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Diabe³ we frazeologii polskiej i rosyjskiej: motywy g³ówne

Znacz¹cym elementem ka¿dej kultury jest religia. Potocznie religie dzieli siê
na �prymitywne�, lokalne i tzw. �wiatowe. W�ród narodów s³owiañskich obecnie
dominuje chrze�cijañstwo, nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e utrwalona w jêzykowo-
kulturowym obrazie �wiata S³owian jego ludowa odmiana widocznie ró¿ni siê od
wersji kanonicznej. Dysonans ten jest pochodn¹ kompilowania przez now¹ religiê
w ¿yciu codziennym naszych przodków dwóch �wiatopogl¹dów � chrze�cijañskie-
go i pogañskiego. Przyk³ady kontaminacji wyobra¿eñ chrze�cijañskich i przed-
chrze�cijañskich, obecnych w s³owiañskich mitologiach, s¹ bardzo liczne, a naj-
bardziej widoczne w odniesieniu do postaci: przyk³adowo, �wiêci przyjêli cechy
duchów pogañskich, archanio³owie � bogów, a dobrze wszystkim znany diabe³
po³¹czy³ w sobie cechy mnóstwa drobnych biesów.

Diabe³ w mitologii ludowej S³owian zajmuje jedno z miejsc centralnych. Ze-
staw zwi¹zanych z nim wierzeñ jest tak rozbudowany, ¿e niektórzy badacze
mówi¹ o istnieniu osobnego tekstu diab³a � tekstu w sensie semiotycznym. Tekst
ten nie ma charakteru ci¹g³ego i daleko mu do konsekwencji, scalaj¹ go jednak
powtarzaj¹ce siê motywy o charakterze uniwersalnym i lokalnym, bardziej lub
mniej znacz¹ce i obecne w ró¿nych formach tekstów1 . Motywy te do dnia dzisiej-
szego wystêpuj¹ w jêzyku potocznym, zw³aszcza w postaci frazeologizmów
i przys³ów. Podejmijmy wiêc próbê przyjrzenia siê, na ile ludowe wyobra¿enia
o diable nadal wystêpuj¹ w polskich i rosyjskich kliszach jêzykowych.

W zestawie wierzeñ o diable wydzieliæ mo¿na trzy motywy nadrzêdne:
1. Diabe³ antropomorficzny.
2. Diabe³ jako przedstawiciel �tamtego� �wiata.
3. Diabe³ w kontek�cie chrze�cijañskim.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e niektóre motywy kontaminuj¹ siê i mog¹ byæ

zakwalifikowane do kilku grup jednocze�nie.

1 Å. Ë. Áåðåçîâè÷, È. Â. Ðîäèîíîâà, �Òåêñò ÷åðòà� â ðóññêîì ÿçûêå è òðàäèöèîííîé

êóëüòóðå: ê ïðîáëåìå ñêâîçíûõ ìîòèâîâ, [w:] Ìåæäó äâóìÿ ìèðàìè: Ïðåäñòàâëåíèÿ

î äåìîíè÷åñêîì è ïîòóñòîðîííåì â ñëàâÿíñêîé è åâðåéñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè,

Àêàäåìè÷åñêàÿ ñåðèÿ. Âûï. 9, Ìîñêâà 2002, s. 7�44.



386 Jaros³awa Iwczenko

1. Diabe³ antropomorficzny

Ta grupa wydaje siê byæ najmniej rozbudowan¹. Zaliczane s¹ do niej jednostki
frazeologiczne2 obrazuj¹ce diab³a i jego tryb ¿ycia podobnie do ludzi, i w ten
sposób eksplikuj¹ce antropocentryzm postrzegania �wiata przez cz³owieka. Zawie-
raj¹ one m.in. informacje dotycz¹ce wygl¹du diab³a, jego p³ci, uk³adu rodzinnego
oraz ¿ycia codziennego postaci mitologicznej.

Przypuszczalne zró¿nicowanie p³ciowe zosta³o odnotowane w obu jêzykach,
w polskim w formie �diablica�: co diablica zarwie, tego i diabe³ nie wydrze
[NKPP, t. 1, s. 426], w rosyjskim w formie ÷åðòîâêà i øèøèõà: ÷¸ðíàÿ êàê

÷åðòîâêà [CCÐß, 485], ïèòü, êàê øèøèõà [ÑÏÏÏ, 122]. Przywolany kontekst
i podobne jednostki frazeologiczne nie wystarczaj¹ jednak, ¿eby udowodniæ fak-
tycznie istniej¹cy podzia³, poniewa¿ okre�lenia te mog³y odnosiæ siê do ¿ony
diab³a, który wchodzi³ w zwi¹zki ze zwyk³ymi kobietami, a diablicami w Polsce
tradycyjnie nazywano czarownice.

Zgodnie z tekstami innych gatunków wizja ludowa przedstawia diab³a g³ównie
w postaci cz³owieka z elementami zoomorficznymi. We frazeologii natomiast na
korzy�æ antropomorficzno�ci diab³a przemawia najbardziej odwzorowanie w jego
trybie ¿ycia cech uk³adu rodzinnego ludzi oraz ich codziennej rutyny. Podobnie
jak cz³owiek diabe³ ma zatem rodzinê, st¹d te¿ wzmianki o diab³ach w ró¿nym
wieku � logiczne, ¿e ojciec b¹d� matka s¹ starsi od dzieci: pol. mina jak
u diablego syna [NKPP, II, s. 89], ros. ê ÷åðòîâîé áàáóøêå [ÔCÐß, 524],

âûìàçàòüñÿ êàê ÷åðò¸íîê [CCÐß, 485], w rodzinie mo¿e byæ kilkoro dzieci:
pol. rodzona siostra Lucypera [NKPP, II, s. 320], ros. ñàì ÷åðò íå áðàò

[ÔCÐß, 519]. Polskie m³ode diab³y nie maj¹ zarostu: czart m³ody, bo jeszcze bez
brody [NKPP, I, s. 354].

