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Резюме: На Берлинския конгрес през 1878 г.Санстефанска България е разкъсана на 5 части.
Великите сили нанасят първия пряк удар върху националната сигурност на българите. Това
налага да се осигурянт благоприятни вътрешно
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да живеят в българските земи. При разработване на Търновската конституция, съзнателно не
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които изобщо не се предвиждат от авторите на
Берлинския договор. Така се създават обективни
условия за настъпването на етнически мир вътре в Княжество България. Всички граждани се
чувстват с еднакви права, а държавата може да
действа като активен защитник на националния
суверенитет.
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Аbstract: At the Congress of Berlin in 1878, Santefan Bulgaria was torn into 5 parts. The Great Powers strike the first direct stroke to the national security of the Bulgarians. This calls for favorable
internal political conditions in the Principality of
Bulgaria, in order to limit the possibilities for new
interferences of the external factor. For this purpose, the Bulgarians give the great forgiveness of
the Muslims left to live in the Bulgarian lands.
In drafting of the Turnovo Constitution, the term
„Bulgarian nation“ is deliberately not used, but
През последната четвърт на ХIХ век политическото развитие на българската нация се сблъсква окончателно и най-директно с един качествено
нов външен противник – егоизтичната политика

„the people“, “citizens”, „population“ and „residents.“ When laying the foundations of statehood,
rights were also granted to institutions that were not
envisaged at all by the authors of the Berlin Treaty.
This creates objective conditions for the occurrence
of ethnic peace within the Principality of Bulgaria.
All citizens feel equal rights, and the state can act as
an active defender of the national sovereignty.
Keywords: Congress of Berlin, national Security,
Turnovo constitution, great forgiveness, Muslims,
sovereignty.
на великите сили. До 1878 година тя се проявява многократно, в открита покрепа на султана, по
време на военни конфликти с Русия. Или чрез изкуствуно задържане на процесите, свързани със
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съдбата на „болния човек„ край Босфора – Османската империя. В този смисъл, до Освобождението антибългарските действия на западно европейските велики сили, не са благоприятни, но малко
или много те имат косвено отражение върху съдбата на младата българска нация. Със създаването на
Санстефанска България тази южно славянска политическа реалност, вече започва да се разлежда от
Великобритания като „проводник на руската политика“ около кръстопътя на света – средиземноморието. Поради това, съкрушителният ударът този път е нанесен пряко и най-безпощадно именно
върху българското национално тяло. По време на
Берлинския конгрес Санстефанска Българи е разпокъсана на пет части: Северна Добруджа е предадена на Румъния. Поморавието с Ниш и Пирот са
заграбени от Сърбия. От Мизия и Софийския санджак е създадено васалното Княжество България.
Тракия е обявена за автономна област в границите
на Османската империя, с измисленото име „Източна Румелия“. А Македония е върната във владенията на султана без никакви промени в статута на
християнското население.
Подобен резултат означаваше пълна ликвидация на възможностите за трайна защита на националните интереси на българския народ. Тази
реалност постави пред строителите на Третата
българска държава поредица от качествено нови задачи за практическо разрешение. Те застават
за пръв път в дневния ред на националната политика като първостепенна политическа задача. Налага се първата генерация български политици да
разработят и реализарат основите на една цялостната политика, за защита на националната сигурност, след зловредите решения от Берлин. Новите
тенденции в българската национална стратегия и
тактиката за защита на трайните национални интереси ще се очертаят ярко, още в рамките на десетилетието между 1878 и 1887 година.
***
Анализът на българския политически процес,
след силовото налагане на решенията гласувани
от Берлинския конгрес показва, че лидерите на
българската нация проявяват изключителна зрялост, най-напред при правилното ешалониране и
разрешаване на новия тип, практически политически проблеми, които препречват бъдещето на
обществото. Ръководна роля в самото начало поема тази част от интелигенциятга, която се устано60

вява в границите на Княжество България. Най-напред, защото това все пак се оказва относително
най-свободната част от разпокъсаното българско етническо землище. По тази причина там се
установяват водещите представители на бившите политически центрове, разработвали и реализирали модерната политическа мисъл на новото
време. От дейците на Букурещкият център в през
1878 година в старата столица – Велико Търново
се озовават Любен Каравелов, председателят на
„Комитета на апостолите“ – Стефан Стамболов,
апостолите от Априлското въстание – Никола Обретенов и Стоян Заимов, както и мнозинството от
активните участници в национално освободителното движение като Атанас Узунов, Олимпии Панов, Панайот Хитов и др. От активните деятели
на Цариградския български политически център
в Княжеството се установяват – Петко Р. Славейков, Драган Цанков, Тодор Бурмов, Тодор Икономов и много други.
Тези ярки представители на самозащитния
и градивен български национализъм от епохата
на Възраждането влизат окончателно в ролята си
на първото българско държавническо поколение.
Именно то осмисля новите национални задачи и
осигурява, началните благоприятни условия, за
защшита на фундаменталните национални интереси на българския народ. С невероятна мъдрост, в лицето на Княжество България ще бъде създаден един нов – „български Пиемонт“ на
Балканите. В перспектива именно той ще играе
главната обединителна роля в общонационалните
усилия, за елиминиране на убийствените клаузи
на Берлинския договор.
В практически план строителите на Княжество България подреждат актуалните си политически ангажименти в две основни групи: вътрешно
политически задачи и външно политически приоритети. Правилно е преценено, че при условията непосредствено след Освободителната война, с
предимство трябва да се разрешават първо вътрешно политическите проблеми. Защото държавата
все още няма реален бюджет. Току що са поставени
основите на нейната централна и местна администрация. Армията е в зародиш. Липсва добре развита дипломатическа служба и пр. При наличието
на тези, неблагоприятни реалности, строителите
на Третата българска държава разбират, че най-напред трябва да се стабилизира ситуацията вътре в

държавните граници. За да може да се мисли и за
външнополитическа активност. Предвид на това
след Освобождението, най-напред е реализирано
едно от най-великите постижения на българската
национално отговорна политика. Постигнат е общонационален – макар и негласен консунсус сред
българите, да се даде първата „велика прошка“ в
границите на новата балканска държава.
За какво става дума конкретно? След Освободителната война в Княжество България остават
да живеят към 300 000 мюсолмани. В началото,
някои хора от тази общност се поддават на авантюристични инициативи. Те са предприети както от страна на заинтересувани външни фактори,
така също и на известни националистически настроени елементи, останали вътре в княжеството. Типичен пример в това отношение е опитът
на бившия английски консул в Бургас – Сенклер,
да организира метеж в Родопите. В негоия ход
са положени усилия да се въвлекат в конфликта
българомохамеданите от тази част на страната. В
търговишко и разградско започва създаването на
нелегална, ислямистка организация. Реакцията от
българска страна е бърза, решителна, но и адекватна: бунтът на сенклеристите е задушен под командването на капитан Петко Киряков. А организаторите на нелегалната структура в Делиормана
са арестувани. Двама от най-активните водачите
са обесени и в резултат се слага край на спорадичните опити, за антибългарска съпротива./1/
Така виновните си получават заслуженото.
Този подход на властта е верен, логичен и е естествен, за вътрешната политика на всяка държава, чиито обществен ред е заплашен от незаконни
безредици! Но, срещу масата от мюсолманското
население, останало да живее в Княжество България не са предприети каквито и да било репресии или ограничения. Днес, от дистанцията на
времето, дори е трудно да се приеме за реално:
как така, /как е било възможно/ след 482 година
султанска власт в българските предели, в следосвобожденска България да не се даде ход на отмъщението и реваншизма? Като се има предвид
безброя от кланета и масови погроми над българската нация в миналото!? След вековете свързани с отнемането на деца за еничари, отвлечането
на красиви българки в харемите и безконтролните действия на башибозука, след Априлското
въстание от 1876 година. И въпреки вскичко то-

