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Εισαγωγή 

Το πρώτο βιβλίο του Προπερτιου, στο όποιο αποδίδουν πολλούς 
τίτλους μέ επικρατέστερο τον τίτλο Monobiblos, αποτελεί το πρωϊ-
μώτερο παράδειγμα, στην Δυτική λογοτεχνία, άφιερώσεως μιας ολό
κληρης ποιητικής συλλογής σέ μία γυναίκα.1 Πολλοί μελετητές, βα
σιζόμενοι τόσο σέ στοιχεία εσωτερικά, προερχόμενα δηλαδή άπό το 
ίδιο έργο του Προπερτιου, οσο και σέ ιστορικές μαρτυρίες, θεωρούν 
οτι εξεδόθη και κυκλοφόρησε στην αρχαιότητα ως ξεχωριστός τόμος.2 

Ή συλλογή Monobiblos έχει αποτελέσει αντικείμενο εξονυχιστικής 
έρευνας διότι ενέχει μία συνειδητά πολύπλοκη και αριστοτεχνικά 
συγκροτημένη δομή, ή οποία διαφαίνεται στις συμμετρικές αντι
στοιχίες καί ομοιότητες.3 Θεωρείται έργο υψηλής τέχνης βασισμένο 
στην έννοια τής υποδούλωσης στον έρωτα (servitium amoris), πού 
αποτελεί κεντρικό νοηματικό άξονα επίσης στά έργα του Catullus 
και του Gallus, ο όποιος ανάγεται σέ ελληνιστικά πρότυπα. Τό 
περιεχόμενο του διέπεται άπό μιά προσεκτικά σταθμισμένη καί 
υπαινικτική ειρωνεία, ή οποία όμως αποτελεί τό μέσο γιά τήν απο
τύπωση σοβαρών συναισθηματικών διακυμάνσεων.4 

"Εχει άμφισβητηθή έντονα ή ενότητα αύτοϋ του βιβλίου λόγω τής 
θεματικής απόκλισης πού παρουσιάζουν τά ποιήματα Ι 20,21,22 καί 

1. King, 1975-76, 108. 

2. Fedeli, 1983, 1860-61. 

3. Habinek, 1982, 589. 

4. Brooks, 1965, 36. 
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κυρίως τα δύο τελευταία, τα όποια αποτελούν τον επίλογο της συλ
λογής. Ένώ δηλαδή όλες οι προηγούμενες ελεγείες έχουν ώς κεντρι
κό θέμα τους τον έρωτα και πιο συγκεκριμένα την ερωτική σχέση 
του Προπερτίου μέ τήν Κυνθία, σε αυτές τις δύο ο ποιητής ασχο
λείται μέ ιστορικά, πολεμικά γεγονότα πού σημαδεύθηκαν από τον 
θάνατο αγαπημένων προσώπων. 

Γενικά βέβαια τό βιβλίο αυτό, μέ επιρροές από τήν 'Αλεξανδρινή 
ανάμειξη των λογοτεχνικών ειδών, διέπεται από ποικιλία τόσο 
θεματική όσο και μορφολογική. Περιέχει ποιήματα καθαρά ερωτικά 
μέ κάποια διδακτική διάθεση, άλλα πού θίγουν θέματα ποιητικής, 
δύο, κατά πολλούς, επιγράμματα, ενα έπύλλιο και ενα παρακλαυ-
σίθυρο . "Οπως είπαμε όμως, εκτός από τά δύο τελευταία ποιήμα
τα του βιβλίου, ολα τά άλλα έχουν ώς κεντρικό νοηματικό ιστό τον 
έρωτα. Έξ αιτίας αυτής της ανομοιομορφίας, πολλοί θεώρησαν ότι 
οί συγκεκριμένες ελεγείες ετέθησαν καταχρηστικά άπό τον Προπέρτιο 
στο πρώτο βιβλίο. 

Γιά να μπορέσωμε νά δώσωμε μία συνολική εικόνα του όλου 
προβλήματος και νά πάρωμε μιά θέση απέναντι σέ αυτό, θά έξετά-
σωμε τόσο τήν αρχή (Ι 1) οσο και τό πολυσυζητημένο τέλος (Ι 21-
22) του πρώτου βιβλίου του ελεγειακού αυτού ποιητή πού θεωρή
θηκε αινιγματική προσωπικότητα άπό συγχρόνους και μεταγενεστέ
ρους μελετητές. 

