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Dr hab. prof. nadzw. UŚ Jan Iwanek 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

 

Opinia o dorobku naukowym pani dr Małgorzaty Myśliwiec w postępowaniu 

habilitacyjnym, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce. 

 

Opinia została przygotowana na zasadach i kryteriach określonych w ustawie z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki 

(Dz.U. nr 65 poz.595), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 11 marca 2011 r. o zmianie o 

zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w dziedzinie sztuki i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455) wraz z 

późn.zm., a także na regulacjach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196, poz.1165) i rozporządzenia  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 204, poz.1200), a 

także na podstawie dokumentacji przekazanej przez pana prof.dr hab. Andrzeja Norasa, 

Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, w związku z decyzją 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego z 14 kwietnia 2015 r. 

 

1.Sylwetka akademicka Kandydatki – informacje ogólne 

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Myśliwiec zostało wszczęte po 13 latach od 

uzyskania stopnia naukowego doktora i zbliżonego okresu zatrudnienia jako nauczyciela 

akademickiego na stanowisku adiunkta. Jest to zatem okres „na granicy” wymogów  

prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim. Z drugiej strony, nie może ujść uwadze, 

że w naukach humanistycznych i społecznych, w przeciwieństwie  do nauk ścisłych i 

eksperymentalnych, jest to często okres niezbędny do uzyskania doświadczenia 

akademickiego i dojrzałości samodzielnego badacza. W szeroko pojętej humanistyce stan taki 

osiąga się zwykle po wielu latach pogłębionych studiów i badań, a niejednokrotnie także po 

dłuższych pobytach akademickich za granicą. Nierzadko jest to uzależnione od tematyki 

prowadzonych badań, ich oryginalności, poszukiwania własnej tożsamości i podążania 
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ścieżkami niezbadanymi przez innych. Dlatego też, w żadnym razie nie czynię zarzutu, że dr 

Małgorzata Myśliwiec przystąpiła do procedury habilitacyjnej po kilkunastu latach od 

uzyskania pierwszego stopnia naukowego.  

Pani dr Małgorzata Myśliwiec ukończyła studia politologiczne w Uniwersytecie 

Śląskim (1998 r.) i jako moja magistrantka została przyjęta na studia doktoranckie przy 

Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W czasie trwania tych studiów przebywała dłuższy czas w 

Katalonii, co umożliwiło Jej przeprowadzenie kwerendy w Uniwersytecie w Gironie 

(Geronie). Badania te były bezpośrednio związane z przygotowywaniem rozprawy 

doktorskiej. Zwracam uwagę na tę okoliczność, gdyż współcześnie niestety rzadko zdarza się 

by doktoranci piszący prace doktorskie prowadzili badania w krajach, których dysertacje 

bezpośrednio dotyczą. Mimo, że obecnie znacznie łatwiej uzyskać staż naukowy i prowadzić 

badania w zagranicznych ośrodkach badawczych, wielu młodych nauczycieli akademickich 

ogranicza się do bardzo krótkich pobytów, nie pozwalających z reguły na solidne kwerendy 

biblioteczne i poważne konsultacje naukowe. Ponadto,  pełne zrozumienie tekstów 

naukowych jest możliwe nie tylko dzięki ich lekturze. Niemniej ważne są bezpośrednie 

kontakty naukowe, przynajmniej w początkowym okresie pracy naukowej. Kategorie 

naukowe mimo identycznego brzmienia w wielu językach nie są tożsame w treści, a dążenie 

do ich uniwersalizacji może zakończyć się powodzeniem tylko częściowo. Wynika to przede 

wszystkim z różnic kulturowych między społeczeństwami, których one dotyczą. Nauki 

humanistyczne i społeczne są w znacznej części naukami „krajowymi’, sięgającymi do 

własnych tożsamości kulturowych i sama znajomość języka nie wystarcza by w pełni 

zrozumieć treści naukowych rozważań. Wprawdzie dostęp do elektronicznych źródeł i 

bibliografii jest znaczącym ułatwieniem w badaniach naukowych, ale nie jest on ani pełny, 

ani w żadnym razie nie zastąpi tradycyjnej, bezpośredniej wymiany myśli naukowej.  

Poznanie naukowe w warunkach bezpośredniego uczestnictwa w odmiennych od polskiej 

kulturach, pozwala na nieporównywalne wiarygodniejsze tworzenie dzieł naukowych.  

Habilitantka obroniła pod moim kierunkiem pracę doktorską pt. „Decentralizm i 

regionalizm w koncepcji politycznej Convergéncia i Unió” na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w 2002 r. Recenzentami dysertacji byli profesorowi Jacek Wódz 

(UŚ) i Kazimierz Kik (UJK). Po uzyskaniu stopnia doktora dr Małgorzata Myśliwiec została 

przyjęta do pracy  w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, 

w kierowanym przeze mnie Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko 

Rozwiniętych, gdzie pracuje do chwili obecnej. Można zatem z powodzeniem przyjąć, że 

Habilitantka należy do grona moich akademickich wychowanków.   
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W swej działalności dydaktycznej poza Uniwersytetem Śląskim, dr Małgorzata 

Myśliwiec pracowała także w niepublicznej Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w 

Bytomiu. W oficynie wydawniczej tej Szkoły wydano dysertację Habilitantki, w nieco 

skróconej wersji,  pt. „Katalonia na drodze do niepodległości?” (Bytom 2006).  Z tego też 

powodu, niestety nie mogę zaliczyć tej publikacji do tzw. dorobku podoktorskiego.  

