebok to straszydło o 
diabolicznych cechach. 
Wyobrażany jest jako mały 
kudłaty człowiek dzierżący w 
ręku kij lub laskę. Beboki lubią 
ciszę i spokój. Dlatego 
najczęściej zadamawiają się w 
krzakach, chlewikach, norach i 
stodołach. Spotkać je można 
także na strychu lub piwnicy –
szczególnie w kątach, gdzie 
nikt nie zagląda i gdzie mogą 
spokojnie spać.

Ciekawostka:

W śląskich wierzeniach bebok występuje także pod nazwą 
babok, jednak określenie to jest popularniejsze w innych 
regionach Polski takich jak Małopolska, Kujawy czy 
Wielkopolska.



Utopiec
Był to zły i podstępny demon
wodny z wierzeń słowiańskich, 
często utożsamiany z 
wodnikiem i mylony z 
topielcem. Utopce rodziły się z 
dusz topielców i poronionych 
płodów. Podobnie jak wodniki 
zamieszkiwały wszelkie 
zbiorniki wodne (w niektórych 
podaniach łącznie ze studniami 
i rowami przydrożnymi) i topiły 
kąpiących się oraz 
przechodzące przez rzekę 
zwierzęta.

Ciekawostka: 

Wiara w utopce była na tyle mocno zakorzeniona, iż swój 
oddźwięk znalazła w folklorze chrześcijańskim. Utopce 
wywodzono wówczas od strąconych z nieba aniołów, 
pokutującej ludzkiej duszy lub dusz samobójców.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demon
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie


Domowik
Strzegł domu i obejścia, 
pomagał w codziennych 
pracach, troszczył się 
także o zwierzęta 
gospodarskie. Domowik 
był traktowany przez 
mieszkańców domu jak 
członek rodziny, należało 
pamiętać o zostawieniu 
dla niego pożywienia. 
Domowik mieszkał za 
piecem, pod progiem lub 
też na strychu.

Ciekawostka:

Domowik zaniedbany mścił się na gospodarzach (np. tłukąc talerze, 
strasząc mieszkańców, bijąc dzieci) lub wyprowadzając się z chałupy. Mógł 
też zesłać złe moce, zmory i strzygi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82onek_rodziny


Strzyga
Strzygami zostawali ludzie, którzy 
urodzili się ze zrośniętymi brwiami, 
dwiema duszami, dwoma sercami i 
podwójnym szeregiem zębów, z czego 
ten drugi był słabo zauważalny. O bycie 
strzygą posądzano również lunatyków i 
osoby bez włosów pod pachami.  
Strzyga wysysała krew, wyżerała 
wnętrzności i latała pod postacią sowy 
po nocach. Zazwyczaj poza polowaniem 
chodziło o zemstę za krzywdy 
wyrządzone podczas pierwszego 
żywota. Strzygi szkodziły zbłąkanym 
przechodniom, ale też członkom własnej 
rodziny, np. zwiastując im śmierć.

Ciekawostka:
Sposobem na zapobiegnięcie przeistoczeniu się człowieka w 
strzygę było pochowanie go twarzą do dołu[5], z przepaską na 
oczach itp.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzyga


Zmora
Według ludowych podań 
zmorami zostawały dusze 
grzesznych kobiet, dusze ludzi 
skrzywdzonych, zmarłych bez 
spowiedzi, potępionych. Zmorę 
wyobrażano sobie jako wysoką 
kobietę o nienaturalnie długich 
nogach i przezroczystym ciele. 
Można ją było dostrzec przy 
świetle księżyca, gdy jego 
promienie przechodziły przez 
ciało zmory. Ciekawostka:

W wielu podaniach zmora pojawia się jako znana we wsi 
osoba, na przykład czyjaś żona, która skutecznie latami 
ukrywa swoją prawdziwą naturę.



Skarbnik
W wierzeniach słowiańskich duch 
zamieszkujący podziemia 
(zwłaszcza kopalnie), strzegący 
naturalnych zasobów ziemi i 
zakopanych w niej skarbów. Był 
także władcą podziemnej krainy, do 
której zabierał dusze górników, 
którzy zginęli podczas pracy w 
kopalni. Skarbnik był postacią 
przychylną ludziom, ostrzegał 
górników przed grożącym 
tąpnięciem, zalaniem i pożarem, 
mógł także zaprzyjaźnić się z 
górnikami.

Ciekawostka: 

Ukazywał się najczęściej pod postacią starego, brodatego górnika z 
kagankiem w ręku, potrafił też przybrać kształt kozy, konia, psa, myszy, 
żaby, pająka oraz muchy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rnictwo


Licho 
Był to zły demon personifikujący 
nieszczęście, zły los i choroby. 
Licho wędrowało po świecie w 
poszukiwaniu miejsc, w których 
ludzie żyją szczęśliwie. Zazwyczaj 
podpalało budynki, zsyłało głód, 
biedę i choroby, po czym 
odchodziło. Czasem zatrzymywało 
się jednak wśród ludzi na dłużej. 
Męczyło wówczas gospodarzy, 
między innymi nastając na ich życie, 
wyrywając szczeble z drabiny bądź 
obluzowując ostrza siekier.

Ciekawostka:

Licho miało rzadko ukazywać się ludziom. Gdy już to 
czyniło, przybierało postać przeraźliwie wychudzonej 
kobiety z jednym okiem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demon


Południca
Południcami stawały się 
dusze kobiet zmarłych tuż 
przed lub w trakcie ślubu, 
bądź wkrótce po weselu. 
Zadawały napotkanym na 
polu ludziom zagadki, od 
odpowiedzi na które zależał 
los pytanego. Zabijały lub 
okaleczały swoje ofiary, 
dusiły śpiących na polu 
żniwiarzy i porywały dzieci 
bawiące się na skraju pola.

Ciekawostka: 

Prawdopodobnie postać południc utożsamiano z często 
występującymi w okresie letnim małymi wirami powietrznymi, 
powstającymi w gorące dni przed nadchodzącą burzą.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyj%C4%99cie_weselne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagadka


Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.
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