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Дисертационният труд с обем от 260 страници, се състои от
въведение, две части, като първата част е от две глави, а втората е от
четири глави, заключение и библиография. Главите завършват с конкретни
обобщения, изводи и практически препоръки .
Библиография съдържа заглавия, от които Авторови произведения
246, Периодичен научен печат 264, 2 материала на резолюции и
декларации.
Дисертационен труд е обсъден в Катедрата „Администрация,
управление и политически науки“ във факултета „Международна
икономика и администрация“ и насочен за защита пред научно жури.
Авторът на дисертационният труд е преподавател в Института за
политически науки във факултета „Обществени науки и информатика“ във
Висша бизнес школа – National-Louis University в Нови Сонч.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на научното
жури на 06.10.2017 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ
“Черноризец Храбър“.
Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър“ и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторантура“.
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І. ОБЩА ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД
1. Въведение
Основната идея на труда “Пацифизмът в Полша след Втората
световна война“ е необходимостта от популяризиране на идеите за мир.
Пацифизмът пропагандира по нататъшно съществуване на човечеството, в
противодействие на огромните ресурси на оръжия за масово унищожение
в съвременния свят. В Полша функционират мнения, че пацифизмът би
могъл и би трябвало да обедини разделеното човечество. За това е
необходимо прилагането на различни морални и религиозни възгледи. В
труда се разглеждат пацифистките възгледи на църковни институции и
религиозни общности и дружества.
В дисертационния труд пацифизмът е третиран като логично
последствие от забраната за използването на човека като средство, даже в
името на най-велики цели. Понятието е разширено с нови предложения,
като едно от тях е вегетарианизъм, третиран като една от пацифистични
позиции.
Пред нас стоеше дилемата в началото на ХХI в. - „Необходимо ли е
да се прави специфичен анализ за отказа от войни, милитаризъм и
насилие, което на редица индивиди, изглежда повече от странно“. Но
въпреки на пръв поглед тази социологическа наивност и нереалистичност,
”Пацифизмът” е важен фактор и залог за оцеляване на човечеството, израз
на хуманни и цивилизовани отношения между народите, страните,
отделните хора.
2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Актуалността на разгледаната в труда тематика е свързана с
условията в епохата на глобализацията, която изисква третиране на
индивида като основна част от човечеството. Поради това пацифизмът
хармонира със съвременната епоха и не само поради опасността от
въоръжаване и особено съществуване на оръжията за масово унищожение.
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Отстояването на мирогледният плурализъм е израз на демокрацията и
изисква приближаване на възгледите на християните към пацифистките
разбирания.
Под понятието”Пацифизъм” се разбира безусловното осъждане на
всички войни и признаване на факта, че мирът е неразривно свързан с
достойнството на хората. Тази идея е насочена към недопускането на
война, като изисква хората да не участват във военни действия, да се
противопоставят на насилието, да се премахне смъртното наказание и
уважение към света на природата.
Пацифизмът е неразривно свързан с околната среда. Той е израз на
загрижеността за условията на човешкото съществуване.

3. Обект и предмет на изследването
Избраната от нас тема поставя акцент на един важен въпрос – какви
са основните идеи на полския „Пацифизъм” след Втората световна война.
Основните

идеи

авторът

извежда

от

разделение на религиозни и нерелигиозни

избраното

методологическо

доктрини, като върху това

разделение се структурира цялостното изложение.
Обектът на изследването е историческата поява на процеса за мир
след Втората световна война и произтичащите възможности и перспективи
за по-нататъшното му развитие.
Предметът на изследването е научният дял на международните
отношения и международното сътрудничество в областта на мира, където
последното

се

разглежда

като

поведение,

отразяващо

външнополитическите и вътрешнополитическите действия на държавите.
Обхватът на изследването е в два аспекта:
- времеви – изследването използва данни след края на Втората
световна война до 2016 година;
- пространствен – обхваща написаното от полските автори.
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4. Изследователски проблем
Анализирани

са

пацифистките

възгледи,

произтичащи

от

икономическите, политическите и социални условия и обстоятелства в
съвремието ни.
За доказване на тезата в дисертационния труд се използва основно
систематичният метод. В тази връзка подкрепям постулатите, издигнати от
Гилсън, който загатва основните насоки на изследвания от нас проблем.
Обобщаваме редица философски концепции съобразно времето и мястото,
в което те съществуват. Изследваме трудовете на различни представители
от

християнските

вероизповедания

(православие,

католицизъм,

протестантство), които развиват основни концепции против войната.
Анализираният изследователски проблем обобщава пацифистките
възгледи формулирани след Втората световна война. Спираме се на
необходимостта от нова образователна политика към младите поколения в
духа на пацифизма.