 

2. Osiągnięcia naukowe 

A. Rozprawa habilitacyjna 

Stosownie do przepisów art.16 ust.2, pkt 1 ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki, podstawą postępowania jest wskazana przez 

Habilitantkę za najważniejsze osiągnięcie naukowe książka, licząca 464 strony, nt. „Pozycja 

partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii”,  Wydawnictwo UŚ, 

Katowice 2014.  Recenzentem wydawniczym publikacji był prof.zw. dr hab. Adam Jamróz. 

Jest to praca bardzo obszerna (39 arkuszy wydawniczych), wydana w solidnej, akademickiej 

oficynie.  

Zadaniem recenzenta jest odpowiedź na pytanie czy praca ta stanowi ważny wkład w 

rozwój  w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, a w szczególności w 

rozwój badań nad współczesnymi systemami partyjnymi? Bez wątpienia na wstępie 

najważniejszą pozostaje ocena założonych celów badawczych, hipotez, struktury dzieła, jego 

wiarygodności ze względu na wykorzystany materiał empiryczny i literaturę przedmiotu, a 

także sam proces formułowania wniosków i weryfikacji założeń wstępnych. Nie ulega 

wątpliwości, że temat książki jest oryginalnym wskazaniem zakresu badawczego. Partie 

regionalne są bowiem od niedawna (w literaturze światowej od kilkudziesięciu lat) 

postrzegane jako odrębne instytucje w systemach politycznych. Stworzyły i tworzą nową 

jakość we współczesnych systemach demokratycznych i w znaczący sposób na nie wpływają. 

Decentralizacja jest bowiem jedną z istotnych cech demokracji współczesnej. Regionalne 

partie Hiszpanii w skali europejskiej odgrywają czołową pozycję. Precyzyjny tytuł książki 

habilitacyjnej i logicznie wynikający zeń zakres badań jest bez wątpienia w pełni uzasadniony 

merytorycznie. A co ważniejsze, w polskim piśmiennictwie tak specjalistycznej i obszernej 

monografii wcześniej nie było. Książka posiada rozbudowaną strukturę wewnętrzną. Poza 

wstępem i sześcioma rozdziałami, zawiera wykaz skrótów, zakończenie, bibliografię, indeks 

osobowy. Pod względem formalnym zachowane zostały podstawowe wymogi zwartego 

dzieła naukowego.  
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Autorka zakreśla jasno cele, hipotezę główną i hipotezy cząstkowe pracy. Omawia też 

naukowe przyczyny podjęcia tematu, niezbędne kategorie naukowe, metody badawcze, 

charakterystykę polskiej, politologicznej literatury iberystycznej. Te kwestie znajdujemy we 

wstępie i w rozdziale pierwszym (Rozważania definicyjne). Wstęp jest zresztą bardzo 

obszerny (s.19-40), a z kolei pierwszy rozdział względnie krótki. Z powodzeniem mogłaby to 

być jedna część pracy. Jest bowiem merytorycznie ściśle powiązana. Autorka obszernie 

uzasadnia powody wyboru tematu badawczego, ale przede wszystkim określa hipotezę 

główną: „(…) istnienie we współczesnej Hiszpanii podziałów socjopolitycznych na linii 

centrum-peryferie musiało skłonić elity polityczne działające na szczeblu politycznego 

centrum po śmierci generała Franco, kierujące procesem transformacji demokratycznej i 

stawiające sobie za cel utrzymanie integralności terytorialnej państwa, do przyjęcia takich 

rozwiązań w zakresie możliwości tworzenia, działania oraz finansowania partii politycznych, 

a także w zakresie prawa wyborczego, które zapewniłyby wspólnotom zamieszkującym 

poszczególne regiony historyczne możliwość posiadania swojej reprezentacji w organach 

przedstawicielskich na czterech szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i 

lokalnym, przez co zapewniłyby im także znaczącą pozycję w systemie politycznym 

współczesnej Hiszpanii.” (s.29). Towarzyszą jej hipotezy szczegółowe w liczbie ośmiu. 

Trudno je tu wszystkie przytaczać, ale z pewnością można je skrótowo odtworzyć. Hipotezy 1 

i 2 zakładają, że w Hiszpanii nie tylko nie utrudniono powstawania partii regionalnych, ale 

nadto nie dążono do eliminacji najważniejszych z nich. Działalność najważniejszych partii 

regionalnych stymulowało powstawanie ugrupowań w regionach wcześniej mniej politycznie 

aktywnych. Konkurencyjność dwóch największych partii ogólnokrajowych (PSOE i PP) 

uniemożliwiła marginalizację partii regionalnych. Partie regionalne odznaczają się silną 

identyfikacją ideologiczną, a ponadto odznaczają się znaczną relewancją na poziomie 

regionów. Partie te determinują fragmentaryzację systemu ogólnokrajowego i niektórych 

systemów regionalnych (Autorka używa, w moim przekonaniu niesłusznie, pojęcia systemu 

państwowego, gdyż ja nie przeciwstawiam państwu struktur regionalnych i  lokalnych). 

