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ИСТОРИЯТА НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ В ДОКУМЕНТИ. 

КУЛТУРА НА ПАМЕТТА 

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева 

Научен архив на Българска академия на науките, България 

THE HISTORY OF THE THRACIAN BULGARIANS IN 

DOCUMENTS. CULTURE OF MEMORY 

Gabriela Vaptzarova, Darina Ilieva 

Scientific archive of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

e-mail: dari_bas@abv.bg 

Abstract: The collection of documents for the history of 

Thrace is part of the rich academic documentary heritage pre-

served in the Scientific Archive of the Bulgarian Academy of 

Sciences. This collection has an extraordinary historical, sci-

entific, cultural and long-term reference value. It contains ma-

terial about the history of the Thracian organization in Bul-

garia since its establishment at the end of the nineteenth cen-

tury until the dissolution of the Union of Thracian cultural and 

educational societies in 1977. The architectural documents 

and the memories of the founding of the Thracian Institute of 

Sciences are preserved, above all with scientific, research and 

collection activities related to the history of Thrace. As a result 

of the long-term activity of this scientific institute, we now 

have the richest source base on the subject. 

The chronological boundaries of the documents in the 

collection cover the period from the end of the 19 to the nine-

ties of the 20 century. The volume is 150 archive boxes. Struc-

tural materials are organized into several main sections: his-

tory and activity of the Thracian organization before and after 

09.09.1944; accompanying structures such as the Thracian 

Youth Union and the Thracian Affairs Fund; scientific works, 

memories, reviews, papers and sources to study the past, life, 

culture and revolutionary struggles of the Thracian Bulgarians 

from Eastern and Western Thrace; personal funds of activists 

of the Thracian revolutionary and cultural-educational move-

ment; a large amount of photo material. 
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Историята на тракийските българи в документи. Култура на паметта 
 
 

Keywords: Archive Documents, Thracian Heritage, 

Bulgarians History 

 

Резюме: Сбирката от документи за историята на 

Тракия е част от богатото академично документално 

наследство, съхранявано в  Научния архив на Българската 

академия на науките. Тази сбирка има изключително ис-

торическо, научно, културно и дългосрочно справочно 

значение. Съдържа материали за историята на Тракийс-

ката организация в България от създаването й в края на 

ХIХ век до разформироването на Съюза на тракийските 

културно-просветни дружества през 1977 година. Запа-

зени са и устройствените документи и спомените за ос-

новаването на Тракийския научен институт преди всичко 

с научна, издирвателска и събирателска дейност, свърза-

на с историята на Тракия. Като резултат от дългого-

дишната дейност на този научен институт днес ние 

разполагаме с най-богатата изворова база по темата. 

Хронологическите граници на документите в сбир-

ката обхващат периода от края на ХIХ  до деветдесетте 

години  на ХХ в. Обемът е 150 архивни кутии. Структур-

но материалите са организирани в няколко основни разде-

ла: история и дейност на Тракийската организация преди 

и след 9. 09.1944 г.; съпътстващи структури като Тра-

кийския младежки съюз и фонд „Тракийско дело”; трудо-

ве, спомени, рецензии, документи и източници за проучва-

не миналото, бит, култура и революционни борби на тра-

кийските българи от Източна и Западна Тракия; лични 

фондове на дейци на тракийското революционно и кул-

турно-просветно движение като Ламби  Данаилов, Ди-

митър Груев, Георги Згрипаров, Иван Йосифчев, Петко 

Кедиков, Христо Мирски, Мара Михайлова, Христо Нас-

тев, Минко Неволин, Иван Орманджиев, Капитан Петко 

войвода, Станимир Попов, Анастас Разбойников, Никола 

Спиров, Панайот Маджаров и много други; голям обем 

снимков материал. 

Ключови думи: Архивни документи, Тракийско нас-

ледство, История на българите 

Тракия е една от трите историко-географски области на българ-

ската национална територия, наред с Мизия и Македония и заема изк-
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лючително важно място в национален и геополитически план. Нейно-

то население е подложено на унижения, политически и икономически 

гнет, прогонвано с огън и меч. На няколко бежански вълни след неус-

пешни въстания и войни за национално обединение тракийските бъл-

гари намират спасение в свободното отечество. Те изграждат свои бе-

жански квартали в българските градове, създават своя Тракийска ор-

ганизация, която пази спомена за българските земи извън границите 

на държавата и надеждата за завръщане в родния край. Чест прави на 

Съюза на тракийските дружества в България, че са и до днес истинс-

ките автентични носители на националната идея. 

В Научния архив на Българската академия на науките се пази 

Сбирка от документи за историята на Тракия, която е част от богатото 

академично документално наследство
1
. Тази сбирка има изключител-

но историческо, научно, културно и дългосрочно справочно значение. 

