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Wstęp

Analizując stan bardzo bogatej literatury przedmiotu dotyczącej partii poli-
tycznych w Europie, trudno nie zauważyć, że ich autorzy skupiają się głównie 
na analizie zjawisk zachodzących na poziomie władz centralnych współczesnych 
państw. I trudno się takiemu stanowi rzeczy dziwić. Wszak to władze centralne 
odgrywają rolę głównych ośrodków podejmujących decyzje o charakterze poli-
tycznym, zarówno w zakresie spraw wewnętrznych, jak i zagranicznych państwa. 
Nie zmienia to jednak faktu, że partie prowadzące swoją działalność i przedsta-
wiające w wyborach kandydatów na terytorium całego państwa często nie są 
jedynymi podmiotami wpływającymi na jakość podejmowanych decyzji poli-
tycznych. Dotyczy to przede wszystkim federacji oraz tzw. państw regionalnych1.

W polskiej, ale także i w europejskiej literaturze dotyczącej partii poli-
tycznych, stosunkowo niewiele miejsca poświęcono dotąd partiom działającym  
na subpaństwowym szczeblu regionalnym. Stosunkowo niewiele opracowań 
opisuje także istnienie i działanie partii regionalnych oraz ich szczególnego pod-
typu, czyli partii etnoregionalnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pew-
nością kilka. Bez wątpienia pierwszą z nich jest przyjęcie błędnego założenia, 
że zjawisko etniczności w jednoczącej się Europie jest zupełnym przeżytkiem, 
zjawiskiem w zaniku. Przekonanie, że procesy integracyjne świadczą o stop-
niowym odchodzeniu od wartości regionalnych, etnicznych i narodowych nie 
ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Unifikacja określonych procedur 
prawnych czy ekonomicznych wyjątkowo sprzyja staraniom o zachowanie włas-
nej odrębności kulturowej, jest istotnym czynnikiem wpływającym na kształt 
postulatów politycznych przedstawianych przez konkretne ośrodki kierujące. 
Eksponowanie odrębności kulturowej i podkreślanie posiadania własnej tożsa-
mości grupowej jest coraz bardziej charakterystyczne nie tylko dla ośrodków 
władzy państwowej, ale także regionalnej, coraz częściej bowiem można zauwa-

1 Szerzej na temat koncepcji państwa regionalnego zob. w: Iwanek, 1996a: 27—41, Iwanek, 
2012b: 231—247, Iwanek, 2000: 171—178.
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żyć wykorzystywanie tego elementu w strategii politycznej elit działających  
na szczeblu regionalnym (Myśliwiec, 2010: 132—133).

Marginalizacja badań tego typu może wynikać także z faktu, że w porów-
naniu z reprezentantami innych wielkich „rodzin” partii politycznych deputo-
wani wywodzący się z partii regionalnych zajmują w parlamentach państwo-
wych oraz w Parlamencie Europejskim stosunkowo niedużą liczbę miejsc.  
Jak zauważa jednak Lieven De winter (2001: 3), nie wynika to z ich małej wagi 
politycznej, ale raczej z relatywnie niewielkiego rozmiaru terytorialnego regio-
nów, w których walczą o głosy.

Po trzecie badanie partii regionalnych wiąże się z koniecznością wyciągnię-
cia wniosków wynikających z analizy pewnych zjawisk, których występowanie 
sięga końca XIX wieku, było wyraźnie widoczne w latach 20. i 30. XX wieku 
i których intensyfikacja nastąpiła pod koniec ubiegłego stulecia. Ugrupowa-
nia regionalne stanowią bowiem unikalną kombinację starych i nowych ele-
mentów tworzących rzeczywistość współczesnych systemów partyjnych. Nie-
które z omawianych ugrupowań powstały już pod koniec XIX wieku, czego 
doskonałym przykładem jest założona w 1895 roku przez Sabino Aranę y Goiri 
Baskijska Partia Nacjonalistyczna (PNV). Kolejne partie zaliczane do tej samej 
„rodziny” pojawiły się w latach drugiej i trzeciej dekady XX wieku. Można 
do nich zaliczyć Walijską Partię Narodową (Plaid Cymru — założoną w 1925 
roku), Katalońską Lewicę Republikańską (ERC — założoną w 1931 roku) czy 
Szkocką Partię Narodową (SNP — założoną w 1934 roku). Intensyfikacja pro-
cesu powstawania ugrupowań regionalnych przypada na sam koniec XX wieku. 
Procesy integracyjne w Europie, a także decentralizacja poszczególnych państw 
zaowocowały powstaniem takich partii, jak Demokratyczna Konwergencja Kata-
lonii, której istnienie sięga 1974 roku2, Liga Północna (założona w 1989 roku) 
czy utworzona w 1994 roku Liga Sabaudzka. W takiej sytuacji ocena ewolucji 
zjawiska pojawienia się i oddziaływania ugrupowań regionalnych na systemy 
partyjne poszczególnych państw jednoczącej się Europy jest zadaniem niezwy-
kle skomplikowanym. Brak dostatecznej perspektywy czasowej oraz koniecz-
ność z jednej strony rozdzielnego, ale w wielu aspektach również i łącznego 
rozpatrywania problemów „starych” i „nowych” ugrupowań tego typu stawia 
badacza przed zadaniem arcytrudnym.