Hipotezy szczegółowe (s. 29-30) są istotnym rozwinięciem założenia podstawowego. Nie 

tylko go uzupełniają, ale wręcz go zastępują. Powiedziałbym nawet, że w ich kontekście 

hipoteza podstawowa jest zbędna. Ze zdecydowaną większością hipotez szczegółowych, 

czytelnik przy pewnej znajomości problematyki hiszpańskiej jest gotów zgodzić się. Jednak 

konstrukcja hipotezy głównej (już na tym etapie – póki co bez lektury oceny końcowej i jej 

weryfikacji przez Autorkę) budzi pewne zastrzeżenia. Pomijając nienajlepszą redakcję 
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językową hipotezy, zawarte w niej założenia rodzą moje wątpliwości.  Jest bowiem do 

pewnego stopnia kontrowersyjna (o czym poniżej). 

Autorka opisuje kilka kategorii związanych z tematem dzieła. Jest to ważny zabieg 

metodologiczny i metodyczny, uwiarygodniający konstrukcję i narrację książki. Poza tym, w 

pracach awansowych powinien dowodzić znajomości zagadnień metodologicznych. Nie jest 

konieczne by autor tworzył własne propozycje terminologiczne, choć zapewne jest to 

rozwiązanie teoretycznie najlepsze. W zupełności wystarczy by, po nawet krótkiej prezentacji 

ważnych i uznanych w literaturze przedmiotu propozycji, autor dokonał wyboru tych 

terminów naukowych, które w jego opinii obiektywnie pozwolą na interpretowanie 

analizowanych w pracy zjawisk. Autorka odniosła się do tej kwestii w zróżnicowany sposób. 

W przypadku pojęcia podziału socjopolitycznego uznała za najbardziej przydatną konstrukcję 

Radosława Markowskiego, innym razem, jak wobec pojęcia grupy etnicznej, dokonała 

własnego opisu, by z kolei w przypadku pojęcia partii regionalnej nie wypowiedzieć się jasno 

jaką definicję uznaje za najbardziej przydatną i naukowo uzasadnioną dla swej książki. W tej 

części znajdujemy również rozważania o pojęciach narodowości, narodu, mniejszości 

narodowej i nacjonalizmu.  

Uwagi krytyczne do tej części są następujące: 1) Nie jestem przekonany o ścisłym i 

całkowitym powiązaniu pojęcia podziału socjopolitycznego z konfliktem społecznym (innymi 

słowy, nie każdy podział generuje konflikty społeczne). To tylko jedno z możliwych ujęć. 

Najwyraźniej jednak dla Autorki ważne, gdyż zauważalne w jednej z hipotez, a przede 

wszystkim  w dalszych rozdziałach. 2) Brak wyraźnego stanowiska wobec pojęcia partii 

regionalnej, które w powiązaniu z opisywanymi pojęciami narodowości, narodu, mniejszości 

narodowej, grupy etnicznej, skierowało Autorkę, w moim przekonaniu, na rozważania  

głównie o partiach etnoregionalnych. Bez wątpienia jest to zawężenie zagadnienia. 3) Brakuje 

ważnego odniesienia do pojęcia systemu partyjnego, a właściwie regionalnego systemu 

partyjnego. Jest to kategoria kluczowa dla tych rozważań. Z drugiej strony, należy uznać, że 

jest ona względnie nowa i w literaturze jeszcze mało znana. 4) Budzi moje zastrzeżenie 

nadmierne podkreślenie ważności regulacji prawnych (s.63) w kontekście pojęć narodu, 

narodowości, mniejszości narodowej i grupy etnicznej. Naukowe, obiektywne analizowanie 

zjawisk i procesów społecznych nie może być utożsamiane z definicjami ustawowymi, które 

tworzone są dla odmiennych celów i według odmiennych reguł. Zjawiska społeczne istnieją 

obiektywnie, niezależnie od tego czy prawo je dostrzega, albo też od tego jak prawo je 

reguluje. W tym znaczeniu regulacje prawne nie mają znaczenia konstytutywnego, 

tworzącego, a jedynie pożądany i akceptowany przez organy państwowe prawny i 
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zalegalizowany polityczny wymiar. Narody istnieją obiektywnie, a nie dlatego, że prawo je 

uznaje. Rola prawa, o ile jest, ma charakter wtórny, a nie pierwotny.  

Rozdział historyczny (Hiszpańskie antecedencje…) zapewne nie był łatwy do 

napisania, gdyż należało bez mała w pigułce opisać bogate dzieje Hiszpanii. Trafnie 

Habilitantka ograniczyła się do wieku XIX, tak ważnego w europejskiej cywilizacji z punktu 

widzenia kształtowania się narodów, tożsamości narodowej i nacjonalizmów. Dla Hiszpanii 

był to także okres (od 1812 r.) dążenia przez dziesięciolecia do stabilności państwowej i 

konstytucyjnej. Podziały narodowe, społeczne, gospodarcze i ideologiczne powstawały w 

okresie wojen domowych i wojen kolonialnych. Znalazły swój wyraz miedzy innymi – co 

warto podkreślić – w dążeniach federalistycznych (projekt konstytucji I Republiki).  Za 

wartościowe w tym rozdziale uważam rozważania o hiszpańskim nacjonalizmie i genezie 

partii etnoregionalnych. Historycznie taka kolejność omawianych problemów jest całkowicie 

uzasadniona. Znajduję tu oczywiście pewne nazbyt daleko idące uproszczenia, jak choćby te 

dotyczące kanaryjskiego ruchu narodowego. Z faktu, że powstały i działały partie polityczne 

nazywające się „nacjonalistyczne” nie można już wyciągać wniosku o istnieniu narodu 

kanaryjskiego. Archipelag ten zresztą i współcześnie ma problemy z rzeczywistą tożsamością 

etniczną, co niejednokrotnie sztucznie uzasadniane jest odwoływaniem się do przeszłości 

preiberyjskiej (poszukiwania kulturowej spuścizny guanches). W tym kontekście problemy 

narodowe Katalonii i Kraju Basków wobec tych na Wyspach Kanaryjskich są rzeczywiste i 

nieporównywalnie większe.  

