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Дисертационният труд се състои от увод, три глави и заключение с общ обем 276
страници. Представени са 15 таблици и 9 диаграми. Библиографията се състои от 528
заглавия, сред които статии от полски вестници, монографии и научни статии.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление и
политически науки” при факултет „Международна икономика и администрация” и
насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на заседание на научното
жури на 25.02.2022 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите по защитата са на разположение в кабинет 204 във ВСУ „Черноризец
Храбър” и на сайта www.vfu.bg, раздел „Докторанти”.



I. Общо описание на дисертацията

1. Въведение: достоверност и валидност на изследването

В масовото съзнание възстановяването на независимостта от Полша

функционира като единичен исторически акт, случил се на 11 ноември 1918 година.

Приемайки такъв подход, се забравя, че става дума за събитие, разделено на етапи, като

един от най-важните от тях са изборите за долната камара на парламента -

Законодателния Сейм. Това са изключителни избори, тъй като бяха първите напълно

демократични избори в историята на Полша, защото активното избирателно право беше

предоставено на всички граждани (независимо от техния пол, образование или

имуществен ценз), които са навършили 21 години към датата на обявяване на изборите.

Нека припомним, че само Нова Зеландия, Австралия, Финландия, Дания и Норвегия

решиха да дадат право на глас на жените по-рано от Полша.

За Полша, възродена през ноември 1918 г., беше изключително важно да изгради

държавни институции, които да получат всеобща обществена легитимност. Началникът

на държавата (държавният глава) Юзеф Пилсудски и Йенджей Морачевски, министър-

председател на правителството, бяха наясно с това и много бързо започнаха да създават

правна рамка, необходима за провеждане на избори за еднокамарен парламентарен орган

- Законодателен Сейм (за приемане на Конституция). Целта на съществуването на този

орган беше да създаде чрез политически консенсус правни актове от най-висок порядък

(с върховенство на Конституцията), приети от всички най-важни актьори на

политическата сцена. Общите избори се смятаха за единствена форма за легитимиране

на новия политически ред. Решението за провеждането им е оповестено в "Монитор

Полски" на 29 ноември 1918 година, когато са публикувани два указа на Началника на

държавата: първият за изборния закон, а вторият за изборите за Законодателния сейм.

Датата на изборите е насрочена за 26 януари 1919 година.

Съгласно гореспоменатите укази беше предвидено гласуване за Законодателния

сейм в 70 избирателни окръга. Разделението на отделни окръзи беше както следва: в

бившето Конгресно Кралство и Подлаше (Podlasie), изборите e трябвало да се проведат в

34 окръга, пруският регион е трябвало да бъде разделен на 11 избирателни окръга,

Галиция трябваше да има 24 избирателни окръга, Чешинският Шльонск (Силезия) беше

разделен на два избирателни окръга.



По силата на гореспоменатите укази Законодателният сейм трябваше да

наброява 513 депутата, от които 241 трябваше да произхождат от бившето Полско

Кралство, 160 от Галиция и Чешински Шльонск, а от земите под бившето пруско

владичество е трябвало да бъдат избрани 112 депутати. Окончателно на 26 януари 1919

година в резултат на първите исторически и напълно демократични избори на полска

територия са избрани 291 депутати, от които 220 от бившето „конгресно“ Полско

кралство (с решение на Виенския конгрес 1814-1815 г.), 69 от Галиция, а 2 депутата са

избрани въз основа на австрийския избирателен закон от 1907 година, като по-рано са

признати 28 мандата на избрани депутати за австрийския парламент от Източна Галиция.

Окончателната форма на Законодателния Сейм се формира едва на 24 март 1922

г., когато 20 депутати, избрани от Сейма на Централна Литва, влизат в Учредителното

конституционно събрание. Така Законодателният сейм наброява 442 депутати, от които

406 идват от преки избори, а останалите са кооптирани или се признават резултатите от

изборите за парламенти на държавите, извършили подялбата на Полша.

Изборите за Законодателния Сейм бяха изключително важен етап от процеса на

изграждане на основите на възродената, независима полска държава след 123 години

под чуждо владение. Депутатите, избрани през 1919 г., трябваше да работят в

извънредни условия, свързани с борбата за определяне и отбрана на границите на

възродената държава. Решенията, взети от депутатите, бяха изключително важни, а

постиженията на Законодателния Сейм свидетелстват за неговата значимост и ранг.

Само по време на първата сесия, състояла се на 10 февруари 1919 г., депутатите

одобряват над 200 указа, издадени от средата на ноември 1918 г. до началото на

февруари 1919 г. от Началника на държавата (държавния глава), президента на

министрите (министър-председателя) и отделни министри. До последното, тоест 342-то

заседание на Законодателния сейм, което се е състояло на 27 ноември 1922 г., са приети

почти 600 закона. Най-важните правни актове, приети от депутатите на това

Учредително народно събрание, включват: Малката конституция от 20 февруари 1919

г., Закона за държавната полиция от 24 юли 1919 г., Закона за временната система на

училищните власти от 4 юни 1920 г. , Законът за създаване на Съвет за защита на

държавата от 1 юли 1920 г., Законът за провеждане на поземлената реформа от 15 юли

1920 г., Органичният статут (устав) на Шльонско воеводство от 15 юли 1920 г.,

Конституцията от 17 март 1921 г., Законът за държавния контрол от 3 юни 1921 г.



2. Изясняване на най-важната терминология

Целта на тази дисертация беше да се анализират изборите за Законодателния

(учредителен) сейм от 1919 г. в района на Плоцка Мазовия. Тази концепция беше

популяризирана от Александър Мачиеша, общественик, лекар и кмет на Плоцк. През

1925 г., по време на XII конгрес на лекарите и представителите на естествознанието във

Варшава, той формулира твърдение, че Плоцка Мазовия трябва да се обособи като

отделен географски и исторически регион. Той забеляза отличителността на Плоцка

Мазовия, обособено като земеделска земя с плодородна почва и същевременно земя на

херцози и плоцки епископи, от Варшавска Мазовия, разположено в рамките на бившите

земи на черски и мазовиецки херцози, където почвата не е била толкова плодородна, и

заселването е започнало да се развие по-късно, отколкото в Плоцка Мазовия.

Обществениците и регионалистите Тадеуш Швиецки и Франчишек Вибулт

идентифицират Плоцка Мазовия с района на бившата губерния Плоцк (следните

околии: плоцка, шиерпиецка, млавска, чехановска, пжасниска, липновска, рипинска),

разширена с плонска околия), която преди избухването на Първата световна война е

включена във Варшавската губерния. Разбирано по този начин, Плоцка Мазовия,

разширен с околиите остроленцка, пултуска, маковска и островска (Остроленка,

Пултуск, Маков и Острув) образува Плоцка епархия. В регионалната историография

обаче не откриваме опит за отъждествяване на Плоцка Мазовия с Плоцката епархия. От

друга страна, Антони Суйковски, изключителен географ от двадесетте години на

междувоенния период (между първата и втората световни войни)) и същевременно

експерт в състава на полската делегация по време на мирната конференция в Париж

през 1919 г., а също и експерти в областта на археологията и етнографията, за Плоцка

Мазовия се приема територията в рамките на триъгълника, образуван от реките: Висла

и Скрва и Вкра. Приемайки тази оптика, Плоцка Мазовия, както в междувоенния, така

и в съвременния период, се образува от следните околии: плоцка, плонска и шиерпецка.

За целите на провеждането на изборите за Законодателен Сейм през 1919 г. тези околии

заедно образуват Избирателен окръг номер 6, състоящ се от следните околии: плоцка,

плонска и шиерпецка. Също така си струва да се подчертае, че Плоцка Мазовия не е

същото като концепцията и региона на Северно Мазовше, което се формира от земите,

разположени на север от Висла, след това на изток от река Скрва и по този начин от

Добжинската земя, след това на юг от границата с Източна Прусия и на запад от река

Нарев и горския резерват Курпьовка. Като цяло Северно Мазовше е обхващало



територията на следните околии: чехановска, маковска, млавска, плоцка, плонска,

пжасниска, пултуска и шиерпецка.

Поради достъпа до изходни материали, значението на града за целия регион и

факта, че този град беше седалище на главната избирателна комисия, по-голямата част

от вниманието ни беше насочено към Плоцк, разположен на река Висла. Този град - до

близкия Вишогруд, който всъщност е част от плоцка околия - е един от най-старите

полски градски центрове, на почти хиляда години. Плоцк е бил едно от главните

седалище на ранната монархия на Пяст, а през годините 1079-1138 е изпълнявал ролята

на столица на полската държава. След смъртта на княз Болеслав III Кривоусти през

1138 г., Плоцк става столица на областта Болеслав IV Кенджиежави (Къдрокосия), а

след това и на областното княжество. През 1495 г. Плоцк окончателно е включен в

Короната на Полското кралство и става столица на воеводството. Разцветът на града-

крепост на река Висла продължава до 17 век, когато градът е опустошен от пожари,

епидемия и най-вече от шведското нашествие. В резултат на втората подялба на Полша

през 1793 г. Плоцк попада под властта на Прусия и градът става столица на Нова

Източна Прусия. По време на съществуването на Великото княжество Плоцк става

столица на департамент Плоцк. Въпреки това, по време на функционирането на

Кралство Полша (известно още като Конгресно Кралство), градът на река Висла става

воеводски град. През 1837-1915 г. Плоцк е губернски град. Плоцка губерния, в чиито

състав влизат следните околии: плоцка, плонска, шиерпецка, пжасниска, чехановска,

млавска, липновска, рипинска, е населено с около 700 000 души точно преди

избухването на Първата световна война. В междувоенния период градът е бил

околийски град и в същото време най-големият градски център на Плоцка Мазовия.

Смята се, че точно преди обявяването на независимостта, през август 1918 г., градът на

Висла е имал над 30 000 жители. И въз основа на данните, получени от първото

преброяване, проведено на 30 септември 1921 г., знаем, че Плоцк е бил обитаван от

близо 26 000 души. Тогавашният Плоцк е мултиетнически град, доминиран от поляци,

които с над 19 500 души съставляват почти 76% от всички жители. Що се отнася до

религиозната структура, преобладава римокатолическата деноминация, като 67,5% (т.е.

над 17 000) от жителите декларират своята принадлежност към това вероизповедание.

Евреите представляват втората по големина религиозна група, тъй като 28% (над 7000)

от хората изповядват религията на Моисей. Другите религиозни групи са: хора,

принадлежащи към евангелско-аугсбургската общност, които съставляват по-малко от



2% (над 400) от всички жители; Мариаитите са 310 души, което съставлява над 1% от

цялото население на Плоцк; 300 членове на Православната църква съставляват 1% от

населението на Плоцк.

В началото на 20-те години на миналия век в Плоцк има над 5900 жилища, което

означава, че статистически едно жилище (апартамент) е обитавано от 4,3 души. Градът-

крепост на река Висла се развива в края на 20-те години на миналия век, което се

изразява в броя на жителите. Това развитие е свързано с включването в границите на

града – на Радживие на левия бряг на река Висла. През 1929 г. броят на жителите е

трябвало да бъде близо 33 000 души, а средната гъстота на населението е 14,9 души на

1 ха.

Най-големите предприятия в региона се намират в Плоцк - това са фабрики за

земеделски инструменти, принадлежащи на Земеделската асоциация и еврейските

индустриалци: Изидор Сарна (той наследява фабриката от баща си Моисей) и Маурици

Маргулис, който създава своите заводи през 1884 г. Еврейските фабрики за

селскостопански машини бяха най-многобройните работни места, а машините и

инструментите, които произвеждаха, бяха ценени не само в Полша, но и в чужбина. В

града на река Висла към големите предприятия спадаха също така две частни

електростанции, собственост на Станислав и Юзеф Гурницки и Кажимеж Кюн. Освен

това жителите работеха, наред с другото, и в мелници, на пристанище Висла за

пътнически кораби и шлепове, в занаятчийски и сервизни заводи.

В междувоенния период Плоцк е важен образователен и културен център на

региона. През 1921 г. почти 27% от жителите са признати за неграмотни. През учебната

1921/1922 г. в осем основни училища учат над 2500 ученици. Имаше силно развито

средно образование, състоящо се от: три полски гимназии и едно еврейско средно

училище, два учителски семинара и три професионални училища. В края на 20-те

години на миналия век в училищата в Плоцк работят близо 230 учители, повечето от

които, почти 150, преподават в средните училища.