Съдържа материали за историята на Тракийската организация в Бъл-

гария от създаването й в края на ХIХ век до разформироването на 

Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1977 годи-

на. Запазени са устройствените документи и спомените за основаване-

то на Тракийския научен институт. Той е създаден да издири материа-

ли и опише миналото и географията на българските земи в Източна и 

Западна Тракия. Негова основна задача е да изследва и съхрани тях-

ното езиково, художествено и песенно богатство, неповлияни от но-

вите условия на живот в България. В резултат от дългогодишната 

дейност на този институт днес ние разполагаме с най-богатата изворо-

ва база по темата. 

Документите от „Тракийската сбирка“ постъпват в НА на БАН 

през 1987 с решение на Президиума на БАН,  взето на заседание от 27. 

03. 1987 г., протокол № 11, точка 4
2
. Решението предвижда да се със-

тави подробен опис, по който се извършва предаването на архивния 

фонд в академичния архив. Хронологическите граници на документи-

те в сбирката обхващат периода от края на ХIХ  до деветдесетте годи-

ни  на ХХ в. Обемът е 130 архивни кутии и 4 кашона със снимки. 

Структурно материалите са организирани в няколко основни 

раздела: история и дейност на Тракийската организация преди и след 

                                                           
1
 НА БАН, сбирка XVIII „Тракийска”. 

2
 НА БАН, Дело на фонда 
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9. 09.1944 г.; съпътстващи структури като Тракийския младежки съюз 

и фонд „Тракийско дело“; трудове, спомени, рецензии, документи и 

източници за проучване миналото, бит , култура и революционни бор-

би на тракийските българи от Източна и Западна Тракия; лични фон-

дове на дейци на тракийското революционно и културно-просветно 

движение като Ламби  Данаилов, Димитър Груев, Георги Згрипаров, 

Иван Йосифчев, Петко Кедиков, Христо Мирски, Мара Михайлова, 

Христо Настев, Минко Неволин, Иван Орманджиев, Капитан Петко 

войвода, Станимир Попов, Анастас Разбойников, Никола Спиров, Па-

найот Маджаров и много други; голям обем снимков материал. 

Началото на фонда обхваща документи за дружествената и 

просветна дейност на Тракийската организация, групирани в няколко 

подраздела. От изключително значение са документите на софийското 

дружество „Одринска Тракия“, обхващащи периода от 1914 до 1935 

г.: членска маса, протоколи и резолюции от общи годишни събрания и 

от годишни събори, списъци на бежанци, протоколни книги на вър-

ховните управителни органи, финансова и издателска дейност. Запа-

зената богата кореспонденция разкрива организационния живот на 

дружество „Одринска Тракия“: честване на различни годишнини, бла-

готворителни концерти в полза на тракийските бежанци, постъпки за 

облекчаване участта на бежанците и разрешаване на тракийския въп-

рос, протестни резолюции, протоколи и телеграми на населението 

срещу решенията на Великите сили, сведения за разцепление в орга-

низацията и по много други важни въпроси
3
. 

Следват документите за Тракийската организация след 1944 г. 

На първо място отново са списъците на дружествените клонове в 

страната от 1947 до 1977 г., протоколи на централното ръководство на 

Тракийската организация, промени в наименованието и др. Има запа-

зени документи за съюзната и просветна дейност на организацията: 

меморандуми, доклади, беседи, обзори за живота и дейността на вид-

ни тракийски революционери, просветители и общественици; позиви, 

афиши, календари и апели за свикване на митинги и събрания. В 

сбирката са съхранени документите  на двете основни дружества 

„Тракия“ – гр. София и „Тракия“ – гр. Пловдив. По-богата изворова 

база предлагат материалите на Пловдивското дружество: протоколи 

                                                           
3
 НА БАН, сб. XVIII, а.е. 1 – 83. 
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от учредителни събрания на тракийската емиграция 1944 – 1946 г., 

протоколни книги по дейността, резолюции от събрания, митинги и 

конференции на тракийската емиграция в Пловдив. Документално е 

представена цялата организационна и културно-просветна дейност на 

дружеството чрез програми, обяви, афиши и позиви за тържества, 

землячески срещи, лекции и доклади, концерти, чествания на годиш-

нини и др. Засегнат е въпросът за оземляването на бежанците, молби 

за жилища, парични помощи и работа. Има сведения за извършените 

продажби на недвижими имоти от бежанци от Беломорието през 1941 

– 1942 г. В сбирката са отложени множество списъци на преселници 

от селата Доган-Хисар, Еникьой, Бадама, Дервнент, Узункюпрю, Ка-

ладжи-Дере, Чопкьой, Мерхамли, Манастир, гр. Дедеагач и много 

други. Отделен  акцент сред материалите представляват запазените 

поименни заявления, махленски свидетелства и удостоверения с дан-

ни за произход, място на раждане, образование и занаят. Пловдивско-

то дружество е водило богата кореспонденция с тракийските дружест-

ва в страната  и с Централното ръководство в София по организаци-

онни въпроси, за възобновяване дейността на организацията след 1944 

г., апели за митинги в подкрепа присъединяването на Западна Тракия 

към България, за участие в обществено-политическия живот в страна-

та, искания от битов характер и др.
4
. 

