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USZKODZONA PIECZĘĆ NIKANDRA Z KOLOFONU

Włodzimierz Appel opublikował niedawno cenną monografię, omawiającą roz-
wój epiki greckiej od schyłku epoki archaicznej aż po kres starożytności�. Książka 
zawiera szeroki i wszechstronny rys twórczości epickiej, który rozpoczyna się od 
dorobku Choirilosa z Samos i Antymacha z Kolofonu, a zamyka się przepiękną 
epopeją mitologiczną Nonnosa z Panopolis, opisującą przygody i wędrówki boga 
Dionizosa, oraz epiką chrześcijańską (z Nonnosem i Dorotheosem na czele). 

W swojej monografii Appel przedstawia również dwa zachowane eposy dydak-
tyczne (Theriaka i aleksipharmaka), które wyszły spod pióra poety hellenistycznego 
Nikandra z Kolofonu�. Problem polega na tym, że było prawdopodobnie dwóch 
poetów tego imienia: pierwszy z nich, Nikander, syn Anaksagorasa, żył prawdo-
podobnie w III wieku, drugi, Nikander, syn Damajosa lub Ksenofanesa, żył przy-
puszczalnie w drugiej połowie II wieku�. Większość badaczy (m.in. Wilhelm Kroll, 
Albin Lesky, Marco Fantuzzi), ufając informacji zawartej w Księdze Suda�, uznaje 
młodszego poetę za autora obu zachowanych eposów dydaktycznych, ale Appel czyni 
chyba słusznie, kiedy pozostawia tę kwestię otwartą�. Ja osobiście opowiadałbym się 
raczej za Nikandrem starszym, skoro w Delfach, czyli miejscu kultowym Apollina, 
boga bądź co bądź znającego się nie tylko na poezji, ale też na sztuce lekarskiej, 
znaleziono inskrypcję datowaną na drugą połowę III wieku ery przedchrześcijańskiej 
(ściślej na lata 254–220), która upamiętnia fakt przyznania znaczących przywilejów 
poecie epickiemu Nikandrowi, synowi Anaksagorasa, z Kolofonu i jego potomkom. 
Wydaje się, że te szczególne przywileje mogą nawiązywać do tematyki medyczno-
dydaktycznej obu zachowanych poematów. 

� W. Appel, Klea kai aklea andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do 
Nonnosa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002; por. id., Poezja grecka 
od Antymacha do Nonnosa, [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 1995, s. 233–321. Zob. ponadto A. M. Komornicka, Epika w „Literaturze 
Grecji starożytnej”, Meander 60, 2005, s. 239–247.

� Appel, Klea kai aklea…, s. 101–108. Dobrze się stało, że w polskiej literaturze przedmiotu 
przypomniano postać tego niedocenianego poety hellenistycznego. 

� Por. J. Smolarczyk-Rostropowicz, Nikandros, [w:] Słownik pisarzy antycznych, opr. A. Świder-
kówna, Warszawa 1982, s. 327–328; Appel, Klea kai aklea…, s. 102, przyp. 147 (z przeglądowym 
rozbiorem literatury przedmiotu); Komornicka, op. cit., s. 245–246. 

� Suid. n 374.
� Appel, Klea kai aklea…, s. 102. 
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W obu utworach Nikander kładzie podwójną sphragis, czyli pieczęć poetycką. 
Utwór Theriaka (czyli Środki lecznicze przeciw ukąszeniom zwierząt) kończy dwu-
wierszem (w. 957–958):

	 Ka–	 ken	 0Omhre–oio	ka—	 e”sfiti	Nik°ndroio	
	 mnåstin	›coiς,	 tòn	›qreye	 Kl°rou	niϕóessa	pol–cnh.	

Dwuwiersz ten w przekładzie Appela brzmi następująco6:

 Obyś homeryckiego Nikandra zawsze w pamięci 
 Miał, chowało go Klaros, miasteczko iskrzące się bielą7. 

