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Въведение с поглед назад

Ако заглавието озадачава някого, то вероятно е поради това, че 
не е запознат с книгата „Течна дружба“, посветена от автора 
през	2011	г.	на	митовете	за	т.нар.	вечна	дружба	между	България	
и Русия, между СССР и НРБ и между двата уж вечно влюбени 
през	вековете	народа.
Не	 става	 дума	 само	 за	 игра	 на	 думи.	 „Течната	 дружба“	 е	

краткият	отговор	на	дълго	задавания	въпрос	какво	ни	прави	по-
различни	от	останалите	бивши	сълагерници	в	съветския	соцла-
гер	в	Европа.	Потокът	от	суровини,	особено	течните,	от	който	
България	 е	 по-зависима	 от	 бившата	 си	 колониална	 владетелка	
повече от която и да било друга посткомунистическа икономи-
ка	на	континента,	продължава	вече	четвърт	век	да	предопределя	
съдбата	ни	на	държава,	която	не	може	да	се	откъсне	от	руската	
орбита	дори	и	в	момент,	когато	агресивната	политика	на	Путин	
във	и	срещу	Украйна	доведе	неговата	империя	до	наистина	неби-
вала	международна	изолация.
Няколко	години	след	официалното	оповестяване	на	светов-

ната	 комунистическа	 кончина	 в	 нашата	 страна	 изведнъж	 беше	
регистриран	рязък	скок	на	вноса	на	енергосуровини,	предимно	
природен	газ,	нефт	и	горива.	Накъде	потекоха	те?
Тежката	 енергоемка	индустрия	от	 съветски	 тип,	 създадена	

без	мисъл	за	ефективността	на	производството	и	за	опазване	на	
природата	от	замърсяване,	береше	душа	в	новите	пазарни	усло-
вия под разбираемо опечаления поглед на невинните жертви, ос-
танали	без	работа.	И	изведнъж	при	този	огромен	срив	на	потреб-
лението	на	фабриките,	свикнали	на	държавно	разточителство,	от	
Русия	започнаха	да	прииждат	огромни	количества	горива.
Беше	започнала	войната	в	бивша	Югославия.	ООН	наложи	

ембарго	на	оръжейните	и	други	доставки	за	воюващите	страни.	
България	на	думи	и	по	документи	беше	„за“,	но	на	практика	се	
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превърна	 в	 гара	 разпределителна	 на	 контрабандата	 по	 трасе-
то Москва–София–Белград в откровено нарушение на поетите 
международни	ангажименти.
От	тази	контрабанда	в	особено	големи	мащаби,	каквито	мо-

гат	да	бъдат	организирани	само	с	участието	на	властите	на	трите	
държави,	отчисленията	от	надценките	(надхвърлящи	в	пъти	се-
бестойността	на	контрабандните	стоки,	плащани	от	крайния	по-
требител)	отидоха	в	джобовете	на	организираната	престъпност	
у	нас.	„Благодарност“	за	днешната	ѝ	неизтребимост	дължим	на	
онова	време,	когато	с	„братската	помощ“	на	т.нар.	голям	брат	се	
сдобихме	с	неизлечим	и	в	днешно	време	тумор,	рожба	на	„теч-
ната	дружба“.
Българската	организирана	престъпност,	наричана	по	митин-

гите за краткост „мафия“, едва ли има точно фиксиран рожден 
ден.	Но	 е	 сигурно,	 че	ни	 е	 „подарък“	от	Русия.	С	любов	 (към	
контрола над страната ни)!
Хайде	 да	 си	 „поговорим“	 на	 българско-руски	 език,	 за	 да	

покажем, че не сме никакви русофоби, за каквито ни определят 
русофилите,	на	които	е	нужен	враг	и	го	намират	в	лицета	на	бъл-
гарите,	несъгласни	с	преклонението	пред	всичко	руско	поради	
единствената	причина,	че	е	руско.
Става	дума	за	българско-руски	език	в	почти	буквалния	сми-

съл	(„почти“,	защото	през	вековете	е	претърпял	промени).
Днес	той	еднозначно	се	нарича	руски.	Руски	учени	обаче,	как-

то	ще	се	уверите,	обясняват	с	аргументи	и	факти,	че	55	на	сто	от	
руския	език	се	състои	от	старобългарски	думи	и	на	практика	дори	
поставят	под	съмнение	самия	термин	„руски	език“.	Защото	при	
такъв	(дис)баланс	на	езиковата	генетика	рожбата	трябва	да	бъде	
смятана	за	това,	което	е:	руският	език	е	всъщност	старобългарски.
Вероятно	това	твърдение	щеше	да	прозвучи	шовинистично	

от	страна	на	един	българин,	ако	не	произхождаше	от	лаборато-
рията	на	руската	наука.	Руски	учени	обръщат	внимание	на	една	
неизвестна	за	милионите	руснаци	и	българи	молекула	в	океана	
от	лъжи,	митове,	манипулации	и	руско-съветски	шовинизимъм,	
налаган	през	вековете.
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С	митовете	и	лъжите	по	трасето	на	„течната	дружба“	бъл-
гарските	оръжия	са	слаби	срещу	съветско-руския	пропаганден	
мастодонт.	Него	може	да	го	заболи	само	от	руски	стрели,	пус-
нати	от	честни	хора,	каквито	за	щастие	в	Русия	има.	Не	че	мас-
тодонтът	от	това	дава	признаци	за	отстъпление,	но	съпротивата	
е важна!
Припомням,	преди	да	цитирам	„откритието“	за	българския	

произход	на	руския	език,	един	пример	за	успех	на	тази	съпро-
тива	в	неравната	битка	срещу	митовете	за	„течната	дружба“.
Десетилетия	наред	раболепната	българска	подчиненост	на	

руските	лъжи	за	жертвите	в	Руско-турската	война	1877–1878	г.	
повтаряха	 папагалски	 абсурдното	 твърдение	 за	 200  000	 хи-
ляди	 руски	 войници,	 загинали	 за	 свободата	 на	 България	 по	
българските	 земи	 в	 онзи	 сблъсък,	 когато	 цялата	 руска	 армия	
на	Балканите	в	онази	военнна	кампания	надхвърля	малко	над	
180 000 щика.
Същата	лъжа	за	точно	това	количество	кръв	се	лееше	като	

