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Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ,
ППЗРАСРБ и съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”
№ 985 от 16.12.2021 г.. Рецензията е възложена с решение на членовете на
научното жури за провеждане на процедурата по защитата на
дисертацията.

Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.5 от
Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидата, както и че нямам
частен интерес, който би могъл да влияе върху безпристрастното и
обективно изпълнение на работата ми като член на журито по тази
процедура.

І. Биографична информация за дисертанта.
Авторът на дисертацията Аркадиуш Меллер е роден през 1985 г. в

Република Полша. Завършва средно образование през 2004 г. в Средно
общообразователно училище Хенрик Сухарски в Серпц, през 2009 г.
получава Магистърска степен по политически науки в Института по
политически науки на Университета Николай Коперник в Торун, а през
2014 г. с решение на Съвета на Факултета по политически науки и
международни изследвания на същия университет получава степента
доктор на социалните науки в областта на политическите науки.
Притежава редица следдипломни квалификации и удостоверения в
различни научни и обществени дейности. Владее няколко чужди езика.
Има значителен професионален опит – като универеситетски
преподавател, администратор в средното и висшето образование, експерт в



различни сфери на обществения живот. От октомври 2015 г. е заместник-
декан, старши преподавател в Държавно висше професионално училище
Ignacy Mościcki в Цеханув, а  от 2020 г. и преподавател в Университет
Kazimierz Wielki в Бидгошч.

ІI. Данни за дисертацията и автореферата.
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,

управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър” и e насочен
за защита пред научно жури. Състои се от увод, три глави и заключение
с общ обем 276 страници, от които основен текст 231 страници,
използвана литература на полски и на чужди езици (без номерация) – 25
страници и приложения – 18 страници. Представени са 15 таблици и 9
диаграми. Библиографията включва 528 заглавия, сред които статии от
полски вестници, монографии и научни статии.

Дисертацията е представена за защита на руски език.
Структурата на дисертационния труд е добре изградена, в

съдържателен план е балансирана и разкрива по адекватен начин
формулировката на заглавието и идеята на изследването.

В увода присъстват основните елементи, присъщи на
дисертационните изследвания:  изследователски въпроси, цели, задачи,
предмет и обект на изследването, очертана е актуалността и е формулирана
основната хипотеза, изведени са методолгичните подходи и, което е
особено важно – са посочени изследователски ограничения, очертаващи
рамката на предприеманото изследване.

В Първа глава „Генезис на полската независимост“ в хронологичен
план се изясняват въпросите за възраждането на Полша в контекста на
Парижкия договор от 1919 г., за възстановяването на независимостта, за
оформянето на нейните граници, за изграждане на държавните институции
в Полша като цяло и в Плоцка Мазовия - конкретно.

Във втора глава „Избори в новата държава” акцентът е поставен
върху обосноваването на тезата, че изборите за Законодателен сейм от
1919 г. са първите напълно демократични и всеобщи избори в историята на
Полша като анализът е насочен към изясняването на правните и
социалните аспекти на предизборната кампания, на ролята на
Католическата църква в изборния процес, обстоятелствата и механизма за
създаване на избирателни списъци на кандидати за депутати в



Законодателния сейм и е показано, че за Полша в този исторически момент
е изключително важно да изгради държавни институции, които да получат
обществена легитимност.

Трета глава „Избори за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия –
резултати и парламентарна дейност“ е продължение на анализа от втора
глава, конкретизира очертаната в нея политическа „рамка“ като се
съсредоточава върху анализа на процеса на гласуване, на работата,
извършена от избирателните комисии, разположени в района на Плоцка
Мазовия, на оценките за протичането на изборния процес, формулирани от
местното обществено мнение. Специално внимание е отделено на
изследването на парламентарната активност на депутатите, избрани от
района на Плоцка Мазовия в Законодателния сейм.

В заключението са обобщени резултатите на изследването и е
обосновано доказването на хипотезата, формулирана в неговото начало.

Авторефератът е от 52 страници, разработен е в съответствие с
изискваните стандарти, следва, без да повтаря, изложението в
дисертацията и представя синтезирано и коректно основните моменти в
нейното съдържание.

