
Рецензия

на дисертационния труд на д-р Аркадиуш Меллер,

докторант във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“,

катедра АУПН, научно направление „политически науки“, докторантска

програма „политология“,

на тема „Политически анализ на парламентарните избори за полския

законодателен сейм от 1919 г. на примера на Плоцка Мазовия“,

за присъждането на научната степен „доктор на политическите науки“ в

научно направление 3.3. политически науки,

от проф. д.н. Владимир Чуков

Със заповед на ректора на Варненския свободен университет

„Черноризец Храбър“ бях избран за член на научното жури за защитата на

дисертацията на полския гражданин д-р Аркадиуш Мелер, а впоследствие

и избран за негов председател и рецензент. През ноември 2021 г. заедно с

колежката проф. Нина Дюлгерова участвах в обсъждането на

проектодисертацията в рамките на Хабилитационния съвет на

университета. Там ние направихме нашите бележки и препоръки към

докторанта. Полският колега направи необходимите корекции, след което

ние препоръчахме на катедра АУПН да се даде ход на защитата. Считам,

че представените документи отговарят на чл. 9, ал. 2 от Закона за развитие

на академичния състав, въз основа на това, че представената научна

продукция съответства с минималните национални изисквания по чл. 2б,

ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.



Депозираният от д-р Аркадиуш Меллер текст съдържа 276 страници.

Нейната структура съдържа увод, три глави с изводи накрая на всяка една,

заключение, използвана литература и 15 таблици и 9 диаграми. В

източниковата база влизат над 500 източника /архивни документи,

законодателни актове, правни документи, статии, монографии, мемоарна

литература, партийни документи, интернет източници и други/ на полски

език. От формална гледна точка дисертационното изследване отговаря на

количествените изисквания за присъждане на исканата научна степен в

Република България.

Избраната от полския колега Аркадиуш Меллер тема е дисертабилна.

Авторът насочва своя поглед към един важен за неговата страна и

политическите порядки и традиции в Източна и Централна Европа

проблем. Става въпрос за първите демократично проведени парламентарни

избори през 1919 г. в независима Полша. Авторът е стеснил своя

изследователски поглед до една конкретна историко-географска област –

Полоцка Мазовия. Очевидно става въпрос за класически прототип на

средностатистически полски избирателен район, със специфичното

уточнение, че град Полоц е историческата столица на Мазовското

воеводство.

Авторът прави и своя субективен избор на методологически подход

и съответни методически инструменти. В много голяма степен, тези два

компонента съотвестват на специфичната методология, която се изисква

при направата на един класически политологичен анализ. Д-р Меллер

обаче хибридизира своята методологическа база, оперирайки с подходи,

близки до политологията научни дялове. Става въпрос за историческо-

ретроспективния метод, контент-анализа и теоретико-аналитичния подход.

Особен акцент е поставен и върху ситуитивния анализ на обществено-

политическите регулации. Подобно действие е иманентно, възприемайки



факта, че регулативният компонент е един от важните в многопластовата

политическа система. Освен това авторът е използвал и елементи на

функционализма и хибрид между него и структурализма като част от

съкровищницата на политическите методологически теории. Според тези

две методологични положения социалната система, обектът на изследване,

е комплекс от фактори, които са взаимозависими и взаимосвързани. Те

успяват да осигурят постоянен баланс на една единна синхронизирана

система, която по един чудесен начин разкрива същинския характер на

обекта на изследването.

Първата глава „Генезисът на полската независимост“ е уводна. В нея

авторът разглежда общата рамка на полското национално възраждане в

рамките на новоизвоюваната свобода, вследствие на Парижкия договор от

1919 г. В много голяма дълбочина д-р Меллер обрисува сложната

регионална и европейска обстановка, диференцирайки опонентите на

полската държава – Русия, Прусия, Австро-Унгария и нейните европейски

съюзници – Франция и Великобритания. Той чудесно извежда на преден

план сложния пъзел от противоречия и припокриване на интереси между

различните противоборстващи сили. На втори план, авторът се фокусира

върху активността на отделните вече формирани национални политически

сили – консерватори, либерали и социалисти. Той дава да се разбере, че

Полша по това време е регионално огледало на напредналите европейски

демокрации. Макар и субективно, подобно заключение е част от

прогностичния авангардизъм и материален израз на новаторския дух на

дисертационното изседване.

