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Jana Kochanowskiego elizejski krąg 
poetów samobójców i jego źródła 

literackie, czyli od eschatologii epickiej 
do elegijnej

W literaturze greckiej wieczne przebywanie na polach elizejskich stano-
wiło nagrodę dla herosów ginących za ojczyznę. (Zaznaczyć przy tym 
należy, że elizejskie łąki traktowane są często wymiennie z Wyspami 
Szczęśliwymi czy przywoływanym obrazem Złotego Wieku). Początek tej 
tradycji wyznaczają dzieła epoki archaicznej: Odyseja w czwartej księdze; 
Hezjod w Pracach i dniach; Pindar w II odzie olimpijskiej. W późniejszych 
wiekach ta heroiczna wersja pośmiertnej krainy szczęśliwości utrzymy-
wana jest w epice, utworach enkomiastycznych, głównie żywotopisar-
stwie, w historiografi i, a także w licznych dziełach naukowych z zakresu 
historii naturalnej oraz geografi i, które wyznaczają na mapach miejsce 
pośmiertnego bytowania bohaterów1 (co ciekawe, teksty z tej ostatniej 
dziedziny powstawały nieprzerwanie od I w. p.n.e do XVI w. po Chr.). 
Niemniej, tak jak zejście do podziemi (katabaza), by zasięgnąć wiedzy 
u zmarłych (nekyia), jest stałym elementem eposu klasycznego i nowo-
żytnego, tak też Elizjum tradycyjnie stanowiło przede wszystkim siedzi-
bę bohaterów epickich i z tym gatunkiem poetyckim było związane. 

Od heroicznej koncepcji „nieba” odchodzi jednak już Platon, który 
w Gorgiaszu, a następnie w Fedonie wyraził przekonanie, że najwyższą 
nagrodę po śmierci otrzymają fi lozofowie. 

1 Szerzej na ten temat zob. G. Urban-Godziek, Elysium of Love Poets. Th e Beginnings 
of the Motif in the Classical Literature, „Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne” 
17/2012, s. 15–35.
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Niekiedy spostrzega Radamantys duszę kogoś, kto żył zbożnie w prawdzie, czło-
wieka prostego lub kogoś innego, najczęściej zaś (...) fi lozofa zajmującego się swo-
imi sprawami, a nie wtrącającego się do wszystkiego, co tylko w życiu napotkał; 
zdumiewa się wówczas i odsyła tę duszę na w yspy szczęśl iwe2. 

Odnośnie zaś do wszystkich, o których orzeka się, iż wiedli ż yc ie  w yjątkowo 
cnotl iwe, to uwalnia się ich ze świata podziemnego, skąd wychodzą jak z więzień 
i przenoszą się do ś wiata  cz yste g o  na powierzchni ziemi, by tam zamieszkać. 
(...) A spośród nich ci, którzy zostali wystarczająco ocz yszczeni  prze z  f i lo-
zof ię, będą wieść odtąd na zawsze życie bezcielesne i zamieszkają w mie jsca ch 
jes zcz e  wspanial sz ych, lecz miejsca te niełatwo opisać (...)3.

Pisma te znalazły odzew w późniejszej literaturze, również rzym-
skiej. Wergiliusz, komponując swój wielki państwowotwórczy poemat, 
podejmuje koncepcję epicko-heroiczną, rozbudowując Homerycki Ha-
des w szóstej księdze Eneidy. Na jego wizję świata zmarłych oddziałała 
również mocno myśl orfi cko-pitagorejska oraz nauka Platona o duszy 
nieśmiertelnej4 – w kwestii nas tu interesującej oddziaływanie to uwi-
dacznia się w dopuszczeniu do elizejskiej biesiady prócz herosów spod 
Troi również sług Apollina (zgodnie zresztą z Platońską koncepcją z Fe-
dona): mędrców i pobożnych wieszczów (pii vates), piewców dobrej sła-
wy – czyli poetów epickich – twórców najwyższej rangi:

Hic manus ob patriam pugnando volnera passi, 
quique sacerdotes casti, dum vita manebat, 
quique pi i  vates  et Phoebo digna locuti, 
inventas aut qui vitam excoluere per artis, 
quique sui memores aliquos fecere merendo: 
omnibus his nivea cinguntur tempora vitta5. (660–665) 

2 Gorgiasz 526C; cyt. za: Platon, Gorgias. Menon, przełożył, wstępem i komentarzem 
opatrzył P. Siwek, Warszawa 1991.
3 Fedon 114 B-C; cyt. za: idem, Fedon, przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył 
R. Legutko, Kraków 1995.
4 Bogate źródła Wergiliuszowej wizji podziemi podaje Austin w: P. Vergili Maronis Aenei-
dos Liber Sextus, with a commentary by R.G. Austin, Oxford 1986, s. 202 ff .
5 Cyt. za: http://www.thelatinlibrary.com/vergil/aen6.shtml, dostęp 17.01.2014.

Tu się skupili ci, co dla ojczyzny
Cierpieli rany, ci, co kapłanami 
Za życia byli zacnymi, a także
W ieszcze  pobożni, którzy godne Feba 
Pieśni śpiewali, jak i ci, co życie
Uszlachetnili przez prawdy odkryte,
Wszyscy, co sobie zasłużyli na to,
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Tym samym Wergiliusz wprowadził do późniejszej epiki europejskiej 
motyw elizejskiej nagrody dla piewców chwały wielkich bohaterów. Za-
nim jednak zaczęły powstawać inspirowane Eneidą dzieła epickie, bo 
natychmiast po publikacji tejże, stworzony przez wieszcza precedens 
wykorzystali czciciele lżejszej Muzy – twórcy elegii miłosnej, Tibullus 
i Propercjusz, a następnie Owidiusz – i poczynali sobie z nim nader 
śmiele. Dokonawszy przewartościowania etyki Wergiliusza, znalezione 
u niego motywy o proweniencji ściśle epickiej dostosowali do stworzo-
nego przez siebie świata elegijnego, gdzie najwyższą racją jest miłość. 
Jeśli Platon uznał mędrców za jedynie godnych eteru, Wergiliusz zaś 
do heroicznego Elizjum włączył jeszcze poetów epickich, to czemuż ele-
gik nie mógłby postąpić analogicznie? Ten zaiste obrazoburczy pomysł 
realizuje Tibullus w elegii I 3 bardzo konsekwentnie, z pedantycznym 
poszanowaniem konwencji swego gatunku. Co więcej, nie mówi tu, tak 
jak jego dwaj wielcy wymienieni poprzednicy, o mędrcach czy epikach 
w ogóle, ale, ni mniej ni więcej, tylko o sobie samym. Dlaczego? Po-
nieważ bohaterem rzymskiej elegii jest poeta-kochanek, żalący się na 
niedole miłości i nazywany imieniem autora. Ta kreacja bohatera-poety 
sprawiła, że elegia stała się gatunkiem autotematycznym, pozwalają-
cym roztrząsać kwestie metaliterackie – dzięki przedstawianemu tu 
motywowi dysputy te z czasem prowadzono również w głębinach Ha-
desu, zasiadając w laurowym gaju z innymi literatami...

