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33 .uucepTaIJ,HOHHHH Tpy.u Ha .l(OKTOpaHT ToMaw liy.uau Ha TeMa 

,,liaJIKaHCKaTa DOJIHTHKa Ha ABCTpo-YHrapHH 1897 - 1906", 
npe,r:i:cTaBeH 3a 3all.J,HTa H npwc1,)K,r:i:aHe Ha o6pa3oBaTeJrnaTa H HayqHa 

CTeIIeH ,,LJ:OKTOp no HCTopm1" 
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IlpoqeTOX BHHMaTeJIHO BrreqaTmmall.J,mI ,r:i:wcepTaI.VfOHeH Tpy.r:i:, BKJIIOqBall.J, 

rrpe,r:i:roBop, YBOLJ:, IIopBa, BTOpa, TpeTa rJiaBa (rropBaTa C TPII, a ,r:i:pyrIITe ,r:i:Be C no 

qeTIIpII rro,r:i:rJiaBII), 3aKmoqeHIIe II o6nrnpHa 6II6JIIIorpaqm51 - BcIIqKo 329 c. 

KoJieraTa ce e HacoqIIJI KoM H3CJie,r:i:BaHe Ha U:.HJIOCTHaTa aBcTpo-yHrapcKa 

6aJIKaHCKa ITOJIHTIIKa IIOHe)Ke OTHOIIIeHII51Ta Me)Key ,[(yaJIIICTHqHaTa MOHapXII51 II 

E1,Jirapm1 ca B onpe,r:i:eJieHa cTeneH pa3pa6oTeHII, KoeTo pa36IIpa ce He O3HaqaBa, qe 

He Tp516Ba .r:i:a ce rrpaB.HT HOBII II3CJie,r:i:BaHII51 3a ,,OCTa" BIIeHa - Coq>II51, Th'H KaTO 

HayKaTa e B HenpeKoCHaTO pa3BIITIIe. C OCHOBaHIIe ce Ha6JI.Hra Bopxy 6aJIKaHCKHTe 

II3MepeHII51 Ha BbHIIIHaTa IIOJIHTIIKa Ha ABCTpo-YHrapmI II rrpIIqHHIITe LJ:OBeJIII .r:i:o 

TO3II oco6eH reorpaq>cKH opweHTIIp. 

B HaqaJIHaTa qacT (npe,r:i:roBopa II yBo,r:i:a) ca MHoro ,r:i:o6pe rrocTaBeHII u;eJrnTe 

Ha II3CJie,r:i:BaHe, yToqH.HBa ce HIIBOTO Ha ,r:i:oceraIIIHIITe 61,JirapCKII II qy)KLJ:II 

rry6JIIIKaU:IIII II e HarrpaBeH rrpexo.r:i: KoM rropBa rJiaBa. KoJieraTa Ey,r:i:aII IIOKa3Ba 

OTJIIIqHa IIHQ)OpMIIpaHOCT 3a II3TOqHHI.(HTe II JIIITepaTypaTa, KOeTO JIHqII II OT 

rrpIIJIO)KeHaTa o6IIIIIpHa 6II6JIIIorpacpII51. Coll.J,eBpeMeHHO TOH LJ:OKa3Ba 

B'b3MO)KHOCTII 3a 3a,r:i:1>JI6oqeHO rrpoyqBaHe, KaKTO H xapaKTepHCTIIKIITe Ha 

,r:i:eH:HOCTII II C'bIIOCTaBHTeJIHH aHaJIII3II. Te ca OITHCaHH B pa3JIHqHHTe CH 

rrpO51BJieHII51 C rrpHJiaraHe Ha MHeHII51 Ha pa3JIIIqHII aBTOpH, KOHCTaTal(IIII II 

OTHOIIIeHIIe Ha ,r:i:wcepTaHTa. MHoro OCHOBaTeJIHO ce rro,r:i:qepTaBa Ba)l(HaTa pOJI51 Ha 

yHrapCKII51 q>aKTOp 3a o6ll.J,aTa aBCTpo-yHrapcKa B'bHIIIHa ITOJIHTHKa BC'bll.J,HOCT qaK 

,r:i:o IlnpBaTa CBeTOBHa BOH:Ha. 

