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1. IL KOSMOS DI DEMODOKOS 

θ 492-495 ἀλλ' ἄγε δὴ µετάβηθι → καὶ ἵππου κόσµον ἄεισον 
δουρατέου, → τὸν ’Επειὸς ἐποίησεν σὺν ’Αθήνῃ, 
→ ὅν ποτ’ ἐς ἀκρόπολιν δόλον ἤγαγε δῖος ’Οδυσσεύς 
→ ἀνδρῶν ἐµπλήσας, → οἳ ῎Ιλιον ἐξαλάπαξαν. 
 
θ 503-513 εἵατ’ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυµµένοι ἵππῳ· 
αὐτοὶ γάρ µιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο. 
ὣς ὁ µὲν ἑστήκει, τοὶ δ’ ἄκριτα πόλλ’ ἀγόρευον 
ἥµενοι ἀµϕ’ αὐτόν· τρίχα δέ σϕισιν ἥνδανε βουλή,  
ἠὲ διατµῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέϊ χαλκῷ, 
ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ’ ἄκρης, 
ἢ ἐάαν µέγ’ ἄγαλµα θεῶν θελκτήριον εἶναι,   
τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔµελλεν· 
510. αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀµϕικαλύψῃ 
δουράτεον µέγαν ἵππον, ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι 
’Αργεῖοι Τρώεσσι ϕόνον καὶ κῆρα ϕέροντες. 
ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες ’Αχαιῶν 
ἱππόθεν ἐκχύµενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες. 
 
δ 272-273 ἵππῳ ἔνι ξεστῷ, ἵν’ ἐνήµεθα πάντες ἄριστοι 
’Αργείων, Τρώεσσι ϕόνον καὶ κῆρα ϕέροντες. 
δ 277 τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον λόχον ἀµϕαϕόωσα, 
 
λ 523-5 αὐτὰρ ὅτ’ εἰς ἵππον κατεβαίνοµεν, ὃν κάµ’ ’Επειός,  
’Αργείων οἱ ἄριστοι, ἐµοὶ δ’ ἐπὶ πάντ’ ἐτέταλτο, 
ἠµὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν λόχον ἠδ’ ἐπιθεῖναι. 
λ 531 ἱππόθεν ἐξέµεναι 
 

2. IL CAVALLO DI QUINTO SMIRNEO 

le 'formule' secondo Quinto Smirneo 

Β 674 ἀµύµονα Πηλεΐωνα (F) 
Θ 474  ποδώκεα Πηλεΐωνα (F) 
QS 3.193, 352 δεδουπότα Πηλείωνα 
QS 3.513 ἀταρβέα Πηλείωνα 
QS 3.549, 787 ἐύϕρονα Πηλείωνα 
QS 9.7 ἐρικυδέα Πηλείωνα 

 
 
il piano: 'fare il cavallo' 
QS 12.27-29 ἐκπέρσαι Πριάµοιο δολοϕροσύνῃσι πόληα, 
ἵππον τεκτήναντες ἀριστέες ἐς λόχον ἄνδρες 
βησόµεθ᾽ ἀσπασίως. 
12.37-38 ἵππῳ ὑποπτήξας εὐεργέι τόν ῥ᾽ ἐκάµοντο 
Παλλάδι χωοµένῃ Τρώων ὑπὲρ αἰχµητάων· 
12.44 τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐποτρύνας ἐκβήµεναι εὐρέος ἵππου, 
12.70 Τῶ νῦν µήτε δόλον ϕραζώµεθα, µήτέ τι µῆχος 
12.81 ἵππον τεκταίνωµεν ὑπαὶ παλάµῃσιν ᾽Επειοῦ 
12.110 τεῦξαι δούριον ἵππον 
 

la costruzione 
12.138-139 ἄλλος δ᾽ ἄλλό τι ῥέζε πονεύµενος. Αὐτὰρ ᾽Επειὸς 
ἵππου δουρατέοιο πόδας κάµεν, 
12.151 Καὶ τότε δῖος ᾽Επειὸς ὑπὲρ µεγακήτεος ἵππου 
12.169-171 Καί ῥ᾽ οἳ µὲν δολόεντα κοτεσσάµενοι µενέαινον 
ἵππον ἀµαλδῦναι σὺν νήεσιν, οἳ δ᾽ ἐρατεινὴν 
῎Ιλιον 
 
