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OSTATNIA PODRÓŻ - CZYLI POLSKA I FRANCUSKA 
METAFORYKA ŚMIERCI

Celem artykułu jest opis językowego sposobu wyrażania faktu śmierci, jego 
różnych aspektów oraz, pokazanie podobieństw i różnic w sposobach ujmowa-
nia (ego zdarzenia w języku polskim i francuskim.

W zebranym materiale wydzielono kilka grup semantycznych: śmierć jako 
podróż, sen, przełomowy moment egzystencji człowieka, zmiana formy bytu, 
pogrążenie się w ciemności, zgaśnięcie płomienia życia, zaprzestanie funkcjo-
nowania mechanizmu, do którego porównuje się organizm człowieka. Moty-
wacja znaczeń metaforycznych zwrotów frazeologicznych jest na ogół czytelna 
i ma charakter kulturowy. Wszystkie związki zawierają w swej strukturze treści 
wspólny element znaczeniowy 'koniec' oraz mieszczą się w ramach kategorii
konstytuowanej przez pojęcie zmiany.

Podobieństwa w obrazowaniu śmierci w języku polskim i francuskim wyni-
kają ze wspólnego podłoża kultury europejskiej i uniwersalności doświadczeń 
ludzkich, różnice - z. odmiennych postaw intelektualnych wobec tego zjawiska. 
Wspólnym punktem odniesienia jest tu religia chrześcijańska, mitologia grec-
ko-rzymska, dualistyczna koncepcja człowieka, wiedza o świecie naturalnym.

Wspólny dla obu języków jest obraz, śmierci ujmowanej jako sen i podróż.
We frazeologii francuskiej, w odróżnieniu od polskiej, bardziej widoczny 

jest wpływ mechanistycznej koncepcji człowieka, uwydatnienie społeczno- 
prawnych aspektów zakończenia życia oraz, przedstawianie śmierci z perspe-
ktywy zdarzeń codziennych. Ponadto wydaje się, że język francuski śmielej 
i częściej korzysta z. elementów groteskowych i drastycznych w budowaniu ob-
razów śmierci.

Przedmiotem moich zainteresowań są polskie i francuskie związki fra-
zeologiczne (przede wszystkim zwroty) powstałe w wyniku metaforyzacji, 
a więc dostrzeżenia pewnych analogii między sytuacją śmierci, a innymi
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sytuacjami (czynnościami, stanami rzeczy, określonymi zachowaniami).1

Takie rozumienie metaforyzacji pozwala wyróżnić w zebranym przeze 
mnie materiale2 pewne grupy semantyczne, które będą podlegać dalsze-
mu opisowi.

1 Zob. T. D o b r z. y ń s k a, Mela/ora, Wrocław 1984, s. 5; R. Weil e k, A. W a r r e n, Teo-
ria literatury, przekład polski pod red. M. Żurowskiego, Warszawa 1976, s. 257-262; P. Ri - 
c o e u r,/fzy/t, tekst, hilerjmlacja, Warszawa 1989, s. 128.

- Przy ekscerpcji frazeologizmów wzięłam pod uwagę inwentarz, związków zawarty w naj-
większych słownikach ogólnych i frazeologicznych. Zebrany materiał słownikowy języka
ogólnego został porównany z. korpusem związków zarejestrowanych w słownikach tematy-
cznych, specjalistycznych i gwarowych. I.istę wymienionych słowników umieściłam w biblio-
grafii. Wykorzystałam również, kartotekę zespołu frazeologicznego Zakładu Językoznaw-
stwa Ogólnego UMCS. Ponadto materiał słownikowy uzupełniłam przykładami z. tekstów 
literatury pięknej, publicystyki i nekrologów.

Zdaję sobie sprawę z tego, że opis taki, obejmujący jedynie frazeologiz-
my, może być uznany za niewyczerpujący. Należy jednak podkreślić, że 
jednostki te tworzą reprezentatywny zbiór zasobu leksykalnego każdego 
języka. Ich analiza pozwala dotrzeć do pewnych myślowych schematów
charakterystycznych dla różnych wspólnot kulturowych.

Wśród określeń faktu śmierci opartych na zasadzie podobieństwa (ana-
logii) między sytuacją umierania a innymi sytuacjami wyróżniono nastę-
pujące grupy:

1 - związki frazeologiczne nazywające śmierć podróżą;
2 - frazeologizmy ujmujące śmierć jako przełomowy moment egzysten-

cji;
3 - zwroty, które traktują śmierć jako zmianę formy bytu;
4 - zwroty mówiące o śmierci jako o pogrążeniu się w ciemności;
5 - związki, w których śmierć przedstawiana jest jako zgaśnięcie pło-

mienia życia;
6 - frazeologizmy nazywające śmierć snem;
7 - zwroty mówiące o śmierci człowieka jako o zaprzestaniu funkcjono-

wania maszyny.
Analizowane w tym artykule zwroty nie są jednorodne. Część z nich ma 

u swych podstaw metonimie. Na przykład liabiter bouleoard des allonges 
dosł. mieszkać na bulwarze wciągniętych, aller au royaume des taupes dosł. 
pójść do królestwa kretów, manger les pissenlits par la radne dosł. jeść mnisz-
ki od korzenia, poi. gryźć ziemię od spodu odwołują się do objawów zewnę-
trznych, do następstw śmierci i zwyczajowych procedur postępowania
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z ciałem zmarłego. Jednak ze względu na ostateczny efekt zmian znacze-
niowych związki tego typu zaliczam do metaforycznych określeń śmierci.

Śmierć jako podróż

Śmierć ujmuje się często w kategoriach przemieszczania się, które za-

kłada istnienie dwóch stałych elementów: miejsca dotychczasowego poby-
tu i punktu docelowego oraz elementu dynamicznego, który może być 
przedstawiony jako podróż lub zmiana miejsca pobytu. W wypadku po-
dróży podkreślony zostaje sam ruch, sposób jego wykonania i czas trwa-
nia, natomiast w wypadku zmiany miejsca aspekt ruchu schodzi na plan 
dalszy, szczególnej zaś wagi nabiera któryś z punktów, a zwłaszcza punkt 
docelowy. O wyjątkowej randze punktu docelowego świadczy tylko fakulta-

tywna obecność punktu wyjścia; zwykle przyjmuje się, że jest to miejsce
pobytu nadawcy komunikatu. Przemieszczaniu się mogą towarzyszyć przy-
gotowania zwyczajowo związane z podróżą lub przenoszeniem się z miej-
sca na miejsce.