Важни за района центрове на културен и социален живот бяха градският театър,

Народният дом, две кина, Плоцкото научно дружество, Плоцкото гребно дружество,

Полското образователно дружество, Съюзът на собствениците на земя и Земеделското

дружество, всички разположени и действащи в града на река Висла.



Значението и ролята на Плоцк за региона се доказва от факта, че градът, както в

периода след подялбата, така и при възстановяване на независимостта му, е бил

седалище на Плоцката епископия заедно с духовната семинария, както и факта, че

Окръжният съд и Окръжна поземлена комисия са се намирали в града на Висла. Тези

обстоятелства превръщат Плоцк в изключително важен и значим градски център и

център на Северно Мазовше.

Въз основа на данните от първото преброяване от 1921 г. знаем, че в Плоцка

околия с близо 110 000 жители 73% от населението (близо 80 000 души) живее в

селските райони, докато останалите 27% (над 30 000 души) живеят в градове , тоест в

Плоцк и Вишогруд. В Плоцка околия над 51 000 души са били професионално активни.

Повечето от които, цели 68% от професионално активните (около 35 000 души) са

фермери и животновъди. Около 7500 души са били заети в промишлеността и

търговията, а останалите са намерили работа в обществените и свободните професии

или като домашни прислужници. От над 51 000 професионално активни хора само 6%

(т.е. около 3000 души) са безработни, а около 3% не могат да определят професията си.

В двете останали околии, съставляващи Плоцка Мазовия, социалната структура е

подобна както в плоцка околия, с по-голям дял от хора, живеещи на село и

препитаващи се със земеделие. През 1921 г. плонска околия обитават повече от 74 000

души, от които градското население съставлява 12% от общия брой (над 9000 души), а

88% от жителите (65 000 души) живее в селските райони. В плонска околия 36 000

души са били професионално активни, от които най-голям брой, цели 83% (30 000

души), са работили в земеделието и животновъдството. От друга страна, около 10% от

общото население на плонска околия е заето в промишлеността и търговията.

Останалите жители са изпълнявали професии, известни като обществени услуги и

свободни професии. От друга страна, около 2% от активно заетите остават безработни,

а други 2,5% не могат да назоват професията си. През 1921 г. шиерпецка околия е

обитавана от близо 69 000 души, от които 16% (над 11 000 души) живеят в градски

райони, а останалите 84% (почти 58 000 души) са жители на селата. В шиерпецка

околия близо 34 000 души са били трудово активни, повечето от които са изкарвали

прехраната си в земеделието и животновъдството, почти 79% (около 27 000 души); а

близо 12% са били заети в промишлеността и търговията. Останалите хора намират

работа като домашни прислужници или в професии, включени в публичната служба и

свободните професии. Около 2,5% от жителите на шиерпецка околия са били



безработни, а други 2,5% не са могли да посочат дейността от която се издържат. През

1921 г., а може да се каже с голяма степен на вероятност, същото и през 1919 г., на

територията на следните околии: плоцка, плонска и шиерпецка, съставляващи заедно

Плоцка Мазовия, са обитавали повече от 250 000 души, от които 20% от населението е

живяло в градовете, а останалите 80% в селските райони.

3. Използвана методология на изследване

Дисертацията по-долу е политологична по своята същност и за постигане на

поставените изследователски цели са използвани историческият метод, методът на

анализа на съдържанието и институционално-правният метод. Освен това за целите на

дисертацията са използвани теорията на функционализма и функционално-

структурната теория. Според тези две методологични положения социалната система е

изградена от фактори, които са взаимосвързани и са насочени към поддържане на

баланса, поради което е невъзможно да се анализира цялата система в изолация от

отделните й елементи, които я съставляват.

4. Цел, предмет на изследване и изследователски тези

Целта на това изследване е да се анализират изборите за Законодателен сейм

през 1919 г. на територията на Плоцка Мазовия. Основната изследователска теза на

изследването беше твърдението, че на първите общи парламентарни избори в

избирателен окръг № 6, обхващащ следните околии: Плоцка, Плонска и Шиерпецка,

изключително важна роля изиграха 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. Предмет на изследване в тази книга беше

подготовката, организацията, хода и резултата, а след това и политическите последици

от изборите за Законодателен сейм, които се проведоха в избирателния окръг Плоцк-

Плонск-Шиерпец.

5. Състоянието на изследването и иновативният характер на извършеното

изследване



Констатациите и резултатите, представени в тази дисертация, са иновативни и

досега тази тема не е била обект на задълбочено научно изследване. Единственото

изключение е статията отпреди две десетилетия, разделена на две части, от известния

регионалист Гжегож Голембиевски.

Трябва да се отбележи, че самата тема на изборите за Законодателен сейм от

1919 г. все още не е получила достатъчно внимание от изследователите - както тези,

представляващи исторически, политически или социологически подходи - и

следователно все още не е разработена. монография, която се опитва да опише първите

напълно демократични парламентарни избори в историята на Полша в холистична или

регионална перспектива. Освен научни статии обаче имаше и трудове, посветени на

темата за изборите за Учредително събрание в специфичен, подбран аспект. Тук си

струва да се споменат следните трудове: на Анджей Айненкиел, който в своите

изследвания върху историята на полския парламентаризъм обърна внимание на

значението на Законодателния Сейм; на Марчин Древич, който описа предизборната

кампания въз основа на анализ на съдържанието на пет избрани седмичника; на Камил

Кацперски, който в част от своя труд анализира изборния закон и резултатите от

изборите за Законодателен Сейм; Олга Виехник, която представи профилите на

първите осем жени в историята на полския парламентаризъм; на Анджей Хвалба, който

представя в монографията си събитията, случили се в полската история през 1919 г.,

фрагмент, посветен на изборите за Учредително събрание (Законодателен сейм).

Струва си да се спомене, че на стогодишнината от изборите за Законодателен Сейм на 8

февруари 2019 г. това събитие беше отбелязано в Сейма и Сената на Република Полша

чрез организиране на Национална научна конференция, наречена: „Fundamenty

Niepodległej (Фундаменти на Независимата). Законодателен сейм (1919-1922)“, която

беше придружена от изложба, посветена на постиженията на Учредителното събрание,

озаглавена: „Благото на Република Полша като най-висш закон“.

6. Изходна база данни

В основата на този труд са залегнали архивните материали, намиращи се в

Държавния архив в Плоцк, в Научната библиотека на името на фамилия Жиелински на

Плоцкото научно дружество, в Архива с новите актове във Варшава, в Библиотеката на

Сейма, в Студиото за документация на историята на град Плонск, в Студиото за

документация на историята на град Шиерпец, както и публикуваните мемоари, така и



тези под формата на ръкопис, напр. на Марцелина Рошчишевска, които се съхраняват в

Мазовецкия музей в Плоцк. Допълнително са използвани правни актове, стенографски

записи от заседанията на Законодателния сейм, изследвания, включително научни

статии. Безценен източник на информация, дори рудник на знания за хода на

предизборната кампания в интересуващия ни регион, беше тогавашната преса, която

постоянно следеше и записваше всички събития, свързани с изборите. Списанията от

онова време играят едновременно ролята на днешните средства за масова информация

и на социалните медии, поради което ролята им в реконструкцията на миналото е

немаловжна. В резултат на проведеното запитване беше възможно да се анализират

почти 500 статии в пресата, публикувани както в списания с регионален обхват, като

Kurier Płocki" ("Куриер Плоцки“), "Przegląd Płocki", ("Преглед Плоцки“), "Głos

Ojczyzny" („Гласът на Отечеството“) или в национални вестници, като: "Gazeta

Świąteczna“ (Празничен вестник“), „Роботник“, „Rząd i Wojsko“, („Правителство и

армия“), „Пяст“, „Освобождение“, „Зора“. Анализира се съдържанието на периодични

издания, които не подкрепят пряко нито една от политическите опции, както и

периодични издания, подкрепящи и свързани със социалисти, националисти и

земеделци – с цел представяне на целия спектър на регионалната политическа сцена по

онова време.

7. Наложени ограничения в дисертацията

В дисертацията по-долу, поради възприетия предмет и цел на изследването, бяха

приложени следните ограничения. Първите от тях са времеви ограничения, тъй като

дисертацията има ясно определени хронологични рамки, които попадат в диапазона

1918-1919 г. Въпреки това, в някои доста маргинални случаи горепосочените дати бяха

надхвърлени, което беше причинено например от необходимостта да се покаже

оформянето на процеса на възстановяване на независимостта в района на Плоцка

Мазовия или да се представят профилите и парламентарната дейност на депутатите,

което разбираемо надхвърли 1919 г. Други ограничения включват: ограничител по

отношение на източник и обект, които са причинени от непълна архивна документация.

Ето защо в следващата част на този труд ние до голяма степен се съсредоточихме върху

представянето на дейността на политическите формирования, а оттам и на политиците

от полска националност. Въпреки че еврейското малцинство участва в изборното

съперничество за Законодателния Сейм, в резултат на архивни и библиотечни

прегледи, ние не успяхме да получим информация за дейността на еврейските



групировки в района на Плоцка Мазовия в периода, който ни интересува. Затова се

ограничихме до представяне само на рудиментарна информация за кандидатите от

еврейска националност, както и за постигнатите от тях изборни резултати.

8. Новост на дисертацията

Новостите на този труд се състоят в следното:

1. Първата новост на дисертацията е, че за първи път в политологичните

изследвания е разгледан въпросът за изборите за Законодателен сейм през 1919 г. в

района на Плоцка Мазовия. Досега този въпрос не е бил обект на изследване от учени.

Единственото изключение е статията отпреди две десетилетия, разделена на две части,

авторство на регионалиста Гжегож Голембиевски. Освен посочената статия, която има

само встъпителен и спомагателен характер, никой от изследователите не се е опитал да

разработи гореспоменатата проблематика. Следователно тази дисертация има

пионерски характер.

2. Втората новост на дисертацията е, че авторът успява да съчетае характерния

за политолозите изследователски подход със социологическия и историческия подходи.

Следователно дисертацията има интердисциплинарен характер.

3. Третата новост на дисертацията е, че за първи път в научния свят

парламентарните избори през 1919 г. са анализирани в микромащаб, а не само в макро,

т.е. в обхвата на цялата страна. Това е важно, защото социалните процеси, протичащи в

цялата страна, се отразяват и в процесите, протичащи в регионите. И този подход е

характерен за структуралния подход.

------------------------------------

1) Също Избори за Законодателния (учредителен) сейм в 1919 г. в Плоцк и плоцки

избирателен окръг (част 1), „Плоцки бележки“ 1999, брой 2 (179). стр. 23-33;

също Избори за Законодателния (учредителен) сейм в 1919 г. в Плоцк и плоцки

избирателен окръг (част 2), „Плоцки бележки“ 1999, брой 3 (179). стр. 23-29.

4. Четвъртата новост на дисертацията се състои във факта, че за първи път в

политологическите изследвания бяха направени толкова подробни статистически

изчисления по отношение на изборите и на тази база бе извършена реконструкция на



изборната география и до каква степен географското местоположение е

предопределило нагласите на избирателите по време на изборите в 1919 година.

II. Структура на дисертацията

Настоящата дисертация има 276 страници, освен въведението и заключението,

тя се състои от три глави, в които е анализиран процесът на възстановяване на

независимостта в отделни микрорегиони (плоцки, плонски и шиерпецки), включени в

състава на Плоцка Мазовия, анализирани бяха изборната организация, предизборната

кампания, избирателните комитети, главните събития, които наелектризираха

избирателите, анализирана бе избирателната активност, статистическите данни, както и

изборните резултати; представянето имиджа на депутатите и събитията, настъпили

няколко седмици след първото заседание на Законодателния сейм. Всяка от трите глави

завършва с изводите на автора от направените анализи. Освен това дисертацията

включва библиография, а за по-добро илюстриране на резултатите от изследването,

които бяха пълни с множество статистически данни, бяха включени няколко десетки

таблици и диаграми. За целите на тази дисертация бяха анализирани почти 500 статии

от пресата, публикувани както в регионални списания, като "Куриер Плоцки - Kurier

Płocki", "Преглед Плоцки - Przegląd Płocki", "Глас на Отечеството - Głos Ojczyzny" или

в общополски национални вестници, като "Празничен вестник - Gazeta Świąteczna",

"Работник - Robotnik" , "Правителство и армия – Rząd i Wojsko", "Пяст - Piast",

"Освобождение - Wyzwolenie", "Зорa - Zorza". Анализирано е съдържанието на

периодични издания, които не подкрепят пряко нито една от политическите опции,

както и периодични издания, подкрепящи и свързани със социалисти, националисти и

земеделци – с цел представяне на целия спектър на регионалната политическа сцена по

това време. Освен това за изготвянето на дисертацията са използвани близо 50 научни

изследвания и монографии, както и над 20 научни статии. Освен това бяха изготвени 15

таблици и 9 диаграми. Структурата на дисертацията е представена по-долу под формата

на съдържание.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение………………………………………………………...................