W tym samym eposie Nikander przykłada inną pieczęć, tworząc akrostych 
(w. 345–353), składający się na imię NIKANDROS (gr. NIKANDROS)8. Zacytuj-
my tekst grecki zawierający ukryte imię poety9: 

	 	 ‰g¿gioς	 d5	ßra	m…qoς	¤n	a”zhoÿsi	ϕoreÿtai,
	 	 ‰ς,	®pót5	 o√ranòn	›sce	Krónou	presb–staton	aVma,
	 345	 Neim°menoς	 kas–essin	⁄k¢ς	perikudfiaς	£rc¢ς
	 	 Idmos¿nÃ	 neóthta	 gfiraς	póren	ûmer–oisi	
	 	 Kuda–nwn.	 dú	 g°r	‡a	puròς	lh–stor5	›nipton.
	 	 Aϕroneς,	 o√	 m¤n	 tåς	 ge	 kakoϕrad–hς	£pónhnto.
	 	 Nwqeÿς	 g¢r	k°mnonteς	£morbe¿onto	lep°rg∏
	 350	 Δ‚ra.	pol¿skarqmoς	d¤	 kekaumfinoς	a√cfina	d–yÃ
	 	 Pµeto,	 gwleioÿsi	dd5	 ”d∂n	®lkørea	qåra
	 	 O√loòn	¤llit°neue	 kakp	¤palalkfimen	ßtÃ
	 	 Σa–nwn.	a√t¢r	®	 brÿqoς	´	 dø	‡5	£nedfixato	nµtoiς	
	 	 Ã1teen	ßϕrona	d‚ron.	®	 dd5	 o√k	£panønato	creiµ.	
	 355	 ¤xóte	 ghralfion	m¤n	£e—	ϕlóon	⁄rpet¢	 b°llei
	 	 ®lkørh,	qnhto¡ς	d¤	 kakkakòn	per—	 gåraς	©p°zei.
	 	 no…son	d5	£zalfihn	brwmøtoroς	 o√lomfinh	qúr	
	 	 dfixato,	ka–	 te	 tuppsin	£mudrotfirÃsin	 ”°ptei.	

W innym zachowanym do naszych czasów eposie dydaktycznym zatytułowa-
nym aleksipharmaka (czyli Odtrutki) Nikander z Kolofonu postępuje analogicznie. 
Umieszcza oficjalną sphragis w zakończeniu utworu (w. 629–630): 

	 Ka–	 k5	›nq5	¬mnopóloio	ka—	 e”sfiti	 Nik°ndroio	
	 mnåstin	›coiς,	 qesmòn	d¤	Diòς	xen–oio	 ϕul°ssoiς.	

6 Ibid., s. 104. 
7 Klaros – ośrodek kultu Apollina na terytorium Kolofonu.
8 Ibid., przyp. 150. 
9 Nicandre,Nicandre, Oeuvres, t. II: Les Thériaques. Fragments iologiques antérieurs à Nicandre, wyd. 

i przeł. J.-M. Jacques, Les Belles Lettres, Paris 2002, s. 28–29. Por. też Hellenistic Anthology, 
opr. i wyd. N. Hopkinson, Cambridge University Press, Cambridge 1994 (reprint wyd. z r. 1988), 
s. 31–32 (tekst grecki – w. 334–358) i s. 142–146 (komentarz). Akrostych ten odkrył w trzeciej142–146 (komentarz). Akrostych ten odkrył w trzeciej 
dekadzie XX wieku filolog i papirolog angielski Edgar Lobel, Nicander’s Signature, CQ 22, 1928, 
s. 114. Zob. w tej kwestii także E. Vogt, Das Akrostichon in der griechischen Literatur, A&A 13, 
1967, s. 80–95, zwł. 87–88; E. Courtney, Greek and Latin Acrostichs, Philologus 134, 1990, s. 3–13, 
zwł. 11–13. 