Intensyfikacja badań dotyczących pozycji partii regionalnych w systemach 
politycznych poszczególnych państw europejskich, a w szczególności ich obec-
ności w organach przedstawicielskich na czterech szczeblach — europejskim, 
państwowym, regionalnym i lokalnym — jest działaniem zdecydowanie uza-
sadnionym. Pierwszym argumentem przemawiającym na rzecz tego rodzaju 
badań jest fakt, że we współczesnej Europie ugrupowania te odgrywają cen-

2 Szerzej na temat powstania Demokratycznej Konwergencji Katalonii zob. w: Myśliwiec, 
2006a: 49—51, PaźDziora, 2001: 397—405.
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tralną rolę w konstruowaniu regionalnych „wspólnot wyobrażonych”. To w kon-
sekwencji zmusza naukowców do podjęcia próby zdefiniowania pojawiających 
się oraz zredefiniowania istniejących już relacji centrum — peryferie (De win-
ter, GóMez -reino, lynch, eds., 2006: 15).

Drugim argumentem jest fakt, że w państwach Europy Zachodniej poziom 
relewancji ugrupowań regionalnych jest dość wysoki. Pierwszym czynnikiem 
warunkującym to zjawisko jest zapewne występowanie partii należących do tej 
„rodziny” niemal we wszystkich zachodnioeuropejskich systemach partyjnych 
i odnoszenie przez nie coraz bardziej znaczących sukcesów wyborczych. Drugim 
natomiast jest to, że dwie kolejne fale politycznej mobilizacji — w 1970 i 1990 
roku — pokazują, iż zjawisko nacjonalizmów peryferyjnych w Europie Zachodniej 
wzrasta. Dlatego należy uznać, że rozszerza się pole szerokich możliwości działa-
nia dla tego typu partii, a w szczególności partii etnoregionalnych (IbIdem, s. 14).

Po trzecie partie regionalne są co prawda zjawiskiem politycznym charakte-
rystycznym dla państw „starej Europy”, ale ich występowanie można odnotować 
także w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Do ugrupowań należących 
niewątpliwie do tej samej „rodziny” partii można zaliczyć między innymi buł-
garski Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS) oraz działającą na Słowacji Partię 
Węgierskiej Koalicji (SMK—MKP). W zachodnioeuropejskiej literaturze przed-
miotu do owej „rodziny” zalicza się także działający w Polsce Ruch Autonomii 
Śląska, formalnie nie będący jednak partią polityczną (IbIdem, s. 13). Oznacza to, 
że prowadzenie na gruncie polskim badań poświęconych partiom regionalnym 
w Europie Zachodniej może być szczególnie ważne. Polska jest bowiem pań-
stwem unitarnym i raczej trudno przypuszczać, aby przyjęty w 1997 roku porzą-
dek konstytucyjny określający taką formę ustrojową został w najbliższym czasie 
zmieniony. Nie oznacza to jednak, że oddziaływanie wzorców zachodnioeuropej-
skich nie będzie miało w przyszłości wpływu na wydarzenia polityczne w Polsce 
i na kształtowanie rodzimej sceny partyjnej. Dogłębna analiza rozwiązań przy-
jętych w poszczególnych państwach Europy Zachodniej w zakresie możliwości 
partycypowania reprezentacji wspólnot regionalnych w pochodzących z wyboru 
organach przedstawicielskich na szczeblu europejskim, państwowym, regio-
nalnym i lokalnym może pozwolić na wyciągnięcie odpowiednich wniosków 
i merytoryczną ocenę szans i zagrożeń dla demokracji, będących efektem włą-
czenia politycznych przedstawicieli wspólnot regionalnych w proces stanowienia 
prawa i — szerzej rzecz ujmując — w proces działania systemu politycznego.

Po czwarte analiza funkcjonowania partii regionalnych w ramach europej-
skich systemów politycznych może w znacznym stopniu przyczynić się do zro-
zumienia niektórych czynników warunkujących tzw. „odmrażanie” systemów 
partyjnych3. Proces regionalizacji państw europejskich niewątpliwie przyczynił 

3 Szerzej na temat koncepcji „odmrażania” systemów partyjnych zob. herbut, 1996: 
17—22.
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się do ich modernizacji. Już w latach 70. XX wieku zaczęto przy tym zwracać 
uwagę na fakt, że modernizacja wiązała się ze wzrostem peryferyjnej mobi-
lizacji w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Jednakże obok starych argu-
mentów, wiązanych dotąd głównie z efektem modernizacji, zaczęto wymieniać 
także nowe, łączone z pojawieniem się nowych systemów wartości. Bez wąt-
pienia momentem przełomowym w takim interpretowaniu zmian zachodzących 
w zachodnioeuropejskich systemach partyjnych pod wpływem mobilizacji pery-
feryjnej była publikacja Arenda lijPharta (1977: 46—64). Do najważniejszych 
czynników warunkujących pojawienie się konfliktów etnicznych na Zachodzie 
Lijphart zaliczył między innymi horyzontalizację wertykalnych grup etnicz-
nych opartą na nierównym wpływie na rozwój poszczególnych grup, rosnący 
zakres spraw będących polem działania państwa i konsekwencje tego zjawi-
ska, malejące przemieszczenie konfliktów etnicznych oraz słabnięcie innych 
podziałów socjopolitycznych, nową falę demokratyzacji, ośmielającą żądania 
etniczne, wzrost znaczenia wartości postburżuazyjnych, takich jak demokraty-
zacja, decentralizacja i autonomia, a także prawo do samostanowienia, usank-
cjonowane prawnie na arenie międzynarodowej oraz efekt demonstracji żądań 
etnicznych (IbIdem). Można zatem przyjąć, że odwołanie się partii regionalnych 
do nowych systemów wartości i wykorzystanie faktu rozczarowania znacznej 
części elektoratu ofertą tradycyjnych ugrupowań umożliwiło im zgromadzenie 
w ostatnich dekadach znacznego kapitału politycznego (De winter, GóMez-
 -reino, lynch, eds., 2006: 14).