Na co dzieñ diab³y uprawiaj¹ rolê: pol. czego czart nie ora³, tego siaæ nie
bêdzie [NKPP, I, s. 354], ros. ãäå ÷åðò íå ñåÿë, òàì è íå ïîæíåò [ÏÐÍ, 181]

oraz wykonuj¹ inne charakterystyczne dla mieszkañców wsi czynno�ci: pol. na
paniczu diabe³ groch m³óci³ [NKPP, III, s. 553], ros. ýòà ìåëüíèöà � òîëüêî

÷åðòó òàáàê ìîëîòèòü [ÏÐÍ, 470]. Po robocie nale¿y odpocz¹æ, w tym zakre-
sie polskie diab³y preferuj¹ tañce: pol. tañczy ko³o niego jak bies na do�wiciu
[NKPP, III, s. 505], a rosyjskie � gry: ros. íà ïåðåêðåñòêå ÷åðòè ÿéöà

êàòàþò, â ñâàéêó èãðàþò [ÏÐÍ, 932].

2 Dalej w celu unikniêcia powtarzania siê termin �jednostka frazeologiczna� odnosi siê tak do
jednostek frazeologicznych w ujêciu �cis³ym, jak i do przys³ów.
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Na antropomorficzn¹ postaæ diab³a wskazuje dodatkowo tradycja przedsta-
wiania diab³a jako obcokrajowca. W Polsce przybiera on g³ównie postaæ Niemca,
w rosyjskim obco�æ jest eksplikowana m.in. przez elementy diabelskiego pojazdu,
który posiada dyszel: ros. ó àíòèõðèñòà äûøëîâàÿ êîëåñíèöà [ÏÐÍ, 47] �
wed³ug s³ownika Dala element nietypowy dla wozów rosyjskich3 .

2. Diabe³ jako przedstawiciel �wiata chtonicznego

Dyszel jako element diabelskiego wozu w jêzyku rosyjskim, jak równie¿
diabe³ Niemiec w polskim � nie s¹ elementami przypadkowymi, odbiegaj¹cymi od
ustalonej normy. Jest ich o wiele wiêcej, a powodem tego jest za³o¿enie, ¿e diabe³
reprezentuje �wiat cz³owiekowi obcy � �wiat chtoniczny. Za�wiaty s¹ przeciwieñ-
stwem �wiata ¿ywych, swoistym anty�wiatem, w którym rz¹dz¹ antynormy �
oczywi�cie, wzglêdem ludzi.

Ta �nienormalno�æ� diab³a w najbardziej ewidentny sposób ujawnia siê
w jego wygl¹dzie. W ogólnie antropomorficznej postaci czêsto wystêpuj¹ elemen-
ty zoomorficzne � posiada rogi, ogon, w jêzyku polskim s¹ wspominane dodatko-
wo pazury: s³ówka jak anio³ka, a pazurki jak diab³a [NKPP, III, s. 243]. �róde³
tego nale¿y doszukiwaæ siê w kojarzeniu w �wiadomo�ci mitologicznej �wiata
chtonicznego ze �wiatem natury, który nie jest podporz¹dkowany cz³owiekowi
i nie jest przez niego zagospodarowany. Dlatego wiêkszo�æ demonów posiada
cechy zoomorficzne, a diabe³ potrafi przybieraæ postaæ ró¿nych zwierz¹t.

Nie mniej widoczna jest asymetryczno�æ cia³a postaci mitologicznej: ma hiper-
troficzne narz¹dy mowy: pol. poszed³ do diab³a w zêby [NKPP, I, 435] ros.
êóñàòü êàê ÷åðòè [Áîéö., 141], ñõâàòèòü çóáàìè êàê ÷¸ðò [CCÐß, 483] �
implikowane tu s¹ przekazy ludowe o mo¿liwo�ci zostania przez diab³a po³kniê-
tym, popularne s¹ wzmianki o jego utykaniu. Jedno z okre�leñ diab³a w jêzyku
rosyjskim wprost nawi¹zuje do tej cechy � àí÷óòêà áåñïÿòûé4. Rosyjski diabe³
ma fryzurê w postaci wyd³u¿onej kêpki w³osów b¹d� odpowiednio uformowan¹
g³owê, st¹d wywodzi siê kolejne rosyjskie okre�lenie tej postaci mitologicznej:
øèø oraz deminutywy øèøîê, øèøî÷åê5. U narodów s³owiañskich tak¿e kolor
jego skóry jest odmienny � czarny, chocia¿ równie dobrze mo¿e to byæ zwyk³y

3 Äûøëî, [w:] Â. È. Äàëü, Ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, [online] <www.oval.ru/
dal/7606.html> dostêp 30.09.2009.

4 Î. ×åðåïàíîâà, Ìèôîëîãè÷åñêàÿ ëåêñèêà ðóññêîãî Ñåâåðà, Ëåíèíãðàä 1983, s. 66.
5 Í. Òîëñòîé, Êàêîâ îáëèê äüÿâîëüñêèé, [w:] Í. È. Òîëñòîé, ßçûê è íàðîäíàÿ êóëüòóðà.