мед	 от	 устата	 на	 русофилските	 ни	 политици	 като	 президента	
Георги	Първанов.	И	как	не	–	пред	вратите	на	самия	храм	„Св.	
Александър	 Невски“	 в	 София	 лъжата	 за	 въпросните	 200  000	
загинали руски воини за нашата свобода рекламираше руския 
характер	на	самия	храм.	Беше	изписана	на	пано	с	информация	
за	желаещите	 да	 се	 осведомят	 набързо	 за	 най-важния	факт	 от	
историята,	 посочен	 пред	 вратите	 на	 най-голямата	 православна	
църква	в	България.
Трябваше	обаче	в	София	да	дойде	един	руски	историк	и	да	

каже	истината,	за	да	изчезне	след	това	тихомълком	„туристиче-
ската	 атракция“,	 която	 преувеличаваше	 красотата	 на	 руското	
страдание	 заради	България	 в	мащаби,	 в	 каквито	и	 най-наглата	
туристическа	агенция	не	си	позволява	да	мами	зарибяваните	ту-
ристи	относно	прелестите	на	предлаганата	от	тях	услуга.
Цитирам	не	за	първи	път	фактите,	съобщени	в	София	от	поч-

тения	руски	учен	Степан	Кашурко.
В	книгата	си	„Триста	години	руска	сянка	над	България“	ав-

торът	Милчо	Спасов	 цитира	 ръководителя	 на	Международния	
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обществен	център	за	издирване	„Подвиг“.	Ето	какво	казва	Ка-
шурко:

От състав 185 000 войници и офицери през тази война убити-
те са 15 567 души, а общо загиналите (включително от боле-
сти и рани) са 22 391.1

Както	 виждате,	 грубо	 казано,	 около	 десет	 пъти	 е	 преуве-
личаван	дебитът	на	пролятата	по	българските	земи	руска	кръв	
(доколко	е	именно	руска	при	разнородния	състав	на	имперска-
та	войска	и	при	участието	на	румънците	с	решаващ	принос	за	
спасяване	на	руската	армия	от	унизителен	разгром	край	Плевен,	
това	е	друг	въпрос).
Що	 се	 отнася	 до	 характера	 на	 Руско-турската	 война,	 мал-

цина	 са	 се	изказвали	по	 този	 въпрос	по-яростно	от	 вождовете	
на	българския	комунизъм.	Правят	го	в	угода	на	Сталин,	който	
им	нарежда	да	заклеймят	като	българи	руския	царизъм	(термин,	
употребяван	и	до	днес	с	козируване	към	пропагандната	линия	на	
Сталин	от	българските	историци,	когато	няма	как	да	отрекат	ня-
коя	руска	„беля“	–	тогава	тя	престава	да	бъде	руска,	а	се	превръ-
ща	в	„царска“).
Ето	какво	пише	високопоставеният	български	комунист	Ва-

сил	Коларов	в	СССР	по	лична	заръка	на	Сталин	през	1935	г.	по	
повод	публикуването	на	архивите	на	Азиатския	департамент:

Публикуваните документи от царските архиви разкриват 
истинското лице и действителните мотиви на така нарече-
ната „освободителна мисия“ на царска Русия по отношение 
на българския народ, получил национална полунезависимост в 
резултат на Руско-турската война от 1878 г. Създаването 
на „независимо“ българско княжество трябвало да послужи 
само като прикритие и етап от завладяването от Русия на 
подстъпите към Константинопол по западния бряг на Черно 
море. В продължение на десет години царското правител-
ство влагало колосална енергия за укрепване на господство-
то си в новообразуваната квази независима държава, като 

1 Спасов, М.	Триста	години	руска	сянка	над	България.	С.,	2004,	с.	25. 
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пускало в ход всички средства на азиатско-византийската 
дипломация – от масова корупция и подкупи на политически 
гешефтари и армейски офицери до организирането на военни 
бунтове и държавни преврати, до вербуване на убийци и от-
страняване на пречещите на плановете му държавни дейци 
в България.2

И	още	едно	припомняне	в	същия	дух:	Благоев	и	Кирков	за	
руския	царизъм.

Димитър Благоев:
Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено кул-
тивирано сред народните маси; политическо знаме, вървене-
то и воюването под което неизбежно води към предателство 
и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки 
безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и 
фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие 
в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите.3

Георги Кирков (Майстора):
Съществува една отлична перспектива за застрашените от 
руския царизъм балкански народи – създаването на независима 
държава Украйна, която да бъде буфер между Руската импе-
рия и европейските държави.4

Като	става	дума	за	жертви	и	пролята	кръв	(рамо	до	рамо	с	
руснаците,	които	обаче	се	правят,	че	не	са	чували	за	това),	ето	
една	доста	по-пълноводна	от	руската	кървава	диря	у	нас.	Това	е	
чисто	българска	река	от	кръв,	за	която	по	русофилско-съветска	
линия	„не	е	прието“	да	се	 говори	у	нас.	До	такава	степен,	че	
практически	няма	представителен	паметник	за	тези	български	
жертви	и	до	ден	днешен	в	България,	платила	кървав	данък	–	в	

2 Коларов, Васил.	Авантюрите	на	руския	царизъм	в	България.	Варна,	
1991,	с.	3.

3 Благоев, Димитър.	Принос	към	историята	на	социализма	в	България.	
С.,	1976.

4 Кирков, Георги.	 Руският	 народ,	 тиранията	 на	 руския	 царизъм	 и	
завоевателните	авантюри.	България	и	интригите	на	Русия.	С.,	1914.
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пъти	по-ужасен	от	кръвнината	на	руснаците	в	тяхната	9-а	по-
редна	 война	 срещу	Турция,	 разиграна	 по	 българските	 земи	 в	
края	на	XIX	век.
Ето	как	журналистът	Калин	Манолов	по	повод	на	антибъл-

гарските	изблици	на	руснаци	и	русофили	в	интернет	относно	съ-
ветския	паметник	в	центъра	на	София	е	обобщил	в	блога	си	не-
признатата	не	само	от	СССР,	но	и	от	самата	(днешна!)	България	
жертва	на	българите	за	общоевропейските	усилия	да	бъде	сразен	
националсоциализмът	(или	„фашизмът“,	ако	им	е	по-удобно	на	
другарите	съветофили)	в	Европа.
„Тъй	като	руснаците	няма	да	го	разберат,	едно	уточнение	за	

не	по-добре	информираните	по	темата	българи.
Според	 членовете	 на	 подписаното	 на	 28	 октомври	 1944	г.	