Podróż, do której porównuje się śmierć, jest czynnością złożoną, w któ-
rej można wyróżnić kilka laz: przygotowania do podróży, wyruszenie 
z punktu początkowego, podróżowanie, przybycie do punktu końcowego.

Pierwsza faza podróży obejmuje: przygotowanie bagażu3 (fr. faire sa va- 
lise dosł. spakować swoją walizkę, plier a. trousser bagage4 dosł. złożyć a. zwi-

nąć bagaż), kupno biletu tylko w jedną stronę (fr. prendre un aller simple 
dosł. wziąć bilet w jedną stronę) oraz pożegnanie z ludźmi, wśród których
zmarły przebywał za życia, pożegnanie z dotychczasowym otoczeniem, 
z dotychczasowym życiem (fr. prendre conge du vion.de a. de la compagnie 
dosł. pożegnać się ze światem a. z towarzystwem, przyjaciółmi, dire adieu

au monde a. d la terre dosł. pożegnać się ze światem a. z ziemią, poi. pożeg-
nać się z żywymi a. ze światem a. z tym światem a. z życiem). Kupno biletu 
w jedną stronę sugeruje wyruszenie w podróż bez spodziewanego powro-
tu.

3 Do takiego kręgu tematycznego nawiązują również frazeologizmy francuskie oznaczają-
ce zbliżanie się śmierci; graisser a. eirer ses bolles closł. czyścić buty 'wybierać się na tamten 
świat ’.

1 Związek pher a. trousser bagage oznacza także ' czmychnąć, wynieść się ’.

Wyruszenie z punktu początkowego zakłada opuszczenie miejsca, gdzie 
zmarły przebywał do tej pory. Miejsce to określane jest w języku francu-
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skim i polskim jako świat (fr. ąuitter le a. ce monde dosł. opuścić świat a. ten 
świat, partir de ce monde dosł. odjechać z tego świata, poi. opuścić a. porzucić 
(ten) świat, rozstać się ze światem a. z tym światem oraz ziemia (fr. ąuitter la a. 
celte terre dosł. opuścić ziemię a. tę ziemię, poi. odejść z tej ziemi, opuścić zie-

mię}. W polszczyźnie pojawia się również wyraz padół pozostający w związku
z biblijnym padołem łez, dzięki czemu frazeologizmy opuścić ten padół a. ten 
padół łez, a. ten padół swej ziemskiej pielgrzymki a. wędrówki, zejść z tego padołu

nabierają podniosłego charakteru (jednak w niektórych współczesnych te-
kstach mogą mieć charakter żartobliwy).

W niektórych wypadkach użycie czasowników ruchu sugeruje pojmowa-
nie życia w kategoriach przestrzennych5 6, co znajduje odbicie w związkach: 
ąuitter la nie dosł. opuścić życie, partir a. sortir de la nie dosł. odjechać a. 
wyjść z życia.

5 Potwierdzeniem tego są połączenia, w które wchodzi rzeczownik życie, fr. me, np. długie, 
puste życie, droga życia, próg życia, wstępować w życie, fr. une nie contrę, longue, large dosł. krót-
kie. długie, szerokie życie, aa commencemenl, d. la fiu ile la we dosł. na początku, na końcu 
życia.

6 Topos ten obecny już. w poemacie De rerum natura Lukrecjusza (za: J. Z i o m e k, Rene-
sans, Warszawa 1976, s. 288) powtarza się w twórczości np. M. de Montaigne (Próby, t. III, 
Warszawa 1985, s. 235), J. Kochanowskiego, W. Szekspira. Nawiązują do niego słowa przy-
pisywane F. Rabelais ’ mu: „Tira le rideau, la. /arce esl jouee" (Opuśćcie kurtynę, komedia 
skończona).

W zwrocie sortir du banąuet de la nie (dosł. wyjść z bankietu życia) przy-
równuje się życie do uczty.

Zwroty fr. ąuitter la scene (dosł. opuścić scenę) i poi. zejść a. zstępować ze 
sceny życia a. z areny życia odwołują się do starego i znanego toposu „świat
jako teatr”.1’

Szczególny charakter wyjazdu jest podkreślony nietypową pozycją po-
dróżującego - pozycją leżącą, co znalazło wyraz w zwrotach: poi. wyjść a.
wyjechać nogami do przodu (do lepszego świata}, fr. sen aller a. sortir a. partir les 
piecls denant a. en amant a. les premiers dosł. pójść a. pojechać a. wyjść noga-
mi do przodu a. naprzód ('wyciągnąć nogi ’).

W obu opisywanych tu językach bliskość świata, który się opuszcza, zo-
stała uwydatniona za pomocą zaimka wskazującego ten, fr. ce (por. odejść 
z tego świata a. z tej ziemi a. z lego padołu, ąuitter ce monde a. celte terre).

Komponent semantyczny początku podróży może mieścić się w treści
członu werbalnego zwrotu, np. fr. s'embarquerpour le grand noyage dosł. wy-
ruszyć w wielką, długą podróż, wybrać się w podróż na tamten świat a. w po-
dróż niebieską, wyjechać w najdłuższą podróż. Określenia członu nominalnego 



Ostatnia podróż - czyli polska i francuska... 97

(podróż) na tamten świat a. niebieska a. najdłuższa, fr. (le) grand (uoyage) wska-
zują na szczególny charakter tej podróży i nawiązują do śmierci w sposób 
bezpośredni poprzez przywołanie innego świata oraz nieba, a także poś-
rednio za pomocą przymiotników najdłuższa fr. grand.

Samo przemieszczanie się nazywane jest przez francuskie i polskie 
związki frazeologiczne, takie jak np.faire le grand uoyage a. le uoyage sans re-

tów a. le uoyage de l'autre monde dosł. odbyć wielką podróż a. podróż bez 
powrotu a. podróż na tamten świat, udać się a. pójść w drogę wieczności. Tu 
również określenia elementu nominalnego grand, sans retour, de l'autre mon-
de por. też wyrażenie (le dernier uoyage), (droga) wieczności sygnalizują wyjąt-
kowy charakter podróży.7

7 We francuskich gwarach środowiskowych istnieje wiele zwrotów wskazujących na po-
czątkową fazę podróży lub właściwie przemieszczanie się, np. w żargonie marynarzy: largu-
er les amarres closł. zluzować cumy - 'umrzeć', filer son albie (par le boul) dosł. popuszczać 
linę - 1. 'odjechać', 2. 'umrzeć', courir une grandę bordee dosł. płynąć zygzakiem - 'um-
rzeć’,/ż/cr .son noeud. dosł. płynąć ze swoją prędkością - 1. 'odjechać, odejść’, 2. 'umrzeć';
czy w żargonie żołnierzy se faire signer sa feuille de debarguement dosł. polecić podpisać swoją 
kartę desantu - ' umrzeć', auoir sa. feuille de roule pour 1'aulre monde dosł. mieć kartę mar-
szruty na tamten świat - 'umrzeć'.