Ελεγεία Ι 1 

Ή πρώτη ελεγεία, ή οποία αποτελεί εισαγωγή σέ ολόκληρη τήν 
ελεγειακή ποίηση τού Προπερτίου, θεωρείται προγραμματική διότι 
ενέχει τους βασικούς νοηματικούς ιστούς και τίς κεντρικές ιδεολο
γικές αφετηρίες όλου τού ποιητικού έργου τού Προπερτίου. 

Ενδεικτικό είναι τό γεγονός ότι ξεκινά μέ τό όνομα της αγαπη
μένης του, Cynthia, ή οποία προσδιορίζει ολη τήν λογοτεχνική και μή, 
ύπαρξη τού ποιητή. Αισθητή επίσης κάνουν τήν παρουσία τους οί 
λέξεις miserum (1°^ στ.) και furor (7ο ς στ.), οί όποιες συνιστούν δύο 
βασικά κέντρα βάρους. Στην ψυχή τού ποιητή ή αγάπη εμφανίζεται 
και δρα ώς μία δύναμη πού υπερνικά τήν λογική και οδηγεί σέ βαθιά 

5. Fedeli, 1983, 1864. 
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απελπισία.6 Ό έρωτας για τον Προπέρτιο είναι ένας δυνάστης πού 
κατατρύχει το θύμα του* αυτό φανερώνεται εμφανέστατα κυρίως με 
τους ορούς Amor improbus, pressit, saevitiam, durae, πού δηλώνουν την 
σκληρότητα του έρωτα,7 ο οποίος εν προκειμένω λαμβάνει σάρκα 
και οστά στο πρόσωπο της Κυνθίας. Ό ποιητής επιτυγχάνει αρι
στοτεχνικά την ταύτιση μεταξύ της αφηρημένης μέν αλλά θεοποιη
μένης ιδέας και της γυναίκας πού αποτέλεσε την πρώτη πραγματι
κή του αγάπη, μέσω ενός συντακτικού παιχνιδιού, τό όποιο συνί
σταται στην απότομη αλλαγή υποκειμένου, στους τέσσερις πρώτους 
στίχους τού ποιήματος.8 Ή Κυνθία διαθέτει ολα τά χαρακτηριστικά 
τού σκληρού θεού και ο ποιητής στέκεται αδύναμος μπροστά της 
και ανίκανος νά αντίδραση. 'Ακόμα καί ή λεκτική συγκρότηση τού 
ποιήματος τό αποκαλύπτει· τό επίθετο miserum, με τά ελαφρά 
ερρινα και υγρά, περιστοιχίζεται άπό τά τραχέα σύμφωνα της αρχής 
και τού τέλους τού 1ο υ στίχου {Cynthia...cepit ocellis). 

Ή προγραμματική φύση της πρώτης ελεγείας φαίνεται επίσης καί 
από τό γεγονός οτι ο ποιητής κάνει εμφανείς τους λογοτεχνικούς 
σκοπούς καί τρόπους του, οι όποιοι ανάγονται κυρίως σε αλεξαν
δρινά πρότυπα. Βασικό ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί ή επιρροή πού 
ασκεί στον Προπέρτιο ενα ελληνιστικό επίγραμμα τού Μελεάγρου, 
τό όποιο κάνει αισθητή τήν παρουσία του στους πρώτους τέσσερις 
στίχους τού ποιήματος. Φυσικά, ή παραλλαγή καί οι διαφοροποιή
σεις πού έχει ύποστή είναι πασιφανείς. Ή ομοφυλοφιλική αγάπη 
μετατρέπεται σε ετεροφυλική, ενώ ó απρόσωπος καί αδιάφορος 
τόνος σε έντονα προσωπικό βίωμα.9 

Έ ν α άλλο στοιχείο, ενδεικτικό των λογοτεχνικών ελληνιστικών 
επιρροών πάνω στον ποιητή, αποτελεί ή πολυμορφία πού διέπει τήν 
ελεγεία άλλα καί ολο τό ποιητικό έργο τού Προπερτίου. Ή πρώτη 
αυτή ελεγεία, με αφετηρία τήν λεκτική της διαφοροποίηση, μπορεί νά 
χωρισθή σε τέσσερις ενότητες. Ή πρώτη περιέχει τους στίχους 1-8, 
οπού κυριαρχεί τό λεξιλόγιο της καθαρά ερωτικής ποίησης, ακριβώς 
επειδή περιγράφεται τό ερωτικό πάθος τού Προπερτίου. Βλέπομε 