Î÷åðêè ïî ñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè è ýòíîëèíãâèñòèêå, Ìîñêâà 1995, s. 261.
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brud, charakterystyczny dla przypisywanych diab³u tradycyjnych miejsc zamiesz-
kania � bagna i piek³a. Jednak¿e polska frazeologia podkre�la przy tym, ¿e anio³o-
wi lechko bia³ym byæ, ale diab³a trudno myd³em myæ [NKPP, I, s. 21], czyli albo
ten brud jest wyj¹tkowy, albo jednak czarny to naturalny kolor diab³a. Wspomnia-
ne wy¿ej cechy po zsumowaniu nie dodaj¹ diab³u urody � jest bardzo brzydki, co
prawda wed³ug danych polskich staje siê taki dopiero z wiekiem, a m³ody diabe³
jest nawet urodziwy: i diabe³ by³ ³adny, póki by³ m³ody [NKPP, I, s. 430].
Asymetria pojawia siê te¿ w ubiorze diab³a � wed³ug polskich jednostek frazeolo-
gicznych jego odzieniu brakuje pewnych elementów, takich jak guziki lub rêkawy:
masz diable kaftan, tylko sobie guziki przyszyj [NKPP, I, s. 432], masz diable
kaftan i to bez rêkawów [NKPP, I, s. 432]. Wed³ug danych rosyjskich nie potrafi
dobraæ elementów ubioru zgodnie z sytuacj¹: âñå ëþäè, êàê ëþäè, îäèí ÷åðò

â êîëïàêå [ÏÐÍ, 455, 681], gdyz wed³ug W. Dala ko³pak u¿ywany by³ zazwyczaj
jedynie w domu lub do snu (w odró¿nieniu od polskiego znaczenia, rosyjski
ko³pak nie jest futrzany czy obszyty futrem, a tkany lub dziany)6. Szczegó³y
odnosz¹ce siê do ¿ycia codziennego postaci mitologicznej te¿ wskazuj¹ na jego
�odwrotno�æ�: np. diabelski pokarm nie jest jadalny dla cz³owieka, spo¿ywa on
istoty chtoniczne � owady w polskim i psy w rosyjskim.

Diab³u w³a�ciwa równie¿ �asymetria wewnêtrzna�, czyli jego cechy charakte-
ru nie zgadzaj¹ siê z zestawem typowym dla ludzkich standardów. Jest z³o�liwy:
pol. nie dra¿nij czarta, bo przedtem z³y [NKPP, I, 354], ros. çëîé êàê ÷¸ðò

[CCÐß, 483], fa³szywy: pol. ¯yda tylko diabe³ oszuka [NKPP, III, s. 989], ros.
ëóêàâûé êàê áåñ [Îã., 46], chciwy: pol. ty cudzego szczypty, a diabe³ twego
gar�ci¹ [NKPP, I, s. 341], ros. ñêóï êàê ÷¸ðò [CCÐß, 483], uparty: pol. uparty
jak diabe³ [NKPP, III, 592], ros. óïðÿì êàê êàðàìûøåâñêèé ÷¸ðò [CCÐß, 483].

Posiada on zdolno�ci nadprzyrodzone � jest wszystkowiedz¹cy, potrafi przenikn¹æ
do przestrzeni zamkniêtej, przemieszcza siê wyj¹tkowo szybko. Z tym ostatnim
konotuje siê motyw charakterystycznego dla diab³a wirowania, a zatem diab³a
w m³ynie oraz diab³a w postaci wirów powietrznych i wodnych.

Kolejnym sposobem pokazania odmienno�ci postaci mitologicznej jest
umieszczenie jej w przestrzeni niezagospodarowanej przez cz³owieka. Diabe³ za-
mieszkuje przede wszystkim miejsca, które w �wiadomo�ci ludowej kojarz¹ siê
z pograniczem pomiêdzy �wiatami, w pierwszej kolejno�ci te zwi¹zane z wod¹:
bagna (wed³ug kosmologii ludowej przez diab³a w³a�nie stworzone): pol. siedzi jak
diabe³ w bagnie [NKPP, I, s. 431], ros. ïðàâèò, êàê ÷åðò áîëîòîì [ÏÐÍ, 226],

mosty: pol. potrzebny jak diabe³ w mo�cie [NKPP, II, s. 1036], ros. ÷åðò ëè íåñ

6 Êîëïà, [w:] Â. È. Äàëü, op. cit.
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íà äûðÿâûé íà ìîñò? [ÏÐÍ, 234], jamy w rzekach i jeziorach, nad ktorymi
tworz¹ siê wiry: pol. jak nie ma wody bez diab³a, tak nie ma biedy bez ¯yda
[NKPP, III, s. 980], ros. âåðòèò, êàê ÷åðò â ïó÷èíå [ÏÐÍ, 257]. Wynika to
z faktu, ze woda si³¹ swoich w³a�ciwo�ci fizycznych odzwierciedla �wiat rzeczy-
wisty i w �wiadomo�ci mitologicznej jest zwi¹zana ze �wiatem chtonicznym.

Je¿eli chodzi o l¹d, diab³a mo¿na spotkaæ na rozstajnych drogach, a te¿ na
samej drodze, z tym, ¿e przemieszcza siê w kierunku przeciwnym do ruchu
cz³owieka. Dla kultury polskiej jednym z charakterystycznych miejsc pobytu dia-
b³a jest wierzba i to z ni¹ jest zwi¹zane jedno z jego polskich imion � Rokita.
Natomiast jeden z rosyjskich gatunków diab³a, a mianowicie áåñ, nie ma preferen-
cji co do konkretnego drzewa � jest umieszczany generalnie w lesie. Bior¹c pod
uwagê wyraziste zró¿nicowanie we frazeologii rosyjskiej biesa i diab³a, mo¿na
mówiæ, ¿e bies jest bezpo�redni¹ kontynuacj¹ dawniejszych wierzeñ o szkodli-
wych duchach le�nych i jest w taksonomii diabelskiej oddzielnym podgatunkiem.

