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ABSTRACT. A question of textual criticism: E. Hipp. 359 xaxov  

E. Hipp. vv. 353-361 do not make a good sense because of thephra- 
se u w r p ~ o v s ~  ohX ~ X ~ V T E S ,  1 &LA' 8 p o ~  xax0v  EQWUL. Yet, the in- 
formation provided by manuscript tradition shows it to be a clear 
instance of double lecture, whose original variant x&xov wouM be 
rightly accorded, as our opinion is, with Euripidean style, Greek 
syntax and dramatic situation. 

A l'Hipolit, a la fi de la superba resi esticomitica entre Fedra i la 
seva dida (vv. 310-352), aquesta darrera s'adreqa al cor de dones de 
Trez2n amb un plany pels mals de la senyora (vv. 353-361). La res- 
posta del cor és un breu passatge líric (w. 362-372) en qu2 cadascuna 
de les dones lamenta la passió pecaminosa de Fedra, que passa lla- 
vors a explicar-se en una resi reflexiva on Eurípides torna a fer palbs 
el seu gran coneixement de la psicologia femenina (vv. 373-430). Lle- 
gim ara l'adreqament de la dida al cor: 



Aquest text és el proposat per Murray, a I'edició que féu d'Eurípi- 
des a Oxford el 1902, i que ara esta en curs de ser substitu'ida per la 
nova de Diggle, a la mateixa col~lecció. Com a variant dels manus- 
crits, Murray assenyala, al vers 359, la forma nanOs, registrada al Pa- 
risinus 2713 (B), a les correccions recents del Vaticanus 909 (v2), a1 
Marcianus 470 (N) i a I'Hauniensis 417 (Haun.). Aquests dos cbdexs, 
N i Haun., no reben cap gran consideració per part dels editors, car 
ambdós mostren una forta dependkncia dels manuscrits anteriors. 
Entre xaxhv i nanOs Murray escull la forma garantida per la més 
amplia transmissió. Tanmateix, deixa anar un fortasse recte com a 
qualificatiu de la variant nanOs, que assenyala aquest passatge com 
un punt especialment incbmode. Si examinem una edició més mo- 
derna i fiable, la de Barrett el 1964, trobarem naxOv referit als cb- 
dexs KMVHCL, i nanOs als cbdexs BOADE'. Curiosament, aques- 
ta distribució contradiu la proposada pel mateix Barrett per a la 
tradició manuscrita d'Eurípides, que agrupa d'una banda els cbdexs 
MBOA (Q) i d'una altra els cbdexs HCDEL (A). Si que ens val, 
perb, l'observació que a 1'Hipolit hi ha un gran nombre d'errades 
coincidents entre V i L P ~ .  En el mateix sentit s'expressa Di Benedet- 
to quan fa servir contra l'stemma de Turyn l'argument que el consens 
de VLP no garanteix la uera lectio3. Tanmateix, estem en condicions 
d'assenyalar que la variant xaxhv: xaxrjjs es devia trobar ja a l'ar- 
quetip a ,  del qual procedeixen la major part dels manuscrits. Per 
consegüent, som davant d'un cas de doble lecció, del qual solament 
podríem treure una conclusió si accepthvem xaxOv com a variant 
original i nanOs com a conjectura de l'escoliasta d'a. Aquesta asser- 
ció obeiria al fet que xanOv és la lli@ dels manuscrits descendents 
del cbdex de Tessalbnica -A a l'stemma de Turyn-, el principal dels 
quals, L, fou corregit per Demetri Triclini. Ara bé, si admetem la 
teoria de Zuntz, segons la qual Triclini també va corregir l'arquetip 
de la resta de la tradició manuscrita, xaxrjjv esdevé la conjectura i 
xanrjjs la veritable llisó original4. Més endavant tornarem sobre la 
qüestió. 

' Cf. W.S. BARRETT, Hippolytus, Oxford 1964, p. 75. 
Cf. W.S. BARRETT, OP. cit., pp. 73-74. 
Cf. V. DI BENEDETTO, La tradizione manoscritta euripidea, Padua 1965, p. 26; 

A. TURYN, The Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides, Roma 
1970, p. 308, Urbana 1957'). 

Cf. G .  ZUNTZ, An Znquiry into the transmission of the plays of Euripides, Cam- 
bridge 1965, pp. 261-272). 



La nostra conjectura pretén resoldre el problema de la perfecta 
intel-legibilitat del text, tot interpretant40 com segueix: 

ot ddrpgoves yag afix Exóvtes, &hh'%pos 
xdxov EgQm xth. 

