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Анотация



 

Целта на магистърския курс е да се очертаят политическите взаимоотношения между трите

големи империи в  Югоизточна Европа през последното столетие от епохата на т. нар. Ранно Ново

време. Русия, Хабсбургската монархия и Османската империя през ХVIII в. са били и съюзници, и

врагове, и съперници, което превръща столетието в много интересен обект на историческо

изследване. 

 

През първата четвърт на ХVIII в. страната на Петър Велики вече е една от най-могъщите сили в

европейската система от държави. Същевременно Хабсбургската монархия засилва политическото

си влияние на Югоизток, след като е победила на два пъти своя вековен съперник на Полуострова

– Османската империя. През ХVIII в. политическите ангажименти на тези три империи са ясно

разграничени. Русия и Хабсбургската монархия са съюзници срещу османците, но те са и

същевременно съперници в своя политически стремеж към Югоизточна Европа. Този латентен

конфликт води впоследствие до възникването на Източния въпрос. 

 

Връзките между Русия и Югоизточна Европа се движат предимно в рамките на „религиозната

общност“, когато става дума за православните, и на „верското противопоставяне“, когато се има

предвид Османската империя. При Хабсбургската монархия се забелязва, обратното, едно

рационализиране на отношенията с държавата на султана, липсва и идеята за верското единство с

православните поданици на османците. Затова не е учудващо, че когато през 1774 г. Русия става

формален покровител на Дунавските княжества и неформален защитник на християните в

Османската империя, очакванията за освобождение на Югоизточна Европа от османска власт –

както вътре в самия Полуостров, така и извън него – се пренасочват от Виена към Санкт

Петербург. 

 

В началото на ХVIII в. в Югоизточна Европа има една силна империя – хабсбургската – и  две

по-слаби – руската и османската. В края на столетието схемата е същата, но Русия вече е заела

мястото на монархията на Хабсбургите като водещата сила на Югоизток. Държавата на султана и

двата случая е по-слабата, но със своята сравнително разумна външна политика, подпомагана от

постоянните стремежи на големите европейски сили за континентално надмощие, тя успява да

запази почти непокътнати своите владение на Полуострова.

 

 

Теми

 

1. Предисторията на югоизточноевропейския ХVIII в. Войната на Свещената коалиция, 1683-1699 г. 

- 6 часа

2. Руско-османските отношения през първата четвърт на ХVIII в.  - 4 часа

3. Хабсбургската монархия и Османската империя, 1699-1718 г.  - 6 часа

4. Прутският поход на Петър I. 1710-11 г. /Военни действия; Прутски мирен договор/ - 4 часа

5. Войната от 1714-1718 г. /Ход на военните действия; основни сражения; мирният договор от

Пожаревац/ - 4 часа



6. Руско-хабсбургски отношения през първата трета на ХVIII в.  - 4 часа

7. Конфликтът от 1736-39 г. /Ход на военните действия; основни сражения; мирният договор от

Белград/ - 6 часа

8. Руско-османската война от 1768-1774 г. Договорът от Кючук Кайнарджа. /Ход на военните

действия; основни сражения; дипломация и мирни преговори/  - 6 часа

9. Конфликтът от 1787-1791/92 и последната хабсбургско-османска война. /Ход на военните

действия; основни сражения; мирните договори от Свищов и Яш/ -6 часа

10. Православието в руската югоизточна политика през ХVIII в. /Руските владетели и православната

религия в Османската империя; подчинените християнски народи и идеята за „Третия Рим“;

Константинопол в руската политика през ХVIII в./  - 6 часа

11. Хабсбургски и руски проекти от ХVIII в. за политическото бъдеще на Югоизточна Европа - 4 часа

12. “Неосъщественото европейско развитие”. Балканите между три империи – перспективи,

пропуснати шансове и действителност през ХVIII в.  -  4 часа

 

Забележка: Тематичните акценти ще бъдат разработени по следната тристепенна схема: 1.

Лекционно въведение от страна на преподавателя; 2. Кратки студентски изложения по някои от

аспектите на темата (историографски, събитийни, личностни и пр.); 3. Дискусия по разглежданата

проблематика и заключително обобщение.
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