Авторефератът завършва с изводи, очертаващи приносите (научно-
изследователските новости) на дисертацията. Посочени са 23 публикации,
от които 5 монографии (една на български език, непосредствено свързана с
предмета на дисертацията) и 18 глави от книги и статии в научни издания,
включително международни, апробиращи основните изследователски тези
на дисертацията.

III. Съдържание и основни моменти в дисертацията.

1. Актуалност на темата.
Рецензираната дисертация представлява изследване, което изяснява

значението на изборите за Законодателния (учредителен) сейм от 1919 г. в
района на Плоцка Мазовия поради важността на град Плоцк и Плоцка
Мазовия като отделен географски и исторически регион в рамките на
новоучредената държава.

Темата на дисертацията, въпреки нейната на пръв поглед
„историчност“ има своята актуалност, която се изразява, според мен, в
няколко аспекта:



а) в предмета на изследването, което е посветено на тема, която,
както посочва авторът, досега не е била обект на задълбочено научно
изследване - както в исторически, така и в политически или
социологически план, поради което първите напълно демократични
парламентарни избори в историята на Полша не са предсавени нито в
холистична, нито в регионална перспектива.

б) в историческия резонанс на тезите и резултатите на изследването,
които могат да бъдат пречупени през призмата на актуалните политически
процеси в съвременна Полша, и сред които се се откроява изводът, че
изборният успех на отделни политически групировки е изиграло
отношението им към: въпроса за връзките им с Католическата църква, за
светската държава, за светски държавни училища, за необходимостта от
радикални социални реформи и за политическата равнопоставеност на
жените. В този план е важно, както подчертава Аркадиуш Меллер, да се
отбележи, че стогодишнината от изборите за Законодателен Сейм на 8
февруари 2019 г. е отбелязана в Сейма и Сената на Република Полша чрез
организиране на Национална научна конференция, наречена: „Fundamenty
Niepodległej (Фундаменти на Независимата). Законодателен сейм (1919-
1922)“, която е придружена от изложба, посветена на постиженията на
Учредителното събрание, озаглавена: „Благото на Република Полша като
най-висш закон“.

2. Основни постижения на дисертацията.
2.1. Общи характеристики:
а) Обобщаваща характеристика на рецензираната дисертация e

нейната интелектуална и политическа предизвикателност.
Дисертационният труд „Политически анализ на изборите в полския
законодателен Сейм от 1919 г. на примера на Плоцка Мазовия“ предлага
оригинална интерпретация на осъществяването на първите парламентарни
избори във възстановената полска държава. Авторът Аркадиуш Меллер
последователно и аргументирано разкрива неправомерността на
господстващото в масовото съзнание схващане, че възстановяването на
независимостта от Полша функционира като единичен исторически акт,
случил се на 11 ноември 1918 година, и че в действителност става дума за
събитие, разделено на етапи, като един от най-важните, но само начален,
от тях са изборите за долната камара на парламента - Законодателния Сейм



от 1919 г., а окончателната форма на Законодателния Сейм се формира
едва през 1922 г..

б) Втората обща характеристика се проявява в това, че изследването
се осъществява през призмата на успешното съчетаване на няколко
теоретични - теорията на функционализма и функционално-структурната
теория, и методологични подхода - историческият метод, методът на
анализа на съдържанието, институционално-правният метод, при което, и
това е особено важно, то е решено в политологичен план.

в) Не по-малко важна характеристика на дисертацията е стремежът
на дисертанта да не остава на нивото на абстрактния теоретичен анализ, а
да търси и намира значими конкретни практически проекции на
дискутираните процеси и формулираните тези в изследването, които,
според мен, намират най-явен израз в това, че парламентарните избори
през 1919 г. са анализирани в микромащаб, а не само в макро, т.е. в обхвата
на цялата страна, при което на тази  база е извършена реконструкция на
изборната география и е показано до каква степен географското
местоположение е предопределило нагласите на избирателите по време на
анализираните избори.

2.2. Предмет, цел и хипотеза на дисертацията:
а) Предмет на изследването е подготовката, организацията, хода,

резултата и политическите последици от изборите за Законодателен сейм
проведени в избирателен окръг Плоцк-Плонск-Шиерпец.