Глава I. Генезисът на полската независимост



1.1. Възраждането на Полша в контекста на Парижкия договор от 1919 г.

1.2. Спецификата на процеса на възстановяване на независимостта в Плоцка Мазовия

……………...

1.3. Геополитически аспекти на оформянето на границите и възстановяване на

независимостта на Полша

1.4. Изводи от направения анализ

Глава II. Избори в новата държава

2.1. Правни и социални аспекти на предизборната кампания

2.2. Ролята на Църквата в изборния процес

2.3. Избирателни списъци и кандидати за депутати в Законодателния Сейм

2.4. Изводи от направения анализ

Глава III. Избори за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия – резултати и

парламентарна дейност

3.1. Политическа система в Законодателния сейм

3.2. Възможности и реализация на целите на системните партии в Законодателния сейм

3.3. Изводи от направения анализ

Завършване на дисертацията

Библиография

Таблици и диаграми

III.Кратка характеристика на главите

Дисертацията се състои от три глави. Първата глава е озаглавена "Генезис на

полската независимост". Глава I се състои от четири подраздела. Първият подраздел на

дисертацията се отнася до Възраждането на Полша в контекста на Парижкия договор

от 1919 г. Този подраздел представя геополитическите възгледи на отделните

политически групировки, действащи в края на 19 век по въпроса за възстановяването на

независимостта на Полша. Тази част от дисертацията представя как полските

политически групировки в началото на 20-тия век започват да обмислят ползите от

свързването на полската кауза с една от държавите, които са извършили подялбата на



Полша. Описана е Националната демокрация, създадена през 90-те години на 19 век

(наричана още национален лагер, национално движение, Национална демокрация),

чийто лидер е Роман Дмовски. Тази политическа формация прокламира

необходимостта от сътрудничество между Полша и Русия срещу Прусия. Малко преди

избухването на Първата световна война привържениците на Дмовски прокламират

идеята за обединяване, след предвиждания победоносен край на войната за Русия,

всички полски земи, които някога са влизали в състава на Републиката на Двата Народа

(полския и литовския) в границите на руската държава. Тази част от дисертацията

представя също как дейците, борещи се за независимост от австро-унгарската подялба

хранят надежда Полша да си възвърне независимостта с помощта на Австро-

Унгарската монархия. Изтъкнати представители на тази концепция са били

социалистите със своята ориентация за независимост (Полска социалистическа партия

– Революционна фракция). Според представителите на тази геополитическа концепция,

поляците, които искат да повлияят върху съдбата си в предстоящата война, трябвало да

изградят своя военна мощ. Тъй като Галиция се е ползвала с най-голяма автономия сред

всички държави на поделбите, бидейки почти равнопоставена част от Австрия, според

тази концепция в първия етап е трябвало да се стремят към присъединяване на земите

под руска подялба (т.е. бившето полско Конгресно кралство) към Галиция. Юзеф

Пилсудски не се е съмнявал, че Русия ще бъде покорена от Австро-Унгария и Прусия,

които от своя страна ще бъдат победени от обединените англо-френски въоръжени

сили. Според тази концепция в първата фаза на войната поляците трябвало да

подкрепят Централните държави срещу Русия, а във втората фаза да бъдат с Англия и

Франция срещу Германия. Впоследствие беше представена съвсем различна позиция по

отношение на въпроса за независимостта, заета от полските комунисти, представлявани

от Социалдемокрацията на Кралство Полша и Литва (SdKPiL) и идеологически

сближаваща се към тях Полска социалистическа партия-левица. Те категорично са се

противопоставили на идеята за независимост, твърдейки, че това ще принуди полския

пролетариат да възприеме идеите на национализма и шовинизма.

Този подраздел съдържа геополитическите и военните анализи на Юзеф

Пилсудски, в резултат на които той участва във формирането на Полските легиони,

воюващи заедно с австро-унгарската армия. Представени са най-важните военни

операции, в които са участвали Бригадите на Полските легиони през Първата световна

война, особено по време на руската офанзива в началото на войната. Геополитическият



и военният анализ е довел Юзеф Пилсудски до заключението, че в неизбежно

приближаващата се война полските земи, включително територията на руската подялба

(Кралство Полша, т.нар. Конгресна Полша), със сигурност ще се превърнат в театър на

военните действия. Пилсудски е бил убеден, че географските особености на този терен

няма да позволят на Русия да успее да защити целия район. Инициативата на Юзеф

Пилсудски съвпада с инициативата на полските депутати във виенския парламент,

които получават съгласието на австро-унгарските власти за създаване на полски

въоръжени сили под формата на Полски легиони. Тези легиони е трябвало да бъдат

въоръжени и снабдени с униформи от австрийците и да се закълнат във вярност на

австро-унгарския император. Юзеф Пилсудски останал да действа и станал командир

на 1-ви полк (по-късно преименуван на 1-ва бригада) на Легионите, включително 1-ва

бригада, през втората половина на 1914 г. и през 1915 г. са участвали в боеве срещу

руската офанзива на различни бойни участъци на фронта. Описани са също така

обстоятелствата на така наречената клетвена криза от юли 1917 г., когато легионери,

вдъхновени от Юзеф Пилсудски, са отказали да положат клетва за вярност пред

императора на Германския Райх и Австро-Унгария. Пилсудски е бил отстранен от

командването заради поведението си и е интерниран до края на войната в пруската

крепост в Магдебург.

Този подраздел също така представя създаването и функционирането на

Временния държавен съвет, което е било опит да се спечели благоволение от полска

страна чрез създаване на консултативна институция, съставена от поляци. Освен това е

извършен анализ по инициатива на Националната демокрация, на дейността на

Полския национален комитет, създаден в Швейцария на 15 август 1917 г. Париж става

седалище на Комитета. Съюзническите държави са признали този орган за официално

полско представителство. Дейността на Полския национален комитет се оказала много

полезна, най-вече благодарение на мащабната пропагандна кампания, проведена с цел

да бъдат убедени дипломатите от Западна Европа и САЩ в необходимостта от

възкресяване на независима Полша и чрез установяване на патронат над полската

армия във Франция.

Този подраздел също така описва създаването и функционирането на Регентския

съвет през 1917 г. Описани са личният статус, задачите и постиженията на Регентския

съвет от гледна точка на влиянието, което е оказал за възстановяването на

независимостта на Полша. Описани бяха също така обстоятелствата, при които

Регентският съвет официално скъсва връзките си с досегашните покровители, т.е.



Австро-Унгария и Прусия, решава да разпусне Държавния съвет и да обяви провеждане

на общи избори.

В следващата част на първия подраздел са описани международните

обстоятелства, при които Полша придобива независимост. Представени са

обстоятелствата и значението на Акта от 5 ноември 1916 г., в който германските и

австро-унгарските власти издават прокламация, съдържаща обещание за създаване на

Кралство Полша, оставащо в съюз с Австро-Унгария и Прусия. В следващата част са

описани причините и въздействието, което оказват върху възстановяването на

независимостта на Полша, такива събития като сключването на сепаратистки мирен

мир между Русия и Германия в Брест. Представени са възгледите както на

болшевиките, така и на процарските кръговете по въпроса за независимостта на Полша.

За тази цел е представено и обсъдено значението на „Декларацията за правата на

народите на Русия“, която е обявена на 8 ноември 1917 г. на Втория Всеруски конгрес

на Съветите, а на 29 август 1918 г. е издаден декрет на Съвета на народните комисари

от 29 август 1918 г., наричан „Краят на поделбите на Полша“. Този подраздел също

така описва значението на декларацията на президента на Съединените щати Уилсън за

необходимостта от създаване на независима полска държава като условие за траен мир

след края на военните действия.

Следващата част на подраздела представя процеса на формиране на

възникващите самостоятелно от октомври 1918 година на полските земи институции,

които изземват властта от ръцете на досегашните нашественици.  Представено е

създаването на 28 октомври 1918 година по инициатива на полските депутати в

австрийския парламент на Полската ликвидационна комисия, чието предназначение е

било да установи полска власт на територията на Галиция и Чешински Шльонск, а

също така да започне подготовка за съединяването на тези територии с останалите

полски земи в единен държавен организъм. Начело на Полската ликвидационна

комисия е застанал ръководителят на Полската земеделска партия „Пяст“, Винценти

Витос. В следващата част е описано формирането на така нареченото люблинско

правителство, което е учредено в Люблин през нощта на 6 срещу 7 ноември 1918

година, а начело застанал социалистът Игнаци Дашински. Това е било първото

независимо от чужди сили полско правителство. В отговор на почти всеобщите

очаквания, че държавната независимост ще означава социална справедливост за всички

граждани, правителството излиза с манифест, обявяващ провеждането на множество

социални реформи. Представени са най-важните програмни положения на



правителството на Дашински.

След това са представени обстоятелствата около завръщането на Юзеф

Пилсудски в Полша от пруската крепост в Магдебург на 10 ноември 1918 г., след което

той оглавява полската армия, за да поеме малко по-късно и цялата гражданска власт.

Следва описание на обстоятелствата, свързани със създаването и функционирането на

първото правителство на независима Полша, каквото е правителството на социалиста

Йенджей Морачевски, който става министър-председател на 18 ноември 1918 г. Четири

дни по-късно, на 22 ноември, министър-председателят Морачевски издава указ, с който

поверява на Пилсудски върховната власт като Временен Началник на Държавата

(държавен глава). Той трябваше да изпълнява тази функция до свикването на

Законодателния сейм.

В следващите части на първия подраздел се описва фактът, че правителството на

Морачевски е управлявало само малка част от Полша преди подялбата на Полша.

Описани са също така най-важните проблеми, с които правителството на Морачевски е

трябвало да се справи, и реформите, които провежда. След това са представени

усилията на полското правителство да получи международно признание. Особено

внимание беше обърнато на ролята на Роман Дмовски и Полския национален комитет,

действащ в Париж, който на международната арена се смяташе, че представлява

полското правителство. Едновременно с въвеждането на вътрешните реформи бяха

положени интензивни усилия за признаване на правителството във Варшава на

международната арена. Това не беше лесен въпрос поради наличието на Полския

национален комитет, който съществуваше през цялото време в Париж под

председателството на Роман Дмовски, официално признат от повечето европейски

страни за действително полско правителство. Описани са полските дипломатически

усилия по време на мирната конференция във Версай за признаване и установяване от

международната общност на границите на полската държава. Представени са различни

концепции как да преминават границите на Полша, както и реакцията на

коалиционните държави на полските предложения. Подчертана е изтъкната ролята в

дипломатическите старания на Роман Дмовски и Игнаци Ян Падеревски, който беше

министър-председател на полското правителство от януари 1919 г., и също така

изключително талантив пианист. Представена беше също така сдържаната позиция,

изразена от правителството на Великобритания спрямо предложението на полската

страна.



Подразделът представя и борбите на поляците за границите на новосъздадената

държава. Особено на запад, в областта Великополша, през декември 1918 г. избухва

антигерманско въстание. Представени са също така борбите на поляците срещу чехите

относно принадлежността на Чешинския Шльонск, както и водените битки с

украинците за Лвов.

Вторият подраздел, озаглавен „Специфика на процеса на възстановяване на

независимостта в Плоцка Мазовия”, показано е как се протича процесът на изграждане

на държавни институции в Плоцка Мазовия. Подчертава се, че през февруари 1915 г.

периодът на руската власт завършва с окупацията на Плоцк от германската армия. С

налагането на германската окупация започва период на засилена активност за

независимост, което се отразява в създаването на парамилитарна организация в Плоцк

през 1915 г., т.е. Полската военна организация (POW). Този подраздел показва, че

ноември 1918 г. в Плоцк и околностите му е белязан от хаос и постепенно възникване

на институции, които трябва да контролират ситуацията и да изградят фундаментите на

полската държавност. За целта в Земеделското дружество в Плоцк е свикан Околийски

съвет, на който присъстват делегати от следните околии: плоцка, плонска и шиерпецка.

