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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертацията на БОРЯНА НИКОЛАЕВА МИТЕВА 

на тема: „ПОЛИТИКАТА НА ЯПОНИЯ КЪМ ИЗТОЧНА АЗИЯ В ПЕРИОДА 

НА СТУДЕНАТА ВОЙНА” 

 

 Боряна Н. Митева, асистент по съвременна история в катедрата по Нова и 

съвременна история на ИФ на СУ „Кл. Охридски” (от юни 2014 г.), завършва 

начално и основно образование в 114 СОУ „Веселин Ханчев” с езикова подготовка 

по английски и руски език, след това се обучава в НГДЕК „Контантин Кирил 

Философ”, а от 2005 г. следва специалност История в ИФ на СУ. Митева успешно 

завършва бакалавърска (2009) и магистърска степен (2011) по програмата „Кризи, 

конфликти и дипломация в световната политика ХVІІ – ХХ в.” и започва работа 

като преподавател по история в същата Класическа гимназия.  

 В началото на 2012 г. Митева печели конкурс за докторант в катедрата по 

Нова и съвременна история на ИФ на СУ, полага необходимите изпити и работи по 

темата „ Политиката на Япония към Източна Азия в периода на Студената война”. 

През лятото на 2014 г. тя печели конкурс за асистент по специалност Съвременна 

история. Важно място в нейната подготовка заема езиковата школа по японски език 

АГОРА в София, която Митева завършва успешно (2011-2014). Следва специа-

лизация в Япония по Програма на Японската фондация по японски език за специа-

листи, по време на която усъвършенства езика, изучава японската култура, издирва 

литература и документи по темата на дисертацията. Тя е дисертабилна, 

изключително актуална, оживено дискутирана в Азия и в Европа. 

В резултат ас. Б. Митева представя задълбочен пространен научен труд с 

богата основа от документи на японски език, научната литература на 4 езика и 

интересни графични  разработки. Тя ползва максимално над 25 документални и 

други видове изворови материали на японски език, 25 описа от документалния 

архив на МВнР на РБ, 96 монографии на руски, английски, японски и български 

език, 136 сборника и периодични издания, плюс 16 на японски език, интересни 

таблици, както и снимком материал, частично познат в България, и информация 

интернет сайтове.  

Изследването на Б. Митева има значителни географски и хронологични 

рамки – районът на Източна Азия и политиката на Япония в продължение на 

четири дестилетия на ХХ в. В този смисъл дисертацията на Б. Митева представлява 

български принос в разработването на съвременната история на Япония и на 

страните от Източна Азия, на континента Азия, респективно и на света, както и на 

съвременната история на международните отношения. 

 Научното изследване се разработва в сполучлива структура, която включва 

предговор, три глави, всяка от които има своя структура и задълбочено 

разработени проблеми, заключение и неизбежните приложения, библиография и 

други пояснителни страници, които би трябвало да бъдат след самото изследване. 

Това се отнася и за посочените от авторката приноси, които се систематизират в  

края на нучното изследване.  

В увода на изследването авторката следва научните изисквания за 

представяне на целите и задачите на научното изследване, за методите на анализ и 

синтез, за експониране на съществуващата историография, за разнообразните 



 

 

2 

2 

мнения на автори от различни страни, както и в Япония. Самият увод обаче сякаш е 

написан „под черта”. Вместо системно изложение на най-важнните събития в 

Япония след 1945 г. и в района на Източна Азия, които определят външната 

политика на държавата, нейното възстановяване, развитие и модернизация, 

авторката посочва факти и събития в твърде големи описания, които в някои 

случай заемат почти цяла страница, но ще имат по-голяма стойност в самия текст 

на въведението. Под черта остават важни за Япония политически, икономически и 

социални промени след 1945 г. в условията на американската окупация. Тук е 

необходима и малка корекция – Япония е окупирана не от „силите на Анти-

хитлеристката коалиция”, а само от САЩ, те не допускат другите съюзници 

въпреки изявеното желание примерно на СССР. Второ, според мен създаването на 

японските политически партии, първите стъпки в обновяване на политическата 

система в страната и в системата на икономическите отношения, включително 

краткото представяне на Конституцията и заявлението на император Хирохито за 

личния отказ от божествения произход на монарха, както и други важни 

политически решения не трябва да се споменават просто под черта. Те са същест-

вен елемент в процеса на оформянето на вътрешната и външната политика на 

Япония. Те включват  основните принципи и цели на обновената държава, те 

разкриват всички  вътрешнополитическите фактори, оказващи влияние върху 

външната политика на отделни правителства.  

