
Borowy zwany Leszym, był prastarym puszczańskim duchem, 

opiekunem kniei i pasterzem leśnych zwierząt. Ludzie, którzy 

napotkali borowego, przedstawiali go jako wysokiego, starego 

mężczyznę o pobrużdżonej twarzy i głowie porośniętej liśćmi zamiast 

włosów. Swoją trzodę wypasał w najbardziej niedostępnych 

matecznikach, korzystając przy tym z pomocy wilków. Zazdrośnie 

strzegł własnych tajemnic przed okiem intruza. Niechcianym gościom 

plątał ścieżki, rzucał pod nogi kłody (dosłownie) bądź zamieniał się w niedźwiedzia i straszył ich 

okropnym rykiem. Jego demoniczny wzrok mógł sprowadzić czasową ślepotę lub głuchotę. Ale 

bywał też borowy pomocny i uczynny: wyprowadzał zagubionych wędrowców z lasu, oddawał 

gospodarskie zwierzęta, które zabłądziły w puszczy, czy wreszcie chronił dzieci przed 

zbójcami i dziką zwierzyną.  



Chabernica przechadzała się w południe po polach i miedzach jako pięknie, ubrana na 

błękitno, wysoka kobieta z wieńcem chabrów na głowie. Pilnowała, by dzieci w poszukiwaniu 

kwiatków nie deptały zboża i nie  wbiegały pomiędzy łany. Denerwowało ją też, gdy żniwiarze 

używali ostrych narzędzi, nie zakładając tym czapek lub 

kapeluszy. Zasługujących w jej mniemaniu na karę 

usypiała słodkim szeptem, a następnie zsyłała na nich 

ostry ból głowy, paraliż lub postrzał. Czasem wściekła  

rzucała się na ofiarę i łamała jej ręce i nogi lub skręcała 

kark. Aby uchronić się przed gniewem Chabernicy 

należało koniecznie na Anioł Pański (czyli w południe) 

zrobić sobie w pracy przerwę i przesiedzieć ten czas 

 w cieniu.  



Cicha była demonem morowego powietrza, który na swoje ofiary szczególnie upodobał sobie 

dzieci. Przemierzała świat pod postacią małej dziewczynki  

o kruczoczarnych włosach, śniadej cerze i wielkich, urocznych 

oczach. Tam, gdzie przeszła cicha, usychały rośliny, milkły ptaki  

i owady, a w powietrzu długo jeszcze czuć było zatęchły, trupi odór. 

Atakowała znienacka, zjawiała się we wsi lub dworze ubrana w białą 

sukienkę, z wiankiem z maków na głowie i stalową, rózgą w dłoniach. 

Niezauważenie zbliżała się do bawiących się dzieci i te, których 

dotknęła, natychmiast padały nieżywe na ziemię. Następnie cicha 

znikała równie bezszelestnie, jak się pojawiła, by szukać ofiar  

w następnej wiosce. 

 

 



Fajerman to dusza błąkająca się po świecie pod postacią płonącego, bezgłowego ciała, 

pokutująca w ten sposób za praktykowane za życia bezsensowne okrucieństwo wobec 

zwierząt. Nasi przodkowie nie darzyli psów ani kotów szczególnym poważaniem, ale zabicie 

któregoś z tych zwierząt uważali za czyn szczególnie karygodny. 

Człowiek parający się tym zawodowo był powszechnie pogardzany  

i nienawidzony, a nazwa jego profesji — rakarz — stała się jedną z 

najpospolitszych i najcięższych zarazem obelg staropolskich.  

W dawnych czasach ludzie traktowali zwierzęta tak poważnie, że 

potrafili li powoływać je na świadków w sprawach karnych lub 

nawet sadzać na ławie oskarżonych. Najczęstszymi oskarżonymi  

w sprawach o okaleczenia lub morderstwa były... świnie.  

 

 



Hapun to latający stwór o wyglądzie pomarszczonego dziadka z bardzo długą siwą brodą. 