в	Москва	Споразумение	за	примирие	между	България	и	СССР	
българското	правителство	поема	разходите	на	Българската	ар-
мия	 за	 участие	 в	 Отечествената(?!)	 война,	 плаща	 репарации,	
възстановява	 имущество	 на	 победилите	 страни	–	 съюзници,	
реституира	изнесените	ценности	и	материали	от	СССР,	Гърция,	
Югославия,	редовно	изплаща	парични	суми	в	българска	валута	
и предоставя стоки, средства и услуги, които могат да потрябват 
на	съюзното	(съветското)	главно	командване	за	изпълнение	на	
неговите	функции.	От	страна	на	България	във	войната	участват	
над	350	000	души.
Даваме	8337	убити,	9155	безследно	изчезнали	и	22	958	ра-

нени.	А	като	се	съберат	цифрите	по	отделните	параграфи,	се	по-
лучава	колосалната	сума	от	133	280	719	447	лв.	разходи	по	учас-
тието	на	България	във	войната	срещу	хитлеристка	Германия.	Те	
са	 направени	 за	 по-малко	от	 9	месеца	–	 септември	1944	–	май	
1945	г.	За	ориентация:	по	официални	данни	целият	национален	
доход	на	България	за	1945	г.	възлиза	на	141,8	млрд.	лв.	Приход-
ната	част	на	бюджета	е	43	млрд.	лв.,	т.е.	дали	сме	40	000	жертви	
и	сме	платили	три	бюджета	за	съмнителното	удоволствие	през	
1944	г.	съветската	армия	да	ни	„освободи“.	Точка	по	въпроса.	С	
още	едно	допълнение	–	приносът	на	България	в	успешните	опе-
рации	срещу	Германия	в	района	на	Югоизточна	Европа.
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Участието	 ни	 улеснява	 концентрирането	 на	 съветски	 вой-
ски	в	близост	до	Моравската	долина	и	подстъпите	към	Белград,	
спестява	на	Трети	украински	фронт	необходимостта	да	покрие	
сектор	от	300	км,	а	в	сраженията	при	Драва	–	Соболч	Първа	бъл-
гарска	армия	разгромява	елитни	германски	части.“
А	ето	и	обещаните	доказателства	за	българския	произход	на	

руския	език,	оповестени	от	руски	учени,	 които	нищо	чудно	да	
бъдат	заклеймени	като	русофоби	от	българските	русофили.
Съзнателно	оставям	текста	в	оригинал,	с	което	също	искам	

да	подкрепя	тезата	за	българските	корени	на	днешния	относител-
но разбираем за нас без превод руски език – нали самите русо-
фили толкова обичат да сочат близостта на нашите племена, нека 
веднъж	и	аз	се	съглася	с	това!
http://reconkista.ru/russkiy-yazyik-dialekt-bolgarskogo/
Всем известен избитый постулат московской имперско-ис-
торической „науки“, что русский язык является наследни-
ком, так называемого, древнерусского языка, а украинский и 
белорусский языки являются его же побочными продуктами, 
которые возникли из-за существенных иностранных, в первую 
очередь, польских влияний.

На самом же деле, эту сентенцию целиком отрицают на-
учные факты, которые, к сожалению, известны лишь узкому 
кругу специалистов-лингвистов.

Вот, к примеру, что говорит доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Российской государственной 
библиотеки, профессор Татьяна Миронова: в современном 
русском языке более 55 процентов слов – церковнославянские. 
И грамматика у нас общая, процентов на 70. Большинство из 
нас даже не догадывается, что говорит на чистом церковнос-
лавянском, используя привычные слова и обороты.

Ей вторит профессор В. Троицкий: по исследованию линг-
вистов 55 процентов русского языка восходит к церковносла-
вянскому.

А вот, что по этому поводу говорит Церковь. Епископ 
Иларион (Алфеев): „Церковнославянский язык отличается от 
русского только некоторыми грамматическими формами, се-
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мантикой отдельных слов и словосочетаний, особенностями 
синтаксиса, который в славянском языке чаще всего копирует 
греческий синтаксис, и небольшим количеством слов (неско-
лько десятков), отсутствующих в современном русском язы-
ке. На освоение этого материала требуется не так уж много 
времени и сил.
Для тех, кто не знает, следует объяснить, что церковносла-
вянский язык возник на основе древнеболгарского путем пере-
водов на него с греческого Библии и других религиозных книг, 
осуществимых славянскими просветителями Кириллом и Ме-
фодием в IX веке, но, в целом, это фактически – древнеболгар-
ский язык.

Вот, к сравнению, примеры из живого болгарского языка:
наблюдавам, старая се, уважавам, заявявам, обявявам, трог-
вам, преодолявам, преподавам, принадлежа, отчуждавам, 
ругая; разписка, дописка, преработка, сказка, доклад, ужас, 
данни, задача, покупка, обстановка, постановка, обстоятел-
ство, склад, випуск, недостатък; усърден, сложен, способен, 
опасен, нахален, бивш, необходим, необуздан, необятен, не-
брежен, незаменим, непоколебим, оправдателен, постоянен, 
преждевременен, произволен, недосегаем, умел; непременно, 
даже, вероятно, съблюдавам, занят, обязателен, удовлетво-
рявам, сторонник, давление, съставление, ослабление, укроще-
ние, основаване, съставяне, изследване, затъмнение, заседа-
ние, събрание, известие, отличие, условие, участие, събитие, 
съчувствие, качествен, свойствен, естествен, веществен; 
учителствувам, засвидетелствувам, странствувам, приветс-
твувам, отсъствувам, учител, спасител, създател, читател, 
възпитател, просветител, доброжелател.

Эта лишь маленькая часть, тех слов, которые являются 
общими, как в русском, так и в болгарском языках. При этом, 
нужно отметить, что современный болгарский весьма отли-
чается от староболгарского. А вот современный русский и 
староболгарский имеют большое сходство!