ва, добре известно е, че след Освобождението в
Княжество България не е подпалено нито едно
селище с мюсолмани! Не е разрушена и разграбена публично нито една джамия там! Не е изгарян по площадите нито един Свещен Коран! За да
се даде някакъв, макар и малък „реванш“ от българска страна за онова, което завоевателят върши
из православните манастири и черквите в Мизия,
Тракия и Македония през изминалите столетия!?
Българската нация не допуска появата на безконтролните тълпи, които да дадат воля на кървавото, стихиино отмъщение – включително и по отношение на невинни мюсолмани!
Основната причина за тази велика прошка,
дадена от страна на българската християнска нация към нейните съграждани - мюсолмани, трябва да се търси в демокрактизма на националната политическа култура. А той се базира върху
идейно-ценностните основи на просветения, самозащитен и градивен български национализъм,
формулиран като идеология през епохата на Възраждането. Васил Левски ги беше формулирал теоретично най-точно: в свободно българско ще са
равни всички - българи, турция, еврей и пр., стига
само да спазват българския закон./14/ Затова първите свободни години за българите са наистина
велико време в цялостната еволюция на градивния и самозащитен български национализъм, като уникално явление върху фона на агресивните
балкански национализми от онази епоха. Неговите основни носители – свободната част от българското общество разбират отлично, че обикновените турци останали в България, не носят никаква
лична отговорност за престъпленията на султанската администрация до Освобождението. Масата от тези обикновени, трудови хора не са убивали, грабили и безчестили из българските градове
и села. Мнозинството от тях са изкарвали хляба
си в занаятчииските работилници по градовете,
чрез търговия или дребно земеделие. Поради това
те са третирани от новата следвоенна българска
администрация като равни с българите - християни! В резултат масата от турците, най-напред остава на страна от антидържавните провокации, на
заинтересованите външни фактори. А след това в
България остава и продължава да живее най-голямата мюсолманска общност, в сравнение с етническата картина във всички останали балкански
държави, освободили се от властта на Османската
империя през ХIХ век.
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Главната и най-важна причина за разглежданото историческо решение, на основния вътрешно
отнически проблем в Княжество България, трябва да се търси във великата, национална прошка, която е дадена на съгражданите турци. Тя съвсем определено също може и трябва да се подреди
сред най-значимите постижения на градивния и
самозащитен български национализъм. Защото
с реалните си последици, тя най-напред осигури вътрешно спокойствие в Княжество България.
Новата държава се показа справедлива към всички свой граждани – без никакво изключение. А
вътрешнообщественото спокойствие винаги е било и е, най-важната основа за трайно гарантиране на националната сигурност, по отношение на
евенуални външнти вмешателства. Нещо повече
– великата българска прошка след Освобождението обогати определено и модерната европейска
цивилизация в новото време. Налагайки спокойния, толерантен стил на общуване, в рамките на
вътрешно етническите отношения, носителите на
градивния и съзидателен български национализъм
осигуряват след 1878 година онази вътрешно политическа стабилност в Княжество България, която се явява незаменимото първоусловие, за нормалното потръгване на новия държавен градеж
– във всичко сфери на обществения живот.
Втората велика вътрешно политическа задача
свързана с националната сигурност, която първото поколение български политици трябва да разреши приоритетно и държавнически, е свързана с
даване на отговор на основния, /ако не и най-важен проблем/, за всяко свободно общество в новото време: кой е носителят на държавния суверенитет в новосъздаденото Княжество България?
Тоест – от кого произхожда и на кого принадлежи властта в държавата? Обикновено отговорът
на подобен род въпроси се дава най-ясно в текстовете на основния закон – конституцията. При
подхода към този конкретен научен проблем обаче, българският изследовател се изправя пред една странна дилема, която не е направила впечатление нито на историците, нито на юристите
– конституционалисти, нито на изследователите
на политиката! Ситуация, поради която се налага
в тази статия да се формулира една първоначална,
научно обоснована постановка.
За какво става дума конкретно? При внимателния прочит на Търновската конституция още
от пръв поглед се вижда, че когато нейните тексто62

ве се докосват до въпроса за носителя на държавния суверенитет /или се говори за права и задължения на хората в Княжество България/, творците
на конституционния текст никъде не използват
фундаменталното политическо понятие на новото време „н а ц и я“. И по-конкретно „българската нациая“! Вместо тях в главите и параграфите
на конституцията в оборот са термините „народ“,
когато става дума за суверенитета в държавата;
„гражданите“, в случаите, при които се коментират и определят конкретни човешки права; „поданиците“, при маркирането на задълженията на
човека към държавата и „жителите“, ако става
дума за местни обществени проблеми и прояви на
гражданите в границите на родните градове и села. /2/ И никъде, в нито един от конституционните членове, не се използва термините „нация“ и
по-специално „българската нация“, като основен
носител на суверенитета в държавата!?
Какво означава това? Какъв е смисълът на този уникален политически „абсентизъм“? /Тоест –
отсъствие на въпросното понятие, неговото премълчаване./ За някакво неразбиране на проблема
ли става дума, от страна на създателите на Търновската конституция, за това какво е състоянието на българската етническа реалност след 1878
година? Казано още по точно, дали създателите
на Търновската конституция не са били наясно, че
българската народност, през ХIХ век вече е прерастнала в новото си качествено състояние - „нация“? Или при текстовете в първия основен закон
на България изследователят се сблъсква с някаква
„недостатъчна утвърденост“ на националното самосъзнание при българите? А може би става дума просто за терминологична непрецизност. Поради липсата на богат държавнически опит сред
„бащите основатели“, както традиционно наричат конституционалистите? Така, че когато е писан първия основен закон в българската история,
значението на въпроса за нацията, да не е разбирано добре от нейните автори. Тоест – защо, по
какви конкретни причини, лидерите на една, току що освободила се нация, при изработването на
основния закон на държавата – Конституцията
на Княжество България, не използват основното
характеризиращо понятие за българите в края
на 70-те години на ХIХ век – „нацията“?
По наше мнение, отговорът на тази поредица от важни научни, политически въпроси не е в