W końcu po piąte należy także wskazać na fakt, że pomimo istnienia sze-
regu klasyfikacji partii politycznych4 autorzy badający współcześnie ów prob-
lem proponują najczęściej przyjęcie podziału na „rodziny” partii politycznych 
ze względu na główne „bieguny rywalizacji” występujące w większości państw 
europejskich5. W praktyce oznacza to zawężenie klasyfikacji do wskazania kilku 
najważniejszych stereotypów doktrynalnych, które wyróżniają współczesne 
partie. Za Andrzejem antoszewskiM należy stwierdzić, że jest to podejście 
szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia badań komparatystycznych 
(antoszewski, 2009: 75), pozwala bowiem na wskazanie najbardziej trwałych 
podziałów socjopolitycznych, jakie dzielą obywateli w poszczególnych pań-

4 Na gruncie polskiej literatuty przedmiotu problem różnych sposobów klasyfikacji partii 
politycznych został dokładnie opisany między innymi przez Marka sobolewskieGo, 1974: 219—
280, Ryszarda herbuta, 2002: 123—184 oraz Marka chMaja, Wojciecha sokoła i Marka ŻMi-
GroDzkieGo, 1997: 26—49. 

5 Pojęciem „biegunów rywalizacji” posługuje się na gruncie polskiej politologii Andrzej 
antoszewski (2009: 75). „Bieguny rywalizacji” to dla niego „koncentracja poparcia dla par-
tii (bloku partii), zajmujących alterantywne stanowisko wobec kwestii, wobec których wyborcy 
są głęboko i trwale podzieleni — czy to z uwagi na odmienne wartości bądź oceny przez nich 
wyznawane, czy też ze względu na odmienne interesy grupowe, prowadząca do do stworzenia 
realnej lub symbolicznej alterantywy politycznej wobec rządzących bądź opozycji”. 
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stwach europejskich. Liczba „rodzin” wyróżnionych w ramach takich klasyfika-
cji jest przy tym uzależniona od stanowiska przyjętego przez jej autora. W 2002 
roku Ryszard herbut wyróżnił siedem „rodzin” partii politycznych: komuni-
styczne, lewicowolibertariarne, socjaldemokratyczne, chadeckie, liberalne, kon-
serwatywne, ultraprawicowe (herbut, 2002: 153—184). W 2009 roku Andrzej 
antoszewski (2009: 75—76) wyodrębnił pięć głównych „biegunów rywaliza-
cji”: socjalistyczny (umiarkowanej lewicy), konserwatywno -chrześcijańsko-
 -demokratyczny, liberalny, ekologiczny oraz radykalny (reprezentowany przez 
ortodoksyjną lewicę komunistyczną i/lub ekstremalną prawicę). Adam jaMróz 
wskazał natomiast już w 1993 roku na istnienie we współczesnych państwach 
demokratycznych tylko trzech żywych stereotypów doktrynalnych: konserwa-
tywnego, liberalnego i socjaldemokratycznego (jaMróz, 1993: 187).

Jak zaznaczono już powyżej, przyjęcie takiej klasyfikacji wydaje się słuszne, 
gdyż wskazuje na istnienie trwałych podziałów socjopolitycznych w poszcze-
gólnych państwach europejskich, warto jednak podkreślić raz jeszcze, że we 
współczesnej Europie podziały związane ze stosunkiem do kwestii ideowych 
nie są jedynymi istotnymi podziałami socjopolitycznymi. Fakt rozczarowa-
nia znacznej części elektoratu ofertą tradycyjnych ugrupowań stworzył szansę  
na przejęcie głosów niezadowolonych wyborców przez partie, które odwo-
łują się do innych systemów wartości i wskazują na istnienie innych interesów 
politycznych niż tylko te, które eksponują w swych programach partie klasy-
fikowane w ramach tradycyjnych stereotypów doktrynalnych. Za Wojciechem 
sokołeM należy bowiem zauważyć, że w przypadku rozpatrywania działania 
partii politycznych „[…] nie kwestionując kreacyjnej roli idei, należy mieć na 
uwadze kategorię interesu jako podstawy działań politycznych” (sokół, ŻMi-
GroDzki, red., 2008: 37).

