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KS. PIOTR WILK 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

 

 

Świat zapachów w elegiach Propercjusza według polskiego przekładu 

z 1839 roku. Studium wybranych zagadnień 

 

Człowiek, ciekaw świata, poznaje otaczającą go rzeczywistość wieloma sposobami. 

Zgłębiając wiedzę o środowisku swej egzystencji, korzysta z posiadanych zmysłów oraz 

intelektu. Przez wieki uważano, że wszystkie dane, które posiada umysł, są mu dostarczane 

poprzez zmysły. Oczywistym jest, że najwięcej wiadomości ze świata wokół nas otrzymujemy 

poprzez takie władze poznawcze jak wzrok i słuch. Nie zmienia to jednak faktu, iż pozostałe, 

powonienie, dotyk i smak, odgrywają znaczną rolę w naszej codzienności jak i na drodze 

rozpoznawania tego, co wokół nas. Idąc tym tropem i skupiając się na zmyśle powonienia, 

można spróbować poznać świat, niejako go wąchając1. 

W poniższym artykule zamierzam opisać jaką rolę zapachy pełniły w poezji 

Propercjusza. Dla zachowania pewnego porządku metodologicznego na początku pozwolę 

sobie przybliżyć nieco postać rzymskiego poety. Następnie poczynię krótką uwagę na temat 

przekładu na język polski, który stanowił dla mnie bezpośrednie źródło w pracy. W dalszej 

kolejności wskażę na poszczególne przykłady funkcjonowania kategorii zapachu w 

twórczości wspomnianego autora. Po przeanalizowaniu wymienionych fragmentów będę 

mógł pozwolić sobie na dokonanie pewnej syntezy oraz wyciągnięcie wniosków. 

Życie Propercjusza przypada na drugą połowę pierwszego wieku przed Chrystusem. 

W historii Rzymu dokonał się wówczas przełom polityczny. Ustrój republikański zostaje 

zamieniony, głównie poprzez działalność Juliusza Cezara, a następnie wnuka jego siostry, 

Oktawiana Augusta, w pryncypat. Wiadomości na temat rzymskiego poety można 

zaczerpnąć, wczytując się uważnie w jego twórczość, choć nie chcę nadawać jego wierszom w 

całości statusu dokumentu, a także ze wzmianek, jakie czynią o nim inni pisarze starożytni, 

                                                           
1 Na temat zapachów oraz perfum w starożytności warto przeczytać: M. Bradley, Smell and the Ancient 

Senses The Senses in Antiquity, Routledge, 2014. oraz J.-P. Brun, The Production of Perfumes in Antiquity: 

The Cases of Delos and Paestum [w:] American Journal of Archaeology, t. 104, nr. 2 (Apr., 2000), ss. 277-308. 

44 



   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u

„Littera Antiqua” 14 (2019) 

 

jak na przykład Owidiusz, Kwintylian czy Pliniusz Młodszy. Miejscem urodzenia 

Propercjusza jest, według jego Elegii 1.22, Umbria, a szczegółowo miejscowość Asyż. 

Dokładna data urodzin nie jest znana, możemy tylko domniemywać, że Propercjusz jako 

młodszy od Tibullusa, ale starszy od Owidiusza mógł się urodzić między 55. a 43. rokiem 

przed Chrystusem. Wcześnie stracił ojca (Elegia 4.1.127) i matkę (Elegia 2.20.15). Pochodził z 

rodu ekwitów, w czasie konfiskat majątku na rzecz weteranów w latach 41-40 stracił dobytek, 

pozostała mu tylko mała posiadłość. Wyruszył do Rzymu w celu pogłębienia wykształcenia, 

które było niezbędnym elementem przy wstępowaniu na poszczególne stopnie hierarchii 

społecznej. Nie zrobił jednakże kariery jako prawnik czy urzędnik, lecz postanowił zostać 

poetą. 