I1o,r:i:po6HH51T TeKCT Ha II'bpBaTa rJiaBa ,,ABCTpo-pycKO crropa3yMeHHe 3a 

DaJIKaHIITe (1897)" B TPII rro,r:i:rJiaBII pa3rJie)K,r:i:a KpHBOJIIIqell.J,II51 Il'bT IIO BpeMe Ha 

6yIIIYBarn:aTa ,,JibToqHa KpII3a" LJ:OBeJI ,r:i:o C'brJiaIIIeHIIeTO Ha ,r:i:BeTe IIMrrepIIII. 

TeKCThT MII HarrpaBII rrpH51THO BrreqaTJieHIIe, qeTIIBeH e II MII xapeca rrpe,r:i:cTaB.HHeTO 

Ha HOBII51 B'bHIIIeH MHHIICThp - rpaq> AreHop ronyxOBCKII. BnB BTopaTa rro,r:i:rJiaBa e 

rrpocne,r:i:eH npeJioMeH H orraceH 3a BIIeHa MOMeHT, KoraTo B Pycw.H Haqeno c 

IIOCJiaHIIK HeJIHLJ:OB BpeMeHHO B3eMaT rrpeBeC CIIJIII, KOIITO ca peIIIeHH .r:i:a rrpoMeH51T 

TepIITOpIIaJIHOTO CTaTyKBO Ha DaJIKaHIITe. TpeTa rro,r:i:rJiaBa OIIIICBa 

o6CT051TeJICTBaTa, rrpII KOIITO e ITOCTIIrHaTO aBCTpo-pycKOTO CIIOpa3yMeHIIe II 
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причините, които карат англофила Голуховски да се разбере в крайна сметка 
с Русия за опазване на статуквото на Балканите, поставяйки нов период в 
австро-унгарската балканска политика бележеща до край периода на неговото 
управление във външното ведомство на Балхауз. 

Втора глава в разработената от Т. Будаи тема озаглавена 
„Споразумението в действие (1897-1902) е разделен на четири подглави. 
Първата подглава е посветена на продължаващия задочен сблъсък на 
Балканите между Виена и С. Петербург. В този контекст правилно е 
отбелязано, че независимо от новия съюз съпътстван от съвместните 
декларации и  общи дипломатически действия, незримото недоверие и 
съперничество между двете европейски сили на Балканите продължава. Най-
обемната втора подглава представя един много важен и ключов момент в 
определянето на акцента на балканската политика на Австро-Унгария през 
разглеждания период – приемането и осъществяването на меморандума за 
Албания. Колегата, използвайки и най-новите проучвания на български, 
унгарски и др. чуждестранни автори, дава много ценни сведения за причината 
на този нов акцент с разписан план за действие в балканската политика на 
Монархията, който при осъществяването си води до първия сериозен задочен 
сблъсък между двете съюзнички в района на Новопазарския санджак и Косово. 
Авторът обръща внимание на изключителната роля на Калай и най-вече на 
учения и политика Талоци при постигането на поставените цели заедно с добре 
подготвената консулска мрежа, като за някои дипломати са дадени подробни 
биографични данни. Любопитна и злободневна е тезата на колегата, че освен 
усилия за изграждане на украинска и босненска нация на собствен и окупиран 
терен Монархията с албанската си програма е на ход такъв „национален 
инженеринг“ и на външен терен, а именно на Балканите, като дори има 
меродавни гласове в лицето на главнокомандващия въоръжените сили на 
Австро-Унгария генерал Бек в подкрепа на започването и на подобно 
въздействие в полза на внушаването на „македонско самосъзнание“. 
Посочването на този важен факт пред българската историография е и научен 
принос на разработения труд. В третата подглава акцентът пада върху 
Македония и премеждията на българското революционно движение в областта 
останало без трайна подкрепа за разлика от сърби, албанци, гърци и дори 
румънци от страна на Великите сили за постигане на своите цели. Последната 
подглава е отделена за значението на Румъния в балканската политика на 
Виена като правилно е изтъкнато, че то е ключово за Виена с оглед на 
геополитическото й разположение и загубата на позиции в Сърбия и България. 
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Не случайно този ос се явява втори задочен сблъсък между двете съюзнички, 
чиито същински корени се крият в Македония. 