Złożony ciężką niemocą w czasie kampanii wojennej, na wyspie 
Korfu, Tibullus, spodziewając się smutnej śmierci, z dala od ojczyzny, 
od krewnych i ukochanej, snuje wizje pośmiertnej nagrody, jaka go cze-
ka za wzorowo sprawowane obowiązki zawodowe. Ale nie w zawodzie 
żołnierza, którego szczerze nienawidził ten bard pacyfi stów, lecz poety 
elegijnego. Ten wybór jest znamienny – umierając na wojnie, w służbie 
ojczyzny, mógłby żądać dla siebie Elizjum heroicznego – jednak duma 
poety wyznaczającego nowe szlaki rzymskiej poezji każe mu wykreo-
wać inny raj: Elizjum przeznaczonego dla elegijnych kochanków. Co 
więcej, struktura jego tekstu wskazuje, że jest to miejsce przeznaczone 

By pamiętali o nich ludzie. Wszystkim
Śnieżyście biała wstęga wieńczy skronie. 

Wergiliusz, Eneida, przełożył i opracował Z. Kubiak, Warszawa 1998, w. 926–934.
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wyłącznie dla nich, a o innych obszarach „nieba” nie ma tu mowy: Illic 
est, cuicumque rapax mors venit amanti6 (w. 65) [Tu są ci, których zabrała 
nagła śmierć z miłości7]. 

Już od pierwszych słów opisu ujawnia się „rewolucyjne” potrakto-
wanie tematu: Sed me, quod facilis tenero sum semper Amori, Ipsa Venus 
campos ducet in Elysios (w. 57–58) [Lecz mnie, ponieważ zawsze byłem 
posłuszny czułej miłości, sama Wenus wprowadzi na elizejskie pola]. 
Jak skrupulatnie ustalili badacze po latach poszukiwań, to jedyne 
w sztuce starożytnej przedstawienie Wenery w charakterze psychopom-
pos – boga wprowadzającego duszę do Hadesu8 (zawsze ta rola należała 
do Hermesa/Merkurego, co pamiętamy np. z mitu o Eurydyce). 

Miłość elegijna jest niejako „z defi nicji” nieszczęśliwa, pełna udręki 
zazdrości, niepokoju oczekiwania, zawodu zdrady, lamentów wyśpie-
wywanych nocą pod drzwiami niewiernej, twardej dziewczyny. A za-
tem, gdy życie dla wiernego kochanka jest cierpieniem, po śmierci musi 
spotkać go los będący odwrotnością jego udręk, ale zgodny z gustem 
i konwencją gatunku.

Tekst Tibullusa pełen jest elegijnych słów kluczy i konsekwentnie 
utrzymany w stylistyce gatunku. Badacze mówią tu zgodnie o erotyza-
cji Elizjum: 

Hic choreae cantusque vigent, passimque vagantes 
Dulce sonant tenui gutture carmen aves, 

Fert casiam non culta seges, totosque per agros 
Floret odoratis terra benigna rosis; 

Ac iuvenum series teneris inmixta puellis 
Ludit, et adsidue proelia miscet Amor. 

Illic est, cuicumque rapax mors venit amanti, 
Et gerit insigni myrtea serta coma9. (Tib. I 3, 57–66)

6 Cytaty z Tibullusa za: http://www.thelatinlibrary.com/tibullus1.html, dostęp 
17.01.2014. Dalej używam skrótu: Tib. I 3.
7 Jeśli nie zaznaczono inaczej, przekłady pochodzą od autorki.
8 Zob. literaturę przedmiotu w: L.B.T. Houghton, Tibullus’ Elegiac Underworld, „Th e Clas-
sical Quarterly”, vol. 57, no. 1 (May, 2007), s. 154. 
9 Tutaj tańce, tu pieśni – gdzieniegdzie wśród ziela

z malutkich dziobków ptasich płynie pieśń wesela.
Wonny owoc przynosi nieuprawna rola,
pachnącymi różami kwitną wszystkie pola.
Tu z młodzieńcami igra pięknych dziewcząt rzesza,
Amor miłosne żarty w drobne sprzeczki miesza.
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Nawet jeśli przyjąć, że mamy tu typowe składniki opisów Wysp 
Szczęśliwych i odprawianych tam biesiad: tańce, pieśni, wonne owoce 
i róże rosnące bez pracy ludzkiej, śpiew ptasząt, mirtowe wieńce, to nie-
wątpliwie są one również charakterystyczne dla poezji miłosnej (mirt 
jest wręcz symbolem Wenery i elegii). Co jeszcze bardziej zwraca uwa-
gę, to skupienie w tym krótkim fragmencie przymiotników typowo ele-
gijnych10, jak tenuis i tener: śpiew ptaków dobywa się z ich „delikatnych 
gardziołek” – tenui... guttere; młodzi chłopcy zmieszani są z czułymi, 
delikatnymi dziewczętami teneris immixta puellis (elegijna dziewczyna, 
w zależności od aktualnych relacji z kochankiem, jest albo tenera – de-
likatna, czuła, rozkoszna, albo dura – twarda, nieustępliwa, nieprzy-
stępna). Co więcej, młodzież owa zabawia się miłosnymi sprzeczkami. 
W elegii czasownik ludo wskazuje zabawę o naturze erotycznej, zaś wy-
rażenie adsidue proelia miscent odnosi się do jednego z podstawowych 
toposów gatunku: militia amoris, miłosnej walki czy miłości jako walki. 

A zatem w Hadesie elegijnym za wierność bogom miłości czeka na-
groda, natomiast sprzeniewierzenie się uczuciu, odrzucenie go (bez 
względu na przyczynę) zasługuje na najwyższą karę. Rozkoszny obraz 
„raju” pełnego pogodnych barw i dźwięków natychmiast skontrastowa-
ny jest z opisem „piekła”: 

At scelerata iacet sedes in nocte profunda
 Abdita, quam circum fl umina nigra sonant: 

Tisiphoneque inpexa feros pro crinibus angues
 Saevit, et huc illuc inpia turba fugit. 

Tum niger in porta serpentum Cerberus ore
 Stridet et aeratas excubat ante fores11. (67–72)

Tutaj po śmierci każdy przybywa kochanek –
Każdemu zdobi z mirtu spleciony wianek. 

