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Представената за защита дисертация е на тема: „ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА 

ОБЕДИНЕНА ГЕРМАНИЯ (1990 – 1998)”. Научен ръководител - доц. д-р Искра 

Баева, катедра „Нова и съвременна история” към Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” 

През втората половина на ХХ век  разделена Германия остава една от най-

невралгичните точки на европейската и световната политика. Създадените две 

държави – ФРГ и ГДР, се превръщат в символи и витрина на блоковата система. Дори 

и след падането на Берлинската стена германският въпрос продължава да създава 

напрежение между великите сили. Нужни са още години на усилена дипломация, 

докато ФРГ възстанови напълно държавния си суверенитет и заеме полагащото й се 

място на   международната политическа сцена. Драматичната изменчивост на новата и 

съвременната  история на Германия привлича вниманието на изследователи от цял 

свят. Естествено най-голяма скорост набра германската историография. Но поради 

малката дистанция от време и ограничения достъп до огромни масиви от документи, 

разкриващи действителните мотиви за политическите решения и действия, отделните 

публикации и дори монографичните изследвания са все още фрагментарни.  

Посочените трудности не са обезсърчили авторката на рецензираната  

дисертация. Тонка М. Костадинова е успяла да напише задълбочена, обобщаваща 

монография  върху целия период на възникване и разрешаване на германския въпрос, 

обхващащ почти половин век - от 1945 г. до 1998 г. Въпреки, че е завършила 

Юридическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”, с настоящата работа тя се 

изявява и като талантлив изследовател – историк. Интересът на авторката към 

близкото минало на Германия датира още от студентските години. За него вероятно  

допринася и отличното владеене на немски език. Тя успешно защитава дипломна 

работа върху външнополитическите аспекти на германското обединение.  

 Всъщност докторската дисертация на тема -  „Външна политика на обединена 

Германия (1990 – 1998)” ,  е логично продължение на научните дирения на авторката. 

Акцентът в изследването пада върху стратегическата промяна във външната политика 



и в международния статут на ФРГ в резултат на възобновяването на германското 

единство. Т. Костадинова убедително доказва, че тази промяна протича  именно през 

периода 1990 – 1998 г., паралелно с процеса  на възстановяване на пълния държавен 

суверенитет на страната. Хронологически периодът съвпада с последните два мандата 

от шестнадесетгодишното  управление на коалиционните правителства на 

християндемократите, оглавявани от Хелмут Кол. Т. Костадинова прави задълбочен и 

пространен анализ на сложния процес на трансформация на германската външна 

политика от обект във важен субект на международните отношения. Въпреки 

съществуващият огромен брой публикации върху отделни аспекти и проблеми на 

външната политика на Германия след обединението, този процес не е проучен 

цялостно не само в нашата, но дори и в немскоезичната  историография. 

Предложеният за защита обобщаващ труд представлява пръв сполучлив опит в тази 

насока, което определя и неговия основен научен принос. 

Самото изложение далеч надхвърля заявените в заглавието хронологични 

рамки, тъй като включва и една встъпителна глава, посветена на развитието на 

германския въпрос от края на Втората световна война до обединението на Германия 

през октомври 1990 г.  За съжаление този период от германската история все още не е 

достатъчно проучен у  нас. Авторката и  тук запълва значителни празнини в 

българската историография.  

По обясними причини броят на позоваванията на архивни документи в 

дисертацията е доста ограничен, но количеството на другите източници е   

впечатляващо.  Авторката добросъвестно е проучила огромен брой публикации на 

оригинални документи, материали от интернет,  мемоарна и научна литература, 

статии от периодичния печат. Преобладаващата част от използваната библиография е  

на немски и английски език, което позволява на Т.Костадинова да обогати и  

българската  историопис с нови факти и тематични акценти.  

Структурата на монографията е изградена на хронологично-тематичен  

принцип. Сполучливо е аргументирана и възприетата периодизация. Дисертацията се 

състои от увод, три глави и заключение, към които е приложена и пространната 

библиография. В първа глава, озаглавена „Германският въпрос в системата на 

международните отношения (1945-1990)”, авторката  разглежда три основни кръга от 

проблеми - историческото развитие   на германския въпрос през посочения период; 

основните акценти във външната политика на ГДР и ФРГ, и в техните двустранни 

взаимоотношения; вътрешните и външните политически фактори, създали условия за 



обединението на Германия. Както вече беше отбелязано,  тази глава също така 

съдържа  редица научни приноси. Отделено е внимание на „източната политика” на 

правителството на В. Бранд и на политическата офанзива на лидера на ГДР - 

В.Улбрихт, способствали за политическото сближаване и активизиране на „германско-

германските отношения”. В работата се съдържат интересни данни  за  10-точковата 

програма на Х.Кол, трасираща изграждането на валутно-икономическия съюз между 

ФРГ и ГДР, и т. н. За първи път се разкрива и съдържанието на „плана Модров” , т.е. 