Rozkwit działalności Propercjusza miał miejsce w czasie, kiedy Oktawian August, po 

bitwie pod Akcjum, wdrażał w cesarstwie pryncypat, w ramach którego tenże sprawował 

kluczowe zadania w państwie jako pierwszy spośród senatorów. Ów princeps nie wahał się 

nieraz mocną ręką traktować swych przeciwników politycznych, a jednocześnie pragnął 

poprzez twórczość artystów i poetów utwierdzać wśród ludzi przeświadczenie o słuszności 

wprowadzanych zmian, jak również budować pozytywny obraz własnej osoby. Do 

powyższego zadania był zapewne zapraszamy również i Propercjusz. Jednakże spuścizna 

literacka, jaką nam pozostawił, nie ma wiele wspólnego z twórczością polityczną, czy z 

dostojnym heksametrem eposu. Poezja twórcy to elegie, wiersz pisany dystychem elegijnym, 

w którym pierwszy wers zawiera sześć stóp metrycznych, z kolei drugi pięć. Cechą 

charakterystyczną rzymskich poetów uczuć (Tibullus, Propercjusz, Owidiusz) pierwszego 

wieku przed Chrystusem jest podejmowanie głównie tematyki miłosnej. Poznając 

subiektywne odczucia autora skierowane wobec ukochanej, możemy obserwować dynamizm 

wzajemnych relacji od głębokiego rozczarowania po gorącą miłość. W przypadku 

Propercjusza pierwszym obiektem westchnień miała być Lycinna, niewolnica Cynthi (por. 

Elegia 3.15), następnie przez rok miał zabiegać o serce samej właścicielki. W tym miejscu 

pomijam dysputę, kim mogła być Cynthia i czy w ogóle istniała. Najczęściej jest uznawane, że 

relacja miedzy nimi miała istnieć około pięciu lat. Niektórzy badacze wydłużają jednak ten 

czas do siedmiu a nawet dziesięciu lat. Z twórczości Propercjusz dowiadujemy się też, że nie 

żył on zbyt długo po śmierci ukochanej i miał oddać ostatnie tchnienie około 15. roku przed 

Chrystusem (Cytowska, Szelest 331-336). 
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Po zapoznaniu się z osobą autora, pozwolę sobie na kilka informacji o edycji, na której 

miałem przyjemność pracować. Niestety nie posiadamy współczesnego tłumaczenia 

wszystkich utworów rzymskiego poety. Wybrane elegie przełożyła Anna Świderkówna, za co 

należą się jej wyrazy uznania. „Najświeższy”, wydany w 1839 roku we Wrocławiu, całościowy 

przekład na język polski ukazał się w ramach serii Biblioteka Klassyków Łacińskich na język 

polski przełożonych, wydawanej przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Przekład ten, 

szczególnie ton wstępu, wpisuje się znakomicie w klimat swej epoki, w idee pracy organicznej. 

Wówczas to, poprzez krzewienie kultury, podtrzymywanie języka polskiego, rozwijanie 

wiedzy o rodzimej historii i dziedzictwie przodków starano się budować tożsamość narodową 

i postawy patriotyczne. Tłumacz pisze: 

Kompletnego tłumaczenia Elegij Propercyusza nie zdarzyło mi się widzieć w 

żadnym języku. U nas, prócz Euzebiusza Słowackiego, nie wiem czy kto takowe 

przedsiębrał. Nie tak marna chęć sławy jak miłość pracy ośmieliła mą słabość, żem 

się jął tego, od czego inni stronili. Uzbrojony w cierpliwością na wszelkie 

trudności, szedłem prosto do zamierzonego celu, ciesząc się tą nadzieją, ze gdy 

cudzoziemiec zapyta: Czy macie Propercego po polsku? Miło będzie Polakowi 

odpowiedzieć: Mamy. (Baranowski VII) 

 

Co do samego przekładu tłumacz, jak sam podkreśla, starał się robić to w sposób 

wierny oryginałowi: przy zachowaniu tej samej ilości wersów. Jednocześnie jest on, na tyle na 

ile mogę ocenić, odpowiadni polskiemu stylowi literackiemu; są w nim miłe dla ucha rymy. 