6. Allen, 1950, 258-59. 

7. Mackay, 1972, 52. 

8. Levin, 1969, 228-29. 

9. Levin, 1975, 217-219. 



342 ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΙΜΙΔΟΥ 

λοιπόν την ύπαρξη ορών μέ «τρυφερή» χροιά, όπως, για παρά
δειγμα, το υποκοριστικό ocellis, και λέξεων τυπικών της ερωτικής 
ποίησης, π.χ. fastus, Amor improbas κ.τ.λ. 

Στους στίχους 9-18 διαπιστώνουμε μια θεματική διαφοροποίηση 
(αναφορά σε μυθικό παράδειγμα) πού συνεπάγεται και μια υφολο
γική - λεκτική αναδιάρθρωση. Υπάρχουν αρχαϊσμοί, για παράδειγ
μα, ή οργανική χρήση τής αφαιρετικής του γερουνδίου στην θέση 
της μετοχής του ενεστώτα, καθώς και λέξεις μέ επίσημο τόνο, π.χ. 
vulnus, saucius, amens errabat, hirsutas feras κ.τ.λ.. Στους επόμενους στί
χους 19-24, οπού έχομε τήν επίκληση τοϋ ποιητή στους μάγους και 
σε υπερφυσικές δυνάμεις, το λεξιλόγιο αποκτά πάλι τήν κοινή του 
μορφή μέ κάποια όμως έμφατικότητα. Ή αποστροφή έπειτα προς 
τους φίλους και ή έντονη διδακτική διάθεση τοϋ ποιητή (στ. 25-
τέλος) τον οδηγούν εκ νέου σέ επίσημους τόνους.1 0 

Έκτος όμως από τήν χρήση τοϋ έλληνιστικοϋ επιγράμματος και 
τής πολυμορφίας, υπάρχουν άλλα δύο προγραμματικά στοιχεία 
πού ήδη επισημάνθηκαν ή διδακτική διάθεση και ή χρήση μυθολο
γικού παραδείγματος, εν προκειμένω τής ιστορίας τοϋ Μιλανίωνα 
και τής 'Αταλάντης, πού παρουσιάζει, μέσω τής συγκρίσεως, τήν 
έντονη αδυναμία τοϋ ποιητή, σέ σχέση μέ τον όχι περισσότερο 
ενεργητικό Μιλανίωνα,11 νά γευθή τους καρπούς τής αγάπης. Ό 
έρωτας στην περίπτωση τοϋ Προπερτίου είναι tardus, δηλαδή μή 
οξύνους, μια ιδιότητα πού δέν τον εγκαταλείπει ουσιαστικά ποτέ 
σέ ολόκληρη τήν λογοτεχνική περιπλάνηση του. Αυτό το επίθετο 
βέβαια ϊσως νά μήν παραπέμπη μόνο στην άτυχη έκβαση τής σχέ
σης τοϋ ποιητή μέ τήν Κυνθία* πιθανώτατα νά άφορα καί στην 
ποιητική τοϋ Προπερτίου, ο οποίος απαρνιέται τά σύγχρονα βήμα
τα τοϋ Βεργιλίου, πού δίνει έμφαση στον τομέα τής κοινωνικής 
ευθύνης. Ό ποιητής μας παραμένει σταθερός στο ποιητικό παρελ
θόν, στην προσωπική ερωτική ελεγεία τοϋ Catullus καί τοϋ Gallus. 
Είναι ένας αργοπορημένος ρομαντικός πού εμμένει προσκολλημέ
νος στην ερωτική ιδέα.12 

Βασικός πόλος έλξης όλων των προαναφερθέντων αποτελεί ή 
σταθερά έπανεμφανιζομένη μορφή τής Κυνθίας, τής divina puella, 