L'ús absolut d'dgáw i l'adverbial dY&xov no són pas excepcionals 
en la llengua grega: en el mateix Euripides trobem zóhyá 6' E g ~ a a  
(E. Hipp. 476), en un paral-lelisme evident amb aquesta frase de Sb-- 
crates al Lisis: Kai ei &a zis ~ T E Q O S  6zÉgou kn~Buyel, qv 6' kyh, & ' 

'L > .., > \ >  naOeg, q ega, ohx &v noze kne8Úpei 066; qga O U ~ E  eqihei, et pli 
o i x e ~ ó ~  nq rcr", 6gwyÉvcp ~zúyXavw Gv 4 xazix T$V Q U X ~ ~ V  q x a ~ á  ZL 

zqs Quxfjg {8og 6 t g ó n o u ~  &oS (Pl. Ly. 222 a). 
Quant a &xov, al nostre parer evidencia una forta desvinculació 

amb la classe nominal a quk pertany, produ'ida pel seu ús com a pre- 
dicatiu, adjectival i adhuc adverbial5. És arran d7aquesta equivalh- 
cia funcional amb l'adverbi que hem d'entendre la manca de concor- 
danqa de gknere i nombre entre el substantiu i la forma 
adverbialitzada6. En el cas que ens ocupa, es manté el plural per a 
~ ~ Ó V T E S ,  no per a l'fixwv, que nosaltres suggerim. Cal remarcar el fet 
que els dos participis tenen funcions predicatives diferents, com a ad- 
jectiu l'un i com a adverbi l'altre, mitjanqant el tall que suposa la in- 
troducció d'una oració coordinada adversativa fortament marcada. 

Aquest tipus de fenomen sintactic s'explica pel valor estilístic de la 
asimetria que s'origina. Al seu magnífic estudi sobre la llengua de les 
parts líriques, Breitenbach fa ben pal& que Euripides va conrear 
amb frequhcia la manca de concordanga sint8ctica7. El que no expli- 
ca Breitenbach és que aquest tret apareix sempre als passatges de 
més alta emotivitat, com a mitja per assenyalar aquesta primacia del 

Cf. E.  SCHWYZER, Griechische Grammatik, Munic 19754, 11, pp. 408, 180. 
Cf. E.  SCHWYZER, OP. cit. 11, p. 605: cEin substantivisches Pradikativ kongruiert 

mit dem Subjekt unbedingt im Kasus i...], nicht notwendig in Numerus und Genus-. 
' Cf. W. BREITENBACH, Untersuchungen zur Sprache der euripideischen Lyrik, 

Stuttgart 1934', reimpr. Hildesheim 1967, p. 210, on tracta I'alternan~a de singular i 
plural, tot citant-hi com a exemples Alc. 215 i Hipp. 244; més endavant, a les pp. 212- 
213, dóna encara mes exemples sobre I'evitació de la simetria, com ara lon 1238, Hec. 
146, Phoe. 1046 i 1509, Suppl. 778, El. 1233, Tr. 527 i Alc. 991; vegem-ne alguns: 
Hipp. 244 a/60irp&6a yag za  heh~yptva pol, Suppl. 778 za  piv EU, t u  2 6umvxfjs, 
El. 1233 &hh' 0 1 6 ~  6bpwv 6nÉe &xeoz~twv  cpaívovaí rLvsS ¿iaí.poves 7 6e3v tGv 
06eavíwv. 



discurs psicolbgic de l'individu sobre la seva formalització sintactica. 
Per tant, la conjectura que defensem no constitueix cap mena de ra- 
resa, ans encaixa a la perfecció amb l'estil d'Eurípides. Malaurada- 
ment, hom va preferir de refer el text tot substituint x ~ x o v  per un 
xaxQv més avancívol, en l'aparenqa almenys, conjectura que es deu- 
ria a l'abans esmentat Triclini. Quant a xax55, és probable que apa- 
regués a I'arquetip com a error del copista o com a conjectura d'un 
altre escoliasta. Els manuscrits que se'n derivaren van haver d'esco- 
llir una lectura entre la doble lliqó xaxQv: xaxQ~.  Amb la conjectu- 
ra proposada per nosaltres es respecta, pero, no tan sols tota la tradi- 
ci6 manuscrita, ans ensems el correcte sentit sintactic i semantic del 
passatge. 