Czas aktywno�ci diab³a przypada na godziny nocne, ciemno�ci. Z tym zwi¹-
zany jest jego strach przed piorunem: pol. chowa siê jak diabe³ od pioruna
[NKPP, I, 290], ros. áåãàåò îò äîìó, áóäòî ÷åðò îò ãðîìó [ÏÐÍ, 591], który
tê ciemno�æ nagle rozja�nia i fakt, ¿e z pianiem koguta, symbolizuj¹cym poranek,
diabe³ traci swoj¹ moc.

Wiele motywów, charakterystycznych dla postaci diab³a w kontek�cie za�wia-
tów, zwi¹zanych jest z kultem zmar³ych. Zacz¹æ nale¿y od funkcji opiekuñczych,
które diabe³ pe³ni w stosunku do ludzi. Pomaga im w czynno�ciach codziennych,
zw³aszcza ko³ysze dzieci, opiekuje siê byd³em, a szczególnie chêtnie koñmi �
czynno�æ typowa dla ducha domowego, geneza którego wywodzi siê z wierzeñ
o duchu-przodku. Z tym ostatnim konotuj¹ siê wzmianki o owocnych kontaktach
seksualnych diab³a z lud�mi: u ich podstaw le¿¹ mity o zap³odnieniu kobiety przez
totem b¹d� ducha przodka. W kontek�cie za�wiatów nieprzypadkowe s¹ liczne
napomknienia okre�laj¹ce diab³a jako stryjka, wujka, ojca etc., czêsto w kontek�cie
przechodzenia duszy na tamten �wiat � sygnalizowanie wiêzi rodzinnych z dia-
b³em powinno na zasadzie kumoterstwa zagwarantowaæ tam duszy lepsze warunki
pobytu. Duch przodka pe³ni równie¿ funkcjê przewodnika do innego �wiata.

Ze �wiatem zmar³ych wi¹¿e siê pozornie chrze�cijañski w¹tek o opêtaniu
cz³owieka przez diab³a � po �mierci cz³owieka jego duch, który nie przeszed³
w za�wiaty, d¹¿y do powrotu i uzyskania nowej pow³oki cielesnej. Do powtórnego
uciele�nienia nawi¹zuje zakaz wzywania diab³a po imieniu, gdy¿ w �wiadomo�ci
mitologicznej imiê nadaje istocie bezcielesnej fizycznych kszta³tów. Zgodnie
z polskimi przekazami diabe³ nie posiada duszy, bo przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e
pochodzi od zmar³ych, sam ni¹ jest. O jego przynale¿no�ci do �wiata chtonicznego
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�wiadczy te¿ to, ¿e diabe³ siê nie �mieje. Jak wskaza³ W. Propp, badaj¹c bajkê
o ksiê¿niczce, która siê nie �mieje, w mitologii �miech jest cech¹ okre�laj¹c¹
przynale¿no�æ do �wiata ¿ywych w przeciwieñstwie do za�wiatów7. W wiêkszo�ci
jednostek frazeologicznych, gdzie wystêpuje �miej¹cy siê diabe³ (pol. �mieje siê jak
diobo³ na kêpie [NKPP, I, 431], �mieje siê jak diabe³ w konopiach [NKPP, I, 431,
ros. õîõîòàòü êàê äüÿâîë [ÑÑÐß, 113]), dodatkowo okre�la siê miejsce i jest to
lokatywno�æ na obszarze rzeczywistej przestrzeni geograficznej. W przeciwieñ-
stwie do niej diabe³ nie �miej¹cy siê znajduje siê w przestrzeni mitologicznej,
przeznaczonej dla zmar³ych.

Niektóre wykonywane przez diab³a czynno�ci nawi¹zuj¹ do wierzeñ o du-
chach wywodz¹cych siê z kultu zmar³ych i zamieszkuj¹cych ró¿ne typy przestrzeni
� wspominanych ju¿ wy¿ej duchów le�nych i domowych oraz wodnych. Duchy
domowe oprócz wykonywania czynno�ci opiekuñczych mog¹ tak¿e szkodziæ,
np. dusiæ cz³owieka we �nie, a te zamieszkuj¹ce pustki � myliæ ludziom drogê,
straszyæ, goniæ i topiæ. Wszystko to w wyniku kontaminacji mitologii chrze�cijañ-
skiej i przedchrze�cijañskiej znalaz³o siê na li�cie typowych czynno�ci diabelskich.
Duchom nale¿a³ siê szacunek, i to równie¿ zosta³o przeniesione na zasady komu-
nikowania siê z diab³em.