Uszkodzona pieczęć Nikandra z Kolofonu 403

 Nadto pamiętaj stale o zacnym poecie Nikandrze, 
 Zawsze prawa boskiego Dzeusa Kseniosa przestrzegaj10. 

Podobnie jak w poprzednim utworze, tak i tutaj tworzy Nikander ukrytą sphragis, 
która przez dłuższy czas umykała uwadze nowożytnych badaczy. Pieczęć tę odkrył 
dopiero w trzeciej dekadzie dwudziestego wieku filolog i papirolog angielski Edgar 
Lobel��. Niestety, wszystkie kodeksy Odtrutek podają akrostych z imieniem poety 
w stanie skażonym, co filologowie skrzętnie w swoim czasie odnotowali. Zepsucie 
to nie dawało się łatwo usunąć��, co skłaniało niektórych badaczy do przedwczesnej 
konkluzji, że poeta z Kolofonu niezbyt udatnie wprowadził do tekstu odimienny 
akrostych��. Również Włodzimierz Appel wypowiada się na ten temat w następu-
jący sposób:

Niezupełnie natomiast powiódł się zamysł poety przyłożenia również drugiej poetyckiej „pie-
częci”, ponieważ tylko częściowo udało mu się w ww. 266-274 ułożyć akrostych ze swoim imieniem 
 (sIKkANDROS)��. 

Dlaczego jednak mielibyśmy przypisywać poecie tak żałosną nieporadność? Moim 
zdaniem nie ulega wątpliwości, że poeta z Kolofonu stworzył tu poprawny akro-
stych, który jednak w dwóch miejscach uległ zepsuciu. W edycji Gowa i Scholfielda 
stosowny fragment Odtrutek (w. 266–279) prezentował się następująco��: 

	 	 s¡n	d¤	 ka—	£mpelóeiς	filikaς	¤nqr¿pteo	 n¿mϕaiς,	
	 	 Iswς	ka—	 batóenta	 per—	 ptorqeÿa	kolo¿saς.	
	 	 Ka–	 te	 s¡	 gumnµseiaς	¤utreϕfioς	nfia	tfirϕh	
	 	 kasthno…,	 kar¿oio	lacuϕlo–oio	k°lumma,	
	 270	 Ne–airan	tóqi	s°rka	per—	sk¿loς	a]on	©p°zei	
	 	 ∆uslepfioς	 kar¿oio,	 tò	Kastan—ς	›treϕen	 aWa.	
	 	 Peÿa	d¤	 nn°rqhkoς	ne°thn	¤xa–nuso	nhd¿n,	
	 	 Oς	 te	 Promhqe–oio	klopún	£nedfixato	ϕµrhς
	 	 Σ¡n	d¤	 ka—	⁄rp¿lloio	ϕilozµoio	pfithla...

10 Przeł. K. T. W.Przeł. K. T. W.
�� Lobel, op. cit.Lobel, op. cit. 
�� Próby podejmowali W. C. Helmbold, AJPh 76, 1955, s. 108–110 (rec. edycji Nikandra, 

przygotowanej przez A. S. F. Gowa i A. F. Scholfielda, zob. przyp. 12); J.-M. Jacques, Les 
 «Alexipharmaques» de Nicandre, REA 57, 1955, s. 5–35, zwł. 20. 

�� Przykładowo, Courtney, op. cit., s. 13, po przedyskutowaniu dwóch zdefektowanych akro-
stychów (Nikandra z Odtrutek i Italikusa z Ilias Latina) stwierdza, że w obu tych akrostychach 
pojawiają się dwie niewłaściwe litery (Ilias Latina zaczyna się od ITALICeS, a kończy na SCqIP-
SIT), przy czym jedną poprawkę da się łatwo zastosować tak w odniesieniu do Nikandra, jak 
i Italikusa, ale druga jest trudna do przeprowadzenia. W rezultacie badacz konkluduje: „I thinkW rezultacie badacz konkluduje: „I think 
that Nicander and Italicus were satisfied with acrostichs of their names defective in one letter, 
though I cannot grasp the rationale behind this”. Innymi słowy, zdaniem angielskiego filologaInnymi słowy, zdaniem angielskiego filologa 
sami autorzy zniekształcili swoje własne imiona w akrostychach, które utworzyli odpowiednio 
w formie NIKkNDROS	 (zamiast NIKANDROS) i ITALICeS (zamiast ITALICUS). 

