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Al seu comentari sobre la Didascalia apostolorum 2 , i i  Tid- 
ner planteja una discussi6 que aparentment no :sembla excedir 
de l'imbit de la puntuació del text. El passatge segpns l'edició de 
Connolly ,es llegeix així: una lex est simplex, uera, sine quaes- 
tione ~hris t ianisconst i tu ta ,  ita: 'Quod t ib i  fieri a15 alio n o n  uis, 
t u  alio ne  feceris'. Ja abans, aquest passatge havia estat comentat 
per Corssen que, tot seguint una observació de GVendland, pro- 
posi de llegir : . . .sine quaestione Christianis constituta ita: 
'Quod.. .', disposició que a Funk li semblP encertada i aixi ho 

" In his commentary to Didascalia apostolorum 2,11, l'idner rejects the 
manuscript's reading itaque because the illative value o£ this particule had 
no meaning in the text; he doesn't accept either the pos:ible analogy bet- 
ween itaque and ita, since such analogy cannot be found in neither o£ the 
studies accomplished, among others, specially by Lofstedt a b u t  the fossilized 
-que, But there are two quotations that prove such an:~logy as possible. 
Thus, we can write without objection the Didascalia apctstolorum passage 
taking the reading itaque. 

i .  Sprachlicher Kommentar %ur lateinischen Didascalia apostolorum, 
Stockholm 1938, p. 24. 

2. Didascalia apostolorum, the Syriac Version translated and accompanied 
by the  Verona Latin fragments, Oxford 1929. 

3. Recensi6 al text a i t ic  de Hauler (cf. n. 5), Berlrner philologische 
Wochenschrift (~goo), p. 1225. 

4. Didascalia et Constitutrones apostolorum, Paderbonae 1905. El text que 
d6na Funk no és una edici6 critica sinó un intent de reco~lstrucció de I'ori- 
ginari contingut llatí, basat en les Constztutiones apostoloium i en les tra- 
duccions llatina i siríaca (cf. TIDNER, OP.  ctt., p. VI1 n. I ) .  



va recollir al seu text. Fins aquí el problema no tindria mes im- 
portincia si no fos perqut al manuscrit en lloc de ita es llegeix 
itaq. Hauler va creure que aquest itaq del manuscrit calia lle- 
gir-10 itaque, possibilitat rebutjada pels altres editors, donant, 
perb, al passatge una disposició concorde amb l'ús ilrlatiu 
de l'esmentada partícula : . . .sine quaestione Christianis constitu- 
ta. Itaque, quod..  . No obstant, aquesta estructura del text perd 
consisttncia, com ho insinua Tidner, si hom la compara amb el 
corresponent passatge de la versió grega, C.A.1,1,7 : v6poS baoú 

ánAoüS, &AriO{S, 6Gv 0 6 2 0 s  ~ V U ~ C ~ I P X E I  . "O erb ~ L Q E ? ~  ... Itaque, doncs, 
no es pot entendre en sentit ilrlatiu com vol Hauler, puix aquesta 
interpretació no troba suport en el text grec =. Tampoc no sem- 
bla lbgic, per a la comprensió del passatge, considerar el -que 
amb valor copulatiu, unint ita amb constituta, si a més conside- 
rem que aquest ús, llevat d'un quique en 56,20, no apareix en 
cap altre punt del text '. Així, si s'accepta itaque, aquest estaria 
en lloc de ita i amb el seu valor modal. L'equivaltncia, perb, no 
sembla probable a Tidner que prefereix pensar que la llisó itaq 
s'hauria originat per ditografia davant de quod. 

La Sintaxi de Hofmann-Szantyr en tractar el problema del 
-que enclític, especialment darrera d'adverbis, pronoms que in- 
trodueixen frase i conjuncions, observa com parallelament a la 
progressiva desaparició de l'esmentada partícula es produí un en- 
fosquiment de la seva significació, i hom troba sovint -que al 
comensament de l'apbdisi. Tot  seguit es pregunta si hi ha pos- 
sibilitat de veure en eIs casos assenyalats una unió ja fossilit- 
zada, sense cap valor copulatiu, o si cal explicar la presencia 
del -que mitjanqant la parataxi, cosa generalment no possible. 
El fet que la particula es trobi també al comenqament de frases 
subordinades va contribuir al procés de fossilització i conseqüent 
ptrdua de sentit. 

Lijfstedt tracti la problemitica del -que fossilitzat a diversos 
estudis, on queda palts l'ús sense cap valor copulatiu d'aquest 
element unit a pronoms, adverbis i conjuncions, en escriptors de 

5 .  Didascalia apostolorum Fragmenta Veronensia Latina, accedunt Ca- 
nonum, qui dicuntur apostolorum et Aegyptorum reliquiae, Lipsiae 1900. 

6. Ni tampoc en la versi6 siríaca, com ho sembla reflectir la traducci6 
anglesa de Connolly: one law, simple and true and nild -without question 
for Chcist~ans- this, that.. . 

7. TIDNER, OP. cit., p. 24. 
8 .  Lateinische Syntax und Stilutik, München 1965. p. 475. 



la tardana llatinitat, i, per tant, s'estableixen les analogies entre 
les formes simples i les acompanyades pel -que, amb utilització 
indiferent. Especialment documentat és el capítol que a la qües. 
tió dedica en els seus Verrnischte Studien 9. Allí s'analitzen nom- 
brosos testimonis que permeten d'establir sense cap dubte l'equi- 
valkncia, e. g., entre ideoque-ideo, idernque-idern, utinamque-uti- 
nam, iamque-iarn, problemes alguns tractats ja pel mateix Lofs- 
tedt l0 o bé per altres estudiosos ll. A cap treball, perb, sobre 
aquesta qüestió no hem pogut trobar documentacid~ tocant la pos- 
sible analogia entre itaque-ita. Quant a aixb, a Hofmann-Szantyr la 

només es dóna com a dubtosa l'analogia, tot remetent al comen- 
tari de Tidner sobre el passatge de la Didascalza apostolorurn 
abans esmentat. 