10. Fedeli, 1983, 1866-68. 

11. Cairns, 1974, 98-99. 

12. Batstone, 1992, 297-98. 
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της θεοποιημένης γυναίκας πού συσχετίζεται εμμέσως με τον 
Κύνθιο 'Απόλλωνα, τον θεό της ποίησης, και την Luna, την θεά 
Σελήνη, της οποίας την ωχρή όψη, πού αποτελεί απόδειξη άπελπι-
σμενης αγάπης, εύχεται ο ποιητής να απόκτηση η αγαπημένη του. 
Ό συσχετισμός αυτός φαίνεται και από τό γεγονός οτι ο αριθμός 
των διστίχων της Monobiblos (354) είναι ο ΐδιος με τον αριθμό των 
ήμερων του Σεληνιακού έτους (354±1).14 Ό π ω ς διαπιστώνομε λοι
πόν, ή πρώτη ελεγεία θέτει τα ιδεολογικά και μορφολογικά θεμέ
λια της συλλογής Monobiblos άλλα και όλου τού ποιητικού έργου 
τού Προπερτιου. 

Ελεγεία Ι 21 

Στην ελεγεία αυτή, ή οποία από μορφογλωσσική και τυπολο
γική άποψη μοιάζει με επιτάφιο επίγραμμα1 5, ένας ετοιμοθάνατος 
(ή κατά άλλους σκιά ενός νεκρού), θύμα οχι της μάχης τού 41 
π.Χ. στην Perusia, στην οποία συμμετείχε, άλλα δόλιων ληστών, 
απευθύνεται παρακλητικά σε έναν περαστικό συστρατιώτη του, 
πού τρέχει προσπαθώντας νά σωθή άπό τήν λαίλαπα τού πολέ
μου. Τού ζητεί νά επιδίωξη μεν τήν σωτηρία του, άλλα με τρόπο 
πού νά μήν φέρη σε δύσκολη θέση τους γονείς του ούτε τήν 
αδελφή του, ή οποία γρήγορα θά αντιλαμβανόταν άπό τά δάκρυα 
ντροπής τού αδερφού της τήν ανάρμοστη συμπεριφορά του, τήν 
εγκατάλειψη δηλαδή άπό αυτόν ενός άνθρωπου με τον οποίο πριν 
άπό λίγο πολεμούσε μαζί. Δεν αποκλείεται βέβαια και ή συγγε
νική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, ακόμα και ή πιο κοντινή, ή 
αδελφική, γεγονός πού ίσως υπονοεί ή λέξη próxima}6 "Αν ισχύη 
κάτι τέτοιο, τότε ó τυχερός στρατιώτης πού κατάφερε νά ξεφύγη 
άπό τον θάνατο, πρέπει οπωσδήποτε νά ένδιαφερθή γιά τον ετοι
μοθάνατο αδελφό του και νά μήν τον άφήση μόνο του τις τελευ
ταίες στιγμές. 

Αυτό πού κυρίως όμως απασχολεί τον άτυχο πολεμιστή είναι νά 
μήν μάθη ή αδελφή τού περαστικού συστρατιώτη του, ϊσως και δική 

13. Bicknell, 1973, 629. 

14. Habinek, 1982, 588. 

15. Camps, 1958-59, 22-23. 

16. Quinn, 1969, 20. 
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του, αν ισχύουν τα οσα είπαμε παραπάνω (ή κατά άλλους μνηστή 
του), τον άδοξο θάνατο του από ληστές. 'Αντιθέτως πρέπει οπωσ
δήποτε να πληροφορηθή τον τόπο πού θά βρίσκωνται τα οστά του, 
για να μπόρεση να τα περισυλλέξη και να προσφέρη τις πρέπουσες 
νεκρικές τιμές. 

Ελεγεία Ι, 22 

Στην προκειμένη ελεγεία ο ποιητής δίνει στον φίλο του Tullus στοι
χεία της προσωπικής του ταυτότητας, υπό το πρίσμα όμως τής 
ολέθριας εμφύλιας διαμάχης πού ταλάνισε για πολύ καιρό τους 
Ρωμαίους πολίτες και ή οποία είχε ως επίκεντρο των μαχών τήν μοι
ραία Perusia, μία περιοχή κοντά στην Umbría, τήν γενέτειρα του ποιητή. 