K Znaczenie 'umrzeć' w związkach sauler a. franchir le pas jest wtórne w stosunku do pier-
wotnego przenośnego znaczenia: dla sauler le pas 'powziąć śmiałą decyzję, odważyć się na 
coś ’, dla franchir le pas ' pokonać przeszkodę ’.

Śmierć może być także ujmowana jako przejście przez pewien granicz-
ny punkt (fr. passer a. sauler a. franchir le pas dosł. przejść a. przeskoczyć a. 
przekroczyć próg8, faire le grand saut dosł. zrobić wielki skok) będący wej-
ściem do wieczności (poi. przekroczyć wieczysty próg, stanąć na progu wiecznoś-

ci) lub do nieba (przekroczyć lurola niebieskie a. niebieskie podwoje; por. też 
francuskie zwroty nazywające stan bliski śmierci: elre sur le a. au seuil de 
1.' eternite dosł. stać na progu wieczności etre aux portes de l’ eternite dosł. stać 
u drzwi wieczności).

W obu porównywanych tu językach utrwalił się obraz podróży mitycz-
nej, odbywanej łodzią Charona (np. fr. passer dans la barque de Caron a. d 

Caron dosł. przepłynąć w barce Charona; polegającej na przepłynięciu Sty-
ksu (np. passer I.' on de noire dosł. przepłynąć przez czarną falę, poi. Charon 
przewiózł kogoś przez Styks; por. również stać nad brzegiem Styksu ' być bliskim 
śmierci ’).

Metafora podróży pozwala traktować śmierć jako przybycie do określo-
nego miejsca, znalezienie się w miejscu innym niż dotychczasowe. W ta-
kim wypadku stopniowo zaciera się wyrazistość metafory podróży; przewa-
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żają wyobrażenia związane z chrześcijańską wizją świata lub tradycją poza- 
chrześcijańską, przekonania, czym jest istota ludzka i co dzieje się z nią po
śmierci. Szczególnej rangi nabiera wówczas punkt docelowy podróży.

Zgodnie z wierzeniami chrześcijańskimi zmarły (a właściwie jego dusza)
trafia do nieba (fr. aller au ciel dosł. pójść do nieba, monter au ciel dosł. 
wznieść się do nieba, poi. dostać się do nieba, odejść do niebios krainy9), do 
krainy wiecznego szczęścia - raju (fr. gagner le paradis dosł. dostać się do
raju, poi. przenieść się do raju), bądź do piekła - miejsca wiecznego potę-
pienia (fr. descendre a. tomber en enfer dosł. zejść a. spaść do piekła, poi. 
pójść do piekła). Znalezienie się w niebie jest równoznaczne ze stanięciem
przed Bogiem (fr. paraitre a. se presenter a. passer deuanl Dieu dosł. zjawić się 
a. stanąć a. przejść przed Bogiem, partir vers la maison du Pere dosł. wyje-
chać do domu Ojca, poi. pójść do Boga, odejść po nagrodę do Pana10) lub nie-
którymi świętymi (fr. passer dewint Saint Pierre dosł. przejść przed św. Pio-
trem, etre reęu au sei.n d 'Abraham dosł. być przyjętym na łono Abrahama, 
poi. pójść z Dawidem na harfie grać, przenieść się na łono Abrahama).

9 Por. też wyrażenia le royaume tle Dieu ' królestwo Boże', le royaume celesle a. des cieux 
królestwo niebieskie', le royaume elernel ' wieczne królestwo'.
1(1 W polszczyźnie występuje również formuła nagrobna przyjmij go a. /a Panie do domu Swego.

Rozdzielenie się duszy i ciała jest początkiem nowego sposobu istnienia 
człowieka jako bytu duchowego. Ostatecznym dopełnieniem losu człowie-
ka jest powrót duszy do Boga (fr. retourner d Dieu dosł. powrócić do Boga, 

poi. powrócić na łono Abrahama), a ciała do ziemi, z której bierze ono swój 
początek (np. powrócić do ziemi, fr. retourner d la terre dosł. ts.; por. też 
związki obrócić się w proch, fr. retourner en poussiere dosł. ts.). Obraz ten na-
wiązuje do biblijnego motywu powrotu do źródeł dokonującego się w ra-
mach porządku wyznaczonego przez Stwórcę, którego wyrazem są słowa 
Boga skierowane do Adama: „W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb,
aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty” (Pismo Święte: Genesis 3,19).

Bóg może wezwać żyjącego przed swoje oblicze, przerywając bieg jego 
życia; tak np. we fr. le Seigneur a rappele quelqu' un d Lui dosł. Pan powołał
kogoś do Siebie, U a plu d Dieu de rappeler d Lui lamę de quelqu' un dosł. 
spodobało się Bogu wezwać do Siebie czyjąś duszę i poi. Pan a. Bóg zabrał 
kogoś ze świata a. z ziemi, Bóg wziął a. powołał kogoś do Siebie. Śmierci chrześ-

cijańskiej towarzyszy osąd zmarłego fr. se presenter deuant le tribunal de Dieu 
dosł. stanąć przed trybunałem boskim, pl. stanąć na boskim sądzie).

Konsekwencją znalezienia się w nowej rzeczywistości mogą być symacje 
opisane w następujących związkach: fr. aller se faire voir chez Saint Pierre dosł. 
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pójść pokazać się u św. Piotra, rejoindre les anges dosł. przyłączyć się do anio-
łów, rejoindre ses aieux a. ses ancetres a. ses peres dosł. przyłączyć się do swoich 
przodków a. swoich ojców, poi. połączyć się z kimś w niebie, połączyć się z Chrystu-
sem, powiększyć grono aniołków, przyłączyć się do wieczności, przenieść się ad patres.