Тази част от дисертацията представя метода за избор на местни власти. Казимеж

Джевановски, земевладелец, собственик на имението Гродково, е избран по време на

местно събрание за Комисар на полското правителство за Плоцка, Плонска и

Шиерпецка околии. Този избор е одобрен от министъра на вътрешните работи

Станислав Тугут във Временното народно правителство на Република Полша на

Игнаци Дашински. По време на Първата световна война Джевановски се утвърждава

като известен общественик. Като председател на съседското сдружение на

земевладелците от Бодзановско-Вишогродския регион през 1918 г. той инициира

акцията за самооблагане на земевладелците в полза на градските жители. В

дисертацията се подчертава, че Кажимиеж Джевановски, като личност, свързана с

земевладелските среди по време на управлението си, е принуден да се бори с радикални

групировки, главно с работническо-войнишките съвети.

В тази част от дисертацията се отбелязва, че през ноември 1918 г. германските

войници стават все по-обезсърчени, но обладани от революционни настроения, които

изостриха конфликта между редници и офицери, което впоследствие доведе до

създаването на Войнишки съвет на 10 ноември 1918 г. Създаването на тази институция

беше следствие на абдикацията на император Вилхелм II на 8 ноември 1918 г. и

установяването на социалистическото правителство на Фридрих Еберт ден по-късно.



Тези събития засилват революционните настроения в германската армия, което се

отразява в създаването на работнически и войнишки съвети по образец на съветите,

създадени в Русия по време на Февруарската революция от 1917 г. Още през нощта на

10 срещу 11 ноември 1918 г. преговори с германски войници, разположени в града на

река Висла, водят представители на социалистическия Работнически съвет, както и

представители на земевладелците и Десницата за да ги убедят да сложат оръжие.

Във втория подраздел на първа глава на дисертацията е отбелязано, че на 11

ноември 1918 г. в Плоцк поляците превземат ключови институции, контролирани

досега от германците. В този аспект е подчертана ролята на кмета на Плоцк

Александър Мачешина и Антони Михалски, както и на Ришард Жултовски, които

поемат властта от германския началник на плоцка околия Кноблаух. По-нататък в

дисертацията е направен анализ на отношението на жителите на Плоцк към

германците, а също така е описан процесът на разоръжаване на германските войници и

случилите се инциденти, като умишлено запалване на бъчви с бензин, което би могло

да доведе до пожар в целия град.

Тази част от дисертацията представя реакцията на католическата църква и

духовенството на информацията за освобождението на града от германско владичество.

Представен е и проблемът за дуализма на властта, възникнал след освобождението от

германска окупация. Вторият подраздел също така показва високото ниво на активност,

което зараждащото се прокомунистическо движение демонстрира от първите дни на

независимостта. Още през нощта на 11 срещу 12 ноември, по време на митинг, свикан

по инициатива на Полската социалистическа партия-Левица и Социалдемокрацията на

Кралство Полша и Литва, който се е провел в сградата на театъра в Плоцк, е бил

създаден Работническо-войнишки съвет на град Плоцк. По време на събранието са се

изказали лидерите на крайни социалистически групировки. В приетия този ден призив,

адресиран до жителите на Плоцк, е изказана идеята емблемата на Съвета да е червеното

знаме.

Във втория подраздел се посочва, че процесът на възстановяване на

независимостта в Плоцк, въпреки многото потенциално опасни ситуации, протича

спокойно и без сериозни инциденти, застрашаващи безопасността на жителите на града

на Висла.



По-нататък в дисертацията се подчертава, че първите дни на независимостта са

благоприятни за развитието и активизирането на женското движение. На 18 ноември

1918 г. в Плоцк е създадена Националната служба на полските жени. За това, че

интересът на жените към тази форма на социална дейност е голям, говори фактът, че в

първата, учредителна среща, са взели участие 400 жени. Главният инициатор на

създаването на тази организация и в същото време първият комендант е била

Марцелина Рошчишевска. Целта на службата е била да предостави финансова и

организационна помощ на новосформиращата се полска армия, както и на държавната

съкровищница (хазна) и полското правителство.

В следващата част е направен анализ на важни събития за жителите на Плоцк,

които ги обединяват и представляват израз на самоидентификацията им с целия регион.

Към тази категория със сигурност трябва да се включи освещаването на плоцкия

суфраган епископ Адолф Пьотр Шельонжек, което се е състояло в неделя, 24 ноември

1918 г. в базиликата на Плоцката катедрала. За важността на това тържество, третирано

от епархиите като празник, говори фактът, че това е първото посвещаване на епископ в

Плоцката катедрала от 1863 г. Значимостта на това събитие е било уважено и от

евреите в Плоцк, които чрез равина на еврейската общност, отправили специални

благопожелания на епископа.

Едно от най-важните събития, настъпили след като поляците поели властта в

Плоцк, е бил феноменът на самоорганизация на обществото, за да помогне на поляците,

които се сражавали с украинците за Лвов. Спонтанната реакция на полското

обществото на информацията за избухването на боевете в Лвов се изразила в редица

инициативи, като събиране на пари пред църкви, организиране на беседи и разговори за

историята и ролята на Лвов в историята на Полша. Институционалното измерение на

помощта, оказвана от жителите на Плоцк в полза на жителите на Лвов е учредяването

на Плоцки комитет за отбрана на Лвов, който беше създаден по време на първото

Рождество Христово, отпразнувано във възродена Полша.

Впоследствие, във втори подраздел на първа глава, се посочва, че първите дни

на независимостта са съпроводени от значителни социални и битови проблеми, каквото

е преди всичко трудоустрояването на цяло множество чиновници, внезапно лишени от

работа и станали безработни в резултат на упадъка на държавите на подялбата;

безработните трудно могат да намерят място за себе си в новата обществено-

политическа реалност, която сега е управлявана от непотизъм (злоупотреба с



роднински връзки). Особено полските служители, които се върнали в Плоцк от Русия,

са имали проблеми с намирането на работа. През първите седмици на независимост

изграждането на държавни институции е било изключително трудно. Анархистките

нагласи са били толкова широко разпространени, че през януари 1919 г. самите градски

милиционери извършват самоволно отстраняване на своя началник Бауер от поста и на

негово място назначават отстранения преди това от редиците на Градската милиция

безличния Йезиерски. Допълнителна пречка за ефективното функциониране на

администрацията бил проблемът с изпълнението на правителствените решения на

местно ниво; така че на общинско ниво действа система на двувластие, в която

функционират два общински съвета и двама кмета в едно и също време. Ситуацията се

утежнява и поради факта, че указанията на правителството пристигат с голямо

закъснение.

В тази част на дисертацията се посочва още, че най-големият проблем за

жителите на Плоцк през първите седмици след поемането на властта от ръцете на

германците са доставките на храни и съпътстващите ги високи цени и спекулации. Тези

негативни явления са резултат от нарастващото пауперизиране (обедняване) на масите

от социалните групи и съпътстващото нарастване на безработицата в Плоцк, която през

зимата на 1919 г. се оценявала на 9%, т.е. над 2000 души са били безработни. Също

толкова тежко е било положението и в цялата плоцка околия. Затова правителственият

комисар за Плоцкия окръг инж. Антони Михалски се е стремял към развитието на

публичните работи. През април 1919 г. благодарение на неговите усилия 700 души от

6000 търсещи работа успяват да си намерят работа. През май 1919 г. Плоцкият

околийски сеймик получава заем от правителството за финансиране на ремонти и

пътно строителство, така че почти 4000 души са трудоустроени чрез обществени

работи. Сериозни са били и трудностите, свързани с достъпа до актуална информация

от страната, което е било резултат от забавеното отразяване в пресата и високите й

цени. Трудностите с продоволствените доставки принудили плоцките магистрати да

вземат решение за установяване на контрол върху производството и дистрибуцията на

брашното и на контрол върху работата на мелниците точно преди Рождество Христово.

Ситуацията се влошавала от постоянното подбуждане на работниците от комунистите

да искат увеличение на заплатите от своите работодатели. Обичайно е работниците да

закъсняват за работа и да изпълняват пренебрежително своите текущи задължения.

Състоянието на финансите на местната власт, наследено от окупаторите, никак не било



завидно. През август 1919 г. са издадени градски облигации в обем на един милион

полски марки. Това обаче не е подобрило значително ситуацията, тъй като бюджетът на

града, планиран за 1919/1920 г., регистрирал дефицит от над един милион полски

марки.

Вторият подраздел на първата глава също представя процеса на възстановяване

на независимостта в други градове на Плоцка Мазовия. Плонск е бил важен град в този

регион. В този град процесът на възстановяване на независимостта е бил по-спокоен,

отколкото в Плоцк. Една от най-големите подривни акции в Плонска околия е

разрушаването на телефонната и телеграфната мрежа през нощта на 16 срещу 17

октомври 1918 г. Поляците много бързо, тъй като още на 11 ноември 1918 г., започват

да се самоорганизират и да учредяват институции, целящи да вземат властта от

германците. Най-важната гражданска институция е Гражданският комитет, съставен от

представители на Градския съвет и плонския магистрат, като в него доминират

националдемократите. Президиумът на тази организация се състоеше, наред с други, от

Станислав Лапински - който беше председател, както и бъдещият кмет на Плонск

Болеслав Новак, д-р Салак, Гушковски и Сиски. Парамилитарната организация,

подчинена на Комитета, е Националната гвардия, сформирана по заповед на полковник

Врочински, оглавявана от Зигмунт Вежбицки. Трябва да се подчертае, че авторитетът

на Гражданския комитет в Плонск се е ползвал с пълна легитимност от местната

общност, включително от еврейското население. Началото на поемането на контрол над

Плонск от поляци е било свързано с логистични проблеми и по-конкретно с проблеми,

засягащи железопътната комуникация и свързаната с нея пощенска комуникация.

Първите дни на независимост в Плонск преминавали под знака на формиране на

местните власти. На 13 ноември 1918 г. в Плонск се провежда среща на членовете на

общинските съвети и Общинския съвет на Плонск. 107 души присъстват на това

събрание. По време на сесията били взети редица важни решения, които оказали

влияние върху бъдещето на Плонск и региона на Плонск. Болеслав Новак е избран за

първи кмет на Плонск, а през годините 1921-1924 той управлявал кметството в

Сохачев. По време на гореспоменатото събрание били избрани 31 членове в

Околийския съвет, от чиито състав пък беше избран Изпълнителният отдел. Първият

управител на Плонск е Зджислав Вежбицки, земевладелец, а Лонгин Кочиенцки - за

заместник-управител, Мечислав Жолтковски е избран за началник на милицията.



Оръжията, оставени от германците, са депозирани в кметството на Плонск. Това

оръжие, а всъщност по-нататъшната му съдба, станаха повод за местен спор, който

беше подробно описан в дисертацията.

Вторият важен град за региона Плоцка Мазовия, който беше анализиран в

първата глава, беше Шиерпец. Отбелязано е, че атмосферата на изчакване на

преломния момент се разпространява сред жителите на града на река Шиерпеница още

от 8 ноември 1918 г. Тогава жителите на Шиерпец масово се стичали по улиците на

града. Състоянието на изчакване за по-нататъшно развитие на събитията е било

допълнително подхранвано от факта, че германците, които работели в кметството и

околийската служба, започнали да изгарят документацията (досиета), което означавало,

че се готвят да напуснат град Шиерпец.

Първият ден на независимостта започнал доста символично, защото на този ден

Шиерпец бил напуснат от германския полицейски комисар Барнерт, който се ползвал с

лоша слава сред гражданите на Шиерпец. В същия този ден Войнишкият съвет

категорично отказал да предаде оръжие и боеприпаси, опасявайки се, че ако бъдат

лишени от оръжието, ще бъдат избити от поляците. Поради което членовете на

Полската военна организация започнали по улиците на Шиерпец з да разоръжават

срещнатите германци. На 11 ноември 1918 г. в жилището на Радомиски се провежда

събрание на дейци, които преди това били избрани да изпълняват управленски функции

в града и околията. Датата 11 ноември 1918 г. завинаги се записва в историята на

Шиерпец, защото този ден започва процеса на напускане на Шиерпец от германците.

Немските цивилни служители първи напускат града на река Шиерпиеница, а сутринта

на следващия ден германската армия напуска казармите. Поляците, които не разполагат

с достатъчно боеприпаси, не са могли да принудят германците доброволно да предадат

своето оръжие и боеприпаси. Празнично и възвишено настроение създава

организирането на тържествена благодарствена служба в енорийския храм.