gli Achei nel cavallo 
12.224-228 ἐς δ᾽ ἵππον βαίνωµεν ἐύξοον, ὄϕρά κε τέκµωρ 
εὕρωµεν πολέµοιο δυσηχέος· ὣς γὰρ ἄµεινον 
ἔσσεται, ἤν κε δόλῳ καὶ µήδεσιν ἀργαλέοισιν 
ἄστυ µέγ᾽ ἐκπέρσωµεν οὗ εἵνεκα δεῦρο µολόντες 
πάσχοµεν ἄλγεα πολλὰ ϕίλης ἀπὸ τηλόθι γαίης. 
12.264s. πολυχανδέος ἔνδοθεν ἵππου || βαίνετ᾽ 
12.283 πρῶτος ἐς εὐρέα δύµεναι ἵππον 
12.307 ἔσπεθ' ὅσοι κατέβησαν ἔσω πολυχανδέος ἵππου 
12.314 Πρῶτος µὲν κατέβαινεν ἐς ἵππον κητώεντα. 
cf. λ 523s. εἰς ἵππον κατεβαίνοµεν 
Ζ 288 ἐς θάλαµον κατεβήσετο κηώεντα 
QS 12.328 ὅσσους χάνδανεν ἵππος ἐύξοος ἐντὸς ἐέργειν. 
 
con gli occhi dei Troiani 
12.358s. ῞Ιππον δ' εἰσενόησαν ἐύξοον, ἀµϕὶ δ' ἄρ' αὐτῷ 
θάµβεον ἑσταότες· µάλα γὰρ µέγα ἔργον ἐτύχθη. 
12.393s. πάντας δ' ὀτρύνεσκε θοῶς ἐµπρησέµεν ἵππον, 
ἵππον δουράτεον καὶ γνώ<µε>ναι εἴ τι κέκευθε. 
12.423 σειρὴν ἀµϕεβάλοντο θοῶς περιµήκεϊ ἵππῳ 
12.440 ἄστυ ποτὶ σϕέτερον µεγάλης κρήδεµνα πόληος 
λυσάµενοι λυγρὸν ἵππον ἐσήγαγον· αἳ δ᾽ ὀλόλυξαν 
 
Cassandra 
12.566 κείνην κερτοµέοντες ἀπέτρεπον εὐρέος ἵππου. 
12.571s. ἀµϕίτυπον βουπλῆγα. Λυγροῦ δ᾽ ἐπεµαίετο ἵππου, 
ὄϕρα λόχον στονόεντα καὶ ἀµϕαδὸν ἀθρήσωσι 
584 ὣς ἥ γ᾽ εὐρέος ἵππου ἀπέσσυτο τειροµένη περ 
 
persis 
13.40s.  ἵππου δουρατέοιο <µάλ᾽> ἀτρέµας ἔνθα καὶ ἔνθα 
πλευρὰ διεξώιξεν ἐυµµελίω ὑπ᾽ ᾽Επειοῦ·  
13.51-53 νισόµενοι κλίµαξι κατὰ στίχας, ἅς περ ᾽Επειὸς 
τεῦξεν ἀριστήεσσιν ἐυσθενέεσσι κέλευθα 
ἵππον ἐς ἐρχοµένοισι καὶ ἐξ ἵπποιο κιοῦσιν· 
 
canti di vittoria 
14.106 πάντας ὅσους ὑπέδεκτο σὺν ἔντεσι δούριος ἵππος 
14.139 ἠδ' ὁπόσοι δολόεντος ἐσήλυθον ἔνδοθεν ἵππου. 
 
3. IL MONUMENTO EQUESTRE DI TRIFIODORO 
protasis 
1-2 Τέρµα πολυκµήτοιο µεταχρόνιον πολέµοιο 
καὶ λόχον ’Αργείης ἱππήλατον ἔργον ’Αθήνης, 
 