Demon w dziurawym palcie unosił się nad ziemią z wielkim worem w łapie, obserwując uważnie 

dokazujące dzieci. Skupiał się na tych niegrzecznych, czekając, aż oddalą się od domu. 

Podlatywał wtedy do nich bezszelestnie, chwytał i wrzucał do saka. Następnie zanosił ofiary do 

swej ponurej siedziby mieszczącej się na bagnach, w najmroczniejszym zakątku lasu. Tam 

nieszczęsne łobuzy były codziennie męczone, chłostane pokrzywami i karmione obrzydliwą 

papką. Dorastając wśród niechęci  

i w poczuciu krzywdy, dzieci  

z czasem same zmieniały się  

w hapuny, zasilając nowe pokolenie 

dręczycieli.  

 

 



Latawiec był powietrznym demonem powstałym z człowieka 

zmarłego gwałtowną i przedwczesną śmiercią. Pojawiał się najczęściej 

wraz z nadejściem wichury i burzy: uciekał przed uderzeniami 

piorunów, które zawsze kierowały się w jego stronę. Leciał wtedy tuż 

nad ziemią, wydając co jakiś czas przeraźliwy, przeciągły krzyk. 

Prędzej czy później latawiec ginął trafiony błyskawicą (dawniej 

uważano, że zabija ona zarówno ciało, jak i duszę, dlatego była tak 

niebezpieczna dla demonów). Czasem jednak wyjątkowo sprytny, szybki i złośliwy demon 

potrafił przed śmiercią narobić wiele szkód. Wiedząc, że piorun zawsze zmierza w jego 

stronę, stwór nakierowywał go na kościelne wieże, przydrożne kapliczki, a najczęściej na 

zwykłe chłopskie chaty. Działanie to było dosyć perfidne, gdyż mieszkańcy wsi wierzyli, że 

pożaru wznieconego przez błyskawicę nie powinno się gasić. Był to bowiem według nich 

bezpośredni wyraz woli boskiej, właściciel chałupy musiał sobie czymś na karę zasłużyć.  



Martwiec to spotykany na Polesiu i Ukrainie czerwony upiór 

żywiący się ludzką krwią,. Powstawał ze zmarłego, którego rodzina 

zbyt długo i zbyt intensywnie opłakiwała, nie pozwalając tym samym 

odejść jego duszy w zaświaty. Nocami nieboszczyk wstawał z grobu, 

rozpościerał błoniaste skrzydła, wzbijał się w niebo i krążył nad 

wioską w poszukiwaniu ofiar. Najchętniej polował w czasie pełni. Upiór 

słynął z nieludzkiej siły — nawet najmocniejszych parobków rozrywał 

na pół jak kawałek pergaminu. Zazwyczaj jednak działał podstępnie  

i tchórzliwie. Napotkanego człowieka najpierw usypiał, a następnie ściskał mu nos tak mocno, 

aż tryskała krew, którą stwór chłeptał jak najprzedniejsze wino. Aby uchronić się przed 

atakiem upiora, należało nosić przy sobie poświęcony krzyżyk lub różaniec. Ale odstraszanie 

stanowiło zawsze rozwiązanie tymczasowe, docelowo stwora trzeba było unieszkodliwić. 

Najlepiej za dnia, kiedy syty odpoczywał w grobie.  



Mierniki były duchami geometrów, którzy za życia „fałszowali pomiary pól, krzywdząc 

nieświadomych chłopów na rzecz bogatych panów. Po śmierci dusze urzędników musiały za karę 

błąkać się po ziemi; pod postacią mierników przemierzały pola i łąki, powtarzając w 

nieskończoność niesprawiedliwe pomiary. Poznać je można było z daleka po bladoniebieskim 

świetle, którym sobie przyświecały w tych wędrówkach. Mierniki 

nie bywały zazwyczaj agresywne wobec ludzi, a czasem wręcz im 

pomagały, na przykład przyświecając tym, którzy ciemnościach 

coś upuścili. Można je było wezwać gwizdaniem; należało tylko 

pamiętać o tym, by za pomoc miernikowi grzecznie podziękować. 