Należy podkreślić, że do najważniejszych podziałów socjopolitycznych 
w państwach jednoczącej się Europy zaliczają się obecnie podziały tworzące się 
na linii centrum — peryferie. O wadze ich istnienia — w kontekście rozważań 
podejmowanych w zakresie teorii i praktyki partii politycznych — świadczy 
fakt, że wielu autrów wskazuje w zaproponowanych przez siebie klasyfikacjach 
na istnienie „rodziny” partii regionalnych i etnicznych. I tak „rodzinę partii 
regionalnych i etnicznych” znajdziemy w klasyfikacji zaproponowanej przez 
Klausa von beyMe (1982), choć sam autor zazncza wyraźnie, iż nie można jej 
przyporządkować do klasycznych schematów ideologicznych6. „Rodzinę partii 
regionalnych” można znaleźć w klasyfikacji zaproponowanej przez Jürga stei-
nera (1993: 25—98)7, „partii etnicznych” w klasyfikacji brytyjskiego badacza 

6 Na gruncie polskiej literatury przedmiotu koncepcję Klausa von beyMe komentowali mię-
dzy innymi Marek chMaj, Wojciech sokół i Marek ŻMiGroDzki, 1999: 32, Andrzej antoszewski, 
2009: 72 oraz Wojciech sokół w: sokół, ŻMiGroDzki, red., 2008: 39.

7 Na gruncie polskiej literatury przedmiotu koncepcję Jürga steinera komentowali m.in. 
Marek chMaj, Wojciech sokół i Marek ŻMiGroDzki, red., 1999: 32.
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Paula lewisa (2000: 56), a w klasyfikacji czeskich politologów można odnaleźć 
„rodzinę partii regionalnych i etnicznych” (Fiala, holzer, strMiska, red., 2002: 
17—21)8.

Problem istnienia „rodziny” partii regionalnych i etnicznych jest obecny 
także na gruncie polskiej literatury przedmiotu. Wspominają o niej w swo-
ich pracach tacy autorzy, jak Ryszard herbut i Andrzej antoszewski, lecz 
nie ujmują jej w proponowanych przez siebie klasyfikacjach, odwołujących się  
do głównych stereotypów doktrynalnych. Ryszard herbut zauważa, że „Ugru-
powania […] [regionalne — M.M.] nie mieszczą się w klasycznym układzie 
przestrzennym lewica — prawica i dlatego niejednokrotnie ryzykowna byłaby 
próba dokonania tego rodzaju klasyfikacji” (herbut, 2002: 182). Autor pod-
kreśla, że w przypadku tego typu partii pojawia się bowiem odmienny rodzaj 
konfliktu, który determinuje charakter tożsamości programowej owych ugrupo-
wań. Zaznacza przy tym, że partie regionalne mogą, choć nie muszą, akcento-
wać znaczenia konfliktu centrum — peryferie. Ryszard herbut wskazuje także 
na fakt, że w państwach, w których konflikt centrum — peryferie ma znaczny 
poziom relewancji w polityce, można podjąć próbę usytuowania reprezentują-
cych go partii na osi lewica — prawica (IbIdem).

Przeciwnikiem klasyfikowania tego rodzaju partii jako odrębnej „rodziny” 
ideologicznej jest także Andrzej antoszewski. Podobnie jak Wojciech Sokół 
autor podkreśla, że „[…] wyróżnienie partii etnicznych […] dokonuje się  
na innej podstawie, a mianowicie poprzez odwołanie się do grup społecznych, 
których interesy reprezentują […]” (antoszewski, 2009: 73). 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że pomimo zdecydowanie uzasadnio-
nego, negatywnego stosunku wspomnianych wyżej autorów do celowości ujmo-
wania partii regionalnych i etnicznych w klasyfikacjach wskazujących na ist-
nienie „rodzin” ideologicznych poruszają oni w swych opracowaniach problem 
ich istnienia i komentują go. Można zatem przyjąć, że jest to problem badawczo 
istotny.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wielu autorów badających zjawiska 
związane z funkcjonowaniem systemów partyjnych, których stanowiska zostały 
przywołane powyżej, wyraźnie wskazuje na istnienie partii regionalnych i par‑
tii etnicznych. Rozróżnienie to oznacza, że na gruncie współczesnej litera-
tury przedmiotu wyraźnie dostrzega się cechy różniące ugrupowania należące  
do opisanej powyżej „rodziny”.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych przykładów państwa europejskiego, 
w którym rywalizacja polityczna pomiędzy centrum i peryferiami wskazuje 
na istnienie bardzo istotnego podziału socjopolitycznego w tym wymiarze, 
jest współczesna Hiszpania. W państwie tym bardzo wyraźnie widać, że próba 

