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Накратко

Това е най-храбрият и най-обичан от древните 
гръцки герой. Ненадминат атлет, той бил смятан 
за основател на олимпийските игри. Като за основател на олимпийските игри. Като 
закрилник на хората бил призоваван от тях по 
време на война. Принцеса Мегара била негова 
съпруга по време на земния му живот, а на 
Олимп се оженил за Хеба – дъщеря на Зевс и 
Хера.
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Херкулес
Херкулес е древноримското 
име на героя 
от древногръцката 
митология Херакъл. Херкулес 
е надарен с необичайна сила.

На старогръцки се казва 
Хераклес. Син на Зевс и Хераклес. Син на Зевс и 
смъртната Алкмена. 
Рожденото му име е Алкид. 
Има брат близнак на 
име Ификъл. Те са родени 
едновременно, но докато 
Херкулес е син на Зевс, 
Ификъл е син на Амфитрион.



История
Синът на Персей Електрион сгодил 
дъщеря си Алкмена за Амфитрион, 
който веднага след годежа заминал 
на поход, за да отмъсти за смъртта 
на нейните братя. Докато го 
нямало, Зевс се явил пред Алкмена 
под образа на Амфитрион и и �
подарил златна чаша като знак за 
победата. Според по-късни версии победата. Според по-късни версии 
на мита той останал с нея три 
нощи, като забавил с един ден 
изгрева на слънцето. Амфитрион се 
върнал от похода и така Алкмена се 
оказала бременна с две деца от 
двама бащи.



История
Когато Зевс гордо съобщил, че 
неговият син ще бъде могъщ 
владетел, 
ревнивата Хера успяла да 
изкопчи от него обещание, че 
следващият наследник 
на Персей ще управлява всички 
негови потомци. След това 
побързала да отиде в Микена и 
да изроди детето на Стенел, 
третия син на Персей, третия син на Персей, 
малкия Евристей. В същото 
време използвала всякакви 
магии и задържала раждането 
на Херкулес. Така Евристей 
станал цар на Микена, а 
Херкулес – негов поданик.



След като родила, Алкмена изоставила детето
дълго след това било известно като полето
минала Хера, която била възхитена от прекрасното
суче. Малкият Херкулес стиснал много силно
образувал Млечният път. След това Атина
знае, че това е родната му майка, тъкмо на Алкмена
го отгледа. Хера опитала да го убие, докато
пратила две змии, но Херкулес ги удушил
малко момче пък убил своя учител Лин
обвинение. Амфитрион се уплашил от необуздания
изпратил Херкулес в планината да пасе стадоизпратил Херкулес в планината да пасе стадо

детето на едно място, което
полето на Херкулес. Оттам 

прекрасното дете и му дала да 
силно гърдата и� и така се

отнесла детето, без да
Алкмена и я помолила да
спял в люлката, като му
с голи ръце. Като бил
заради несправедливо

необуздания му нрав и
стадо биволи.стадо биволи.



Бил възпитан от най-добрите учители на времето: цар Еврит го 
научил да стреля с лък, цар Амфитрион – да управлява колесница, 
цар Кастор – да борави с всички оръжия и да се бие на кон. Хирон 
мъдрият кентавър, му предал знанията си по науките и медицината, а 
старият Лин го научил да свири на лира. На 18 години Херакъл бил 
атлетичен младеж, изпреварващ по ръст и сила останалите.
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Подвизите на Херакъл

Хера ненавиждала Херакъл 
и му причинявала безброй 
злини. Един ден помрачила 
ума му до такава степен, че 
той убил жена си и 
синовете си. По време на синовете си. По време на 
робството си при цар 
Евристей Херакъл трябвало 
да премине през 
дванадесет изпитания, за 
да изкупи престъплението 
срещу близките си.



Дванадесетте подвига

Херакъл бил буен младеж и 
често причинявал големи 
нещастия дори на най-
близките си. За да се очисти 
от греховете си, отишъл при 
Аполон за съвет, а той чрез 
жрицата си Пития му жрицата си Пития му 
заповядал да стане 
доброволно роб на цар 
Евристей - син на Посейдон, и 
да му се подчинява в 
продължение на цели 
дванадесет години. За това 
време Херакъл извършил 
дванадесет подвига.