Jeśli zaś demon zjawił się z kamieniem granicznym w rękach  

i pytał. co nim zrobić, trzeba był odpowiedzieć: „Połóż go tam, 

skąd żeś go wziął”. Te słowa kończyły bowiem jego pokutę i 

wybawiały duszę nieuczciwego geometry od dalszych mąk.  



Nocnice to złośliwe demony rodzaju żeńskiego, uaktywniające się, jak sama nazwa 

wskazuje, po zapadnięciu zmroku. Wychodziły wtedy z leśnych 

kryjówek, siadały na gałęziach i czesały szyszkami swoje długie, 

skołtunione włosy. Czasem wzbijały się w powietrze i szybowały na 

swych błoniastych skrzydłach w poszukiwaniu ofiar. Lista niecnych 

uczynków, jakich się dopuszczały wobec ludzi, była długa  

i zróżnicowana — jest na niej miejsce zarówno dla niewinnych 

psot, jak i dla ohydnych zbrodni. Wodziły więc nocnice pijaków na 

manowce i wpychały do błotnistych rowów albo obtańcowywały ich 

do utraty tchu, jednak potrafiły też, zadeptać człowieka na 

śmierć lub udusić śpiące dziecko. Demony pojawiały się tylko 

wtedy, gdy słońce zachodziło krwawo, czyli jak mawiano dawniej: „na zażar”..  

 



Płachytka Ten demon chorobowy stanowił prawdziwy postrach mieszkańców statecznej 

Wielkopolski. Lecący późnym wieczorem wysoko nad wiejskimi chatami stwór przypominał 

czarną płachtę nakrapianą czerwonymi pręgami.  

Z przerażeniem wypatrywano, gdzie przysiądzie,  

a mieszkańcy chaty, która posłużyła mu za przystanek, 

wpadali w rozpacz. Było bowiem pewne, że wkrótce ktoś  

z domowników zapadnie na ciężką gorączkę i trafi na 

tamten świat.  

 

 



Południca była wyjątkowo niebezpiecznym polnym demonem 

znanym naszym słowiańskim przodkom. Powstawała z kobiety, 

która zmarła tuż przed własnym ślubem lub chwilę po nim. Poza 

tym że południca była zwykle odziana w biały strój, niewiele 

łączyło ją z wizerunkiem przeciętnej panny młodej. Chuda, 

koścista sylwetka, pomarszczona śniada skóra, usta wypełnione 

wielkimi, ostrymi jak noże kłami, żółte, skołtunione włosy czy 

wreszcie długie łapy zakończone pazurami — wszystko to sprawiało, że demon budził wśród 

wieśniaków przerażenie. Mieszkała południca wśród kłosów dojrzałego zboża. Niewielu 

śmiałków odważało się wyjść w pole w samo południe, wtedy bowiem opuszczała swą kryjówkę 

 i przemierzała pola w poszukiwaniu ofiar. O jej obecności świadczyło delikatne falowanie 

kłosów. hucznego  



Świcorze to stwory spotykane czasem nad brzegami rzek i na 

grząskich torfowiskach. Ich wielkie dłonie świeciły  jasno jak 

menory, przy czym każdy palec emitował inny kolor. Świcorze 

pojawiały się wiosną, w czasie roztopów, oraz późną jesienią, gdy 

deszcze zamieniały poła i drogi w morze błota. Mawiano, że są to 

dusze odbywające karę za jakieś dawne przewiny,  zwłaszcza 

oszustwa. Gdy ktoś miał na tyle” odwagi, by wypytać” nieszczęsną 

istotę o powód pokuty mógł ją wybawić stosowną modlitwą. 