Kolejne dwa rozdziały (Prawne podstawy decentralizacji państwa oraz tworzenia 

partii politycznych we współczesnej Hiszpanii, a także Finansowanie partii politycznych w 

Hiszpanii) w zasadzie stanowią całość. W znacznej części dotyczą prawa partii politycznych. 

Autorka trafnie rozpoczyna opis od kwestii organizacji terytorialnej państwa, ma to bowiem  

dla zagadnienia partii regionalnych znaczenie istotne. Na wysoką ocenę zasługuje fragment 

dotyczący debaty przedkonstytucyjnej w sprawie uregulowania pojęć narodu i narodowości. 

Narracja tej części jest oparta na źródłach, naukowo wartościowa. Tym bardziej, że 

piśmiennictwo polskie nie zna jeszcze szerszych rozważań na ten temat. Wynika z nich jasno 

jaka była wówczas (1978 r.) linia podziałów politycznych między głównymi partiami 

ogólnokrajowymi (UCD, PSOE, AP). Sporna była kwestia pozycji regionów i zakresu 

autonomii terytorialnej (katalońskie ugrupowania były przeciwne autonomii dla wszystkich 

regionów). Hiszpańska prawica reprezentowana przede wszystkim przez poprzedniczkę 

współczesnej Partii Ludowej opowiadała się wyraźnie za frankistowską koncepcją narodu, 

centralizacją państwa i ustrojem monarchicznym.  
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Zbyt skromny jednak, w moim przekonaniu,  wydaje się fragment dotyczący samego 

ustroju autonomii terytorialnej. Pojęcie decentralizacji, na którym Autorka skrótowo się 

koncentruje nie tłumaczy bowiem wszystkiego. Szkoda, że nie określono szerzej cech 

hiszpańskiego państwa regionalnego. Wszak to dzięki  kilku przepisom Konstytucji 

zawartych w art.143 i w art.144 mogło takim się stać. Ponadto ważne jest samo zagadnienie 

konstytuowania się wspólnot autonomicznych. Różne procedury stosowane w praktyce 

wynikały między innymi ze zróżnicowanej roli partii regionalnych. 

Omówione pokrótce w pracy dwie zasady konstytucyjne: demokratycznego państwa 

prawnego i pluralizmu (a propos, zasada pluralizmu w brzmieniu art.1 Konstytucji jest 

jednym z elementów zasady socjalnego i demokratycznego państwa prawnego, co bez 

wątpienia stanowi bezpośrednie nawiązanie do niemieckiej regulacji konstytucyjnej z 1949 r.) 

są istotne dla swobody działania partii politycznych jako takich. Jednak dla zagadnienia partii 

regionalnych Hiszpanii nie są wystarczające. Ważny jest art.2 Konstytucji gwarantujący 

autonomię narodowościom i regionom. Autorka o tym tylko wspomina (krótki akapit na 

s.140), co powoduje, że powiązanie tej kwestii z partiami regionalnym wydaje się dość słabe. 

Hiszpańskie partie regionalne mogły rozwinąć się do współczesnych rozmiarów głównie 

dzięki ustrojowi terytorialnemu państwa, a zatem konstytucyjne gwarancje autonomii mają 

znaczenie kapitalne. Nie chodzi też o to by odtwarzać już istniejącą polską literaturę na ten 

temat, ale by wyraźniej powiązać zróżnicowane sposoby prawne kształtowania ustroju 

autonomii regionów z rozwojem partii regionalnych. Proces autonomizacji regionalnej 

zarówno w okresie przedkonstytucyjnym (do grudnia 1978 r.) jak i w latach 1979-1983 

jednoznacznie wykazał, że w wielu regionach Hiszpanii decentralizację przeprowadzono z 

inicjatywy władz centralnych, z nierównym udziałem partii regionalnych. A czasami wręcz 

ich brakiem. Gdyby władze centralne sądziły, że podział socjopolityczny jest na tyle głęboki i 

dotyczy całej Hiszpanii, nie byłoby uzasadnienia dla przepisu zawartego w art.144 

Konstytucji. Zagadnienia te są niezwykłej wagi dla analizy kształtowania pozycji partii 

regionalnych Hiszpanii. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że kwestie te nie dość mocno w 

tekście zaakcentowano.  

Słusznie, że opis stanu prawnego partii politycznych, w tym ich finansowania, nie jest 

nadmiernie rozbudowany. Dla celów tej pracy nie jest to konieczne. Szkoda jednak, że 

Autorka odnosi się tylko do aktualnej ustawy organicznej 6/2002 z 27 czerwca 2002 r. 

(wielokrotnie zresztą znowelizowanej). Przez dłuższy czas obowiązywała wcześniejsza 

ustawa zwykła 54/1978 r. (o czym Autorka tylko wspomina). Jakakolwiek analiza prawna, 

jeśli już ją podjęto, powinna uwzględniać wcześniejsze regulacje, związki z innymi aktami 
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prawnymi, stanowisko doktryny i orzecznictwo. Innymi słowy, ujęcie dynamiczne, a nie tylko 

statyczną prezentację obowiązującego stanu prawnego. Uwaga ta zresztą odnosi się do 

wszystkich rozważań prawnych w książce. Są to słabsze strony pracy. Ponadto, w 

hiszpańskiej literaturze politologicznej długo i żywo toczyła się debata nad ułomnościami 

prawa o partiach politycznych, co miało także wpływ na jego zmianę. Niestety brak jest 

rozważań na ten temat. 

