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Траките са народ, населявал Балканите между IIв. пр. Хр. - IVв. сл. Хр.
Осъществени са много изследвания, но с появата на нови факти за тях,
въпросите около тракийския народ се увеличават. Но какво всъщност знаем за
тях? Какъв е приносът им към света и неговото развитие? Защо е важна
родовата памет и защо трябва да сме горди, че сме техни потомци?
Историята на траките е показала, че са борбен и упорит народ, заслужаващ
почит и слава: дължим уважение за всичко, което са завещали на идните
поколения и с което са помогнали и допринесли за развитието на света.
Всичко започнало между V и II пр. Хр., когато по нашите земи се появило
многобройно племе, а именно – траките. Те били много добри земеделци и
умели животновъди. Занимавали се с грънчарство и дървообработка – занаяти,
които сме наследили и практикуваме и до днес. Бойната слава на траките е друг
повод за гордост. Били сме войни, изработвали отлични тактики и стратегии.
Строили сме и уникални крепости, по-силни от времето, които изучаваме и до
днес.
Траките са известни и с наследството им за идните поколения. Открити са
техни гробници, съкровища, крепости и старинни предмети, привличащи
посетители от цял свят. За тракийските традиции и вярвания свидетелстват
гробниците край Свещари, Мезек и някои техни храмове. Начинът им на живот е
представен чрез глинени фигури, рисунки, различни предмети от бита.
Съкровищата били притежания на богати тракийски владетели и аристократи.
Всички артефакти, оставени от траките, ни карат да се чувстваме горди, че сме
потомци на такъв велик народ. Вълнуваща и изпълнена с обрати, историята на
траките ни учи, че постиженията се достигат с труд, но се губят лесно. С много
усърдие и воля траките успяват да разширят териториите си и да защитят
народа си.
За съжаление през IV в. сл. Хр. до тракийските територии достигнали
Римската империя и Македония. След поредица тежки, но неуспешни битки,
голяма част от тракийските зами попаднали под чужда власт, но благодарение на

силата и опита си траките се преборили с врага и отвоювали териториите си.
Основали големи градове като Сердика, Филипопол, Кабиле. Постепенно обаче
воюващите готи, славяни, прабългари и даки превзели голяма част от
тракийските земи и така населението драстично намаляло.
Траките са важна и неделима част от историята не само на Балканите, а на
целия свят. Допринесли са много за развитието на цивилизацията и са оставили
невероятно наследство на света като трайна диря след себе си в историята на
Земята.
Връщането към корените е нещо важно – символ на общото начало и на
уважение към предците ни. Трябва да бъдем горди, че можем да се наречем
наследници на траките; че ходим върху отъпканата от тях почва; че имаме
възможност да се докоснем до този велик народ.
Горд съм да се нарека наследник на тракийската цивилизация, а ВИЕ?