Това важи и за опита на авторката да представи важни моменти от 

историята на руско-японските отношения през ХІХ и началото на ХХ в., белязани 

от промените в Руската империя през 1917-22 г., които не са просто „метамор-

фози”. В тези години се осъществява и чуждестранната интервенция в Съветска 

Русия, в която Япония участва пряко и активно в борбата срещу ДИСР, а тези 

факти липсват в текста. Аз не приемам практиката, написаното в индексите да 

измества съдържанието на което и да е научно изследване. Препоръчвам на ас. 

Митева да помисли за това преди да публикува своето изследване.  

Първа глава на дисертацията привлича вниманието със заглавието 

„Политиката на Япония към СССР в годините на Студената война”, разработена в 

три основни части, които имат своя структура: точка 1 има 6 вътрешни 

подзаглавия; точка 2 - 5 такива заглавия и точка 3 – 4 подзаглавия. Приемам този 

модел структура, тъй като тя извежда най-важните положения в изследването на 

всички проблеми на японо-съветските отношения през 50-те - 80-те години на ХХ 

в., т.е. и в трите глави в дисертацията, с което дава пригледност на научното 

изследване. В началото на изложението като исторически увод, текстът е обреме-

нен с много подробности и малки неточности, с прекалено много индекси дори 

само в едно изречение, които могат да се обединяват. Странно е и изписването на 

научния апарат – в някои индекси се изброяват само имена, без трудовете на 

авторите, в следващите страници се посочват само фамилиите на тези автори без 

индекси, а това води до неясноти, отсъства „пос.съч”, а и големите пояснения под 

черта продължават и не правят добро впечатление. Това са технически бележки. 

Подходът на Б. Митева към изследването на проблемите на японската 

политика спрямо СССР логично започва с  изясняване и анализ на предпоставките, 

определящи интереса на Япония към японо-съветското сближаване и на факторите, 

които противодействат на този процес. Първата част на главата е изключително 
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богата на събития, съображения и цели на японската политика с богатство от 

примери, извори, теории и съображения. Авторката ни поднася информация за хода 

на важните двустранни преговори, за трудностите в техния ход, за субективните и 

обективни съображения на политиците на Япония, която на практика се нуждае от 

сближаване със СССР в икономическата област, при положение, че и голямата 

евроазиатска държава също се нуждае от нормализиране на двустранните 

отношения. Москва се отказва от военни репарации, но задържа японските военно-

пленници, тъй като Япония има „грехове” към северния съсед преди началото на 

Втората световна война.  

По-важен разбира се е успехът на ас. Митева в точното определяне на 

интересите на всяка от преговарящите страни и още по-точно на външните 

фактори, които пречат на нормалния диалог между двете съседни държави, колкото 

и по принцип да са ясни. Принос на дисертацията в тази й част е разработването на 

японската „теория за териториалната цялост”, на основните различия между 

съседите, на методите на дипломацията да се съчетаят едностранни претенции с 

национални интереси вкл. и за т. нар. Северни територии, както и пътят  на двете 

съседни държави до подписването на съвместната декларация от 19 октомври 1956 

г. Тя поставя край на състоянието на война между двете държави и открива 

възможности за развитие на икономически и консулски отношения.  

Научен принос на авторката е разработването на въпросите на японо-

съветските политически отношения през 60-те години на ХХ в., в рамките на които 

тя анализира решението за създаване на Сили за самоотбрана на Япония и 

последствията от това решение, предвид подготовката единствено на офицерски 

състав. Принос е разкриване на прилагането на новата дипломация на „равните 

разстояния”, предизвикана от развитието на китайско-съветския идологически и 

териториален спор и желанието на азиатската държава да запази неутралитет в 

неговия ход. Това решение и прилаганата дипломация са въпрос на политическо и 

обществено поведение при започналия нов активен диалог Япония – СССР през 60-

те години, получил подкрепа от ЯСП, от японското общество чрез граждански 

организации и от представители на парламента. Б. Митева разкрива моделите на 

двустранно обсъждане на икономическите контакти, механизмите на междупра-

вителствените консултации, координирането на търговско-икономическите връзки 

в детайли, които открояват ролята на съответните правителства на търговските 

представителства, дейността на офисите на големи японски компании и т. нат. 

Всички тези детайли, породени от т. нар икономическа дипломация на Япония са 

сериозен научен принос на авторката. От прилагането на този вид дипломация 

японските управляващи постепенно постигат по-голяма самостоятелност във 

външната си политика въпреки политическия натиск на САЩ. По този начин 

Япония и СССР подготвят т. нар. второ оживление в техните икономически и 

търговски връзки, в съвместното използване на крайбрежните води и територии и в 

развитието на двустранната търговия. 