W przeciwieństwie do krótkiego życia doczesnego przebywanie w niebie 
jest nieograniczone w czasie, co zostało ujęte w następujących połącze-
niach: fr. entrer dans l’eternite de Dieu dosł. wejść do bożej wieczności, poi. 
przenieść się do wieczności a. w wieczności krainę a. do wieczystej chwały.

Inną grupę stanowią frazeologizmy przywołujące tradycje pozachrześci- 
jańskie. Do mitologii grecko-rzymskiej nawiązują zwroty zawierające takie 
określenia miejsca wiecznego pobytu, jak np. kraj milczenia i kraina cie-
ni (np. odejść w kraj milczenia, odejść a. przenieść się (na zaroszę) do krainy cieni 
a. do królestwa cieni), siedziba Plutona (np. fr. descendre chez Pluton dosł. 
zejść do Plutona, voir Pluton dosł. widzieć Plutona), utożsamiane z siedzi-
bą Plutona królestwo ciemności (np. poi. wkroczyć do królestwa ciemności; 
por. też fr. wyrażenia les sombres royaumes dosł. ciemne królestwa), miejsce 
pobytu przodków (np. fr. partir en conge definitif chez ses aieux dosł. wyje-
chać na ostateczny urlop do przodków, aller ad patres dosł. pójść do ojców, 
poi. przenieść się do krainy swoich przodków), tamten brzeg (fr. passer sur l'au- 
tre berge dosł. przejść na tamten brzeg, poi. odejść na tamten brzeg).

Nowa rzeczywistość w myśl tradycji pozachrześcijańskiej nie związanej 
z mitologią grecko-rzymską widziana jest jako świat inny od powszechnie 
znanego użytkownikom języka i nazywana tamtym, lepszym albo nowym 
światem (fr. passer dans l'autre monde dosł. przejść się na tamten świat, etre 
dans un monde meilleur dosł. być na lepszym świecie, ąuitter quelqu' un pour
un monde nouueau dosł. opuścić kogoś dla nowego świata, poi. przejechać się
na tamten świat), zaświatami (poi. odejść a. przenieść się w zaświaty), niezna-
nym, dalekim krajem (fr. etre au pays de l'au-dela a. de par-dela dosł. być 
w kraju na tamtym świecie, poi. odejść w kraj daleki i nieznany), czy krótko 
tam (fr. y passer dosł. przejść tam). Świat realny pozostaje oddzielony od 
świata zmarłych, co znalazło swój wyraz w związkach: fr. passer de l'autre cóte 
dosł. przejść na drugą stronę, poi. być już po tamtej stronie, przejść a. odpłynąć 
a. przeprawić się na tamtą stronę a. na drugą stronę.

Niektóre polskie frazeologizmy wskazują miejsce pobytu zmarłego po-
przez odwołanie się do codziennych zajęć, podczas gdy szczególny charak-
ter i związek z faktem śmierci został zasygnalizowany za pomocą określeń
członu nominalnego wieczne (gospodarstwo, łowy): odejść na wieczne gospodar-
stwo, odejść do krainy wiecznych łowów.11

11 Według S. Skorupki (Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II, Warszawa 1967-1968,
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Konsekwencją przybycia do punktu końcowego wielkiej podróży życia 
jest niemożność powrotu (fr. faire le uoyage sans retour dosł. odbyć podróż
bez powrotu, poi. odejść na zawsze) lub dłuższy, bliżej nie ograniczony cza-
sowo pobyt w tej nowej rzeczywistości (np. poi. wynieść się na tamten świat, 
fr. decamper pour 1'aidre monde ' ts. ’).

W opisywanej grupie francuskich i polskich związków frazeologicznych
odwołujących się do metafory podróży ważny okazuje się element oceny 
wpisany w ich strukturę semantyczną. Ewaluacja może być powiązana
z poszczególnymi komponentami na zasadzie konotacji motywowanej kul-
turowo, np. Bóg, niebo, raj wprowadzają waloryzację pozytywną, piekło - ne-
gatywną. Może ona także być wyrażona za pomocą słów wartościujących, 
np. lepszy - odejść na lepszy żywot z tego świata, fr. meilleur - partir pour un 
monde meilleur, passer de cette nie a une meilleure.

Śmierć jako moment przełomowy w egzystencji człowieka

Podróż, do której porównuje się sytuację śmierci, z innego punktu wi-
dzenia może być też traktowana jako fakt szczególny, przełomowy w egzy-
stencji człowieka.

Opuszczając ziemię (ten świat), zmarły przenosi się w nowe miejsce 
i rozpoczyna nowy etap swojej egzystencji, co wyrażają zarówno zwroty 
francuskie, np. s’installer a. habiter sur le boulenard des allonges dosł. zamie-
szkać a. mieszkać na bulwarze wyciągniętych, resider chez les letes en os dosł. 
przebywać u kościanych głów, a. descendre au royaume des taupes dosł. 
pójść a. zejść do królestwa kretów, a. partir sous les fl.eurs dosł. pójść a. 
wyjechać pod kwiaty, auoir six pieds de terre sur la tete dosł. mieć sześć stóp
ziemi nad głową, jak i polskie, np. przenieść się do parku sztywnych, pójść do 
ziemi, pójść pod darninę. Związek ze śmiercią jest sygnalizowany przez kom-
ponenty nominalne, takie jak park sztywnych, le bouleuard des allonges, le roy-
aume des taupes, które przywołują grób, cmentarz - miejsce złożenia ciała 
zmarłego.* 12 Natomiast człony werbalne habiter ('mieszkać’), s’installer 

s. 551) wyrażenie wieczne łowy oznacza w wierzeniach indiańskich życie pozagrobowe. 
Zwrot odejść do krainy wiecznych łowów pojawia się w nekrologach dotyczących myśliwych.

12 Spotykamy również w języku francuskim i polskim inne metaforyczne określenia gro-
bu, np. fr. la demeure des morls dosł. siedziba umarłych, la derniere demeure dosł. ostatnia sie-
dziba, le dernier asiłe dosł. ostateczne schronienie, le dernier gile dosł. ostatnie schronienie, 
dom, poi. ostatni a. wieczny sjioczynek, miejsce wiekuistego odpoczynku oraz, metaforyczne okreś-
lenia cmentarza, np. fr. le cliam]) da repos dosł. pole odpoczynku, argot le grand domaine da
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( zamieszkać’) podkreślają ciągłość egzystencji człowieka, wprowadzają
sytuację śmierci w krąg zdarzeń codziennych.

