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M. Tullius Cicero. (Fase. 22). Orai io pro P. Sestio. Edidit Tadeusz Maslowski. 
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1986. 
Σελ. XL VI+83, τιμή 34,- M. 

Συνεχίζουσα την έκδοτικήν της δραστηριότητα ή Βιβλιοθήκη Teubner 
της Λειψίας εξέδωσε πέρυσι (1986) το 22ον τομίδιον των δργων τοϋ μεγάλου 
Ρωμαίου ρήτορος, περιλαμβάνον τον λόγον του υπέρ τοϋ Π. Σηστίου, μέ τήν 
φροντίδα τοϋ" εις Los Angeles καθηγητού Tadeusz Maslowski. Ό ώς άνω καθη
γητής εξέδωσε προσφάτως (1981) και το τομίδιον 21, το όποιον περιλαμβάνει 
άλλους 4 πολιτικούς λόγους τοϋ Κικέρωνος (Cum senatui gratias egit. Cum 
popülo gratias egit. De domo sua. De haruspicum responso) τής ίδιας εποχής, 
δταν ό Κικέρων επέστρεψε έκ τής εξορίας του είς "Ηπειρον και Μακεδονίαν. 

Τα γεγονότα έν ολίγοις: το 58 ό ίσχυρός δήμαρχος Κλώδιος ζητεί δια νό
μου τήν εξορίαν όσων προεκάλεσαν τήν θανάτωσιν Ρωμαίων πολιτών αναπολό
γητων αναπολόγητοι εϊχον έκτελεσθή οί περί τον συνωμότην Κατιλίναν, και 
είναι γνωστός ô ρόλος τον όποιον είχε ποίξει ό Κικέρων είς τήν άποκάλυψιν 
τής δλης συνωμοσίας και τήν τιμωρίαν των υπευθύνων. Ό Κικέρων αναγκάζε
ται να αύτοεξορισθή εις Ήπειρον καί Μακεδονίαν. Το 57, μέ τήν πρωτοβουλίαν 
τών δημάρχων Ά. Μίλωνος και Π. Σηστίου, (έπί των υπάτων Π. Λέντλου Σπιν-
θήρος καί Κ. Μετέλλου Νέπωτος) επιστρέφει είς τήν πατρίδα του. Ό Κλώδιος 
τότε κατηγορεί τον Π. Σήστιον ότι, κατά τήν διάρκειαν τής δημαρχίας του, εΐ-
χεν οργανώσει περί εαυτόν ένα σώμα «μπράβων» και είχε κατά περίστασιν χρη
σιμοποιήσει βίαν (de vi). Ό Κικέρων δράττεται τής ευκαιρίας να παρουσίαση 
τάς ίδικάς του υπηρεσίας, να έκθεση τους λόγους τής αυτοεξορίας του καί να 
πλήξη τους πολιτικούς του αντιπάλους, τον Κλώδιον καί τα ενεργούμενα του, 
τον ΓΓείσωνα καί τον Γαβίνιον, υπάτους τοϋ έτους 58. «Ό λόγος περιέχει χωρία 
τόσον λαμπρά, όσον ίσως ούδαμοϋ άλλου είς τον Κικέρωνα» (J. Wight Duff, 
A Literary History of Rome. London New York, 4η ανατ., σελ. 263). Ό Σήστιος 
αθωώνεται πανηγυρικώς. 

Ή εκδοσις τοϋ Τ. Maslowski περιλαμβάνει τήν Είσαγωγήν (Praefatio, 
σελ. V-XLI), τήν Βιβλιογραφίαν (Index Librorum et Commentationum, σελ. 
XLII-XLVI), τό κείμενον καί τα προκαταρκτικά του (σελ. 1-78), καί Πίνακα (κυ
ρίων) 'Ονομάτων (Index Nomimum, σελ. 79-83). 

Είς τήν αρχήν τής ΕΙσαγωγής ό έκδοτης συζητεί έν ολίγοις τήν γνησιό
τητα τοϋ παραδεδομένου κειμένου (κατά πόσον δηλ. τό κείμενον αυτό αντιστοι
χεί είς τό υπό τοϋ Κικέρωνος έκφωνηθέν καί γνωρίζομεν Οτι ό Ρωμαίος ρήτωρ 
εδιόρθωνε τα κείμενα του, πριν τα δημοσίευση χειρογράφως, πράγμα τό όποιο 
συνέβη καί μέ τον λόγον υπέρ τοϋ Σηστίου (σελ. V), καί έν συνεχεία αναφέρει 
τάς μαρτυρίας τών αρχαίων συγγραφέων περί τοϋ λόγου αύτοϋ τοϋ Κικέρωνος, 
άπό τοϋ Βαλέριου Μαξίμου (1ος αί. μ.Χ.) μέχρι καί τοϋ 'Ισιδώρου τής Σεβίλλης 
(7ος at. μ.Χ.)· τοϋ 4ου al. μ.Χ. εΤναι τα λεγόμενα Scholia Bobiensia. Άφοΰ υπενθύ
μιση ό εκδότης δτι ό ώς άνω λόγος Pro P. Sestio περιλαμβάνεται είς ένα σύνο
λον έκ 10 λόγων τοϋ Κικέρωνος, τους όποιους έμελέτων οί σπουδα.σταί, παρου
σιάζει τους κώδικας μέ (πλήρες ή έν μέρει) τό κείμενον τοϋ λόγου (σελ. VIII-
XIX) καί κλείει τό 1. μέρος τής Elσαγωγήc αναφερόμενος είς τάς παλαιοτάτας 
εκδόσεις (editiones principes ήσαν ai τοϋ 1471 : Ρωμαϊκή ή τοϋ Lodoicus Carbo, 
Βενετική ή τοϋ Andreas Aleriensis) μέχρι καί τοϋ 1534, καί τάς νεωτέρας άπό 
τοϋ 1835 (J. C. Orelli, Χαϊδελβέργη) έως καί τοϋ 1965 (J. Cousin, Παρίσιοι). 

