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Patricius G. Walsh, Titi Livi, Ab Urbe condita. Libri XXVIII-XXX. B. G. 
Teubner. Leipzig 1986, pp. I-XV-|-1-155. Στερεότυπος έκδοσις. (Editio stereotypa). 
Τιμή 44.M. 

Είς τήν σειράν τής «Τωύβνεριανής Βιβλιοθήκης Ελλήνων και 'Ρωμαίων 
Συγγραφέων» (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneri-
ana) εξεδόθη το 1986 ó ώς άνω διαμνημονευόμενος τόμος, ό περιλαμβάνων τήν 
òrto τοϋ Βρεττανοΰ κλασσικού φιλολόγου Patricius G. Walsh γενομένην κριτι-
κήν £κδοσιν τοϋ 28ου 'έως και του 30ου των βιβλίων τοϋ έργου «'Από κτίσεως 
'Ρώμης» (Ab Urbe condita) του έξοχου Λατίνου ιστορικού" Τίτου Λιβίου ή 
απλώς Λιβίου [Titus Livius, (59 π.Χ.-17μ.Χ.)]. 

Είς το πρώτον μέρος τής παρούσης εκδόσεως περιλαμβάνονται τα ακόλου
θα: α) Είς τάς σσ. V-X περιέχεται ό λατινιστί —κατά το δθος— συντεταγμένος 
Πρόλογος (Praefatio), ό όποιος διαιρείται εις τέσσαρα επιμέρους τμήματα, κα
λύπτοντα τήν ίστορίαν τής χειρογράφου παραδόσεως τού εκδιδομένου κειμένου. 
Τα εξής: Ι. Περί τής προελεύσεως (ρίζης-καταγωγής) τού Πουτεανείου (ή Που-
τεανοΰ) (κωδικός) (De stirpe Puteanea), σσ. V-VI. II. Περί τής προελεύσεως Σ 
(De stirpe Σ), σσ. VI-IX. ΠΙ. Περί τού βεβαιότερου μαρτυρίου τής παραδόσεως Σ 
εις το άποκαταστητέον κείμενο ν (De testimonio certiore traditionis Σ in textu 
constituendo), σ. IX και IV. Περί τής ορθογραφίας και τής λατινικότητος (De 
orthographia et latinitate), σσ. IX-X. β) Είς τον σ. XI απεικονίζεται τό Στέμμα 
(τών κωδίκων) [Stemma (codicum)], συγκείμενον εκ τού αρχετύπου, ώς και έκ 
τών διαδοχικών σταδίων τής χειρογράφου παραδόσεως αυτού άπό του 5ου μέχρι 
τού 15ου αιώνος μ.Χ. γ) Είς τάς σσ. ΧΙΙ-ΧΙΗ περιλαμβάνονται αί 'Εκδόσεις, ώς 
και τα κριτικά έργα, τα κατά μεγαλύτερον βάρος ανήκοντα είς τα βιβλία 26-30 
(Editiones atque opera critica maioris momenti ad libros 26-30 pertinentia), σσ. 
ΧΠ-ΧΠΙ. δ) Είς τήν σ- XIV αναγράφονται τα Μονογράμματα (τών κωδίκων) [Si
gla (codicum)]: οί μνημονευόμενοι κώδικες ούτοι καλύπτουν τον χρονικήν περίο-
δον άπό τού 5ου μέχρι και τού 15ου αιώνος μ.Χ., αρχόμενοι άπό του Πουτεανείου 
ή Πουτεανοΰ Ρ κωδικός (Codex Puteanus, Paris. Lat. 5730 saec. V) και καταλή-
γοντες είς τον Βατικανόν W κώδικα (Codex Vaticanus, Palat. 879 saec. XV). 
Είς το δεύτερον δέ μέρος τής παρούσης εκδόσεως διαλαμβάνονται τά επόμενα: 
α) Είς τάς σσ. 1-148 περιλαμβάνεται το έκδιδόμενον κείμενον, μετά τού οικείου 
Κριτικού Υπομνήματος (Apparatus Criticus), ώς και τών Μαρτυριών (Testi
monia). Tò έν λόγω κείμενον αποτελούν τό 28ον βιβλίον (σσ. 1-56), τό 29ον (σσ. 
56-99) καί τό 30ον (σσ. 100-148). β) Εις τάς σσ. 149-155 εμπεριέχονται Πίνακες 
(Indices), ώς ό Πίναξ Προσώπων (Index Personarum), (σσ. 149-152) και ό Πίναξ 
Τόπων καί Εθνών (Index Locorum et Gentium), (σσ. 153-155). 