визията на последното източногерманско правителство за създаване на конфедерация 

между двете държави. За първи път се въвеждат  в научен  оборот и данни от редица 

нови документи за процеса „2 плюс 4”, отразяващи дипломатическите инициативи на 

най-засегнатите от разрешаването на германския въпрос  страни – ФРГ, ГДР,  САЩ, 

СССР, Великобритания и Франция.  

Втората глава е най-обемна и е със заглавие -  „Трети мандат на коалицията 

ХДС/ХСС и СвДП – преходен период за германската външна политика (1990 – 1994)”. 

Тя съдържа пет параграфа. В първия се проследява сложния процес на формиране на 

основните принципи на външната политика на обединена Германия,  уточнява се и 

цената на нейната независимост. Вторият параграф е посветен на кризата в 

Персийския залив през 1990-1991 г. Авторката изтъква, че една от основните причини 

за ненамесата на ФРГ във въоръжения конфликт  се дължи на конституционното 

ограничение за изпращане на германски войски вън от страната.  Третият параграф 

третира  германската политика в процеса на разпадане на Югославия (1990 – 1994 г.) 

Т. Костадинова споделя мнението, че с подкрепата си за  независимостта на Словения 

и Хърватия ФРГ дава начален тласък за разпада на Югославия. Четвъртият параграф 

разкрива ролята на обединена Германия за изграждането на Европейския съюз.  

Авторката проследява усилията на германския канцлер Х.Кол и на френския 

президент Ф.Митеран за преустройството на ЕИО в ЕС, за определяне на принципните 

стълбове на договора от Маастрихт.  

В петия параграф, който разглежда германската политика по сигурността, са 

обособени три подпараграфа, посветени на  членството на Федералната република в 

ООН, в НАТО и на участието й в институционализацията на Съвещанието за 

сигурност и сътрудничество в Европа /ССС Е/. За да се активизира членството в ООН, 

Бундестагът разрешава участието на германски войници в мироопазващите мисии на 

организацията. ФРГ засилва и позициите си в НАТО като увеличава състава на 

армията си и взема дейно участие в изграждането на новата архитектура на Алианса 



по въпросите на сигурността. Според Т. Костадинова, СССЕ е най-удачният форум за 

диалог между Изтока и Запада. Тя  разкрива   усилията на германската дипломация  и 

лично заслугите на Х.Д. Геншер за превръщането на  СССЕ в международна 

организация с постоянно действащи органи и механизми. Изводът на авторката е, че с 

участието си в ООН, НАТО и СССЕ, обединена Германия участва активно в 

изграждането на съвременната система за колективна сигурност.  

Третата глава е озаглавена „Последен мандат на коалицията ХДС/ХСС и СвДП 

и международната дейност на обединена Германия (1994-1998)”. Тя съдържа четири 

параграфа,  посветени на  германската политика в НАТО,  в Европа, в конфликта в 

Босна и Хергцеговина, и в кризата в Косово. Авторката показва, че идеята за отваряне 

на Алианса на изток за първи път се лансира от германския министър на отбраната Ф. 

Рюе, а заслуги за нейното осъществяване имат и Х.Кол, и К.Кинкел. Тя много добре 

изяснява съдържанието и целите на „Програмата партньорство за мир”. За Германия 

връзката между разширяването на НАТО и  на ЕС е от първостепенно значение и тя се 

стреми двата процеса да протичат паралелно. В стремежа си да засили диалога с 

Москва, германското правителство става инициатор и за създаването на постоянния 

съвет „Русия – НАТО” .  

Според Т. Костадинова, началото на мандата на конституираното през 

октомври 1994 г.  коалиционно правителство съвпада с германското председателство 

на ЕС и затова европейската интеграция заема първостепенно място във 

външнополитическата му дейност. За периода 1994-1998 г. тя очертава три основни 

приоритета в европейската политика на Германия  - 1) изменение на договора от 

Маастрихт, с цел по-нататъшната институционализация на ЕС; 2) разширяване на ЕС 

на Изток; 3) въвеждане на единна европейска валута в страните – членки. Авторката 

правилно достига до извода, че основна роля в процеса на европейската политическа 

интеграция играе германско-френското сътрудничество. Наследникът на Ф. Митеран – 

Ж. Ширак, обаче проявява по-голяма склонност към съблюдаване на националните 

интереси. Това разгаря противоречията за ролята на европейските и националните 

парламенти, за обхвата и етапите на европейското разширяване.  Т. Костадинова 

изяснява и заслугите на германската дипломация за изготвянето на „Агенда 2000”, 

определяща ролята на ЕС през ХХІ век, за приемането и номинирането на нова 

държави-членки, и т. н.  