Aquesta aparent falta de testimonis pot explicar la recelosa 
postura de Tidner que només planteja el problema sense conce- 
dir massa probabilitat a la l l i ~ ó  itaque. 

Tanmateix, la falta de documentació sobre l'analogia no és 
pas absoluta : nosaltres podem adduir-ne dos tesi imonis interes- 
sants. L'un correspon al cap. I del tractat de Lutlfer de Calaris 
Moriundum esse pro dei filio (p. 285, 17 Hartel): u t  enzrn uos 

9. Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde u n d  Syntax, Lund 
1936, PP. 36-46. 

10. L'analogia iamque-iam és tractada a proposit d'un passatge de Dictys 
Cretensis (35.7) a ~ D i e  neue Dictyshandschrift)), Eranos 7 (1go7), p. 57. De 
idemque-idem en parla al seu Phzlologischer Kommentar zur Peregrinatio 
Aetheriae, Uppsala 1911 (reimp. 1970). p. 87. Altres analogies apareixen a 
Zur Sprache Tertullians, Lund 1920, pp. 96 s. i a Syntactica. Studien und 
Beitrage zur historischen Syntax des Lateins, Lund 1933, I1 p. 342. 

11. Citem, e. g., sobre idemque-tdem, BONNET, La latiln de Grégoire de 
Tours, Paris 1890 (reimp. 1968), p. 385; quique-qui, BAEHRENS, ((Beitraege 
zur lateinischen Syntaxn, Phzlologus, Suppl. 1 2 , ~  1912, p. 402 i també, SA- 
LONIUS, Vitae Patrum, Kristzsche Untersuchung iiber Tex t ,  Syntax und Wort-  
schatz der spztlat. Vitae Patrum, Lund 1920, p. 20. TIDIVER, De particuiis 
cop.ulatiuis apud Scrip. Hist. Aug. quaestzones selectae, Diss., Uppsala 1922, 
pp. 123 SS., del mateix Tidner l'esmentat comentari a la Didascalia,. pp. 74-77 
i NORBERG, Zn Registrum Gregorii Magni Studia Critica, Uppsala-Leipzig 1939, 
11 pp. 182-183; quant a ideoque-ideo, Junel, I n  Casium Fclicem Studia, U p ;  
psala 1939, PP. 123-124, Erikson, Sprachlicher Bemerkungcn zu Epiphanzus 
Znterpretatio Euangeliorum, Lund 1939, PP. 77-78 i NORBERG, OP. cit., I1 
p. 203; de cumque-cum en parlen CAVALLIN, Literarlaistorische und textkriti- 
sche Stud2e.n zur Vtta S. Caesarii Arelatensis, Lund 1934. p. 80 n. 1 i NORBERG, 
op. cit., I1 pp. 202-203; per iamque-iam i itemque-item, 'NORBERG, Beitrage 
zur spütlateinischen Syntax, Uppsala 1944, PP. 94-96. Afegim, p a  Últim, les 
observacions de Ahlberg sobre el -que utilitzat per rab d'exigkncies metriques: 
(tNaagra anmaerkingar till 'Camina Epigraphica')), Eranos e' (1908)~ PP. 41-43. 

12. OP. cit., p. 476. 



negundo filium dei domos esse inmundi  spiritus uocibus pro- 
phetarum apostolorum atque sacrorum euangeliorum designami- 
ni, itaque filium dei confztemur, templa dei esse ostendimus, on 
l'evident correlació ut. .  . itaque requereix que aquesta última 
s'entengui no en sentit illatiu sinó modal, com a equivalent 
d'ita 13. L'altre passatge pertany a la Vita sancti Germani 44,123 
(p. 21,2 Krusch), atribuida per sant Gregori de Tours 14 al prevere 
Venanci Fortunat: eadem quoque die tacta uestis nobilis quasi 
impetus fluminis, itaque quartanae febris ignis omnis extinctus 
est. La identificació itaque-ita esdevé necessiria per la presencia 
del quasi correlatiu 15. Aixb de banda, ni en aquest passatge ni 
en l'anterior, la comprensió del text no permet prendre itaque 
amb el seu habitual sentit il.latiu. 

Creiem, doncs, que els dos testimonis esmentats donen forqa 
per a llegir el passatge de la Didascalia apostolorum aixi: una 
lex est simplex, uera, sine quaestione Christianis constituta, ita- 
que: 'Quod tibi fieri ab alio n o n  uis, t u  alio ne  feceris', i es pot 
donar com a valida i documentada l'analogia itaque-ita, almenys 
en llatí tardi. 

13. Itaque es la lectura de tots dos manuscrits i aixi ho recollim al text 
de la nostra edicib d'aquest tractat (en premsa), altrament, els Coleti (Ven&- 
cia 1778) i Hartel (CSEL XIV,  Viena 1886) esmenaren la lliqb itaque en ita 
qui davant del problema que planteja la insblita correlaci6 ut ... itaque. 

14. Historia Francorum 5,8, ed. Arndt. 

t5. La lliqb itaque cal acceptar-la com a bona, puix dels vuit manuscrits 
utilitzats per Krusch tots donen itaque menys un, on el -que es veu esborrat. 