Rzymska elegia miłosna (wybór), przeł. A. Świderkówna, oprac. G. Przychocki, W. Strze-
lecki, Wrocław 1955.
10 Podążam tu za ustaleniami Houghtona, Tibullus’ Elegiac..., s. 155–162 i jego, cytowa-
nych tamże, poprzedników. 
11 Przekład A. Świderkówny (Rzymska elegia miłosna): 

Tyzyfone okrutna pieści przy swej twarzy
Żmije w włosy wplecione – pierzcha tłum zbrodniarzy.
Wtedy to czarny Cerber z paszcz groźnych, wężowych
Zasyczy, wiernie strzegąc wielkich bram spiżowych.
Kraj zbrodni w niezgłębionej, mrocznej tonie dali,
A wokół się rzek strasznych czarna fala żali.
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Siedzibę zbrodniarzy przeciwko miłości spowija głęboka ciemność 
nocy, słychać tylko otaczające ją czarne rzeki. Trafi ający tam bezboż-
nicy, rażeni zgrozą, starają się uciec przed stojącą u wejścia wężowłosą 
Tysyfone, jednak bram piekielnych strzeże inny potwór – czarny Cer-
ber syczący wężowymi paszczami. Zapewne przeraźliwa Erynia jest tu 
odpowiedniczką Wenery, a równocześnie zwykle pięknowłosej elegijnej 
dziewczyny; natomiast leżący przy spiżowych wrotach Cerber to stróż 
domu kochanki uniemożliwiający trapionemu pragnieniem miłosnym 
wejście do ukochanej. Przywołany w ten sposób, kluczowy dla rzym-
skiej elegii motyw paraklausithyron12 (pieśń pod zamkniętymi drzwia-
mi, prototyp serenady) bezbłędnie wskazuje konwencję opisu Hadesu. 
Te właśnie zamknięte drzwi dziewczyny (drzwi od lupanaru zaznacz-
my) są źródłem największych udręk i wszystkich nieszczęść bohatera 
elegii – na jakież więc inne najgorsze cierpienia mógłby być skazany 
ten, który sprzeniewierzy się miłości?

Światem, ale i zaświatami elegii Tibullusa rządzi zarówno poetyka, 
jak i etyka elegii. Ów zwykle postrzegany jako sentymentalny, łzawy 
Tibullus, zaledwie w poprzedniej w cyklu elegii I 2, daje wykład elegij-
nej moralności, moralności à rebour, wedle której najwyższym prawem 
jest miłość. Ona usprawiedliwia, a nawet nakazuje zdradę małżeńską, 
jeżeli wybrankiem serca dziewczyny jest inny mężczyzna; natomiast 
zbrodnią jest, gdy porzuca ona wiernego jej poetę, oddając się boga-
temu kochankowi. A że bohaterki elegii pochodzą z półświatka, rzecz 
jest częsta – tak jak i spowodowane tym cierpienia nieszczęsnego poety 
i lamenty na progu. 

Nie bez znaczenia jest też katalog pokutujących w tym elegijnym 
Tartarze postaci mitycznych. Każda z nich zgrzeszyła przeciwko bo-
gom miłości: Iksjon targnął się na Junonę (by nie dopuścić do gwałtu 
na swej małżonce, Dzeus stworzył chmurę w jej kształcie) – tak jak był 
targany ognistymi namiętnościami za życia, tak po śmierci Iksjon wi-
ruje w płonącym kole. Titios chciał zgwałcić Latonę, matkę Apollina 
i Diany, za co leży na dnie Tartaru, a jego potężne ciało zajmuje dzie-
więć akrów ziemi, zaś wciąż odrastającą wątrobę tytana rozszarpują 

12 F.  Copley, Exclusus amator. A Study in Love Poetry, Oxford 1956, s. 70f; G.  Urban-
-Godziek, Elegia na progu. Antyczne dziedzictwo motywu paraklausithyron w twórczości 
elegijnej renesansu (usque ad Ioannem Cochanovium), „Poznańskie Studia Polonistyczne. 
Seria Literacka” 2011, nr 18 (38), s. 45–81.
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sępy. Danaidy natomiast, które na rozkaz ojca zabiły swoich mężów, po 
śmierci muszą czerpać wodę i napełniać nią dziurawą beczkę. Trudniej-
sza do wyjaśnienia była obecności Tantala w piekle grzesznych miłośni-
ków. Dopiero bowiem w roku 1975 została dowiedziona jego erotyczna 
wina, gdy znaleziono wzmiankę o zaginionej elegii Aleksandryjczyka 
Fanoklesa, wedle którego Tantal zapłonął żądzą i porwał się na mło-
dziutkiego Ganimedesa13. Postaci te oraz symbolicznie odpowiadające 
winie kary, które ponoszą, w rzymskiej elegii często obrazowały cier-
pienia niezaspokojonego kochanka. 

Prezentowany motyw, opracowywany jeszcze w starożytności wie-
lokrotnie, zarówno przez twórców poezji miłosnej (Propercjusz czy 
Owidiusz), jak i żałobnej (Stacjusz), dał początek wielu różnorakim od-
mianom w literaturze nowożytnej. Przykładowo, obecne tu nierzadko 
katalogi poetów, którzy spotykają się w zaświatach, dały początek po-
pularnym rozmowom umarłych – precedens stworzył Owidiusz w ele-
gii żałobnej dla Tibullusa, będącej w istocie parodią omawianego powy-
żej utworu14, ale gatunek ukonstytuował Lukian, ważnym zaś ogniwem 
dla literatury nowożytnej będzie również la bella scola z Piekła Dantego. 

Uwagę zwraca motyw częsty w łacińskiej elegii renesansowej, prze-
niesiony następnie do innych gatunków również w językach wernaku-
larnych. Oto za życia nieszczęśliwi kochankowie-poeci spotykają się po 
śmierci w Elizjum wraz z mistrzami tego samego gatunku z różnych 
epok, a towarzyszą im w rajskich rozkoszach tytułowe bohaterki ich 
poetyckich tomów – nareszcie im oddane i wierne15. Taki obraz pojawia 
się zarówno w epitafi ach, jak i w pisanej w przeczuciu śmierci elegijnej 
autobiografi i i ma podwójną rolę konsolacyjną: umrę przedwcześnie, 
ale znajdę się w Elizjum i nie dość że z ukochaną, to jeszcze z wszystki-
mi wielkimi poetami starożytności!