незнанието или в някакво безотговорно отношение към разглеждания тук въпрос, проявено от
авторите на Търновската конституция. Той трябва да се търси в мъдростта и широките цивилизационни хоризонти, заложени в същността на градивния и самозащитен български национализъм,
вече при новите условия след Освбождението. Тогава, когато трябваше да се поставят по категоричен начин фундаментите на модерната, българска
национална държава. Така че и чрез основния закон да се създадат благоприятни условия за защита на националната сигурност. По наше мнение, в
известна последователност, причините за формулираната по-горе дилема могат да се подредят в
следната последователност:
Най-напред, трябва да се има пред вид, че създателите на Търновската конституция не са случайни хора. Мнозина от учредителите са завършили европейски университети и са били напълно
наясно, че основното политическо понятие, с което
етническите реалности на Стария континент се характеризират през ХIХ век вече е „нацията“. Освен
това, тези хора десетилетия наред участват най-непосредствено и в българския национално обновителен процес през Възраждането. Така че това не са
личности, които по някаква случайност /по ирония
на съдбата/ или на базата на родови правилегии, са
попаднали „неочаквано“ в залата на Учредителното народно събрание, открито на 10 февруари 1879
година, във Велико Търново. Напротив – тук става дума именно за строеителите на модерната българска национална реалност. На техните усилия се
дължат най-големите постижения на българите в
новото време: духовната модернизация чрез създаването и развитието на светската образователна система; създаването на Екзархията през 1870
година; организирането на Априлското въстание
и поставянето на българския въпрос, на дипломатическата маса за непосредствено разрешение! На
тяхното перо принадлежат и множество от текстовете на статии и политически документи, в които терминът „нация“ присъства, когато се обсъжда българската съдба. Следователно авторите на
Търновската конституция са били напълно наясно
с основното характеризирищо понятие за българската етническа реалност, в края на 70-те години
на ХIХ век. Така че тук и дума не може да става за
някаква неяснота или недоглеждане по въпроса за
нацията, от страна на създателите на Търновската
конституция.

След Освободителната война обаче, тези хора
влизат напълно съзнателно в ролята си на водещ
държавно творен фактор. Те разбират отлично, че
при новите условия българската християнска нация е гръбнакът на относително по-свободната
българска държавност. Но, заедно с тази водеща
/и доминираща/ етническа реалност, в границите на Княжество България, както се каза и по-горе, остава и продължава да живее по родните си
места и маса от турско езично население. Тези
хора не са родени в Княжество България, а в границите на Османската империя. Техният майчин
език не е българския, а турския. Поради това болшинството турци, от поколенията непосредствено
след Освобождението или не говори, или разбира много слабо новия официален език в държавата – българския. Нито един турчин от поколенията
след Освобождението не е учил в българско светско училище от епохата на Въздраждането. Малцината образовани между тази част от населението /
особено мюсолманското духовенство/ са обучавани в турски медресета, край джамиите.
Някои турци, останали да живеят в границите
на Княжество България са служили дори като войници в армията на сулана. Следователно те са се
клели и във вярност към неговата държава!? Мюсолманите все още не са получили каквато и да било реална, материална подкрепа от страна на новата българска власт. Примерно за развитието на
частен бизнес, образованието на децата и издигане
стандарта на живота. Следователно, турците останали да живеят в Княжество България в края на
70-те години на ХIХ век не са получили, все още
и качествено новите цивилизационни продобивки,
от съществуването на българската демократична
държавна власт. Затова реалистично преценявана
тази ситуация разкрива очертанията на един друг,
изключително важен практически, политически
пролем, сквързан с националната сигурност, който е трябвало да се разреши успешно. И то не от
тясно егоистични или партиини позиции, а държавнически. И в това отношение, градивната и
самозащитна същност на българския национализъм, доказва отново и отново, своята съзидетелна
и просветена същност. Едно явление, което също
не са наблюдава в нито една от останалите балкански държави, през последната четвърт на ХIХ век.
Създателите на Търновската конституция са
разбирали отлично, че паралелно с основния държавно творен фактор в Княжество България –
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българската християнска нация, непосредствено
след Освобождението там реално продължава да
живее и население, което и фактически, и духовно все още не е неразделна, съставна част на българската нация. /Имат се предвид турци, власи,
евреи, гърци, цигани/. В началото на свободия национален живот тези социални елементи все още
са един реален „партнъор“ на българската християнска нация. Първият нов статут – равен на
българите християни, който тези социални групи
получават в Княжеството е правото им на защита
като „поданици“ на държавния глава – българския
княз. А второто обединяващо качество, което тези хора придобиват след Берлинския конгрес, наравно с българите-християние са правата им на
„граждани“ спрямо институциите на държавата.
Процесът на тяхната социално икономическа и
идейно- ценностна интеграция в структурата на
българската нация тогава обаче, е въпрос на време. Затова той изисква много внимателен подход
от страна на новата българска власт. За да протече
нормално идейната и политическа интеграция на
споменатите общности като структурна съставка
на свободната българска нация.
Следователно, ако в текстовете на основния
закон – Търновската конституция, се използваше
само понятието „българска нация“, на практика
това би означавало, че се съдава конституция само и единствено за мнозинството от гражданите
в държавата – българите християни. На практика
това би означавало гражданите от български, етнически произход, с християнско вероизповедание да бъдат фаворизирани. Те да се поставят в
едно безспорно „правилегировано положение“, в
сравнение с „другите“. Ситуация, която би поставила редица въпросителни пред останалите етнически групи. И най-важното, би поставила под
съмнение възможността да съществува онази вътрешна стабилност в държавата, която е основа за
гарантиране на националната сигурност.
При подобна ситуация първите следосвобожденски поколения – мюсолмани, очевидно биха
били елиминирани, като държавнотворен фактор
и носител на политическия суверенитет в Княжество България. Много ограничени биха били и
политическите права, на този не маломерен компонент в структурата на етническите реалности в
княжеството. А подобна ситуация би противоречала, на най-великите постижения на българското национално отговорно политическо мислене,
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свързано с правата и зъдълженията на всички,
които ще живеят в границите на свободната
българска държава.
Това е първата основна причина, поради която
при изписване текстовете на Търновската конституция, нейните творци напълно съзнателно не използват актуалното политическо понятие на онова
време - „българска нация“. Те мъдро и държавнически пускат в употреба значително по-широките в етническо и политическо отношение термини като „народа“, „поданиците“, „гражданите“ и
„жителите“. По този начин е гарантирана възможността, всички хора, които населяват територията на Княжесто България да се чувстват
еднакво обхванати и защитени от текстовете
на основния демократичен закон - Търновската
конституция. Факт доказващ също, по изключително убедителен начин наистина просветената,
самозащитна, но и градивна същност на българското национално отговнорно политическо мислене. Вече и при новите условия на свободния живот, след 1878 година, когато се полагат основите
на модерната национална държава. И трябва да се
осигурят оптимални вътрешно условия, за да се
гарантира националната сигурност.
Втората причина за възприемането и налагането на разглеждания, напълно съзнателен политически компромис, направен в текстомете на
първия основен закон, приет след Освобождентието, се свежда до обстоятелството, че паралелно
с турците, както вече се спомена, в границите на
Княжество България остават да живеят представители и на редица други етнически и национални
общности като: евреите, циганите, гърците и власите. По-късно ще се присъединят и арменците.
По отношение на тях са валидни абсолютно същите съображения, които се отнасят и до мюсолманите. Защото и тези, макар и по-малки етнически
групи, не принадлежат към българското православие. И те не са учили в българско светско училище през Възраждането. Родени са в границите на
Османската империя и все още не са получили каквито и да било, конкретни преимущества от това, че вече са поданици /и граждани/на Княжество
България. Някои от тях като гърците и евреите например, дори имат и свое добре развито, собствено, тоест – друго и то много ярко изразено национално самосъзнание! Ясно е следователно, че за
да се защити и тяхното право, да бъдат третирани
и те като държавно творен фактор, в текстовете на