Niestety chętnych raczej brakowało, potępieńcy znani byli bowiem 

z niechęci do ludzi. Wielu bywalców karczmy zaświadczało, stawiając na szali swój pijacki 

honor, że złośliwe Świcorze całą noc wodziły ich po bezdrożach, by nad ranem z śmiechem 

zniknąć, klaskając w swoje monstrualne dłonie. 



Tęsknica Owo blade kobiece widmo sprowadzało na człowieka nieuleczalny smutek. 

Spotkać ją można było przy cmentarzach i na rozstajach dróg, 

gdzie przechadzała się z wolna, ubrana w szarą płachtę i z wiankiem 

suchych paproci na głowie. Jeśli w swej wędrówce napotkała 

samotnie rozmyślającą osobę, przysiadała się do niej, obejmowała 

 i całowała w usta. Tak naznaczony człowiek popadał w stan 

głębokiej, odbierającej chęć do życia melancholii (dziś znanej pod 

nazwą depresji). Tak przynajmniej wierzył prosty lud. 

 



Topielica  Ta zamieszkująca dorzecza Bugu i Narwi  istota powstała z utopionej 

nieszczęśliwie dziewczyny. Po śmierci jako podwodna piękność wypływała na powierzchnię  

w jasne księżycowe noce. Gdy rozpuszczała swe blond warkocze na falach rzek lub jeziora, 

każdy włos wydawał inny, cudowny dźwięk, a wszystkie razem łączyły się we wspaniałą melodię..  

Topielice potrafiły tez za sprawą czarów sprawić, że 

człek w zimny listopadowy wieczór zapragnął nagle sam 

wykapać się w rzece lub w skwarne lato skoczyć na 

główkę z wysokiego mostu do mulistej rzeczki. Aby 

uchronić się przed zdradliwą magią topielic, należało 

zawsze nosić przy sobie gałązkę  jarzębiny.  

 

 

 



Wiły to słowiańskie nimfy leśne. Czasem spotkać je można było na zagubionej w borze 

polanie, gdzie te piękne, ubrane tylko w zwiewne, 

białe koszule istoty tańczyły swój ekstatyczny taniec. 

Biada jednak temu, kogo wciągnęły do swojego kręgu; 

taki śmiałek bywał zazwyczaj „zatańcowywany” na 

śmierć. Wiły miały postać urodziwych dziewcząt  

o bladej cerze i zielonych włosach. Potrafiły być 

zarówno pomocne i miłe jak też okrutne  

i niebezpieczne. Czasem opiekowały się całymi wsiami, 

innym razem zsyłały na pola grad. Uczyły ludzi  

lecznictwa jednak potrafiły zabijać intruzów, którzy 

zbytnio się do nich zbliżyli. Były więc wiły uosobieniem natury tak jak ona piękne i groźne 

zarazem. 



Wodnice Te pięknolice panny zamieszkiwały wiele polskich rzek i jezior, jednak 

szczególnie upodobały sobie nurt dostojnej Wisły. Nie bez powodu — otóż stanowiła ona 

niegdyś główną trasę spływu towarów z całej niemal Rzeczpospolitej w kierunku Gdańska. Obok 

zboża, skór, wosku, drzewa i popiołu na żeglujących po falach 

szkutach i dubasach spławiano również wielkie ilości soli. Ta 

zaś była, obok porannej rosy, ulubionym przysmakiem wodnic, 

które gotowe były dla niej nawet zabić. Doświadczeni flisacy 

wiedzieli, że wiezione towary należało zawsze przed 

wyruszeniem drogę skropić obficie wodą święconą. A kiedy 

tylko przy burcie wynurzy się śliczna panienka z tajemniczym uśmiechem na ustach, liliowym 

wiankiem we włosach i sznurem pereł trzeba chwycić w dłonie wiosło i walić nim między oczy 

pięknej. Jeśli bowiem demon zaczynał śpiewać, było już za późno. Słodkie dźwięki sprawiały, że 

mężczyźni rzucali się na oślep do wody i ginęli w głębinie . 