Ostatnie rozdziały (Hiszpańskie partie regionalne w świetle zasad rywalizacji 

wyborczej i jej rezultatów na szczeblu państwowym i europejskim oraz Hiszpańskie partie 

regionalne w świetle zasad rywalizacji wyborczej i jej rezultatów na szczeblu regionalnym i 

lokalnym) Autorka podzieliła według kryterium ustawowego, ale także i terytorialnego. Bez 

wątpienia partie regionalne posiadają inną zdolność konkurowania w pierwszej grupie i w 

drugiej grupie wyborów. Taki podział wydaje się zatem całkowicie uzasadniony. Rozdziały w 

swej strukturze są bardzo podobne. Zajmują zresztą około połowy objętości książki (s.187-

413).  Uwaga pierwsza jaka się nasuwa po lekturze rozdziału V, to zbędna, w moim 

przekonaniu, narracja dotyczą wielu szczegółów prawnych przeprowadzania wyborów do 

Kortezów i Parlamentu Europejskiego. Te fragmenty mają charakter przede wszystkim 

opisowy, a wiele danych (tabele) nadaje się do aneksów. Nie neguję w ogóle wartości tego 

fragmentu, ale ma on walory przede wszystkim podręcznikowe. Tym bardziej, że wiele z tych 

zagadnień znanych jest w polskim piśmiennictwie. Autorka przytacza głównie akty prawne (i 

to wybiórczo), a literatura przedmiotu jest rzadko powoływana. Słabo też widoczna jest 

zmienna pozycja partii regionalnych w badanym okresie (tabele z rezultatami wyborczymi 

wraz ze skąpą analizą nie są solidną egzemplifikacją). Autorka sprowadza kwestie rywalizacji 

wyborczej do zagadnień prawnych i przytaczania danych o rezultatach wyborczych. Skutkiem 

takiego wywodu, jest postrzeganie partii regionalnych niewspółmiernie do ich rzeczywistej 

roli politycznej. Za wartościowe z punktu widzenia analizy politologicznej, choć szkoda, że 

skromnych rozmiarów, uważam fragmenty tego rozdziału o indeksach D.Rae i M.Laakso, 

R.Taagepery (s.238-240), a także niewielkie fragmenty o zdolności negocjacyjnej partii 

regionalnych, a tym  samym ich relewancji w ogólnokrajowym systemie partyjnym (s.240-

242). Szkoda także, że rozdział ten kończy się tabelą, a nie szerszym posumowaniem.  

Ostatni rozdział choć podobnie skonstruowany, ma jednak zupełnie inną wartość. 

Przede wszystkim dlatego, że w polskiej literaturze kwestie te są zdecydowanie mniej znane. 

Dlatego znaczne fragmenty empiryczne są potrzebne. Ponadto,  zawiera dobrą naukowo i 

ciekawą analizę modeli rywalizacji partii ogólnopaństwowych, rywalizacji mieszanej i 

dominacji partii regionalnych i etnoregionalnych. Tym samym różni się on zasadniczo od 
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rozdziału piątego. Analiza ta poparta jest solidnym materiałem empirycznym 

egzemplifikującym oceny Autorki. Dla pracy jest to bez wątpienia rozdział najważniejszy, nie 

tylko ze względu na opisanie roli partii regionalnym, ale także i na poziom naukowy. Zawiera 

znaczną ilość danych statystycznych dokumentowanych źródłami. Znajdujemy tu co prawda 

także pewne partie nieco zbędne (szczegóły prawne o podręcznikowym znaczeniu), ale w 

większości rozdział ma walory empiryczno-teoretyczne. Sądzę, że ten rozdział ma istotny 

wpływ na wydanie oceny końcowej, mimo, że zdecydowanie słabsza, w zasadzie opisowa, 

jest część dotycząca wyborów lokalnych.  

W zakończeniu Autorka bezpośrednio ustosunkowuje się do hipotez opisanych we 

wstępie (s.415-430). Weryfikacja i argumentacja jest przekonująca, logiczna. Przyjmuję ją 

szanując prawo Autorki do swoich poglądów, które – co ważne – odwołują się do 

poszczególnych fragmentów dzieła. W tym miejscu jednak powrócę do zapowiedzianej 

wątpliwości zgłaszanej wcześniej. Kontrowersyjność hipotezy głównej wynika w moim 

przekonaniu z przeświadczenia Habilitantki, że historyczne podziały socjopolityczne na linii 

centrum-peryferie wymusiły na władzach centralnych rozwiązanie umożliwiające 

społecznościom regionalnym własną reprezentację w organach przedstawicielskich, co tym 

samym przeszkodziło eliminacji partii regionalnych. W mojej opinii, istniejące przed 1976 r. 