Търновската конституция, напълно съзнателно се
използват по-широките политически понятия „народа“, „гражданите“, „поданиците“ и „жителите“.
В случай, че е било употребявано понятието „българска нация“ и тези, паралелно съществуващи
етнически реалности в Княжество България биха
били дискриминирани.
Вън от всякакво съмнение е наличието и на една трета много важна причина, поради която основното политическо понятие на следосвобожденската епоха – „българската нация“ не се използва в
текстовете на Търновската конституция. Става дума за първият национален разгром, който великите
сили нанасят на българите с решенията на Берлинския конгрес. Тяхното прилагане на дело доведе до
жестокото разпокъсване на българското етническо
тяло. Реално, след 1879 година само част от „българската нация“ получава възможност, да гради
своя собствена държавност. Останалите съставни
части на българското национално тяло или са придадени към териториите на Румъния и Сърбия, където стартират сложни денационализаторски процеси, по отношение на българите. Или остават в
границете на Османската империя, какъвто е слечая с Македония и Южна Тракия.
Следователно, след 1879 година в границите на Княжество България все още реално живее само „една част от българската нация“. Там
не е представена, а и не би могло да се представи, /при конкретиката на онази реалност/, цялата българска нация! А да се изписва конституция,
в която се говори за „българската нация“ само в
границите на Княжество България, това по същество би означавало и формално, и фактически,
доброволен отказ от останалите, извън държавните граници съставни части на нацията. Защото щеше да съществува основен закон, в който
българи, изрично определят правата и задълженията на една „българска нация“, в строго определени граници. Следователно, множество заинтересовани външни фактори /особено сръбският
и гръцки агресивен национализъм/, биха получили възможност, да доказват, че българите сами са приели и обявили /чрез конституцията на
Княжество България/, че „българската нация“
се намира само в границите на Княжество България!? А онези части от нейното етничесо тяло, които са извън границите на княжеството,
очевидно се смятат – и то от конституционали-

стите в Търново, че не са част от българската
нация. Тоест – елитът на самите българи е определил етническата територия на бълргарската
нация!? В резултат по-лесно би могло да се обоснове и логиката на асимилаторските усилия, реализирани спрямо българите, които са останали
под чужда власт. Така че и по тази причина, в текстовете на Търновската конституция са възприети и се използват, значително по-слабо уязвимите
понятия „народа“, „гражданите“, „поданиците“ и
„жителите“ на Княжество България.
Подхождайки максимелно разумно и толерантно, при конституционното изясняване на
вътрешно обществените отношения, в границите
на Княжество България, създателите на Търновскта конституция обаче, не пропускат деликатно,
но достатъно ясно да направят още две важни неща, свързани със суверенитета в новата българска
държава: на първо място ясно е подчертано, че в
границите на тази нова европейска държава българската, християнска нация все пак се ползва с
известен – и то реален приоритет, във вътрешно
държавната иерархия. Защото българите са безспорното етническо мнозинство в ганиците на новата държава. Следователно то ще дава основните
приходи в хазната, най-много войници за армията и грижите за изграждането на модерната инфрастрктура на държавата. В същото време обаче,
на второ място, в основния закон – Търновската
конституция, се маркират поредица и от водещи
идеи, които осигурят едно постепенно интегриране, и на споменатите по-горе, не български етнически общности. Така, че след като те почувстват
и осъзнаят добре безспорните предимства на реалния живот, в границите на демократична България, практически да се интегрират съзнателно и
напълно доброволно, в общонационалната структура на обществото.
По първия въпрос особено показателни са два
примера, свързани с основния закон – Търнтовскакта конституция. В чл. 37 там изрично е казано, че „господствующа в Българското Княжество
вяра е Православно Християнската от Източно изповедание“. /3/ Така е даден видим и безспорен
приоритет на българската християнско православна цивилизация, която по същество е определена
като доминиращата културна реалност в границите на държавата. В същото време, изрично се прави уточнението, че „християнете от неправославно
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изповедание“, /тук се имат предвид главно съществуващите католически и протестатски общности в
Княжество България тогава/ както и „друговерците“ /мюсолманите/ се „ползват със свобода на вероизповеданието си“. Без да се иерархизира, чрез
изрична номерация /на втора, трета или пр. позиция/ е тяхното конкретно място в съществуващите
църковни организации на Княжеството България.
Тоест -дали те са втората, третата и пр. религиозни
деноминации по своите права и задължения.
При това по отношение на не православните
религиозни общности само се поставя условието,
„изпълнението на техните обреди да не нарушава
съществуващите закони“. Докато за източно православните християнски ритуали, създателите на
Търновската конституция приемат априори - без каквито и да е уговорки, че те не „нарушават съществуващите закони“. /4/ Тук приоритетът, който се отдава на българската православна нация и нейната
култура, като водещ компонент в общодържавното етническо тяло, е очевиден. Без той да се налага
чрез грубо противопоставяне срещу останалите духовни общности в границите на държавата.
Аналогична е ситуацията описана и в чл.60 на
Търновската конституция. Там е казано дословно:
„С политически правдини се ползват само гражданите на Българското Княжесто, а с граждански правдини, спроти законите се ползват всички
живещи в Княжеството“. /5/ На практика това
означава, че с реални политически права: да избират, да бъдат избирани, да създават политически
партии и да участват в борбите за властта, както
и да присъстват в структурите на законодателната и изпълнителната власт, имат „само гражданите на Българското Княжество“. А правото, да бъдат защитени от законите – тоест, да пътуват из
България, да търгуват на нейна територия, да посещават по работа градовете и селата и пр. имат
всички, които в даден момент са „живущи в Княжеството“. Тоест – намират се в неговите граници, но временно „живущите“, не са със статут
на „граждани“! Затова те не могат да участват в
избори или да се борят за властта в държавата.
С разглежданата тук формолировка, на практика е отнета възможноста на онези турци, които
заради престъпления спрямо българите до 1877
година, доброволно са напуснали Княжеството. А
след това една част от тях, се опитват да влияят
върху политиеските процеси в него. Най-напред
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с искания да им се признае наличието на частна
собственост, останала в Княжество България. На
тази основа, не било изключено тези личности в
перспектива да поставят въпрос и за участие в изборите, само защото имат някакви имоти, останали по градове и села. Подобна перспектива би
поставила редица сложни проблеми, свързани с
националната сигурност, пред вид възможността
да се влияе от вън, при формирането на законодателната и изпълнителната власт в София. А тъй
като българската православна нация е безспорно мнозинство в границите на държавата, то реално именно за нея се гарантира и неуспоримото
първенство, по време на избирателните процедури. Когато се създава и използва властта, съгасно
демократичните правила на представителната демокрация. Без да се ограничават правата на останалите по родните си места турци, евреи, гърци,
цигани и власи, защото те също са „граждани на
Българското Княжество“.
В паралелен план, за да се гарантира постепенното, съзнателно и доброволно интегриране
и на останавлите етнически групи в структурата
на българското национално тяло, в Търновската
конституция се предвиждат голяма група от модерни, демократични права и задължения и в тяхна полза. В основния закон те са прокламирани
като еднакво валидни за всички, които живеят в
границите на Княжество България. В този смисъл
всеки български гражданин получава придобивки, каквито не е имал в границите на Османската
империя до Освобождението. Дори и по текстовете на първата конституция разработена от Мидхад паша, през ноември -декември 1876 година.
Според чл. 67 на Търновската конституция
„правата на собствеността са неприкосновени“
за всички български поданици в еднаква степен;
Според член 78 „първоначалното учение е безплатно и задължително за всите поданици на Българското Княжество“. Няма значение дали става
дума за българи, турци, евреи, гърци, роми или
власи! Член 82 на Търновската конституция дава право на всички „жители“ на Българското Княжество „да се събират мирно и без оръжие, за да
обсъждат всякакви въпроси – без да искат по-напред за това дозволение“; Според чл. 83 всички
български граждани имат еднакви права „да съставляват дружества без всякакво предварително
разрешение“. Стига само „целта и средстата на
тия дружества да не принасят вреда на държавний