8 O klasyfikacjach Paula lewisa, a także Petra Fiali, Jana holzera i Maxmilián strMiskiej 
pisze w polskiej literaturze przedmiotu Andrzej antoszewski, 2009: 73.
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opisania działania systemu partyjnego przy wyłącznym zastosowaniu klasyfi-
kacji opartej na tradycyjnych stereotypach doktrynalnych musi prowadzić do 
uzyskania obrazu niepełnego i mocno zniekształconego. Procesy polityczne, 
które przebiegały w tym państwie w ciągu ostatnich 150 lat, pokazują bowiem,  
że w przypadku Hiszpanii podział socjopolityczny dzielący centrum i peryferie 
jest nie mniej istotny niż podziały związane ze stosunkiem do kwestii ekono-
micznych i światopoglądowych. Bardzo wyraźnie widać tam, że u progu dru-
giej dekady XXI wieku, w którą państwo to wkroczyło pogrążone w poważnym 
kryzysie gospodarczym, rozczarowane polityką elit działających na szczeblu 
politycznego centrum, nastąpił wzrost popularności partii regionalnych. W tym 
miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że badanie hiszpańskich partii należą-
cych do owej „rodziny” musi wiązać się z poświęceniem szczególnej uwagi 
wyróżnianemu w jej ramach podtypowi ugrupowań odwołujących się do war-
tości etnicznych. Wynika to z charakteru regionów peryferyjnych różniących 
się od pozostałych obszarów państwa specyficznymi odrębnościami, takimi jak 
własny język, zwyczaje czy tradycja instytucji politycznych, i wykorzystywa-
niem owych odrębności w grze politycznej przez partie etnoregionalne. Dla-
tego też autorka niniejszego opracowania będzie posługiwała się zarówno poję-
ciem partii regionalnej, jak i partii etnoregionalnej. Znaczenie obydwu pojęć 
będzie wymagało jednak precyzyjnego zdefiniowania, co znajdzie swoje miej-
sce w rozdziale pierwszym pracy.

Z polskiej perspektywy państwa dość silnie scentralizowanego niewątpliwie 
warto zwrócić uwagę na przypadek Hiszpanii. Pierwszym argumentem przema-
wiającym za słusznością podjęcia badań w owym zakresie jest fakt, że pomimo 
przyznania uprawnień autonomicznych wszystkim regionom Hiszpanię two-
rzącym państwo to nadal zachowuje formę państwa unitarnego9. W niniejszym 
opracowaniu analizie poddane zostaną zatem zjawiska zachodzące w warun-
kach istnienia takiej formy państwa, a nie w warunkach federacji, obcej polskiej 
tradycji ustrojowej. Po drugie rozszerzenie na gruncie polskiej literatury przed-
miotu zakresu wiedzy o działających w Hiszpanii partiach regionalnych może 
w przyszłości okazać się przydatne w kontekście stopniowego dojrzewania pol-
skiej demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Decentralizacja państwa 
polskiego po 1989 roku była bodaj jednym z najtrudniejszych do przeprowadze-
nia procesów politycznych. Wystarczy tylko wspomnieć, że u progu istnienia 
III RP, w 1990 roku, pojawił się wyłącznie jeden szczebel samorządu teryto-
rialnego, czyli samorząd gminny. Na kolejne rozwiązania w zakresie reformy 
samorządowej trzeba było poczekać do 1998 roku, kiedy to rząd Jerzego Buzka 
zdecydował o utworzeniu szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Przyjęte 

9 Szerzej na temat unitarnego charakteru państwa regionalnego zob. Iwanek, 1996a: 27—41; 
Iwanek, 2012b: 231—247; Iwanek, 2000: 171—178; Myśliwiec, 2009c: 244—259; Myśliwiec, 
2011b: 28—46.
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wówczas rozwiązania stają się jednak obecnie coraz częściej przedmiotem dys-
kusji, zarówno politycznej, jak i naukowej. Nierzadko w jej ramach pojawia 
się stwierdzenie, że reforma samorządowa jest procesem, który w Polsce nie 
został jeszcze zakończony. Warto przy tym zauważyć, że postulaty dotyczące 
kierunków zmian w zakresie decentralizacji państwa polskiego pochodzą czę-
sto od podmiotów działających w skali lokalnej i regionalnej10. Należy zatem 
przypuszczać, że proces dojrzewania elit politycznych działających na szczeblu 
subpaństwowym będzie w przyszłości skutkował wysuwaniem kolejnych postu-
latów, a to może powodować pogłębianie podziału socjopolitycznego na linii 
centrum — peryferie.

W polskiej literaturze przedmiotu istnieją opracowania poświęcone syste-
mowi politycznemu współczesnej Hiszpanii. Opisują one działanie systemu 
politycznego jako całości lub tylko określonych jego elementów. Do najważniej-
szych z nich należy zaliczyć niewątpliwie prace Jana Iwanka, takie jak: Hiszpa‑
nia (Iwanek, 1989: 356—394), Senat Królestwa Hiszpanii (Iwanek, 1996b: 137—
176), Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii (Iwanek, 1993b: 105—112) oraz 
Obrońca Ludu w Hiszpanii (Iwanek, 1993a: 9—30). Do najważniejszych pozycji 
w polskiej literaturze przedmiotu dotyczących działania hiszpańskiego systemu 
politycznego należą także prace Tadeusza MołDawy. Wśród nich należy wska-
zać na szczególne znaczenie takich pozycji, jak: System konstytucyjny Hiszpa‑
nii (MołDawa, 2012), Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 roku, znoweli‑
zowana 27 sierpnia 1992 (2008 — wstęp i tłumaczenie T. MołDawa), Kortezy 
Generalne Hiszpanii (MołDawa, 1991), Parlament Hiszpanii: Kortezy Generalne 
(MołDawa, 2013). Prace Tadeusza Mołdawy pokazują także problem historycz-
nej ewolucji systemu politycznego tego państwa. Do grupy owej należy zaliczyć 
prace: Ewolucja ustroju politycznego Hiszpanii współczesnej (MołDawa, 1976) 
oraz Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii (MołDawa, 1978). 
Problematyką działania systemu politycznego współczesnej Hiszpanii zajmo-
wała się także autorka niniejszej pracy (Myśliwiec, 2011a: 113—153; Myśliwiec, 
2010c: 115—126; Myśliwiec, 2010a: 131—145).