Zmarły, przebywając w nowej rzeczywistości, nie traci umiejętności wy-
konywania pewnych czynności, ale stają się one nietypowe, niezgodne 
z powszechnie przyjętymi normami. Je on potrawy niejadalne, np. fr. aualer 
sa gaffe a. son manche a balai a. le goujon dosł. połknąć swój bosak a. swój kij od 
miotły a. kołek, aualer son acte a. extrait a. bulettin de naissance dosł. połknąć
swoją metrykę urodzenia, manger la terre avec les taupes dosł. jeść ziemię 
z kretami, poi. gryźć ziemię (od spodu)1-1’, gryźć (zębami) ziemię a. piasek.

Cannage dosł. wielki majątek Cannage, le jardin des Claipies dosł. ogród Clacjues, les parć 
des Crounis dosł. park Crounis, le champ de uitcels a. d’ oignons dosł. pole brukwi a. cebuli, le 
liroir d maccliabees dosł. szullada dla umarlaków. Nazwy Cannage, Claipies, Crounis są dery- 
wowane od czasowników canner, clai/tier, crounir, które w gwarach środowiskowych znaczą 
' mourir'.
13 Frazeologizm len oznacza również nie mieć co jeść’.
11 Por. okazjonalne połączenie o znaczeniu przenośnym wstać skreślonym z rejestru żywych 

(T. Ko n wiek i, Nozyy Smal i okolice, Warszawa 1986, s. 93.)

Połykane przedmioty, takie jak gaffe, manche a balai, goujon, konotują je-
den z objawów śmierci, jakim jest sztywność zwłok. Natomiast połknięcie 
aktu urodzenia może przenośnie kojarzyć się z zakończeniem życia. Me-
tryka urodzenia stanowi bowiem oficjalny dokument potwierdzający obe-
cność człowieka w społeczeństwie, a jej zniszczenie jest równoznaczne 
z wykluczeniem jednostki ludzkiej ze społeczności żyjących.14

W zwrocie gryźć ziemię, od spodu asocjacja ze śmiercią jest efektem szcze-
gólnej pozycji, w jakiej znajduje się podmiot czynności; jest to pozycja
zmarłego leżącego pod powierzchnią ziemi - w grobie. Podobną perspe-
ktywę spotykamy w związkach manger a. bouffer les pissenlits par la radne,
dosł. jeść a. napychać się mniszkami od korzenia, manger les choux a. la sa-
łacie par les Irognons dosł. jeść kapustę a. sałatę od głąba, gdzie wprawdzie 
zmarłemu przypisuje się zdolność spożywania rzeczy jadalnych, ale czyni 
on to w sposób nietypowy.

Odwrócona perspektywa oglądu (perspektywa zmarłego leżącego 
w grobie) organizuje także obraz fragmentu rzeczywistości kreowany we 
frazeologizmach wąchać kwiatki od spodu fr. voir les pissenlits pousser par la 
radne dosł. obserwować od korzenia rosnące mniszki.

W tym szczególnym, z punktu widzenia żyjących, świecie zmarły ubiera 
się w rzeczy nie przeznaczone do ubierania (np. fr. enfiler le paletot de sapin 
dosł. włożyć jodłowe palto, reuetir le pardessus sans manches dosł. włożyć 
płaszcz bez rękawów, porter le costume de bois dosł. nosić drewniany garnitur * 11 
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i poi. sprawić sobie drewnianą jesionkę, a także wykonuje pewne czynności 
inaczej niż jest to przyjęte wśród żyjących (np. fr. labourer du dos dosł. orać
ziemię plecami). Wyrażenia takie, jak le paletot de sapin, le perdessus sans
manches, le costume de bois, drewniana jesionka są swoistymi wyobrażeniami
trumny, a zwrot labourer du dos nawiązuje do horyzontalnej pozycji chara-
kterystycznej dla zmarłego i bezpośredniej bliskości ziemi (por. region, la-
bourer la terre avec son dos).

W języku polskim tego typu związki są nieliczne.
Wyjątkowy charakter momentu śmierci może być sygnalizowany przez 

odwołanie się do zaprzestania czynności typowych dla człowieka, do 
zmiany określonych zachowań.

Do tej grupy zaliczam zwroty, które odwołują się do zaprzestania czyn-
ności mówienia (fr. avaler sa langue, dosł. połknąć swój język1 :i, poi. czyjś 
głos umilkł na wieki, ucichnąć na zawsze, zamilknąć na wieki), spożywania po-
karmów (ne plus manger de pain dosł. nie jeść już chleba, oublier le gout du 
pain dosł. zapomnieć smak chleba, remercier son boulanger a. son boucher 
dosł. podziękować swojemu piekarzowi a. rzeźnikowi), noszenia ubrania 
(dechirer son habit dosł. podrzeć swoje ubranie, laisser ses guetres a. ses house-
aux (quelquepart) dosł. zostawić (gdzieś) swoje getry a. sztylpy, laisser ses bot- 

tes a. ses chausses dosł. zostawić swoje buty151617), a także palenia tytoniu (fr.
casser sa pipę dosł. potłuc swoją fajkę, poi. śród, rzucić pufcmc).

15 W potocznym użyciu związek ten oznacza również ' milczeć, trzymać język za zębami ’.
16 Por. np. gwar, chodzić w ostatnich bułach ' być bliskim śmierci'; B. S y c h t a, Słownik gwar

kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I, Wrocław 1967-1976, s. 61.
17 Cytuję za: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich..., t. II. s. 366; A. Engelking (Istota

W grupie tej znalazły się również związki frazeologiczne mówiące o ru-
tynowym zakończeniu czynności zawodowych (np. fr. fermer boutique dosł. 
zamknąć sklep, ramasser ses outils dosł. zebrać swoje narzędzia lub o zakoń-
czeniu służby (np. descendre la gardę dosł. schodzić z warty, passer l'arme 
a gauche dosł. przejść na spocznij).