б) Цел на дисертационния труд е да се анализират изборите за
Законодателен сейм през 1919 г. на територията на Плоцка Мазовия;

в) Основна хипотеза на изследването е твърдението, че на първите
общи парламентарни избори в избирателен окръг № 6, обхващащ околиите
Плоцка, Плонска и Шиерпецка, изключително важна роля са изиграли
въпросите, свързани със защита на присъствието на религията в
държавните училища, ролята и мястото на Църквата в обществения живот,
както и противопоставянето на избирателите срещу радикалните
политически методи и радикалните социални реформи.

2.3. В съдържателен план се очертават следните същностни
характеристики на дисертацията:

1. Изходна предпоставка за осъществяването на анализа в
изследването е точното определяне на неговия фокус и намирането на
правилната посока за неговото реализиране – изследване на историческите,
регионалните и фактическите предпоставки за провеждане на първите



демократични избори във възстановена Полша. На тази основа като фокус
се определя процесът на установяване на независимостта в отделни
микрорегиони (плоцки, плонски и шиерпецки), включени в състава на
Плоцка Мазовия, изборната организация, предизборната кампания,
избирателните комитети, главните събития, които мотивират
избирателната активност, както и представянето имиджа на депутатите и
събитията, настъпили няколко седмици след първото заседание на
Законодателния сейм.

2. Друг важен момент е фактът, че дисертантът в края на всяка глава
прави „изводи“ от осъществения анализ, които не само обобщават казаното
в изложението, но и служат като основа за „преход“ към предприеманото
изследване в следващата част на дисертацията.

3. В дисертацията личи богата обща, историческа и политическа
култура, написана е с видим „авторов“ подход, който се проявява особено
ясно при формулирането, аргументирането и провеждането на защита на
хипотезата на дисертацията, която закономерно намира най-съществените
си аргументи и резултати в третата глава „Избори за Законодателен сейм в
Плоцка Мазовия – резултати и парламентарна дейност“. В нея, в процеса
на доказване на хитезата на изследването, авторът формулира следните
основни изводи: Първо, изборите за Законодателен Сейм са срещнали
голяма подкрепа и обществено признание, отразило се в рекордно висока
избирателна активност, която е по-висока в селските и по-ниска в
градските райони, при което тя в Плоцка Мазовия, е била подобна на
активността в други части на Полша. Вторият извод показва, че дясната
партия Национална демокрация постига най-добър изборен резултат, а
втора е лявата Полската социалистическа партия, при което десният
електорат е съставен предимно от жители на селските общини на околиите
шиерпец, плонск и плоцк, докато градският електорат включва
социалисти, еврейски представители и прогресивна демократична
интелигенция. Трето, и това е особено важно, от гледна точка на предмета
и целта на изследването е доказването на факта, че депутатите, избрани от
Плоцка Мазовия в Законодателния Сейм, са били много активни
парламентаристи в Законодателния Сейм, като те в своята парламентарна
дейност са се фокусирали главно върху местната проблематика, въпреки че
са повдигали и общо национални въпроси, значими извън избирателния
окръг, от който са били избрани.



4. Важна характеристика на изследванетое неговата фактологична
„обезпеченост“. Дисертацията е написана на основата на сериозно
изследване на архивни материали и публикувани мемоари, включително
под формата на ръкопис, намиращи се в архивите в Плоцк, Плонск,
Шиерпец и Варшава и в държавни и частни библиотеки. Използвани са и
правни актове, стенографски записи от заседанията на Законодателния
сейм, изследвания, включително публикации в тогавашната преса,
отразяващи събитията, свързани с изборите.

5. В дисертацията е използван не често срещан подход в
политологичните трудове. Авторът е направил подробни статистически
изчисления по отношение на изборите и на тази база е извършил
реконструкция на изборната география и е паказал до каква степен
географското местоположение е предопределило нагласите на
избирателите по време на изборите в 1919 година. От  направения анализ
са получени ценни сведения като за по-добро илюстриране на резултатите
от изследването, които съдържат множество статистически данни, са
създадени няколко десетки таблици и диаграми.

