РЕЦЕНЗИЯ
на дисертационен труд за
получаване на образователната и научна степен
„доктор на науките“
в професионално направление 3.3. „Политически науки“
докторска програма “Политология”
автор на дисертационния труд: Тадеуш Мендзеловски
тема: „Пацифизмът в Полша след Втората световна война“
рецензент: проф.д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов,
ВСУ „Черноризец Храбър“

На вниманието на научното жури се предлага дисертация със
следните първоначални характеристики: обем 256 страници текст,
разпределени в увод, два раздела с общо осем глави, заключение и
библиографска справка с над 500 литературни източника, от които над
десет авторови съчинения.

1. Актуален и значим ли е разработеният в дисертационния труд
проблем?
Актуалността на разгледаната в труда тематика е свързана с
условията в епохата на глобализацията. Тематиката е актуална не само
поради опасността от въоръжаването, съществуването на оръжията за
масово унищожаване, нарастващите разнопосочни конфликти в
съвремения свят. Отстояването на мира, ненасилието и възприемането
на пацифизма се очертава като възможния вариант за съществуване на
непримирими политики, идеологии, философии.
Изходните разсъждения на автора за пацифизма определят
“вътрешните” параметри на работата. В понятието ”Пацифизъм” той
включва 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 да се издигне уважението към света
на живата и неживата природа и околната среда.
В

критичен

дух

са

поставени

разумни

(времеви

и

пространствени) ограничения на обхвата на изследването като не са
обхванати въпросите на «справедливите войни»; не се разглежда
следвоенният

въпрос

за

преследване

на

антиконституционни

политически и религиозни течения и др. Изследването е ограничено
във времето след Втората световна война до 2015 г. и е само за
територията на Полша. Това естествено се отразява на сполучливо
избраната методика на научното изледване. С предимство са
вътрешните анализи, сравнения, критики, прогнози.

2. Характеристика на естеството и достоверността на материала.
Основа на разделянето на работата на две части зависи от
отсътствието или наличието на религиозна деноминация като външен
съществен знак за различие във възгледите на отделни представители
на пацифизма. За разделянето на материала в отделни глави, авторът е
прибегнал

до

опората

и

на

вътрешен

знак,

характеризиращ

философските разсъждения на полски автори.
В първата част от аксиологична гледна точка са представени
възгледите за мира на 170 регистрирани в Полша религиозни
деноминации, религиозни общини и отделни представители на
църквата (като Йоахим Кондзела), които отричат воденето на всякакви
войни. Обсъжданият проблем авторът ще нарече „наука за мира“ и ще
формулира отправни точки за запазването му:
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1. Въздържане от участие във война, независимо от поведението
на другите (не убивай).
2. Решението за неучастие във война да е взето от всички в
страната и да има колективен характер (колективен героизъм).
3. Решението за неучастие във война да е взето от всички страни,
иначе първите, които са го взели могат да бъдат унищожени (добра
воля и взаимно доверие).
4. Всяка война е зло, приемливо за защита на религиозни
ценности и патриотизма (религиозни институции).
Втората част на дисертационния труд, разделена на шест глави,
разглежда мира и процесите за запазване на мира от гледна точка,
различна от защитаваните религиозни виждания.
Първата, обсъжда фундаменталното значение на пацифизма в
програмата на Обществото за европейска култура (SEC).
Втората, анализира възгледите на обединението ПАКС (PAX) и
на неговия представител Болеслав Пясецки, за свързването във
философски и политически план на католическия и социалистическия
светоглед. Задача на ПАКС, от една страна, е формирането на
социалистическо съзнание, а от друга, приспособяване към неговите
изисквания на

католическата култура. Тяхното успоредяване е

възможно единствено по пътя на признаването на мира като висша
ценност и цел на развититето на човека чрез взаимното проникване на
националната, християнската и общочовешката култура.
Третата, е посветена на дейността на Международния дом за
срещи на младежта в Освиенцим. Дейците на Международния дом
определят мирът и справедливостта като висши ценности в живота.
Четвъртата, анализира и разкрива възгледите на Юлиан
Александрович. Той обяснява, че мирът за човечеството е това, което е
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здравето за отделния човек и разглежда здравето и болестта като
философски категории.
Петата, се спира върху дейността на катедра „Мир и пробация“,
основана от Анджей Баландинович. Като единствената действаща
катедра в духа на пацифизма, нейните представители развиват идеята,
че човекът като част от човечеството е в основата на отричането на
всяка война и насилие.
Шестата, е посветена на философията, пацифистката идеология и
дейност на Мария Жижковска. Според нея – ценността на мира не
произтича само от религиозния морал, но и от естественното права.
Трайният мир за нея не е морално предписание, а целенасочена
дейност в съответствие с възгледите на многочислените християнски
църкви, проповядващи любов към ближния и отказ от насилието. Тя
отстоява ново право на човека – правото на живот в условията на траен
мир.

