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1.Актуалност и значимост на разработвания проблем.
Либерализмът никога не е преставал да бъде обект на повишен
интерес. Това се дължи, може би на това, че неговата история широко се
преплита със западната политическа мисъл и политическа практика.
Защото в политическата област либерализмът практически е неотделим от

демократическия идеал, без да се смесва с него. В икономическата област
той се изразява в желанието да се ограничи намесата на държавата, за да се
осигури свободната инициатива на хората. Правейки от индивидуалната
свобода основна ценност, либерализмът силно влияе и на процесите в
Централна и Източна Европа през 80-те и 90-те години на ХХ век.
Неолибералните политически и икономически доктрини стават водещи и
те са основата, върху която народите в тази част на Европа променят
своите политически и икономически модели на развитие.
В това е и актуалността на работата на д-р Кшиштоф Прендецки. Той
се е опитал да разгледа трансформациите, които Полша осъществява в
различни области, през призмата на неолибералната идеология – като се
започне от 80-те години на ХХ век и до наши дни. Такова изследване
заслужава

адмирация

и

изисква

задълбочени

познания,

както

в

разнородните доктрини на либерализма, така и в различните му прояви в
живота на полското общество.

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд.
Дисертационният труд е в обем от 366 страници, разделен на четири
основни раздела и съответните параграфи, въведение и заключение.
Използвани са 388 специализирани заглавия и 84 източника от Интернет.
След всеки параграф (оформен като глава) се правят и съответните изводи.
Широтата на направеното изследване показва желанието на автора да
изследва най-важните промени, настъпили в полското общество след
приемането на „Закона на Вилчек“(1988 г.), както и приетото на тази
основа законодателство (1989г.), основаващо се на „пакета на Балцерович“
– система от мерки, с ярко изразен неолиберален характер. Анализирани са
различни страни от трансформираната Полша, като са показани различни

положителни

и

отрицателни

тенденции.

Изследва

се

социалното

неравенство в Полша, проблемите на екологията, бизнеса и частните
предприемачи, проблемите на образованието, мястото и ролята на
профсъюзите, икономическата борба с религията(!?), проблемите на
селското стопанство, бюрокрацията и мястото и ролята на държавата сега.
3. Научни приноси в дисертационното изследване.
Считам, че основните приносни моменти в дисертационното
изследване могат да се видят в анализа на прилагането на основните
неолиберални изисквания в живота на полското общество. Според д-р
Кшиштоф Прендецки, това са: свобода, собственост, отговорност и
справедливост. Авторът показва значението на икономическата свобода и
предприемачеството,

като

критично

извежда

разбирането

си,

че

недостатъчно последователното провеждане на неолибералната политика
от полските правителства след 1989 година не са довели до очакваните
резултати

- в икономиката, данъчната система, социалната политика,

земеделието, екологията, системата на държавната администрация.
Отчасти

това

се

дължи,

според

автора,

на

психологическата

неподготвеност на хората за т.нар. „шокова терапия“, отчасти и на
традиционните им нагласи, че „държавата ще помогне“. Критикувайки
модела на неолиберализма, реализиран в Полша, авторът не смята, че това
е окончателна победа на пазара, пазарните отношения, лесеферизма, а
прави разумни предложения за подобряване на реализиралите се
тенденции на неолиберализма в Полша. Посочва и невралгичните зони,
където може да възникнат социални конфликти – в образованието,
селското стопанство, екологията, кредитирането на младите хора,
увеличаването на бюрократичния апарат.

Избраният подход на автора

цели да покаже, че единствения възможен начин да се осъществи преход
от реален социализъм към либерална демокрация е свързан със

създаването на пазарна икономика и законодателство, което да осигури
свобода на действието на частните интереси, които могат да доведат до
възход и богатство на всички сфери на обществото. За мен беше
любопитно да видя в дисертацията и как д-р Прендецки е отговорил на
въпроса за моралните аспекти на неолибералната политика (2.1 Равенство
и социално неравенство в междудисциплинарното и неолиберално
разбиране; 2.3. Етично отговорен бизнес) – тук триумфът на либерализма
има твърде горчив вкус и заслужава всичките си провали, включително и в
Полша. Все пак, авторът подчертава, че висше благо не е вече
нравственото усъвършенстване на индивида, а богатството на общността.
5. Критични бележки.
Имам няколко критични бележки,
Първата е относно точността на превода на български език на
автореферата и допуснатите в него повторения. Тук е било необходимо
една по-солидна редакторска намеса, за да се представи по-добре
съдържанието и основните идеи в дисертацията.
Второ, самата дисертация има утежнена структура. Тя очевидно е
замислена като монографичен труд, а би било по-стегнато, за настоящата
защита,

концептуално да е концентрирана върху тематични области,

примерно: политика, икономика, социални и образователни дейности,
култура. Така анализът ще се концентрира върху най-важните аспекти на
промяната в Полша и ще се откроят научните приноси.
Трето, в първи раздел биха могли да се изведат основните идеи на
класиците на либерализма и неолиберализма, чиито последователи в
Полша приемат и прилагат тези доктрини. Така ще се покаже каква
връзката и предпочитанията на неолибералите в Полша, относно
трансформирането на полското общество и изграждането на Нова Полша.

Четвърто, според мен параграфите, свързани с Швеция (1.3.4; 2.1.4)
могат да отпаднат, защото само утежняват изложението. Спорен за мен е и
параграфът 2.2. Икономическа борба с религията. – не само като заглавие,
но и като изложение. Той би могъл да бъде разгърнат в отделно
монографично изследване.
7. Заключение.
Първо, направените от мен общи препоръки и забележки в никакъв
случай не омаловажават изследването, направено в дисертационния труд
на д-р Кшиштоф Прендецки.
Второ, на основата на представените резултати: дисертацията,
автореферата и броя на публикациите, свързани с дисертационния труд,
както и съдържащите се в тях приноси, предлагам на уважаемите членове
на Научното жури да присъдят ОНС „Доктор по политология“ по научна
специалност 3.3 „Политически науки“ на д-р Кшиштоф Прендецки.
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