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РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д ик н Христо Маринов Иванов ВСУ „Черноризец
Храбър” за дисертационния труд на Тадеуш Медзеловски
на тема „ПАЦИФИЗМЪТ
СВЕТОВНА ВОЙНА ”,

В

ПОЛША

СЛЕД

ВТОРАТА

представен за придобиване на научна степен „доктор на науките”
научно направление 3. 3 „Политически науки”
докторска програма „Политология“
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.
1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
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
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 е в
съзвучие със съвременната епоха и не само поради опасността от
въоръжаване и особено съществуване на оръжията за масово унищожение.
Отстояването на мирогледният плурализъм е израз на демокрацията и
изисква приближаване на възгледите на християните към пацифистките
разбирания.
Значими са направените в съответните раздели изводи, които
смятам, че са удачни. Приложими са и с необходимия ефект за
подобряване на състоянието на Пацифизма и пацифистките движения в
Република Полша.
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2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд
Дисертационният труд, в обем 260 страници, се състои от въведение,
две части, като първата част е от две глави, а втората е от шест 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.
Във въведението са представени актуалността, предмета, обекта и
обхвата на дисертацията, целта, задачите и методологията на изследването,
а така също и обоснованото теоретическо и практическо значение на
получените резултати.
Обект на изследването е историческата поява на процеса за мир след
Втората световна война и произтичащите възможности и перспективи за
по-нататъшното му развитие.
Предмет 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 от края на Втората световна
война до 2016 година;
- пространствен – обхваща написаното от полските автори.
Анализираният изследователски проблем от Тадеуш Медзеловски
обобщава пацифистките възгледи формулирани след Втората световна
война. Автора се спира на необходимостта от нова образователна политика
към младите поколения в духа на пацифизма.
Цел
на
изследването
е
обосновката
на
теоретикометодологическите, научно-методологическите и приложни основи на
процеса за мир след Втората световна война, която да даде отговор на
въпроса за предотвратяване на бъдещи конфликти.
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;
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- Определяне на методологическите основи на „Пацифизма”
съобразно толерантността;
- 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.
Авторовата теза е, че възгледите на пацифистите трябва да
доминират в християнска Европа и които категорично не одобряват
войните, насилието, смъртта. Основният ни постулат е, че човечеството е
изправено пред кардинален проблем: мир или унищожение.
Ограничителните условия поставени от докторанта са:
- Не се обхващат въпросите на справедливите войни;
- Не се разглежда постулатът за война на правото, която е посправедлива от въвеждане на траен мир;
- Не се разглежда следвоенният въпрос за преследване на нацистите
в Германия, Свидетели на Йехова в Полша и др. подобни;
- Не се разглеждат и някои от официалните мнения на полската
църква.
Методологията на изследването обхваща:
• общоприетите научни методи за провеждане на изследването
(историзъм, диалектика, анализ, синтез, теория за системите,
аналогия, индукция, дедукция);
• специални методи (синергия, стратегически анализ, комплексен
и интегративен подход). От методологическа гледна точка
авторът използва систематичния метод, но не го противопоставя
на историческия метод.
В основата на изследванията са положени най-важните постановки
на съвременните философски концепции, обобщен е опита, както на
полската, така и чуждестранната практика и ефективното развитие на
теорията за световен мир пропагандиран от Пацифизмът.
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
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църкви и религиозни християнски и нехристиянски сдружения. Главата
завършва с две обобщения.
Глава втора разглежда изследванията върху мира и позицията на
католическия свещеник проф. Йоахим Конджиела, известен философ и
един от най-изтъкнатите представители на католическите обществени
науки. Главата завършва с две обобщения.
Част II . Стойността на мира в религиозни възгледи
Настоящата част е разделена на шест глави, от които първата глава
описва популяризирането на идеите на пацифизма от Дружеството за
европейската култура /SEC/. Главата завършва с два извода.
Глава втора обсъжда възгледите от средите на PAX към
проблематиката за мира и пацифистичните стремежи. Главата завършва с
два извода.
Трета глава е посветена на Международния младежки дом за срещи в
Освиенцим. Главата завършва с три извода.
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. Главата завършва с три практически препоръки.
В Глава пета се анализира дейността на Факултета „Мир и
пробация“, основан и ръководен от проф. Анджей Баландинович,
единственият в Полша факултет, за разпространяване на специфичните
знания относно отговорността за съдбата на човека и обществото. Главата
завършва с две практически препоръки.
Трудът завършва с глава шеста, посветена на дейността и
творчеството на проф. Мария Шишковска. Главата завършва с две
практически препоръки.
В Заключението 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.
В заключение смятам, че поставената във въведението хипотеза е
изпълнена и доказана. Поставената цел е достигната, като поставените
задачи в отделните параграфи са разработени и доказани в съдържателен
план. Смятам още, че този изследователски труд съответства на
изискванията за такъв вид научна разработка.
3.
Характеристика на научните и научно-приложните
приноси в дисертационния труд. Достоверност на материала
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Резултатите от изследването позволиха да се формират теоретичните
обобщения, научно практическите изводи и добрите практики, основно от
които са следните:
-анализирани са от авторова гледна точка чисто религиозни вярвания,
независимо от възможните интерпретационни различия на възприетите и
изложени възгледи;
-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.
-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.
-пацифизъм се свързва неразривно със свободата, без която изборът
на висшите ценности е не възможен. Той изисква необходимите знанията,
както и разглеждане правата на другите, а не само собствените възгледи.
Отхвърляме безкритичното приемане на мненията на болшинството,
защото те могат и да са неправилни.
Предполагам, че всички приноси са достоверни, тъй като и
резултатите в изследователският труд го доказват.
4.
Оценка на
дисертационния труд