ΕΙς τό δεύτερον ύποκεφάλαιον τής ΕΙσαγωγής (σελ. ΧΧΙ-ΧΧΧνίΠ) ό έκ-
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δότης καταρτίζει το «Στέμμα των Κωδίκων», θεωρεί δέ ώς ύποθετικόν πρόγονον 
όλων τών σωζόμενων κωδίκων τον Α, ό οποίος θα πρέπει να περιελάμβανε εκεί
νους τους 10 πολιτικούς λόγους (τους 5 τους οποίους εξέδωσε εις τα τομίδια 
21 και 22. ô T. Maslowskî και τους in P. Vatinium, pro L. Cornelio Balbo, pro 
M. Caelio, de provinciis consularibus καί ëva ψευδεπίγραφον)· ή εκδοσις τοϋ 
Orelli (1835) είναι κατ' ευθείαν απόγονος των εκδόσεων των ετών 1531 (ed. As-
censiana, Παρίσιοι) καί 1534 (ed. Hervagiana, Βασιλεία, καί 2α ed. Naugeriana, 
Βενετία). 

Είς το τρίτον ύποκεφάλαιον τής Εισαγωγής (σελ. XXXVIII-XLI) ό έκδο
της εκθέτει τάς άρχος τάς όποιας ήκολούθησεν είς τήν άποκατάστασιν τοϋ κει
μένου, τήν σύστασιν τοϋ κριτικοϋ υπομνήματος, έμπλουτισθέντος καί δια μαρτυ
ρίων (testimonia), τήν ορθογραφίαν των λέξεων καί τό τυπικόν. 

Τοϋ κειμένου τοϋ Κικέρωνος προηγοϋνται τα απαραίτητα Sigla, αί Συντο-
μογραφίαι των κυριοτέρων εκδοτών (Notae) καί ή Ύπόθεσις τοϋ έργου, όπως 
σώζεται είς τα Scholia Bobiensia (Argumentum Scholiastae Bobiensis) (σελ. 1-3). 

Ή επιστημονική υπηρεσία τήν οποίαν προσφέρει ό T. Maslowski δια 
τής εκδόσεως καί τούτου τοϋ λόγου τοϋ μεγάλου Ρωμαίου ρήτορος είναι αδιαμ
φισβήτητος. 

ΑΝΤ. Η. ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΥ 

Cornelii Taciti. Libri qui supersunt, ediderunt Stephanus Borzsaki et Ken
neth Wellesley Tomus I, pars secunda, Ab excessu Divi Augusti libri XVI, 
edidit K e n n e t h W e l l e s l e y , Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1986, 
pp. XXI+201. 

Notissima litteratis totius orbis terrarum series editionum scriptoriim 
classicorum Graeciae et Romae, quae Bibliotheca Teubneriana appellator, 
non eget commendatione. Huius quoque egregiae qualitatis tomus secundus 
novae editionis Annalium Cornelii Taciti est, quam notus philologus Kenneth 
Wellesley curavit. 

In brevi Praefatione (a pagina V usque ad Vili), quae perfecta lingua 
Latina scripta est, familiae codicum et principia editionis describuntur. Se-
quuntur descriptio librorum et conspectus editionum dispntationumque se-
lectarum ad codices et libros XI-XVI. Annalium praecipue pertinentium 
(pp. IX-XIX) et index siglorum codicum (pp. XX-XXI). 

Editio textus Annalium ab undecimo libro (pp. 1-142) summa diligen
tia et accuratione perfecta est. Apparatus criticus graviores lectiones, va-
riationes codicum emendationesque philologorum continet, cum aliquot 
lectiones et carrectiones in appendice critica (pp. 143-159) ponuntur. Sed haec 
quoque pars notarum criticarum forsitan sub textum Annalium una cum 
proprio appàratu critico ponenda esset, quamquam editor hoc modo appara-
tum criticum valde oneratum fuisse existimat (v. paginam V). Liber locu
pleto indice historico (pp. 160-201) finitur, qui lectoribus Annalium Cornelii 
Taciti utillimus est. 