W kontek�cie opozycji �wiata chtonicznego i ludzkiego, w motywach zwi¹za-
nych z diab³em pojawia siê w¹tek chaosu jako przeciwieñstwa kosmosu ludzkiego
bytu. Jak wspomniano powy¿ej, stosunki rodzinne diab³ów wyobra¿ano sobie
podobnie jak te w �wiecie ludzi. We frazeologii mo¿na równie¿ dopatrzyæ siê
przekazów o istniej¹cej w�ród diab³ów hierarchii, a tak¿e o ich zró¿nicowaniu
gatunkowym. Tak o tym pisa³ W. Mokijenko: �fantazja ludowa przenios³a na �wiat
diab³ów wiele cech spo³eczno�ci ludzkiej, wypracowawszy ca³y system stosunków
hierarchicznych, «diabelsk¹» listê rang, wed³ug której im mniejszy bies, tym bar-
dziej zobligowany do pos³ugi i dogadzania. St¹d wywodzi siê przeno�ne znaczenie
rosyjskiego zwi¹zku ðàññûïàòüñÿ ìåëêèì áåñîì � staraæ siê jak najbardziej
dogodziæ, sypaæ uprzejmo�ci�8. Podobny w¹tek mamy w pol. mniejsi diabli
zawsze siê wiêkszego musz¹ baæ diab³a [NKPP, I, 433]. Innym uzasadnieniem
pozycji spo³ecznej diab³a jest jego wiek: ros. ñòàðîãî ÷åðòà äà ïîäïåð áåñ

[ÏÐÍ, 355]. Poprzez odpowiednie zachowanie siê biesów wobec szatana: ros.
ñáèðàéòåñü, áåñû, ñàòàíà-òî çäåñÿ! [ÏÐÍ, 772] oraz czarta: ros. ñòàðîâà
÷åðòà äà ïîäíÿë áåñ [ÑÏÏÏ, 143] we frazeologii rosyjskiej posrednio wskazano
na podporz¹dkowanie biesów wszystkim pozosta³ym diab³om.

7 Â. ß. Ïðîïï, Ôîëüêëîð è äåéñòâèòåëüíîñòü, Ìîñêâà 1978, s. 180�184.
8 Â. Ì. Ìîêèåíêî, Îáðàçû ðóññêîé ðå÷è: èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèå è ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèå

î÷åðêè ôðàçåîëîãèè, Ëåíèíãðàä 1986, s. 174�175.
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Podstawê do okre�lenia istniej¹cych w�ród diab³ów ró¿nic gatunkowych tworz¹
jednostki frazeologiczne, w ramach których wystêpuj¹ nazwy synonimiczne: pol. bij
diab³a a¿ go czarci wezm¹ [NKPP, I, 425], nie trzeba brataæ diab³a z szatanem
[NKPP, I, 434], ros. áåñ ïðèøåë, ñàòàíó ïðèâåë, ÷åðòåíÿò íàïëîäèë, äèàâîëà

â êóìîâüÿ çîâåò [ÏÐÍ, 772], âñåõ ÷åðòåé çíàþ, îäíîãî ñàòàíó íå çíàþ [ÏÐÍ,

773]. Jednak ogólny obraz spo³eczeñstwa diabelskiego we frazeologii polskiej
i rosyjskiej opiera siê bardziej na idei infernalnego chaosu, ca³o�ci sk³adaj¹cej siê
z ma³o ró¿ni¹cych siê czê�ci. W odró¿nieniu od wy¿szej sfery systemu religijno-
mitologicznego, mitologia ni¿sza nie posiada precyzyjnie okre�lonego uk³adu i wyra-
zistej hierarchii. Motyw kontinuum si³ diabelskich ujawnia siê w ich zbiorowo�ci, dla
której wa¿niejsza jest przynale¿no�æ diab³ów do jednego gatunku i która uwypukla
siê poprzez brak przeciwstawieñ ilo�ciowych. Spójno�æ tych postaci mitologicznych
odzwierciedli³a siê równie¿ w ich wzglêdnym ujednoliceniu w ramach frazeologii
i ¿adne ró¿nice tej koherencji nie zmieniaj¹: pol. jaki diabe³ jeden, taki diabe³ dwa
[NKPP, I, 431], jaki diabe³ warzony, taki i pieczony [NKPP, I, 431], jeden diabe³
podobny do drugiego [NKPP, I, 431], ros. îäèí ÷åðò (w sposób jednakowy)
[CÏÏÏ, 80], áóð ÷åðò, ñåð ÷åðò, âñå îäèí áåñ [ÏÐÍ, 854].

Chaos obecny jest równie¿ w konotowaniu diab³a z g³o�nym i nieprzyjemnym
d�wiêkiem � w przeciwieñstwie do muzyki, któr¹ tworz¹ d�wiêki uporz¹dkowane.
Utrwali³o siê to w zwi¹zkach, w których diabe³ do muzykowania wykorzystuje
przedmioty do tego nie przeznaczone: pol. ksi¹dz w dzwon, a diabe³ w klepad³o
[NKPP, II, 231], jeden dzwoni w dzwon Panu Bogu na chwalê, drugi dzwoni
w blaszkê diab³u na pociechê [NKPP, I, 167], ros. ÷åðò â ëàäîøè íå êëåïàë

[ÑÏÏÏ, 80]. Jezyk rosyjski notuje szmer powodowany przez diab³a: ros.
øåøåëèòüñÿ êàê áåñ (o grzebi¹cym siê i szumi¹cym przy tym cz³owieku)
[CÏÏÏ, 87]. Z chaosem konotuje sie równie¿ uszczegó³owiony we frazeologii
fizjologiczny akt defekacji: pol. diabe³ siê nie wysra na ma³¹ kupê, jeny na
wielk¹ [NKPP, I, 428], bogatemu diabli do kieszeni sraj¹ [NKPP, I, 125], ros.
íå÷åìú ÷åðòó ñðàòü, äàêú êðåìåíüåìú [ÑÏÏÏ, 143], êàê ÷åðò íàñðàë òðàâû

