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РЕЦЕНЗИЯ

на дисертационен труд

за присъждане на научна степен “доктор на политически науки”

в професионално направление 3.3. Политически науки

автор на дисертационния труд: д-р Тадеуш Мендзеловски

катедра „Администрация, управление и политически науки”

факултет „Международна икономика и администрация”

на ВСУ „Черноризец Храбър”

тема: „Пацифизмът в Полша след Втората световна война“

Рецензент: доц. д-р Калоян Смилков

Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Представеният за защита дисертационен труд е посветен на значим

проблем в обществените науки, какъвто е въпросът за пацифизма.

Пацифизмът pacificus е словосъчетание от латински между pax - мир и

facio - правя. Пацифистите са хора с различни политически убеждения.

Под общото понятие за пацифизъм се приема отхвърлянето на всички

нагласи, пораждащи агресивно, войнствено и насилствено отношение към

другите човешки същества. Накратко, той е уважение към естествения ред.

Според д-р Тадеуш Мендзеловски, пацифизмът е „отказ от война и

насилие“.

Научната област, в която се ситуира дисертационният труд е в

сферата на сравнителните политически изследвания, сравнителното

религиознание и хуманитаристиката, която определя и неговия

интердисциплинарен характер. Направен е опит за цялостен преглед на
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разглежданата тема през отношенията между народите, културите и

хората. На основата на сравнителния анализ и изследване на различните

възгледи за пацифизма се предлагат множество решения на актуални

проблеми стоящи пред Полша от края на Втората световна война до сега.

Дисертационният труд на д-р Тадеуш Мендзеловски до голяма

степен компенсира пропуските на други подобни изследвания,

предлагайки богат спектър от елементите на отношението към мира,

извеждайки на преден план актуални акценти и такива с общ характер

(войната, агресията, насилието, тероризма), които предстои да бъдат

издигнати като морален проблем в обозримо бъдеще. Като разглежда

широко материята за пацифизма, представеният за защита дисертационен

труд запълва една съществена празнина в изследванията на държави и

региони, както и международното сътрудничество в областта на мира.

Дисертационният труд е плод на добросъвестна изследователска дейност и

специализирани познания в тази област, придобити като резултат на богат

практически опит в тази страна.

Обща оценка за достойнствата на дисертационния труд

Дисертацията е на руски език и се състои от увод, две части – глави с

по два и шест параграфа, заключение и библиография 256 страници, с

около 513 основно полски и чуждестранни източника от различни области

на научните изследвания.

Обект на изследването е историческата поява на процеса за мир след

Втората световна война и произтичащите възможности и перспективи за

по-нататъшното им развитие.

Предмет на изследването е научният дял международни отношения и

международно сътрудничество в областта на мира, където последното се
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разглежда като поведение, отразяващо външно-политическите и вътрешно-

политическите действия на държавите, провеждащи се в и извън техните

национални граници. Изследването има за основна цел да направи анализ

на процеса за мир след Втората световна война на и да даде отговор на

въпроса за предотвратяване на бъдещи конфликти предвид новите

геополитически реалности. Дисертационният труд има за задача да даде

адекватен отговор на предизвикателствата, идващи от променящата се

среда в глобален мащаб, както и да предложи конкретни стъпки за

преодоляване на съществуващите пречки за мирните процеси.

Структурата на дисертационния труд е логична и обоснована,

научният анализ е последователен и включва като обект

несистематизирано изследвани проблеми, така и на нови, по-слабо

изследвани такива, като различните представи християнските

вероизповедания (православие, католицизъм, протестантство) и какво е

тяхното отношение към мирът и войната.

Първата част от дисертацията описва стойността на мира и забраната

за участие във войни на различните религиозни християнски и

нехристиянски сдружения. В Република Полша са регистрирани и вписани

170 църкви и религиозни организации. Религиозните малцинствата имат

гарантирана конституционна свобода. Република Полша има организации

изповядващи езически вярвания. Описани са възгледите на католическият

философ Йоахим Конджела който смята, че тероризмът и насилието не са

свързани природните закони и не са движещи сили на историята. Войните

трябва да бъдат предотвратявани.