(a taką datę przyjąłbym za początek transformacji) podziały w społeczeństwie hiszpańskim 

dotyczyły przede wszystkim wyboru między zmodernizowaną dyktaturą frankistowską a 

systemem demokratycznym. To stanowiło główną linię podziałów między opozycją 

frankistowską (głownie lewicą cywilną i katolicką) a ugrupowaniami zmodernizowanego 

frankizmu (nie wspominając już o tzw. betonie czy aperturistas). Choć nie ulega wątpliwości, 

że w kilku regionach istniały silne dążenia autonomistyczne, czy wręcz niepodległościowe, to 

bynajmniej nie determinowały one późniejszej wizji państwa regionalnego pośród liczących 

się w tamtych latach ugrupowań politycznych. Znaczną rolę, w mej opinii, odegrało 

racjonalne myślenie prawnicze, którego skutkiem było zaproponowanie autonomii 

terytorialnej wszystkim regionom (nierzadko sztucznym). Reforma hiszpańska nie była 

całkowicie unikatowa, gdyż kilka lat wcześniej drogę taką wybrały Włochy. Konstytucja 

Hiszpanii z 1978 r. czerpała, bardzo zresztą rozsądnie, z rozwiązań niemieckich, włoskich, 

portugalskich i francuskich. Kluczowa jest tu ocena art.144 Konstytucji. Przywileje bowiem 

tracą swą atrakcyjność zawsze wówczas, gdy są udziałem wszystkich. W konsekwencji, rola 

partii regionalnych wzrosła do współczesnych rozmiarów dzięki przyjęciu modelu państwa 

zautonomizowanego. Ten proces był pierwotny, a nie odwrotnie.  
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Książka opiera się na bogatej bazie źródłowej, głównie aktów prawnych. Bibliografia 

zawiera także bogatą literaturę przedmiotu. Są to bez wątpienia ważne przesłanki 

wiarygodności naukowej.  

W pracy znajdujemy pewne uchybienia techniczne. Nie ma potrzeby wyliczania 

wszystkich, a jedynie kilka przykładów. BOE to odpowiednik polskiego Dziennika Ustaw, a 

nie Dziennika Urzędowego; tłumaczenie tytułu ustawy LOREG jest błędne; w niektórych 

przypisach brak konsekwencji (Konstytucja Hiszpanii raz jest przywołana w wersji 

oryginalnej, raz w polskim tłumaczeniu). Szkoda też, że bibliografia ogranicza się jedynie 

wyliczenia tytułów oficjalnych wydawnictw o ciągłym charakterze. Ponadto, nie są to jedynie 

źródła. Słabo to koresponduje z przypisami.  

Ostatnia uwaga dotyczy wykorzystania w książce wcześniejszych publikacji Autorki. 

Nie ulega wątpliwości, że Habilitantka wykorzystała wprost i bezpośrednio fragmenty 

niektórych swych wcześniejszych publikacji. Jest to całkowicie dopuszczalne. Zawsze jednak 

należy to wyraźnie zaznaczyć. W przeciwnym razie mamy do czynienia z autoplagiatem, 

który co prawda nie jest naruszeniem przepisów prawnych, ale w kodeksach etycznych 

naszego środowiska uznany z jest za czyn naganny. Habilitantka wielokrotnie siebie cytuje, 

więc dopełnia pożądanego wymogu. Żałuję jednak, że nie zaznaczyła tego wyraźnie w 

autoreferacie, jak też nie zakwalifikowała publikacji książkowej Katalonia na drodze do 

niepodległości? jako swego doktoratu. Wspominam o tym, w zasadzie z powodu tzw. 

prewencji ogólnej, gdyż spotykamy przypadki powielania na zasadach autoplagiatu swego 

dorobku służącego do cudownego jego pomnożenia. W każdym jednak przypadku 

powtarzanie wprost swych publikacji musi skutkować pomniejszeniem liczby oryginalnych 

osiągnieć naukowych osoby poddającej się procedurze recenzyjnej.  

 

B. Pozostałe osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie 

Poza książką habilitacyjną, do dorobku publikacyjnego Habilitantki zaliczyć należy 

współredakcję jednej pracy zbiorowej „Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza 

Śródziemnego” wydanej przez niepubliczną Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie, oraz 30 

artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych (z pewną korektą in minus z powodów wyżej 

wskazanych). Znaczna ich część to publikacje wydawane przez szkoły niepubliczne, 

natomiast w zdecydowanej większości (2/3) to publikacje dotyczące Hiszpanii (doktryn i 

programów partii katalońskich i baskijskich, a także  systemu politycznego, państwa 

regionalnego).  
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Jak wynika z autoreferatu Habilitantki i dołączonych kopii publikacji, zainteresowania 

naukowe dr Małgorzaty Myśliwiec koncentrują się wokół problemów  teoretycznych 

regionalizacji i decentralizacji, a w szczególności egzemplifikacji tychże w Hiszpanii. Jest to 

bez wątpienia najliczniej reprezentowany nurt badawczy Habilitantki i to już od czasu 

przygotowywania pracy doktorskiej. Mamy do czynienia z wyraźną kontynuacją 

zainteresowań naukowych, w centrum których znajduje się Hiszpania. Drugi nurt pozostaje  

w ścisłym związku z poprzednim. Zagadnienia europejskich systemów politycznych, w tym 

systemów partyjnych takimi bez wątpienia są. I tutaj także pojawia się problematyka 

hiszpańska. Jest zresztą wyraźnie dominująca. Ostatni, trzeci nurt dotyczy ruchów i partii 

regionalnych. Podobnie jak w pierwszej grupie dominują prace o Hiszpanii, choć znajdujemy 

także kilka o regionalizmie śląskim. W sumie, Habilitantka podejmowała zagadnienia 

systemów politycznych (w tym kwestii ustrojowych), partii i systemów partyjnych, doktryn i 

koncepcji ideowych partii politycznych, w zdecydowanej większości poświęconych 

Hiszpanii.  