През следващите ноемврийски дни групи от пленници, освобождавани от

Германия, преминават през Шиерпец, Биежун, Журомин и Рипин – това са били

предимно руснаци, охранявани от отряди на Полската военна организация. Първият

транспорт с теснолинейка, натоварена с руски военнопленници от Шиерпец до

Рачьонж е бил извършен на 14 ноември. На следващия ден телеграфната и пощенската

комуникация между Шиерпец и Плонск е била възстановена.



Трябва да се отбележи, че в Шиерпец не е имало никакви ексцесии с участието

на пленници, освобождавани от германците. Съвсем различно е било положението в

съседния на Шиерпец добжински район, където в Рипин военнопленниците

представлявали толкова сериозна заплаха за обществения ред, че отряди на Полската

военна организация в Шиерпец били отправени към този град, за да възстановят реда.

Този подраздел представя също така процеса на формиране на първите власти в

шиерпецка околия на възродена Полша. Временен началник на шиерпецка околия става

Игнаци Конажевски от Кунево.

Третият подраздел, с който завършва Първа глава, съдържа анализ на

геополитическите аспекти на оформянето на границите и възстановяването на

независимостта на Полша. Авторът е на мнение, че периодът на Първата световна

война, въоръженият конфликт между окупаторите, които са разделили територията на

Полша помежду си повече от 100 години, е уникален импулс за развитието на полската

геополитическа мисъл относно формата и размера на територията на бъдеща Полша и

прокарването на нейните граници. Сред тогавашните полски геополитици, географи и

демографи трудовете на Влоджимеж Вакар, Ян Чекановски и Еугениуш Ромер имат

значителен принос за обосноваването на границите на следвоенна Полша, още преди

решенията на Версайската конференция и много преди полско-болшевишката война. В

тази част на дисертацията бяха представени основните геополитически положения и

постулати, които след това станаха основание за формулиране на очакванията на

полската делегация за очертаване на границите на полската държава по време на

Парижката конференция през 1919 г. Обърнато е внимание с какви дилеми е трябвало

да се справят полските геополитици при формулирането на постулатите относно

границите на полската държава. Защото е трябвало да балансират между историческото

очертаване на границите и етническата проблематика. В дисертацията се отбелязва, че

при разработването на концепции относно демаркирането на границите на Полша след

Първата световна война геополитиците се фокусират главно върху национални,

религиозни и езикови критерии, но също така се позовават на исторически аргументи и

подчертават ролята на стратегически фактори като достъп до море, значението на

речната мрежа и природните ресурси. Освен това е било обърнато внимание на

геополитическото значение на Мазовше, което е било една от историческите

провинции на Полша, попаднала в границите на възродената държава. Този регион е от

голямо историческо и геополитическо значение, тъй като свързва южните граници на



Полша със северната й част, а същевременно е била територия, която пряко граничи с

най-големите съседи на Полша, т.е. Русия и Германия.

Четвъртият подраздел на първа глава от дисертацията представя заключенията

от извършения анализ.

Изводите от анализа, извършен в първа глава, са следните.

1. Първи извод.

Първият извод от анализа, направен в първата глава, е твърдението, че

възстановяването на независимостта на Полша е бил дългосрочен процес, в чието

осъществяване участвали мнозина политици и обществени деятели, които са

представили преди избухването на Първата световна война различни виждания относно

сключването на международни съюзи с цел възстановяване на независимостта на

Полша. Основните концепции са: проруската опция, с лидер Роман Дмовски,

проавстро-унгарската опция в полза на съюз с централните държави, която поддържа

Юзеф Пилсудски.

2. Втори извод.

Вторият извод от анализа, направен в глава първа, е твърдението, че процесът

на възстановяване на независимостта в макромащаб, т.е. в мащаб на регионите, е бил

много по-спокоен от възстановяването на независимостта в мащаб на цялата страна.

Освен това, по отношение на региона Плоцка Мазовия, в процеса на възстановяване на

независимостта са били ангажирани преди всичко местни политици, общественици,

ползващи се с всеобщо уважение и обществено признание, които същевременно се

ползвали с подкрепата на Католическата църква.

3. Трети извод.

Третият извод от анализа, проведен в първата глава, е твърдението, че полските

геополитици, които представлявали предложение за границите на възродената Полша и

съпътстващата ги географска обусловеност, съсредоточават вниманието си главно

върху национални, религиозни и езикови критерии, но се позовават също така на

исторически аргументи и подчертават ролята на стратегически фактори като достъп до

морето, значението на речната мрежа, природните ресурси. Освен това геополитиците

са придавали голямо значение на Мазовше, което е било една от историческите

провинции на Полша, които са се озовали в границите на възродената държава. Този



регион имал голямо историческо и геополитическо значение, тъй като свързвал южните

рубежи на Полша със северната й част, а същевременно е бил територия, която пряко

граничи с най-големите съседи на Полша, т.е. Русия и Германия.

Глава II е озаглавена „Избори в новата държава” и е разделена на три

подраздела. Първият подраздел на втора глава е озаглавен "Правни и социални аспекти

на предизборната кампания". В този подраздел е посочено, че за Полша, възродена през

ноември 1918 г., е изключително важно да изгради държавни институции, които да

получат обществена легитимност. Началникът на държавата Юзеф Пилсудски и

Йенджей Морачевски, министър-председателят на правителството, са били наясно с

това и много бързо започнали да създават правната рамка, необходима за провеждане

на избори за Законодателен (учредителен) сейм. Целта на съществуването на този орган

била чрез политически консенсус да се създадат правни актове от най-висш порядък (с

върховенство на конституцията), приети от всички най-важни участници на

политическата сцена. Общите избори са се смятали за единствената форма за

легитимиране на новия политически ред. Решението за провеждането им е оповестено

публично на 28 ноември 1918 г., когато е обнародван декретът на Началника на

държавата за изборния закон и изборите за Законодателен сейм. Датата на изборите е

насрочена за 26 януари 1919 г. За организацията на изборите е отговаряло

Министерството на вътрешните работи. По решение на Юзеф Пилсудски -

председателят на Апелативния съд във Варшава Бронислав Соболевски става

Генерален избирателен комисар.

Следващата част от дисертацията се фокусира върху метода за организиране на

изборите в района на Плоцка Мазовия. Отбелязано е, че Избирателният комисар за

околии Плоцк, Плонск и Шиерпец - адвокатът Ришард Жултовски, отговаря за

правилното протичане и организиране на изборите в Плоцка Мазовия. От друга страна,

Комисарят на полското правителство е контролирал работата на администрацията в

околиите Плоцк, Плонск и Шиерпес. Почти веднага след отстраняването на германците

от Плоцк, такъв става Кажимеж Джевановски от Гродков. Той бил толкова почтен

човек, че е упражнявал мандата си не само въз основа на номинациите на варшавското

правителство, но също така е бил избран на тази длъжност от Околийския сейм. Той е

бил известен с работата си в сдружението за малки кредити. На 8 декември 1918 г.



Правителствен комисар за Плоцка област, включваща околиите: шиерпецка, плонска и

плоцка е станал инж. Антони Михалски.

Първият подраздел описва характеристиките на избирателния закон. Отбелязано

е, че изборите за Законодателен Сейм са избори въз основа на 5-прилагателния

избирателен закон. Активно избирателно право е предоставено на всички граждани на

полската държава, без диференциация по пол. Така на жените са предоставени пълни

политически права. Условието за участие в изборния акт е 21-годишна възраст и

местоживеене в избирателния окръг към момента на публикуване на наредбата за

провеждане на избори за Законодателен Сейм. Право на глас са имали лица, лишени от

граждански права от съда, както и военнослужещи на действителна служба. В случай

на пасивно избирателно право за длъжността депутат са могли да кандидатстват както

жени, така и мъже и дори войници на действена служба. Служители на

административни органи, на данъчни служби и на съдилища не са могли да се

кандидатират за депутати в избирателния район под тяхна юрисдикция. Държавните

служители и военнослужещите, в случай на избиране за депутати, са били лишени от

възнаграждение за извършената до момента на избора работа. Въведен е принципът да

не се съчетава мандата на депутат с работата във висшите органи на държавната

администрация.

В първия подраздел на втора глава беше отбелязано, че определянето на

изборната дата на 26 януари 1919 г. прави изборния календар много напрегнат.

Спомената и обсъдена е също така ролята на местното самоуправление за ефективната

подготовка и организиране на изборите. Задачите на местната власт включвали

например съставяне на списъци с избиратели, осигуряване на помещения за

избирателните комисии и необходимото оборудване за работа.

Тази част от втора глава анализира обстоятелството, че първоначално малко

хаос в организацията на изборите е внесъл начинът на гласуване. Най-напред

избирателите е трябвало да вземат официално отпечатани бюлетини със съответен

печат от избирателните комисии 5 дни преди датата на гласуване, като заплащат такса

от 5 пфенига. Необходимостта от заплащане на посочената по-горе фиксирана такса е в

противоречие с принципа за всеобщност на изборите, което засягало лица,

притежаващи активно избирателно право, но нямали нужните финансови средства. Но

в крайна сметка, в резултат на обществени протести, тази идея е изоставена и съгласно

Указа на Началника на държавата от 26 декември 1918 г. за изменения в Закона за



изборите за Законодателния сейм избирателите могат да гласуват на направени от тях

карти (вместо бюлетини) с отпечатан или изписан ръкописно номер от избирателния

списък под формата на арабска или римска цифра. Важно е било другата страна на

картата да не е била изписана или разпечатана (да е чиста).

Първият подраздел на втора глава представя подробно разделението на полските

земи на отделни избирателни окръзи, като е посочен дадения номер на окръга, заедно с

броя на мандатите, определени за отделните избирателни окръзи. Плоцка Мазовия е

признат за избирателен окръг със съответен номер, който се е състоял от следните

околии: плоцка, плонска и шиерпецка. Освен това в тази част от дисертацията е

представено точното местоположение на всички седалища на местните избирателни

комисии, като са посочени личните данни на лицата, които са били председатели на

местните избирателни комисии.

В първия подраздел на втора глава е отбелязано, че основният мотив на

предизборната кампания за Законодателния сейм на територията на Плоцка Мазовия са

лозунгите за национално единство и съгласие. Националното единство е трябвало да

бъде начин за преодоляване на преживелиците от периода на окупация (подялба) и

някои усложнения в политиката на окупационните държави. Националното обединение

също така е трябвало да бъде ремедиум (лекарство) срещу все по-често появяващите се

лозунги за класова борба, което носело заплаха от избухване на социална революция.

Отлагането на враждебностите, често достигащи до времената на поделбите на Полша,

е трябвало да приближи възродена Полша към страните от победоносната Антанта,

което е трябвало да бъде отправна точка за полските политици в процеса на изграждане

на държавните институции.

В първия подраздел на втората глава са представени и очакванията,

формулирани от местното обществено мнение към бъдещите кандидати за депутати, от

които се е изисквало съответна интелектуална квалификация и подготовка, особено в

областта на познаването на правото и принципите на неговото създаване. Солидната

подготовка е трябвало да предотврати ситуацията, в която за членове на първия полски

парламент, излъчен чрез всеобщи избори, да бъдат избрани случайни лица. От

кандидатите за народни представители се е очаквало чрез своята житейска позиция да

прилагат принципите на егалитаризма, а също така да се отличават със смелост в

изразяване на собственото си мнение. Бъдещите депутати също така е трябвало да се

ползват с всеобщ авторитет и уважение в своята местна общност.



В следващата част на подраздела вниманието е насочено към хода на

предизборната кампания в Плоцка Мазовия и използваните политически методи.

Подчертано е, че преди всичко се полагат усилия за достигане до избирателите чрез

организиране на преки срещи с тях под формата на политически митинги. Този

подраздел се съсредоточава върху анализа на електоралната активност на следните

политически партии: Национална демокрация, Народен работнически съюз, Партия на

националната независимост, Полска земеделска партия и Полска социалистическа

партия. Представени са местните лидери на тези политически групировки и е

анализирано съдържанието на изказванията и протичането на срещите с избирателите.