W polskiej literaturze przedmiotu istnieje również szereg opracowań 
poświęconych problemowi hiszpańskiego regionalizmu. Do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć niewątpliwie prace Jana Iwanka, takie jak: Współczesne 
rozumienie autonomii terytorialnej (Iwanek, 2000: 171—178), Prawnokonstytu‑
cyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii (Iwanek, 1996a: 27—41), 
Wspólnota autonomiczna w ustroju polityczno ‑prawnym Hiszpanii (Iwanek: 
2012b: 231—247) oraz Hiszpania (Iwanek, 1989: 356—394). Do grupy opra-
cowań pionierskich w polskiej literaturze przedmiotu należy zaliczyć także 

10 Przykładem postulatów formułowanych na szczeblu regionalnym i dotyczących problemu 
decentralizacji państwa są założenia programowe Ruchu Autonomii Śląska. Szerzej na temat 
projektu zmiany Konstytucji RP przedstawionego przez Ruch Autonomii Śląska. Zob. Myśli-
wiec, 2013: 179—190.
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opracowania Tadeusza skrzyPczaka: U źródeł autonomii terytorialnej w roz‑
wiązaniach ustrojowych w Hiszpanii (skrzyPczak, 1979: 78—86) oraz Pań‑
stwo regionalne — problemy autonomii terytorialnej we Włoszech i Hiszpanii 
(skrzyPczak, 1984: 71—84). Problem regionalizmu hiszpańskiego został rów-
nież poruszony w opracowaniach Tadeusza MołDawy, wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługuje praca pod tytułem System konstytucyjny Hiszpanii (Moł-
dawa, 2012). Tematyce hiszpańskiego państwa regionalnego poświęcone są także 
prace takich autorów, jak Anna sroka (2008) oraz Łukasz wojcieszak i Dag-
mara Głuszek -szaFraniec (2011). Problematykę hiszpańskiego państwa regio-
nalnego podejmowała również w swoich badaniach autorka niniejszej pracy 
(Myśliwiec, 2006a; Myśliwiec, 2009a: 227—238; Myśliwiec, 2009c: 244—259; 
Myśliwiec, 2011a: 113—153; Myśliwiec, 2011b: 28—46).

Niewiele jednak polskojęzycznych opracowań poświęconych jest proble-
matyce partii politycznych we współczesnej Hiszpanii, w tym zagadnieniom 
dotyczącym partii regionalnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć 
prace Katarzyny sobolewskiej -Myślik: Partie i systemy partyjne na poziomie 
regionu. Przykład Szkocji i Katalonii (sobolewska -Myślik, 2012) oraz System 
partyjny współczesnej Hiszpanii (sobolewska -Myślik, 1996). Ważną pozycję 
stanowi praca Jana Iwanka pt. Hiszpania (iwanek, 1999: 356—394), poświęcona 
systemowi partyjnemu tego państwa, oraz praca Tadeusza MołDawy pt. System 
partyjny Hiszpanii (MołDawa, 1991: 67—106). Informacje na temat charaktery-
styki współczesnego systemu partyjnego w Hiszpanii oraz podstaw prawnych 
jego funkcjonowania zostały zawarte w pracy Tadeusza MołDawy pt. System 
konstytucyjny Hiszpanii (MołDawa, 2012). Duży wkład w stan polskiej wiedzy 
na temat założeń programowych hiszpańskich partii lewicowych wnoszą pub-
likacje Kazimierza kIka, wśród których wymienić należy prace: Od repub‑
liki do monarchii: hiszpańska lewica w walce o demokrację 1939—1986 (kik, 
1990), Ruch socjalistyczny pofrankistowskiej Hiszpanii. Lata opozycji politycz‑
nej (1976—1981) (kIk, 1988a: 169—192) i Ruch socjalistyczny pofrankistow‑
skiej Hiszpanii. PSOE u władzy (1982—1986) (kIk, 1988b: 157—183). Ważną 
publikację stanowi także praca Kazimierza kIka i Tadeusza iwińskieGo Lewica 
iberyjska (1982) Istotną publikacją dotyczącą regionalnego systemu partyjnego 
w Hiszpanii jest ponadto System partyjny Kraju Basków w latach 1975—2010 
Szymona bachrynowskieGo i Pawła witeckieGo (2011). Problematykę hiszpań-
skich partii regionalnych w polskiej literaturze przedmiotu podejmowała także 
autorka niniejszego opracowania (Myśliwiec, 2006a; Myśliwiec, 2004: 248—
261; Myśliwiec, 2006d: 297—313)11.