и обществений порядък, на религията и добрите
нрави“. Според чл. 131 при откриване заседанията на Народното събрание „всите му членове...дават...клетва“, че ще пазят и бранят конституцията и винаги ще имат пред очите си само „благото
на народа“. Клетвата на народните представители в Княжество България обаче, се разрешава да
бъде дадена „според обредите на вярата“, които
са характерни за съответния депутат. /Това означава турците да се закълнат, на базата на Корана,
евреите да спазят онова, което се предвижда при
клетва в свещената „Тора“ и т.н. /6/
Това са демократични политически права,
които като придобивки на цивилизацията, в границите на Османската империя нямат не само българите, но и самите турците. Да не говорим за евреите, арменците, циганите и гърците. Ето защо в
случая е особено важно да се подчертае изрично,
че носителите на градивният и просветен български национализъм, не само че разработват теоретично, през епохата на Възраждането, на практика
те и прилагат на дело идеите, които въодушевляваха най-светлите умове на нацията от предосвобожденската епоха. Нещо повече – българската, национално отговорна и държавнотворна политическа
мисъл, демонстрира поредица от безспорни предимства и пред османската управленска теория и
практика. И то не само преди, но и след Освобождението през 1878 година. Много по цивилизовано
и изцяло на демократична оснтова са реализирани
посочените граждански права в Търновската конституция в съпоставка и с основните закони, които по това време са в сила, в съседните балкански
държави – Гърция, Сърбия и Румъния.
Така носителите на градивния и самозащитен
български национализъм дават най-големи гаранции за сигурността на българската цивилизация,
с оглед на нейното бъдещо развитие. Българската
християнско православна нация доказва на дело,
че тя е в състояние /на нея вече и личеше видимо/, че може да изиграе ролята на главен обединител и водещ държавно творен фактор, в границите
на Княжествои България. Демократичната ценностна основа на просветения и градивен български национализъм, създава онази ведра вътрешно държавна обстановка в страната, благодарение
на която само за няколко десетилетия, България
ще обедини всички етнически общности, в едно
солидарно, общонационално политическо цяло.
Почувствали ползите и предимствата на предста-