Подчертано е, че комунистите не са участвали в изборите, като са обявили бойкот, но

това не им попречило да се намесват умишлено и да нарушат мирното протичане на

срещите с избирателите, организирани от техните конкуренти и политически врагове,

става дума за Полската социалистическа партия и Националната демокрация. В тази

част на дисертацията също така е обърнато внимание на факта, че някои политически

групировки са се опитвали да озвучат своите политически програми не само по мирен

начин, но и чрез организиране на стачки, както например през декември 1918 г. или

масови улични протести, когато например министър-председател е станал

изключителният пианист Игнаци Ян Падеревски, който бил отъждествяван с

интересите на едрия капитал, дворянството (земевладелците) и десницата. Тази част от

дисертацията описва и методите на политическа комуникация, използвани между

партии и избиратели. На първо място бе обърнато внимание на ролята и значението на

местната преса, както и на агитационни брошури, в които съдържанието е представено

по достъпен начин, за да насърчи избирателите да гласуват за дадена политическа

партия. Направен е и задълбочен анализ на основните програми и политически лозунги,

формулирани от лидерите на отделни политически партии, действащи в района на

Плоцка Мазовия. При групировките с дясна ориентация основният мотив на

провежданата предизборна кампания е била защитата на традиционните ценности,

наблягането на връзките с Католическата църква, стремежът да се създаде силна полска

държава, съставена от териториите от трите поделби, а външната политика се е опирала

на силните връзки със страните от Антантата. На свой ред социалистическите

групировки са подчертавали необходимостта от провеждане на социални реформи и

запазване на придобивките на правителството на Йенджей Морачевски, а именно:

запазване на 8-часов работен ден, право на стачки, право на създаване на профсъюзи и

защита на труда на жените и непълнолетните. От своя страна, аграрните групировки



подчертават необходимостта от поземлена реформа и политическо овластяване на

селяните.

В първия подраздел на втора глава беше отбелязано, че в сянката на

предизборната кампания са се случвали кървави събития, които може да са

предопределили крайния изборен резултат. Така например преди първия празник

Рождество Христово в независима Полша са избухнали сблъсъци на класова почва, в

почти всички ферми край Плоцк. Разбунтувани селскостопански работници,

подстрекавани от комунистически агитатори, настоявали да им се увеличат заплатите,

успяват да изземат оръжие от именията и да превземат хранителните складове. Почти

често срещано явление през периода на Рождество Христово и Нова година в именията,

намиращи се в плоцка околия, са били също така прояви на стачки от земеделските

служби, като: претърсвания, затваряне на собствениците на имоти в мазета, гладуване,

отказ да се извършват ежедневни земеделски дейности. Често пъти обект на

нападенията са били имения, управлявани от жени, чиито мъже-земевладелци

доброволно се записвали в редиците на армията. Събитията в Козлов край Дробин са

взели най-драматичен обрат. На Бъдни вечер в имота на Кайетан Козловски избухнала

стачка на работещите във фермата, водена от местния готвач. Собствениците на имота

са били затворени, а войниците, разположени в Плоцк, са се притекли на помощ на

собственика на имота. В резултат на стрелбата загинали 5 души, а 3-ма били ранени. В

резултат на стачките във фермите в околностите на Плоцк, земевладелците напускат

стопанствата си и емигрират в градовете, особено в Плоцк и Варшава. Допълнителен

ефект вероятно е бил сривът във вярата сред собствениците на земя, че държавните и

местните институции могат да функционират ефективно и да осигурят на своите

граждани чувство на сигурност.

В тази част на дисертацията е обърнато внимание и на факта, че изборите за

Законодателен сейм от 1919 г. са първите напълно демократични и всеобщи избори,

тъй като на жените са предоставени както пасивно, така и активно избирателно право.

Поради тази причина повечето политически групировки са се опитали да достигнат до

жените със своето политическо послание, за да ги насърчат да гласуват. Плоцкият

отдел на Полската асоциация за равенство на жените изиграва специална роля в Плоцка

Мазовия в изборното активиране на жените и тяхното гражданско съзнание.

Задълбочено е анализирана дейността на тази организация, в частност реконструирани

са действията, предприемани от тази институция. На първо място това беше



организирането на беседи и срещи с правни експерти. Освен това бяха представени

постулатите на женските организации, които между другото очакваха от бъдещите

депутати да се борят твърдо с алкохолизма, да защитават религиозното образование в

държавните училища, да гарантират ненарушимост на брака и да се борят с

проституцията.

Вторият подраздел на първа глава е озаглавен „Ролята на църквата в изборния

процес“. Тази част от дисертацията представя отношението на Католическата църква

към изборите за Законодателен Сейм, оказваната симпатия или политическа подкрепа.

Беше подчертано, че църковните структури на Плоцк одобряват необходимостта от

организиране на избори. Посочени са позициите на епископа на Плоцката епархия

Антони Юлиан Нововейски, който е един от първите значими жители на Плоцк,

изрично декларирал подкрепата си за изборите за Учредително събрание. По този

повод той издава специално пастирско писмо на 10 ноември 1918 г., което е прочетено

от свещеници в цялата Плоцка епархия.

В този подраздел беше отбелязано, че един от най-важните моменти в

предизборната кампания за Законодателния Сейм неочаквано се оказа въпросът за

създаване на общообразователно, безплатно светско училище, което беше обявено от

министър-председателя Йенджей Морачевски в своето изложение на 20 ноември 1918

г. Учителят, известен със своите социалистически убеждения, Ксавери Праус, който е

министър на религиозните изповедания и общественото просвещение в правителството

на Морачевски, се върнал към въпроса за необходимостта от създаване на система от

светски общообразователни училища. На 18 декември 1918 г. Праус обявява

образователна програма, предвиждаща създаването на светска образователна система,

подчинена само на държавната власт и изключена от влиянието на Църквата. Имаше

разпоредба за преподаване на религия, но по искане на родителите детето е трябвало да

бъде освободено от посещаването на тези уроци по религия. Много бързо декларацията

на министър-председателя Морачевски срещна силна опозиция от страна на

католическите национални кръгове, които тълкуваха този факт като действие на

социалистите, насочени към създаване на светска и атеистична държава. Подчертава се

също, че концепцията за светско училище е в противоречие с полската национална

традиция, а самите социалисти представлявали космополитизъм, враждебен на родните

традиции. Критиците на съществуването на светско училище използват аргумента, че

държавата няма монопол върху образованието на децата и младежта, тъй като - както е



изведено от естественото право – такъв монопол притежават само родителите, които за

да постигнат своите образователни цели, се съгласяват със съществуването на училища,

които прилагат моралните указания на Католическата църква. Обявяването, че ще

бъдат създадени светски образователни институции се третира като акция, насочена

срещу осъществяване на „учителската служба” на Църквата, която, провеждайки

образователна и възпитателна дейност, изпълнявала също така и цивилизационна роля.

Критиката, с която се посреща обявяването на въвеждане на светски училища от

социалистическото правителство на Морачевски приема формата не само на словесно

порицание от страна на журналисти и католически дейци, но и формата на

институционална опозиция.

Редица църковни организации приемат резолюции срещу идеята за въвеждане на

светско образование. Политическите кръгове, противници на светското училище, са

толкова решителни и организационно ефективни, че на 8 декември 1918 г. в театъра в

Плоцк е организиран родителски митинг, който събира над 1000 души и създава

възможност да се демонстрира сплотеността на католическо-националната групировка

в навечерието на предстоящите избори за Законодателен сейм. В тази част на

дисертацията се подчертава, че митингът на 8 декември 1918 г. е бил толкова важно

обществено събитие в района на Плоцка Мазовия, че започва да резонира в

околностите на Плоцк, където също така спонтанно, предимно след неделната

литургия, вярващите са протестирали срещу плановете на правителството да премахне

преподаването на религия от държавните училища.

Третият подраздел на втора глава е озаглавен „Избирателни списъци и

кандидати за депутати в Законодателния сейм“. Този раздел се фокусира върху

обстоятелствата и механизма за създаване на избирателни списъци. Беше отбелязано,

че в Плоцка Мазовия, който действаше по време на изборите за Законодателен сейм

като избирателен окръг номер 6, са били регистрирани общо 14 избирателни листи,

въпреки че номерацията на списъците завършва на 15. Този факт се дължи на

обстоятелството, че избирателната комисия, за да се избегнат грешки сред тези

избиратели, които може би не са могли да различат 6 от 9 или 9 от 6, се отказва от

присвояването на номер 9 на която и да е избирателна листа. Този подраздел представя

подробен анализ, който приближава кандидатите, участващи в изборите от отделни

избирателни листи към избирателите. И така бяха анализирани кандидатите от листата

на Полската земеделска партия, Партията на националната независимост, Полския



народен съюз, Националния работнически съюз, Националната демокрация и

списъците с еврейски кандидати. В тази част на дисертацията се подчертава, че в

надпреварата са участвали четиридесет и четирима кандидати, преобладаващото

мнозинство от които са мъже, като само две жени фигурирали в листите на Полската

земеделска партия и Полската социалистическа партия. В социално-професионалната

структура на кандидатите за депутати в Законодателния сейм се забелязва

преобладаването на селско-работническите класи. В тази част на дисертацията, за по-

добра илюстрация, беше решено да се представи диаграма, представяща подробен

списък на социално-професионалната структура на кандидатите за депутати в

Законодателния сейм. В тази част на дисертацията е отбелязано, че кандидатите за

депутати в Законодателния сейм са млади или на средна възраст лица. Цели двадесет и

седем кандидати за депутатско място са били във възрастовата група от 21 до 39

години. За по-голяма прозрачност било решено подробната информация за

възрастовата структура – използвайки процентна скала – на всички кандидати за

депутатско място в избирателен район 6 да бъде включена в отделна диаграма.

В тази част на дисертацията е посочено, че мнозинството от кандидатите за

депутатско място са пребивавали в района на Избирателен окръг номер 6 и по този

начин се идентифицирали със своя район, желаейки да го представляват в

Учредителното събрание. Шестнадесет кандидати са живеели извън избирателния

окръг Плоцк-Плонск-Шиерпец, деветима от които са принадлежали към еврейското

малцинство и са живеели главно в столицата, а в един случай дори в толкова отдалечен

град като Люблин. В 90% от случаите еврейските кандидати са живели извън

избирателен окръг номер 6. Следователно било е установено, че огромното мнозинство

от кандидатите с полска националност са живеели и са произхождали от избирателния

окръг, от който са кандидатствали за депутатско място. Информацията за

местоживеенето на кандидатите за депутати също е представена под формата на

диаграма.

В заключение трябва да се каже, че кандидатите за депутати в Законодателния

сейм в избирателен окръг номер 6 са били почти само мъже. Кандидатите за депутатско

място са млади или хора на средна възраст. По отношение на принадлежността им към

социално-професионална група те са принадлежали към селската класа или към групата

на работниците и занаятчиите. До голяма степен кандидатите с полска националност са

живеели в избирателния окръг, от който са решили да участват в изборите. От друга



страна, практически всички еврейски кандидати (с изключение на Изидор Сарна) са

живеели и работели извън окръга Плоцк-Плонск-Шиерпец.

Четвъртият подраздел на втората глава представя заключенията от анализа.

Изводите от анализа, извършен в тази част от дисертацията, са следните.

1. Първият извод от анализа, извършен във втора глава, е следният:

основният мотив на предизборната кампания за Законодателния сейм в областта

Плоцка Мазовия са лозунгите за национално единство и съгласие. Лозунгите за

национално единство трябвало да бъдат начин за преодоляване на наследството от

периода на подялбата и някои противоречия в политиката на окупационните държави;

националното обединение също е трябвало да бъде лекарство срещу все по-честите

лозунги за борба между класите, което носело заплаха от социална революция. В

същото време лозунгите за национално единство са били привлекателни за

избирателите, защото всички са искали да бъдат преодолени преживелиците от

поделбите и да бъде създадено национално единство.

2. Вторият извод от анализа, извършен във втора глава, е следният: всички

големи политически партии одобриха изборите за Законодателен сейм и посочиха

своите кандидати, с изключение на комунистите, които бойкотираха изборите.

3. Третият извод от анализа, извършен във втора глава, е следният: най-

честата форма за активиране на избирателите са предизборните митинги и срещите с

избиратели, на които кандидатите се опитват да представят своите политически

програми, насърчавайки избирателите да гласуват за тях. Друга форма на активиране на

избирателите бяха масовите демонстрации или уличните протести, в които участваха и

външни лица. Трябва да се отбележи, че по време на предизборната кампания в Плоцка

Мазовия бяха използвани всички налични методи за политическа комуникация между

партии и избиратели, като преди всичко беше обърнато внимание на ролята и

значението на местната преса, както и на агитационните брошури, чието съдържание е

предназначено да насърчи избирателите по достъпен начин да гласуват в полза на

дадена политическа партия.

