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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.
1. Corpus
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La lnceputul secolului al XX-iea, un colectiv de savanţi, format din: O. Crusius, P.
Knoell, P. Marc şi A. Hausrath, a lnceput să lucreze la alcătuirea unei ediţii critice a unul
Corpus de fabule esopice, care urma să cuprindă fabule esopice ln proză şi ln versuri, precum
şi aşa-numita paraphrasis Bodleiana şi Vita Aesopi. Evenimentele politice şi moartea colaboratorilor lui Hausrath au lmpiedicat terminarea lucrării şi publlc:uea lntregului Corpus. De
aceea, plnă ln prezent nu au putut apărea declt fascjculele 1 şi 2 din volumul I. Aceste fascicule cuprind fabulele esopice ln proză, transmise. de manuscrise şi diferiţi autori.
Faşcicula 1 este o reeditare a textului publicat ln 1940. Prefaţa, scrisă de A. Hausrath
ln 1939, reprezintă un rezumat al unui studiu ( Aesop, Geschichle der handschri{llich iiberlieferlen griechischen Fabelsammlungen), pe care, din cauza evenimentelor, autorul nu l-a mal
putut publica. Autorul prezintă culegerile de fabule esopice, cu istoricul lor, cu probkmele
de stil pc care le ridică. ln continuare, enumeră manuscrisele folosite pentru fiecare culegere,
menţionlnd persoanele care au făcut colaţionarea, cu aprecieri critice asupra colaţionării.
A. Hausrath arată că, ln unele cazuri, a lăsat neschimbate textele sta1.Jilite de editorii
preceden\i, alteori Ie-a adus unele modificări sau a făcut el lnsuşl colaţionarea manuscriselor.
A folosit adesea manuscrise mai puţin cunoscute, aleglnd fabulele care i s-au părul oă se
apropie cel mai mult de forma inilială.
lntr-un alt capitol al prefeţei tratează despre fabulele esopice cunoscute din alte izvoare
decll manuscrisele.
ln interiorul corpusului, fabulele slnt aşezate ln ordinea alfabetică, slnt numerotate şi
poartă titluri. Sub tillu, ln paranteză, e indicat numărul de ordine al fabulei respective din
alle ediţii moderne (Halm, Chambry), Slnt reproduse mai mulle variante ale aceleiaşi fabule,
care apartln diferitelor culegeri şi manuscrise. Culegerea este indicată ln dreptul fiecărei fabule,
pe margine, prin cifre romane.
Fascicula 2 a fost retipărită după edi\la I din 1942 a aceleiaşi fascicule. lntr-o scurtă
prefaţă, noul editor, H. Hunger, arată că, din motive de economie, nu a putut aduce prea
mulle modificări acestei ediţii. A corectat unele greşeli de tipar, de scriere.
Găsim, totuşi, şi ceva nou faţă de prima ediţie. H. Hunger a adăugat patru fragmente
de fabule din papirusul editat de C. H. Roberts ln 1938, ln Calalogue of lhe Greek and Latin
Papyri {in the John Rylands Library), voi. 3, precum şi două texte stabilile de Dion Chrysostomos pentru ultimul din cele patru fragmente.
O altă noutate o constituie faptul că, pentru completarea aparatului critic, editorul a
folosit şi ediţia recentă a lui B. E. Perry (Aesopica, voi. I, Urbana, 1952). ln Addenda ex
apparalu critico edilionis Perryanae n.ilanda, mcnUonează mai multe lecţiuni ale manuscriselor mai bune, care nu fuseseră consemnate plnă acum ln ediţia Teubner, toate pasajele
ln care Perry a urmat lecţiunile manuscriselor şi care nu se găsesc ln aparatul critic al ediţiei
de faţă. Din păcate, lnsă, acolo unde există contradicţii Intre adnotările edi\ici Pcrry şi cele
ale eclitici Teubner, autorul nu s-a putut pronunţa ln favoarea unei edilii sau a alteia, lntruclt
nu a avut la lndemtnă manuscrisele.
Fascicula se lncheie cu un indice de nume proprii, urmat de un Index verborum, care
cuprinde toate părţile de vorbire, afară de articol şi de particulele şi adverbele enl'litice. ln
sflrşit, ca supliment, apare un indice special pentru fragmentele din papirusul editat de Roberts.
Alcătuită cu grijă, mult mai cuprinzătoare declt unele ediUi precedente (Halm, de pildă),
oferind cercetătorilor unele leKte rar editate, precum şi posi1.Jilitatea studierii paralele a fabulelor esopice din diferite culegeri, noua ediţie Teubner a Corpusului de fabule esopice este
binevenită.

( Janin'a Vi lan)
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