Двата последни параграфа разглеждат федералната политика във връзка с 

войната в Босна и Херцеговина, и с кризата в Косово. Според авторката, от самото 



начало на конфликта в бивша Югославия позицията на германското правителство е 

открито антисръбска. Тя изтъква и несъстоятелността на германската визия - на 

територията на Босна и Херцеговина да се създадат три държави, на базата на 

националното самоопределение. Т. Костадинова показва, че до края на 1998 г. ФРГ се 

въздържа от активни действия в Косово. Но малко преди да загуби властта през 

септември с.г, без съгласуване с бъдещите канцлер - Г. Шрьодер и  външен министър - 

Й. Фишер, правителството на Х. Кол взема решение за включването на германски 

части в плануваната от НАТО военна акция срещу Сърбия.   

Трудно е да се изброят всички проблеми, разглеждани в панорамното и 

многопластово изследване на Т. Костадинова. Дисертацията засяга въпроси не само на 

германската, но и на европейската, и на световната история, пресъздава динамична 

изменчивост на съвременността. Много добро впечатление прави и стремежът на 

авторката да назове авторите на политическите инициативи и действия, да подчертае 

личните заслуги на канцлера Х. Кол, на външните министри Х.Д.Геншер и К. Кинкел, 

и на редица други видни германски политици и дипломати, не само от „ерата Кол”, но 

и от по-ранните етапи. Авторката прецизно използва източниците и въпреки тяхната 

разнородност и противоречивост /тук се има предвид преди всичко мемоарната 

литература/, следва автономна логическа линия  в изложението и констатациите си.  

Въпреки изтъкнатите достойнства, както към всеки обемен труд и към 

рецензираната докторска дисертация могат да се отправят  критични бележки. 

Авторката игнорира една много важна специфика на федералната политика, а именно 

тясното й обвързване с икономическата. Лишена от външнополитически суверенитет, 

ФРГ умело използва силата на своята икономика като форпост за утвърждаване на 

международния си авторитет.  Проучванията показват, че още през 70-те години, чрез 

вноса на нови технологии, оборудване и комплексни обекти, Западна Германия 

засилва икономическото си влияние в Източна Европа и в Третия свят. В този смисъл 

твърдението на Т. Костадинова, че ФРГ няма интереси в Ирак, е неиздържана. 

Несъстоятелна е и тезата, че до 1989 г. източната политика на Федералната република 

има предимно идеологически характер. Езоповският език на дипломацията не 

обяснява действителните мотиви за усилията на ФРГ да поддържа добри отношения 

със СССР, а по-късно и с Руската федерация. Тук отново доминиращи са 

икономическите интереси – богатите енергийни и суровинни източници, и огромния 

руски пазар.   По време на перестройката двустранните отношения се активизират. 



Реформаторът М. Горбачов изпраща  новите си ръководни стопански кадри  да 

специализират пазарна икономика във Федералната република. 

 Недооценено е и значението на различията в стопанското състояние на двете 

германски държави. Поради това авторката твърди, че едва през 1990 г. ФРГ 

окончателно решава как ще се реши германския въпрос (с. 62). Притежавайки много 

по-силна и независимо структурирана икономика, Западна Германия по начало се 

стреми не към обединение, а към присъединяване на ГДР.  Разчетите за цената на 

приобщаването на източните провинции към западните са готови  още през 1988 г. По 

същото време федералните масмедии вече водят  полемика дали да се признава 

образованието на източногерманците.  В работата не е отделено внимание и на 

рестриктивните и лустрационните мерки, приложени спрямо населението на бившата 

ГДР след обединението. В изложението са допуснати  и някои повторения, и 

връщания назад. Неправилно се транскрибира на български и името на представителя 

на ХДС/ХСС в Бундестага като В. Шаубле, вместо В. Шойбле. 

Направените критични бележки съвсем не омаловажават научните приноси на 

дисертацията и нейното значение като първо проучване в българската историография  

върху външната политика на кабинетите, оглавявани  от „обединителя на Германия” – 

Х. Кол. Т. Костадинова изрично подчертава, че поради широката мащабност на 

проблематиката, акцентира само върху външнополитическите аспекти. На този етап 

препоръките се правят с цел да подпомогнат авторката в евентуалната й бъдеща 

изследователска работа. Авторефератът вярно отразява основното съдържание и 

приносите на дисертацията, с тази забележка, че анализът е малко разтеглен. 

Докторантката е написала и три статии - две са вече публикувани, а третата е приета за 

печат.  Те са посветени на любопитни факти около падането на Берлинската стена, на 

германската външна политика в процеса на разпадане на Югославия, на 

международното договаряне на германското единство. 

В заключение мога да повторя, че творческата продукция на Т. Костадинова 

съдържа сериозни приноси и отговаря на всички изисквания за получаване на научна 

степен. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното 

жури да гласуват за присъждането на ТОНКА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА  на 

образователната и научна степен „ДОКТОР”. 

 

София, 25 юни  2011 г.                                 РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                                            /доц. д-р Г. Никова/ 



 

 

 

  

 

 

              

                 

               

 

 