Ή ώς άνω δκδοσις τού Patricius G. Walsh παρέχει δλα τά στοιχεία τής 
κριτικής παρουσιάσεως ενός κειμένου τής αρχαίας κλασσικής γραμματείας. Ή 
βιβλιογραφική επιμέλεια τής εκδόσεως είναι αρκούντως ικανοποιητική. Προσ
φέρει εις τήν έπιστήμην αρκετά τεκμήρια, ώς καί πειστικάς αποδείξεις σχετικώς 
μέ τήν πρόοδον τής φιλολογικής κριτικής καί τής γενικωτέρας καλλιέργειας τών 
κλασσικών γραμμάτων καί ιδιαιτέρως τών λατινικών. Χαράκτηριστικώς σημει-
οΰμεν ενταύθα το γεγονός τής διαφοροποιήσεως ένίων γραφών τού εκδιδομένου 
κειμένου, άναφορικώς προς άλλους έκδότας, ώς π.χ. προς τό κείμενον τών W. 
Weissenborn - Η. J. Müller. Leipzig 1890 (Teubner), έκ τής εκδόσεως τών οποίων 
ό Erich Burck, άντλήσας κείμενα, κατ'επιλογήν, τού Τίτου Λιβίου, υίοθέτησε τάς 
παραδεδομένας, υπό τών ώς δνω έκδοτων γραφάς, ένίων λέξεων [Πρβλ. Τ. Li-
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vius, Ab Urbe condita. Libri XXI-XXX. Textauswahl, Einleitung und erklären
des Namenverzeichnis von Erich Burck, o. Professor der klassischen Philolo
gie an der Universität Kiel. Heidelberg 1975, σσ. 232+2Σχεδιαγράμματα τής μάχης 
τών Καννών καί της μάχης τής Ζάμας +2 χάρται (τής κεντρώας 'Ιταλίας και 
τής δυτικής Μεσογείου θαλάσσης)], Ώς παράδειγμα άναφέρομεν τήν γραφήν 
sociorum (que) [(Πρβλ. Walsh, δνθ' άνωτ. σ. 15, 28, 13. 5,1. 30 sociorumque (Α. 
ç. / /30 sociorumque scripsi sociorum codd. -Burck, ένθ' άνωτ. σ. 142, 1. 30, so
ciorum, υίοθετών τήν παραδεδομένην γραφήν τών κωδίκων, κατά τήν ^κδοσιν 
Weissenborn-Müller, Leipzig 1890). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ 

Paulus Fedeli, In M. Antonium Orationes Philippieae XIV, έν «M. Tulli 
Cireronis scripta quae manserunt omnia. Fase. 28». Teubner. Leipzig 1986, pp. 
I-XXVII+σσ. 1-193. (Editio Stereotypa). 

Είς τήν σειράν τής «Τωϋβνεριανής Βιβλιοθήκης Ελλήνων και 'Ρωμαίων 
συγγραφέων», εξεδόθη ιφ 1986 το 28ον τομίδιον, το όποιον περιλαμβάνει κρι-
τικήν εκδοσιν υπό τοϋ Ίταλοο φιλολόγου Paolo Fedeli τοο κειμένου τοϋ Μάρκου 
Τυλλίου Κικέρωνος «Κατά Μάρκου 'Αντωνίου Φιλιππικοί Λόγοι Δεκατέσσα-
ρες» (44-43 π.Χ.), έκ τών οποίων οί δύο έξεφωνήθησαν ενώπιον του λαοβ (co
ram populo), οί δε υπόλοιποι δώδεκα ενώπιον τής Συγκλήτου (in senatu). 

ΕΙς το πρώτον μέρος τής μετά χείρας εκδόσεως περιλαμβάνονται τα εξής: 
Είς τάς σσ. V-XVIII περιέχεται ό λατινιστί, κατά τό εθος τών κλασσικών εκδό
σεων, συντεταγμένος Πρόλογος (Praefatio), γραφείς τον 'Οκτώβριον τοο 1979. 
οπού ό εκδότης αναφέρεται είς τήν αχούσαν σχέσιν μέ τήν χειρόγραφον παρά-
δοσιν του κειμένου φιλολογική ν κριτική ν. Είς τάς σσ. ΧΙΧ-ΧΧ διαλαμβάνεται 
ό Κατάλογος τών εντύπων 'Εκδόσεων (Conspectus Editionum) τών έργων του 
Κικέρωνος, ώς καί του υπό έξέτασιν κειμένου, εμπεριέχων τάς εκδόσεις άπό τοο 
1471 (Ιο. Andreas Aleriensis, Roma) μέχρι του 1970 (Η. Kasten, Berlin). Είς τάς 
σσ. XX-XXVI αναφέρεται ô οικείος, περί τοο έν μέρει ή έν ολω έκδεδομένου ëp-
γου τοο Κικέρωνος, Κατάλογος Βιβλίων (Conspectus Librorum), περιλαμβάνων 
μονογραφίας, είδικάς μελετάς, κριτικάς παρατηρήσεις, διορθώσεις γραφών, 
σχόλια, καταλόγους κωδίκων, γραμματολογικός πληροφορίας, γλωσσικάς καί 
γραμματικάς επισκέψεις, υπομνήματα, κλπ. Είς τήν σ. XXVII αναγράφονται τα 
Μονογράμματα τών κωδίκων (Sigla), αναφερόμενα είς τους μεταξύ τοο ένατου 
καί δωδεκάτου αιώνος ενυπάρχοντας κώδικας τοο εκδιδομένου υπό τοΟ Ρ. Fedeli 
κειμένου του Κικέρωνος, οί όποιοι κατατάσσονται είς δέκα κατηγορίας, είτε 
μεμονωμένως, είτε όμαδικώς. Μετά τήν ως άνω περιγραφήν τοο τεχνικοϋ μέρους 
τής εκδόσεως, είς τάς έπομένας σσ. 1-183 ακολουθεί ή £κδοσις, τοο κειμένου, 
μετά τοο σχετικού Κριτικού Υπομνήματος (Apparatus Criticus), ώς καί τών 
ένιαχου διαμνημονευομένων οικείων Μαρτυρίων ή Μαρτυριών (Testimonia). 
Εις τήν σ. 184 περιλαμβάνεται ήδκδοσις τών 'Αποσπασμάτων (Fragmenta) καί 
τέλος εις τάς σσ. 185-193 περιέχεται ό Κατάλογος Κυρίων 'Ονομάτων καί Πρα
γμάτων (Index Nominum (add.) et Rerum). 


