
Тя е формуп}Iрана още при управлението на Стефан Стамболов (1887-1894). Тогава

черно на бяло са записани първите открити руски заплахи ýl смазваIrето на България.
По време на управлениетО на СтаrrбоЛtов оТ книгата на дипло]Yrата и иGторика Сергей
Спиридонович Татпlцев "Из проlллаrо руGGкой диrчrоматии" (Из миналото на руската
дипломация). FIa стр. 503 от Татищевата книга дословно пише, че "след като се

убедим в предат9лството и измяната на българите, нис трябва да се отнасяме с тях

като с врагове, без да се утешавамо с мнимите различиJ{ между настроението народа и

неговите водачи, тъй като в политиката всеки народ отговаря за своето ц)alвителство.
всичко, което Русия направи за България, трябва да бъде разв:}лено. ЩеlIта на нашите

усилия трябва да бъде не llцелокупнаll България, а подялбата даrке на сегашното

княжество между съседите му: румънио сьрби И Гьрциl с изключение на

широката полоса по дъляtината на Черно море, която Русия моя(е да поиска да
остави за себе си." С. Татищев подчертава, че с България трябва да се постъпи така,

както е било постъпено с Полша, т.е. да бъде "изтрита от лицето на земята за

назидание на всички Други племена, насеJuIващи И3гока", за да се знае "какъв позорен

и бедствен край очаква всеки славянски народ, ако дръзне да вдигне ръка на великата

Русия."

слАвянСкияТ миТ митът за славянството е разобlrичсн дори от Иван Вазов,

който в своето стихотворение "ни педя земя! ", написано в навечерието на

междусъюзническата война през май 191зг. и посветено на антибългарската
политика на Сърбия възкликва гневно:

"Славянство? - глупост, братство? - празна дума.

,Щостойнство? - вятър, чест? - безмислен звук!

Свещенна клgrва? - за хитреца глума,
измама за простака тук.
О, Сърбийо. така ли оправдаваш
Небратските си замисJIи към нас?
С таквиз ли думи заглушаваш
На съвестта неумолимий глас?..."

На 25.09.19|5г. Московското славянско друlкество публикува крайно враждебна

спрямо България декларация. В нея се казва:

"предвид продателското поведение на България по отношение на братския сръбски народ

на извънредно заседание, МосковскиrIт славянски комитет реши да се обърне към рускиJ{
печат с 0съждането на замисляната от българите бартоубийствена война. Комитетът
признава сръбските историческа и етнографски права над Македония, езикът на
чието населени9, както обичаите и песните й, славещи сръбските царе и паменици,

свидетелстват за сръбските права над Македония. Комитетът призЕав4 чезагубеното от

сърбите на Косово поле през lз89г. е било възвърнато през l91зг. след кръвопролитна и

победоносна война с т}рците. Българскиятнарод трябвадапомни, че в СвОеТО 500 -

годишно т}рско робство ни един път не е вдигнаJI оръжие срещу угнетените си т}рци, че е

започнаJI възраждането си с борба срещу майката цършЕ която му запЕви вярата, езика и
изборното свещенство, а дЕес се отплаща на Русия за спасението и въЗраждtlнеТО Си С

невиждана до днес от просветения свят черна неблагодарност. Нека БОfiо съди!

България не съществува. Не съществува вече славянска България. Вместо нея иМа

немско-фердинандовско княжество. Който и да излезе победител от таЗи война,

българското царство няма да съществува. За Русия Блгария, вече не съществува.l|

,щокументът е изкцючително ва)кен, защото накратко формулира есенцията на вековната

руска българофобия. Това е рядък слуrай, когато с декларациJI се з€lпичава цяла държава и

се отрича многовековната история на цял един народ - българския.