Język przekładu jest wartki i potoczysty. W tym miejscu wprowadzę pewne uwagi 

metodologiczne. Pierwsza: mówiąc dalej o Propercjuszu, podmiocie lirycznym, autorze, 

kochanku, myślę o tej samej osobie, chyba, że w tekście wyraźnie zaznaczę coś innego. Po 

drugie: w poniższej części pracy będę posługiwał się numeracją dzieł za przekładem z 1839, 

na którym pracowałem. Oznacza to, że przy wymienianiu poszczególnych utworów pierwsza 

liczba oznacza numer księgi, natomiast druga liczba jest to numer elegii.  

Po przedstawieniu informacji na temat życia Propercjusza oraz przekładu jego wierszy 

na język polski można przystąpić do meritum tematu, czyli ukazania świata zapachów, 

wyłaniającego się z twórczości wielkiego elegika. Po przeanalizowaniu wszystkich czterech 

ksiąg można wskazać dwadzieścia osiem fragmentów, w których bezpośrednio lub pośrednio 
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można poczuć jakiś zapach. Można podzielić owe passusy na sześć grup: 1. zapachy związane 

z perfumami, 2. woń środka dezynfekującego, 3. znak złego samopoczucia, 4. element 

sakralny, 5. wątek wonnego Araba, 6. kwiaty i ich zapach. 

 

Zapach związane z perfumami – dwojakie znaczenie 

Zapach, który pojawia się w kontekście perfum, wyraża wartość pozytywną albo 

negatywną. Od zawsze zapach odgrywał ważną rolę w budowaniu relacji (Cowie, Cleopatra’s 

Perfume Recreated). Dlatego też obok pięknej prezencji, schludnego stroju, zadbanych włosów 

i dłoni, słowem – aparycji, starano się także o element zapachowy, aby stanowił dodatkowy 

atut w walce o serce drugiej połówki. Oto kilka przykładów. W Elegii 4.9, określanej jako 

urodzinowa, pośród opisu obchodów jubileuszu i całego rytuału, jaki z tym się wiąże (o czym 

będzie mowa szerzej w części Element sakralny), znajdujemy wzmiankę, w której Propercjusz 

zachęca swą lubą, aby zadbała o swój wygląd w tym uroczystym dniu. Podmiot liryczny 

podsuwa pomysł skorzystania z porannej kąpieli i toalety. W czasie tejże toalety zaleca 

skorzystanie z wonności. Oddajmy jednak głos poecie: 

Zmywszy senne marzenia w czystym wód krysztale, 

Namaść wońmi twe włosy i ułóż wspaniale (…). 

Jest to przykład pozytywnego traktowania perfum przez Propercjusza,. Zapach miłych 

perfum, gdy Cynthia z nich korzysta, być może pogłębiał przyjemność z przebywania z nią, 

jak również ich woń prawdopodobnie dodawała dziewczynie swoistego czaru.  

Podobnie o swój urok osobisty wypadało dbać samemu poecie. W Elegii 2.4 

znajdujemy wzmiankę, która wskazuje, że on sam również korzystał z jakiegoś pachnidła, 

które miałoby pomóc owładnąć serce kochanki. Czytamy tam: 

Ja na próżno na me włosy lałem balsam drogi 

Na próżno mię krok drżący prowadził w jej progi 

Jak więc widzimy, tym razem woń, być może nawet drogich, olejków nie pomogła w 

sforsowaniu nie tyle drzwi ukochanej, co samego jej serca. W Elegii 5.5 znajdujemy taką oto 

wzmiankę: 

Ptaków nocnych na moje radziła się życie 

I płyn klaczy zebrała by szkodzić mi skrycie? 
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Tutaj znajdujemy wzmiankę o płynie klaczy, która prawdopodobnie nawiązuje do substancji 

określonej u Tibullusa jako hippomanes, cieczy, która była pobierana od klaczy z jej narządów 

rozrodczych i dodawana do perfum, aby stworzyć, w przekonaniu starożytnych, niezwykle 

skuteczny afrodyzjak. Tibullus pisał o tej miksturze w następujący sposób: 

I ową ciecz ognistą, co wśród żądnych klaczy 

Czas i porę miłości dzikim trzodom znaczy(…) (Tibullus 32, Mc Daniel 

529). 