13 A.G. Lee, Tibullus, Elegies, Cambridge 1975, s. 106.
14 Zob. m.in. C. Perkins, Love’s Arrows Lost. Tibullan Parody in Amores 3.9, „Th e Classical 
World”, vol. 86, no. 6 (Jul.–Aug., 1993), s. 459–466; J. Reed, Ovid’s Elegy on Tibullus and 
Its Models, „Classical Philology”, vol. 92, no. 3 (Jul., 1997), s. 260–269.
15 Dwa z nich (G.  Pontano, Tumuli I 14 i M.  Flaminio, De Se eagrotante) omówiłam 
w: Bukoliczna przestrzeń Elizjum poetów miłości, czyli o bliskich związkach erotyki bukolicz-
nej i epicedium, w: Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, 
Warszawa 2010, s. 43–44.
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Tu warto jednak przedstawić nieco inny, a na tle poezji nowołaciń-
skiej nader oryginalny i intrygujący wariant motywu stworzony przez 
Jana Kochanowskiego. 

W renesansowej elegii, odmiennie niż w starożytnej, historia uczu-
cia bohatera – nieszczęśliwego w miłości zubożałego poety – przed-
stawiona jest chronologicznie, tak że możemy śledzić rozwój romansu 
i stany emocjonalne kochanka: od wielkich uniesień i nadziei, tęsknego 
oczekiwania na ukochaną, przez ból kolejnych rozczarowań i nowych 
złudzeń, po ostateczną klęskę – niepodważalne dowody zdrady, roz-
pacz zawodu, lamenty i próby ukojenia. W powstającym przez około 
trzydzieści lat elegijnym cyklu Kochanowskiego, najbardziej rozbu-
dowana i niezwykle wiarygodna psychologicznie jest część środkowa 
zajmująca omal całą księgę drugą. Rozpamiętywanie bólu rozstania, 
pragnienie wyzbycia się miłości na przemian z próbami usprawiedli-
wienia dziewczyny i odzyskania jej wzajemności, wreszcie pocieszenie 
przychodzące we śnie – tym boleśniej zderzone z rzeczywistością na 
jawie. W końcu, nie mogąc się wyzwolić z dręczącego uczucia, bohater 
decyduje się na krok ostateczny – przerwanie męki wraz z życiem: Cur 
moror aut rapidas praeceps dare corpus in undas,/ Aut rigido infelix ense 
aperire latus? [Czemu zwlekam? Nie lepiej albo rzucić się w odmęty, 
albo, nieszczęsny, przebić bok twardym mieczem?]16.

Jest to stan ostatecznej desperacji – pociechę może znaleźć już tyl-
ko w wizji wynagrodzenia w Elizjum dla siebie i zemsty zza grobu na 
niewiernej. Rozpoczynając wyrażeniem nadziei, że sama zapłacze na 
jego grobie, szybko zdaje sobie sprawę z naiwności tego oczekiwania, 
więc z bezsilności przywołuje wręcz groteskowy obraz swego szkiele-
tu straszącego ciemiężycielkę (w. 27–41). Ta w końcu umrze i trafi  we 
właściwe miejsce: do Tartaru, by cierpieć z innymi, którzy znieważyli 
miłość: 

Nequicquam: magni siquidem rea criminis Orco 
Sontem animam debes sacrilegumque caput. 

16 Elegie Kochanowskiego w oryginale (transkrypcja oparta na pierwodruku z 1584 r.) 
cytuję za edycją internetową: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/tscript/show/id/334/this-
sectionid/314.html, podobnie jak przekłady autorstwa Grzegorza Franczaka: http://
neolatina.bj.uj.edu.pl/tslate/show/id/334.html#4762, dostęp 17.01.2014. Dalej uży-
wam skrótu: Koch. el. II 10.
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Illic ne g lecto  poenas dabis, improba, amor i ,
Illic fert meriti praemia quisque sui17. (Koch., el. II 10, 43–46)

Jej wina to neglectio amoris, po grecku adikia. Wzgarda dla ofi aro-
wanego uczucia, odrzucenie miłości (bez względu na przyczyny) to 
według etyki greckiej grzech, wina tragiczna, pycha (hybris) i musi być 
pomszczona – przez bogów i ludzi.

Wśród potępionych miłośników Kochanowski umieszcza postaci 
te same, co Tibullus: Danaidy, Iksjona, Tityiosa, lecz zamiast Tantala 
(o którego erotycznej winie nie mógł wiedzieć) – postać również dla 
nas nieoczywistą w tym kontekście, Syzyfa. Jednak erudycja Kocha-
nowskiego zapewne pozwoliła mu na znalezienie i u owego topiczne-
go mieszkańca Hadesu winy z tej kategorii (próba gwałtu na Junonie, 
uwiedzenie matki Odysa w noc przed ślubem, spłodzenie mścicieli 
z własną bratową). Co ważniejsze, jak już wspomniano, w elegii często, 
zwłaszcza u Propercjusza, daremność zabiegów o ukochaną poety i jego 
los przyrównany jest do cierpień Tantala, Syzyfa, Danaid i Iksjona.

At me, qui ad Stygias descendo innoxius undas,/ Consecrata pi i s  ma-
nibus  arva manet (w. 56) [Mnie zaś, który niewinny zstępuję ku fa-
lom Styksu, czekają pola poświęcone pobożnym duchom]. Krajobraz 
tej krainy nosi znamiona Wysp Szczęśliwych czy Wieku Złotego: Nullus 
ubi auditur luctus nullique labores,/ Sed choreae et cantus, et ioca amoena 
vigent (w. 59–60) [Gdzie żadnych nie słychać narzekań, gdzie żadnych 
mąk, lecz tylko tańce i śpiewy, i przyjemne zabawy]. 

A teraz przechodzimy do sedna sprawy: Kochanowski tworzy tu wy-
jątkowy katalog szczęśliwych dusz. Można by powiedzieć po dantejsku, 
że jest to krąg poetów samobójców18. Oto śpiewa tam miodopłynny-
mi usty Safona, która, wedle legendy spopularyzowanej przez heroi-
dę szesnastą Owidiusza, z miłości do młodziutkiego pasterza Faona 

17 bo obciążona tak wielką przewiną
Orkusowi musisz oddać zbrodniczą duszę i bezbożną głowę.
Tam, bezecna, poniesiesz karę za wzg ardę  miłośc i,
tam każdy odbiera zapłatę za swe uczynki.

