
АПЕЛ В ЗАЩИТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА
НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Културното  наследство  е  значимо  преди  всичко  като  историческо
свидетелство  –  безценен  прозорец  към  историята.  То  трябва  да  бъде
съхранено и предадено на  бъдещите поколения в цялото богатство на
неговата истинност и автентичност.

Ето защо днешната практика върху оригиналните културни ценности да се
изграждат измислени крепости, дворци и църкви, „вдигнати до зъбер и до
керемида”,  предизвиква силно безпокойство.  С тази практика България
нарушава  ратифицирани  международни  конвенции,  документи  и  харти,
които ни приобщават към цивилизования свят.

Каквито  и  да  са  мотивите  за  това  –  политически,  икономически  или
патриотични,  резултатът  е  загуба  на  автентичност  на  българското
културно  наследство,  фалшифициране  на  миналото,  поразяване  на
оригинала  и  на  духа  на  мястото.  Напълно  неприемливо  е  милиони  да
бъдат влагани в ново строителство на измислени еднотипни „паметници”,
докато  в същото  време се  рушат  и  загиват  множество  други  уникални
автентични свидетелства за историята по нашите земи.

Това посегателство към българската култура трябва да спре. Необходимо
е днешната политика за опазване на културното наследство незабавно да
бъде преразгледана в духа на демократичен обществен и професионален
дебат. Да защитим автентичността на нашите културни ценности!
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