Ό Προπέρτιος αισθάνεται οδύνη γιά όλα αυτά τα γεγονότα, 
αλλά κυρίως γιά τήν απώλεια ενός αγαπημένου του συγγενή, ο 
όποιος έλαβε μέρος σε αυτή τήν διαμάχη και κείται τώρα άταφος 
στά βουνά τής Έτρουρίας. Έξ αιτίας αυτών τών έντονων συναι
σθημάτων πού σημάδεψαν τήν ζωή του και τον επηρέασαν ψυχολο
γικά17, διακόπτει τήν απαρίθμηση τών στοιχείων τής προσωπικής 
του σφραγίδας, τέμνει απότομα τήν σημασιολογική και μορφική 
ενότητα του ελεγειακού διστίχου 5-6 και αναφέρεται στον δύστυχο 
συγγενή του18, πού ίσως να ταυτίζεται με τον Gallus τής προηγού
μενης ελεγείας. 

Τό ποίημα τελειώνει με τήν ολοκλήρωση τής προσωπικής του 
παρουσίασης, ή οποία όμως συνεχίζει να ενέχη τον γεμάτο πικρία 
σαρκασμό πού διέπει όλο τό ποίημα. Ό θάνατος γιά άλλη μιά φορά 
κάνει αισθητή τήν παρουσία του μέσα σε έναν γλωσσικό πλεονασμό 
(tenis fertilis uberíbus). Ή πατρίδα του ποιητή είναι ή εύφορώτατη 
Umbria, πού βρίσκεται κοντά στην αιματοβαμμένη Perusia. Ό υπαι
νιγμός είναι αυτονόητος· ή ευφορία τής γης προήλθε ύστερα άπό 
ενα μεγάλο τίμημα, τον θάνατο πολλών ανδρών, οι όποιοι πότισαν 
μέ τό αίμα τους τήν ρωμαϊκή γή, καθιστώντας την απόκοσμα και 
' ' ι\ ' 19 

απάνθρωπα γονιμωτατη . 

17. Haight, 1940, 426. 

18. Stahl, 1985, 106. 

19. Parkei-,1992, 89. 
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Ή θέση των ελεγειών Ι 21-22 στην συλλογή 
MONOBIBLOS 

Οι δύο τελευταίες ελεγείες, όπως είδαμε, δεν αναφέρονται καθό
λου στον έρωτα του ποιητή για την Κυνθία, το κεντρικό θέμα της 
Monobiblos. Εύκολα όμως μπορούμε να διαπιστώσωμε οτι συνδέ
ονται άρρηκτα με το γενικό κλίμα και την βαθιά σημασιολογική 
δομή του 1ο υ βιβλίου. 

Πιο συγκεκριμένα, ή αίσθηση της εγκατάλειψης και της έλλειψης 
ανταπόκρισης στο ερωτικό επίπεδο, πού γίνονται εμφανώς αισθητά 
άπό τήν πρώτη κιόλας ελεγεία, μορφοποιούνται και εξελίσσονται 
στις δύο τελευταίες σε κάτι ευρύτερο, στην έννοια της απουσίας 
γενικώτερα. Ό ενός έτους χωρισμός άπό τήν Κυνθία βρίσκει τό 
ανάλογο της στην μόνιμη απώλεια2 0 ενός αγαπημένου συγγενή. Ή 
τροποποίηση και ή αναστάτωση - εμφανείς σε ολο τό βιβλίο - πού 
έφερε ó έρωτας στην ζωή του, είναι ανάλογες μέ τις επιρροές πού 
άσκησε στην παιδική ψυχή του ο θάνατος αγαπημένων του προσώ
πων, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα τού εμφύλιου σπαραγμού2 1. 

Θά μπορούσαμε νά πούμε οτι τά δύο τελευταία ποιήματα της 
Monobiblos παρουσιάζουν περιληπτικά τά ερωτικά θέματα τού βιβλί
ου μέ ενα μή ερωτικό χαρακτήρα. 

Στις ελεγείες 21-22, ο Προπέρτιος μιλάει γιά τήν τραγωδία των 
εμφυλίων πολέμων πού σημάδεψαν τήν ζωή του και τον θάνατο 
ενός συγγενή του, πού πιθανώτατα είναι ó Gallus, 6 όποιος άφησε 
σπίτι και αγαπημένους συγγενείς γιά νά πάη νά πολεμήση και πέθα
νε ολομόναχος, ύστερα άπό τήν επίθεση ληστών, στά απόκρημνα 
βουνά τής Έτρουρίας, χωρίς νά ταφή. 