18 Hic denso in populo superata Leucade Sappho 
Mellifl uo dulces fundit ab ore sonos.
Assidet huic viridi praecinctus tempora lauro 
Orpheus et cytharae fi la canora movet.
Assidet et Latii lumen Lucretius orbis,
Contra quam chartis prodidit ipse suis. (Koch. el. II 10, 61–66)
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rzuciła się z Leukadejskiej skały. Wtóruje jej na cytrze Orfeusz. Jego 
odmowę udziału w bachanaliach i współżycia z kobietami po ostatecz-
nej utracie Eurydyki interpretowano jako gest samobójczy, prowokują-
cy śmierć. A naprzeciw nich Lukrecjusz, lumen Latii orbis (chwała, blask 
łacińskiego świata). Lukrecjusz, potępiający niepowściągliwą, „roman-
tyczną” miłość w czwartej księdze De Rereum natura, według średnio-
wiecznej legendy, której źródła upatruje się w Chroniconie św. Hieroni-
ma, sam oszalały z miłości przecina nić swojego życia. 

Adstant mille alii, fugientes taedia vitae,
Qui manibus debent ultima fata suis.

Haec loca me acceptura, diem cum clausero summum,
Spem mihi dat pietas integritasque mea19. (Koch. el. II 10, 67–70)

Fugientes taedia vitae to ci, których wstręt do życia skłonił do osta-
tecznej ucieczki; pietas to pobożność, integritas zaś to uczciwość, a na-
wet czystość. Wierność w miłości jest bowiem wyrazem pobożności 
wobec bogów miłości. Całość zakończona została wyznaniem wiary 
w nieśmiertelność duszy – wyznaniem o proweniencji platońsko-horac-
jańsko-elegijnej. 

Niezwykle interesująca wydaje się kwestia, skąd u Kochanowskiego 
tak śmiały pomysł na stworzenie raju dla kochanków-poetów-samo-
bójców, bo rzecz jest bez precedensu. Na obraz ów składa się kilka mo-
tywów znanych z antycznej i średniowiecznej poezji. 

Pierwszy, to desperackie samobójstwo z powodu nieodwzajemnio-
nej miłości20 (różne od samobójstwa opisywanego w tragediach, gdzie 
w grę wchodzi głównie obrona honoru, nawet jeśli sama miłość, która 
stanęła u początku nieszczęścia, ma znamiona szaleństwa, mania21). 
Ten motyw do liryki miłosnej wszedł, jak się wydaje, bezpośrednio 

19 Jest tu i tysiąc innych, którzy uciekli od przykrości życia/ i własnymi rękoma zadali sobie 
śmierć./ Ta właśnie kraina mnie przyjmie, gdy dokonam żywota:/ nadzieję tę daje mi moja 
pobożność i uczciwość.
20 Wśród jedenastu powodów samobójstwa opisanego w przekazach antycznych (lite-
rackich i prawnych), które wyszczególnia Anton J.L. van Hooff , From Autothanasia to 
Suicide. Self-Killing in Classical Antiquity, London–New York 1990, nie ma samobójstwa 
z miłości. Jego przypadki, wyłącznie literackie, włącza autor do różnych innych kate-
gorii, głównie do nazwanej przezeń Grief: dolor. Jest to jednak ujęcie historyczne, nie-
uwzględniające konwencji literackich.
21 W dziełach medycznych – od czasów aleksandryjskich, przez podręczniki arabskie, 
które zainicjowały średniowieczną literaturę medyczną, po czasy nowożytne – melan-
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z poezji pastoralnej22. Elegików rzymskich miłość nigdy nie doprowa-
dzała do samobójstwa – mieli inne remedia amoris. Choć niekiedy ich 
teksty wskazują taką możliwość23. Chociaż elegia augustowska bukoli-
ce bardzo wiele zawdzięcza, to jednak w etyce rzymskiej samobójstwo 
i to samobójstwo honorowe, a nie desperackie było ideałem stoickim, 
niejako państwowym, czyli z defi nicji elegikom obcym (wybór elegii 
był nie tylko wyborem artystycznym, ale i politycznym – to gatunek 
opozycjonistów). Miłość elegików rzymskich wahająca się między 
tradycyjnym modelem zmiennego uczucia do kurtyzany a tęsknotą 
za wzajemnością, pełnym oddaniem i trwałością związku (zwłaszcza 
w wizjach roztaczanych w pierwszej księdze elegii Tibullusa), do tak 
desperackich czynów jednak nie doprowadzała. Tymczasem w ele-
giach Kochanowskiego opisujących miłość do Lidii samobójstwo staje 
się kulminacyjnym motywem, przygotowywane jest przez omal cały 
drugi tom, od elegii czwartej, przez dziesiątą, do ostatniej jedenastej, 
w której zostanie ono dokonane – lecz we śnie, śnie ostatecznie wy-

cholia miłosna czy furor amoris, prowadząca niekiedy do samobójstwa, była defi niowana 
jako odrębna jednostka chorobowa.
22 Już w idylli pierwszej Teokryta Dafnis umiera w nurtach rzeki za przyczyną miłości 
(z powodu braku znajomości przywoływanego tam mitu, pełna interpretacja jego czynu 
jest nam dziś niedostępna). Następnie idylla dwudziesta trzecia z Corpus Th eocriteum, 
gdzie zdesperowany młodzian wiesza się przed siedzibą ukochanego. Z tego utworu 
nieszczęsny kochanek dotarł do literatury średniowiecznej i nowożytnej przez Meta-
morfozy Owidiusza (XIV 698–758: wzgardzony Ifi s wieszający się na drzwiach nieczułej 
Anaksarety zamiast wieńca – forma nieklasycznego paraklausithyronu) oraz Calpurniu-
sa Siculusa parafrazującego Pseudo-Teokryta w swojej trzeciej eklodze.
23 Zofi a Głombiowska (Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje, Warszawa 
1981, s. 123–124), w kontekście omawianej tu elegii II 10 Kochanowskiego i planów 
samobójczych bohatera oraz pragnienia wywarcia zemsty na dziewczynie, wymienia 
Propercjusza el. II 8:

sic igitur prima moriere aetate, Properti?
sed morere; interitu gaudeat illa tuo! (...)

sed non eff ugies: mecum moriaris oportet;
hoc eodem ferro stillet uterque cruor. (w. 17–18; 25–26)

[Tak ty masz w pierwszej młodości umrzeć, Propercjuszu?
Umrzyj! Niech ona się cieszy, że cię wzięła śmierć. (...)
I ty mi także nie ujdziesz: musisz umrzeć ze mną!
Jeden miecz niech z nas obojga wraz wytoczy krew!]