Analiza stanu polskiej literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że na 
gruncie polskiej politologii nie opracowano dotąd w sposób kompleksowy prob-
lemu dotyczącego pozycji partii regionalnych w systemie politycznym współ-

11 Zob. też PaźDziora, 2001: 397—405.
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czesnej Hiszpanii. Dostępne pozycje ukazują w sposób marginalny tego typu 
ugrupowania przy okazji charakteryzowania ogólnopaństwowego systemu poli-
tycznego lub partyjnego albo pokazują ich funkcjonowanie tylko w wybranych 
regionach państwa. Brak jednak opracowania, które pokazałoby, jakie rozwią-
zania prawne przyjął hiszpański ustawodawca, aby umożliwić tworzenie par-
tii politycznych w Hiszpanii (w tym także partii regionalnych), aby określić 
zasady ich finansowania oraz umożliwić im uzyskanie reprezentacji w organach 
przedstawicielskich działających na czterech szczeblach: europejskim, państwo-
wym, regionalnym i lokalnym. To z kolei powoduje lukę w polskiej literaturze 
przedmiotu i potrzebę dostarczenia wiedzy na temat liczby relewantnych par-
tii regionalnych istniejących w Hiszpanii, ich sukcesów wyborczych i zdolności 
do zawierania porozumień koalicyjnych, a w końcu także na temat ich pozycji 
w państwowym systemie politycznym oraz w systemach regionalnych. Zasadni-
czym celem pracy będzie zatem politologiczna analiza zarysowanych w ten spo-
sób problemów, a nie szczegółowe opisywanie genezy, struktury i celów poli-
tycznego działania poszczególnych partii regionalnych w tym państwie, autorka 
jest bowiem przekonana, że charakterystyka poszczególnych ugrupowań nale-
żących do owej „rodziny” partii politycznych mogłaby z powodzeniem stać się 
przedmiotem osobnych monografii lub odrębnych opracowań naukowych12.

Ważnym z punktu widzenia podjęcia prac badawczych elementem jest okre-
ślenie dla nich właściwej cezury czasowej. Autorka przyjmuje, że zasadnicze 
rozważania będą obejmowały lata 1975—2012, czyli okres zmian następujących 
w Hiszpanii bezpośrednio po śmierci generała Franco, aż do czasów współczes-
nych, dla których cezurą końcową będą wybory do zgromadzeń ustawodaw-
czych Andaluzji, Asturii, Galicji, Katalonii i Kraju Basków. Aby jednak odpo-
wiedzieć na postawione pytania badawcze i zweryfikować przyjęte hipotezy, 
autorka wykroczy dość znacznie poza przyjętą cezurę, analizując zjawiska spo-
łeczne, polityczne i ekonomiczne występujące w Hiszpanii już w XIX wieku.

Przystąpienie do analizy problemu pozycji partii regionalnych w systemie 
politycznym współczesnej Hiszpanii wymaga uprzedniego uporządkowania 
teoretycznego i definicyjnego podstawowych pojęć i zjawisk, którymi autorka 
niniejszego opracowania będzie się posługiwała lub do których będzie się odwo-
ływała, na gruncie literatury przedmiotu prezentowanych jest bowiem wiele sta-
nowisk dotyczących sposobów definiowania takich pojęć i zjawisk, jak podział 
socjopolityczny, grupa etniczna, narodowość, mniejszość narodowa, naród czy 

12 Na gruncie polskiej literatury przedmiotu takiego zadania podjęła się między innymi 
Katarzyna sobolewska -Myślik (2004: 115—138), charakteryzując ugrupowania działające 
na katalońskiej scenie politycznej. Charakterystykę poszczególnych partii regionalnych i etno-
regionalnych działających na terytorium Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków przedstawili 
natomiast Szymon bachrynowski i Paweł witecki (2011: 88—99). Podobnego zadania podjęła się 
także autorka niniejszej pracy, przedstawiając genezę i założenia programowe katalońskiej koali-
cji Convergència i Unió w pracy pt. Katalonia na drodze do niepodległości? (Myśliwiec, 2006a).
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nacjonalizm. Przystąpienie do pracy badawczej musi także poprzedzić wskaza-
nie, w jaki sposób definiuje się współcześnie pojęcia partii regionalnej i partii 
etnoregionalnej, oraz uzasadnienie, dlaczego w jednoczącej się Europie możli-
wość powoływania reprezentantów do organów przedstawicielskich na czterech 
szczeblach — europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym — ma tak 
duże znaczenie. Tak zarysowana problematyka zostanie przedstawiona w roz-
dziale pierwszym niniejszego opracowania.

Nie mniej ważne niż przyjęcie odpowiednich ram teoretycznych będzie 
uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące pojawienia się i utrwalenia podzia-
łów socjopolitycznych w Hiszpanii przebiegających na linii centrum — pery-
ferie, rozumienia w przeszłości takich pojęć, jak naród i narodowość, a także 
na pytania o genezę partii regionalnych w Hiszpanii. Rozważania poświęcone 
temu zakresowi zostaną zawarte w rozdziale drugim pracy i będą koncentro-
wały się wokół trzech zasadniczych pytań badawczych:
1. Jakie uwarunkowania polityczne, społeczne i geograficzne oraz gospodarcze 

legły u podstaw pojawienia się i utrwalenia podziałów socjopolitycznych 
w Hiszpanii, które już w XIX wieku doprowadziły do zaostrzenia konfliktu 
na linii centrum — peryferie?

2. W jaki sposób na gruncie hiszpańskim ewoluował problem rozumienia takich 
pojęć, jak naród i narodowość, które często były wykorzystywane do tworze-
nia partii regionalnych, a przede wszystkim partii etnoregionalnych, i które 
do dziś stanowią jedną z głównych osi działania tego typu ugrupowań? 