Στην προσωπική του ερωτική ιστορία και στο υποσυνείδητο του, ô 
Προπέρτιος ταυτίζεται μέ τον Gallus. "Οπως εκείνος, ο ποιητής μας 
άφησε τά πάντα πίσω του, θεωρώντας οτι μόνο ή Κυνθία υπάρχει γι' 
αυτόν στον κόσμο (βλ. Ι 11,23: tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola 
parentis). Στις ελεγείες επίσης 17,18,19 φαντάζεται τον εαυτό του νά 
περιπλανιέται στις ερημιές και νά πεθαίνη χωρίς νά τυγχάνη νεκρικών 
τιμών άπό τήν Κυνθία, κατά παρόμοιο τρόπο μέ τον Gallus?1 

20. Nethercut, 1983, 1824. 

21. Nethercut, 1971, 465. 

22. Davis, 1970-71, 212-213. 
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Οι δύο τελευταίες ελεγείες, πέρα από τις γενικές ομοιότητες τους με 
τον νοηματικό ιστό της Monobiblos, παρουσιάζουν και άλλες πιο στενές 
θεματικές σχέσεις μέ προηγούμενα τους ποιήματα, μέ τις ελεγείες δηλαδή 
17,19 και 20, οι οποίες θίγουν επίσης θέματα θανάτου καί απώλειας23. 

Συγκεκριμένα στην 17, ο Προπέρτιος παρουσιάζεται να περιπλα
νάται μέ ενα καράβι στο πέλαγος, μακριά από τήν Κυνθία, διακιν
δυνεύοντας να πεθάνη χωρίς νά τήν δη. Στή 19, εκφράζει το πάθος 
του γιά τήν αγαπημένη του και δηλώνει οτι και στον "Αδη ή φλόγα 
του ερωτά του θά διατηρήται άσβεστη. Στην 20 αναφέρεται σέ μια 
βασική αρχή αγάπης, τήν διαρκή επαγρύπνηση προκειμένου νά 
αποφεύγεται ή απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. 

Οι ελεγείες 21 καί 22 μέ τήν σειρά τους αναφέρονται γιά μιαν 
ακόμη φορά σέ θέματα θανάτου άλλα καί στην αξία της αγάπης, 
τους βασικούς νοηματικούς πυρήνες όλης της Monobiblos. 

Βασικό συνδετικό κρίκο αποτελεί επίσης ô Tullus, τό πρόσωπο 
στο οποίο απευθύνεται καί αφιερώνει ο Προπέρτιος τά ποιήματα 
1,6,14 καί 22. Μερικοί μελετητές θεωρούν οτι υπάρχει συγκεκριμέ
νος λόγος γι' αυτήν τήν αποστροφή, ή οποία ενέχει πικρία εκ 
μέρους του ποιητή. Καί στις δύο ελεγείες πιστεύεται οτι ô Tullus 
μπαίνει στην θέση του τυχερού, είτε ερωτικά ( I I ) εϊτε άπό απόψε
ως πολιτικής (Ι 22), ενώ ο Προπέρτιος στην θέση τού ηττημένου 
καί άτυχου, γεγονός πού ασκεί ενοποιητική δράση στην συλλογή.24 

Επίσης, ο Gallus, πού εμφανίζεται στην ελεγεία 21, θεωρείται οτι 
έχει σχέση μέ τον Gallus των ελεγειών 1,5,10,13 καί 20, οτι πρόκει
ται δηλαδή γιά συγγενείς25. 

"Εχομε λοιπόν έναν άρρηκτο δεσμό χαρακτήρων μεταξύ των 
ελεγειών τής Monobiblos. Διαπιστώνομε οτι οι χαρακτήρες αυτοί 
τοποθετούνται άπό τήν μία σέ ενα ερωτικό περιβάλλον καί άπό 
τήν άλλη σέ οικτρές ιστορικές συγκυρίες, ενεργώντας μέ αυτόν 
τον τρόπο ενοποιητικά καί καλύπτοντας τό ποικίλο θεματολόγιο 
τού ποιητή. 

Έν κατακλείδι, ο Προπέρτιος έστω καί αν πραγματεύεται δύο 
διαφορετικά, εκ πρώτης όψεως, θέματα, στην αρχή καί τό τέλος τού 
βιβλίου του, τον έρωτα καί τον θάνατο, δέν παραλείπει νά τονίση 

23. King, 1975-76, 122. 

24. Putnam, 1976, 115. 

25. Hutchinson, 1984, 105. 
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και στα δύο μια βασική αρχή, τήν αναγκαστική αποδοχή της μοίρας 

και τήν αδυναμία του ανθρώπου να αποφυγή το πεπρωμένο του. 