5. Авторова теза
В дисертационния труд автора представя съждението, че не всички
осъзнават истинската стойност на пацифизма. В качество на стратегическа
цел са функциониращите обществени групи, които проповядват идеите на
пацифизма. Необходимо е обществото да разбере важността на тези идеи.
Пренебрегването на изискванията издигнати от пацифизма, води до
натрупването на нови оръжия за масово унищожение. Анализира се и
въздействието на медиите, които трябва да формират отношение към
войната.
Авторовата теза е, че възгледите на пацифистите трябва да
доминират в християнска Европа и категорично те не одобряват войните,
насилието, смъртта. Основният ни постулат е, че човечеството е изправено
пред кардинален проблем: мир или унищожение.
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6. Цел и задачи на дисертационния труд
За

целите

на

настоящия

дисертационен

труд

се

възприе

систематичният метод. Осъществи се анализ на възгледите, независимо от
историческия произход и условията, в които те са се зараждали, развивали
и функционирали. Настоящият метод се противопоставя на историческия,
предложен от Ханна Вашкевич в „История на философията на правото“.
Там тя споделя възгледите си за това, че историкът реконструира
възгледите и показва факторите, влияещи на творците, а също и влиянието
на обсъжданите концепции върху по-късните теории.
Цел

на

изследването

е

обосновката

на

теоретико-

методологическите, научно-методологическите и приложни основи на
процеса за мир след Втората световна война, която да даде отговор на
въпроса за предотвратяване на бъдещи конфликти.
• В тази връзка е необходимо да се използват възгледите на
някои известни пацифистки групи;
• Необходимо е да се илюстрират пацифистките идеи и
моделите на поведение.
Съгласно поставената цел в дисертационният труд са формулирани
следните задачи:
 Определяне и анализиране на теоретическия, конструктивен
смисъл за забраната на войната и уважението на човешкия
живот;
 Анализ на концептуалните подходи на пацифизма, като
протест към всякакъв вид насилие и забраната на смъртното
наказание;
 Определяне на методологическите основи на „Пацифизма”
съобразно толерантността;
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 Извършване на диагностика на състоянието на „Пацифизма”
съобразно това, което не се одобрява;
 Определяне и обосновка на значението на „Пацифизма”
свързан с екологични и културни идеи;
 Разкриване на ролята на „Пацифизма” през призмата на
стереотипите, разгледани въз основа на аксиологичното
проучване;
 Осъществяването на прогнози от философски възгледи за целта
на човечеството.
7. Методология на изследването.
Като методологическа основа на изследването са послужили
трудовете на водещи чуждестранни

и национални учени, посветили

научните си разработки на проблемите на Пацифизма в Полша.
За тази цел са използвани общоприети научни методи за провеждане
на изследването (историзъм, диалектика, анализ, синтез, теория за
системите, аналогия, индукция, дедукция) и специални методи (синергия,
стратегически

анализ,

комплексен

и

интегративен

подход).

От

методологическа гледна точка авторът използва систематичния метод, но
не го противопоставя изцяло на историческия метод.
В основата на изследванията са положени най-важните постановки на
съвременните философски концепции, обобщенията на опита на полската
и чуждестранна практика и ефективното развитие на теорията за световен
мир пропагандиран от Пацифизмът.
8. Ограничения на изследването
Ограниченията, предвидени в рамките на изследването, включват
следното:
 Не се обхващат въпросите на справедливите войни;
 Не се разглежда постулатът за война на правото, която е посправедлива от въвеждане на траен мир;
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 Не се разглежда следвоенният въпрос за преследване на нацистите
в Германия, Свидетели на Йехова в Полша и др. подобни;
 Не се разглеждат някои мнения на полската църква.

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд се състои от въведение, две части с общо осем
глави, заключение и библиография. Пълният обем на дисертационният
труд е 260 страници печатан текст, основното съдържание е изложено на
232 страници. Приложен е списък с използваните 513 източници.
Самото разделяне на работата на две части зависи от критерия липсата или наличието на вероизповедание, което е само външен признак
и той не може да даде същностни характеристики на различията във
възгледите на отделните представители на пацифизма. Ето защо
възприемаме и вътрешен признак, а именно философските съждения на
известни полски автори, творящи по този проблем
ВЪВЕДЕНИЕ
ЧАСТ I. СТОЙНОСТТА НА МИРА В РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ
Глава 1. Забрана за участие във войни във възгледи на малцинствени църкви и
религиозни християнски и нехристиянски сдружения
Глава 2. Учение за мир във възгледите на свещеника Йоахим Конджела
ЧАСТ II. СТОЙНОСТТА НА МИРА В НЕРЕЛИГИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ
Глава 1. Мирът проповядван от Дружеството за европейска култура SEC
Глава 2. Дружество PAX
Глава 3. Дейността на Международен дом за срещи на младежта в Освиенцим
Глава 4. Мирът във възгледи на Юлиян Александрович
Глава 5. Катедра „Мир и пробация“
Глава 6. Пацифизъм във философията на Мария Шишковска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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ІІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Във въведението са представени актуалността, предметът, обектът и
обхватът на дисертационният труд, целта, задачите и методологията на
изследването, а така също и обособяваното теоретическо и практическо
значение на получените резултати.
ЧАСТ

I.