И так, основываясь на заключениях учёных можно смело 
констатировать тот факт, что русский язык, по меньшей 
мере, процентов на 55 – это СТАРОБОЛГАРСКИЙ!
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Касательно остальной части слов в русском языке. Вот, 
к примеру, мнение представителя Совета федерации РФ от 
правительства Калужской области Валерия Сударенкова:

– Достаточно взять словарь Ожегова – сказал В. Сударен-
ков – и посмотреть на букву „а“. Там 900 иностранных слов, 
теперь уже ставших русскими, ибо как мы сегодня обойдем-
ся без слов: „абажур“, „авиация“, „автобиография“, „авто-
мат“, „агония“ и так далее. Это только на одну букву. А если 
взять весь словарь, то найдем десятки тысяч слов, которые 
стали русскими.

Возникает, вполне логичный вопрос: Может ли язык, имею-
щий в своём составе более 55 процентов слов из ДРУГОГО 
языка, а также десятки тысяч слов тоже иностранного про-
исхождения, называться САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ?

Да	 обобщя:	 по	 минимална	 оценка	 на	 руските	 специалисти	
поне	55	на	сто	от	съвременния	руски	език	има	старобълски	про-
изход	и	70	процента	граматическо	сходство	с	него.
Да	сте	чули	някога	някой	руски	деец	да	е	изразил	ако	не	го-

реща,	то	някаква	благодарност,	каквато	непрекъсната	се	изисква	
от	нас?	Не	сте.	Няма	такъв	случай.	Уверен	съм,	 защото	щеше	
да	се	разчуе	от	собствената	им	пропаганда,	която	или	щеше	да	
раздуе	новината	до	небесата	с	цел	да	корумпира	и	без	това	по-
датливото	на	сълзливост	българско	обществено	мнение,	или	об-
ратното:	щеше	яростно	да	го	заклейми	като	предателство	срещу	
руския	патриотизъм.	Силната	любов	и	омраза	поне	със	сигур-
ност	е	нещо,	 което	ни	родее	с	руснаците,	но	чак	пък	с	 техния	
фанатизъм	в	това	отношение	не	можем	да	се	мерим.
Може	да	съм	пропуснал	и	съм	готов	да	си	понеса	порица-

нието,	ако	е	така.	Но	при	цялото	си	старание	не	мога	да	си	спом-
ня	по	какъвто	и	да	било	повод	в	частен	разговор	или	публично	
съветски	другар	да	е	нарекъл	който	и	да	било	българин	„велик“	
(при	това	основателно,	а	не	като	сълзливо	подмазване	в	името	на	
„течната	дружба“).
Ето	защо	е	интересно	да	се	види,	че	това	чудо	е	възможно,	

но	при	условие	че	става	дума	за	бивш	съветски	гражданин,	про-
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тивник	на	комунизма,	както	ще	видите	от	един	цитат	от	книгата	
„Тя се казваше Татяна“ на Виктор Суворов5.

Книгата му е посветена на военното учение с кодово назва-
ние	 „Снежок“	през	 септември	1954	г.	 на	 полигона	Тоцк,	 когато	
съветските	военни	за	първи	път	взривяват	атомна	бомба	с	реален	
ефект	върху	(свои)	хора,	готвейки	се	за	атомна	война.	Бомбата	е	
хвърлена	от	съветски	самолет,	прекопиран	през	Втората	световна	
война	от	американския	му	прототип	Б-29,	създаден	от	български	
конструктор.	И	понеже	това	си	е	кражба,	СССР	така	и	никога	не	
каза	едно	„благодаря“,	че	българин	е	първоизточникът	на	тяхната	
крадена	авиационна	гордост	(а	в	България	беше	забранено	да	се	
гордеем	със	сънародник,	работил	не	за	СССР,	а	в	САЩ).

Виктор Суворов пише:
През Втората световна война в САЩ е създаден Б-29 – най-
мощният стратегически бомбардировач за онова време. Съз-
даден е под ръководството на великия авиационен конструк-
тор Асен Джорданов6. (Много сме талантливи славяните!)
През войната американците бомбардират Япония, понасят за-
губи, по различно време по пет Б-29 по различни причини кацат 
принудително на територията на Съветския съюз. Другарят 
Сталин не връща тези самолети на своя съюзник Чичо Сам. 
Самолетите са интернирани: имаме мирен договор с Япония, 
спазваме неутралитета, не можем да нарушим договора, така 
че до края на войната няма да върнем самолетите на Америка.

При желание бихме могли да ги върнем дори като знак на 
благодарност за четиристотинте хиляди най-добри на света 
военни автомобила, без които победите на Червената армия 
щяха да са невъзможни...

Междувременно самолетите са разглобени. По заповед на 
другаря Сталин Туполев започва да ги прекопира. Другарят 
Сталин някак си пропуска, че интернираните самолети не 

5 Суворов, Виктор.	Тя	се	казваше	Татяна.	С.,	2013.	
6	 Асен	 Йорданов	 (1896–1967)	 е	 български	 изобретател,	 инженер	 и	

авиатор	със	световна	известност.	Смятан	е	за	основател	на	авиоинженерството	
в	България	и	има	съществен	принос	в	развитието	на	амерканската	авиация.
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бива да се разглобяват. И че след войната е редно да се върнат 
на собствениците им.

Ние свято спазваме международните закони.
Само докато ни е изгодно обаче.
Така че Б-29 е прекопиран, наречен е Ту-4 и съветската про-

мишленост започва серийното му производство...
Б-29 е върхът на развитието на бойните самолети с бу-

тални двигатели...
Ерата на реактивните самолети започва през Втората 

световна война. В момента когато Туполев хваща молива, за 
да повтори онова, което е създадено под ръководството на 
великия българин, самата идея за тежък бомбардировоч с бу-
тални двигатели вече е мъртва.

