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 Изследването обхваща обширен период на изминалия ХХ век – от 

началото на 50-те до края на 80-те години и покрива времето на Студената 

война. Огромният хронологически обхват всъщност надхвърля 

изискванията за дисертация, предназначена да постави и анализира 

проблеми, които са по-ограничени и като обем, и тематично, задължителни 

за „малък” докторат. Представеният за защита труд изненадва с 

поставените (и изпълнени) задачи – да направи обстоен сравнителен 

анализ на отношенията, които Япония изгражда в областта на икономиката 

и политиката със страните от Източна Азия – Съветския съюз (СССР), 

Китайска народна република (КНР), Корейска народнодемократична 

република (КНДР) и Република Корея (РК); паралелен преглед на 

политическите мероприятия, реализирани от САЩ, в повечето случаи под 

линия, съпътства изложението; кратки обяснения са дадени и за 

политиката на Западна Европа и ЕИО към Япония и нейните 

източноазиатски съседи.  Ще си позволя още сега да подчертая, че Б. 

Митева е предложила проучване, в което доказва уменията си да 

интерпретира подбраните извори и литература, за да изгради 

съдържанието на проучваната тема с много нюанси, без да изоставя 

основните акценти, характеризиращи трайните и променящите се в 

зависимост от международната ситуация тенденции в политиката и 

икономиката на посочените държави.  

 Един от плюсовете на доктората е широкият библиографски масив, 

върху който е написано проучването. Използвани и консултирани са 96 

монографии (по-малко на български и повече чуждоезични), 136 сборници 

и периодични издания, 16 публикации на японски език, интернет 

публикации на документи и документални колекции от Дипломатическия 

архив на Министерството на външните работи (ДА МВнР) и Централния 

държавен архив (ЦДА).    

 Предварителната подготовка с определянето и изучаването на 

изворовата база е предопределило и създаването на адекватна 

дисертационна структура. Съдържанието е разпределено в три части, в 



които последователно се  анализират (в отделни параграфи, озаглавени с 

характерните за двустранните отношения акценти) връзките – политически 

и икономически – със СССР, КНР, Република Корея и КНРД през 50-те и 

60-те, 70-те и 80-те години на миналото столетие. Унифицирането на 

изложението, според мен удобен модел за ползване от студенти (и не 

само!), завършва и в трите части с параграф 4 –„Изводи”, в който са 

обобщени „изводите” относно „политиката на Япония към СССР по време 

на Студената война” (154-163), относно „политиката на Япония към КНР 

по време на Студената война” (308-318), относно „политиката на Япония 

към Република Корея и КНДР по време на Студената война” (428-440). 

Добре осмислени и формулирани са специфичните и общите 

характеристики в избраните подходи за правене на политика от страна на 

Токио към Москва. Вниманието и предпазливостта в общуването със 

съветския съсед са предизвикани от необходимостта да се преодолее 

съпротивата на САЩ срещу едно съветско-японско сближение, за да се 

елиминира донякъде смятаната за „най-сериозна заплаха” срещу 

националната сигурност на Япония. В опитите последната да бъде 

парирана Токио прилага „икономическата дипломация” (основана на 

принципа сейкей бунри – „отделяне на политиката от икономиката”). Не се 

пренебрегва и ролята на КНР (особено в надпреварата за придобиване на 

японските финансови ресурси и високи технологии). Влияние оказва и 

съветско-китайският конфликт, проточил се достатъчно, за да създаде 

опасения в съветското ръководство да възможен антисъветски триъгълник 

между Вашингтон, Токио и Пекин. 

С подобен мотив за нормални отношения и поради географската 

близост се конструират отношенията между Япония и КНР. Без да се 

забравя близкото минало – Втората световна война, в която Китай е жертва 

на японската агресия и без да се подценяват държавно-политическите 

различия, Япония иска да защити националните си интереси като 

първоначално възприема „политика на равните разстояния” към Москва и 

Пекин. Не е забравена и Република Китай (Тайван), с която Токио развива 

икономически отношения (неофициално). Заедно с това, през 70-те години,  

особено през 80-те, с началото на икономическите реформи на Дън 

Сяопин, в Токио се утвърждава идеята за откъсването на КНР от 

съветската сфера и приобщаването му към капиталистическия свят, за да 

се стигне до съвременния вариант „една държава – две системи”. 