СТОЙНОСТТА

НА

МИРА

В

РЕЛИГИОЗНИ

ВЯРВАНИЯ
Настоящият труд обсъжда стойността на мира в религиозните
вярвания. Тази част е разделена на две глави, от които първа глава
обсъжда забраната за участие във войни във възгледи на малцинствени
църкви и религиозни християнски и нехристиянски сдружения.
В историята на света, в името на Бог, не един изповядващ
определена религия е извършвал актове на насилие и е убивал тези, които
изповядват различна от неговата религия. Този проблем все още е
актуален. Живеем във времена на разпокъсване на света от религиозни
войни, в това число и в Европа.
Християнските философи сочат Бог за източник на всичко, което
притежава истинска стойност. До сега, имайки предвид основата на
християнското мислене, са написани много трудове за така наречените
праведни войни, т.е. справедливи, вместо за необходимостта от внасянето
на траен мир. Теорията за вечен мир се третира като утопична, не
подлежаща на сериозни разсъждения. Нейните последователи срещаха и
продължават да срещат съпротива в много страни. Редно е да изброим
поне арианството както и преследването на свидетелите на Йехова. Ето
защо в нашето столетие, застрашено от оръжия за масово унищожение
вдъхновяващи са пацифистични възгледи, формулирани от някои
християнски и нехристиянски религии.
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С регистрацията на религиозните организации в Република Полша
се занимава министерството, което отговаря за вероизповеданията. В
момента

Министерството

на

Администрацията

и

Цифровизацията

осъществява регистрациите, води регистъра на църквите и други
религиозни организации. Според полското законодателство регистрацията
не е задължителна, тъй като всеки има право

на свобода при

вероизповеданието, проповядването и издигането и в култ, без значение
дали религията е формално регистрирана или не.
На територията на Република Полша действат няколкостотин
религиозни организации, представляващи почти всички религии и
вероизповедания на съвременния свят. Свободата на вероизповедание се
гарантира от Конституцията на Република Полша (чл.23 и чл.25) както и
от Закона за свобода на съвестта и религията от 17 май 1989 г. До момента
в регистъра са вписани 170 църкви и религиозни организации.
Невписаните в регистъра действат като сдружения или неформални групи.
Последователите на малцинствените църкви и религиозни организации –
макар техните възгледи да се премълчават – изпълняват важна роля в
укрепваните на демокрацията в Полша. Демокрацията е свързана с
морални възгледи, установени в Закона. Демокрацията носи със себе си
идеологически плурализъм и изисква идеологически неутралитет на
държавата. В Конституцията тя се нарича безпристрастност.
Принципите за равенството и еднакви правила за всички, са
отличителната черта на една демократична социална система, приложима
за всички сфери на живота в обществото. Благодарение на това
малцинствата, в това число религиозните, имат гарантирана свобода.
Управляващото политическо мнозинство трябва да зачита правата на
малцинствените групи. Тъй като се приема, че демокрацията е строй,
който по-добре от другите системи осигурява свобода и равенство за
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всички хора, респективно тя налага задължение за зачитане на
малцинствени църкви и религиозни организации.
Освен многобройни разновидности на християнството, в Република
Полша

функционират представители и на не-християнски религии,

появиха се религиозни организации съживяващи езически вярвания. В
страната ни живеят и хора, които са нерелигиозни, агностици и атеисти.
Религиозните малцинства в Полша са добре известни. Общото
мнение е, че в страната има само няколко вида вероизповедания, което е
неправилно. Причините за това са много. Медиите не информират за броя
на религиите, както и не насърчават за толерантност към тях, което е
обезпокояващо. Няма съмнение, че в близко бъдеще ще се засилят
процесите на миграции, които ще доведат до значително по-голяма
разновидност на религиите, които се изповядват сега в Полша.
Накрая на Първа глава се прави следното обобщение:
1. Представени са възгледите на църквата, религиозните общности,
дружествата и отделните мнения на изявени представители на науката,
както в международен, така и в национален мащаб, относно постулатите
на Пацифизма.
2. Защитен е един от основните постулати на Пацифизма, с който се
забраняват военните действия и се проповядва абсолютното запазване на
човешкия живот.
Глава втора от I част разглежда

изследванията върху мира и

позицията на католическия свещеник проф. Йоахим Конджиела, известен
философ и един от най-изтъкнатите представители на католическите
обществени науки.
Йоахим Конджиела твърди, че предотвратяването на войните в наше
време е политическа необходимост и поради тази причина изследванията
върху

мира трябва да се признаят за приоритетни. Самият той е

провеждал такива изследвания,

чиито резултат е неговата книга
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„Изследвания

върху

мира”.

Свещеникът

Конджиела

смята,

че

възпитанието в дух на мир е наложително и необходимо, а неговите
предмети трябва да бъдат не само отделни лица, но и цели общества. За
мира или неговата липса пряко са отговорни елитите на властта политиците. Според учения, мирът е резултат от определената политика –
косвено резултат на възпитанието.
Войни,

тероризъм

и

насилие

съпътстващи

човечеството

не

представляват природен закон и не са били движещи сили на историята.
Войните би трябвало да са възприемани
следователно,

незадължителни

предотвратявани.

