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O bibliografie şi indice lipsesc, ceea ce. ar fi fost bine să existe. In note, autorul ar fi
putut face referiri la variantele de traduceri date de alţii, i•entru a pune pe cititor ln măsură
să vadă interpretările cele mai interesante date unui text sau unor expresii, spre deosebire
·de cea .aleasă de traducător.
In general, aşa cum se prezintă cele două volume de tratate logice ale lui Aristotel,
cu introducerile, notele şi traducerea de Mircea Fl:Jrian, slnt o preţioasă îmbogăţire. a
.fondului de studii şi traduceri din literatura greacă ln limba .romln:i.

(Aram M. Frenkian)

PLUTARCHUS, Vitae Paral/elae.
ln Aedibus B. G. Teubneri:

Edidit

Konrat

Ziegler.

Voi. 1-2,

1959, Lipsiae,

_Volumul de faţă reprezintă, de fapt, reeditarea următoarelor Vieţi paralele: 1. Pericle
Fabius Maximus. 2. Nicias şi Crassus. 3. C. Marcius (Coriolan\]s) şi Alcibiade. 4. Demostene
lli Cicero. Aşa cum ne spune ln prefaţă, pentru Vieţile lui Nicias 1 Crassus, Coriolan, Alcibiade,
Demonstene, Cicero, K. Ziegler a urmat de preferinţă lecţiunile date ele codex Matritensis
(N), atlt de mult preţuit de Lindskog, ln ediţia din 1914. Totuşi, spre deosebire de Lindskog,
Ziegler a dat o continuă atenţie şi codicelor Seitenstettensis (S) şi UMA (Y) care, uneori,
-Oferă lecţiuni mai bune declt N. In general, clnd a fost vorba de contradicţii Intre manuscrise
şi ediţii, autorul a procedat, spre a' lntrebuinţa propriile-i cuvinte, « eclectica ratione •. Consecinţele pentru textul plutarhean slnt, fireşte, tot eclectice, lu sensul bun al cuvlntului. De pildă,
·ln primul capitol al Vieţii lui Pericle, Plutarh, § 2, vrea să spună că ochiul, clnd este deschis,
.lnregistrează, volens-nolens, şi ceea ce este folositor şi ceea ce este dăunător, pe clnd raţiunea
poate face o alegere Intre acţiuniile bune şi cele contrare moralei. Pentru a exprima ideea
că ochiul vede tot ceea ce i se oferă. Plutarh spune: •li µ€v yiXp o:[a61iae:t, xo:•a 7tci6oc;, '"iv
7tA'IJY~v cX\l't'r.Ao:µ~o:voµ€v7l <Wv 7tpoaTUyxo:v6vt"oov, foooc; &:vciyx'I) 7tfi.v TO <po:tv6µe:11ov, &v Te: XP1iatµov
lJ.v T lJ.xp'IJO'Tov îi. 6e:oope:!v, T<i°> v<;> 8'l.eo:aTo~, e:[ ~OUAOtTo„. In acest pasaj, autorul a avut ln
.vedere manuscrisele S şi Y.
Traducerea, cit se poate de apropiată de text, a frazei de mai sus este următoarea:
c Căci pentru simţul [vederii), care primeşte ceea ce lntllneşte, după cum este impresionat,
poate este nevoie să privească tot ceea ce-i apare lnainte, fie că-i folositor, fie că-i nefolositor,
dar de raţiune, fiecare, dacă vrea ... t. Greutatea ln textul de faţă o constituie cuvintele Ko:Tii
'lt'ci6oc; '"iv 7tA'IJY1iv, care sună pleonastic ln frază. De aceea, Lindskog a propus suprimarea cuvlntului rd6oc;. Atunci textul ar fi sunat Ko:TiX '"iv 7tA'IJY1iv •după cum este
impresionat [simţul vederii)•. Coraes a suprimat cuvintele ~v 7tA'IJYÎJV, traducerea fiind
aceeaşi: «după impresionare•·
Reiske a scris Ko:TiX 7tci6o; T'ijc; 7tA'IJY~c; « după impresionarea simţului •· K. Ziegler a
fost mai conservator, a păstrat toate cuvintelr, lnţeleglnd că trebuie tradus: •după impresionare, [adică) după simţ•. Nu slnt rare cazurile clnd Plutarh este prolix. In acest fel, conservatismul lui Ziegler nu este lipsit de raţiune. Totuşi lecţiunea propusă de Reiske este. mai
ispititoare, fiind mai logică şi uşor explicabilă prin confuziile Intre literele respective. ln
Viaţa lui Nicias, 27, 5, Ziegler, pe bună dreptate, citeşte, cu N, EppL7tTouv o:&ro\ic;,
lmpotriva lui S, Y, care dau eocuTouc;, tot •aşa cum, ln § 5, citeşte, cu N, oe; e7t! T'IJALKO:UTatc;
l:UTIJXLO:Lc; !Svoµo: xo:! 86~0:11 rox,ov « ca unul care mi-am clştigat renume şi faimă pentru astfel
de izblnzi" (vorbele lui Nicias adresate lui Gylippos), căci &:TIJXEo:tc; «nenorociri•, pe care-l
dau N, Y, n-ar avea nici un sens ln contextul glndirii generalului atenian.