Върху тези проблеми авторката се съсредоточава във втората част на първа 

глава, въпреки началото на американско-китайското сближаване от началото на 70-

те години. Умението на авторката да анализира вътрешните и външните фактори в 

едно направление, да открой страховете на управляващите в Токио и приносите на 

министър председатели от рода на Какуей Танака, Такео Мики, Тукуда и Охира с 
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техния прагматизъм, за да насочат в интересуващия ги поток японо-съветските 

отношения. Принос на дисертантката е разкриването на икономическата 

дипломация и постигането на „перфектна взаимо-допълняемост в японско-

съветското сътрудничество специално в Далечния изток и в Сибир” с подкрепата 

на държавните институции, банките и правителствата, въпреки конкуренцията на 

РК. Авторката доказва, че за трайни положителни резултати, при натиска на САЩ 

и конкуренцията и на КНР, са потребни буквално непрекъснати анализи и грижи. 

Под натиска на известни външни фактори през първите години на осмото 

десетилетие на ХХ в. настъпва влошаване в двустранните отношения, които се 

преодоляват едва през 1985 г. Ас. Митева прави много сериозен и аргументиран 

анализ на препятствията пред японската икономическа дипломация, разкрива 

преплитането на интересите на всички държави от района, на ЕИО и САЩ, тя 

успява да разкрие и цялата панорама на напрегнатите отношения в глобалната 

система на политическото напрежение. 

Втора глава на дисертацията е посветена на сложните и напрегнати 

отношения между Япония и КНР след 1949 г., които се развиват вълнообразно и 

напрегнато поради т. нар тайвански проблем и териториалните спорове. Авторката 

анализира събитията и процесите, съпътстващи японско-китайските отношения в 

три отделни части и в една вътрешна структура на втора и трета част, която 

очертава панорамно хода на съседските отношения и факторите, оказващи влияние 

върху тях. В старанието си обхване всички явления и процеси, ас. Митева се връща 

към първите следвоенни години и в този смисъл допуска излишни повторения. По-

важното е богатството на исторически факти, разкритата сложна система на 

вземане на решения в Япония, противоречията между институциите в страната, 

фракционността на политическите партии и действащата система хабацу. В нея 

влизат управляващата ЛДП, свързана с едрия бизнес, Диетата, бюрокрацията, 

неформалнте групи по интереси и общественото мнение. ЯСП и ЯКП поддържат 

сътрудничеството с КНР, но ЛДП поддържа искането за контрол над о-вите 

Сенкаку. В интерес на сътрудничеството през 60-те години управляващите въвеж-

дат в механизмите на външната политика т. нар. народна дипломация и понятието 

„приятелска търговия” и със соцстраните от Източна Азия, и с другите. По 

познатата вече схема Митева анализира положителните и отрицателните фактори, 

които въздействат върху търговско-икономически контакти с КНР, както и 

системното политизиране на тези контакти от страна на Пекин. Японският бизнес 

обаче е прагматично настроен, част от него приема политическите искания на КНР, 

но фактически не променя отношението си към Тайван и РК. Цифрите са най-

силният аргумент в политиката на Токио, а не иделогическите съображения на 

китайските лидери. А цифрите не показват особени промени в количественото 

измерение на търговския оборот, обратно - има  повишения на показателите. Има и 

японски деликатни отклонения от ограниченията на КОКОМ и ЧИНКОМ в 

рамките на 60 вида стоки, въпреки възникналите противоречия със САЩ.  

Дисертантката прониква дълбоко в методите, специфичните приоми и 

определения на японската дипломация като подчертава силното обществено 

въздействие върху икономическата политика спрямо КНР. Нейно постижение са 

сравнително-аналитичните таблици и диаграми за търговския оборот Япония- КНР, 

диаграмите за структурата на този оборот, значението на съвместните заявления на 
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двете правителства, методът на извиненията към даден народ, в случая китайския, 

значението на признаване на законното правителство и други подобни стъпки със 

силно въздействие в стил „народна дипломация”. Тези разработки на авторката са 

сериозен научен принос към теорията на международните отношения. Нова тема 

през 80-те години е конкуренцията в района на АСЕАН, но общата оценка на 

авторката като цяло е положителното развитие на японско-китайските търговски 

отношения, на общите проекти и филиалите на над 600 японски фирми в КНР, т. е. 

постигнат е апогей на двустранните отношения. Митева подкрепя това свое 

заключение с богатство от фактически материал, цифри, таблици и диаграми. Това 

също е научен принос на авторката. 