Също

така

и

като исторически явления,

респективно
продължаващата

трябва

да

надпревара

бъдат
във

въоръжаване трябва да се разглежда като историческо явление, продукт
на човешка дейност, а не природна стихия, която не зависи от човека и е
неконтролируема.
Философът-свещеник призовава към преодоляване на недоверието,
базиращо се върху стереотипно мислене и политически действия. В
противен случай развитието на оръжейните технологии ще доведе до поинтензивна надпревара във въоръжаването. Според Йоахим Конджиела
трябва да се въведе нова философия на политиката, базирана върху новото
мислене, определящо нов вид поведение и действия, базирани върху
твърдението, че мирът може да се строи само с мирни средства, без
използване на сила и без заплашване за неговото използване.
Накрая на Глава втора е направено обобщение:
1. Възгледите на Йоахим Конджиела относно предотвратяването на
войната са преди всичко политически целесъобразни на съвремието ни.
Разоръжаването е необходимо да се допълни, както с психологически, така
и с морални норми.
2. Той предлага две универсални предпоставки за формирането на
теорията за възпитанието в мир:
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 възпитанието за мир се основава на традиционната философия и
отчита изменящото се международно положение;
 същността на човешкият индивид е насочен към запазване на мира.

ЧАСТ II. СТОЙНОСТТА НА МИРА В НЕРЕЛИГИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ
Настоящата част е разделена на шест глави, от които първата глава
описва популяризирането на идеите на пацифизма от Дружеството за
европейската култура /SEC/.
Полският
популяризирайки

клон

на

Дружеството

пацифизма

представя

за

европейска

полската

култура

култура

на

международния форум и в Полша. Поддържа диалог с творците,
изповядващи разнообразни
политически възгледи. SEC защитава мястото на създателите на
съвременната култура в света. Съдбата на културата трябва да е свързана с
реалистично възприемане на политическите събития и

SEC от своето

създаване се придържа към това. Полската SEC, Международното
дружество за европейската култура с дейността работи за разнообразието
на културите по света и така намира своята идентичност. Европейската и
световната

общност

трябва

да

обединява

хората

посредством

съпричастност. Културното сътрудничество трябва да бъде съществен
фактор за преодоляване на игнорирането, нетолерантността, агресивността
и напрежението между народите. На съвременния свят му трябва разум и
предпазливост, както и естествен подтик към солидарност. SEC е на
мнение, че за да се сбъднат идеите на мира е нужно да има диалог и
взаимна толерантност.
Дружеството търси нови пътища за изразяване на идеите за мира.
Акцентира върху необходимостта от диалог и сътрудничество с
представителите на всички религии. Познанията за културното наследство
от предишните поколения са много по-големи, отколкото в други среди.
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Главната задача на SEC е да упражнява влиянието си върху
човечеството, както и да прояви грижата си за тяхната свобода, без
значение в какви расови, езикови, идеологически различия и политически
системи живеят и творят.
Изводите в тази глава се свеждат до следното:
1. Болшинството от анализираните автори смятат, че Пацифизмът е
протест против всякакво насилие и той защитава правата на определени
групи хора да не се обвързват с военните действия. Тук се спазва
религиозният пацифистки принцип за въздържание от война, независимо
от поведението на другите.
2. Полското подразделение на «Обществото на Европейската
култура» представя пацифизма в полската култура, както в национален,
така и в международен мащаб.
Глава втора обсъжда възгледите от средите на PAX към
проблематиката за мира и пацифистичните стремежи.
Дружеството PAX е основано след Втората световна война при
възстановяване на Полша в следвоенните години. Както споменах, за
целите на настоящата работа съм заел историческа позицията. Не е
възможно да се избяга от

тази позиция при споменаване на

съществуващите проблеми на войната и мира, които изповядваше
общността PAX. Следователно, всякакви исторически позовавания в
главата посветена на дружеството PAX, смятам, че са научно достоверни.
Общността PAX, ръководейки се от национални, християнски и
общочовешки подбуди, приема мирът за първостепенна идея. Предвид
различията, съществуващи в света, активистите на PAX се стремят към
обединяване на човешката раса, което за тях е най- важната цел. Път към
това те видяха чрез развитието на човека посредством култура и
цивилизация. Твърдят, че християнството трябва да отстоява такива
ценности като справедливост, любов и милосърдие. Категорично са
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против усъвършенстването на средствата за убиване и унищожение.
Усъвършенстване