(o szybkim rozrastaniu siê chwastów) [ÍÎÑ, 12, 54].
Podsumowuj¹c w¹tek chaosu w kontek�cie diab³a, wskazaæ nale¿y, ¿e diabe³

zak³óca w³a�ciwy porz¹dek bytu. Mo¿e sk³ócaæ ludzi: pol. a co diabe³ robi: stare
wdowy li¿e, dzieci smoli, ma³¿eñstwa k³oci [NKPP, I, 425], czart zawsze k³ótnie
i warcho³y sieje [NKPP, I, 354], ros. áîã äàë ðîäíþ, à ÷åðò âðàæäó [ÏÐÍ,

261], ñïóòàë ÷åðò ñâàäüáó, äà ñàì è òÿãó [ÏÐÍ, 689], budzi dzieci: pol.
bogaczowi i diabe³ dziecko zako³ysze, a biedakowi obudzi [NKPP, I, 125],
przeszkadza w pracy, wywo³uj¹c niechêæ do niej: ros. ïîñëàë áîã ðàáîòó, äà
îòíÿë ÷åðò îõîòó [ÏÐÍ, 503].
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3. Diabe³ w kontek�cie chrze�cijañskim

Na nastêpn¹ grupê motywów sk³adaj¹ siê w¹tki o charakterze chrze�cijañ-
skim. Na pocz¹tku nale¿y zaznaczyæ, ¿e we frazeologii m.in. utrwali³a siê chrze-
�cijañska wersja pochodzenia diab³a � s¹ to ponoæ upad³e anio³y. Biblijne konota-
cje obecne s¹ równie¿ w niektórych nazwach diab³a: szatan, Lucyper, Belzebub
dla jêzyka polskiego, ñàòàíà oraz àíòèõðèñò dla rosyjskiego.

We frazeologii diabe³ jest na ró¿ne sposoby przeciwstawiany Bogu. W polskich
jednostkach frazeologicznych nadmienia siê o aktywno�ci diab³a w czasie niektórych
�wi¹t religijnych � s¹ to Zielone �wi¹tki, Wniebowst¹pienie, �w. Jana, Przemienienie
Pañskie oraz zapusty. Podobnie jak Bóg, diabe³ jest demiurgiem: stworzy³ wóz,
muzykê, tañce, alkohol, wed³ug Polaków stworzy³ miasto i frymarki, kozê, wilka,
muchy oraz tabakê, wed³ug Rosjan � wie� i zró¿nicowanie spo³eczne, jest równie¿
�ojcem� Mo³dawian i Tatarów. Czê�æ jego poczynañ jest nieudan¹ prób¹ na�lado-
wania Boga (muchy zamiast pszczó³, koza zamiast krowy, wilk zamiast psa), inne
bez boskiej ingerencji s¹ nieu¿yteczne � jak np. wóz lub m³yn.

Kolejne przedsiêwziêcia przeciwstawiaj¹ diab³a Bogu na poziomie sacrum vs.
profanum: tak karczma jest przeciwstawiana ko�cio³owi, w zwi¹zku z tym picie
alkoholu tak¿e odnosi siê do sfery profanum, diabelskie klepanie oraz �wiecka
muzyka � tej ko�cielnej. Jednym ze znacz¹cych motywów grupy profanum jest
zwi¹zek diab³a z erotyk¹. Powy¿ej wspomniano ju¿ o zap³odnieniu kobiet przez
diab³a w kontek�cie kultu zmar³ych. Jednak to erotyka sprawia, ¿e we frazeologii
kobieta jest poniek¹d uto¿samiana z diab³em, a czasami nawet gorsza od niego.
Mi³o�æ cielesna, w odró¿nieniu od duchowej, jest uwa¿ana za jeden z ciê¿kich
grzechów � pod spódnic¹ kobiety (czyli w miejscu skondensowanej kobieco�ci)
chowa siê diabe³. Kobieta czêsto staje siê narzêdziem szatañskiej pokusy.
W polskiej tradycji za diabelskie uwa¿ane s¹ te �luby, gdy ma³¿onków dzieli du¿a
ró¿nica wieku oraz wszystkie zawarte po drugim ma³¿eñstwie � gdy¿ prawdopo-
dobnie jedynym logicznym uzasadnieniem dla nich by³o pragnienie p³ciowe,
a zatem interwencja diab³a. Erotyk¹ s¹ przesi¹kniête sabaty diab³ów i czarownic.
Oprócz stosunków jako takich, które odbywa³y siê w ich trakcie, zwi¹zek diab³a
z erotyzmem podkre�la siê poprzez falliczn¹ symbolikê �rodków transportu udaj¹-
cych siê na sabat czarownic9. Erotyczna jest równie¿ symbolika piszcza³ki, na
której gra diabe³10.

 9 J. Adamowski, Droga na ³ysogórski sabat czarownic, �Literatura Ludowa� 2000, nr 3, s. 23�35.
10 D. Wê¿owicz-Zio³kowska, Mi³o�æ ludowa. Wzory mi³o�ci wie�niaczej w polskiej pie�ni ludo-

wej XVIII�XX wieku, Wroc³aw 1991.
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Za diabelskie uwa¿a siê bogactwo, które konotuje motyw skarbów strze¿o-
nych przez diab³a. Zwi¹zek postaci mitologicznej i bogactwa jest ca³kiem logiczny
ze wzglêdu na ludzk¹ psychologiê i naturalne pragnienie, aby bez wysi³ku staæ siê
bogatym. Wiadomo, ¿e w warunkach dawnej wsi (gdzie przewa¿nie funkcjonowa-
³y analizowane wyobra¿enia) ¿ycie wymaga³o codziennej pracy, która nie zawsze
skutkowa³a nadmiarem owoców. Z obserwacji wynika³o, ¿e jedynym sposobem
szybkiego osi¹gniêcia dostatku jest uzyskanie go w sposób nadprzyrodzony. Nie-
naturalne bogactwo musia³o wiêc przynale¿eæ istotom nadprzyrodzonym. Jedno-
cze�nie diabe³ w danych polskich wystêpuje jako narzêdzie sprawiedliwo�ci spo-
³ecznej � odbiera dobra zdobyte w nieodpowiedni zdaniem przeciêtnych ludzi
sposób (np. podatki).