�� Appel, Klea kai aklea…, s. 106. W rzeczywistości zepsuty akrostych w kodeksach i w star-
szych edycjach ma nieco inną postać: sIKkNDROS. 

�� Nicander. The Poems and Poetical Fragments, edited with a translation and notes by 
A. S. F. Gow and A. F. Scholfield, Cambridge University Press, Cambridge 1953. 
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Dość subtelnie sformułowaną sugestię, że akrostych jest zepsuty, znajdujemy już 
w artykule jego odkrywcy, Lobela16. Propozycję odtworzenia pierwotnego wyglądu 
akrostychu zgłosił przed 50 laty badacz francuski Jean-Marie Jacques17, który zasu-
gerował emendacje w wersie 266 (na—	mún	zamiast s¡n	d¤	ka— codd.) oraz w wersie 
269 (£skhro… zamiast kasthno… codd.). Pierwsza poprawka nie jest ewidentna. 
Łatwiej byłoby przyjąć poprawkę n…n	d¤	ka— (zamiast s¡n	d¤	ka— codd.), zakłada-
jąc zmianę tylko jednej litery raczej niż całej frazy. W istocie rzeczy tę poprawkę 
wprowadził ostatnio do swego wydania filolog grecki Konstandinos Ikonomakos 
(powołując się na Williama C. Helmbolda)18. 

Druga poprawka jest wręcz konieczna. Grecka nazwa kasztana, która brzmi 
k°stanoς	 (gen. sg. kast°nou), zawiera dwie samogłoski krótkie o barwie [a] 
i ma akcent proparoksytoniczny. Zapis kasthno…	 to ewidentne hapax legomenon, 
w którym zarówno długość drugiej sylaby, jak i nieoczekiwane przesunięcie akcentu 
budzi uzasadnione zdumienie. Brak wyrazu kasthno… w scholiach antycznych, jasno 
pokazuje, że forma ta jest wynikiem jakiegoś zepsucia. Poprawka Jacques’a jest 
oparta na glosie Hesychiosa: £skhr°.	eWdóς	ti	t‚n	kastan–wn	(„askēra – pewien 
rodzaj kasztanów”)19. Zapewne w tekście Nikandra figurował ten rzadki termin 
w formie £skhro… (gen. sg.). W jakimś kodeksie scholiasta nadpisał nad tym wyra-
zem objaśnienie kast°nou. Późniejszy skryba, nie znając rzadkiego słowa i nie 
umiejąc poprawnie odczytać zapisu w tekście głównym, skontaminował oba wyrazy 
£skhro…	oraz kast°nou. Efektem tego zabiegu był istniejący w kodeksach hapax 
kasthno…. Taki wyraz nigdy nie istniał w żadnym z dialektów greckich. 

Widzimy zatem, że osobliwa postać akrostychu to skutek dwóch zniekształceń 
tekstu, które zaszły zapewne w dobie bizantyjskiej. Oba zniekształcenia dają się 
usunąć dzięki proponowanym przez uczonych poprawkom, które z dużym praw-
dopodobieństwem przywracają pierwotny kształt tekstu.

 Na zakończenie chciałbym przedstawić tekst oryginalny według edycji Konstan-
dinosa Ikonomakosa (w. 249–278; akrostych obejmuje w. 266–274)20, a ponadto 
moje własne tłumaczenie, przy tworzeniu którego korzystałem z wcześniejszego 
przekładu prozą dokonanego w latach 1999–2001 przez Elwirę Kaczyńską i Tomasza 
Konrada Tadajczyka. Na koniec moją próbę poetycką zweryfikowałem także sięga-
jąc do tłumaczenia angielskiego (Gowa i Scholfielda z 1953 roku) i francuskiego 
(Jacques’a z 1955 roku). 