4. Четвъртият извод от анализа, извършен във втора глава на дисертацията

се представя по следния начин: един от най-важните елементи на предизборната



кампания за Законодателния сейм в Плоцка Мазовия през 1919 г. е въпросът за

създаване на общообразователно, безплатно светско училище, което бе обявено от

министър-председателя Йенджей Морачевски в неговото експозе. Социалистическият

министър-председател се стремял да създаде система за светско образование, която да

бъде подчинена единствено на държавната власт и образованието да бъде изключено от

влиянието на Църквата. Постулатите за въвеждане на светско образование са се оказали

неприемливи за обществеността на Плоцка Мазовия, което, възмутено от този факт,

организирало множество протести; като водеща роля в организирането на тези

протести изиграли католическите духовници, които подчертавали, че въвеждането на

светско образование ще бъде насочено против католическата и националната

идентичност на поляците, поради което бе засвидетелствана подкрепа на партиите,

които започнаха борба за съхраняване на католическата идентичност на поляците.

Третият подраздел на дисертацията, озаглавен „Избори за Законодателен сейм в

Плоцка Мазовия – резултати и парламентарна дейност“ е разделен на два подраздела.

Първият е озаглавен "Политическата система в Законодателния сейм". В тази част от

този труд най-напред бе извършен подробен анализ на процеса на гласуване, както и на

работата, която трябваше да се извърши от избирателните комисии, разположени в

района на Плоцка Мазовия. Обърнато бе внимание и на оценките за протичането

изборния процес, които бяха формулирани от местното обществено мнение.

В първия подраздел на трета глава беше подчертана рекордната посещаемост,

която възлиза на 75,5%. Проведен бе също така подробен анализ на посещаемостта

както на ниво общини, градове и околии; както под формата на абсолютни числа, така

и като стойности, изразени в проценти. Благодарение на анализа беше възможно точно

да се определят местностите, където посещаемостта е била най-висока. Оказва се, че

най-висока избирателна активност е регистрирана в селските райони, а най-ниска е в

градовете, особено в най-големия град в региона, т.е. в Плоцк, където е регистрирана

най-ниска избирателна активност. Получените данни бяха сравнени и с други региони,

граничещи с Плоцка Мазовия и се оказва, че резултатите и избирателната активност в

тези региони са сходни. Всички изчисления за посещаемост и определяне на градовете

с най-голяма посещаемост са направени лично от автора и никога не са били

обнародвани досега. Освен това, за по-голяма прозрачност на изводите и

предоставената информация, статистическите данни за избирателната активност и за



подкрепата, оказана на отделните политически групировки, са представени под

формата на множество диаграми, таблици и схеми.

В следващата част на дисертацията е направен политологичен анализ на

подкрепата, която са успели да постигнат отделни комисии и политически групировки,

участващи в изборите в Плоцка Мазовия. Обърнато бе внимание на факта, че най-голям

победител се оказва Десницата в лицето на Национална демокрация, която получи над

63% от всички гласове, а второто място заема Левицата, представлявана от Полската

социалистическа партия, която получи над 15%, третото място бе заето от еврейското

малцинство, което получи почти 12% от всички гласове.

В следващата част на дисертацията подробно са посочени регионите и

населените места, където отделните политически партии са получили най-голяма и най-

малка подкрепа от страна на избирателите. В хода на анализа се установи, че основните

центрове, в които кандидатите на десницата, т.е. Националната демокрация, могат да

разчитат на най-голяма подкрепа, т.е. над средните резултати за целия окръг, т.е. 63%,

са селските общини от околиите шиерпецка, плонска и плоцка. Докато по отношение

на градовете представителите на десницата, въпреки че са заели първото място и в

Плоцк, и в Шиерпец, не надвишиха средния брой гласове, дадени за десницата в целия

избирателен окръг и обикновено този изборен резултат се колебаеше около 50%. Това

свидетелства, че електоратът на националдемокрацията е бил заселен предимно в

селските общини, които влизат в състава на щиерпецка околия, където десницата може

да се каже, че се е ползвала с най-голямо доверие сред избирателите, пропорционално

на броя на жителите. Социалистическият електорат се е състоял предимно от жители на

градовете. Кандидатите на Полската социалистическа партия са могли да разчитат на

подкрепа, по-висока от средната за целия избирателен окръг, която е възлизала на 15%

главно в градските центрове и в няколко селски общини на плоцка околия, а в малка

степен в селските общини, включени в състава на плонска околия. Извършеният анализ

показва, че кандидатите на Полската социалистическа партия (PPS) могат да разчитат

на най-висока подкрепа в онези региони, където се намират производствени

предприятия, например захарни фабрики, сред които най-вече са набирани техни

поддръжници. В хода на анализа се оказва, че избирателите от еврейските списъци са

били предимно жители на градовете и в малка степен на селските общини на плоцка и

шиерпецка околии. Еврейските жители на градовете са проявили голяма солидарност и

колективно са гласували за своите събратя. Това обяснява голямата подкрепа,



няколкократно превишаваща средните резултати, постигната в рамките на целия

избирателен окръг, изразяваща се в почти 12%, които са постигнали еврейските

кандидати в градовете на Плоцка Мазовия. В дисертацията се посочва, че е интересно

да се констатира и определен тип съвпадение, при което в местностите, където

социалистите са получили голяма подкрепа, еврейските кандидати са могли да разчитат

също на добър изборен резултат. Кандидатите на аграрната партия, тоест Полската

земеделска партия са постигнали най-висока подкрепа от жителите на селото.

Интелигенцията (интелигентските среди) тоест Партията на националната

независимост, са постигнали маргинален резултат от 0,4% в целия избирателен окръг.

Главният център, където прогресивно-демократичната интелигенция е могла да разчита

на гласове, се оказва Плоцк, където получава подкрепа на 140 души от общо 330

избиратели, гласували за тази политическа формация.

В тази част от дисертацията се изтъква, че като се направи известно опростяване

е разумно да се каже, че десният електорат е съставен предимно от жители на селските

общини в околии Шиерпец, Плонск и Плоцк. От друга страна, социалистите,

еврейските кандидати и прогресивната демократична интелигенция са могли да

разчитат на градския електорат.

След това е представен методът на разпределяне на мандатите между

политическите групировки. Шестима депутати трябва да заседават в Законодателния

сейм от Плоцка Мазовия. В резултат на приетото разпределение на мандатите,

участваха кандидати от тези избирателни списъци, за които са подадени най-много

гласове. Най-голямо представителство в Сейма си е осигурила десницата в лицето на

Националната демокрация, тъй като на депутатските пейки е трябвало да седнат цели 5

депутати. Втора политическа сила се оказала Полската социалистическа партия, за

която са отдадени почти 14 000 гласа. Такава подкрепа е гарантирала на социалистите

един депутат в Законодателния сейм. Струва си да добавим, че електоралният делител,

осигуряващ едно парламентарното място, е възлизал на 11 406 гласа и под него е била

еврейската листа номер 14, за която са гласували общо над 10 500 души, тоест на

евреите им липсвали по-малко от 900 гласа, за да бъдат представени в Законодателният

сейм. В дисертацията е представена биограма на депутатите, посочвайки тяхната

политическата съдба, които в крайна сметка били избрани от Плоцка Мазовия, а това

бяха следните депутати: свещеник Стансилав Сулински, Карол Миежейевски, Шчепан

Савицки, Антони Залески, Вацлав Войтуланис (след чиято неочаквана смърт е бил



заменен от Стефан Соколовски), Мечислав Неджялковски (който е бил единственият

представител на левите сили от Плоцка Мазовия в Законодателния сейм).

В тази част от дисертацията са направени независими изчисления относно

разпределението на мандатите, които са представени под формата на таблици и

диаграми. Освен това беше представена оценка на изборните резултати, формулирана

от отделните политически групировки, като е отбелязано, че социалистите не са се

примирили с изборните резултати, като организирали демонстрации и протести.

Вторият подраздел на трета глава е озаглавен „Възможности и реализация на

целите на системните партии в Законодателния сейм“. В тази част на дисертацията е

анализирана парламентарната активност на депутатите, избрани от района на Плоцка

Мазовия в Законодателния сейм. Както беше посочено в дисертацията, един от

начините за определяне на политическата релевантност на депутатите е да се анализира

броят на подадените запитвания, предложения и доклади. С помощта на този

инструмент в дисертацията се установи, че депутатите, избрани от избирателен окръг

номер 6 в парламентарния форум, са се изказвали общо 52 пъти. Най-активен депутат е

бил Мечислав Неджялковски, който е внесъл 22 запитвания и предложения. Точно зад

него ex aequo са били свещеник Станислав Сулински и Карол Миежейевски, които са

вземали думата от парламентарната трибуна общо 9 пъти. Най-малко активен депутат е

бил Антони Залески, който е внесъл само едно предложение за целия мандат на

Учредителното събрание. Депутатите, избрани от Плоцка Мазовия, също така често

подават запитвания и предложения. Подробна информация за формите на дейност на

депутатите, избрани от Плоцка Мазовия, е представена под формата на самостоятелно

разработена таблица. По-късно в дисертацията беше посочено, че депутатите, избрани в

Законодателния Сейм, са проявили интерес към инфраструктурните и

комуникационните проблеми на своя избирателен окръг. Пример за този интерес е

фактът, че в своите парламентарни речи те подчертават необходимостта от изграждане

на железопътни връзки в района на Плоцка Мазовия. Освен това беше направен

подробен анализ на изказванията на депутатите и беше обърнато внимание на

вземането на думата при нарушения на правосъдието и закона от държавни служители.

Разгледани бяха теми, свързани с проблемите на социалното изключване и

безработицата. Освен това беше посочено, че Мечислав Неджялковски, като член на

Полската социалистическа партия, е представил временния акт на Конституцията на

Република Полша, изготвен от неговата партия на форума на Законодателния сейм.



Нотифицираният проект за конституция в крайна сметка не е бил приет, но

съставляваше много интересен пример за съвременно мислене за държавата и

гражданите.

В тази част на дисертацията беше отбелязано, че депутатите, избрани от Плоцка

Мазовия са били много активни на форума на Законодателния сейм, като подавали

множество запитвания и внезапни заключения ад хок. Мечислав Неджялковски е бил

депутатът, който изпълнявал своя мандат по изключително скрупулен начин. Именно

той представи проекта за временна конституция, изготвен от политици на Полската

социалистическа партия на форума на Законодателния сейм. Поради факта, че

социалистите нямали мнозинство в Законодателния сейм, както и защото някои

разпоредби на този основен закон (конституцията) са били твърде иновативни за онези

времена, гореспоменатият проект за конституция не е бил приет. Депутатите от окръг

Плоцк-Плонск-Шиерпец в своята парламентарна дейност се съсредоточавали върху

местни въпроси, въпреки че са повдигали и общонационални въпроси извън границите

на избирателния окръг, от който са избрани. В повечето случаи въпросите, повдигнати

от тях от парламентарната трибуна от депутати от Плоцка Мазовия, завършват

положително, тоест предизвикват намеса на държавната администрация. Въз основа на

представените примери е легитимно да се твърди, че депутатите, избрани от Плоцка

Мазовия, са показали голяма политическа релевантност (съответност) и по този начин

са постигнали голяма политическа ефективност.

Третият подраздел на трета глава представя най-важните изводи от анализа,

извършен в тази част на дисертацията.

1. Първият извод от извършения анализ е твърдението, че изборите за

Законодателен Сейм са срещнали голяма подкрепа и обществено признание, което се е

отразило в рекордно висока избирателна активност, тъй като достигнала 75,5%, което

никога повече няма да се повтори. Най-висока избирателна активност е регистрирана в

селските райони и по-ниска в градските райони. Важно е, че избирателната активност,

регистрирана в Плоцка Мазовия, е била подобна на избирателната активност в други

части на Полша.

2. Вторият извод от извършения анализ в трета глава е както следва: дясната

партия Национална демокрация, която получи над 63% от всички гласове, постигна

най-добър изборен резултат. Втората политическа партия, която получи най-голяма



подкрепа от избирателите, беше лявата, представена от Полската социалистическа

партия, която получи подкрепа от над 15%. В резултат на анализа се оказа, че

основните центрове, в които кандидатите на десницата, т.е. Националната демокрация,

могат да разчитат на най-голяма подкрепа, са селските общини на околиите шиерпицка,

плонска и плоцка. Електоратът на десницата е бил съсредоточен по местоживеене

главно в селската община. Социалистическият електорат се е състоял предимно от

жители на градовете. Извършеният анализ показва, че кандидатите на левицата са

могли да разчитат на най-висока подкрепа в онези региони, където са разположени

производствени предприятия, където работят много работници и има синдикати.