'Επίλογος 

'Από ολη τήν εξέταση πού προηγήθηκε έγινε κατανοητό οτι ο 

Προπέρτιος είναι ένας ποιητής με εκπληκτική ικανότητα απεικόνι

σης συναισθημάτων και με έντονα προσωπικό ΰφος, ο οποίος δέν 

παύει, έχοντας ώς αφετηρία ποικίλες προσωπικές του εμπειρίες, να 

άσχολήται και να έξετάζη με δέος τήν ουσία της ανθρώπινης ύπαρ

ξης, όταν έρχεται αντιμέτωπη με διάφορα σπουδαία γεγονότα και 

κρίσιμα προσωπικά ή ιστορικά μεταίχμια. 

Στην ποιητική αυτή αποστολή του στάθηκε γ ι ' αυτόν κατάλλη

λος αρωγός τό ελεγειακό είδος πού υπηρέτησε π ι σ τ ά και τό ό π ο ι ο 

του έδωσε τήν δυνατότητα νά προσδώση αιωνιότητα και δ ιαχρονι 1 

κότητα στις ιδέες του, αλλά καΐ νά υπενθύμιση ταυτόχρονα τήν 

μοναδικότητα κάθε στιγμής και τήν ιδιαιτερότητα κάθε γεγονότος. 

S u m m a r y 

Propertius is a lyric poet with a remarkable ability to represent and 

illustrate the world of sentiments. 

In this study an attempt is made to examine the beginning and the end 

of Propertius' first book called Monobiblos. The poet succeeds in giving 

unity to his book though he apparently works superficially different 

themes, which actually have a common focus on the subject of love. He 

represents the substance of the human being dealing with personal or 

historical events of great importance. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) Ξένη 

A H L F.M., "Propertius 1,1", WS, N.F.8 (1974) 80-98. 

ALLEN A.W., "Elegy and the Classical Attitude Toward Love: Propertius 

1,1", YCIS 11 (1950) 255-277. 



348 ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΙΜΙΔΟΥ 

ALLEN A.W., "An Epexegetic et in Propertius", Gioita 60 (1982) 129. 

BAKER R.J., "Propertius' Castae Puellae (1,1,5)", RhM, N.F., 117,1-2 (1974) 

277-279. 

BAKER R.J., "Propertius' Monobiblos and Catullus 51", RhM, N.F., 124, 3-

4 (1981) 312-324. 

BARBER E.A., Sexti Properti Carmina, Oxford, 1960 . 

BATSTONE W.W., "Amor improbus, Felix qui and Tardus Apollo: The 

Monobiblos and the Georgics", CPh 87,1 (1992) 287-302. 

BICKNELL P., "Propertius I, 1, 19-22", Latomus 32 (1973) 629. 

BODOH J.J., "Propertius I, 21", AC, 41 (1972) 233-241. 

BROOKS O., "Propertius' Single Book", HSPh 70 (1965) 1-44. 

BUTLER H.E. - BARBER E.A., The Elegies of Propertius, Hildesheim, 1964. 

CAIRNS F., "Some Observations on Propertius 1.1", CQ, N.S., 24,1 (1974) 

94-110. 

CAMPS W.A., "Propertius I, 21", PCPhS 185 [N.S.n.5] (1958-59) 22-23. 

CAMPS W.A., Propertius Elegies, Book I, Cambridge, 1967. 

COURTNEY E., "The Structure of Propertius Book I and Some Textual 

Consequences", Phoenix 22 (1968) 250-258. 

DAVIS J.T., "Propertius 1.21-22", C/66,1 (1970-71) 209-213. 

FEDELI P., "Note properziane", SIFC 44 (1972) 184-196. 

FEDELI P., " 'Propertii monobiblos' : struttura e motivi", ANRW II 30.3 

(1983) 1858-1919. 

FROTHINGHAM A.L., "Propertius and the Arae Perusinae. A New 

Interpretation of Elegy I.XXI", CPh 4 (1909) 345-352. 

GENOVESE E.N., "Propertius' Tardus Amor (1.1, 17-18)", CJ 68,2 (1972-

73) 138-143. 