16 Zob. wyżej, przyp. 9.
17 Jacques, op. cit., s. 20. 
18 Nik°ndrou	 Alexiϕ°rmaka,	 ekd–dei	 Konstant–noς	 Oikonom°koς,	 Akadhm–a	 Aqhnµn, 

Aqønai	2002, s. 26. Helmbold, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 12), s. 110, stwierdza krótko: „I cannot 
emend the first word in alex., 269, but 266 may open with n…n, to fit the acrostic (see G-S’ note 
on Ther., 345). s¡n	d¤	 ka—	comes from 274”. 

19 Jak zauważył W. P. Nieroznak, Paleobałkanskije jazyki, Nauka, Moskwa 1978, s. 180, glosie 
Hesychiosa formalnie odpowiada apelatyw albański ashër, ashra ‘dziki kasztan’ (grupa -sk- regu-
larnie przechodzi w alb. -sh-). Dzięki temu możemy z większym przekonaniem twierdzić, że 
Hesychios przytacza autentyczny wyraz grecki. Por. także gr. ßskra ‘drzewo niewydające owoców’ 
oraz miejscowość beocką Askra, rodzinną wieś poety greckiego Hezjoda. 

20 Nik°ndrou	Alexiϕ°rmaka, s. 24–27. 
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NIKANDROS	

ALEXIFARMAKA

	 	 %Hn	d¤	 tó	Mhde–hς	Kolch–doς	¤cqómenon	p…r,	
	 250	 keÿnó	 tiς	¤ndfixhtai	¤ϕømeron,	o^	 per—	 ce–lh	
	 	 deuomfinou	dus°luktoς	 ”°ptetai	›ndoqi	 knhqmòς
	 	 oV°	 t5	©pÈ	 niϕóenti	 kr°dhς	ü	 trhcfii	kn–dÃ	
	 	 cr‚ta	miainomfinoiς	ü	 ka—	speirµdeϊ	 kórsÃ	
	 	 sk–llhς,	ª	 t5	›kpagla	nfihn	ϕoin–xato	s°rka.	
	 255	 to…	 ka—	¤piscomfinoio	per—	stómacon	b°roς	 Xzei
	 	 pr‚ton	¤reptómenon,	metfipeita	d¤	 loigfii	surmÈ
	 	 ‡izóqen	⁄lkwqfinta,	kakòn	d5	£poøruge	deiråς,
	 	 „ς	 e◊	 te	 kre°wn	qoleròn	pl¿ma	ce¿ato	daitróς,
	 	 s¡n	dfi	 te	 ka—	 nhd¡ς	memiasmfina	l¿mata	b°llei.
	 260	 5All¢	s¡	 poll°ki	m¤n	ca–thn	 druòς	o√l°da	kóyaς,	
	 	 poll°ki	ka—	ϕhgoÿo	póroiς	£k¿loisin	®martp,	
	 	 Ω¤	s¿	 ge	 bdølaio	nfion	 gl°goς	›ndoqi	 pfillhς.	
	 	 a√t¢r	®	 to…	 korfioito	ka—	¤n	stom°tessin	¤r¿xaς.	
	 	 Å	 mún	poulugónoio	 tot¤	 blastømat5	£røxei,	
	 265	 ßllote	 dú	‡izeÿa	kaqeyhqfinta	 g°lakti.	
	 	 N…n	d¤	 ka—	£mpelóeiς	filikaς	¤nqr¿pteo	 n¿mϕaiς,	
	 	 Iswς	ka—	 batóenta	 per—	 ptorqeÿa	kolo¿saς.	
	 	 Ka–	 te	 s¡	 gumnµseiaς	¤utreϕfioς	nfia	tfirϕh	
	 	 Askhro…,	 kar¿oio	lacuϕlo–oio	 k°lumma,	
	 270	 Ne–airan	tóqi	s°rka	per—	sk¿loς	a]on	©p°zei	
	 	 ∆uslepfioς	 kar¿oio	 tò	Kastan—ς	›treϕen	 aWa.	
	 	 Peÿa	d¤	 nn°rqhkoς	ne°thn	¤xa–nuso	nhd¿n,
	 	 Oς	 te	 Promhqe–oio	klopún	£nedfixato	ϕµrhς.	
	 	 Σ¡n	d¤	 ka—	⁄rp¿lloio	ϕilozµoio	pfithla	
	 275	 e√ϕ–mou	t5	£pò	 karpòn	 Ìliς	katab°lleo	m¿rtou.	
	 	 ü	 ka–	 pou	sidóentoς	£pobrfixaio	 k°lumma	
	 	 karpe–ou,	mig°dhn	d¤	 bal∂n	¤mp–seo	møloiς	
	 	 òϕr5	Òn	¤pist¿yÃς	 te	 potÈ,	 no…son	d¤	 ked°sseiς.