O szczególnym charakterze sytuacji śmierci decyduje to, że niektóre 
przedmioty powszechnie uważane za niezbędne na co dzień tracą swoją 
użyteczność. Zatem wśród innych sposobów obrazowania śmierci jest i ta-
ki, gdy mówimy o niej jak o utracie motywacji do posługiwania się przed-
miotami codziennego użytku. W takim wypadku przywoływane są dwie 
sfery: sfera życia domowego i sfera administracji (relacja obywatela wobec 
urzędu). Do pierwszej odnoszą się nazwy sztućców (renrde sa cuiller a. sa 
fourchette dosł. oddać swoją łyżkę a. swój widelec; poi. gwar, odłożyć a. oddać 
a. puścić a. rzucić łyżkę^); naczyń (casser son ecuelle dosł. potłuc swoją miskę, 
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renuerser sa marmite dosł. przewrócić garnek), przedmiotów podręcznych
(rendre ses cles dosł. oddać klucze, casser sa canne a. son crayon dosł. złamać
swoją laskę a. swój ołówek, fermer son parapluie dosł. zamknąć parasol,
deuisser sa queue de billard dosł. rozkręcić swój kij bilardowy*18). Natomiast
sferę relacji urzędowych ewokują nazwy różnych dokumentów wyznaczają-
cych status prawno-administracyjny jednostki ludzkiej w państwie i w spo-
łeczeństwie: dowód osobisty {rendre son Iweret dosł. oddać swój dowód), pasz-
port {dechirer son passeport dosł. podrzeć swój paszport), metryka urodzenia
{dechirer son extrait de naissance dosł. podrzeć swoje świadectwo urodzenia),
karta łowiecka {rendre son permis de chasse dosł. oddać kartę łowiecką).

i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), „Przegląd Humani-
styczny” 1984, 4, s. 1 19) wymienia zwrot odłożyć łyżeczkę 'umrzeć', który zalicza do środo-
wiskowej gwary młodzieżowej.

18 Francuskie związki frazeologiczne casser sa canne, dńiisser sa queue ile billanl, fermer son 
parapluie oraz casser sa pipę są polisemiczne, mogą także oznaczać koniec aktywności seksu-
alnej w odniesieniu do mężczyzn.

19 Zob. na ten temat: |. C h e v a 1 i e r, A. G h e e r b r a n t, Diclionnaire des symboles, Paris 
1982, s. 722-723; W. I< Opaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 41-43.

Analizowane wyżej zwroty w większości wypadków odwołują się do
spraw bytowych człowieka lub wyznaczają jego sytuację społeczną (praca,
status społeczno-prawny). Bazują one na stereotypowych wyobrażeniach 
o sposobach wykonywania pewnych czynności, np. jedzenia, ubierania się, 
a także świadczą o szczególnej randze niektórych przedmiotów w życiu 
człowieka, np. chleb jako podstawowy pokarm19, dokument tożsamości, 
który może reprezentować człowieka wobec instytucji porządku prawnego 
państwa. Frazeologizmy nawiązujące do realiów życia codziennego to 
przede wszystkim przykłady z języka francuskiego. W polszczyźnie tego ty-
pu związki są nieliczne, często należą do środowiskowych odmian języka 
(np. młodz. rzucić palenie) lub różnych gwar (np. kaszubskie odłożyć łyżkę).

Śmierć jako zmiana formy bytu

Śmierć może być również pojmowana jako zmiana formy bytu. Taki ob-

raz jest wyrazem naturalistycznej koncepcji, zgodnie z którą śmierć stano-
wi przejście z jednego stanu w inny w cyklu przyrody. Jest ona nieuniknio-
ną koniecznością, a człowiek dzieli tu swój los z innymi istotami żywymi. 
Będąc za życia wyodrębnionym elementem przyrody, po śmierci zostaje
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przez nią wchłonięty.20 Naturalistyczna koncepcja egzystencji człowieka
wiąże się z jej biologiczną degradacją.

-° Motyw powrotu do Matki-Ziemi (Rodzicielki) jest również obecny w mitologii greckiej 
(W. Kopali ń s k i, Słownik mitów i tradycji kulimy, Warszawa 1985, s. 302, 667) zob. też. na 
ten temat I..-V. T h o m a s. Trup. Od biologii do antropologii, Łódź 1991, s. 74-75; M. E 1 i a - 
d e, Le sacre et le profane, 1’aris 1972, s. 123-126-
21 W języku francuskim istnieją dwa homonimy:fmner' 'nawozić, użyźniać' i fumer2 'pa-

lić tytoń , M. C o u r t o i s (Les mols de la mort, 1’aris 1991, s. 295) dopuszcza wykorzystanie
znaczenia drugiego homonimu ( palić tytoń ) przy interpretacji wymienionych związków.

Taki obraz śmierci znajduje wyraz w następujących francuskich zwro-
tach: fumer les mauves par la radne dosł. nawozić sobą malwy od korzenia21, 
fitmer ses terres dosł. użyźniać swoje ziemie. Natomiast frazeologizmy etre

mange des vers dosł. być jedzonym przez robaki, se faire manger a. bouffer par 
les asticots dosł. kazać jeść się a. napychać się sobą robakom, mettre la table 
pour les asticots dosł. zastawić stół dla robaków, engraisser les asticots dosł. tu-
czyć robaki, poi. robaki jedzą a. gryzą kogoś, gnić w ziemi (por. też przysłowie 
Dziś człowiek żyje, a jutro gnije) wykorzystują realia biologiczne przywołując 
motyw rozkładu ciała w ziemi.

Cykl biologiczny może też być przedstawiony w kategoriach spłaty dłu-
gu wobec natury , np. fr. payer son tribut, sa dette d la naturę dosł. spłacić
swoją daninę a. swój dług naturze, poi. uiścić, spłacić a. wypłacić dług natu-
rze.

Śmierć jako pogrążenie się w ciemności

W wyobrażeniach kulturowych opozycja światła i ciemności, dnia i nocy
została wykorzystana do przeciwstawienia sobie życia i śmierci. Sytuacja 
śmierci jest powiązana z momentem przejścia ze światła do ciemności, od
dziennej części doby (rozjaśnionej światłem słońca) do nocy (pozbawionej 

światła słonecznego), co znajduje językowe potwierdzenie w takich zwro-
tach, jak np. fr. laisser la lumiere dosł. zostawić światło, perdre le jour dosł.
stracić dzień, s'enclormir pour la nuit eternelle dosł. zasnąć na wieczną noc 
(por. też polskie wyrażenia noc grobowa a. nieprzespana a. wieczna, na okreś-
lenie stanu śmierci czy kraina nocy - 'miejsce przebywania zmarłych’ - 

oraz zwroty oznaczające proces umierania noc ogarnia czyjąś głowę, ktoś od-
chodzi w mrok śmierci).
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Śmierć jako zgaśnięcie płomienia życia

Motyw światła pojawia się również w wyobrażeniu życia jako płomienia 
(przy czym płomień ten jest ujmowany jako wewnętrzny czynnik ożywiają-
cy człowieka), o czym mogą świadczyć następujące przykłady: iskra życia tli 
się w kimś, oczy błyszczą życiem itd.