Propercjusz, Poezje wybrane, wyboru dokonał, przełożył i opracował M.  Brożek, War-
szawa 1986.
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bawiającym z dręczącego uczucia24. W elegii renesansowej to rzadki 
motyw i chyba nigdy tak szeroko nie opracowany – Zofi a Głombiow-
ska wymienia kilka utworów nowołacińskich, gdzie samobójstwo jako 
ucieczka od nieszczęśliwej miłości się pojawia – są to zwykle jednak 
tylko wstawki, nierozbudowane i z pewnością niemające tak ważnej roli 
kompozycyjnej dla całości cyklu elegijnego, jak u Kochanowskiego25. 
Nie da się też dziś wskazać jakiegokolwiek porównywalnego zbioru 
czy utworu w literaturze nowołacińskiej, tak szeroko opracowującego 
proces wyzwalania się z dręczącego uczucia, aż po wyjście ostateczne. 
Kochanowski, nawet na tle swojej epoki, epoki humanizmu, wykazuje 
niezwykłą wnikliwość psychologiczną i umiejętność opisu prób odzy-
skiwania równowagi psychicznej po stracie. A używał do tego narzędzi 
jak najbardziej konwencjonalnych, znanych od starożytności – poezji 
epicedialnej (Treny) i elegii miłosnej (II ks. Elegii)26. 

Szkołą opisu gwałtownych uczuć rozpaczy, która wiedzie do sza-
leńczych czynów wymierzonych przeciw sobie, tak dla antycznych, jak 
i średniowiecznych oraz nowożytnych twórców, były za to elegijne Listy 
heroin Owidiusza. Spośród osiemnastu sportretowanych tam mitycz-
nych (lub zmitologizowanych, jak Safona) niewiast, połowa z nich pisze 
ostatni list – tuż przed śmiercią z własnej ręki – adresowany do uko-
chanego, który ją porzucił. (Jan Kochanowski zdaje się opierać swoją 
elegię I 2 na heroidzie IV, dwie inne przełożył w Pieśniach). 

Drugą tradycją, jaką przywołuje Kochanowski, są epickie katalogi 
zmarłych, w tym mitycznych niewiast wspominanych u Homera i Wer-
giliusza w kontekście ich perypetii miłosnych. O ile Homer (Odysea 
XI 231–340) wymienia szereg niewiast dlatego, że były matkami zro-
dzonych z bogów herosów, protoplastów wielkich rodów królewskich 
(choć są tu też i zbrodniarki), to już Wergiliusz (Eneida VI 440–445) 
wyróżnia, przeznaczając dla nich w Tartarze specjalne miejsce – Pola 
Żalu (lugentes campi), niewiasty, które zgubiła twarda miłość, pojąc 

24 Na ten temat szerzej: G. Urban-Godziek, De consolatione somni – fi gura Pocieszycielki. 
Jan Kochanowski w nurcie łacińskiej literatury europejskiej (Boecjusz, F. Petrarca, G. Ponta-
no, J. Secundus) – dostępne na: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/main/reports.html, dostęp  
17.01.2014.
25 Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 124–128.
26 W obu tych przypadkach jako odnośnik potrafi ę wskazać jedynie dzieło Giovannie-
go Pontano, u którego jednak strata ukochanej (żony Ariadny) spowodowana była jej 
śmiercią – łączy więc on tu dwie konwencje – miłosną i epicedialną. 
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okrutną trucizną (hic quos durus amor crudeli tabe perdit). Przebywają 
w odosobnionym miejscu, w cieniu mirtów, a troska nie opuszcza ich 
nawet po śmierci (secreti celant calles et myrtea circum / silua tegit, curae 
non ipsa in morte relinquunt). To miejsce, zamieszkane tak przez wierne, 
jak i zbrodnicze kobiety, potrzebne było, by Eneasz mógł spotkać po-
rzuconą przezeń Dydonę, która po odjeździe ukochanego przebiła się 
mieczem. 

Bohaterkami samobójstw z miłości w literaturze klasycznej były 
chyba wyłącznie kobiety, choć w niniejszym kontekście można przy-
wołać fragment tekstu nieco późniejszego, to jest dialogu Kataplos 6 
Lukiana. Jest to rozmowa Kloto i Hermesa z Charonem, którzy wy-
mieniają uwagi o pasażerach piekielnego przewoźnika, pogrupowa-
nych według płci, stanu, wieku i rodzaju śmierci. Jedną z grup stanowi 
„Siedmiu, którzy popełnili samobójstwo z miłości, między nimi fi lozof 
Th eagenes – dla kurtyzany z Megary”27.

Chociaż Kochanowski był świadomym klasycystą, w łacińskich 
utworach nawiązującym wyłącznie do stylistyki antycznej, to źródeł 
jego idei często należy szukać w literaturze mu współczesnej bądź śred-
niowiecznej. Do niej się zatem teraz należy odwołać.

Późne średniowiecze przejmuje wielką spuściznę epiki klasycznej – 
w pierwszej połowie XIV wieku powstają dwa wielkie eposy: włoska 
Komedia Dantego i, znacznie mniej znana i ceniona, niedokończona 
łacińska Afryka Petrarki28. Na Dantego, jak wiadomo, obraz podziemi 
z VI księgi Eneidy miał decydujący wpływ. Również laurowy gaj wiesz-
czów i fi lozofów wiodących po śmierci dalsze dysputy odbił się echem 
w jego schrystianizowanej wizji zaświatów. Tę wyróżnioną przez Wer-
giliusza klasę również Dante traktuje ze szczególną atencją. W Limbo 
(czyli przedsionkach piekła) tworzy la bella scola – osobne miejsce dla 
magnanimi, wielkich ludzi przeszłości (postaci historycznych, mitycz-
nych, a z niedawnej przeszłości – myślicieli arabskich), którzy pozba-
wieni łaski chrztu świętego nie mogli dostąpić zbawienia, ale osiągnęli 
cnoty kardynalne i intelektualne w stopniu heroicznym. Nie mogąc ich 

27 Przekład GU-G na podstawie: Th e Downward Journey or Th e Tyrant, w: Lucian Volume II, 
transl. A.M. Harmon, London 1915.
28 Za życia Petrarki przyniosła mu wielką sławę, humaniści renesansowi się do niej od-
wołują i wiele jej zawdzięczają, w XIX i XX w. zdyskredytowana, dziś znów wysoko oce-
niana, wzbudza duże zainteresowanie badaczy.
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umieścić w raju, Dante tworzy dla nich locus amoenus w podziemiach, 
wzorując się na Elizjum z Eneidy29. Znaczną część z nich stanowią 
fi lozofowie i poeci. Razem zestawieni zostali Homer, Horacy, Owi-
diusz i Lukan. To jest też miejsce przeznaczone dla oprowadzającego 
Dantego Wergiliusza, który tu właśnie okazuje największe wzruszenie 
i współczucie dla odciętych od chwały Boskiej. W innym miejscu prze-
mieszani są poeci mityczni z historycznymi: Orfeusz, Cyceron, Linus 
i Seneka. Co ciekawe, choć samobójcy są w Boskiej komedii bezwzględ-
nie potępieni – zamienieni w uschłe drzewa znajdują się w siódmym 
kręgu piekła – to na elizejskie łąki szlachetnych dusz nie zawahał się 
Dante wprowadzić samobójcę Lukana, najwyraźniej pomijając kwestię 
rodzaju jego śmierci. 