А	какво	да	кажем	за	подаръка	под	формата	на	 (старо)бъл-
гарския	език,	станал	основа	на	руския?	Говорим	не	за	друго,	а	за	
руския	език.	За	великия	руски	език,	както	обикновено	го	наричат	
самите	 руснаци	 и	 българските	 русофили.	 Това	 е	 същият	 език,	
който	при	виртуалното	посегателство	срещу	неговата	употреба	в	
Украйна	от	страна	на	бързо	отказалите	се	от	тази	идея	украински	
опозиционери	моментално	се	превърна	в	аргумент	за	агресията	
на	Путин	срещу	Украйна.	„Език	мой,	враг	мой“	оживя	по	пара-
доксален	 начин	 като	 мото	 на	 една	 великоруска	 агресия	 срещу	
„малоруснаците“,	както	в	Русия	обичат	да	наричат	отвисоко	ук-
раинците.
Възможно	 е	 да	 се	 намерят	 примери	 през	 вековете,	 когато	

една агресия да е обоснована с езикови аргументи, но в XXI век, 
дори	и	да	има	исторически	прецедент,	въоръжаването	на	режима	
на	Путин	с	този	казус	бели	–	повод	за	война	–	е	сред	най-ярките	
доказателства	за	ирационалността	на	руската	политика	на	свър-
шените	факти	от	позицията	на	военното	превъзходство,	отдавна	
заклеймена	като	недопустима	тактика	в	уреждането	на	междуна-
родни	спорове.
Забележителното	по	отношение	на	напрежението,	създаде-

но	по	този	начин	във	и	около	Украйна,	е,	че	то	извади	на	показ	
резултатите	от	дългогодишната,	вековна	улегналост	на	митовете	
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за	Русия	в	българските	глави.	Кризата	около	Украйна	онагледи	
за	самите	нас	спора	за	ориентацията	ни	именно	в	момент,	когато	
украинската	свада	по	оста	Изток–Запад	прерасна	в	руска	наме-
са	в	защита	на	нейните	си	големи,	ядрено	въоръжени	имперски	
права.	И	без	инструментариума	на	статистиката	е	ясно,	че	доста-
тъчно	много	българи	реагираха	автоматично,	почти	атавистично	
вече	на	страната	на	големия	побойник...
Наясно	ли	сме,	че	разделението	на	българите	минава	по	ли-

нията	на	отношението	към	Запада	и	противостоящия	му	в	лицето	
на	Русия	Изток?
И	с	какви	„подаръци“	Русия	поддържа	и	развива	това	ста-

тукво	в	най-новата	ни	история.	Това	са	подаръците	на	данайците	
за	техния	троянски	кон	в	Европа.

България е минирана с даровете  
на задунайците
13 април 2014 г.

Ние не знаем какво точно си е говорил два дни в София с 
българските	си	събеседници	генералният	секретар	на	НАТО	Ан-
дерс Фог Расмусен, но можем да си представим, след като пуб-
лично	заяви	пред	Би	Ти	Ви	достатъчно	откровената	истина,	че	
Русия	очевидно	има	амбицията	да	възстанови	своята	 сфера	на	
влияние	в	постсъветското	пространство.
Станишев	 на	 практика	 му	 отговори,	 че	 за	 България	 това	

няма	значение,	защото	тя	не	е	излизала	от	постсъветското	прос-
транство	поради	спецификата	да	сме	различни	от	своите	бивши	
сълагерници	в	съветския	лагер.
Оставям	 настрана	 нахалството	 на	 Станишев	 да	 говори	 от	

името	на	всички	българи	(както	се	вижда	от	цитата	по-долу).	В	
това	 няма	 нищо	 ново,	 нахалството	 на	 тоталитарния	 рефлекс	 е	
основна	характеристика	на	рожбите	на	вълците	в	червени	овчи	
кожи	–	проблемът	е	на	овцете,	които	продължават	да	„благого-
блеят“	пред	тях.
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По-интересно	е	друго:	Станишев	с	едно	изречение	потвърж-
дава	моите	дългогодишни	твърдения,	че	тъкмо	отношението	към	
Русия	 е	 разделителната	 линия	 между	 нас	 и	 откъсналите	 се	 от	
рус	ката	котва	народи	на	континента.
„Ако	поляците,	унгарците	и	прибалтийците	имат	основания	

да се притесняват от Русия, за нас тя носи друга символика, за-
щото	освобождението	на	България	идва	с	цената	на	много	руски	
воини.“	 Така	 коментира	 случващото	 се	 в	 Украйна	 лидерът	 на	
БСП	Сергей	Станишев	на	среща	с	партийния	актив	в	Белоград-
чик,	предаде	БГНЕС.
Макар	да	е	брутално	ясно	какво	съобщава	Станишев,	нека	

все	пак	да	си	преведем	още	малко	дълбокия	подтекст	на	плиткото	
обобщение	за	въпросното	освобождение	като	генератор	на	без-
критично	отношение	към	каквото	и	да	било	безобразие,	извърш-
вано	близо	век	и	половина	по-късно	от	руския	режим.	Защото	
не	става	дума	само	за	липсата	на	солидарност	с	Украйна,	която	
в	по-голям	мащаб	напомня	на	България	като	енергийно	зависи-
ма	и	шантажирана	от	агресивната	Русия	„славянска“	и	(частично	
поне)	православна	държава	(нали	така	–	не	Украйна	праща	войс-
ки	на	руска	територия,	за	да	ги	анексира,	а	обратното	все	пак!).
Става	дума	за	самата	България,	на	която	руският	посланик	

в	София	Исаков	вече	публично	предлага	да	се	присъедини	към	
маниакалната	мечта	на	Путин	да	възстанови	СССР	под	формата	
на	евразийски	съюз.	Това	е	интервю,	в	което	руският	посланик	
ругае	българския	президент,	единствения	управляващ	фактор	в	
България,	който	очевидно	оказва	съпротива	срещу	руската	ме-
чешка	прегръдка,	но	после	превъзходителството	Исаков	решава	
да „спести“ тази част от истината за неговия начин на мислене на 
слушателите, обажда се в радиото и то удовлетворява искането 
му,	вместо	да	излъчи	записа	в	автентичния	му	вид	и	да	помогне	
на	българите	да	прогледнат!
Междувременно	самото	радио	мълчи	–	би	могло	да	ме	на-

рече	лъжец,	 защото	информацията	за	цензурирането	на	„неу-
добната“ част от интервюто е моя и засега отлежава единствено 
в	www.ivo.bg. 
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В	крайна	сметка	Станишев	е	прав	да	обобщава,	че	сме	раз-
лични	от	останалите	сълагерници	от	времето	на	съветския	лагер,	
подклаждайки	концлагеристката	носталгия.	Той	е	достатъчно	ци-
ничен	да	си	го	каже	публично.