Przeciwstawiaj¹cy siê Bogu diabe³ jest bezpo�rednio zwi¹zany z pojêciem
grzechu i kary. Stanowi uciele�nienie grzechów, co wynika z jego charakteru � jest
pyszny, z³o�liwy, chciwy. G³ównym celem jego poczynañ jest nie�miertelny we-
d³ug chrze�cijañstwa pierwiastek cz³owieka � dusza. Jednym z podstawowych
typów diabelskiej dzia³alno�ci jest sprowadzanie cz³owieka na drogê grzechu, ina-
czej mówi¹c � pokusa. Diabe³ spisuje grzechy i wymierza odpowiedni¹ karê.
W zwi¹zku z tym dla diab³a chrze�cijañstwo wyznacza specjalny typ przestrzeni �
piek³o, gdzie karze on potêpione dusze, korzystaj¹c przy tym z takich narzêdzi jak
wid³y i o¿óg. Z ludowym obrazem piek³a zwi¹zane s¹ sta³e skojarzenia z wêglem
(np. u Rosjan diabe³ je�dzi w koszach na wêgiel, w polskim uwa¿a wêglarza za
�swego�, jest okryty sadz¹).

Grzesznicy czêsto s¹ adresatami dzia³añ postaci mitologicznej: diabe³ nie za-
biera graczom wygranej z tego powodu, ¿e gry hazardowe zosta³y przez niego
wymy�lone i nie s¹ w³a�ciwym sposobem zdobycia bogactwa. Lubi te¿ pijaków,
bo pod wp³ywem alkoholu ³atwiej ulegaj¹ innym diabelskim pokusom.

Jak widaæ, diabe³ wcale nie jest postaci¹ wobec cz³owieka ¿yczliw¹, zatem
stosowane s¹ przeciw niemu wszelakie apotropeje, przedmiotowe oraz akcjonalne.
Najczê�ciej wymieniane we frazeologii s¹ atrybuty liturgiczne czy ogólnie chrze�ci-
jañskie oraz symbolizuj¹ce Boga. W zwi¹zku z powy¿szym diabe³ boi siê krzy¿a:
pol. diabe³ siê krzy¿a boi [NKPP, I, 428], ros. áîÿòüñÿ êîãî, ÷åãî êàê ÷¸ðò

êðåñòà [CCÐß, 482]. Ze znakiem krzy¿a zwi¹zany jest zakaz krzy¿owania nóg,
wyja�niany przez nastêpuj¹c¹ jednostkê frazeologiczn¹: pol. niech ka¿dy siê strze-
¿e nogi na krzy¿ za³o¿yæ: zlêknie siê bowiem diabe³ i przy�ni siê [NKPP, II, 632].
Diab³a mo¿na przegoniæ za pomoc¹ obrazu: pol. nie b¹d� jako mnich w Czêsto-
chowie, co ci¹gle diab³ów wygania [NKPP, I, 374]. Skutecznym �rodkiem odstra-
szaj¹cym jest tak¿e woda �wiêcona: pol. zmyka jak diabe³ przed �wiêcon¹ wod¹
[NKPP, III, 728] oraz kadzid³o: ros. áîÿòüñÿ êàê ÷åðò ëàäàíà [CÔCÐß, 190].
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***

Jak ju¿ wspominano na wstêpie, na przyk³adzie diab³a ³atwo dostrzec konta-
minacjê motywów o odmiennej genezie, które mieszaj¹ siê ze sob¹ nawet
w obrêbie jednego kontekstu minimalnego. W miarê przejrzy�cie motywy g³ówne
dziel¹ siê na chrze�cijañskie i pozosta³e. Kontaminacji uleg³y wszystkie grupy:
je¿eli chodzi o po³¹czenie motywów antropomorficznych z chronicznymi, to dia-
be³ ukazuje siê w postaci obcokrajowca; z jednej strony diab³y maj¹ rodzinê,
z drugiej � s¹ jednolit¹ niezró¿nicowan¹ mas¹. Natomiast chrze�cijañska opozycja
Bóg vs. diabe³ odpowiada tradycyjnemu aksjologicznemu przeciwstawianiu dobra
z³u, swego � obcemu, tego � tamtemu. W ten sposób diabe³ chrze�cijañski
i przedchrze�cijañski duch zmar³ego, uto¿samiaj¹cy co� obcego, a przez to wro-
giego i szkodliwego, staj¹ siê postaciami jednego rzêdu. Niejednoznaczny jest
tak¿e motyw opêtania ludzi przez diab³a: z jednej strony znany jest biblijny w¹tek
o wypêdzaniu diab³ów z opêtanego, z drugiej za� jego korzeni mo¿na siê doszuki-
waæ w wyobra¿eniach o duszach, które nie przesz³y w za�wiaty, a zatem powra-
caj¹ na ziemiê, szukaj¹c uciele�nienia.