Втората глава „Изборите в новата държава“ представлява сериозен

социологически, етнорелигиозен и икономически анализ на проведените

парламентарни избори. Прави впечатление ясен поглед и верни изводи за

ролята на католическата църква, която винаги е играла водеща роля в тази



държава. В последния параграф „Избирателните списъци и кандидат

депутатите за Законодателния орган“ доказват навлизането на д-р Меллер

в най-дребните детайли на един класическия избирателен процес,

селекционирането на кандидатите, начина на водене на предизборна

кампания, посланията до избирателите и други. Натрупаната и представена

емпирическа информация е впечатляваща.

В третата глава „Изборите за законодателен Сейм в Плоцка

Мазовия“ се конкретизират изведените за национално равнище изводи на

регионално ниво. Пресъздавайки историческите особености на Мазовското

воеводство и отражението им в социално-икономическото развитие, в

етнорелигиозната обстановка и в политическата динамика, авторът прави и

своите най-важни научни приноси. Изследователят моделира полската

политическа демокрация на базата на конкретен електорален процес. Той

се фокусира и върху заслугите на водещите полски личности като

например генерал Йозеф Пилсудски, възприеман с основание като

национален герой на нова Полша.

На базата на всичко отбелязано до този момент може да се

систематизират и следните приносни моменти, които имат конкретни

приложни измерения.

1. За пръв път полският колега успява да съчетае методологиите на

няколко научни дяла, а именно политология, социология, право и история

за да изведе на преден план достатъчно завършена картина на

парламентарните избори в Полоцка Мазовия през 1919 г. Оригиналното е,

че град Полоц се превръща в прототип на полски електорален обект в най-

ранния етап на полската демокрация. По друг начин казано, колегата е

направил свой собствен модел на първокартината на полската

парламентарна демокрация. Той дава нейни различни интерпретации и

измерения, съчетани с изискванията на съвременната политическа наука.



2. Базирайки се върху инструментите на структурализма, д-р Меллер

успява да навлезе и в най-малките гънки на градската социална тъкан на

Полша в началото на ХХ век. Той употребява термина „микроанализ“,

който е спорен по отношение на точността на самото аналитично действие.

От методологическа гледна точка по-скоро терминът е характерен за

икономическата наука.

3. В изследването на д-р Аркадиуш Мелер се забелязват и

компоненти на електоралната география, която е част от политическата

география. Този научен дял се появява в началото на втората половина на

ХХ век в американската политическа наука. Това говори за силно

новаторски подход при моделирането на полската демокрация, в нейния

зародишен етап. Всъщност регионализирайки конкретен електорален

процес и щрихирайки извлечен от полската действителност обект на

изследване /във всичките негови измерения, а именно – етнически,

социални, религиозни и други/, д-р Меллер създава национална парадигма.

Сама по себе си, въпросната формула може да бъде изпробвана при

тестването на електоралния процес в съвременна Полша. Проектирането

на откритите и обозначени закономерности, респективно ингредиенти е

нищо друго освен проверочно действие на нейната достоверност и

оперативност в края на ХХ и началото на ХХI век. Безспорно авторът

достатъчно се е потрудил, за да ги открие и формулира. Изключително

изчерпателната емпирична информация на анализа единствено потвържава

струпольозността на извършеното изследване, потвърждавайки

оригиналния характер на труда.

Дисертационния труд на д-р Аркадиуш Мелер представлява солидна

база за надграждане при анализ на полския електорален процес, във

всичките му разновидности. Особено интересен би бил той в съвременна



европейска Полша. Става въпрос за избори за местни органи на властта,

парламент, президент и европейски парламент.

След повторното представяне на дисертационния труд, на

автореферата и на справката за наукометричните показатели съм на

мнение, че д-р Аркадиуиш Мелер е взел в предвид, в много голяма степен,

направените по време на последното заседание на Хабилитационния съвет

бележки и препоръки. Както вече споменах по-горе, те се отнасяха преди

всичко до преструктурирането на изследването, уточняването на някои

термини, изчистване на профилите на отделните компоненти на увода,

отнасящи се най-вече до методологията. Използваната литература също е

структурирана и е обогатена с източници, освен тези на полски език, което

дава по-добра представа за богатия източников генезис.