на

човешкия

индивид

трябва

да

се

постигне

посредством напредъка и развитието на обществена и материална
действителност.
Основателите на PAX видяха, въпреки съществуващите разделения,
чувството за единство между хората и за това смятат, че развитието на
човека може да настъпи благодарение на културата и цивилизацията. Те
убеждават, че не може да има напредък, ако се подобрят средствата за
убиване и унищожаване.
Основателите на РАХ изискваха създаването на европейска и
световна система за сигурност. Подчертавайки отговорността за мира,
както на правителствата, така и на световните организации, не
освобождаваха никого от чувството за отговорност за световния мир.
Дружеството PAX на философска основа бе свързано с католическия
мироглед, в обществено-политическата област - със социализма. Задачата
на PAX е от една страна да формира социалистическо съзнание, от друга –
да разширява и наглася католическата мирогледна култура към
изискванията на съвременния живот.
В настоящата глава искам същевременно да покажа, как в
пацифистката дейност са трудни за преодоляване границите на
неразбиране на чужди възгледи.
Изводите ни в тази глава са:
1. Определено смятаме, че Болеслав Пясецки издига постулата, че в
идеологическата и политическата истина, не се съдържа абстракция, нея я
откриват хората, а деятелите на Обединения РАХ я осъществяват.
2. Болеслав Пясецки е изградил собствена идеологическа йерархия от
цели, като насочва как може да се адаптират тези цели към
обстоятелствата и времето.
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Трета глава е посветена на Международния младежки дом за срещи
в Освиенцим.
Мисията на Международния дом за младежки срещи е провеждането
на исторически обучения, главно на младежи, въз основа на историята на
Аушвиц и символиката на това място в света, в съчетание с гражданското
образование, насочено към спазването на човешките права, борбата с
расизма,

антисемитизма

и

ксенофобията

в

съвременния

свят

и

предприемане на действия за толерантност и зачитане на различията.
Трябва да се добави, че активистите от Международния дом за младежки
срещи признават мира и справедливостта за най-високи ценности в
общественния

живот.

Разширяват

идеите

на

мира

създавайки

международни общности. Създават пацифистко движение, предизвикано
не толкова от религиозни виждания, въпреки своите корени - произлизащи
от Евангелитските църкви, а от безпокойството за физическото и
биологично оцеляване на човека и нашата планета. Предприемат действия
в полза на мира чрез търсене на диалог и оказване на помощ на
нуждаещите се хора, институции, както и грижи за паметните места и
паметниците. Действията им са насочени и срещу тези, които се опитват
да заличават историята и да забравят за национално. Работят за помирение
и мир между съвременна Германия и страните, жертви на германския
фашизъм.
Дейността на Международния дом за младежки срещи е мост между
миналото и настоящето, между Холокоста и човешките права. Води до
разбирането, че едва след Втората световна война международната
общност осъзна, че трябва да се предотвратяват подобни престъпления и
нарушения на човешките права, както и от необходимостта да се
кодифицират тези права в международна система за закрила.
Важен елемент от историческото и гражданско образование,
провеждано от Международния дом за младежки срещи е посещаването на
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паметното място Аушвиц-Биркенау. Посещенията в Аушвиц и неговата
туристическо-образователна

обиколка

е

неразделна

част

от

организираните дейности на Международния дом на младежки срещи с
цел разпространение на идеите за братство. Споменът за Втората световна
война се разглежда в европейския контекст, а

сътрудничеството в

обединена Европа създава нова перспектива за обмен на възгледи относно
културата на възпоменание.
От самото си създаване Международния Дом за младежки срещи
записва в своята дейност, като водещ постулат - европеизма. За това
приемат и продължават да приемат чуждестранни групи, пристигащи там,
за да задълбочават познанията си за събитията от онези години и да
опознаят паметното място, който е бивш нацистки лагер АушвицБиркенау.
Там се формира европейското съзнание чрез младежки срещи. Домът
за срещи търси отговори откъде и как се е появил Холокостта и показва до
къде може да доведе омразата на човек към човека.
По отношение на младото поколение Международният дом на
младежки срещи търси отговори на въпроси за границите на свободата,
толерантността, правата на бежанците, антисемитизма.
В края на главата показваме някои добри практики, до които ние сме
стигнали следствие проведеното изследване:
1. Редица обществени организации като – «Групата на студентите на
Евангелистката младеж», «Акция за изкупление», «Акция» и други
ревизираха своите цели и ги пренасочиха към правилния избор –
Пацифизма.
2. Посещенията в «Лагерите на смъртта», срещите и разговорите са
недостатъчни. Необходимо е още да се провеждат дискусии, кръгли маси,
размяна на мнения, статии, доклади, документални филми и още много
други инициативи.
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3. Друга добра препоръка, която предлагаме е в разните форуми,
осведомяващи ни относно местата където са убити милиони лагеристи, е
да се посещават от младежта, която да бъде осведомявана от къде води
отрицателната си форма човешкият фанатизъм, тоталитаризъм и властта за
тотално отрицание на човешкото достойнство.
Четвъртата глава е посветена на творчеството на професор Юлиян
Александрович, и неговото разбиране на вечния въпрос „да бъдеш или да
не бъдеш“ за човечеството, в контекста на нарастващите национални и
международни заплахи.
Философските мисли, изказани от професор Юлиян Александрович
разширяват хоризонтите, придават по–голяма дълбочина на човешкото
съществуване. Мирът за него е необходимо и желателно състояние. В
своите трудове твърди, че мирът представлява за човечеството това, което
е здравето за отделния човек. Всемирният траен мир е необходим, както
от уважението към живота и здравето на човека, така и за околната среда.
По негово мнение, важно условие за съществуването на човечеството е
диалога между човека с човека, от една страна, и от друга човека с
природата. Оптимално трябва да бъде използван и стремежа към
използване на постиженията на науката и технологиите за доброто на
човечеството. Той предлага философски стандарти за

поведение.

