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СТУДИЈЕ 
ESSAYS 

Милчо Лалков УДК 342(497.2)(091) 

Трновс1{а конструкција и почетак 
бугарске политичке модернизације 

АПСТРАКТ· Чланак је йосвећен у,иицају Трновске консши,иуције 
на развој йолийlичке модернизације и йоли~Uичке кулГйуре у 

кнежевини Буiарској. 

Историјски је утврђена чињеница, да у настанку нације и национализма 
као политичке доктрине "несумњиво и без суштинских изузетака учествују три 
основна фактора - политичка револуција, индустријски преврат и ин

ституционална модернизација". 1 Бугарска нација, формирана током тридесетих 
и четрдесетих година XIX века, није чинила изузетак у односу на ту законитост. 
До стварања сопствене државе она је живела у згуснутом историјском времену, 

грчевима политичке револуције и обновитељским почецима индустријске 
револуције. Осим тога - у епохи бугарског препорода, од средине XVIII века 
до ослобођења после Руско-турског рата 1877-1878. године, модернизација 
друштва са обе стране Балкана веh је постигла неке несумњиве резултате, 
упркос непостојању сопствене државности. 

После стварања бугарске државе, решењем Берлинског конгреса у лето 

1878. године, домаћи политичари тежили су убрзаној модернизацији. Бугарско 
друштво је постепено трасирала правац будућег развоја, енергично одбацујући 

дотадашње османске политичке и привредне структуре. После 1878-1879. 
године, слободна Бугарска тражи сопствени идентитет као држава. Од смера 
којим he кренути зависило је њено снажење, напредак бугарске нације. То 
снажење, тај напредак, везан је за модернизацију бугарског друштва, његово 

убрзано приближавање савременој, развијеној Европи. Као и током деценија 
бугарског препорода тако и сада, државници, читава политичка, приведна и кул
турна елита, снажно осећају разлику између стања у коме се налази новоос-

А. Пантен, Рtщар 11ли •tудовище. Из 11ciПop11чecl(lllТie йътнща 1-1а .модертт 1юц1ю1-1ал11зъ.м, София 
1993, 20. 