След кратка дискусия и доуточняване д-р Меллер намери по-

изчистена формула, синтезираща неговите научни и научно-приложни

моменти. В тях се регистрират не само конкретните достижения на

анализа, но и хвърлят светлина и загатват за бъдещи насоки на неговото

творческо дирене.

Авторефератът, вече преработен, отговаря на академичните критерии

в България за получаването на степента „доктор на политическите науки“.

Публикациите по темата, които са част от законовите изисквания за

предоставянето на високата научна степен, съгласно критериите в

Република България, също отговарят на необходимите показатели.

В рамките на положителните отзиви на работата на д-р Меллер бих

направил и някои бележки и препоръки. Вече споменах със задоволство, че

колегата се е съобразил с много от моите препоръки от предварителното

обсъждане. Особено положително отбелязвам преструктурирането на

дисертационното изследване. В същото време полският колега е можел да

се задълбочи при представянето на метологията и най-вече на отделните



методически инструменти. Оставам на мнение, че въпреки преработена

структурата е могла да бъде още по-подробна. По този начин са могли да

бъдат изведени някои акценти, които съществуват в текста, но в

съдържанието не се виждат. Щяха да се разгърнат някои страни от

изследването, които на този етап остават скрити. Става въпрос най-вече за

фокусирането върху прогностичните елементи, които са задължителни за

всеки политологичен анализ.

На отделни места се вижда отново споменаване на думата „книга“

вместо „дисертация“, „изследване“ или „труд“. Както беше отбелязано на

предварителното обсъждане вероятно депозираният текст е бил издаден

като монография, преди да се превърне в дисертационен анализ. Колегата е

трябвало скрупольозно да изчете целия текст и да елиминира употребата

на паразитната дума „книга“.

Освен това бях препоръчал и добавяне на източници на чужди езици.

Ако не се лъжа, виждам единствено източници на руски и украински език.

Добре би било е да се използват източници и на западни езици /английски,

френски, немски и др./ езици.

Не навлизам в дискусията за тълкуването на някои термини, които

имат теоретично значение. Вероятно преводът на теоретични понятия като

„процес“, „курс“, „политическа култура“ и други изкривява нормалното за

български научен текст в областта на политологията звучение.

В личен план, макар и да е извън времевото ограничение, отправих

на предварителното обсъждане въпрос относно авторовата оценка за

предложената през 30-те години на ХХ век от външния на министър на

Йозеф Пилсудски Йозеф Бек инициатива „Intermarium” и неговия

съвременен наследник «Три морета“. Темата няма пряко отношение към

конкретната разработка, но в същото време има изключително значение за

съвременна Полша, за Източна Европа и в това число и за България.



Поддържам интереса си към полската инициатива „Триморие“ единствено,

за да подскажа на младия полски колега евентуална посока на бъдещи

научни дирения. Така от чиста политология, той би могъл да се насочи към

друг клон на политическите науки, а именно международните отношения.

Съвременната полската външна политика е сериозно предизвикателство за

Европейския съюз, но пък дава сериозна емпирична база за изследване на

учени като д-р Миллер. Това би било сериозно негово професионално

израстване. Професионалните научни натрупвания, езиковата експертиза и

трудовия опит на полския колега подсказват, че той има сериозно бъдеще в

полската наука и по-специално в политическите науки. Той разработва

интересен дял от тях, а именно електорална политология. Д-р Меллер има

изследователски потенциал да надгради и да излезе с нови оригинални

анализи.

След кратка дискусия и доуточняване в предварителното обсъждане

д-р Меллер намери по-изчистена формула, синтезираща неговите научни и

научно-приложни моменти. В тях се регистрират не само конкретните

достижения на анализа, но и хвърлят светлина и загатват за бъдещи насоки

на неговото творческо дирене.

Въз основа на всичко казано до този момент, предлагам на колегите

от научното жури да присъдим единодушно високата научна степен

„доктор на науките“ в научното направление 3.3. политически науки.

Считам, че депозираните научни материали отговарят на изискванията на

ЗРАСРБ, на правилника за неговото приложение, както и на правилника на

ВСУ „Черноризец Храбър“.

7.01.2022 С уважение:



/проф. д.н. Владимир

Чуков/