Тракийският научен институт и неговата дейност са представе-

ни в сбирката чрез множество материали. Съхранени са устройствени-

те документи и спомените за създаването на института, протоколни 

книги и протоколи от общи годишни събрания и отчети на ръководст-

вото, списъци на членовете и др. Научната дейност е отразена в про-

токолите на Научния съвет, в протоколите от съвещания за обсъждане 

на трудове, спомени и мемоари, представени за публикуване. Част от 

тях са запазени заедно с рецензиите и съответните разисквания. Мно-

жество доклади и беседи с популярен характер се явяват в подкрепа 

на културно-просветната дейност на Централното ръководство на 

Съюза на тракийските дружества
5
. Макар и създаден в една сложна 

политическа ситуация, в условията на деветнадесетомайското управ-

ление, Тракийският научен институт неизменно реализира посочената 

                                                           
4
 НА БАН, сб. XVIII, а.е. 130 – 367. 

5
 НА БАН, сб. XVIII, а.е. 368 – 549. 
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още при учредяването му цел: да изследва и представя пред българс-

кото общество и чуждия свят борбите и страданията на българите от 

Тракия. Това Институт доказва с многобройните издания, в които се 

изследват и изясняват различните аспекти на тракийския въпрос
6
. 

„Ако Тракийският научен институт не бе дълбоко вкоренен в 

нашата историческа съдба, нямаше да ги има тези толкова много 

изследвания, толкова събрани архиви и спомени. Щяхме да знаем мно-

го по-малко за нашата собствена история и за нашите национални 

герои.“ [1]. 

Изключително ценна част от „Тракийската сбирка“ са трудове-

те, спомените, рецензиите и документалните източници за проучване 

миналото, бита, културата и революционните борби на тракийските 

българи от Източна и Западна Тракия. Сътрудници на Тракийския на-

учен институт са извършили преводи на турски и гръцки документи, 

статии и извадки от трудове за историята на Тракия до края на ХIХ в. 

Сбирката съдържа множество изследвания, спомени и отделни доку-

менти за Преображенското въстание. Някои от тях са запазени в ори-

гинал и са отпечатани, а други не са публикувани. Очерците, споме-

ните и документите за събитията от 1900г. до Балканската война са 

отделени  тематично и по съдържание и характер са много интересни. 

Участието на тракийците в Балканската война е отразено в спомените 

на Димитър Маджаров, Михаил Балджиев, Иван Орманджиев, Христо 

Колебинов, Евтим  Воденичаров, Анастас Разбойников, Георги Ку-

шев, Димитър Ковачев и др. Документите са обособени в отделен 

фонд за улесняване работата на изследователите по темата. Груповите 

снимки и портрети от различни събития с участието на тракийци ес-

тествено допълват картината на периода
7
. 

Значителен обем материали са събрани за говорните и селищни-

те проучвания и за тракийското песенно творчество. Запазени са ет-

нографски и историко-географски изследвания, спомени и проучвания 

с данни за материалната култура, просветните и революционните бор-

би, църковно и училищно дело, войните и последиците от тях. 

В тази сбирка се намира най-богатата колекция от автентични 

тракийски народни песни, които доказват българския етнически облик 

                                                           
6
 Устав на Тракийския научен институт. НА БАН, сб. XVIII, а.е. 372, л. 5. 

7
 НА БАН, сб. XVIII, а.е. 602 – 962. 
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на земите в Източна и Западна Тракия. Обхванати са Гюмюрджинско, 

Дедеагачко, Софлийско, Одринско и Странджанския край. Записани 

са множество песни, приказки и разкази, които ни запознават с детс-

кия фолклор и младежките игри, с предженитбените обичаи „грабене 

на китка“ и „надпяване“, за магията и клетвата, разказват ни за жътва-

та и жътварските песни, за морето, за Илинденско-Преображенското 

въстание и за войните, както са отразени в народните песни. По-

голяма част от тези записи могат да се използват не само за общо за-

познаване с живота на тракийците в миналото, но и за научна работа, 

тъй като съдържат преки наблюдения на авторите по места с помощта 

на осведомители върху фолклора и бита. Представляват по своето съ-

държание като факти и като форма на народното предание неприказна 

проза: случки, станали или измислени, които се разказват в народната 

среда. 