Niektóre z przejawów diabelskich zdolno�ci równie¿ s¹ �ci�le zwi¹zane
z w¹tkami chrze�cijañskimi: te nadprzyrodzone okazuj¹ siê niezwykle przydatne
podczas kuszenia cz³owieka do grzechu. Kilka warstw ma te¿ motyw zwi¹zku
diab³a z bogactwem, który konotuje skarby chronione przez diab³a, i na który
z czasem prawdopodobnie na³o¿y³y siê te¿ motywacje chrze�cijañskie: cz³owiek
ma zapracowaæ na swój chleb w pocie czo³a, w zwi¹zku z tym uczciwo�æ i bogoboj-
no�æ s¹ identyfikowane z bied¹, bogactwo kojarzy siê z grzechem, a poprzez takie
po�rednictwo � z diab³em. Podobnie jest z k³ótni¹: oprócz tego, ¿e stanowi przeci-
wieñstwo porz¹dku, jest niezgodna z etyk¹ chrze�cijañsk¹ i dlatego zwi¹zana
z diab³em. Podwójna czy mo¿e raczej kilkuwymiarowa jest motywacja zwi¹zku
diab³a z erotyk¹ � jak wspomniano, w chrze�cijañstwie mi³o�æ cielesna poza
ustalonymi regu³ami jest grzechem, a korzeniami siêga przedchrze�cijañskiego kul-
tu zmar³ych. Kult zmar³ych sta³ siê równie¿ powodem, dla którego zwracanie siê
do diab³a jako do cz³onka rodziny mo¿e ewentualnie polepszyæ pobyt w chrze�ci-
jañskim piekle.

Zami³owanie diab³a do �wieckiej muzyki na poziomie przeciwstawienia sa-
crum i profanum mo¿na porównaæ do typowego dla istot pochodz¹cych z za�wia-
tów ha³asu i niezró¿nicowanego nurtu d�wiêków.

Na oddzieln¹ uwagê zas³uguj¹ motywy zwi¹zane z przestrzeni¹. W tradycji
ludowej piek³o jest wyobra¿ane nie tylko jako miejsce odbywania pokuty, ale
równie¿ jako przestrzeñ przynale¿¹ca do obcego �wiata. Tu warto odnotowaæ
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spor¹ dysproporcjê wzmianek o piekle we frazeologii z komponentem diabe³
w polskiej i rosyjskiej frazeologii � w tej drugiej s¹ one pojedyncze. Porównuj¹c
resztê motywów, znajdziemy znacznie wiêcej elementów wspólnych ni¿ odmien-
nych, co pozwala wypracowaæ kognitywn¹ definicjê11  diab³a na podstawie danych
frazeologicznych. Otó¿ diabe³ we frazeologii polskiej i rosyjski jest z pochodzenia
upad³ym anio³em, ró¿ni siê pod wzglêdem wieku, wygl¹da jak cz³owiek z elemen-
tami zwierzêcymi (najczê�ciej ma rogi i ogon), utyka, ma hipertroficzne narz¹dy
mowy, ogólnie jest brzydki, jego ubiorom brakuje pewnych czê�ci; spo³eczeñstwo
diabelskie nie ma przejrzystej hierarchii oraz jest s³abo zró¿nicowane gatunkowo,
diab³y zak³adaj¹ rodziny, a tak¿e nawi¹zuj¹ kontakty erotyczne ze zwyk³ymi ko-
bietami; wykonuj¹ prace domowe, mog¹ pomagaæ lub przeszkadzaæ w codzien-
nych, rutynowych czynno�ciach, bawi¹ siê na ró¿ne sposoby; zamieszkuj¹ g³ów-
nie tereny przez cz³owieka nie zagospodarowane, preferuj¹c przestrzeñ wodn¹ lub
piek³o; z charakteru diabe³ jest chciwy, hardy, uparty, fa³szywy, posiada zdolno�ci
nadprzyrodzone; kusi cz³owieka do grzechu i wymierza nale¿n¹ karê, mo¿e opê-
taæ, boi siê atrybutów liturgicznych.

Takie podobieñstwo obrazów diab³a we frazeologii polskiej i rosyjskiej suge-
ruje, ¿e kszta³towa³y siê one g³ównie na podstawie mitologii przedchrze�cijañskiej,
na której nawarstwia³y siê w¹tki chrze�cijañskie, dlatego reprezentuj¹ przede
wszystkim �wiat chtoniczny. Ró¿nice udzia³ów chocia¿by komponentów bies
i piek³o we frazeologii polskiej i rosyjskiej �wiadcz¹, ¿e wp³yw chrze�cijañstwa na
obraz polskiego diab³a jest wiêkszy ni¿ dla rosyjskiego.
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Ðåçþìå

×åðò â ïîëüñêîé è ðóññêîé ôðàçåîëîãèè: îñíîâíûå ìîòèâû

Íà îñíîâàíèè ôðàçåîëîãè÷åñêèõ è ïàðåìèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû òðè

ãðóïïû ìîòèâîâ, òèïè÷íûõ äëÿ îáðàçà ÷åðòà âî ôðàçåîëîãèè: àíòðîïîìîðôè÷åñêèé ÷åðò, ÷åðò

êàê ïðåäñòàâèòåëü õòîíè÷åñêîãî ìèðà è õðèñòèàíñêèé ÷åðò. Ïîêàçàíî êîíòàìèíàöèþ ìîòèâîâ

êàæäîé ãðóïïû, à òàêæå ñîïîñòàâëåíî îáðàçû ïîëüñêîãî è ðóññêîãî ÷åðòà.

Summary

Devil in Polish and Russian phraseology: main motives

Basing on the phraseology and paremiology 3 groups of typical phraseological motives concer-

ning devil are reviewed in the article. These are anthropomorphic devil, devil as a representative

of chthonic word and Christian devil. The contamination of motives in each group is presented

as well, also Russian and Polish devil�s images are compared.