вително демократичната държавност, не християните постепенно се интегрират по еволюционен път, за да дадат новия, колективен облик на
свободната българска нация. Със своята градивна
дейност, само за четвърт век тя дава възможност
на света да започне да сочи България и българите
като цивилизационния лидер на Балканите. За да
се стигне до този важен резултат в новата политическа история на модерната българска нация, създателите на Търновската конституция не се задоволяват камо със справедливото разрешаване на
вътрешнополитическите проблеми, които гарантират националната ситурност. Те предприемат и
поредица от решителни инициативи, за отстояване и на водещите приоритети на модерната българска национална държава, които са свързани с
външната политика. Така че защитата на националните интереси да се гарантира и чрез ограничаване на възможностите за вмешателства от
страна на заинтересувани чужди сили.
***
Началото и в това направление е поставено отново при разработване текстовете на Търновската
конституция. Нейните автори разбират, че при създаването на първия основен закон трябва да вземат пред вид едно новопоявила, са но много сложно съчетана поредица от обстоятелства. На първо
място, трябваше да се реши практически: кое от
текстовете на Берлинския договор, като международен правен акт, полагащ основите на модерната българска държавност, не може да се игнорира.
Следователно то трябва да се приеме безусловно
във външно политическата област. Защото такава е
непреодолимата воля на великите сили. След това,
кое от васалният статут на Княжество България,
предвиден по договора от Берплин, може и трябва
да се елиминира /или поне максимално да се обезсили/. Защото дава възможност за неблагоприятни
външни намеси от страна на султана. И на не на
последно място – кое е онова, от новата българска
държавност, което великите сили не са предвидили. Но неговата наличност, може да увеличи относителната свобода на младото Княжество България във външнополитически план. И по този начин
да се гарантира националната сигурност и се издигне неговия международен авторитет. Така че то
да започне да се развива, като една фактически независима национална държава, която не е опекунствана грубо от външни сили. Особено от страна
на сюзерена – турският султан. В това отношение
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учредителите реализират следващите си, изключително важни практически крачки, в цлостната въздходяща еволюция на национално отговорното и
държавно творно мислене след Освобождението.
Кое учредителите бяха принудени да приемат във външнополитическата област, от волята на
великите сили, наложена чрез текстовете на Берлинския договор, като неотстранима реалност? На
първо място нямаше как да не се приеме насилственото прокарване на изкуствените държавни
граници, вътре в очертанията на българската национална територия. Те са описани в чл. 2 на Берлинския договор. /7/ След 1878 година българската
нация не разполага с необходимите финансови ресурси, военни и политически ефективи, за да противодейства реално на тази нова действителност.
Въпреки това, при откриването на Учредителното събрания през февруалри 1879 година, в залата
са направени предложения то да се разпусне. От
всички крайща на българското национално землище се изпращат протести и молби до руския император Александър II, за поправяне на неправдата.
/8/ По този начин се дава израз на националното
негодувание срещу безпрецедентния с жестокостта си външнополитически диктат, наложен спрямо
една нация, която половин хилядолетие е понасяла
тежестите на азиатската деспотия. Започва създаването на народните комитети „Единство“, които
организират Кресненско-разложкото въстание. /9/.
С него, специално българите в Македония, правят
първият опит и за реално отхвърляне на отново наложената им власт на султана.
При цялостната оценка на съществуващото
съотношение на силите обаче, сред българските
народни водачи участващи в Учредителното събрание през зимата на 1879 година надделява разбирането, че при състоянието на държавата веднага след Освобождението, волята на великите сили
не може да се елиминира. Те – особено Великобритания, не желаят да допуснат създаването на силна
българска национална държава на Балканите, поради възможността тя да е в тясно единодействие
в бъдеще с Русия. Така че решенията свързани с
новите териториални реалности, заложени в чл.
2 на Берлинския договор, за онова време са практически непреодолими. Поради това, в последна
сметка те са приети по неизбежност. В продължение на 8 месеца, участниците в Кресненско разложкото въстание обаче, дават възможност на Европа да се убеди, че българската нация започва
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своята нова, решителна борба и срещу външнополитическия диктат на великите сили.
Участниците в работата на Учредителното народно събрание са принудени да приемат и наложената от вън – тоест, от авторите на Берлинския
договор, форма на представителната, демократична политическа система за Княжество България –
конституционната монархия. В член 3 на договора от Берлин е казано изрично, че държавния глава
на България трябва да сноси титлата „княз“. Той
да се избира „от народа“, но след това да се „утвърди от Високата порта със съгласието на великите сили“. /10/ На практика това означава, че нова
България е васално княжество, чиято нация не е в
състояние дори да си избира съвсем сама държавния глава!? Проблемите пред България в това направление изглеждат доста сериозни, защото възникват следните реални въпроси: а ако външните
сили не дадат своето „съгласие“ за избрания от народа княз“? А ако султанът не го „утвърди“, по някакви си свои съображения? Това са реални перспективи, които са свързани с много неизвестни в
бъдеще. Ето защо те се обсъждат сериозно в залата
на Учредителното народно събрание.
При цялостното разглеждане на тази проблематика в Учредителното народно събрание, ситуацията се оказва още по-сложна. Защото освободителката – Русия също е монархия, при това в
самодържавен вариант. Към 1879 година тя все
още няма собствена конституция! Поради това,
и при изготвянето на Санстефанския мирен договор с Османската империя от 3 март 1878 година, и при разработването на така наречения
„Петерургски проект“ за основен закон на Княжество България, Русия също дава да се разбере,
че и нейните предпочитания са в полза на конституционната монархия./11/ Отгоре на вичко, представителите на така наречените консерватори в
Учредителното събрание, също са ярки привърженици на монархическата форма на управление.
/12/ Към всичко това трябва да се добави, че в
края на 70-те години на ХIХ век, само 3 държави в
света са републики – САЩ, Фанция и Швейцари.
При наличието на подобна реалност в света,
при ясно изразената воля на великите сили в Берлин - и на Русия в частност, плюс предпочитанията и на сериозна част от народните представители
в Учредителното народно събрание, при изработването на Търновската конституция, конституционната монархия, също се оказва без реална

алтернатива, за отразяване в текстовете на новия основен закон. Там са причините поради които, национално отговорното политическо мислене след Освобождението е принудено да направи
още един целесъобразен компромис. Наложената
от вън конституционната монархия е приета, като
е премахнат само сенатът, за да не изпълнява той
реално ролята на втора камара в парламента.
Когато се изяснява проблематиката свързана
с началните усилия на свободната българска нация, да се ограничат възможностите за нежелателнти намеси на външните сили в цялостната еволюция на новата държавност обаче, много важно е да
се изясни и проблематиката свързана с това: какво
участниците в работата на Учредителното народно събрание реално отхвърлиха от волята на монархическа Европа? Както и какво добавиха сами
– по своя собствена инициатива. Така че княжесктво България реално да започне да функционира
в много по-голяма степен като една фактически суверенна, национална държава? Тук всъщност е реализиран следващият реален успех на българската
политика за защита на националните интереси.
Подредени в известна последователност, първите
постиженияпо това направление могат да се представят накратко в следния порядък:
Първо, в текстовете на Берлинския договор е
записано, че държавното устройство на Княжеуство България трябва да се изпише в един основен
закон, който е наречен „Органически устав“. Този
род политически документи тогава се използват в
рамките на автономни, самоуправляващи се територии, които обаче се намират в границите на дадена велика сила. Целта е ясна: по този начин западните държави се стремят да наложат васална
зависимост, между новосъздаващата се българска
държава и Османската империя. Участниците в работата на Учредителното народно събрание обаче,
по съществжо ревизират тази постановка на Берлинския договор, без да дават каквито и да било
обяснения, на когото и да е! Вместо Органичедски устав, те записват изрично, че устройството и
управлението на Княжество България се регламентират от „Конституция на Българското Княжество“./13/ По този начин, учредителите игнорират
напълно волята на великите сили свързана с този
важен проблем. От международна гледна точка, на
новата българска държавност е даден един зачително по авторитетен основен закон. Защото конституциите са атрибут на свободните и независими