Трета глава на дисертацията, посветена на японската политика по 

отношения на РК и на КНДР, отново е задълбочено разработена. В нея авторката 

разкрива твърде сложните отношения Япония-РК поради историческата вина на 

първата спрямо корейския народ и корейската държава след 1910 г., когато Япония 

превръща Корейския полуостров в своя колония. Спомените на обезправения 

колониално потиснат народ, експлоатацията на неговите подземни и надземни 

богатства, сериозната антияпонска съпротива по време на Втората световна война, 

за която авторката не споменава, естествено поддържат враждебността на Сеул към 

Токио. До 1965 г. тази враждебност създава сериозни препятствия пред нормалните 

икономически отношения между двете страни. Митева предлага много сериозни 

аргументи в анализа на трудните години в двустранните отношения. Тя се вглежда 

в познатия феномен – след 1948 г., когато се създават РК и КНДР, Япония успява 

да постави основите на икономическата си политика спрямо Северна Корея, 

независимо, че Токио не признава режима в страната, двете нямат официални 

дипломатически отношения, а имат териториални спорове за о-ви Такешима. ЯСП 

активно подкрепя това направление на японската политика, дори по-активно от 

ЯКП. В същото време Япония и РК са в страното положение на „отношения на 

липса на отношения”. Ас. Митева прави впечатляващ сравнителен анализ на 

отношенията Сеул-Токио и на темповете на икономическата дипломация към РК и 

КНДР в полза на Северна Корея. Проблемите за Япония към двете корейски 

държави се усложняват предвид необичайното им положение, в което те се 

намират между сложните отношения САЩ, СССР и КНР.  

Б. Митева разглежда създаденото положение и инициативите на японската 

страна в няколко плоскости - на отношения с всяка от корейските държава, на 

постигнатото в контактите с всяка от тях и трета плоскост – влиянието на 

системата на глобалните международни отношения. В тези страници с 

неопровержими доказателства, факти и аргументи авторката разкрива: 1. 

доказателствен материал за позициите на Япония, която не иска да допуска военен 

конфликт на полуострова, нито изолиране на КНДР, но държи на военния си 

съюзник РК, без който няма пълни гаранции за своята сигурност; 2. Япония не 

допуска намеса на РК в отношенията й с КНДР. Токио прилага разнообразни 

методи и средства, за да поддържа сътрудничество и приятелство със Северна 

Корея, да „укротява” в дадени моменти враждебността на РК, да я тласне към 

контакти с КНДР, да ограничи възможностите за военни и политически конфликти 

и т. нат. 3. Има и криминални напрежения след операции на тайните служби на 

Севера или инициативи на самата Япония срещу лица от южнокорейския елит и 
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прочие. Японската дипломация излиза от напрегнатите периоди с успешното 

прилагане  на основните форми на дипломация – отделяне на политиката от 

икономиката и съчетание на двете, както и народна дипломация. В резултат се 

стига до относително разведряване на обстановката на Корейския п-ов, но 

отношенията Япония – РК остват напрегнати. 

Всяка глава на дисертацията завършва с изводи на авторката, в които се 

допуска ненужно повторение на исторически факти. За съжаление, повторенията 

продължават и в заключението на изследването, което е в 53 страници, а може да се 

съкрати без повторения на 15-20 страници. Оставам с впечатлението, че авторката 

непрекъснато иска да доказва тези изводи и прибягва към излишни, отежняващи 

повторения. А основните, принципни и обобщаващи изводи са верни и безспорни. 

В една обемиста научна работа естествено се допускат технически грешки, 

някои неточности (като войната на КНР срещу Виетнав, която продължава само 

един месец, а не няколко, и не успявя да окупира страната), нестандартното 

изписване на индекси, някои технически грешки при изписването.  

Приносите на асистент Б. Митева в научното изследване обаче са 

неоспорими. Всеки модел дипломация, ползвана от управляващите в Токио, е 

анализиран в подробности, с доказателства и убедителни аргументи. Всяка глава 

съдържа научни приноси, всяка от тях може да се приеме за самостоятелно 

изследване, а обединени те са достоен принос за българската историография за 

съвременната история на държавите от Източна Азия и на целия азиатски 

континент, както и за теорията и практиката на международните отношения.  

Предвид гореказаното, с увереност и убеденост в безспорните научни 

качества на представената дисертация и в значителните научни приноси на 

докторантката, аз ще гласувам за присъждане на образователната и научна степен 

ДОКТОР на БОРЯНА НИКОЛАЕВА МИТЕВА.  

 

 

София, 21 януари 2016 г. 
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