Като извод може да се посочи, че на основата на осъществения
анализ дисертацията успява да докаже формулираната хипотеза (основна
изследователска теза), а именно, че в първите общи парламентарни избори
за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия решаваща роля имат въпросите,
свързани със защита на присъствието на религията в държавните училища,
ролята и мястото на Църквата в обществения живот, противопоставянето
на избирателите срещу радикалните политически методи и радикалните
социални реформи, както и въпросите за светската държава и
политическата равнопоставеност на жените.

3.Критични бележки, препоръки и въпроси, относно
дисертацията.

Както към всеки научен труд, така и към рецензираната дисертация
могат да се предявят критичи бележки и препоръки. Без да навлизам в
подробности ще посоча следните по-важни:

а) в коректорско-редакторски план:
- съществуване на печатни, правописни и фактически

(например при посочването в автореферата на публикациите на автора)
грешки, които вероятно са резултат на превода, но в редица случаи водят
до не „добро“ представяне на текста, а и до смислови неточности и



неясноти (бележката се отнася за текста на български език на
автореферата);

б) в теоретико-митодологичен план:
- наличието на множество, включително, смислови повторения;
- отсъствието на сравнително-политологичен анализ, дори там

където това е възможно и необходимо – в „пространствен план“ - в 1
параграф на първа глава, на протичащите политически процеси не само в
Полша, а и в по-широк европейски контекст; и във „времеви план“ -
очертаване, макар и в най-общи щрихи в обширата изводна заключителна
част, на възможни екстраполации на анализираните избори към
съвременната полска (и европейска) политическа действителност.

В тази връзка имам следните въпроси към Аркадиуш Меллер:
1) може ли да се нарави паралел с отношението към и ролята на
католическата църква в изборите от 1919 г. и сегашната политическа
ситуацияя в Полша, както и за за политическата равнопоставеност на
жените и др. п., през призмата на това, че в този план се проявява (би се
проявила) съвременната значимост на темата ?;
2) могат ли да се търсят и да се намерят общи страни на влиянието на
Версайския и Ньойкия договори (и руската революция) за развитието на
политическите процеси  и историческата съдба в/на Полша и България, и
ако да – какви, ако не – защо?

ІV. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Самооценката на приносните моменти е оформена като формулиране

на „новости“ и „изводи“, очертани в заключението на дисертацията.
Смятам, че като цяло анализът има оригинален характер и

докторантът основателно посочва няколко свои приноса към
политологичната теория и изследването на историята на установяването на
демократична политическа система в Полша. Дисертация е иновативна,
тъй като представя тематика, която отсъства от полската и световната
научна литература. Извършената архивна и библиотечна справка
установява нови факти и обстоятелства за изборите за Законодателен
(учредителен) сейм в региона Плоцка Мазовия, който, както показва А.
Меллер, може да се разглежда като представителен за проблемите и
предизвикателствата, с които трябва да се справя възродена Полша.



V. Заключение.
Очертаните макар и в най-общ план резултати в предложения за

рецензиране труд ми дават основание да направя следните изводи:
а) той разкрива сериозен изследователски подход, който съчетан със

стремежа за „собствен поглед“, представят д-р Меллер като самостоятелно
мислещ учен, предлагащ теоретични решения за осмисляне на
демократичните основи на съвременна Полша и демократизацията в
съвременното общество като цяло;

б) те показват, че направената от кандидата самооценка на
съдържащите се в дисертацията научни приноси е правомерна и може да
бъде приета.

На основата на тези изводи, както и на казаното от мен в настоящата
Рецензия, предлагам на уважаемото научно жури за провеждане на
защитата на дисертационния труд на тема „Политически анализ на
изборите в полския законодателен Сейм от 1919 г. на примера на Плоцка
Мазовия“, да присъди на неговия автор Аркадиуш Меллер научната
степен „доктор на науките” в професионално направление: 3.3.
Политически науки (Политология).

VІ. Декларация. Долуподписаният проф. д-р Борис Манов
декларирам, че изпълнявам минималните национални изисквания за
заемане на академичната длъжност „професор“.

01.02.2022 г. Подпис:
гр. Благоевград                                                        Проф. д-р Борис Манов