Необходимо е да се върви по пътя, който е избран от психично здравата
част на международната общност. Призовава към диалог за спасяването на
най-голямата ценност - уважението към самия себе си и разбирането, че за
да спасиш себе си, трябва да живееш за доброто на другите. Подчертава,
че бъдещето на човечеството зависи от представата за доброто, а не на
злото и жестокостта.
Според Юлиян Александрович етичните ценности трябва да
регулират човешкото отношение към другия човек и към природата.
Професорът сравнява и свързва кризата на етиката с екологична криза. Тя
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се проявява в декларативно отношение към принципа „не убивай ненужно
други форми на живот“. Обществото трябва да бъде запознато със
законите на природата, защото от тях произлиза нуждата за уважение към
живота въобще.
Пацифизмът си проф. Юлиян Александрович е свързан с науката, от
един по-особен зрителен ъгъл на обучението и образованието. Смята, че
личните качества на обучителя трябва да гарантират чувството на
отговорност за нивото на образование и възпитание на обучаваните.
Процесът на образование свързва преди всичко с отговорността за
здравето и развитието на културата. Такава отговорност намира място в
понятието за патриотичната позиция на всеки човек. Обучителят трябва да
отговоря и на изискванията за психично здраве. Той трябва да е способен
на критичен поглед върху себе си, да забелязва собствените си дефекти и
недостатъци, за да могат те да се коригират. Той трябва да бъде критичен,
но и великодушен към учениците. Обучителят е длъжен така да формира
отношенията между хората, че те да водят до идвидуална и обществена
полза. Възпитанието е целенасочен съзнателен процес, целящ пълното и
хармонично развитие на реципиента. Като резултат от възпитанието човек
трябва да има правилно ниво на субективното усещане за умствена,
физическа и социална ефективност.
Проф. Юлиян Александрович смята за съществено проучването на
връзките между хората, причиняващи страдание и тези, които са
противници на насилието. Елементите от проучването са важни за процеса
на

елиминиране

на

неблагоприятните

явления

за

общественото

благоденствие.
Стремежът към добро е пряко свързан с психичното здраве. То от
своя страна е свързано със смелостта, с чувството за собственото
достойнство, като се включва и уважение към достойнството на другите и
към живота във всичките му прояви. Психично здравият човек, с правилно

20

развито чувство на екологичната нагласа не трябва да проявява агресия, а
действията му трябва да се характеризират с хоризонтална и вертикална
отговорност. Предлагайки научно–хуманистична революция, разбирана
като процес от радикални промени в човешкото мислене, Александрович
смята, че света ще достигне до психична и физическата демилитаризация,
която ще обхване не само отделни общества и нации, но и цялото
човечество – притъпявайки ненавистта между хората и народите и ще
допринесе за построяване на постоянен мир. Идеите му са за достигането
на траен мир въз основата на диалог, като в основата е полската история
на толерантност.
В края на главата се правят следните практически препоръки след
обстойното анализиране на творчеството на Юлиан Александрович:
1. Философските препоръки са насочени към липсата на каквито и да
са предразсъдъци, а също и откритост и възприемане на ново проявените
ценности, като уважение към човешкия живот и чувство за връзка с
Вселената, които и до ден днешен са непреходни.
2. Професорът утвърждава в своето творчество понятията «здраве» и
«болест» и ги анализира като философски категории.
3. Практическите препоръки на Александрович са насочени към
общуването, както с другите хора, така и с природата, а също и стремежа
му към използване достиженията на науката и техниката за благото на
човека и човечеството.
В Глава пета се анализира дейността на катедра „Мир и пробация“,
основан и ръководен от проф. Анджей Баландинович, единствената в
Полша катедра, за разпространяване на специфичните знания относно
отговорността за съдбата на човека и обществото.
Професор

Баландинович

е

представител

на

философията

за

глобализацията с историческите корени от древността, които се
противопоставят на отрицателно влияе в обществото. Той смята, че
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човекът е не само част от човечеството, но и елемент от Космоса. Тази
холистична гледна точка правакира Професора до идеята за пацифизъм,
която реализира, ръководейки Катедра „Мир и пробация“.
Дейността на катедрата показва, че отношението към другия човек е
основано на толерантността. В основата е диалогът, противопоставянето
на враждебността, недоверието, повишаване