3. Авторско участие в получаването на приносите.
Пред нас е представен труд, разположен в областта на историята,
политологията, философията, сравнителните политически изследвания,
сравнителното

религиозно

познание,

общественото

здраве

и

обществената сигурност, което определя интердисциплинарния му
характер. Разглежданите въпроси, макар и широко третирани в
научната

литература,

нямат

синергично

обобщение

и

анализ.

Настоящият труд запълва тази празнота и предлага ново виждане, с
определени приноси в науката, които потвърждават умението на автора
да прави теоретични анализи:
- Обоснован е научно-методологичният характер и особености на
пацифизма като движение в глобален и национален план;
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- Анализирани са теории и систематизирани знания на водещи
представители на различни течения на пацифизма.
- Обобщен е нов концептуален метод въз основа на анализа на
достиженията на учени и дейци в сферата на пацифисткото движение;
- Предложена е нова интерпретация на понятия, характеризиращи
пацифизма като явление, теория и практика, която обогатява
съществуващите знания.
Подкрепям

и

потвърждавам

посочените

приноси

на

дисертационното изследване, но и допълням някои от тях с приложен
характер:

налице

е

достигнат

стремеж

за

утвърждаване

на

пацифистските идеи в икономическата, социалната, политическата и
културната сфера; детайлно разглеждане на позициите на движения,
общества, организации, общности и др. (стига до семейството амиши);
посочва пряката връзка между пацифизма и свободата, без чийто избор
е невъзможно по-високо знание за правата и възгледите на другите;
анализирайки

религиозните

вярвания

подготвя

методологичен

инструментариум за изследване на пацифизма като движение и процес.
Текстът е посветен на доказване на основната теза на автора, че
пренебрегването и непознаването на пацифистките идеи прави
невъзможно оцеляването на човечеството, което при съвременното
въоръжаване и конфликтност е изправено пред дилемата война или
мир. Документирана е литературната осведоменост на автора. Прави
обосновани изводи в края на главите, заключенията са логични и
осъществяват прехода към следващата структурна част от изложението.

4. Характеристика на автореферата.
Приложеният автореферат отговаря на поставените изисквания
към подобен род научни съчинения. В него авторът представя
актуалността, предмета, обекта, задачите, целите и подцелите,
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хипотезата и избрания инструментариум и ограничения за доказването
и аргументирането ѝ. Направени са защитими и осъществими
предложения,

плод

на

дългогодишнатата

научна

дейност

на

дисертанта, сериозно проученият национален и европейски опит и на
сполучливия критичен анализ на изявени и утвърдени виждания и
теории. Вярно и точно отразява същността на дисертационния труд и
неговото значение.

5.

Критични оценки, бележки препоръки.

Към тези конкретни разсъждения по дисертационния труд могат
да се направят още няколко, но по-общи, положителни и тъй да се каже
задължителните

критични

бележки.

Както

казва

дисертантът:

пацифизмът изисква знания и преглед не само на собствените, но и на
възгледите на другия. От тази гледна точка поставям няколко въпроса,
не толкова като критика, колкото като насока за бъдещи изследвания:
- Значение на Пъгуошкото движение и ролята на Юзеф Ротблат
-

Нобеловата награда за мир и Ленинската награда за мир (Лех
Валенса и Ярослав Ивашкевич)

- Пацифизмът, тероризмът и новите технологии.
- Войната на мрежите и мирът
- Участие на Полша в мисиите на Варшавския договор и НАТО
(с. 227, слаби пацифистки тенденции в Полша)
- Защо Махатма Ганди не получи Нобелова награда за мир?

6. Оценка на дисертационния труд.
На вниманието на научното жури е представен сполучливо
разработен и аргументиран дисертационен труд. Посочените
бележки не накърняват достойнствата му. Имайки в предвид
постигнатите

научни

и

научноприложни

резултати

в
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дисертационния труд на тема „Пацифизмът в Полша след
Втората световна война”, с неоспоримите му приноси и
достойнства, декларирам своята положителна оценка и предлагам
на

уважаемото научно жури

“доктор

на

науките”

„Политически

науки“

в
на

да присъди

професионално
неговия

научната степен
направление

автор,

г-н

3.3.

Тадеуш

Мендзеловски.

Варна
19.09.2017 г.
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