Дванадесетте подвига

� Херкулес извършва 12 подвига по заповед на
когото бил пратен на служба от Хера:

� убива Немейския лъв

� убива Лернейската хидра

� улавя Керинейската кошута

� улавя Еримантския глиган

� изчиства Авгиевите обори� изчиства Авгиевите обори

� избива Стимфалийските птици

� укротява Критския бик

� побеждава тракийския цар Диомед и улавя кобилите му

� взима колана на царицата на амазонките

� отвлича кравите на великана Герион

� отнася златните ябълки от градината на

� улавя и извежда от подземното царство
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взима колана на царицата на амазонките Хиполита

отнася златните ябълки от градината на Хесперидите

улавя и извежда от подземното царство Цербер



Дванадесетте подвига

� Немейският лъв бил огромен звяр, който опустошавал долината на 
река Немея и не можел да бъде убит с оръжие, направено от 
камък, бронз или желязо. Затова Херакъл го удушил с голи ръце. 
После от одраната му кожа си направил наметка, а от главата на 
звяра – шлем с грива. 

� Лернейската хидра имала тяло на куче и много змийски глави. � Лернейската хидра имала тяло на куче и много змийски глави. 
Кръвта и дъхът й били отровни. След като я убил, Херакъл 
потопил върховете на стрелите си в кръвта на чудовището.

� При третото изпитание героят трябвало да се пребори с 
Еримантския глиган, който живеел на връх Еримант в Аркадия.

� Четвъртият подвиг на Херакъл е улавянето на 
кошута.
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Дванадесетте подвига

� В петото изпитание той трябвало да прогони 
птици – хищни създания с пера, клюнове и нокти от кована мед. 
Помогнала му богинята Атина, която му дала бронзови кастанети 
с тях той подплашил птиците. 

� За шестото  изпитание Евристей заповядал на Херакъл да изчисти � За шестото  изпитание Евристей заповядал на Херакъл да изчисти 
за един ден оборите на царя на Елида – Авгиевите обори
били чистени 30 години. Херакъл отклонил цяла река, която 
отнесла нечистотиите.

� В седмия си подвиг той изгонил от Крит разярен бик

� В осмото изпитание укротил и откарал в Микена 
кобили на цар Диомед.
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Дванадесетте подвига

� В деветото изпитание Херакъл откраднал пояса на Хиполита, 
царица на амазонките, а в десетото отвлякъл от западния край на 
света червените крави на триглавия великан Герион.

� Като предпоследно изпитание Евристей поискал от Херакъл да му 
донесе златните ябълки от градините на Хесперидите.донесе златните ябълки от градините на Хесперидите.

� Накрая Херакъл слязъл в подземното царство и извлякъл навън 
страшното триглаво куче Цербер.

� Херакъл извършил още много подвизи. Според легендата победил 
великана Антей, син на Гея и Посейдон.
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Смъртта на Херкулес

Великият герой е бил женен за Деянеира. 
Един ден двамата трябвало да преминат през 
голяма река. Там чакал кентавърът Несус. 
Той обаче можел да вози на лодката си само 
по един човек. Несус предложил Деянеира да 
е първа. Малко след като се качили на 
лодката, той се опитал да избяга с жената на 
Херкулес, но полубогът успял да го уцели с Херкулес, но полубогът успял да го уцели с 
една отровна стрела. Докато умирал
казал на Деянеира да вземе от кръвтта му и 
ако Херкулес е неверен, след време да му 
даде от кръвта и любовта му ще се възроди.
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Години след случая Деянеира дочула слухове, 
че Херкулес е влюбен в друга жена. Тя взела 
от кръвта на Несус и натъркала наметало. 
Докато търкала дрехата с кръвта, една капка 
паднала на пода. След като приключила с 
кръвта, тя дала на пратеник да занесе 
наметалото при мъжа й. На другия ден слънце 
огряло капката кръв на пода и тя пламнала с огряло капката кръв на пода и тя пламнала с 
бурен и неспиращ огън. Веднага Деянеира 
пратила друг човек да спре предишния 
пратеник, защото разбрала, че кръвта е 
опасна за Херкулес и не е с цел да върне 
любовта му, а да го убие.
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Когато вторият пратеник пристигнал, вече било 
късно - той видял как Херкулес пламнал от 
глава до пети. С цел да се спаси той скочил в 
близката река. Кръвта по наметалото все още 
била отровна от стрелата на Херкулес. 
Отровата пробила през божествената кожа на 
Херкулес, след което неугасващия
изгорил кожата на героя.

Когато вторият пратеник пристигнал, вече било 
той видял как Херкулес пламнал от 

глава до пети. С цел да се спаси той скочил в 
близката река. Кръвта по наметалото все още 
била отровна от стрелата на Херкулес. 
Отровата пробила през божествената кожа на 
Херкулес, след което неугасващият огън 



Той не загинал веднага, а много дни след 
това, като през цялото време изпитвал болка от 
огъня. След като Херкулес изгорял напълно, 
останала само силната му душа и Зевс го 
превърнал в Бог.
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