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ln Viaţa lui Crassus, 2, 4, Ziegler citeşte, cu N, xcd ~ouA6µe:voc; [Sulla] ll·n TCAe:laTor..;
xa:l xpocT[aTotc; TCpoaoµ6p~a:a6a:t TO &yoc; ~şi voind să .înfiereze pe cit mai mulţi şi mai
puternici cu infamia crimei», contra lui Y, care are lecţiunea &xpa:T1JTotc;. Nu se poate ştl
care a fost exact glndirea lui Plutarh ·în acest pasaj. In orice r.az lecţiunea &xpa:-rl;Totc;
« nestăplniţi » este mai ispititoare decit xpa:T[aTotc;, de vreme ce Sylla nu dorea nimicirea
aristocraţiei influente ci a adversarilor săi nelmbllnziţi şi nestăplniţi. Ziegler citeşte cu :N
(UA =) Y, ln Viaţa lui Alcibiade, 3, 4 a:u:Aouc; 81: cpuawvToc; &v6pwTCou aT6µa:Tt, «a unui om
care suflă cu gura in flaut» pe clnd Hartman suprimă cuvlntul aT6µa:n «gură». Plutarh voia
sâ arate deformitatea pe care o imprimă feţei cel care clntă din flaut, deci cuvtntul aT6µa:Tt
atrage şi mai mult atenţia, concretizlnd ideea. Aşadar Ziegler are dreptate cind respectă'
lecţiunea lui N.
fn Viaţa lui Demoslene, 3, 2, citim fraza următoare: 'AA:A?x. ydtp fowc;, e:! TCa:v-roc; ~v To
~ yvw6t ae:a:uTOV » fy_e:.v TCp6xe:tpov, oux iiv d:86xe:t TO TCp6aTa:yµa: 6e:tov e:îva:t « Dar, fireşte,
poate că, dacă oricui i-ar fi venit tn minte expresia « cunoaşte-te pe tine însuţi &, porunca
n-ar fi părut că este divină ~. lJ dă TO TCp6a-ra:yµa:, iar N TCpiiyµa:.
Deci, dacă am citi cu N, ar lnsemna că traducerea ar suna: . . . «lucrul n-ar mai fi"
părut că este de origine divină&. Ziegler a ales, ln chip judicios, lecţiunea To TCpooTa:yµa:,
redată de U, de vreme ce TCpiiyµa: ar srhimba cu totul sensul, lnţeleglndu-se că cunoaşterea
de sine este un lucru divin, ceea ce in nici un caz n-a putut lnţelege Plutarh.
Un "pasaj interesant ii găsim, de asemenea in Viaţa. lui Demoslene, 11, 1 unde este vorba
despre eforturile făcute de orator, tn tinereţe, spre a-şi corecta defectele de vorbire. Plutarli
istoriseşte că Dem_ostene îşi exercita vocea 'Ev TO te; 8p6µotc; xa:l Ta:tc; TCpoc; T?x. at~'
â.va:~.Xae:at 8ta::Ae:y6µe:vov xa:l A6youc; TtviXc; ~ aTExou.; &µa: Tei> TCVe:uµa:Tt TCUxvoufdv<i> TCpocptp6µe:vov «discutlnd în timp ce alerga şi urca pante, şi pronunţînd unele cuvinte şi versuri dintr-o
singură respiraţie&. Contradicţia manuscriselor are de obiect cuvintele npli.; TtX atµ!X,
pe care le dă y şi le acceptă Ziegler. u dă însă lecţiunea TCp/i.; TtXatv « cu încordare t ceea
ce se potriveşte mai puţin cu precizia pe care o cere contextul de faţă. N are lecţiunea
TCpoc; a-r.Xmv « pe ton de revoltă•, ceea ce, de asemenea, este prea departe de contexL
Dimpotrivă precizarea lui U că Demostene urcă pe coaste este şi firească şi potrivită cu·
contextul şi Ziegler s-a condus după bunul simţ cînd a ales-o.
Socotim că exemplele de mai sus slnt îndeajuns spre a ilustra constatarea că eclectismul
lui Ziegler a adoptat, ln cea mai mare parte a cazurilor, lecţiunile sugerate de.logică, de
bunul simţ şi de verosimilitate, ceea ce n-ar fi izbutit să facă, dacă s-ar fi ţinut strlns
numai de un singur codice.
Este plăcut să reamintim faptul, îndeobşte cunoscut clnd este vorba de colecţia Teubner,·
că volumul de faţă se prezintă în condiţii tehnice admirabile.
..
( N. I. Barbu)

fabularum Aesopicarum, volurnen prius. Fabulae Aesopicae soluta oratione
conscriptae. Edidit Augustus Hausrath. Fasciculus prior Editio stereotypa editioJiI:s·
prioris (MCMXL). Addenda et corrigenda ex ipsius editoris ad fasc. 1 annotationibus
excerpta et collecta ab H. Haas, Teubner, Lipsiae, 1957, XXXVI + 208 + 6 p.'
2. Corpus fabufarum Aesopicarum, volumen pi:ius. Fabulae Aesoplcae soluta oratlone'
conscriptae. Edidit August Hausrath. Fasciculus alter. Indices ad fasc. 1 et 2 adiecit
H. Haas. Editionem alteram curavit .Herbert Hunger, Teubner, Lipsiae, 1959, XX +
35i p.
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