Втората част описва идеите за пацифизма проявени от различни

организации. Според Дружеството за европейска култура „SEC“,

пацифизмът е протест против всякакво насилие и той защитава хората да

се въздържат от войни. Дружеството „PAX“ е основано след Втората

световна война при възстановяване на Полша ръководейки се от
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християнски и общочовешки подбуди, приема мирът за първостепенна

идея. Мисията на Международния дом за младежки срещи е провеждането

на исторически обучения, въз основа на историята на Аушвиц и

символиката на това място в света, в съчетание с гражданското

образование, насочено към спазването на човешките права, толерантност и

зачитане на различията.

Д-р Тадеуш Мендзеловски анализира аргументите и изводите на

редица мислители, като идеите за етичните ценности на Юлиян

Александрович изразени чрез принципа „не убивай ненужно други форми

на живот“. Възгледите на Анджей Баландинович от катедра „Мир и

пробация“, популяризираща специфичните знания относно отговорността

за съдбата на човека. Също и политико-философските идеи на Мария

Шишковска, изразени в безусловното отхвърляне на всички войни и

приемане на мира за най-висшата ценност, тъй като войните са не само

израз за натрупване на негативни реакции под формата на въоръжени

конфликти, но имат и негативно въздействие върху социалния и

интелектуалния живот.

Съдържанието на всяка от главите е подобно изложено в отделни

параграфи като в края на всяка глава са направени конкретни изводи,

които представляват обобщения и оценки по разглежданата проблематика.

Дисертационният труд представя докторанта като интелигентен, и

добросъвестен изследовател, подходил отговорно към дисертационното

изследване. Широката обща култура на докторанта, познанията му за

различни области на научното знание – политически изследвания,

международни отношения, сравнително религиознание и хуманитаристика

са му дали възможност да създаде научен продукт, отличаващ се със

морална задълбоченост и критичен поглед върху тенденциите в

изследваната област.
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Стилът на изложение е разбираем, а текстът на дисертационният

труд коректно ограничава авторовите изводи и анализи от използваните

текстове на други автори. Големият брой автори посочени в литературата

показват, че са изследвани множество публикации теоретици и практици в

областта на пацифизма.

Характеристика на научните приноси в дисертационния труд

Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити и в трите

основни направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд:

новост в науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на

научните постижения в практиката. Резултатите от научните изследвания

са практически приложими като лекционни и учебни материали.

Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Публикациите свързани с дисертационния труд са 8 (осем).

Представените публикации отразяват съществени части от изследването и

отразяват получените научни резултати, каквито са изискванията на Закона

за развитие на академичния състав в Република България.

Оценка за автореферата

Авторефератът д-р Тадеуш Мендзеловски отразява основните

положения и научните приноси на дисертационния труд. Направен е

съгласно изискванията на ЗРAСРБ.
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Критични бележки и препоръки
Наред с всичко положително към така представеното дисертационно

изследване могат да бъдат отправени и някои препоръки с оглед

подобряване работата на д-р Тадеуш Мендзеловски в бъдещата му

изследователска дейност.

На първо място препоръчвам в бъдещите си научни разработки

авторът да разшири обсега на разглежданата проблематика за пацифизма,

като включи автори като Лев Толстой, Махатма Ганди, Бъртран Ръсел,

Джон Ленън, както и авторите на идейния й контрапункт – милитаризма.

Казаното в никакъв случай не намалява стойността на изследването.

Мотивирано предложение

Представеният за защита дисертационен труд има характера на

завършено научно изследване. Получените резултати имат приносен

характер, което ми дава основание да считам, че дисертационния труд

отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за

неговото приложение. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост

изразявам положителна оценка за дисертационния труд на д-р Тадеуш

Мендзеловски и препоръчвам да му бъде присъдена научна степен „доктор

на политическите науки“.
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