Są to publikacje o zróżnicowanym poziomie. Tak co do objętości (od 

kilkustronicowych po dwuarkuszowe), ale także i ich jakości naukowej. Niektóre prace mają 

wyraźnie opisowy, podręcznikowo-dydaktyczny charakter, inne  spełniają walory naukowych 

dociekań. W zdecydowanej większości publikacje odwołują się do reprezentatywnej literatury 

polskiej i obcej (głównie hiszpańskiej), ale także i do źródeł. Tylko jedna publikacja została 

wydana w języku obcym. Lektura prac pozwala jednak na pewną korektę nurtów badawczych 

opisanych w autoreferacie. 13 publikacji, choć nie zawsze wynika to z tytułów, dotyczy 

hiszpańskich partii politycznych, w zdecydowanej większości partii regionalnych, i to 

głównie katalońskich. Wokół tej problematyki Autorka podjęła teoretyczne zagadnienia 

regionalizmu i decentralizacji i ich hiszpańskich postaci. Dlatego też trudno uznać ten 

teoretyczny aspekt jako dający się wyraźnie wyodrębnić nurt badawczy. Są to bowiem 

rozważania mające w zasadzie wstępny, wprowadzający charakter. Autorka przytacza co 

prawda wiele opinii naukowych, znacznie jednak rzadziej proponuje własne konstrukcje 

teoretyczne. Kolejnych 5 publikacji mieści się w zakresie rozważań o myśli i doktrynach 

politycznych. Także i te prawie wszystkie dotyczą Hiszpanii. 5 publikacji zaliczyć można do 

rozważań o hiszpańskim systemie politycznym. Znajdujemy tu między innym dość obszerny 

tekst pt. „Hiszpania” (Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego, 

red. M.Myśliwiec, K.Krysieniel, WSB Chorzów 2011), który jest w miarę kompletnym 

omówieniem ustroju polityczno-prawnego Hiszpanii, bez wątpienia o znaczących walorach 

dydaktycznych. Kolejna grupa publikacji, dotyczy śląskiego regionalizmu. Są to publikacje 
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interesujące i rzetelnie przygotowane. Ostatnia grupa to varia (system polityczny Maroka, 

system partyjny Francji, hasła encyklopedyczne i recenzja).  

Wyraźnie da się zauważyć, że to co spaja znakomitą większość publikacji Habilitantki 

to problematyka Hiszpanii, a nadto związana z nią, choć wyraźnie uboczna, problematyka 

regionalizmu i decentralizacji państwa. Jest to bez wątpienia, główny i dominujący kierunek 

zainteresowań badawczych i pracy naukowej dr Małgorzaty Myśliwiec. Taki wyraźny i od 

wielu lat stały profil badawczy jest z jednej strony bardzo pozytywny, gdyż dowodzi 

ugruntowanej latami pracy orientacji badawczej i specjalizacji, ale też można go uznać za 

pewną słabość z tej racji, że pomniejsza erudycyjne przygotowanie Kandydatki. Erudycji w 

naukach społecznych i humanistyce bardzo potrzebnej. Zwracam uwagę na te dwie możliwe, 

bynajmniej nie wykluczające się oceny. Niejednokrotnie bowiem w recenzjach można znaleźć 

zarzuty bądź to wobec pierwszego, bądź wobec drugiego zakresu i tematyki prowadzenia 

badań naukowych.  

W części prac znajdujemy powtórzenia. Nie ma niczego nagannego jeśli badacz 

publikuje wielokrotnie swoje rezultaty i powtarza własne oryginalne, teoretyczne opinie, 

analizy, materiały egzemplifikacyjne etc. Czasami jest to wręcz potrzebne by promować i 

ugruntowywać nowatorskie wnioski, teoretyczne konstrukcje czy kategorie naukowe. W 

obecnym zalewie, potopie publikacyjnym, wydaje się to tym bardziej uzasadnione. Wszak 

pod pewnymi warunkami: powinno to być wyraźnie zaznaczone i określone, a ponadto 

powinno być uwzględnione przy wskazaniu ilościowym dorobku naukowego. Jeśli by zatem z 

tego powodu spłaszczyć dorobek Habilitantki, to zapewne jest on ilościowo nieco 

skromniejszy.  

Słabością prac o systemach politycznych, a właściwie o zagadnieniach ustrojowych jest 

skoncentrowanie się w zasadzie na kwestiach prawa konstytucyjnego. Rzetelna analiza 

prawnicza wymaga ujęcia porównawczego, dynamicznego, a także przywołania przykładów 

praktyki ustrojowej. Wspominałem już o tym powyżej. Tego niestety brakuje. Habilitantka 

ogranicza się w głównie do opisu, według pewnej systematyki, danego stanu prawnego. 

Ujęcie statyczne, które wyraźnie dominuje ma rzecz jasna i pewne zalety. Ma walory 

podręcznikowe jako lektura dla nie prawników. Z tych jednak powodów tę grupę publikacji 

traktuję jako utwory de la segunda línea ( drugiej linii). Choć ich napisanie wymagało 

zapewne przygotowania i wysiłku przy systematyce problemów, to są one  mniejszej wartości 

naukowej i analitycznej.  

