
Александровска 
гробница 

 

 

СУ “СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

с природоматематическа    насоченост 

гр. Кърджали 

Проект “Твоя час” 

Ученици от 6Б клас, участващи в 

"ПЪТЕШЕСТВИЕ  В  МИНАЛОТО" по про-

ект "Твоят час" при СУ "Отец Паисий",                            

гр. Кърджали - 2016/2017 учебна година. 

1. Анастасия Григорова Григорова 

2. Берке Рейхан Мехмед 

3. Васил Делчев Йорданов 

4. Даная Спартак Римпопова 

5. Даяна Валериева Димитрова  

6. Еда Метин Мурад 

7. Емилиян Радославов Боев 

8. Желязко Димитров Христов 

9. Ивана Николаева Колева 

10. Ирена Бориславова Кандилова 

11. Калояна Георгиева Тодорова 

12. Мария Каменова Ангелова 

13. М а р т и н а  К о с т а д ин о в а                  

Костова 

Адрес: 6600, град Кърджали 

Ул."Отец Паисий" 12 

Телефон/факс: 0361 61800  

Email: otec_paisii@mail.bg 

http://www.paisii-kardjali.com 

ПЪТЕШЕСТВИЕ  В  

МИНАЛОТО    
 

Загадка се крие в един от сте-

нописите на кръглата камера. В 

изрисувания в червено пояс  се 

вижда издълбано с остър предмет 

изображение на млад мъж и над-

пис: “Кодзимасес Хрестос”.  Кодзи-

масес е лично тракийско име, а 

Хрестос означава способен, умел, 

можещ, просветен. Учените пред-

полагат, че графитът е автопортрет 

и автограф на художника, изрису-

вал гробницата. 

       Загадките на   
  Александровската  
           гробница 



През декември 2000 г. в могилата “Рошавата чука” 

край с. Александрово, община Хасково, екип от археоло-

зи, ръководен от д-р Георги Китов откри уникална тра-

кийска гробница от IV в.пр.Хр. Могилата се намира в 

непосредствена близост до селото. От източната ѝ пери-

ферия започва коридор, който преминава последователно 

в правоъгълно и кръгло помещение.  

Предназначението на гробницата е било да даде 

последен приют на някой от тракийските владетели, 

чието име остава тайна за нас. Със своите стенописи и 

архитектура тя е един от бисерите на тракийското кул-

турно наследство по нашите земи и се нарежда сред най-

големите съоръжения от този тип, открити до сега. Уни-

калните стенописи на Тракийската гробница имат изк-

лючителна художествена стойност. Живописта е безце-

нен източник на информация за тракийската действи-

телност.  

 

   Александровска 
         гробница 

Стенописите 
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ПЪТЕШЕСТВИЕ  В МИНАЛОТО    ПЪТЕШЕСТВИЕ  В МИНАЛОТО    ПЪТЕШЕСТВИЕ  В МИНАЛОТО    

 

Александровската гробница  e уникална зара-

ди своите  стенописи. Живописта обхваща изцяло 

кръглата и правоъгълната камери и малка част от 

коридора. Ловни, бойни сюжети, както и сцени от 

погребално угощение се редуват с монохромни 

пояси и такива с орнаментална украса. 

Изображенията в първата камера са предимно 

едноцветни или представят орнаменти. Над входа 

за централното помещение са разположени конник 

и нарисуван срещу него пешак, в момент на 

двубой. 

Най-разнообразни и богати са стенописите в 

кръглата погребална камера. Тя е украсена с шест 

хоризонтални, разположени един над друг пояса. 

Два от тях са с фигурална украса. Най-добре е 

запазен поясът с изображения на ловни сцени. 

Особено важни и с научна стойност са 

изображенията на конниците. Те са облечени с 

туники, някои са с панталони. Въоръжени са с 

копия и мечове. Формите на оръжията обогатяват 

представите за тракийското въоръжение. 

Впечатляващи са фигурите на конете и 

детайлно представената амуниция, която според 

цветовете е от златни, сребърни и бронзови 

апликации. Разположението им по ремъците, 

седлата и гърдите има важно значение за 

тълкуването на вече познати комплекти. Върху 

главите на конете са изобразени украси с форма на 

лабрис – двойна брадва. 