Pozostając w tematyce miłosnej, warto wskazać na fragment z Elegii 3.29, gdzie 

podmiot liryczny opisuje, jak to bohater utworu poznał miłość poprzez woń. Zapach ten jest 

nie tyle skutkiem pracy producentów perfum z Arabii, co samego Amora. Autor wyraża to w 

następującym fragmencie poematu: 

Wtedy słodko odetchniesz nie arabską wonią, 

Lecz balsamem co Amor wyrobił swą dłonią. 

Powyższe ustępy poezji Propercjańskiej łączyły się z perfumami. Rzymski poeta 

traktuje tu ich zapach jako coś użytecznego i miłego, jednakże występują także fragmenty, 

wyrażające negatywne podejście do woni pachnideł. Propercjusz mówi deprecjonująco o 

aromacie perfum jako takich, w dwojakim znaczeniu.  

Po pierwsze, chce pokazać swej ukochanej, że jest już piękna dzięki swej naturze, i jej 

osobisty urok i aparycja są zupełnie wystarczające, aby zawładnąć jego sercem. Autor 

zaznacza, że korzystanie z dodatków, różnych kosmetyków, wręcz uchybia naturalnemu 

wdziękowi dziewczyny. Nawet Amor, sam nagi, nie gustuje w zbyt wymyślnych kształtach 

urody. Dlatego też podmiot liryczny tak przemawia do Cynthi w Elegii 1.2: 

Po co, luba, włos trefić i ozdabiać skronie? 

Co znaczą drogie szaty na śnieżystym łonie? 

Po co wońmi Orontu zbytkować bez miary? 

Swoje wdzięki zalecać obcemi towary? 

Zniżać powab natury przez kupną ozdobę, 

I na blasku wrodzonym swą krzywdzić osobę? 

Po drugie, Propercjusz negatywnie odnosi się do perfum wtedy, gdy pachnidła 

ukazują chciwość i interesowność kobiet w związku. Poeta utyskuje na to że miłość w jego 

czasach sprowadza się do drogich podarków. Jednocześnie starożytny pisarz z utęsknieniem, 
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a zarazem zgodnie z konwencją uwznioślania przeszłości, powraca myślami do dawnych 

czasów kiedy to dziewczętom wystarczały w zupełności pachnące, polne kwiaty. Rzymski 

autor tak to opisuje w Elegii 4.12: 

Pytacie, skąd ta drogość w przedajnej rozkoszy, 

Czemu Wenus ojczyste majątki pustoszy? 

Przecież łatwo ruinom źródło wskazać mogę: 

Nazbyt wolną zbytkowi otwarliśmy drogę. (…) 

Purpurę najświetniejszą z Tyru odbieramy, 

Zaś Arab szle cynamon i wonne balsamy (…) 

Wieki pełne prostoty! Gdzie młodzież cnotliwa 

Za bogactwo liczyła owoce i żniwa! (…) 

Kto chciał ująć dla siebie niewinne serduszka, 

Lilie i fiołki wkładał do dzbanuszka (…). 

 

Woń środka dezynfekującego 

Kolejnym aspektem zapachowym, jaki porusza Propercjusz w swej twórczości, jest 

stosowanie kadzideł i siarki jako swoistego środka dezynfekującego. Mianowicie zazdrosna 

Cynthia stara się przełamać zapach perfum rywalki o serce poety, zapach unoszący się w ich 

domu. Aby lepiej ukazać cały sens tego aspektu zapachowego w poezji Propercjańskiej, 

pozwolę sobie streścić istotne wątki Elegii 5.8, w której on występuje.  

Utwór ma charakter ajtiologiczny, opowiada o zwyczaju w Lawinium, gdzie co roku 

jedna młoda dziewczyna była posyłana, aby nakarmić węża. Jeśli wąż przyjął podarek, było 

to poczytywane jako dobra wróżba na cały rok prac polowych. Propercjusz i Cynthia znajdują 

się obecnie w tym miejscu. Podmiot liryczny skarży się na poczynania swej ukochanej Cynthi, 

która stawia go w niezręcznej sytuacji i powoduje, że staje się on obiektem kpin, żartów i 

pohańbienia. Tu zaczyna się użycie języka militarnego zastosowanego przez autora (np. castra 

movere, arma, toczyć boje, wygląda jak zdobywane miasto itp.) Można powiedzieć, że 

spotykają się tu dwie wrogie armie, na czele jednej stoi Cynhia, drugiej zaś przewodzi 