държави. По този начин са създадени юридически
основания по лесно да се елиминира външната
опеката над българската нация като се отклоняват
опитите за политически диктат.
Второ, великите сили записват в Берлинския
договор, че Органическия устав на Княжество
България трябва да се изработи от едно „Събрание на нотабили“!? В тази тереминология наложена от външнтия фактор, също се съдържат видими дискриминационни елементи, по отношение на
българската нация. Най-напред, защото в Берлинския договор нищо не се говори, за избора на тази
институция /“събранието от нотабили“/ от страна
на народа в страната. След това терминът „нотабили“, /в буквален превод той означава - „първенци“/
предполага, основният закон да се изработи от някакъв елит!? Затова той може да се тълкува и като
събрание от представителите на правилегировано
съсловие. Все обстоятелства, които също говорят
за стремеж на външните сили, да се омаловажи,
ролята и значението на българската нация, като суверен и единствен реален властопритежател и разпоредител в границите на държавата. Учредителите осъзнават и това дискриминационно третиране
на българската нация, от страна на външните или.
Ето защо в текстовете на Търновската конституция
изрично е отбелязано, че основния закон на Княжество България е разработен и приет от „Учредително народно събрание“. /14/ С тази постановка
също е даден ясен знак, че българската нация категорично отхвърля поредната дискриминационна
идея, натрапвана от великите сили, по отношение
на институцията, която трябва да положи основите на новата държава. Учредително народно събрание заявява открито претенцията България да
се третирана като уважавана и значително по-самостоятелна държава. От колкото искат да я видят
шесте велики сили в Берлин.
В член 21 от текста на Търновската конституция Учредителното събрание решава да се запише
точно и ясно, че Българското княжество си създава
свой, суверенен тип „държаен герб“. Той включва в хералдическата си структура „златен коронован лъв на тъмночервено поле. Над полето Княжеска корона“. /15/ Тук съзнателните нарушения
от българска страна, по отношение волята на великите сили са най-малко три: най-напред, игнориран е напълно фактът, че в Берлинския договор
великите сили не предвиждат нищо по този въпрос. Причината е проста: българското княжество
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се третира като васал на турския султан. Следователно, презумпцията тук е, че в качеството си на
несуверенна държава, то не би трябвало да притежава и отделен /самостоятелен/ държавен символ,
какъвто е националния герб. Но учредителите нарушават волята на великите сили и по тази проблематика. Освен това, гербовата символика е пряка
заемка на старата българска хералдическа традиция, която е наследена от средновековната българска държавност. Защото лъвът е главен отличителен белег на българските царе, преди османското
нашествие. И отгоре на всичко, на трето място, над
лъва е разположена „княжеска корона“. А короната
по принцип като инсигна, символизираща върховна власт – във всички държавни гербове, е основен
израдител на суверинитет и независимост. Докато
България по Берлинския договор се третира като
не суверенна държава, а васално княжество на султана!? И въпреки това, българският герб е създаден
с корона! Така че и при конструирането на българския държавен герб, учридителите също не се съобразяват с волята на външния фактор - великите
сили. На практика е възродена, продължена и обогатена българската, национална гербова традиция.
Едно постижение, което също има за цел, да представи българската национална държава като много
по-независима политическа реалност пред света.
В сравнение с онзи статут, който великите сили й
предвиждат по текстовете на Берлинския договор.
Напълно аналогична е политическата концепция, която членовете на Учредителното народно
събрание налагат и по отношение на останалите
два символа на независимата национална държава – националното знаме и държавният печат. В
текстовете на Берлинския договор великите сили
не предвиждат нищо конкретно и по тези въпроси.
Очевидно и в това отношение целта също е, колкото е възможно повече да се ораничават признаците
за сувуренитет и независимост на васалното Княжество България спрямо султана. Не такава обаче е волята на българските учредители! И тук при
създаването на Търновската конститгуция, в член
22 изрично е записано, че „на държавния печат се
изображава гербът на княжеството“. А с член 23 е
обявено изрично, че се създава „Българско народно
знаме“. То е „трицветно и /се/ състои от бял, зален
и червен цветове, поставени хоризонтално“. /16/
С тези постановки заложени в текстовете на
Търновската конституция също е елиминирана
напълно възможността за запазвнането и използ70

ването на османските държавни символи, в Княжество България. С новия, български държавен
печат се заверяват всички оригинални документи, които се разнасят по света от посланници и
търговци. Те са символ за съществуването на една
отделна, българска национална държава, която не
е политически придатък към Османската имерия.
Така както искаха да я виждат великите сили, творци на Берлинския договор. А в символиката на
българския национален трибагреник, също само е
продължена и надградена българската национална традиция, в областта на вексикологията /теорията за знамената/.
Червеният цвят, вграден в триколъора символизира пряката връзка със средновековната българска държава. Официалните властови инсигни
на царете от епохата на късното средновековие /
знамето, владетелските ботуши, туниката, хламидата и др./ са в пурпурно червен цвят. Зеленият цвят включен в националния триколъор е заимстван от хайдушките замена, използвани през
вековете, в борбата на народа срещу османския
поробител. А бялото поле в структурата на националното знаме, символизира светлината и надеждите на българската нация за всестранен възход в
бъдеще. /17/. Съответно българското национално
знаме, веднага след Освобождението се появява
пред всички институции на централната и местната власт. Развява се върху пилоните издигнати
по граничните контролно пропусквателни пунктове, както и пред българските дипломатически агентства, открити в чуждите столици. Така
че и тези важни елементи на българската държавна символика изразяват категорично претенциите
Княжесктво България да се нареди в семейството
на културните държави. И то като равнопоставен
партнъор, а не като незначителен и опукенстван
придатък към Османската империя.
Много важен белег за съзнателния стремеж на
учредителите, да наложат една своя, национално
еманципираща линия на самостоятелно поведение,
в областта и на външната политика се съдържа и в
член 39 на Търновската конституция. Там е казано изрично, че „Българското княжество от църковна страна съставлява една неразделна част
от Българската църковна област, подчинява се на
Св. Синод - Върховната духовна власт на Българската църква, дето и да се намира тая власт“. /18/
В този текст политиката за защита на националните интереси регистрира едни от най- сериозните си

постижения, със стратегическо значение, за бъдещото развитие на нацията и държавата.
Там учредителите заявяват изрично, че управляващите в Княжество България разработват вече своя, самостоятелна политика и по църковната
проблематика на нацията. Те дори предлагат нови
– изцяло творчески решения по това направление
на външната политика. На първо място, защото не
се откъсват същностно и догматично епархиите,
оказали се в границите на Княжество България
от цялата „Българска църковна област“. Нейните
граници са описани точно в текстовете на султанския ферман, за създаването на Екзезхията през
1870 година и обхващат Мизия, Тракия и Македония. Това означава, че учредителите обявяват
пред света, че в духовно отношение, свободните
части на българската нация остават „неразделна“
част с българите в Македония и Тракия. Въпреки
че в тези две области, сънародниците са оставени от великите сили принудително в границите на
Османската империя. Освен това, духовният живот на българската нация – и на свободната част, и
на поробените, не зависи от никого друг, освен от
един единствен ръководен център – и това е „Светият синод“ на Българската Екзархия. Само той е
„върховна духовна власт на Българската църква“.
Като изрично е заявено, че няма значение къде ще
„се намира тая власт“.
В случая се има пред вид обстоятелството, че
Св.Синод се свиква от главата на БПЦ – Екзархът
и работи под негово ръководство. А съгласно султанския ферман от 1870 година, за седалище на
Българския Екзарх е обявена столицата на Османската империая – Истанбул. Следователно, за да се
съхрани духовното единство, на насилствено разпокъсаната българска нация, учредителите приемат, че Св. Синод на БПЦ може да се събира и да
заседава и в Истанбул. В случая този факт се разглежда като второстепенна формалност. Важното
е, че само Синодът /и никой друг/, не е духовния
пастир на всички българи. Както на свободнинте,
така също и на останалите под чужда власт! В резултат на султана е дадено ясно да разбере, че главата на БПЦ може да пребивава и в Истанбул. Това
обаче не означава ни най-малко, че Високата порта ще контролира българското църковно дело, както в миналото – до 1878 година.
Така управляващите в Княжество България не
разкъсват жизнено важната духовна връзка между
свободните от поробените българи. Насилствено