W tym sensie odbiegają od publikacji dr Małgorzaty Myśliwiec o hiszpańskich partiach 

katalońskich i baskijskich. Ta część dorobku Habilitantki jest znacząca dla polskiej nauki i 
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bez wątpienia Habilitantka ze względu na ten dorobek jest osobą rozpoznawalną w 

środowisku naukowym. Cenię też kilka publikacji o śląskim regionalizmie. Warto także 

nadmienić, że w wielu publikacjach Habilitantka wyodrębnia redakcyjnie wnioski, co bez 

wątpienia dobrze świadczy o formalnej stronie tekstów. Choć z wszystkimi nie można się 

zgodzić (niektóre opinie są słabo uzasadnione), nie zawsze też z metodologicznego punktu 

widzenia są poprawne, to bez wątpienia w sumie, należy docenić dążenie Habilitantki do 

poprawności i wiarygodności naukowego instrumentarium. 

W okresie pomiędzy 2004 r. a 2014 r. Habilitantka uczestniczyła aktywnie (z referatem) 

w 30 konferencjach naukowych. 17 z nich były to konferencje organizowane przez 

uniwersytety (UŚ, UMK, UMCS, UWr., UAM). Tylko dwukrotnie Habilitantka brała udział 

w konferencjach poza granicami (Poczdam i Bilbao), a prawie jedna trzecia to konferencje 

organizowane przez lokalne szkoły niepubliczne. W znacznej części tytuły referatów 

pokrywają się z tytułami publikacji. O ile średnia roczna aktywność konferencyjna jest 

wysoka, to słabo przedstawia się udział w konferencjach poza Polską. Jeśli uwzględnić 

mniejszą wartość konferencji w lokalnych szkołach niepublicznych i tych o ograniczonym, w 

zasadzie seminaryjnym charakterze (kilkugodzinnych), ta część aktywności naukowo-

popularyzatorskim jakościowo przedstawia się słabiej. 

W okresie pracy na stanowisku adiunkta dr Małgorzata Myśliwiec prowadziła liczne 

zajęcia dydaktyczne (wykaz przedmiotów w dokumentacji), w tym, w języku hiszpańskim. 

Trzykrotnie brała udział w programie Erasmus (Granada i Valladolid) prowadząc 

kilkugodzinne wykłady dla studentów. Wprawdzie wykłady w ramach Programu Erasmus 

mają raczej charakter popularyzatorski, należy je ocenić wysoko. Jako wyzwanie językowe są 

bowiem znacznie trudniejsze, niż wygłoszenie krótkiego, nierzadko czytanego referatu na 

konferencjach międzynarodowych. Dla każdego kto w nich uczestniczył, ocena taka wydaje 

się oczywista. Doświadczenie dydaktyczne dr Małgorzaty Myśliwiec jest zatem znaczące w 

Jej ogólnej ocenie dorobku akademickiego. 

Należy ocenić z uznaniem kierownictwo grantu NCN nr UMO-2013/09/B/HS5/00021 

pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku 

Grecji, Hiszpanii i Włoch”. Jest  to bez wątpienia znaczące osiągniecie Habilitantki. O ile 

bowiem współcześnie młodzi badacze wykazują znaczne ilościowe osiągnięcia publikacyjne i 

konferencyjne, gdyż takie ramy awansu zostało im odgórnie narzucone, o tyle uzyskiwanie i 

kierowanie grantami należy do rzadszych, ale liczących się osiągnięć jakościowych. Nie 

przesądzając o finale tych badań, już sam fakt uzyskania finansowania NCN w drodze 

konkursu jest ważnym osiągnięciem.  
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C. Ocena końcowa 

Ocena dorobku naukowego kandydatów zawsze jest w pewnym zakresie kwestią 

uznaniową. Recenzent odwołuje się do swego doświadczenia wynikającego ze sporządzonych 

wcześniej opinii o dorobku innych osób, ale także biorąc pod uwagę wykształcone i uznane w 

środowisku naukowym standardy co do poziomu, rzetelności, wiarygodności i obiektywizmu 

badań naukowych.  Z mojego doświadczenia jako recenzenta wynika, że dorobek naukowy dr 

Małgorzaty Myśliwiec, mimo zgłoszonych uwag krytycznych, pozwala na wydanie końcowej 

opinii pozytywnej. Doceniam oryginalność tematu książki, bardzo dobrą znajomość źródeł i 

literatury. Dobry warsztat dokumentacyjny, co wpływa na wysoką ocenę empirycznego 

wymiaru dzieła. Pewne fragmenty, szczególnie obszerny wstęp, prawie cały rozdział I, 

fragmenty rozdziału III, rozdział VI są napisane na dobrym poziomie naukowym. W sumie, 

zarówno książka habilitacyjna jak i pozostały dorobek naukowy, i popularyzatorski 

uzasadniają nadanie dr Małgorzacie Myśliwiec stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

Przedłożenie opinii pozytywnej wynika ponadto z mojego przekonania, że dr Małgorzata 

Myśliwiec  wnosi istotny wkład w rozwój nauki w obszarze i w dziedzinie nauk społecznych, 

w dyscyplinie nauk o polityce, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późn. 

zmianami). 

 

Jan Iwanek        Katowice, lipiec 2015 r. 

 

 

Zastrzeżenie: wyrażam zgodę na opublikowanie recenzji na stronach Centralnej Komisji do 

spraw Stopni i Tytułów z wyjątkiem mojego własnoręcznego podpisu. 