Propercjusz. Autor, w obliczu licznych porażek, postanawia zmienić obóz, co oznacza, że chce 

skierować swe miłosne boje w kierunku innych lubych, aby powetować sobie porażki na 

froncie z Cynthią. W tym celu zaprasza Filis, mieszkającą niedaleko świątyni Diany, a także 
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Teję, z okolic Tarpei. Propercjusz organizuje przyjęcie, na którym cieszy się towarzystwem 

dwóch pań, raczy się winem podawanym przez sługę Ligdama, jest otaczany szacunkiem i 

uznaniem, czego wyrazem jest posypywanie go płatkami róż, których woń, kolor i symbolika 

wskazują na życzliwość, jaką w tym momencie jest obdarzany. Całość umila muzyka, którą 

zapewnia jakiś egipski grajek. W czasie pogodnego wieczoru podmiot liryczny próbuje swego 

szczęścia w grze w kości, jednak, podobnie jak w miłości, bez powodzenia. Całość tej sielskiej 

sceny w pewnym momencie zakłóca gwałtowne wtargniecie Cynthii. W swej furii atakuje 

dziewczęta, Filis i Teję, bijąc je rękoma po twarzy, niszcząc fryzury i rwąc na strzępy ich 

suknie. Zazdrosna kochanka rzuca się również na swego lubego, gryząc go i bijąc, szczególnie 

po oczach, które są znakiem niewierności, ponieważ zwrócone zostały ku innym kobietom. 

Po opadnięciu emocji Propercjusz zapytuje, cóż może uczynić, aby naprawić winny, które 

popełnił. Cynthia wyraża kilka postulatów, takich, jak zakaz wychodzenia w miejsca 

publiczne, uczęszczania na imprezy organizowane w cyrku, zakaz podejmowania rozmów z 

kobietami na ulicy w lektyce. Wobec całkowitego podporządkowania się autora na twarzy 

kobiety zjawia się triumfalny uśmiech. Postanawia ona dokonać jeszcze swoistego 

oczyszczenia-dezynfekcji. Aby pozbyć się zapachu, znaku obecności rywalek, używa 

kadzidła, którym wypełnia cały dom, oraz stosuje siarkę (Kutney 5), środek dezynfekujący, 

aby w ten sposób doprowadzić domostwo do pierwotnego stanu, jednocześnie stwarzając 

przestrzeń do oznaczenia swego terytorium. Oddajmy głos Propercjuszowi: 

Każdy kącik, gdzie obce siedziały dziewczęta, 

Wciąż okadza, a progów czyszczeniem zajęta 

Każe całkiem opończę odmienić na sobie, 

I potrzykroć mię siarką okrąża w tej dobie 

Całość utworu kończy się stwierdzeniem że Propercjusz i Cynthia zaczną teraz toczyć bój, 

zapewne w sypialni, o zupełnie innym charakterze. 

Nieco podobną wzmiankę na temat siarki znajdujemy także w Odysei. Gdy po długich 

wędrówkach Odys powraca do swej rodzinnej Itaki, zastaje swą żonę Penelopę otoczoną 

gromadą zalotników. Kiedy wraz ze swym synem Telemachem zabija wszystkich zalotników, 

nakazuje przy pomocy siarki oczyścić domostwo z zapachu krwi, która obficie się przelała w 

tym czasie pomsty (Homer 22.509-510). 
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Znak złego samopoczucia 

Relacja miłosna pomiędzy Propercjuszem i Cynthią nie zawsze układała się idealnie. 

Wczytując się w utwory rzymskiego elegika, natrafiamy na passusy, w których obie strony 

wylewają żale na niewierność lub nieczułość drugiej połówki. Skomplikowane uczucia 

znajdują wyraz nie tylko w słowach, ale wywierają wpływ także na wygląd kochanki poety. 

Obok więc wyobrażenia sobie sceny, w której widzimy zrozpaczoną kobietę, możemy też 

starać się uświadomić sobie tak drobne detale, jak brak makijażu czy zastosowania pachnideł. 