Тук става това, което нареди руският посланик – това наис-
тина	не	би	могло	да	се	случи	нито	в	прибалтийските	републики,	
нито	в	Полша	и	Чехия.
Да	припомня	за	пореден	път:	у	нас	това	се	случи	вече	(поне)	

веднъж	през	1993-та,	 когато	едно	обаждане	на	тогавашния	на-
местник	 на	Кремъл	 в	София	Авдеев	 спря	 в	 последния	момент	
подготовката	за	демонтирането	на	главния	пилон	на	съветското	
монументално	напомняне	за	принадлежността	на	България	към	
постсъветската	сфера	на	влияние.	И	България	се	примири.
Въпросният	 паметник	 в	 центъра	 на	София	 по	 дефиниция	

също	 е	 обобщение	 и	 не	 случайно	 така	 яростно	 го	 бранят	 от	
нас,	българите,	пожелали	той	да	отиде	в	музея	на	колониализма	
(както	би	трябвало	да	се	нарича	Музеят	на	социалистическото	
изкуство).
Защото	това	не	e	паметник	–	каква	памет	съхранява,	че	да	се	

нарича	така?
Паметта	 за	 избитите	 хиляди	 българи	 с	 ръцете	 (и	 с	 крака-

та	–	има	и	такива	случаи)	на	местните	надзиратели	на	съветския	
концлагер?
Или	паметта	за	убити	от	българи	червеноармейци	–	каквито	

просто	няма?
Или	паметта	за	една	война,	в	която	има	близо	40 000	заги-

нали	 български	 войници	 и	 офицери,	 но	 за	 тях	 няма	 паметник,	
докато	такъв	изниква	цели	10	години	след	войната	в	прослава	на	
държавата,	пледирала	България	да	си	остане	със	статут	на	побе-
дена	и	унизена	страна	под	крилото	на	СССР?
Или	паметта	за	скулптора	професор	Любомир	Дачев,	който	

избяга	в	САЩ	и	оттам	нарече	подобен	род	паметници	„жалони	
на	окупацията“,	създавани	с	участието	му	на	голям	творец	под	
натиска	 на	 онова	 време,	 настоявайки	 те	 да	 бъдат	 „преместени	
някъде	другаде“?
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Или	дори	паметта	за	самата	Червена	армия,	която	в	благо-
дарствения	надпис	в	основата	му	е	наречена	„съветска“,	макар	тя	
да	възниква	под	това	име	доста	по-късно?
Не,	това	е	маркировката	на	границите	на	една	империя.	Това	

е	паметник	на	безпаметността,	който	цели	да	я	увековечи,	за	да	
може и днес мандатоносителят на властта Станишев да говори 
от	името	на	всички	българи	по	същия	начин,	по	който	със	злат-
ни	букви	са	изписани	благодарности	към	„съветската	армия“	от	
името	на	целия	български	народ.
Същата	тази	армия,	която	днес	се	нарича	руска,	се	прояви	в	

Крим	и	дрънка	оръжие	по	границата	на	Украйна.	Но	Станишев	
не	намира	думи	за	грам	съчувствие	към	по-слабия,	към	застра-
шената	Украйна,	а	намира	индулгенции	за	руската	агресия	в	ос-
вобождаването	на	България	от	XIX	век.

Нека Расмусен е спокоен в чисто военния аспект на пробле-
ма.	Едва	ли,	дори	и	Станишев	и	компания	официално	да	пожела-
ят	руската	армия	да	заповяда	отново	да	ни	освобождава,	този	път	
от	НАТО	ще	приемат	подобна	покана.	Защото	целта	на	Кремъл	
в	България	е	друга.
За	Москва	 България	 е	 по-важна	 не	 като	 поредното	 парче	

земя,	което	да	погълне	след	Абхазия,	Южна	Осетия	и	Крим	(ма-
кар	че	тук,	както	подсказва	на	Путин	и	Станишев,	също	се	е	ляла	
руска	кръв	–	„чудесно	основание“	да	станем	втори	Крим).
България	е	по-важна	за	Путин	като	верен	диверсант	срещу	

западния	му	враг,	който	да	бъде	активиран	в	критични	моменти	
като	сегашния,	когато	една	малка	държава	в	рамките	на	НАТО	и	
ЕС	може	да	блокира	големите	си	съюзници	с	демократичното	си	
право на вето, за каквото и дума не можеше да става в рамките 
на	СИВ	или	Варшавския	договор.
И	както	виждаме,	диверсантът	си	върши	работата	съвестно.	

Русия	 се	позовава	на	 „правото“	 си	 върху	Крим	от	последните	
200	 години,	 а	 местният	 ѝ	 адвокат	 Сакскобургготски,	 доведен	
от	Мадрид	да	разбива	непокорните	на	Москва	сини	управници	
(нещо	 като	 оранжевите	 в	 Украйна),	 уточнява	 в	 България	 във	
вестникарско интервю, че това право датира от Екатерина Ве-
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лика.	Какво	да	кажем	по	тази	логика	за	България	и	„правото“	на	
Русия	да	я	притежава	при	същите	права,	базирани	на	силата	на	
оръжието	от	XIX	век?
Ето	какви	подаръци	ни	завеща	доведеният	блуден	син	–	не	

на	Борис	Трети,	а	на	Кремъл.	Защо	го	доведоха	и	активираха	в	
България	броени	дни	след	първото	в	историята	на	двустранните	
ни отношения с Русия прогонване на руски шпиони с диплома-
тически	паспорти?

