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GENNARO D' IPPOLITO, TRIFIODORO E VERGILIO : Il proemio 
della «Pressa di Ilio» e L' Esordio del Libro Secondo 
dell' «Eneide», Palermo 1976, σσ. 1-30. 

Ό Τριφιόδωρος (κατά Σουίτα Τρυφιόδωρος) ήτο επικός ποιητής καταγόμενος 
έκ των περιχώρων ή ες αυτής της Πανοπόλεως της Αιγύπτου. Φέρεται ζήσας 
κατά το β' ήμισυ τοϋ 5ου μ. Χ. αϊ. Κατά τον Σουΐδα έγραψε «Μαραθωνιακά, 
'Ιλίου άλωσιν, Τα κατά Ίπποδάμειαν, Όδύσσειαν λειπογράμματον — έστι δε ποίημα 
των 'Οδυσσέως καμάτων, και δσα μυθολογοΰσι περί αύτοΰ - καί άλλα». Ό λό
γος πρόκειται ένταϋθα περί του σωζόμενου έπου; του «'Ιλίου άλωσις» έξ 691 
έξαμέτρων στίχων συγκειμένου. Εις το έργον τοΰτο, το όποιον είναι πτωχον εις 
επινοήσεις καί δέν διακρίνεται δια τήν πρωτοτυπίαν του ΰφους του, παρατηροΰ-
μεν επιδράσεις του 'Ομήρου, Νόννου, Κοΐντου Σμυρναίου, Άππολλωνίου Ροδίου 
καί προ παντός του λατίνου ποιητου Βεργιλίου. 

Παρά πολλοίς μελετηταΐ; τοϋ Τριφιοδώρου επικρατεί ή άντίληψις δτι ό μέχρι 
του 5ου αιώνος ελληνιστικός πολιτισμό; τη; Αιγύπτου πολύ μικράν σχέσιν είχε 
με τήν λατινικήν Λογοτεχνίαν. 'Αντιθέτω; ό συγγραφεύ; τής παρουσιαζόμενης ερ
γασίας υποστηρίζει δτι αυτό δέν αληθεύει, διότι έπί αύτοκράτορος Λιοκλητιανου 
(3ος αί. μ. Χ.) εμφανίζεται μία τάσις αφ9 ενός μεν εξαφανίσεως τών γλωσσικών 
διαφορών άφ' ετέρου δέ δημιουργίας μια; εθνική; γλώσσης της αυτοκρατορίας, τά
σις ή οποία είναι αισθητή εις δλας τάς έλληνισπκάς επαρχίας. Δια του αύτοΰ 
συλλογισμού υποστηρίζει δτι ό ελληνιστικός πολιτισμός της Αιγύπτου εύρίσκετο 
εις άμεσον έπαφήν με τα έργα του Βεργιλίου παραλλήλως προς τάς υπάρχουσας 
έλληνικάς μεταφράσεις αυτών. Προς άποδειξιν τούτου αναφέρει ό αυτός συγγρα
φεύς τήν εΰρεσιν παπύρου εν Λονδίνω προερχομένου έξ Αιγύπτου καί ανήκοντος 
εις τον 3ον ή πιθανόν τον 2ον μ. Χ. αιώνα, δστις περιείχε μέρος του Βεργιλιανοΰ 
έργου. Κατόπιν τούτων ο συγγραφεύς άγεται εις το συμπέρασμα δτι αϊ πολιτι-
στικαί συνθήκαι της Αιγύπτου τοϋ 3ου καί 4ου μ. Χ. αί. ούδόλω; αποκλείουν τήν 
πιθανότητα νά έγνώριζε ό Τριφιόδωρος τήν λατινικήν γλώσσαν καί συνεπώς τήν 
δυνατότητα νά ήτο κατ' άμεσον τρόπον οικείος με τήν λατινικήν Λογοτεχνίαν. 

Εις το δεύτερον μέρος συγκρίνει ό σ. τήν «'Ιλίου άλωσιν» τοϋ Τριφιοδώρου με 
το II βιβλίον της Αίνειάδος του Βεργιλίου. Τήν σχέσιν τών δύο ποιητών δέν 
έξαρτα τόσον έκ τοϋ θέματος καθ' έαυτοΰ — εφ* δσον τήν άλωσιν τοϋ 'Ιλίου εΐχον 
χρησιμοποιήσει ως θέμα των πολλοί άλλοι μέχρι τη; εποχής του συγγραφείς. Ευ
ρίσκει δμως κχΐ εξαίρει τήν ομοιότητα μεταξύ των δσον άφορα εις τήν πλοκήν 
καί κυρίως εις τήν ίδέαν της μοίρας, ή οποία δεσπόζει εις τήν ποίησιν αμφοτέ
ρων τών ποιητών. "Αμεσον έξάρτησιν τοϋ Τριφιοδά>ρου άπο τον Βεργίλ'.ον δια
κρίνει ό σ. εις τήν μορφήν (γλώι^χν), θέμα εις το όποιον αφιερώνει το μεγαλύ-
ρον μέρος της εργασίας του. 

Σχετικώς προς το θέμα τοΰτο της εξαρτήσεως τοϋ Τριφιοδώρου άπο τον Βερ-
γίλιον, βεβαίως, ό σ. δέν πρωτοτυπεί, διότι πολλοί μελετηταί τοΰ Τριφιοδώρου, 
ως οι Castiglioni, Weinberger, Noack, Heinze, Cesareo κλπ. έχουν πραγματευθή 
αυτό" δμως θα πρέπη νά έξαρθή ή προφορά τοΰ συγγραφέως, ή οποία συνίσταται 
κυρίως εις τήν δια διεξοδικής γλωσσική; συσχετίσεως τών δύο ποιητικών κειμέ
νων κατάδειξιν της μορφικής εξαρτήσεως τοΰ Τριφιοδώρου από το μεγάλον λα-
τΐνον ποιητήν Βεργίλιον. 
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