Гласоподавателите от еврейските списъци са предимно жители на градовете и в малка

степен на селските общини. Интелигенцията постигна маргинален резултат от 0,4% в

целия избирателен окръг. Десният електорат е съставен предимно от жители на

селските общини на околиите шиерпец, плонск и плоцк, докато градският електорат

може да включва социалисти, еврейски кандидати, както и прогресивната

демократична интелигенция.

3. Третият извод от изследването, проведено в глава трета, е следният:

депутатите, избрани от Плоцка Мазовия в Законодателния Сейм, са били много

активни парламентаристи на форум Сейма. Прието било, че един от начините за

определяне на политическата релевантност на депутатите е да се анализира броят на

подадените запитвания, предложения и доклади; използвайки този инструмент, беше

установено, че депутатите, избрани от Плоцка Мазовия, са взимали думата в Сейма

общо 52 пъти. Най-активен депутат бил социалистът Мечислав Неджялковски, който

внесъл 22 запитвания и предложения, а вторият най-активен депутат е бил

представителят на десницата католическият свещеник Станислав Сулински. Анализът

показва, че депутатите, избрани в Законодателния Сейм, са проявили интерес към

инфраструктурните и комуникационни проблеми на своя избирателен район и са се

изказвали, когато е било нарушавано правосъдието и закона от държавните служители,

както и по теми, свързани с проблемите на социалното изключване и безработица.

Трябва да се подчертае също така, че депутатите от Плоцка Мазовия в своята

парламентарна дейност са се фокусирали върху местната проблематика, въпреки че са

повдигали също така и общо национални въпроси, извън избирателния окръг, от който

са били избрани.



Следващата част на дисертацията съдържа нейната заключителна част и

библиография, таблици и диаграми.

IV.Обобщение и принос на проведеното изследване за развитието на научното

познание

Изводите, направени въз основа на проведеното изследване са следните.

1. Първият извод от проведеното изследване.

Първото заключение от проведеното изследване е твърдението, че една от най-

неотложните задачи, пред които е било изправено правителството на министър-

председателя Йенджей Морачевски след възстановяването на независимостта на

Полша, е провеждането на избори за Законодателния сейм.

Това е било в съответствие с волята и очакванията на Временния Началник на

държавата Юозеф Пилсудски, който вярвал, че изборът на национално

представителство ще разкрие кои политически формации имат значителна или само

скромна подкрепа от избирателите. Той вярвал, че Сеймът ще стабилизира

политическата ситуация в страната, ще укрепи легитимността на правителството и

държавата и ще бъде положителен сигнал за съюзниците, доказващ, че Полша върви

направо напред и бързо към демокрацията. Изборният закон е изготвен от

правителството на Йенджей Морачевски, а текстът му е обявен на 28 ноември 1918 г.

Гласуването е насрочено за 28 ноември 1919 г. Наредбата гарантира демократични

избори. Решението за изборите означавало призив да се задвижат политическите акции.

Започнала се неизбежно кратка, поради липсата на повече време, но интензивна

предизборна кампания, в която не са липсвали силни акценти, взаимни обвинения,

хвърлени от политическите опоненти. За първи път в историята на Полша милиони

граждани е трябвало да решат в каква посока ще се развива полската държава през

следващите години. Досега нашествениците даваха на поляците възможност да

гласуват само ограничено за парламента на окупационните държави и за местните

органи на управление, като в тези избори са могли да участват само мъжете. По този

начин поляците са могли да упражняват своите граждански права в ограничена степен,

поради което са могли да получат и гражданска практика в ограничена степен. Трябва

да се подчертае, че непосредствено преди избухването на Първата световна война,

единствените избори, организирани в окупираните държави са се състояли в страните,



окупирани от Прусия и Австро-Унгария. Благодарение на това жителите на тези

региони са били по-наясно със значението на изборите.

2. Вторият извод от проведеното изследване.

Вторият извод от проведеното изследване е твърдението, че в бившата руска

подялба, която включвала Плоцка Мазовия, избирателите от народните маси въобще не

били подготвени да участват в изборите, тъй като досега в своето мнозинство не са

имали възможност да участват в избори. Те нямали понятие за значението на

демокрацията и изборите, дори поради това, че повечето от тях били неграмотни. Смята

се, че в бившите полски земи под руска окупация повече от половината деца в

училищна възраст не са посещавали училище. Подобна е била ситуацията и в

територията под окупацията на Австро-Унгария, където също почти половината от

децата не участваха в училищни занимания. Неграмотността затруднявала

провеждането на рационална предизборна кампания, а освен това способствала

разпространението на популистки и демагогски лозунги.

3. Третият извод от проведеното изследване.

Третият извод от проведеното изследване е твърдението, че по време на изборите

за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия, но и в останалите райони, обхванати от

треската за гласуване, основният политически спор се е разиграл между десницата и

левицата. И двете страни в конфликта се позовавали на демагогски и популистки

лозунги, обвинявайки се взаимно в лоши намерения, като предупреждавали

избирателите да не гласуват лицата от конкурентната избирателна листа. Високата

концентрация на популистки лозунги трябвало да доведе до ескалация на напрежението

и възникване на социални и политически конфликти.

4. Четвъртият извод от проведеното изследване.

Четвъртият извод от изследването е твърдението, че предоставянето на

избирателно право на жените на изборите за Законодателен Сейм през 1919 г. е

преломно събитие, което свидетелства за способността на политиците от този период

да вземат изключително смели решения. В това отношение Полша изпревари такива

страни като например Великобритания, Франция, Италия, Испания, Португалия,

Гърция и Швейцария. Повечето политически партии и групировки смятат това за

норма, която трябва да се прилага задължително в една демократична правова държава.



Единствено ретроградните и консервативните среди били на противоположното

мнение, но след края на Първата световна война те не играели голяма роля.

Консерваторите също не могли да се примирят с присъствието, макар и много

символично, на жени депутатки в Сейма.

5. Петият извод от проведеното изследване

Петият извод от изследването е твърдението, че Мазовия е била важна точка на

геополитическата карта на Полша с оглед на своето историческо значение и връзка с

началото на полската държавност, както и поради кръстосването на важни

комуникационни пътища и факта, че Мазовия е бил един вид мост, свързващ изтока със

запада. Ето защо събитията в Плоцка Мазовия били важни и били посрещнати с

интерес от страна на най-значимите полски политици. Освен това трябва да се

отбележи, че събитията в Плоцка Мазовия са повлияли и в други региони на Полша и

върху геополитическото положение на Полша.

6. Шестият извод от проведеното изследване

Шестият извод от проведеното изследване е следният: изборите за

Законодателен сейм от 1919 г. се оказали форма за проверка на ефективността на

методите на политическа комуникация. Освен използването на печатното слово като

инструмент, бяха положени усилия за достигане до избирателите директно със своето

политическо послание. Както се оказало, един от най-ефективните инструменти за

политическа комуникация по онова време е организирането на митинги. Това е била

отлична възможност за кандидатите за депутати , които от една страна са могли да се

представят пред избирателите, излагайки своите предимства, а от друга страна,

подобни срещи имали мобилизираща функция, благодарение на която е било възможно

да се покаже вътрешната сплотеност на определена група избиратели и тяхната

способност да проявяват специфични организационни усилия. Освен това

предизборните срещи, където понякога се е стигало дори до много бурни

взаимодействия между политици и избиратели, могат да се тълкуват като пример за

преминаване от модела на комуникацията като трансмисия към обратната връзка.

7. Седмият извод от проведеното изследване

Седмият извод от проведения анализ е твърдението, че на изборите за

Законодателен сейм в Плоцка Мазовия католическо-националният блок е постигнал



успех главно в район със слабо развита урбанизация и без индустрия. Така изборите

показаха, че националдемокрацията няма реална политическа конкуренция в

провинцията. Успехът на националистите трябва да се обясни и с насилствените

събития, като инцидентите в Козлов, стачката в Плоцк, организирана от Полската

социалистическа партия през януари 1919 г., или опитите за въвеждане на светско

образование. Тези събития често се свързват погрешно с дейността на социалистите,

които са били обвинявани, че имат желание да извършат революция. В условията на

възстановяване на полската държава всички революционни и радикални лозунги и

събития се приемат неохотно от обществото, а надеждите му били свързани с

политически сили, които е трябвало да гарантират стабилност и сигурност. Не без

значение за успеха на изборите, постигнат от националния блок, е била по-голямата

или по-малката подкрепа, оказвана от католическите организации и духовенството,

които оказвали силно влияние върху местната общност, особено в селските райони.

Успехът, постигнат от националдемократите в провинцията, може да се дължи също

така на подкрепата и съчувствието към тази политическа среда, формирана от

собственици на земя, заинтересовани да не се провежда поземлената реформа, която от

своя страна са изписали на своите знамена социалистите и симпатизантите на Полската

земеделска партия. Една от причините за липса на успех на социалистическите или по-

широко на левите кръгове със сигурност е бил неочакваният крах на правителството на

Йенджей Морачевски, който се е случил 10 дни преди изборите за Законодателния

сейм. Освен това във вреда на левицата е действал фактът, че в резултат на репресиите

след революцията от 1905-1907 г. социалистическото движение, за разлика от

Националдемократическата партия, е трябвало дълго време да възстановява своите

структури и обществено доверие.

Потвърждение на основната изследователска теза

В резултат на проведените изследвания и анализи беше възможно да се

потвърди основната изследователска теза на дисертацията. А именно, че в първите

общи парламентарни избори за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия решаваща роля

изиграха въпросите, свързани със защита на присъствието на религията в държавните

училища, ролята и мястото на Църквата в обществения живот, а също така

противопоставянето на избирателите срещу радикалните политически методи и

радикалните социални реформи. Така възприетата в началото на дисертацията хипотеза

беше положително потвърдена, че при изборите за Законодателен сейм важна роля за



изборния успех на отделни политически групировки е изиграло отношението им към:

въпроса за светската държава, за светски държавни училища. за радикални социални

реформи и политическа равнопоставеност на жените. Това състояние на нещата е

резултат от високата степен на неграмотност на избирателите, ниската степен на

гражданско съзнание и тяхната закрепостеност в изтъркани схеми и модели, които

изисквали от избирателите и кандидатите за депутати да използват езика на

политиката, което благоприятствало поляризацията на становищата и принуждавало да

се изкажеш ясно в полза на една от страните в политическия конфликт. Освен това

населението на Плоцка Мазовия, поради своята социологическа и демографска

структура, е било силно повлияно от католическата църква, която не е била склонна да

се позовава на лозунгите за социална модернизация и да подкрепя всички политически

групировки, които провъзгласяват необходимостта от секуларизация. По този начин е

било възможно да се установи връзка с представените в увода на дисертацията метод и

теория на социалния функционализъм, а също така с функционално-структурната

теория, според която цялата социално-политическа система създава равновесие,

социална хомеостаза (регулация на вътрешната среда), а социалните промени трябва да

се възприемат в тяхната историческа и холистична (цялостна) перспектива. Ето защо

утвърдените от окупаторите (наложили подялбата) в продължение на десетки години

образци и модели на поведение, изразяващи се в недоверие към радикалните социални

промени и в уважение към установените социални структури, както и чрез

нарастващата роля на Католическата църква, която в периода на подялбата на Полша е

била възприемана като противопоставна сила на окупаторите, избирателите по време на

изборите за Законодателен сейм решават да подкрепят онези политици и политически

партии, които са предлагали прости решения, изразяващи се в запазване на верността

си към Католическата църква, в нежелание да се предприеме секуларизация на

обществения живот, в неприязън към радикалните социални промени, както и в

подчертаване водещата роля на полското начало (ценности), защитници на което сами

се наричали десните политици. Може да се твърди, че на изборите за Законодателен

Сейм през 1919 г. е бил задействан механизмът на социалния нативизъм, т.е. защита на

своята култура, етническа и национална идентичност срещу предполагаемото

негативно влияние на външни фактори и влияния, възприемани като заплаха за

собствената идентичност. Именно с такива причини и фактори трябва да се обяснят

успехите на десните групировки, които се опитвали да убедят избирателите, че са

единствените защитници на националните традиции и ценности, докато другите



политически опоненти са били третирани като представители на космополитизма,

несъвместим с полския държавен интерес (raison d'état) и с полските традиции.

Представената дисертация е иновативна, тъй като представя тематика, която

отсъства от полската и световната научна литература. Извършената архивна и

библиотечна справка спомогна да се установят нови факти и обстоятелства за изборите

за Законодателен (учредителен) сейм в Плоцка Мазовия, който можем да третираме

като представителен регион на Полша, където са съсредоточени проблемите и

предизвикателствата, с които трябва да се справя възродена Полша.
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