Z metaforą płomienia wiąże się obraz ostatnich dni życia obecny w pol-
skich zwrotach czyjeś życie gaśnie, gasnąć w oczach oraz we francuskim 
s'eteinclre a vue d'oei.l, ' gasnąć w oczach ’ (por. też fr. c'est une chandelle qui 
s'eteint, dosł. to świeca, która gaśnie - o umierającym i poi. chory powoli do-
gasa - o umierającym).

Skoro życie porównywane jest do palącego się płomienia, śmierć obra-
zuje jego zgaśniecie. Wyobrażenie to leży u podstaw takich związków fra-
zeologicznych, jak: fr. s'eleindre doucement dans la paix dosł. zgasnąć powoli 
w pokoju, s'ein aller comme une chandelle dosł. odejść jak świeca (o łagodnej 
śmierci), poi. pochodnia czyjegoś życia zgasła, zgasnąćjak świeca a. jak świeczka
(por. też polskie przysłowie Każdego świeca się dopali).

Śmierć jako sen

Jednym z silniej utrwalonych w świadomości społecznej symboli śmierci 
jest sen. Analogia między fizjologicznym stanem snu i śmierci ma swoje 
źródło w podobieństwie zachowań śpiącego i zmarłego: horyzontalnej po-
zycji ciała, braku aktywności ruchowej, zamknięciu oczu (zmarłemu zwy-
czajowo zamyka się oczy).

Sen może też być postrzegany w kategorii zmiany, jako przejście ze sta-
nu czuwania, świadomości w stan spoczynku, nieświadomości.

Istnieje wiele francuskich i polskich związków frazeologicznych nazywa-
jących śmierć snem. Pośród tych związków można wyróżnić takie, które
opierają się wyłącznie na metaforze snu, np. fr. dormir en paix dosł. spać 
w pokoju, s'endormir du sommeil de la. paix dosł. zasnąć spokojnym snem, 
tzn. takim, którego nikt i nic nie zakłóca, poi. zasnąć snem głębokim tzn. ta-
kim, z którego trudno kogoś obudzić. Są również takie zwroty, w których
strukturze pojawiają się określenia nawiązujące do faktu śmierci. Sen na-
biera wówczas charakteru szczególnego, staje się snem grobowym, mogil-
nym, śmiertelnym-2, wiecznym, wieczystym, wiekuistym, daw. nieprze-

-- Por. też związek: sen śmierci na zawsze skleił komuś powieki.
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spanym, niepomnym, wiekowym (por. też spać w zimnym grobie, spać pod 
krzyżem, spać pod ziemią); w języku francuskim le sommeil etemal (dosł. wiecz-
ny sen), le dernier sommeil (dosł. ostatni sen), le sommeil de la tombe (dosł. sen 
grobowy), le sommeil de la terre (dosł. sen ziemi). Określenia wchodzące 
w skład związków podkreślają trwałość snu, np. fr. dormir du sommeil eternel
a. de 1'eternel sommeil ' spać snem wiecznym ’, s'endormir pour la nuit eternelle
dosł. zasnąć na wieczną noc, s'endormir pour la vie eternelle dosł. zasnąć na 
wieczne życie, poi. spać na wieki, zasnąć snem wiecznym, spać snem nieprzespa-
nym.

Śmierć jest snem, który nigdy się nie kończy, snem ostatnim, z którego 
już nie można się obudzić. Ale w języku francuskim śmierć postrzegana 
jest też z innej perspektywy i nazywana wielkim przebudzeniem do nowe-
go życia (le grand reveil).

Do obrazu snu nawiązują w języku polskim niektóre metaforyczne 
określenia trumny (drewniany szlafrok, dębowa a. sosnowa pościel).

Metafora snu przywołuje obraz śmierci łagodnej. W religii chrześcijań-
skiej obraz ten zostaje uzupełniony elementem oceny - śmierć łagodna to 
śmierć dobra, tzn. śmierć chrześcijańska. Aksjologizacja ta przejawia się 
w następujących związkach: francuskich s'endormir en Dieu a. rfćzm les bras 
du Seigneur dosł. zasnąć w Bogu a. w ramionach Pana i polskich zasnąć 
w Bogu a. w Panu a. w lasce Pańskiej. Zgodnie z wierzeniami chrześcijański-
mi śmierć jest stanem przejściowym w oczekiwaniu na życie wieczne (lub 
potępienie), co ilustrują przykłady fr. s'endormir dans l'esperance de la vie 
eternelle dosł. zasnąć w nadziei życia wiecznego, poi. zasnąć z nadzieją zmar-
twychwstania.

Wśród sposobów obrazowania śmierci bardzo bliskie metaforze snu jest 
traktowanie śmierci jako odpoczynku, np. fr. reposer dans le Christ dosł. od-
poczywać w Chrystusie, entrer dans le repos eternel dosł. wejść w wieczny od-
poczynek, poi. odpoczywać w Bogu, odpoczywać w niebie. Wyrazy Bóg, Chry-

stus, niebo wchodzące w skład tych zwrotów są nośnikami pozytywnych war-
tościowań uwarunkowanych kulturowo, przenoszonych na całość związku.

Śmierć jako zaprzestanie funkcjonowania mechanizmu

W języku francuskim działanie człowieka porównywane jest niekiedy 
z działaniem mechanizmu; w związku z tym śmierć przedstawiana jest jako 
zaprzestanie jego funkcjonowania. Takie wyobrażenie śmierci, występujące 
tylko we frazeologii francuskiej, nawiązuje do mechanistycznej koncepcji 
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człowieka obecnej w filozofii Kartezjusza i La Mettriego.23 Organizm ludz-
ki przestaje działać, „psuje się” tak, jak psuje się maszyna lub może ulec 
dezintegracji analogicznie do rozpadu przedmiotu na elementy składowe 
(np. deuisser ses ecrous dosł. rozkręcić swoje śruby; por. se dessouder dosł. roz- 
lutować się, le coeur a lachę dosł. serce puściło). W zwrotach auoir un court- 
circuit dosł. mieć krótkie spięcie, creuer son pneu dosł. przebić swoją oponę,
podstawą porównania stał się fakt ustania pracy mechanizmu w wyniku 
uszkodzenia któregoś z jego elementów. Uprzedmiotowienie człowieka 
wiąże się z wartościowaniem negatywnym i deprecjonuje akt śmierci.

