
Добре дошли, уважаеми дами и господа!
Имам задължението, честта, удоволствието и притеснението да открия този форум 

от името на организаторите от Гражданска инициатива за опазване на културно-
историческото наследство!

Иска ми се след време за 29-и май 2015 г. да се говори като за ден, решителен за 
съдбата на българското културно наследство.

Днес тук ни е събрало съзнанието, че дълг на всяко поколение е да съхрани 
автентичната си материална и нематериална култура и да я предаде на потомците си, като
я предпази от унищожение и окарикатуряване поради конюнктурни и прибързани 
решения или по користни подбуди.

Преди три години се опитах да предотвратя строежа върху една крепост, тази на 
Яйлата, достигнала до нас в руини. Тогава бях подкрепен от редица специалисти, 
включително и чуждестранни, един от които днес е сред нас, професор Тина Вик от 
Швеция. За съжаление не успях, но медийният отзвук превърна „Атракциона Яйлата” в 
символ на лоша практика, която няма нищо общо със съвременните принципи на 
консервация и реставрация. Но най-важно - събрах неколцина съмишленици, с които 
основахме Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство - 
ГИОКИН. Събра ни тревожният факт, че десетки подобни крепости бяха вече започнали 
да никнат като отровни гъби в България. Събра ни възмущението от строителството на 
„подобреното ни минало”. 

Свидетели сме как желанието всеки град да има своя крепост се превърна в нещо 
като „национална кауза”, която води до масово ново и меко казано „хипотетично” 
строителство. Свидетели сме как с пълно пренебрежение към оригиналната технология 
автентичните структури се погребват в бетонни ковчези, облепени с ерзац материали със 
съмнително качество, докато същевременно други паметници се рушат поради липсата 
на средства за най-основна консервация.

Повечето от нас помнят строителния бум през 80-те години на ХХ в., а именно 
спорното възстановяване на някои от най-значимите за българската история паметници. 
Какво е различното сега? Разликата е, че тогава обектите бяха единици, днес – всяка 
археологическа структура може да бъде строителен обект в зависимост от 
инициативността на местната власт. Тогава причините бяха мегаломанско-политически, а
днес са икономически, обосновани с благовидния предлог за развитие на културния 
туризъм. Добре, но културен ли е този туризъм? 

Още когато строежите на старини тихомълком се подновиха през първите години 
на хилядилетието, из пресата започнаха да се появават критични материали на отделни 
специалисти, ангажирани с откриването, изследването, консервирането, 
интерпретирането и експонирането на българското културно-историческо наследство. Но
бяха ли чути опасенията им? 

През 2012 г. Дружество "Архитектурно наследство" при Съюза на архитектите в 
България проведе дискусия на тема: „Опазване, кич или корупция? Българските 
„подходи” към археологическото и архитектурното наследство днес”. Но беше ли чута 
изразената позиция? 

През 2014 г. нашият колега от ГИОКИН Петър Къдрев написа статията „Новите 
крепости в паралелния свят на „подобреното“ минало”, в която казва: „Нима новите 
крепости не искат и нова история, а не старата – откъслечна, неясна, противоречива. Нека
напишем нови хроники, от които ще махнем предателството, падението, разорението, а 
ще оставим само победите и величието.” Но беше ли чут въпросът му?



По-късно същата година Българският национален комитет на ИКОМОС излезе с 
декларация, с която се противопостави на масовите хипотетични реконструкции. Но 
беше ли чута тя?

В началото на тази година ГИОКИН излязахме с декларация във връзка с 
кампанията за унищожаване на Националния институт за недвижимо културно 
наследство и подмяната на научните принципи в опазването на недвижимите паметници. 
Ние призовахме българското общество да спре унищожаването на това, което все още е 
останало от свидетелствата за миналото по нашите земи. Изразихме тревогата си, че 
много паметници в България вече практически не съществуват. Това, което стои на тяхно
място, не е паметник на историята и културата, а паметник единствено на алчността, 
невежеството и глупостта. Но бяхме ли чути? 

Отговор получихме единствено от някои привърженици на новото крепостно 
строителство, които, напълно в традицията на Алековите герои, приписаха на нас своите 
грехове. Обвиниха в невежество специалистите, обвиниха в антибългарска дейност тези, 
които се борят за спасението на историческите паметници, обвиниха в користолюбие 
онези, които искат да им попречат да злоупотребят с европейските и националните 
фондове и да ги вложат в пошли бутафории, вместо да бъдат инвестирани в бъдещето на 
страната ни. Не е мястото на този форум да влизаме в подобна дискусия, която 
единствено подхранва фаталистичния песимизъм на българското общество с девиза 
„Всички са маскари!” 

Аз лично нямам съмнение, че гласът на истината, науката, професионализма и 
уважението към културните паметници е нашата сила и той рано или късно ще надделее. 
За съжаление обаче не можем да си позволим лукса да чакаме търпеливо този час да 
настъпи, защото, веднъж разрушени, паметниците на историята и културата не могат да 
бъдат възстановени никога повече. Преди няколко месеца катедра „История и теория на 
културата” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира дискусия, 
на която решихме да се обединим всички онези, за които автентичността на паметниците 
е водеща ценност. И така, днес сме се събрали тук, за да създадем основата на общите ни 
действия, насочени към формулирането на спешни мерки и на дългосрочна стратегия. 
Днешният форум е първият. Със следващите ще провокираме диалог с българската 
държава с убеждението, че разумът ще надделее и нашият единен глас ще бъде чут.

Благодаря ви за вниманието! 

Владо Руменов