Głębszą refl eksję na ten temat podjął jednak Petrarka. W zbiorze 
Epistolae familiares znajduje się list Ad Vergilium Maronem, heroicum 
poetam (XXIV 11). Tekst ów jest bardzo silnie zakorzeniony językowo 
zarówno w szóstej księdze Eneidy, jak i czwartej Inferno – parafrazu-
je przywoływane tu opisy podziemnych rejonów przeznaczonych dla 
wielkich i szlachetnych30. Przejęty czcią dla swego niedościgłego mi-
strza i głębokim niepokojem, Petrarka zapytuje go, w którym kręgu 
Awernu spoczął31.

29 Na temat statusu mieszkańców Limbo oraz jego kreacji na wzór pól elizejskich w Enei-
dzie zob. M. Maślanka-Soro, Tragizm w Komedii Dantego, Kraków 2005, s. 178–188 – 
tam też obszerna bibliografi a tego zagadnienia. 
30 Jonathan Usher mówi tu wręcz o „‘Dantifi cation’ of Vergil” i „‘Virgilifi cation’ of 
Dante”. J.  Usher, Petrarch Reads Inferno 4, artykuł dostępny na stronie: http://www.
princeton.edu/~dante/ebdsa/usher2.htm 
31 F. Petrarca, Le familiari, edizione critica per cura di V. Rossi, vol. IV per cura di U. Bo-
sco, Firenze 1933.

Eloquii splendor, latie spes altera lingue, 
Clare Maro, tanta quem felix Mantua prole 
Romanum genuisse decus per secula gaudet, 
Quis te terrarum tractus, quotus arcet Averni 
Circulus? An raucam citharam tibi fuscus Apollo 
Percutit et nigre contexunt verba sorores? 
An pius elysiam permulces carmine silvam 
Tartareumque Elicona colis, pulcerrime vatum? 
Et simul unanimis tecum spatiatur Homerus 
Solivagique canunt Phebum per prata poete, 
Orpheus ac reliqui, nisi quos violenta relegat 
Mors propria conscita manu sevique ministri 
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Obsequio, qualis Lucanum in fata volentem 
Impulit – arterias medico dedit ille cruento 
Supplicii graviore metu mortisque pudende –; 
Sic sua Lucretium mors abstulit ac ferus ardor 
Longe aliis, ut fama, locis habitare coegit. 
Qui tibi nunc igitur comites, que vita libenter 
Audierim, quantum vero tua somnia distent 
Et vagus Eneas portaque emissus eburna; 
An potius celi regio tranquilla beatos 
Excipit ingeniisque arrident astra serenis 
Post Stigios raptus spoliataque Tartara, summi 
Regis ad adventum, magno certamine victor 
Impia qui pressit stigmatis limina plantis 
Stigmatisque potens eterna repagula palmis 
Fregit et horrisono convulsit cardine valvas? 
Hec ego nosse velim.                  (1–28)

[Blasku wymowy, druga nadziejo języka łacińskiego, 
sławny Maronie, Mantua zasobna w tak znaczne potomstwo, 
przez wieki cieszy się, że zrodziła ciebie, ozdobę Rzymu –
jaki obszar ziemi, jaki Awernu krąg Cię trzyma?
Czy dla Ciebie ciemny Apollo w głuchą lutnię 
uderza, a czarne siostry przędą słowa?
Czy, zbożny, elizejskie gaje pieśnią muskasz
i zdobisz tartaryjski Helikon, o najwspanialszy z wieszczów?
A razem z Tobą, tego samego ducha będąc, przechadza się Homer, 
i błądząc samotnie po łąkach śpiewają poeci Feba, 
Orfeusz i pozostali – prócz tych, których [stąd] oddala gwałtowna 
śmierć własną ręką zadana i surowi wysłannicy, zmuszając do posłuszeństwa; 
ona to sprawiła, że Lukan sam sprowadził na siebie zgubę – 
ów dał żyły żądnemu krwi medykowi 
ze zbyt wielkiego strachu przed karą i haniebną śmiercią;
Tak też i Lukrecjusza własna śmierć zabrała i dzika żądza, 
jak wieść niesie, zmusiła do zamieszkania w bardzo odległych miejscach.
Jakich masz więc teraz towarzyszy, jakie życie prowadzisz, chętnie bym
usłyszał, jak daleko odbiegają od prawdy Twoje sny
i błądzący Eneasz do bramy z kości słoniowej wysłany;
czy raczej błogosławionych cicha niebiańska kraina przyjęła,
a gwiazdy darzą uśmiechem pogodne umysły,
odkąd zostali wyrwani Styksowi i złupiony został Tartar,
od przybycia Najwyższego Króla, zwycięzcy w wielkiej walce, 
który bezbożne progi przebitymi stopy zdeptał
i, pełen mocy, przebitymi dłońmi wieczne rygle 
skruszył, a podwoje ze zgrzytających zawiasów wyłamał?
To chciałbym wiedzieć].

Przeł. A. Probulski i G. Urban-Godziek.
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Petrarka, idąc ściśle za wizją pól elizejskich w obu wielkich eposach, 
tworzy ich syntezę i równocześnie porządkuje krąg zaświatów przezna-
czony dla poetów. Tworzy tu bowiem niejako katalog epików rzymskich – 
do którego to grona sam również aspirował jako twórca eposu o Scy-
pionie Afrykańskim. Adresata swego listu, Wergiliusza, szuka więc tuż 
obok Homera, zrównując ich ze sobą (są unanimi – jednomyślni, jakby 
mieli jedną duszę). Tu też są inni pii vates, słudzy Feba (choć muzyka 
podziemnego Apollina jest przytłumiona, a cytara ochrypła). Stanow-
czo jednak z tego grona wykluczył samobójców – Lukrecjusza, autora 
De rerum natura, i Lukana, twórcę De bello civile. Obaj bowiem, według 
jego wiedzy, skończyli żywot własną ręką (choć Lukan z wyroku Nero-
na). I ten uważny czytelnik Dantego nie daje im nadziei na pośmiertne 
szczęście, nawet w gaju epików. 