на отговорността към

ближния.
Пробационната дейност, осъществявана от служителите на катедрата
се основава на правото на индивида за осъществяване на собствените цели
за вътрешната промяна. Насочена е към себепознанието, личното
творчество и самореализацията. Едновременно с това

се взема под

внимание влиянието на другите индивиди, организации и институции в
областта на пробацията. Моделът на пробационната терапия се разрабатвя
като зона на контрол и социални промени, отразяващи научни теории в
интердисциплинарното мислене.
Катедрата «Мир и Пробации», управлявана от професор Анджей
Баландинович предлага редица практически препоръки, като най-важните
от тях са:
1. Катедрата «Мир и Пробации» активно провежда изследвания по
проблемите на пацифизма. Възгледите на професор Баландинович са
възприети изцяло от членовете на катедрения съвет. Тези възгледи са
конкретни и се осъществяват въз основа на елементите за единство на
човека и природата.
2. Дейността на катедрата по въпросите на пробацията се основават
на признанието за правата на човека за достигане на неговите цели и
вътрешни преживявания. Те са насочени предимно практически към само
познанието, само творчеството и само реализацията.
Трудът завършва с глава шеста, посветена на дейността и
творчеството на проф. Мария Шишковска.

22

Мария Шишковска се числи към забележителните полски философи
за последния половин век. „ Тя се занимава

с научни изследвания,

академично преподаване, социална активност и политическа дейност, в
които успешно, с широка читателска подкрепа, развива и популяризира
своите философски възгледи“, пише за нея друг виден полски учен, проф.
Роман Токарчик.
Пацифизмът заема значимо място в творчеството и дейността й. Тя
не само го проповядва, но и реализира идеите му в обществената и
научната си дейност. В тази глава се анализира нейното разбиране на
понятието „Пацифизъм” и ползата

за човечеството, ако тези идеи се

реализират. Докато е сенатор по време на пети мандат на Сейма в
Република Полша проф. Шишковска е депозирала много декларации, в
това число непосредствено свързани с прокламирането на пацифистки
възгледи. Противопоставяла се е на разходите, направени от държавата
във връзка с действията на полските войски в Ирак. Протестирала е срещу
организирането на боеве с агресивни кучета, както и срещу жестокото
клане на животни и несгодите при транспортирането им. По този начин е
предизвикала внимание към проблеми, които до момента не са били
разглеждани. Тя води активна и всестранна дейност стремяща се да
реализира прокламираните от нея идеи. Същността на пацифизма й е
безусловното отхвърляне на всички войни и приемане на мира за най–
висшата ценност. Войните са не само израз за натрупване на негативни
реакции под формата на въоръжени конфликти между народите, но имат и
негативно въздействие върху социалния и интелектуалния живот.
Църквите и религиозни организации обясняват мира в контекста с
етическите и социалните норми. Анализът на отношения на различни
църкви и религиозни организации води към следващите въпроси, а именно
– дали това мислене не беше и продължава да е начинът, да се оправдава
агресията и егоизмът, и, следователно, войните? Приемането на мира за
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най-високата ценност, трябва да се приеме за необходимото условие в
борбата с насилието. Махатма Ганди в ХХ век, е смятал, че трябва да се
противопоставим на всяко зло. Възгледите на църквите и религиозните
организации са насочени към съдбата на човечеството и определяне на
мястото на човека в света. Те информират за равенството на всички хора
по света, защото причиненото от мен зло не е по-опасно от чуждото зло.
Проблемите на мира ни карат да се насочим към етиката.
От признаване на абсолютната ценност на личността, произтича
негативната оценка на действията, застрашаващи живота и. За тази
отрицателна оценка не е трудно да се получи теоретичното одобрение на
някои църкви и религиозни обединения. Въпреки това, не всички религии
правят от тази ценност еднакви изводи. Развиващата се в Европа в
последното хилядолетие етика, главно на философи от схоластичната
традиция, теорията на по-малкото зло, оправдават, в много случаи
прекалено лекомислено, военни действия, чиято цел е предполагаемата
защита на ценностите на своята група.
Констатираме, че във всеки конфликт се сблъскват индивидуалните
интереси. Но не те са най-важни, по-страшно е моралното зло,
несъгласието, нетолерантността, взаимното