Двете корейски държави също се оценяват като стратегически важни 

за японската национална сигурност и не се подценява тяхното „централно 

направление” за дипломацията на Япония. Донякъде отношенията са 

обременени от миналите опити за японизиране на корейското население. 

След Втората световна война и особено след Корейския въоръжен 

конфликт през 1950-1953 (в дисертацията той е представен твърде кратко, 

без да се коментират многобройните съветски и други изследвания, за да 



бъдат изяснени инициаторите) към двете корейски държави Токио 

провежда в зависимост от обстоятелствата и приятелска, и понякога 

враждебна политика. В дисертацията убедително е показано, че Северна 

Корея, независимо от нейната принадлежност към просъвтския блок, 

остава желан партньор за Япония. Токио не иска да отрича 

„съществуването на друга власт на Север и запазва правото си да поддържа 

връзки” и евентуално да  установи дипломатически отношения с Пхенян. 

Подобен интерес в дисертацията е отбелязан и от страна на Северна Корея. 

С достатъчно примери е показан взаимният интерес на Северна Корея и 

Япония да се поддържат контакти в сферата на икономиката и културата. 

Заслужава да бъде включен в списъка с приносите и разделът в 

заключението (441-494 или общо 53 с.) на дисертацията, озаглавен 

„Предизвикателства пред политиката на Япония в Източна Азия след края 

на Студената война” (483-491). В тази част Б. Митева фактически поставя 

началото на нова тема, в която сбито се коментират измененията в 

международните отношения, предизвикали сериозни трансформации в 

японската дипломация (някои от тях свързани със сондажи за приемането 

на страната в Съвета за сигурност към ООН). Разрушаването на 

биполярната система поставя пред дипломацията на Токио нови проблеми 

за решаване, провокирани от фактори, доскоро принадлежащи към друга 

система (РФ, държавите от Източна Европа след „нежните революции”), 

ядрените аспирации на Пхенян, създаването на терористични групи и 

радикални ислямисти. Макар и само като заявка за бъдещи изследвания, 

представеният анализ не спестява трудните проблеми, които възникват в 

политиката на Япония към САЩ, РФ и страните от Източна Азия. 

Загатнати са и опитите на Токио да разшири своите глобални връзки и 

влияние. 

В доктората взаимният търговски обмен, инвестициите, БВП и др. са 

онагледени с множество диаграми, таблици, а териториалните спорове – с 

карти.  

Бих препоръчала на Б. Митева, при подготовката на труда за 

публикуване да отстрани повторенията, които се забелязват в прекалено 

честите споменавания на някои особености в икономиката и дипломацията 

на Япония към нейните съседи. Твърде голяма част от действията на 

решаващите с влиянието си върху Токио Съединени щати са поставени 

под линия, а би трябвало да бъдат в основния текст. Ще коригирам и 

написаното на с. 30, бел. 87, че СИВ е създаден в през януари 1949 г., а не 

в края на годината. Необходимо е да се консултира и документалната 

серия FRUS, както и използването й от Вячеслав Сафронов  в статията 

„Москва-Вашингтон-Токио и подготовка к нормализации советско-

японских отношений (1954-1955)”, публикувана в сб. „Русия между Запада 

и Изтока ХVІІІ-началото на ХХІ век. Страници от историята”. АИ „Проф. 

Марин Дринов”, С., 2011, 272-291. 



Ще отбележа, съобразявайки се с изискванията, че представеният 

автореферат отразява коректно съдържанието на дисертацията. 

Добросъвестно са изброени, като приложения към неговия текст, 

приносите на доктората и публикациите по дисертационната тема. 

В заключение ще обобщя, че в представения за защита 

дисертационен труд са изследвани задълбочено и чрез привличането на 

огромен документален материал и обширна литература основните насоки в 

отношенията на Япония с нейните съседи, със САЩ и Европа. Приносите 

на доктората за изясняването  на специфични и общи проблеми от 

икономиката и дипломацията на Токио в периода на Студената война, 

както и на държавите-обекти и спонсорите за постигане на просперитет, 

търсещи вниманието и дивидентите от общуването със страната на 

„Изгряващото слънце”,` са безспорни. Ето защо предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да дадат своя положителен вот за присъждане 

на БОРЯНА НИКОЛАЕВА МИТЕВА на образователната и научна степен 

„ДОКТОР”. 
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