GOOLD G.P., Propertius Elegies, London, 1990. 

HABINEK T.N., "Propertius, Cynthia and the Lunar Year", Latomus 41,3 

(1982) 589-596. 

HAIGHT E.H., "Another note on Propertius I, 22", CPh 35 (1940) 426. 

HEYWORTH S.J., "Notes on Propertius Books I and II", CQ 34,2 (1984) 

394-405. 

HUTCHINSON G.O., "Propertius and the Unity of the Book", JRS 74 (1984) 

99-106. 

KING J.K., "Propertius' Programmatic Poetry and the Unity of the 

Monobiblos", CJ 71 (1975-76) 108-124. 

KING J.K.,"TheTwo Galluses of Propertius' Monobiblos", Philologus 124 

(1980) 212-230. 



ΕΛΕΓΕΊΕΣ 11 ΚΑΙ 121-22: Η ΑΡΧΉ ΚΑΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ Ιου ΒΙΒΛΊΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΥ 349 

LAKE Α.Κ.,'Ά Note on Propertius 1.22", CPh 35(1940) 297-300. 

LEVIN D.N., "Propertius, Catullus and Three Kinds of Ambiguous 

Expression", TAPhA 100(1969) 221-235. 

LEVIN D.N., "War and Peace in Early Roman Elegy. III. Propertius", 

ANRWll 30.1(1982) 465-484. 

LEVIN D.N., "Hellenistic Echoes in Propertius' First Elegy", GB 3 (1975), 

215-221 

LUCK G., "Notes on Propertius", AJPh 100 (1979) 73-93. 

MACKAY L.A., "Saevitia amoris : Propertius 1.1", CPh 67 (1972) 51-55. 

NETHERCUT W.R., "Propertius 1.21.5-6", CPh 63,1 (1968) 141-143. 

NETHERCUT W.R., "The Σφραγίς of the Monobiblos", AJPh 92 (1971) 

464-472. 

NETHERCUT W.R., "Propertius 1.21.5: The Elision of servato", RhM N.F. 

124,3-4 (1981) 325-331. 

NETHERCUT W.R., "Recent Scholarship on Propertius", ANRW II.30.3 

(1983) 1813-1857. 

PARKER Η.Ν., "The Fertile Fields of Umbria: Prop. 1.22.10", Mnemosyne 

45,1 (1992) 88-99. 

PUTNAM M.C.J., "Propertius 1.22: A Poet's Self-Definition", QUCC 23 

(1976) 93-123. 

QUINN K., "Practical Criticism: A Reading of Propertius i.21 and Catullus 

17", G&R 16 (1969) 19-29. 

SABBADINI R., "L'elegia prima del libro primo di Properzio", A&R 1-2 

(1899) 26-29. 

SAYLOR C F . , "The Meaning of Tardus Amor in Propertius", Latomus, 

Revue des Études Latines 36,3 (1977) 782-793. 
ScHACKLETON - BAILEY D.R., Propertiana, Amsterdam, 1967. 
SKUTSCH O., "The Structure of the Propinan Monobiblos", CPh 58 (1963) 

238-239. 
STAHL Η.-?., Propertius: "Love" and "War" (Individual and State under 

Augustus), England, 1985. 

SULLIVAN J.F., "Castas Odisse Puellas: A Reconsideration of Propertius 

1,1", WS 74 (1961) 96-112. 

SULLIVAN J.N., "Propertiusl.l and Callimachus, Lyrica, fr. 228?", C.Q. 

N.S. 26,1 (1976) 107-109. 

VIPARELLI V., "Properzio 1,21,5: L' espunzione di ut e Γ interpretazione di 

servato", BStudLat 18,1-2 (1988) 19-32. 

WHEELER A.L., "Propertius as Praeceptor Amoris", CPh 5 (1910) 28-40. 



350 ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΜΙΜΙΔΟΥ 

Β) Ελληνική 

ΛΑΖΑΝΑΣ Β.Ι., Προπέρτιος (Sextus Propertius). Ο μεγάλος λατίνος ερωτι

κός ποιητής, Αθήνα, 1990 . 

ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ Γ., Σέξτου Προπερτίον ελεγείαί. Βίβλίον πρώτον, ελεγείαί 

Α'- Β'-Γ (1-20), 'Αθήνα, 1979. 