Преди	всичко	Сакскобургготски	разчисти	терена	на	БСП	и	
ДПС,	а	после	и	на	ГЕРБ	от	зловредните	„русофоби“.	Днес	един-
ствената	издънка	на	онази	синя	„русофобия“,	бившият	министър	
на	външните	работи	в	„русофобското	управление“	на	България	
(1997–2001	г.)	Надежда	Нейнски,	 се	бори	 самотно	 за	 доверие-
то	на	около	процент	от	българските	граждани.	Но	след	като	из	
България	русофилите	се	разходиха	с	подкованите	ботуши	върху	
кълновете	на	онова	„русофобско“	синьо	управление,	доверието	
в	окаляното	минало	е	трудно	за	реанимиране.
За	начало	през	2001-ва	руският	гастрольор	Сакскобурггот-

ски,	представян	в	афиша	на	спектакъла	за	повече	престиж	като	
мадридски,	 свали	 от	 власт	 напълно	 демократично	 политиците,	
които	напълно	патриотично	вбесиха	Русия	с	отказа	си	да	пре-
доставят	 въздушен	 коридор	 на	 руските	 десантни	 самолети	 за	
Косово	 през	юни	 1999	г.	 и	 по	 този	 начин	 предопределиха	 две	
неща:	приемането	на	България	в	НАТО	и	ЕС	и	мобилизирането	
на	руската	Пета	колона	за	превръщането	на	този	факт	в	предим-
ство	за	Русия,	сдобила	се	със	свой	шпионин	и	саботьор	в	двата	
западни	съюза.
България	 току-що	 беше	 прогонила	 трима	 руски	 шпиони,	

маскирани	 като	 дипломати.	 Това	 уникално	 събитие	 се	 случи	
в	началото	на	март	през	2001	г.	Светкавичната	реакция	не	за-
късня.	На	зелената	морава	пред	двореца	във	Врана	на	6	април	
поникна	Сакскобургготски,	който	ни	обеща	да	ни	оправи	(да	ни	
вкара	в	правия	път	след	безобразието	да	се	заяждаме	с	Русия)	
за	800	дни.	Спази	обещанието	си	за	по-малко	време	дори	–	дой-
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де	времето	за	реванша	срещу	„русофобската“	дързост	на	пред-
шествениците	му	 във	 властта.	Един	 от	 руските	шпиони	 беше	
заловен	с	доказателства,	че	създава	прототипа	на	„Атака“,	оби-
каляйки	България	почти	като	руски	поп	от	XIX	век,	градейки	
структури	за	влияние.
При	Сакскобургготски,	който	се	напъваше	да	похлупи	всич-

ки	 тайни	 служби	 с	 прогонения	 от	 предишното	 пробългарско	
управление	Бриго	Аспарухов	(и	бе	спрян	в	това	упорито	наме-
рение	само	след	публичната	намеса	на	западните	държави),	рус-
ката	агентура	не	просто	си	отдъхна	–	тя	разцъфна.	От	цъфтежа	
се	роди	„Атака“,	която	нахлу	триумфално	с	крясъците	на	своя	
фюрер в парламента в края на мандата на Сакскобургготски през 
2005-а,	изникнала	уж	от	нищото	с	цели	8	процента	добре	органи-
зирана	електорална	подкрепа.
Следващият	 подарък,	 който	 Сакскобургготски	 ни	 завеща,	

е	реанимираната	на	партиен	конгрес	на	НДСВ	АЕЦ	„Белене“.	
Този стратегически поклон беше висшата му публична форма на 
изразяване	на	благодарност	към	онези,	на	които	той	адвокатства	
днес за агресивната им политика с позоваване на своята далеч-
на	роднина	Екатерина	Велика	и	с	абсурдното	(доказано	като	аб-
сурдно от разгрома на Германия и разпада на СССР!) известно 
твърдение	на	баща	му	Борис	Сакскобургготски	за	парадигмата	
на	българската	карма	„винаги	с	Германия,	никога	против	Русия“.
Малък,	 сравнимо	 с	 другите	 големи	 подаръци,	 но	 също	 от	

сърце,	е	издигането	на	Меглена	Кунева	за	министър,	еврокоми-
сар	и	кандидат	за	евродепутат.
Сред	подаръците	на	задунайците,	довели	тук	троянския	кон	

Сакскобургготски,	има	и	по-замаскирани.	Като	финансовия	му	
министър	Милен	Вълчев,	който	върти	местните	дела	на	руска-
та	Външотърговска	банка	–	майка	и	покровителка	на	най-едрата	
българска	олигархично-корпоративна	структура.
И	да	не	забравим	–	самият	Бойко	Борисов	е	негова	(тяхна)	

рожба	също.
Защо	да	се	чудим,	че	той	вдъхна	живот	на	любимия	проект	

на	Путин	 „Южен	 поток“,	 замислен	 като	 примка	 за	Украйна	 и	
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примамка	за	лакомите	търбуси	на	корумпираните	адепти	на	рус-
ката	корупционна	щедрост,	каквито	има	не	само	в	България?
Не	се	чудим.	Но	се	маем.	Защото	май	друго	не	ни	остава.
Да,	не	ни	остава	друго,	освен	да	се	надяваме	бащицата	Пу-

тин така да загази в блатото, в което вече е нагазил, че да се 
задави	и	това	да	отслаби	най-после	въпросната	примка	от	нашия	
врат,	както	вече	веднъж	се	случи	през	първите	години	в	периода	
на	разпадането	на	СССР	в	началото	на	90-те	години	на	миналия	
век.	Тогава	всеки	българин	беше	свободен	да	отиде	и	да	изрази	
отношението	си	към	съветската	окупация	върху	главния	жалон	
на	 съветския	колониализъм,	без	 страх	да	бъде	арестуван	и	 за-
плашван	от	прокурори,	както	се	случва	днес.

В	България	днес	тържествуват	антиевропейските	сили,	за	
които	 бруталността	 на	 Путин	 е	 путеводна	 звезда	 в	 ината	 да	
не	 сме	 като	 останалите	 европейци.	 Така	 разбират	 нашенците	
своя	реванш	срещу	натежалата	им	демокрация	с	нейните	пра-
вила	–	досадни,	трудни	и	направо	враждебни	на	традицията	да	
се	живее	на	принципа	на	най-малкото	съпротивление.	На	тези	
нашенци	 с	манталитета	на	руските	нашисти	 (както	противни-
ците	 на	Путин	 наричат	 партийната	 му	младежка	 организация	
„Наши“)	сега	им	стана	едно	хубаво,	че	Путин	„им	го	върна“	на	
ароганттите	 запад	няци,	 които	не	само	че	продължават	да	жи-
веят	далеч	по-добре	(дори	и	от	несметно	богатата	на	суровини	
Русия),	но	и	ни	ядосват	допълнително,	като	изискват	от	нас	да	
постигнем	същото	с	труд.	Путин	им	показа	на	западняците,	че	
ще	си	прави	каквото	си	ще	и	плюе	на	масовото	им	благоден-
ствие	(запазвайки	си	правото	на	лично	такова).	Защото	за	раз-
лика	от	нас,	малките,	немощните,	бедните,	той	е	голям,	мощен	и	
богат.	Всичко	това	буди	възхищение	сред	доста	дребни	душици	
по нашите земи!
Путин	се	привижда	като	закрилник	на	озлобения	нашенец,	

