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ПРАХЪТ НА ГЕРОИТЕ Е СЪЗДАЛ ОТЕЧЕСТВОТО!

ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРОТЕСТ
Преди повече от 30 години при изграждането на Националния дворец
на културата бе разрушен най-значимият и единствен паметник
посветен на геройски загиналите воини в Балканската,
Междусъюзническата войни и в Първата световна война.
Паметните стени в двора на бившите казарми на Първа софийска,
"желязна" дивизия представляваха най-въздействащия и стилен
паметник в гр. София издигнат в памет на жертвите през войните за
освобождението на българите останали под робство в Македония и
Тракия, в памет на загиналите за националното обединение на България.
Никоя от отговорните институции по това време не се допита до
гражданството на гр.София, до обществеността, дали са съгласни с
такова решение. Паметните стени бяха незаконно разрушени с някаква
мъглява идея за евентуално възстановяване в бъдеще…
Издигнатият паметник посветен на една безкрайно спорна "1300
години България", не на подходящо място и със спорните си
художествени качества естествено бе осмян с определението, дадено
му от гражданите на София…
Този нежелан от никого "паметник" се саморазруши и днес ни
предоставя прекрасната възможност да бъдат възстановени
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Паметните стени – там, където са били построени през 1934 г. и по
такъв начин да бъде изправено стореното зло! Подобно справедливо
решение ще придаде и подобаваща тържественост, ще осмисли
пространството пред НДК, а ще бъде и възмездие за незаконно
унищоженото най-въздействащо и значимо място в центъра на София,
където са се провеждали важни чествания, годишнини и тържества.
Mясто за преклонение, превърнало се в своеобразен Пантеон на
доблестните воини - герои, жертвали себе си в името на Отечеството.
Без нормално изготвено задание и незачетено мнение на
обществеността относно въпросния паметник "1300 години България",
бе проведен, тихомълком обявен, международен конкурс. Погрешно
поставените изисквания за конкурса са видни и от постигнатите
резултати при представените 11 проекта, от които само един е
застъпил някаква идея, свързана с разрушените Паметни стени и то,
безкрайно спорна и нелогична!
При такива условия и методи на провеждане, подобен конкурс е
нелегитимен!
Впредвид на гореизложеното е видно доколко пагубна е подобна
инициатива за конкурс, несъгласуван с общественото мнение и
представлява акт, незачитащ желанието на гражданското общество,
акт насочен срещу него!
Подобна дейност на Общината е недобросъвестно и недостойно
отхвърляне на стремежа на гражданите на София да бъдат заличени
последствията от тоталитарното комунистическо управление.
Това противоречи и на подписаните документи и от българската
делегация на Решение, гласувано в Прага през 2008 г. за обявявянето на
комунизма за незаконен и престъпен. Обществото на Европейските
народи заклейми и осъди безобразията на тоталитарните
комунистически режими, посегнали на паметта, историческото
наследство, живота и неприкосвеността на народите в Източна
Европа.
Bеличественият Пантеон с имената на "Загинали геройски за
свободата и обединението на българския народ”, (надпис на една от
съхранените стени) е явно неудобен и дразнещ за властимеющите
тогава комунисти-интернационалисти и вместо да бъде включен в
пространството пред НДК е варварски разрушен, именно по времето
на беззаконието на тоталитарния режим у нас!
Заявяваме отговорно:
1/ Паметните стени са част от духовното и културното
наследство на град София и попадат под защитата и на Европейското
законодателство за опазване на паметниците на културата, като
всяка подмяна в автентичното им послание е нарушение на основните
2

принципи за достоверност и е престъпление спрямо националното ни
културно наследство.
2/ Възстановените Паметни стени там, където са били съградени и
осветени от достойните ни предци е справедливо възмездие за
посегателството над този паметник на признателността, разрушен в
средата на 70-те години на ХХ век от тоталитарната власт. Всякакво
преиначаване и подмяна на действителното му предназначение е
недопустима.
3/ Пространството пред НДК предоставя великолепна възможност
да се възвърне величиието и силата на въздействие на паметника, като
това ще придаде нова, още по-внушителна стойност на НДК. Ще се
осъществи един необходим синтез, един ансамбъл с нови измерения, още
по-значим национален и духовен център!
В състояние сме да излъчим Граждански комитет за борба с
незачитането от страна на отговорните институции на искането на
гражданите подкрепящи безрезервно идеята за възстановяването на
Паметните стени там, където са били построени. Съвместно с
наскоро възникналото многобройно интернет общество, отхвърлящо
изцяло незаконния международен конкурс и подкрепящо възвръщането
на Паметните стени в автентичния им вид, на истинското им място,
и заедно с родолюбиви неправителствени организации и Вашето
патриотично и отговорно съдействие сме готови да организираме и
осъществим масово гражданско неподчинение, при отказ да бъде взето
впредвид общественото мнение за възстановяването на Паметните
стени на историческото им място.
Днес има само едно достойно решение, което е необходимо да
бъде взето, и то е - възстановяването на Паметните стени там,
където са били издигнати от благодарните потомци в прослава на
скъпите жертви във войните за национално обединение! Cамо така
ще успокоим душите им, и съхраним паметта за геройски
загиналите синове на Майка България!
22 август 2014 г.
Гр. Св. София
Oт името на:
Дружество "Огнище"
Съюз на ВВНВУ, Школата за запасни офицери
и Родолюбивото войнство и гражданство
Съюз "Истина"
Aсоциация за изследване и развитие на гражданското общество –
АРГО
Фондация “Мирозрение”
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