BŁĘDNE OGNIKI to dusze zmarłych pokutujące na ziemi jako bezkształtne światła. 

Występowały na torfowiskach, podmokłych łąkach i cmentarzach. Ich zimne, blade błyski 

dojrzeć można było z oddali, natomiast kiedy ktoś 

chciał się do nich zbliżyć, natychmiast znikały — a to 

dlatego, że błędne ogniki pilnowały często swoich 

skarbów, zdobytych jeszcze za życia (najpewniej  

w niegodziwy sposób — w końcu kto zdobywa skarby 

uczciwie?). Nawet po śmierci były o swoje bogactwo 

zazdrosne. Przy czym ogniki nie zachowywały się 

wobec ludzi agresywnie — nie musiały. Plotka (która  

z czasem zyskała status prawdy), jakoby błędne ogniki 

ukazywały się człowiekowi tuż przed śmiercią, skutecznie odstraszała potencjalnych amatorów 

szybkiego wzbogacenia się.  



Błędnica Nieprzyjazna leśna istota sprowadzająca ludzi na fałszywe szlaki. Podstępem 

wabiła omotanych jej magią podróżnych w głąb boru, gdzie nieszczęśnicy ginęli z zimna, głodu 

lub w paszczy dzikiego zwierza. Błędnica 

przybierała różne postaci — kuli światła, ognika 

lub nadobnej białogłowy, wszystko to jednak były 

tylko fałszywe obrazy Jej prawdziwe oblicze 

pozostaje zagadką, nikt bowiem, kto je ujrzał, nie 

wyszedł z tej przygody żywy. Kiedy błędnica 

upatrzyła sobie jakąś ofiarę, męczyła ją do 

skutku, nie dawała się odpędzić czy wystraszyć. 

Nie pomagały nawet czary. Jedyną skuteczną 

obroną pozostawało przekupstwo. Naczynia  

z gotowaną kaszą, jęczmiennym piwem i kawałkami 

upolowanej zwierzyny pozostawiano wieczorem na 

skraju lasu. Jeśli w nocy obiata zniknęła, znaczyło 

to, że leśne duchy przyjęły i gwarantują bezpieczną podróż przez las.  



Libera Nocami na drogach i ścieżkach Śląska grasowało wiele niebezpiecznych stworzeń. 

Do jednych z najgorszych należał z pewnością 

libera. Ten obciągnięty pergaminową skórą 

kościotrup o czerwonych zębach i jarzącym się 

wewnątrz paszczy płomienia krążył od wioski do 

wioski. Nie atakował jednak pojedynczych osób, 

wolał działać na masową skalę. Tam, gdzie się 

zatrzymał i załopotał swoją powłóczystą czerwoną 

szatą, na ludzi sypały się nieszczęścia, choroby  

i głód, a okolica szybko się wyludniała.  



Bieda była nieśmiertelnym demonem wędrującym po świecie pod postacią niezwykle 

wysokiej, chudej jak patyk kobiety odzianej w postrzępione łachmany. Wybrawszy 

gospodarstwo, w którym postanowiła się osiedlić, zjawiała się tam pod postacią wróbla, polnej 

myszy lub jakiegoś przedmiotu (np. kawałka drewna). Jej 

obecność wywoływała natychmiast falę rozmaitych 

nieszczęść: bydło zdychało na nieznaną chorobę, wybuchały 

gwałtowne pożary, a plaga gryzoni wyjadała cały zapas zboża. 

Jak więc można się spodziewać, bieda była w przeciętnej 

polskiej chacie niezbyt pożądanym gościem. Niespecjalnie jej 

to przeszkadzało i, jak to często mają w zwyczaju goście, 

kompletnie nie wyczuwała momentu, kiedy powinna się 

wynieść i wrócić tam, skąd przyszła. Nawet doprowadziwszy 

swych gospodarzy do zupełnej ruiny, wierna jak przygarnięty 

kundel, zostawała przy nich do samego końca (to znaczy ich 

końca).  

 



 

 

 

 



 