Третата глава на разработката носи заглавието „Австро-руско 
единодействие на Балканите (1903-1906)“. В нея бурните събития в Македония 
по време на Горноджумайското въстание и Илинденско-Преображенската 
епопея са посочени като вододел между двете фази на австро-руското 
сътрудничество на Балканите и са добре описани събитията на базата на богат 
изворов материал. Обективно е доказано, че те са довели не до разрив, а до 
заздравяване на австро-руския съюз. Във втора подглава е наблегнато на 
икономическия и многонационалния фактор за успешното реализиране на 
външнополитически цели. Колегата Будаи много добре установява, че в 
икономическо отношение Австро-Унгария е нещо като средна Сила със 
съществени различия в развитието между двете си половини, а в сравнение с 
водещите западни Сили е най-разнородна в етнически аспект. Направено е 
логичното заключение, че в настъпилото време на бурно индустриално 
развитие и държавнотворчески национални движения тези характеристики 
попречват на двуединната монархия да се нареди сред силните на деня на 
„Европейската шахматната дъска“. Третата подглава е посветена на печално 
известните „Февруарски реформи“ и  Мюрцщегска реформена програма. 
Подробно е проследен хода на втория етап от сътрудничеството между Виена 
и Петербург на Балканите, където се подчертава, че заетостта на Русия на 
Далекоизточния фронт паралелно с вътрешнополитическите й проблеми както 
и покровителството на „всесилния северен съюзник“ в лицето на Германия над 
Монархията са главните причини за придобиването й на ръководна роля по 
балканските дела и прилагането на реформите в трите вилаета на Македония 
в Европейска Турция. В последната подглава Австро-Унгария е поставена на 
международната сцена по време на Първата мароканска криза от 1905-1906 г. 
като е направен много точен анализ на все по-осезаемата й подвластна роля в 
рамките на Двойния съюз, която колегата вярно подчертава, че предвещава 
„началото на края“ на тази някога могъща централноевропейска Сила, 
тенденция затвърдила се по време на Босненската криза преди бурните 
времена на Първата световна война. 

Дисертацията е разработена въз основа на разнообразни източници и 
литература, като Т. Будаи правилно е преценил, че по обясними причини, от 
него се очаква да използва и повече унгарски източници и литература, което 
той прави. Допълнително предимство на работата му е, че освен умелото и 
обширно боравене с българските архивни извори и специализирана 
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литература, той подробно е използвал и материали, цитирал е (наред с 
унгарските) също от други, чужди източници и литература на водещи автори 
в изследваната от него тема, предимно на немски и английски език. Някои от 
тях съвсем наскоро са публикувани. Служенето с богат изворов материал и 
многоезична чуждестранна литература е голямо предимство на представения 
дисертационен труд, което позволява на докторанта през погледа на няколко 
национални школи да осветли и изследва и съответно направи посочените 
изводи в разработената от него тема, които са добре обобщени и посочени в 
заключението на дисертацията. Там правилно е определено, че отличителният 
белег на балканската политика на Австро-Унгария за периода 1897-1906 г. е 
династическият консерватизъм. 

Дисертационният труд представлява задълбочено изследване на темата 
и в структурно отношение е много добре построен. Той е представен готов и в 
напълно завършен вид за защита и присъждането на образователната и 
научната степен „доктор по история“, поради което ще гласувам убедено с 
„да“, надявайки се същото да сторят и колегите от уважаемото Научно жури.  

 
 

5 май 2022 г.                                     акад. Георги Марков 
 Ст. София 

 
 