откъснатите части от българското национално тяло, в духовно отношение не са изоставени на султана и неговото правителство. Българската нация
политически е разпокъсана – защото такава е волята на великите сили! В духовно отношение обаче,
волята на българската нация е в диаметрално противоположна посока. Тя и при новите условия ще
продължава да има един духовен глава, един синод
и единна политика, за съхраняване на постиженията регистрирани от българската християнска цивилизация.
Добре разбран този текст свързан с националната сигурност означава само едно: в началния
етап, когато България едва прохожда като държава,
е важно тя да не изостави своите братя, в духовно
отношение на враждебните външни сили. Съхраненото религиозно единство на разокъсаната нация е предпоставка и условие, за организиране в
бъдеще на всенародно движение за национално
обединение. Една перспектива, която действително съхранява възможностите на Българската Екзархия да запази националното самосъзнание на
българите в Македоания и Тракия. До предприемането на решителните действия през Балканската
война от 1912-1913 година от бъларска страна, за
обединение на насилствено разпокъсаната нация.
Текстът записан в член 61 на Търновската
конституция е уникално постижение на българската политика за гарантиране на националната сигурност, каквото не е реализирано в нито
една друга, от действащите по това време чужди констутуции по света. В него е казано: “Всекий роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде,
свободен става, щом стопи на Българска територия“./19/. Тук идеята, която се откроява още от
пръв поглед, в смисъл че всеки поробен чужденец, оказал се на българска територия, автоматично става свободен човек, има важно, но
всъщност по-второстепенно значение. С тази
постановка учредителите дават нов, реален, израз на усилията да се гарантира националната
сигурност. Най-напред с недвусмисвленото внушение, че българската нация очевидно се самвоопределя и разбира като една напълно свободна
човешка общност. Защото само една свободна
нация, която живее в свободна държава, може
да „превръща“ в свободни хора, заробени човешки същества, които са придошли от вън! Освен
това, недвусмисленият подтекст на написаното
във въпросния конституционен член е, че него71

вото съдържание в най-голяма степен се отнася
за българите в Македония, останали под робство.
В смисъл, че моментът, в който те се окажат
в границите на свободна България, съгласно основния закон, те ще получат автоматично всички права на свободния българин. По този начин на
поробените се дава знак, къде е спасението и кой
ще го гарантира най-сигурно. Това естествено е
обединението им с Княжество България!
Ярка изява /дори може да се говори за политическа демонстрация/ са текстовете прокарани в членове 26 и 34 на Търновската конституция. В член 26 на основния закон е казано изрично,
че българският княз трябва да встъпи официално и тържествено на своя „престол“, за да е в
състояние да изпълнява функциите си на държавен глава. /20/ А „престолът“ – това е трона на монарха. Като инсигна Ст.е. символ/ на върховната
власт в държавата, той също е атрибут преди
всичко на суверенните владетели – кралете и царете. За васалните владетели, какъвто статут е
подготвен за първия български княз, по силата на
Берлинския договор, подобна властова инсигна не
се полага. Защото тези държавни глави нямат
международно признат статут, на независими
владетели. Въпреки това, учредителите игнорират напълно и тази дискриминационна тенденция, заложена от политиката на великите сили,
съгласно договора от Берлин. За българския княз
се предвижда инсигната „престол“ /трон/.
В качеството му на фактически суверен в
държавата, на княза е дадено право да издава
„прокламации“ към народа, като основен документ за изразяване на политическа позизция. /В
случая изобщо не се споменават „ферманът“ и
„ирадетата“, основните документи с които си
служи сюзеренът – султана на Османската империя. И в това отношение и сюзеренът - султанът, и великите сили са лишени от каквито и да
било права, за намеса във вътгрешно политическия живот на българската нация.
В член 34 е записано съдържанието на българската държавна клетва, която трябва да се
полага от княза, при встъпването му на престола. А също така и от новите министри и народните представители, при откриване на първата
парламентарна сесия. Клетвата има следното
съдържание: „Кълна се во имя Всемагущаго Бога, че свято и нерушимо ще пазя конституцията
и законите на Княжеството и че във всичките
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си разпореждания ще имам пред очи само ползата и доброто на Княжеството. Бог да ми е на помощ“. /21/ Както и да се анализира този текст, основното в неговото съдържание е видно с просто
око: Учредителите повеляват България да бъде
над всичко, за нейните овластени фактори! Затова Търновската конституция трябва да се „пази“
- „нерушима“. Това е „свято“ задължение и на
управляващите, и на законотворците в София!
Единствено при такова условие, и държавният
глава, и министрите, и народните представители със своите действия ще допринесят „само
полза“ и „добро на княжеството“. Тоест – ща
се гарантира националната сигурност на държавата и обществото.
***
Анализът на разгледаната фактология доказва, че резултатите от работата на Учредителното народно събрание могат да се систематизират по следния начин: Творците на
Търновската конституция, най-напред решават
блестящо основните проблеми, от които зависи
вътрешното спокойствие на новата славянска
държава. За да е в състояние тя да гарантира
националната си сигурност. На мюсолманите е
дадено великото опрощение. А по отношение на
суверена в страната се използват термини, които дават възможност на всички граждани на
Княжество България в еднаква степен да се смятат за притежатели на върховната власт. В
допълнение, учредителите формално съхраняват
формата на българската държавност, която великите сили налагат с решенията заложени в
Берлинския договор. Никъде в текста на основния закон не се отрича открито, че Княжество
България е васал на султана! В нито един от конституционните членове не е казано буквално и
демонстративно, че управляващите в България
няма да се съобразява с този статут, наложен
от великите сили. Или че ще провеждат някаква самостоятелна вътрешна и външна политика.
На практика обаче, чрез реалното съдържание,
което е заложено в конституционния текст, следосвобожденския елит на българската нация, по
същество извършва първата „негласна ревизия“
на Берлинския договор. Защото и статутът,
който е даден на всички институции в държавата, и реалната власт произтичаща от него, и
хералдическа символика на Третата българска
държава, съдържат всички права, задължения и

същност, които са характерни за независимите
– суверенни национални държави. По този начин,
не само е защитено достойнството на младата
българска нация. Дадени са и нови трайни гаранции, за сигурността на нейното развитие – вече,
в границите на собствената, свободна държава.
Новият държавнически елит на страната дава блестящ, заразителен пример на всички българи
за достойно поведение, при защитата на националния интерес. Осигурени са основните институционални гаранции, за да може свободната част
от българите, по-бързо да се съвземе от нанесения
удар с Берлинските решения. В резултат, просветеният и самозащитен български национализъм,
практически веднага ще избухне и като една неудържима, всенародна вълна от недоволство и решителни практически действия, срещу незаслужените санкции, наложени с берлинските решения.
Тя дава живот и на Кресненското въстание в Македония, и на съединисткото движение от 80-те години. Затова само 7 години след Освободителната
война, ще бъдат пометени и част от териториалните клаузи наложени с договора, приет от великите
сили на Берлинския конгрес през 1878 година.
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