Autor z niepokojem wysłuchuje doniesień niewolnika Ligdama, w których relacjonuje, że nie 

korzysta ona z perfum i generalnie zaniedbuje swą fizjonomię. Jest to wyrażone w słowach 

podmiotu lirycznego w Elegii 4.5: 

Więc widziałeś jak smutna płakała dziewica? 

Włosy w wielkim nieładzie, a we łzach jej lica? (…) 

Tylko szata żałobna jej kryła ramiona? 

Jak to, czy puszka z wońmi leżała zamkniona? 

 

Element sakralny 

W mentalności starożytnych Rzymian nie funkcjonował podział, jaki znamy 

współcześnie, na rzeczy świeckie i takie, które są związane z religią. W ich życiu codzienność 

zawsze była przeniknięta obecnością i działaniem bogów. Dlatego też woń związana z kultem 

ukazuje się w różnych momentach życia: narodziny i pogrzeb, ofiara związana z jakimś 

znacznym zwycięstwem, ale i cyklicznie składana ofiara ku czci takiego czy innego bóstwa. 

Wśród twórczości elegików znajdujemy utwory komponowane na okazje urodzin, 

zawierające życzenia, swoistą modlitwę do bóstwa o wylanie różnych łask na jubilata, relację 

o ceremonii urodzinowej a także opis rytuału składanych wówczas ofiar. U Propercjusza 

znajdujemy w tym kontekście taką wzmiankę także o zapachach: 

Gdy ołtarz wieńczone dym wonny obleci, 

I gdy błogim płomieniem cały dom zaświeci, 

Niech stół będzie obfity, noc płodna w kielichy, 

I niech sieją zapachem żółtawe onichy.2 (Elegia 4.9) 

                                                           
2 Onichy / Onyks – gatunek żółtawego marmuru, z którego wyrabiano naczynia, a między innymi i 

puszki na wonne balsamy. 
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Kolejnym wydarzeniem, w czasie którego korzystano z wonności, była ceremonia o 

zupełnie odmiennym nastroju. Mowa jest o pogrzebie, przenikniętym atmosferą bólu, smutku 

i zadumy. Tu również stosowano kadzidła, wonne balsamy czy to, po to aby, bardzo 

praktycznie, zatuszować zapach rozkładu, czy też aby w ten sposób uczcić zwłoki zmarłego, 

czy by okazać jak ważną osobą pozostaje dla nas, skoro przeznaczamy dla niej pachnidła, które 

przecież mają swą cenę i wartość. Propercjusz o zapachu w kontekście żałobnym pisze trzy 

razy. Raz z prośbą aby nie korzystać z wonności na jego pogrzebie co miałoby pokazywać jego 

skromność. Czytamy: 

Szereg naczyń z woniami odsuńcie z daleka; 

Chcę pogrzebu, jak pogrzeb prostego człowieka. (Elegia 3.13). 

Drugi raz głos poety jest pełen nadziei, że Cyntia nie zapomni o nim nawet po jego śmierci, 

czego wyrazem będą wonne balsamy i wieniec z kwiatów: 

Cyntia, lejąc balsam, na grobie usiądzie 

I świeżemi wiankami ozdabiać go będzie (Elegia 4.15). 

Trzeci przypadek przedstawia żal Cyntii wobec Propercjusza, który nie okazuje należytej 

miłości zmarłej: 

Czemuś wiatrów nie błagał by na stos powiały? 

Czemu moje płomienie balsamu nie miały? 

Ciężko nawet ci było narzucić w tej dobie 

Hiacyntów i rozbić dzban wina na grobie (…) (Elegia 5.7). 

Innym, w ramach kultu, momentem, w którym zapach dawał się odczuć, było 

dziękczynienie za wielkie zwycięstwo odniesione w bitwie pod Akcjum, gdzie Oktawian 

odniósł wiktorię nad flotą Marka Antoniusza i Kleopatry: 

Wieszczek składa ofiary: niech sprzyja milczenie, 

I niech legnie jałówka pod święte płomienie,. 

Urna rzymska niech starczy Cyrenejskie wody, 

A z wieńcami Filety wosk idzie w zawody. 