la costruzione del cavallo 
57-58 ἤδη καὶ βουλῇσι θεῆς ὑποεργὸς ’Επειός 
Τροίης ἐχθρὸν ἄγαλµα πελώριον ἵππον ἐποίει. 
Triph. 63s. ὁπόσον νεὸς ἀµϕιελίσσης 
ὀρθὸν ἐπὶ στάθµην µέγεθος τορνώσατο τέκτων 
Triph. 99-101 αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα κάµεν µενεδήιον ἵππον, 
κύκλον ἐυκνήµιδα ποδῶν ὑπέθηκεν ἑκάστῳ, 
ἑλκόµενος πεδίοισιν ὅπως πειθήνιος εἴη 
Triph. 103-105 ὣς ὁ µὲν ἐξήστραπτε ϕόβῳ καὶ κάλλεϊ πολλῷ 
εὐρύς θ᾽ ὑψηλός τε· τὸν οὐδέ κεν ἀρνήσαιτο, 
εἴ µιν ζωὸν ἔτετµεν, ἐλαυνέµεν ἵππιος ῎Αρης. 
 
Odysseus: strategia 
120. ὦ ϕίλοι, ἤδη µὲν κρύϕιος λόχος ἐκτετέλεσται 
χερσὶ µὲν ἀνδροµέῃσιν, ἀτὰρ βουλῇσιν ’Αθήνης. 
135-139 τούνεκά µοι πείθεσθε, καὶ ἱππείην ἐπὶ νηδύν 
θαρσαλέοι σπεύδωµεν, ὅπως αὐτάγρετον ἄλγος 
Τρῶες ἀταρβήτοιο θεῆς ἀπατήνορα τέχνην 
῎Ιλιον εἰσανάγωσιν ἑὸν κακὸν ἀµϕαγαπῶντες. 
 
CATALOGO  
174 ἤδη Τρώιον ἄστυ καθιππεύσουσιν ᾽Αχαιοί 
185 ἱππείην ἔσπευδον ἐς ὁλκάδα 
ἐγκύµονος ἵππου (200) 
πιστὸς ἀτεκµάρτοιο δόλου πυλαωρὸς ᾽Οδυσσεύς (201) 
 
 
Davanti ai Troiani 
Triph. 247s. οἱ δ᾽ ὅτε τεχνήεντος ἴδον δέµας αἰόλον ἵππου,  
θαύµασαν 
255 οἱ δὲ νεοξέστοιο πεποιθότες ἔργµασι τέχνης 
256 ἀθανάτοις ἐκέλευον ἀρήιον ἵππον ἀνάψαι, 
257 ὕστερον ’Αργείοιο µόθου σηµήιον εἶναι. 
289 ἵππος, ἀµειλίκτοιο ϕόβου τέρας 
295 ἵππον δ᾽ ᾽Αργείοισι παλαίϕατον εὗρεν ᾽Επειός 
298 ἁγνὸν ἄγαλµα 
301 χρυσήνιον ἵππον 
302s. ’Αθηναίη ἐρυσίπτολις ... δαιδάλεον ... ἀνάθηµα 
 
Il cavallo in città 
307 θοῶν ἐπιβήτορα κύκλων 
308 ἵππον ἀριστήεσσι βεβυσµένον 
330 αἰόλος ἵππος 
331 κυδιόων ὑπέροπλα 
342 βρέτας 
344 ὁλκῷ δουρατέῳ 
357 ἦγον ἐς ἀκρόπολιν βεβαρηµένον ἔνδοθεν ἵππον 
 
Cassandra 
376 ἀνάρσιον ἵππον 
384 τέξεται ὄβριµος ἵππος 
κῶµος ἀρήιος (379), ἀριστήων λόχος (382) 
386 µογοστόκον ἵππον 
Eileithyia = 390 πτολίπορθος ᾽Αθήνη 
412 δέµας πολυχανδέος ἵππου 
 
Priamos 
425 ἐλεύθερον ἦµαρ  
432 ἵππον ἀνελκόµενον δέχεται πολιοῦχος ᾽Αθήνη. 

444s. οἱ δὲ πολισσούχοιο θεῆς ὑπὸ νηὸν ᾽Αθήνης  
ἵππον ἀναστήσαντες ἐυξέστων ἐπὶ βάθρων. 
 
 
Elena 
458 ἵππῳ δουρατέῳ κεκαλυµµένος 
468 εὐήνορος ἵππου 
 
Persis 
533 γλαϕυρῆς ἀπὸ γαστέρος ἔρρεον ἵππου 
535 πολυχανδέος ἔνδοθι σίµβλου 
539 κρυϕίοιο λόχου 
542 νήχετο δ᾽ αἵµατι γαῖα 