научните

резултати

и

приносите

на

Определено смятам, че в дисертационният труд са получени
резултати и приноси относно:
-Собствена разработка въз основа на резултатите от изследванията;
-Собствена разработка въз основа на собствени систематични
анализи;
-Прилагането на целите посочени от автора са удачно претворени в
пацифистките движения в Република Полша;
Допускам, че научните и научно-приложните приноси са оригинална
авторова разработка, а практическите приноси трябва да са изпълнени чрез
посредничеството на приложената методология и методи.
5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Основните положения и резултати от дисертационното изследване са
публикувани в 8 научни разработки, издадени в референтни международни
публикации,.
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6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта
В изследваните постановки предложени от докторанта се използват
самостоятелно придобити данни.
Разделите на дисертационния труд завършват с изводи, които
отговарят на съдържанието на дадените постановки. Изводите са насочени
към ефективността и ефикасността на Пацифизма и пацифистките
движения в Република Полша.
Убеден съм в творческото, добросъвестно и точно използване на
литературните източници по поднесеният ни проблем. Установих, че
автора е оценил и творчески е приложил част от идеите и на други автори
като ги е насочил към изследвания проблем и въз основа на тях е изградил
собствен стил на поднасяне на материала.
7.Оценка за автореферата
Установих, че са спазени изискванията за съответствие на
автореферата на дисертационното изследване. Отразени са направените от
автора изследвания. В общата характеристика е представена актуалността
на изследвания проблем, целите и задачите. Дисертацията се състои от два
раздела, като първият обхваща две глави, а втория шест.
В автореферата съдържанието на дисертационния труд е подробно
описано. Накрая на всяка глава са представени обобщения, изводи и
практически препоръки направени от дисертанта.
Определено смятам, че основните положения и научните приноси
поднесени ни от дисертанта успешно са защитени в представеният ни
дисертационен труд.
8.Критични бележки
Критични бележки са незначими и в повечето случай са от
технически характер, свързан с някои неточности при превода от полски на
руски език.
Препоръчам на дисертанта последната или последните глави да
завършат с по-подробни практически препоръки, добри практики или
практически насоки.
Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва по-обширно
базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки за промени в
законодателството отнасящо се до пацифистките разбирания в Полша.
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9.Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът
счита, че следва да вземе отношение
Не познавам дисертанта. Запознат съм само с Дисертационният му
труд и Автореферата. Липсва информация относно впечатления от други
автори, както и по други въпроси, тъй като те не са ни предоставени.
10.Заключение
В заключение смятам, че качествата на кандидата за „доктор на
науките” на дисертационния труд Тадеуш Медзеловски са неоспорими.
Той ме убеди, че е придобил необходимите знания и опит самостоятелно
да формулира, изследва, оценява и анализира научни и научно-приложни
проблеми и да предлага обосновани решения. На основание изискванията
на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република
България и чл. 27 от Правилник за прилагане на Закона за развитие на
академичния състав в Република България, представеният ми за рецензия
дисертационен труд с автор Тадеуш Медзеловски констатирам, че
представлява задълбочено и самостоятелно научно изследване с
научнo-приложни резултати и отговаря на изискванията за придобиване на
научна степен “доктор на науките”.

Дата 10.09.2017 г.
1010.27.06.201
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