Niech mi balsam podadzą przy kadzideł woni, 

Trzykroć z wełną opaska niech ołtarz osłoni (…) (Elegia 5.6). 

Podobnie jak utyskiwał Propercjusz nad chciwością kobiet, tak też odnosił się 

krytycznie do zbytku obyczajów i nawoływał do odnowy pierwotnej prostoty także w 
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sprawach powiązanych z kultem. W miejsce aromatycznie pachnącego szafranu autor elegii 

wolałby zapach palonej słomy lub tłuszczu świni. Znajdujemy takie słowa poety: 

Teatr, giętkie zasłony – nie było to znane 

Ani scena świąteczna woniała szafranem (…) 

Paląc słomę zbywano corocznie te święta, 

Które teraz obchodzą kalecząc źrebięta 

Dar wieńczonych osiełków dla Westy był miły, 

Chude woły po rynku świętości woziły. 

Sadłem wieprza błagano rozdrożów ołtarze, 

Pasterz owcę poświęcał grając na fujarze (…) (Elegia 5.1). 

 

Wątek wonnego Araba 

Świat opisywany w utworach Propercjusza jest z reguły światem ludzi majętnych. 

Status społeczny wyrażano w owym czasie na przykład poprzez zakładanie purpurowych 

szat, o których wysokiej cenie wiedzieli wszyscy, a przez to rozumiano, ze ma się do czynienia 

z osobą bogatą. W świecie aromatów dla wyrażenia wysokiego statusu danego zapachu 

podkreślano, że pochodzą owe wonie z nie byle jakiego źródła, lecz właśnie z Arabii lub od 

wonnego Araba. Zapach więc szczególnie ekskluzywnych pachnideł stanowił więc swoisty 

znak rozpoznawczy ludności dzisiejszego Bliskiego Wschodu. Zapach, w funkcji 

wartościującej daną rzecz oraz jako cecha charakterystyczna dla ludu z Orientu, występuje u 

Propercjusza dwa razy, w Elegii 3.29 oraz 5.3. 

 

Kwiaty i ich zapach 

Tekst literacki pozwala w jakimś stopniu wejść w kontakt z rzeczywistością w jakiej 

żył autor. Uważnie wczytując się w jego twórczość, można poznać, co dla poety jest ważne, 

jaką cechuje się wrażliwością, na co kładzie nacisk bardziej lub mniej w swej wypowiedzi. 

Czasem informacje na pozór błahe pomagają lepiej zrozumieć lub wyobrazić sobie kreowaną 

rzeczywistość. Profesor Chodkowski, wprowadzając do literatury dramatycznej pojęcie 

deskrypcji supletywnej (por. Chodkowski 111-128), pragnie przede wszystkim pokazać, że 

widz w teatrze może zobaczyć, poprzez odpowiednie sformułowania zawarte w dialogach i 

monologach, więcej niż tylko to, co dzieje się na scenie. Rozciągając kategorie deskrypcji 
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supletywnej na inne utwory niż dramaty wielkich tragików greckich i odnosząc tę kategorię 

do twórczości Propercjusza, można wskazać, że dla wspomnianego autora kwiatami i 

roślinami, a przez to i ich zapachami, ważniejszymi, bo częściej wspominanymi, są róża, mirt 

i bluszcz. Trudno dopatrywać się jakiś szczególnych predylekcji autora wobec tych, a nie 

innych ziół, ponieważ nie posiadamy większej ilości danych. Jednak wymienianie tychże 

roślin pozwala nam głębiej pojąć ich znaczenie dla starożytnych współobywateli Propercjusza. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Raz jeszcze pozwolę sobie przytoczyć generalny podział wzmianek o zapachach w 

twórczości Propercjusza. Fragmenty te dzielą się na pięć grup: aromat perfum, tuszujący odór 