нараняване, ненавистта,

дискриминацията, несправедливостта и използването на задколисието.
Ставаме съучастници на несправедливостта, когато й се поддаваме без
протест, или когато останем безразлични към злото, случващо се около
нас. Когато човек е в ситуация, в която му вредят, търси подходящия
начин за излизане от нея. Когато става съучастник в осъществяването на
злото, то той трябва да противостои на него. Задължително трябва де се
противопоставяш на злото и да отказваш да участваш в него. Както
показва Мария Шишковска в своите публикации – стойността на мира не
произлиза от томааквинската теория на естествения закон. Според
мненията на много църковни деятели от средите на християнските църкви,
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то трайният мир не е морален императив а задължение. Малък брой
християнски църкви въз основата на V-та Божия заповед - любовта към
ближния, забранява воденето на каквато и да е война. Съвсем други са
тълкуванията за пацифизма във възгледите на тези, които не се позовават
на религиозни вярвания.
Идеите, които биха могли да укрепят и дадат правилна посока на
човечеството са не само възможни, но и задължителни, като Мария
Шишковска причислява към тях пацифизмът. Пацифизъм се свързва с
желание за елиминиране на войните, с премахване на военната служба, с
елиминиране на постоянните армии, с протеста против насилието, против
смъртното наказание, а също и с адекватното уважение към растенията и
животните. Накрая на главата правим следните практически препоръки:
1. Мария Шишковска пропагандира юридико-филисофски ценности,
като ги обосновава с теорията на естествените права, съдържанието
обаче на които се променя. Възгледите и са чисто пацифистки и са
насочени към мира и неприемане на насилието.
2. Мария Шишковска предлага постулата за любов към ближния,
които не може да бъде изменян и отменян и направляван към конкретни
военни действия, които сме длъжни да предотвратим с помощта на всички
средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение са изброяваме пацифистките идеи в научните трудове
на Леон Кручковски, „Първият ден на свободата“ („Pierwszy dzień
wolności”), Зофия Налковска „Медалиони“, („Medaliony”), „Дневниците от
войната“ („Dzienniki czasu wojny”) или при Мария Домбровска.
„Медалиони“ на Зофия Налковска, разглежда проблематиката на
Втората световна война. Това е времето, което остави видими белези
върху човешката психика и което, независимо от изминалите години,
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продължава да оживява в съзнанието на следващите поколения. Темата за
жестокостта, масовите престъпления върху милиони хора в концлагерите,
унищожаване на културните ценности е все още актуална, но все по-рядко
докосвана. Авторката на „Медалиони“ пише за методите и целите на
фашизма.
В дисертационният труд е направено теоретично обобщение и е
предложено ново решение на важен научен проблем, които се заключава в
разработването на теоретико-методологически, методологически, а така
също и практически подходи към пацифизма като световен и национален
проблем.
Резултатите от изследването позволиха да се формират теоретичните
обобщения и научно практическите изводи и добрите практики, основно
от които са следните:
o анализирани са от авторова гледна точка чисто религиозни
вярвания,

независимо

от

възможните

интерпретационни

различия на възприетите и изложени възгледи;
o възприетият от нас систематичен метод се допълва и от
трудовете и възгледите на Антони Перетяткович. Различно
обаче

е

мнението

на

Етиен

Гилсън,

който

анализира

философските концепции, откъснати от времето и мястото, в
което са били създавани.
o приемането на пацифистка позиция в настоящия труд не е
еднозначна и не отрича икономическите, обществените,
политическите и културните влияния за създаването на
конкретни теории. Това се вижда добре при обсъждането на
становището на Дружеството PAX или Международния дом на
младежки срещи.
o пацифизъм се свързва неразривно със свободата, без която
изборът на висшите ценности е не възможен. Той изисква
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необходимите знанията, както и разглеждане правата на
другите,

а

не

само

собствените

възгледи.

Отхвърляме

безкритично приемане на мненията на болшинството, защото те
незадължително са правилни.
В заключение смятам, че поставената във въведението хипотеза е
изпълнена и доказана. Поставената цел е достигната, като поставените
задачи в отделните глави са разработени и доказани в съдържателен план.

IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Към най-съществените резултати, представляващи научна новост на
дисертационното изследване, се отнасят следните:
Научни резултати
1. Обоснована е научно-методологическата същност на пацифизма
като движение, както в световен, така и в национален мащаб, като са
посочени и редица негови признаци;
2. Обосновани и доказани са възгледите на редица водещи
професори

в

тази

област,

както

и

тяхното

функциониране

в

глобализираното ни общество;
3. Предложен е концептуален синергичен, систематичен метод при
анализиране на трудовете на научните работници творящи в тази сфера;
4. Предложено е и обосновано тълкуването на редица понятия, които
характеризират пацифизма като теория, като движение и като нова насока
в изследванията;
5. Научната област, в която се ситуира дисертационният труд е
сферата на сравнителните политически изследвания и сравнителното
религиознание

и

хуманитаристика,

което

определя

неговия

интердисциплинарен характер.

27

Научно-приложни резултати
1. Разработен е методически инструментариум за изследване на
философската тематика на пацифизма като движение;
2. Предложени

са комплексен

механизъм за изследване на

младежките движения за противодействие на фашизма и сродните му
движения, а така също и механизъм за академично изследване на подобно
възвиващи въздействия.
3. Направен е опит за предложение на обоснован систематичен модел
за прогнозиране възникването на античовешки движения и тяхната
пробация;
5. Огромният брой научни трудове, посочени в литературата
показват, че са изследвани множество публикации на полски автори. Ние
показваме и епизодично идеите, на водещите теоретици и практици в
областта на „Пацифизма”, като Лев Толстой, Махатма Ганди, Мартин
Лутър Кинг и др.
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