Nieco inaczej jednak przedstawia się sprawa w jego własnym eposie. 
To dzieło historyczne, opowiadające dzieje drugiej wojny punickiej – 
nie ma tu miejsca na wędrówki Scypiona do Podziemi32. Ten obowiąz-
kowy w eposie motyw, a właściwie odniesienia do Elizjum33, obecny 
jest w inny sposób. Według wizji króla Massynissy, na łąki elizejskie 
trafi  jego ukochana żona Sofonisba, zmuszona przez miłość i honor 
do samobójstwa, gdy Scypion potępił małżeństwo swego namiestnika 
w Kartaginie z żoną wroga, zdetronizowanego króla. To jeden z pięk-
niejszych w literaturze łacińskiej i naśladowany przez humanistów la-
ment mężczyzny nad umierającą ukochaną, której sam zmuszony jest 
podać truciznę:

O utinam infernis etiam nunc una latebris
Umbra simus! Liceat partier per claustra vagari
Myrtea, nec nostros Scipio disjungat amores. (...)

32 Należy jednak wspomnieć, że jednym ze źródeł Afryki jest Somnium Scipionis Cycero-
na – przedstawiające sen Scypiona Młodszego, w którym zmarły dziadek, Scypion Afry-
kański Starszy, objawia mu się i pokazuje napowietrzną drogę do gwiazd, gdzie trafi ają 
po śmierci bohaterowie służący ojczyźnie. 
33 Również Adam Mickiewicz, którego Pan Tadeusz świadczy o jego wielkim wyczuciu 
materii epickiej i jej składników, a także o znajomości epiki renesansowej, wydaje się 
czuć powinność wprowadzenia tego obowiązkowego motywu – choćby symbolicznie. Bo 
jak inaczej uzasadnić takie skojarzenie postaci grzybiarzy: „Jeżeli się przybliżą albo się 
spotkają,/ Ani mówią do siebie, ani się witają,/ Głęboko zadumani, w sobie pogrążeni./ 
Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni,/ Które chociaż boleściom, troskom niedo-
stępne,/ Błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne”. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. 
K. Górski, Warszawa 1979, ks. III 237–242.
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Invidiosa Deis Erebi populoque silentum
Ac Cereris genero, cunctisque beatior umbris,
Umbra ferar, dulces nec Scipio franget amores.
Ille quidem astrigeros tractus celumque tenebit
Dux sacer (...).
(...) inclyta coniux,
Ibi ad Elysias directo tramite valles,
Et mihi morte tua gemitum lacrymasque relinques;
Sed sequar, haec miseri superant solatia morbi34. 

(546–548; 552–556; 685–688)

Ten wielowersowy lament o wymowie równocześnie miłosnej i ża-
łobnej jest świadectwem wchodzenia tematyki i formy wypowiedzi ele-
gijnej do epiki. Tu już nie epos karmi elegię, lecz odwrotnie. Taka też 
będzie tendencja włoskiej epiki renesansowej, coraz bardziej zmierza-
jącej do postaci poematu opisowo-lirycznego35. 

Tak wygląda tradycja – można przyjąć, że Kochanowski te teksty 
znał. Zapewne one ukształtowały jego myślenie o gatunku, który upra-
wiał, i o motywie, który podjął. Niemniej jego Elizjum poetów samo-
bójców pozostaje odosobnione, podobnie jak kompozycja drugiej księ-
gi Elegiarum libri quattuor oparta na idei wyzwolenia się z dręczącej 
miłości przez śmierć z własnej ręki. 

34 F. Petrarca, Africa, edizione critica per cura di N. Festa, Firenze 1926. 
Przekład: Obyśmy już byli jednym cieniem w czeluściach piekielnych i oby było nam dane wę-
drować razem między krzewami mirtu! Oby Scypion nie mógł rozdzielić naszej miłości! (...) 
Nasz cień, najbardziej szczęśliwy ze wszystkich cieniów, będzie przedmiotem zazdrości dla 
bogów Erebu i milczących zmarłych, dla zięcia Cerery, a Scypion nie zniszczy naszej miłości. 
On sam zamieszka w gwiaździstych przestworzach nieba, on święty bohater (...). (...) ty moja 
szlachetna małżonko pójdziesz prostą drogą do Elizjum, pozostawiając mi po śmierci płacz 
i zawodzenie. Pójdę za tobą, tylko ta pociecha pozostaje mi w strasznym nieszczęściu. Cyt. za: 
F. Petrarca, Wybór pism, oprac. K. Morawski, Wrocław 1983, s. 134 i 139.
35 Przykładem z tego samego zakresu – epickiego opisu Hadesu – jest pieśni XXXIV 
Orlanda szalonego Ludovico Ariosta (epos przełożył na polski bratanek Jana, Piotr Ko-
chanowski). Zstępujący do Podziemi na hipogryfi e Astolfo spotyka piękną Lidię – cier-
piącą za odrzucenie heroicznie wytrwałego rycerza o cechach zarazem elegijnego ko-
chanka, jak i renesansowego gentiluomo – a całość opisana w stylistyce miłości elegijnej.
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Jan Kochanowski’s Elysian Circle of the Poets Suicides 
and its Literary Sources, i.e. from the Epic Eschatology 

to Elegiac One

In Greek literature, eternal life in the Elysian fi elds was a reward for heroes dy-
ing for their country. Virgil took up the concept and extended Homer’s Hades in 
Th e Aeneid, book VI, moreover, following Plato, admitted to the Elysian feast also 
Apollo’s servants: sages and pious bards (presumably, epic poets – artists of the 
highest rank). 

Th e precedent was at once used by the followers of the less serious Muse –
writers of love elegies such as Propertius (IV 7) and Tibullus (I 3) – who were quite 
daring in its application. Having revalued Virgil’s ethics, they adjusted his mo-
tives of strictly epic origin to the elegiac work of their creation where the highest 
value is love. Love is above the law, sacred tradition and morality of Rome. Th us 
in the elegiac Hades, faith to love gods is rewarded; betrayal of love, its rejection 
(regardless of the reason) deserve the highest punishment. A special place in the 
Elysian fi elds belongs to a poet in the service of Venus and Cupid. 

In my article I would like to demonstrate the signifi cance of the genre conven-
tion in classic and classicizing literature using as an example the motif of Elysi-
um. Because Tibullus, transferring a noble epic motif to erotic poetry, by means 
of elegiac lexis, topics and characteristic ethics à rebours, built a Hades that was 
thoroughly elegiac and subordinated to the genre convention. 

Th e renaissance poets were also deeply aware of the convention and used its 
tools to build their own worlds and stories in dialogue with ancient masters. Th is 
thesis can well be illustrated by the Hades built by Jan Kochanowski in the ele-
gy II 10 where we come across such ambiguous places as Elysium for poets who 
committed suicide. In this roaming through Inferno and Paradiso Kochanowski is 
accompanied by the Latin poet Petrarch.