Не на последно място по значение са личните фондове на осно-

вателите и ветераните на тракийското революционно и културно-

просветно движение. Имената на голяма част от тях са изброени в на-

чалото на изложението. Личните им документи, тяхното творчество и 

служебна дейност, запазената кореспонденция разкриват въпроси, 

свързани с историческото минало и революционните борби на бълга-

рите от Източна и Западна Тракия. Не рядко в личните фондове отк-

риваме документи на Тракийската организация като окръжни, мемо-

рандуми, изложения и решения на върховните управленски органи, 

материали по възобновяване дейността на тракийските дружества в 

България през 1990 г.
8
. 

Богатото разнообразие на документите и добре познатите съби-

тия и личности са причина да пристъпим към публикуването на опис 

на документите за историята на тракийското движение и тракийската 

емиграция в България. Анотациите в описа са подредени по класифи-

кационна схема в тематично обособени раздели (фондове), а вътре в 

разделите по хронология или азбучен ред. По-голяма част от тях са 

съставени по информация от един документ, но има и такива, които са 

сборни (например преписки по една тема или анотации на архивни 

единици, съдържащи сведения за цялостната организация и културно-

просветна дейност на дружествата в страната). След съдържанието на 
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 НА БАН, сб. XVIII, а.е. 963 – 2027. 
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анотацията са посочени мястото и датата на създаване на документа, 

ако са известни и начинът на неговото възпроизвеждане. 

За улеснение на изследователите, които ще работят с тази богата 

сбирка, са изготвени именен и географски указатели. 

Днес Научният архив на БАН съхранява огромен масив от до-

кументи, получени от Тракийския научен институт, който има не само 

българско, но и общобалканско значение. Разбираме голямото значе-

ние на изследването на миналото, съхраняването на спомена за пре-

живяното и най-важното – превръщането им в историческо съзнание 

на нашите съвременници и на бъдещите поколения българи. Въвеж-

дането на „Тракийската сбирка“ в научен оборот дава възможност с 

аргументите от миналото да градим мостове, да отваряме границите за 

духовно общуване на населението от трите части на Тракия, които 

днес са разделени между три държави. Това е послание, което ни дава 

разумният и отговорен прочит на историята, но то е обърнато и нап-

ред, към нашето европейско бъдеще. 

Обобщено значение на Тракийската сбирка дава проф. д-р Иван 

Филчев [2]: 

„Историческото начало, териториалните граници и основните 

организационни форми, свързани с тракийския въпрос и организира-

ното тракийско движение, са ярко регистрирани... и едва ли подле-

жат на оспорване.... редица автентични документи, които също та-

ка не подлежат на съмнение. Необходимо е само старателното им 

издирване и добросъвестното им тълкуване и отразяване.”. 

 

Литература 

 

1. Parvanov, Georgi. Greeting speech. Notices of the Thracian Institute of 

Science, vol. 6, 2005, S., p. 251. (Първанов, Георги. Поздравително 

слово. Известия на Тракийския научен институт, кн. 6, 2005, С., с. 

251.) 



222 
Gabriela Vaptzarova, Darina Ilieva 

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева 
 

2. Fichev, Ivan. The Thracian issue and the Thracian movement in Bulgar-

ia. S., ed. "Prof. M. Drinov ", 2007, p. 317. (Фичев, Иван. Тракийският 

въпрос и тракийското движение в България. С., изд. „Проф. М. Дри-

нов”, 2007, с. 317.) 

 

 

 

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева 

Научен архив на Българска академия на науките, България 

 

 

Gabriela Vaptzarova, Darina Ilieva 

Scientific archive of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

e-mail: dari_bas@abv.bg 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научна поредица  

Културно-историческо наследство: 

опазване, представяне, 

дигитализация 

Том 4, брой 2, 2018 

 

 

Редактори 

Петко Ст. Петков 

Галина Богданова 

 

 

Институт по математика и 

информатика, БАН 

 

РНБ „П. Р. Славейков” 

Велико Търново, България 

 

 

Science series 

Cultural and Historical Heritage: 

Preservation, Presentation, 

Digitalization 

Volume 4, Issue 2, 2018 

 

 

Editors 

Petko St. Petkov 

Galina Bogdanova 

 

 

Institute of Mathematics and 

Informatics, BAS 

 

RPL “P. R. Slaveykov” 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 

 

 

ISSN: 2367-8038  

Web: http://www.math.bas.bg/vt/kin/ 

 

 

 

http://www.math.bas.bg/vt/kin/



