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ПърваПърва песенпесен нана МузатаМузата. . ЧуматаЧумата. . СвадатаСвадата
нана АхилАхил ии АгамемнонАгамемнон..ГневътГневът нана АхилАхил

Хриз, троянският жрец на Аполон, умолява водача на ахейската
войска Агамемнон да освободи пленената му дъщеря. Разгневен от
отказа на ахейския вожд, Аполон праща на гърците мор. За да
умилостиви бога, Агамемнон връща Хризеида, но в замяна отнема
пленницата на Ахил Бризеида. Оскърбен, Ахил се отказва от участие
в битки и моли майка си Тетида да убеди Зевс да прати неуспехи на
ахейците. 

Гневът на Ахил, предизвикан от несправедливата постъпка на
Агамемнон, и отказът му от участие в боя, са завръзка на поемата.





ВтораВтора песенпесен. . ПодготовкаПодготовка заза бойбой..

Агамемнон решава
да изпита верността на
своите бойци и обявява, 
че се завръщат в
родината. Всички се
втурват зарадвани към
корабите, но Одисей
успява да ги възпре. 
Изброяват се корабите. 
Изброяват се ахейските
отряди и троянските
съюзници. 



ТретаТрета песенпесен. . ДвубойДвубой междумежду МенелайМенелай ии
ПарисПарис..Въвеждат се образите на

Парис, Хектор, Елена, Менелай. 
Двете войски са изправени

една срещу друга. Менелай и Парис
(Александър) засичат погледи сред
войсковите редици. Парис изпада в
ужас от тази среща и хуква да бяга
от могъщия войн. 

Виждайки страха на брат си, 
Хектор го порицава с груби думи за
мъката, която е донесъл на цяла
Троя. Парис се засрамва и предлага
да излезе и сам да се бие с Менелай, 
като победителят ще вземе Елена и
всички богатства, а народите на
ахейци и троянци да се помирят. 

Двете страни (ахейци и
троянци) обявяват примирие –
изходът от войната ще се реши с
двубой между главните съперници –
Парис и Менелай. Менелай надвива, 
но Афродита спасява Парис и го
извежда от бойното поле. 

Елена упреква Парис, че е
страхливец. 



ЧетвъртаЧетвърта песенпесен. . НачалоНачало нана бойнибойни
действиядействия..

Боговете решават битките да се подновят. Троянецът
Пандар коварно нарушава примирието, стреляйки по Менелай. 
Агамемнон повежда ахейската войска.

ПетаПета песенпесен. . ПърваПърва биткабитка. . 
Разказва за подвизите на Диомед. Сблъсък с Афродита, Аполон, 
Арес. Превес на гърците.



ШестаШеста песенпесен. . ХекторХектор вв
ТрояТроя. . 

Хектор напуска
битката и се връща
в Троя. Разговаря с
майка си Хекуба, 
баща си Приам и
Елена. Прощава се
със съпругата си
Андромаха. 



Прощаването на Хектор
с Андромаха





СедмаСедма песенпесен. . БиткатаБитката продължавапродължава..

Двубой на Хектор и
Аякс. Примирие за
погребения. Гърците
укрепват лагера.

На следващия ден Зевс забранява на
боговете да се намесват. Гърците са
притиснати. Троянците достигат до
лагера.

ОсмаОсма песенпесен. . ПревесПревес
нана троянцитетроянците..



ДеветаДевета песенпесен. . ПосланичествотоПосланичеството припри
АхилАхил..

Феникс, Одисей и Аякс убеждават Ахил, който не
участва в сраженията, да се върне в боя. Той отказва
на всички предложения и обещания.

Одисей и Диомед се помъкват до троянския стан и
пленяват троянеца Долон, избиват тракийски съюзници.

ДесетаДесета песенпесен. . НощнаНощна експедицияекспедиция

ЕдинадесетаЕдинадесета песенпесен. . БойниБойни действиядействия
Гърците атакуват, но мнозина са ранени. Ахил праща

Патрокъл при Нестор за новини. Патрокъл помага на
ранения Еврифил.



ХІІХІІ, , ХІІІХІІІ, , ХІХІV, V, ХХVV песенпесен

Троянците
отблъскват противника
и отново достигат
укрепленията на
лагера. 

Хера приспива
Зевс и приканва
Посейдон да помогне
на ахейците. Те успяват
да отблъснат
противника.

Зевс се съвзема и
принуждава Посейдон
да не се намесва. 
Троянците достигат до
корабите и започват да
ги палят.



ХХVVІІ, , ХХVVІІІІ песенпесен. . ПодвизитеПодвизите ии смърттасмъртта
нана ПатрокълПатрокъл

Патрокъл убеждава Ахил
да го пусне в боя. Ахил му дава
доспехите си и го
предупреждава да не се впуска
твърде напред към стените на
Троя. 

Намесата на Патрокъл, 
когото троянците мислят за
Ахил, променя хода на битката в
полза на ахейците, Увлечен в
боя, Патрокъл излиза напред и
умира от ръката на Хектор,
който сваля доспехите му като
боен трофей. 

Гърците успяват да
приберат тялото на загиналия
герой. 



ОсемнадесетаОсемнадесета песенпесен. . ИзковаванетоИзковаването
нана доспехитедоспехите нана АхилАхил

Ахил скърби за загиналия си другар. 
Решава да се върне на бойното поле и да
отмъсти. Майка му Тетида се обръща към
Хефест, който изковава нови доспехи за
Ахил. Щитът е огромен и здрав, отлят от
скъпоценни и яки метали, а рисунките
върху него, взети от самия живот, му
придават чудодейна сила.



ХІХХІХ, , ХХХХ, , ХХІХХІ песенпесен..

Ахил и Агамемнон се
помиряват. Ахил решава
да се върне на бойното
поле и започва подготовка
за бой.

В битката се включват
хора и богове. Ахил
повежда ахейците напред. 
Сражава се с Еней и
Хектор. Ожесточен заради
смъртта на приятеля си
Патрокъл, Ахил сее смърт. 



ДвадесетДвадесет ии вторавтора песенпесен. . СмърттаСмъртта нана
ХекторХектор..

Троянците се оттеглят зад стените, но
Хектор остава. Започва драматичен двубой
между Хектор и Ахил пред стените на Троя.





Пред погледа на близките му Ахил убива
Хектор и се гаври с тялото му, като го
влачи с колесницата си.



ДвадесетДвадесет ии третатрета песенпесен. . 
ПогребениетоПогребението нана ПатрокълПатрокъл

Гърците погребват Патрокъл и
организират погребални игри.



ДвадесетДвадесет ии четвъртачетвърта песенпесен. . 
ПогребениетоПогребението нана ХекторХектор..

Приам се отправя с божия подкрепа да моли за тялото на сина
си. Ахил го приема с разбиране и съчувствие. Трогнат от бащината
мъка на троянския цар, склонява да върне тялото на мъртвия си
враг, за да бъде погребан според традицията.