środka dezynfekującego, wonności obecne w czasie kultu, zapachach kwiatów i motyw 

wonnego Araba. Zasadniczo trzeba stwierdzić, że zapachy nie stanowią jakiegoś 

dominującego nurtu poezji rzymskiego autora okresu augustowskiego, niemniej jednak 

pozwalają nam określić, że zapach perfum był istotny dla zakochanych. Dowiadujemy się, że 

głównym źródłem cennych wonności była Arabia oraz że stosowano tak przemyślne 

kombinacje zapachowe, jak hippomanes. W kontekście siarki i dezynfekcji sądzę, że ciekawym 

mogłaby być próba badania oczyszczających właściwości tego zapachu na tle chociażby 

zapachu siarki, kojarzonej z karą, jak w biblijnej historii o Sodomie i Gomorze, lub w 

kontekście siarki, jako zapachu związanego z Hadesem. Stosunkowo najobszerniejszy dział 

zapachu w sacrum wynika z wielkiej rozpiętości kontekstów: urodziny, pogrzeb, regularny 

kult czy okazyjne ofiary, ale też wskazuje, że zapachy, szczególnie kadzideł, były związane 

bardzo mocno ze sferą sacrum. Pośrednie wątki zapachu kwiatów raczej nie stanowią pola do 

snucia głębszych rozważań naukowych. Mam nadzieję, że Czytelnik mógł wejść w 

rzeczywistość świata Propercjusza dzięki nie tylko wyobraźni i uczuciom, ale także poprzez 

sferę zapachów. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Baranowski Sz., Żywot i pisma Sex. Aureliusza Propercego, [w:] Biblioteka Klassyków Łacińskich na 

język polskich przełożonych, Wrocław 1839. 

Bradley M., Smell and the Ancient Senses The Senses in Antiquity, Routledge 2014. 

54 



   
 L

it
te

ra
 A

n
ti

q
u

a

w
 w

 w
 . 

l i
 t

 a
 n

 t
 . 

e
 u

„Littera Antiqua” 14 (2019) 

 

Brun J.-P., The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum [w:] 

American Journal of Archaeology, t. 104, nr. 2 (Apr., 2000), ss. 277-308. 

Chodkowski, R.R. Na granicy obrazu scenicznego i słowa, czyli audioskrypcja supletywna w 

teatrze Sofokles, [w:] From Antiquity to Modern Times Classical Poetry and Its Modern Reception. 

Essays in Honour of Stanisław Stabryła., Kraków 2007, s. 111–128. 

Cowie A., Cleopatra’s Perfume Recreated – A Scent That Once Masked The Odor Of Sour 

Donkey Milk!, https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/ancient-perfume-

0012412 (data:20.12.2019) 

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, 

Homer, Odyseja, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003, przełożył L. Siemieński, 

Kutney G., Sulfur: History, Technology, Applications and Industry, Toronto 2013, 

https://sciencing.com/oleoresin-capsicum-5121319.html (data: 20.12.2019) 

McDaniel W.B., The Medical and Magical Significance in Ancient Medicine of Things 

Connected with Reproduction and Its Organs, [w:] Journal of the History of Medicine and Allied 

Sciences, t. 3, nr. 4 (Autumn 1948), ss. 525-546,  

Tibullus, Elegia 2.4 [w:] Rzymska Elegia miłosna, Wrocław 1955, s. 32, przekład A. 

Świderkówna.  

 

 

The world of fragrances in the elegies of the Propercius according to the Polish translation 

from 1839. Study of selected issues 

(Summary) 

Man, curious about the world, learns about the surrounding reality in various ways. In 

exploring knowledge of reality, he uses his senses and intellect. For centuries, it was believed 

that all data that the intellect possesses is delivered to him through the senses. It is obvious 

that we receive most news from the world around us through the sense of sight and hearing. 

However, this does not change the fact that the other senses, that is, smell, touch and taste, 

play a significant role in our everyday lives and in exploring the reality around us. Following 

this thinking and focusing on the sense of smell, it can be concluded that we can try to learn 

about the world by smelling it. 
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In the following article I describe the role of fragrances in the poetry of Propercius. For 

the sake of maintaining a certain methodological order, at the beginning I introduce the figure 

of a Roman poet. Then, I briefly comment the translation into Polish, which is my direct source 

for work. Next, I point to individual examples of the functioning of the fragrance category in 

the work of the said author. After analyzing the mentioned fragments, I allow myself to make 

a certain synthesis and draw conclusions. 
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