NIKANDER Z KOLOFONU 

oDtrUtKi

  Jeśli ktokolwiek spożyje zimowit, znienawidzony 
 250 ogień Medei kolchidzkiej, na jego ustach spieczonych 
  straszne wystąpi swędzenie, podobnie jak czasem bywa, 
  gdy śnieżnobiały figowca sok albo szorstka pokrzywa 
  z czyimś naskórkiem się zetknie lub główka dzikiej cebuli 
  strasznym rumieńcem wrażliwe ciało dziecięce uczuli. 
 ��� Kto jednak zdoła go przełknąć, temu żołądek uciska.
  Chwili spożycia trucizny chwila zwrócenia jest bliska,
  pośród męczących nudności w górę się wspina przez szyję
  treść, co raniła żołądek, jak z rzeźni mętne pomyje,
  a jednocześnie i z kiszek płyną odchody niezdrowe.
 260 By to wyleczyć, zastosuj pocięte liście dębowe. 
  Radzę ci do nich domieszać z innego dębu żołędzie.
  Wydójże krowę do skopka. Gdy nasycony już będzie 
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  Tym mlekiem chory, niech jeszcze długo je w ustach zachowa.
  Może też pomóc czasami wonna łodyga rdestowa
 265 albo rdestowe korzonki, które ktoś w mleku gotował. 
	 	 Nadto roztarłszy do wody pęd winnej włóż latorośli, 
	 	 I cierniowate gałązki jeżyn, obcięte z odrośli. 
	 	 Kasztan pożywny też wydłub z świeżej, zielonej łupiny, 
	 	 A potem z cienkiej, lecz twardej sam orzech weź otuliny, 
 270 Nader wszak sucha skorupka otacza z wszystkich stron trudne 
	 	 Do wyłuskania jąderko orzecha z Kastanis cudnej. 
	 	 Rączo też wyjąć wewnętrzny rdzeń zapaliczki należy, 
	 	 Ongiś to z niej Prometeusz skorzystał w ognia kradzieży. 
	 	 Stosować liść macierzanki też możesz wiecznie zielonej,
 275 a także cierpkiego mirtu owoce drobno skrojone. 
  Albo w leczniczym wywarze zamocz owoce granatu, 
  dorzuć do niego też jabłka, chorego w ten sposób ratuj, 
  aż ściągającym napojem wygnasz chorobę mu z ciała. 

ARGUMENTUM

Minime putare debemus, ut aliqui viri docti faciunt, Nicandrum tam ineptum poetam 
fuisse, ut vitiosa acrostichide Alexipharmaca tamquam sigillo signaverit. Approbandae 
sunt ergo emendationes Gulielmi Helmbold et Ioannis Mariae Jacques ad Alex. 266 et 
269 propositae, quibus acrostichis sanatur. Ea re deliberata proponitur versio Polonica 
loci, in quo sigillum continetur.