23 Zob. na ten temat W. Ta t a r k i e w i c z, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1978, s. 50-51,
133 (por. np. tytuł podstawowego dzieła La Mettriego, L’ homme-machine); M. C o u r t o i s, 
Les mols..., s. 198.
24 T. Dobrzyńska, (Uwarunkowania kulturowe metafory, [w:] Konotacja, praca zbiorowa 

pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1988, s. 167) twierdzi, że „[...] komunikacja metaforycz-
na jest z samej swej istoty zależna od wyposażenia kulturowego uczestników aktu komuni-
kacji. [...] Metafora w oczywisty sposób jest uwarunkowana kulturowo i może funkcjonować 
tylko w oparciu o tę bliskość, jaka wynika ze wspólnoty egzystencji i rozwoju pewnej grupy
społecznej”.

Opisywane tu polskie i francuskie związki frazeologiczne powstały 
w wyniku procesu metaforyzacji i wszystkie mieszczą się w ramach katego-
rii konstytuowanej przez pojęcie zmiany. Wszystkie też zawierają w swej 
strukturze treści wspólny element znaczeniowy ' koniec ’. Może on mieścić
się w znaczeniu członu werbalnego zwrotu (np. fr. acheuer sa carriere dosł. 
zakończyć karierę, poi. zakończyć wędrówkę życia) lub w znaczeniu członu 
nominalnego (np. fr. arrwer au ternie de son existence dosł. przybyć do koń-
ca swojej egzystencji, poi. dopełnić kresu dni swoich). Może on również być 
sygnalizowany za pomocą określeń członu nominalnego związku (np. fr.
metlre son dernier paletot dosł. włożyć swój ostatni płaszcz; por. też poi. 
ostatni spoczynek) lub określeń członu werbalnego (np. ąuitter quelqu ’ un po-

ur toujours dosł. opuścić kogoś na zawsze, poi. odejść na zawsze do krainy 
cieni), a także za pomocą niektórych modalizatorów (np. fr. ne plus manger 
de pain dosł. nie jeść już chleba). Element znaczeniowy 'koniec’ może się 
mieścić w treściach presuponowanych przez znaczenie związków (np. fr.
passer l'arme a gauch.e dosł. przejść na spocznij).

Wszystkie te dodatkowe wskaźniki występujące w strukturze francuskich 
i polskich zwrotów ułatwiają proces dekodowania metafory i podkreślają 
związek tych zwrotów z faktem śmierci.

Motywacja znaczeń metaforycznych związków frazeologicznych ozna-
czających śmierć ma charakter kulturowy.24 Zarówno język polski, jak 
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i francuski w obrazowaniu śmierci odwołują się do religii chrześcijańskiej, 
elementów mitologii grecko-rzymskiej, dualistycznej koncepcji egzystencji 
człowieka, wiedzy o świecie naturalnym. Frazeologizmy polskie i francu-
skie są odbiciem światopoglądu człowieka - z jednej strony wiary w wiecz-
ne życie pozagrobowe (poprzez przywołanie istotnych realiów, np. Boga,
Sądu Ostatecznego, nieba, piekła, krainy cieni), ale też - z drugiej - świa-
domości przemijania form i sposobów bytowania.

Wspólny dla obu języków jest obraz śmierci ujmowanej jako sen i po-
dróż.

Wydaje się, że język francuski cechuje pełniejsze wykorzystanie moty-
wów drastycznych w budowaniu obrazów śmierci (np. często pojawiający
się motyw rozkładu ciała). Wiąże się to z wyraźną tendencją do pomniej-
szania zjawiska śmierci, aż do atakowania wartości samego pojęcia.

U podstaw jeszcze innego obrazu śmierci we frazeologii francuskiej leży 
refleksja nad miejscem człowieka w świecie i rolą otaczających go przed-
miotów. W takim wypadku śmierć ujmowana jest z perspektywy zdarzeń 
codziennych. Ponadto w obrazowaniu śmierci w języku francuskim można 
odnaleźć ślady wpływów mechanistycznej koncepcji człowieka obecnej 
w filozofii Kartezjusza i La Mettriego oraz uwydatnienie społeczno-praw-
nych aspektów zakończenia życia.

Warto jednak podkreślić, że w obu opisywanych językach śmierć jest uj-
mowana w kategoriach uniwersalnych. Wspólne jest przekonanie, że nie 
stanowi ona końca istnienia, lecz oznacza tylko pewnego rodzaju zmianę 
formy, sposobu i miejsca egzystowania. Przeświadczenie to znajduje od-
zwierciedlenie w obu językach, gdzie nazywa się śmierć nie wprost, próbu-
jąc w konsekwencji negować jej istnienie.
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THE LAST JOURNEY: POLISH AND FRENCH METAPHORS
OF DEATH

In the paper an attempt is madę to describe the various aspects of linguistic means of 
expressing death. Similarities and differences between Polish and French are investigated.

Several semantic groupings have been discriminated in the materiał collected: death 
as a journey, lalling asleep, the turning point or a change in one's modę of existence, or 
plunging into darkness. Deatb is also scen as the 'flame of life1 going out, or a mechanism 
symbolizing the human organism which ceases to function. The motivation behind meta-
phorical meanings of phraseological units is culture-based and on the whole transparent. 
Ali set phrases conlain the common element of'the end (of something)' and belong to the 
category constituted by the concept of change.

Similarities between Polish and French linguistic imagery of death derive from the 
common background of F.uropean culture and the universality of huinan experience. Dif-
ferences stem front dissimilar intellectual attitudes towards the phenomenon. The com-
mon reference points are Christianity, Greek and Roman mythologies, a dualistic view of 
the human being and the knowledge about the natural world.

In both languages death is portrayed as lalling asleep and a journey.
In French phraseology, however, one can see a morę conspicuous influence of the me- 

chanistic view of the human being, a greater stress on social and legał aspects of death as 
well as the presentation of death from the perspective of everyday life. It also seems that 
in French grotesque and drastic elements in portraying death are morę frequent and pro- 
nounced.