на	когото	му	е	непоносимо	да	се	съобразява	цял	четвърт	век	с	
високите	критерии	за	приобщаване	към	онзи	свят,	който	на	този	
свят	май	няма	да	достигнем.
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В	очите	на	нашенеца	Московският	закрилник	срещу	болката	
от	нашия	комплекс	на	неоценени	гении	(вината	за	което	търсим	в	
строгите	западни	оценители)	сега	наказва	Запада	за	това,	че	при-
влича	децата	на	нашенците.	Западът	е	мразен	тук	не	заради	тази	
негова	обезлюдяваща	България	привлекателност	на	високия	за-
паден жизнен стандарт, а именно като лозе на баир, като сладко, 
но	трудно	дотижимо	грозде,	което	за	отмъщение	е	по-лесно	да	
наречем	„кисело“.
Сладкото	отмъщение	на	Путин	от	името	на	неосъзнатия	ни	

мързел	да	се	напънем,	за	да	си	заслужим	материализирането	на	
миража на просперитета в матерЕалния ни свят, беше формули-
рано	от	един	фанатичен	русофил,	който	не	е	кой	да	е	като	член	
на	Висшия	съвет	на	управляващата	социалистическата	партия	и	
председател	на	движението	„Русофили“	в	нея.	Николай	Малинов	
стана	изразител	на	това	отчаяние	на	нашенеца	от	сложността	на	
задачата	да	бъдем	европейци.	Той	формулира	реакцията	от	това	
отчаяние	 като	 „победа	 на	 православните	 християни“.	 С	 други	
думи, стана изразител на нагласите за победа на консерватизма, 
на	ортодоксалната	съпротива	срещу	модерността.
Къде	сгрешихме	през	годините,	за	да	се	приземим	обратно	в	

царството	на	ориенталските	ориентири,	доминирани	от	аргумен-
тите	на	евразийския	манталитет,	да	бъдем	едновременно	лакоми	
за	благата	на	човешкия	прогрес,	но	да	не	вървим	по	отъпкания	
от	другите	път	към	тях,	очаквайки	може	би	да	„ни	паднат	от	не-
бето“,	 защото	 чрез	 нашата	 ордоксалност	 сме	 пó	 християни	 от	
онези,	западните?
Друг	е	въпросът	колко	нахално	е	точно	типичният	болшевик	

да говори от името на която и да било религия, различна от него-
вата,	комунистическата.
Причините	са	доста,	но	като	цяло	на	дъното	на	това	паде-

ние	е	утайката	от	помирението	като	резултат	от	примирението.	
Защото	сме	се	помирили	само	с	мисълта	за	безсилието	си	да	се	
преборим	 за	 по-достойно	 място	 сред	 европейците.	 В	 резултат	
на	това	доживяхме	руската	пропаганда	да	ни	показва	като	мечка	
на	синджир	на	желаещите	да	вървят	по	нашия	европейски	път	–	
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„ако	 не	 искате	 да	 сте	 проскубани	 и	 гладни	 като	 българите,	 не	
ходете	в	европейската	гора“,	казва	руската	мечка.
За	съжаление	примирението	се	лекува	само	с	повече	инфор-

мираност	 и	 непримиримост	 към	 от(к)ровените	 лъжи,	 с	 които	
доминиращо	и	до	днес	ни	храни	пропагандата	за	„светлото“	ни	
минало.
„За	съжаление“,	защото	разговорът	за	изясняване	на	исти-

ната би трябвало да се води не просто през, а от медиите, а те са 
си	за	съжаление.
Държавната	телевизия	БНТ	обаче	дава	път	в	двете	си	най-прес-

тижни	публицистични	предавания	–	„Референдум“	и	„Панорама“,	
на	войнствения	руски	шовинизъм,	пропагандиран	от	екрана	ѝ.	Тре-
тира	го	като	напълно	легитимен	противник	на	европейската	демо-
крация	у	нас,	ако	не	и	доминиращ	такъв	чрез	агресивността	на	под-
браните	конкретни	пропагандатори	–	веднъж	поканени	да	употре-
бяват	медийния	усилвател	на	екстремизма,	те	просто	се	възползват	
от	любезната	неспособност	на	домакините	и	останалите	участници	
в	надвикването	в	студиото	да	се	преборят	с	истерията	им.
Нима	някой	си	въобразява,	че	заради	фанатизма	на	съвето-

филите	те	ще	бъдат	автоматично	разпознати	от	умерения	бъл-
гарски	зрител	и	той	ще	се	възмути	от	тях?
Груба	грешка	–	фанатиците	не	се	борят	непременно	за	пълно	

мнозинство	в	стадото	си.	Стига	им	да	надъхват	своите	шпицко-
манди	за	нови	„подвизи“.	Задачата	им	е	да	поддържат	огъня,	до-
като	дойдат…	танковете,	танкерите,	тинк-танковете	на	Москва.	
Досущ	 както	 задачата	 на	 Българската	 народна	 армия	 беше	 да	
задържи	няколко	дни	евентуално	турско	нападение,	докато	прис-
тигнат	съветските	дивизии.
Когато	кажеш	нещо	такова	–	а	не	дай	Боже	да	се	изкажеш	

в	полза	на	прозападната	ориентация	на	България,	–	това	се	оп-
ределя	днес	и	тук	като	„слугинаж“	и	„екстремизъм“.	Съответно	
желаещите	да	бъдат	обругавани	не	са	много.
Пиша	и	говоря	за	това	от	години.	Сега	вече	мога	и	да	покажа	

как	се	случва	на	практика.	Гледайте	Крим	и	мислете,	ако	обичате	
(за	България)!


