
Ловните сцени в Александровската 
гробница 
Стенописите от Александровската гробница, открити през 2000 г.. близко до град Хасково, 
дават богата информация за живота на тракийските благородници. От показания фрагмент 
от стенописите може да се види как е протичал аристократичният лов в Древна Тракия. 

 

Помощници. Помощници-пешаци и ловни кучета подгонвали животните, които били 
убивани от яздещи коне знатни траки. 

Животни. Ловните сцени показват животните, които са ловувани: глиган, елен-лопатар и 
показният тук благороден елен. 

Ловни кучета. Изобразените ловни кучета показват използването на специални ловни 
породи. 

Ловни оръжия. От изображението се извлича информация за използваните ловни оръжия. 
Тук могат да се видят копия, нож и специфично оръжие, наречено лагоболон, което 
представлява своеобразен еднопосочен бумеранг. 

Аристократи. Тракийските аристократи възприемали лова като забавление, но и като 
изпитание, в което те доказвали своите качества на изкусни ловци и войни. Вероятно 
изобразеният конник представя погребания в гробницата знатен тракиец, който е поръчал 
приживе да му бъдат изрисувани ловните сцени, дело на опитни майстори, дошли от 
водещи центрове в елинистическия свят. 

 



Стенописите от Казанлъшката 
гробница 
Казанлъшката гробница е първата гробница със стенописи, която е открита от археолозите в Древна Тракия. И до 
днес нейните рисунки остават най-майсторски изработените изображения от тракийските земи. Те са били дело на 
школувани художници, които са изпълнявали поръчки за различни владетели в елинистическия свят. 

 

 

Коне. Кочиаши водят впрегнати коне, които са неизменна част от живота на тракийските аристократи. 
Често те били ритуално умъртвявани, за да служат на господаря си в отвъдния свят. 

Прислужници. От двете страни на основните персонажи са нарисувани прислужници, които носят 
различни дарове, както и такива, свирещи на музикални инструменти. 

Богиня. Вляво от мъжа стои фигура на жена. Нейният ръст надвишава този на останалите фигури, което 
показва, че това е изображение на богиня – вероятно Деметра (или нейно тракийско съответствие), която 
посреща душите на починалите в подземното царство. 

Мъж. В центъра на композицията е разположена фигурата на погребания тракийски аристократ. Мъжът е 
със златен венец, седнал зад маса с храна. 

Колесници. Във вътрешното поле на стенописа са изобразени надбягвания с колесници. За погребалните 
обичаи на траките Херодот пише: „Богатите се погребват така: тялото на починалия се излага на показ три 
дни. След това се колят жертвени животни и близките му се угощават, оплаквайки умрелия. После го 
погребват като изгарят тялото или го заравят в земята. След това издигат могила и устройват състезателни 
игри.“ 

Жена. Вдясно от мъжа седи неговата съпруга. Лицето ѝ е покрито с воал, а изражението ѝ изразява 
скръбта от кончината на мъжа ѝ. Ръцете на съпрузите се докосват като символ на раздялата им. 