3. Kiedy w Hiszpanii pojawiły się partie regionalne i jaka była ich pozycja po-
lityczna do połowy lat 70. XX wieku?
Wyznaczenie teoretycznych ram pracy w rozdziale pierwszym oraz zna-

lezienie odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania badawcze w rozdziale 
drugim umożliwią podjęcie prac zmierzających do weryfikacji hipotezy ogól-
nej (wiodącej), która zakłada, że istnienie we współczesnej Hiszpanii znaczą-
cych podziałów socjopolitycznych na linii centrum — peryferie musiało skłonić 
elity polityczne działające na szczeblu politycznego centrum po śmierci gene-
rała Franco, kierujące procesem transformacji demokratycznej i stawiające sobie  
za cel utrzymanie terytorialnej integralności państwa, do przyjęcia takich roz-
wiązań w zakresie możliwości tworzenia, działania oraz finansowania partii 
politycznych, a także w zakresie prawa wyborczego, które zapewniłyby wspól-
notom zamieszkującym poszczególne regiony historyczne możliwość posiada-
nia swojej reprezentacji w organach przedstawicielskich na czterech szczeblach:  
europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym, przez co zapewniły im 
także znaczącą pozycję w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii.

Autorka przyjmuje, że w weryfikacji hipotezy ogólnej (wiodącej) pomóc ma 
weryfikacja ośmiu hipotez szczegółowych (subhipotez). Brzmią one następująco:
1. Istnienie trwałych podziałów socjopolitycznych generujących w Hiszpanii 

konflikt na linii centrum — peryferie i będących przyczyną wyraźnych ten-
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dencji odśrodkowych w państwie nie skłoniło jednak hiszpańskiego ustawo-
dawcy działającego na poziomie centralnym do przyjęcia takich rozwiązań 
prawnych, które w znacznym stopniu utrudniałyby tworzenie i funkcjonowa-
nie partii regionalnych, a w ramach tej „rodziny” także partii etnoregional-
nych.

2. W okresie demokratycznym, po śmierci generała Franco w 1975 roku, usta-
wodawca hiszpański przyjął takie rozwiązania prawne, które wyklucza-
ją obecnie możliwość wyeliminowania najsilniejszych partii regionalnych 
z procesu rywalizacji o mandaty w organach przedstawicielskich na czterech 
szczeblach: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym.

3. Przekraczanie kolejnych barier relewancji przez partie regionalne w regio-
nach cechujących się szczególnymi odrębnościami (kulturowymi, ekono-
micznymi, historycznymi etc.) sprzyja pojawianiu się i większej aktywności 
politycznej tego typu ugrupowań w regionach do tej pory mniej aktywnych.

4. Ukształtowanie się na poziomie politycznego centrum hiszpańskiego syste-
mu dwupartyjnego, charakteryzującego się znaczącą rozbieżnością profili 
ideologicznych dwóch konkurujących ze sobą ugrupowań spowodowało, 
że niemożliwe jest utworzenie wielkiej koalicji w przypadku nieuzyskania 
przez jedną z dwóch dominujących partii większości absolutnej w Kongresie 
Deputowanych. Taka sytuacja uniemożliwia polityczną marginalizację partii 
regionalnych na szczeblu państwowym.

5. Możliwość wzięcia odpowiedzialności za proces tworzenia rządu na pozio-
mie regionu lub przynajmniej możliwość wzięcia udziału w negocjacjach 
dotyczących jego utworzenia powodują wzrost znaczenia partii regionalnych  
na poziomie regionalnym.

6. O silnej pozycji partii regionalnych w systemie partyjnym współczesnej Hi-
szpanii, związanej głównie z ich wysokim poziomem relewancji na szczeblu 
państwowym i regionalnym, świadczy możliwość wskazania w zdecydowa-
nej większości przypadków na ich jednoznaczne profile ideologiczne.

7. Partie regionalne wpływają na wzrost fragmentaryzacji państwowego syste-
mu partyjnego.

8. Partie regionalne wpływają na wzrost fragmentaryzacji niektórych regional-
nych systemów partyjnych.
Podstawą do przeprowadzenia badań niezbędnych do weryfikacji ogólnej 

hipotezy badawczej oraz hipotez szczegółowych będą przede wszystkim akty 
prawne przyjęte w Hiszpanii zarówno na poziomie państwowym, jak i na pozio-
mie regionalnym, wyniki wyborów przeprowadzonych w Hiszpanii w latach 
1977—2012 do organów przedstawicielskich na czterech szczeblach (europej-
skim, państwowym, regionalnym i lokalnym) oraz wybrane dokumenty par-
tyjne. Poza analizą niezwykle bogatego materiału źródłowego autorka odniesie 
się także do istotnych pozycji literatury przedmiotu, które powstały do tej pory 
na gruncie polskim, hiszpańskim, belgijskim i amerykańskim.
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Ze względu na sposób skonstruowania hipotezy ogólnej (wiodącej) i hipo-
tez szczegółowych, a także na charakter źródeł, które zostaną zbadane, autorka 
zastosuje w swojej pracy kilka różnych metod stosowanych w badaniach polito-
logicznych.

Biorąc pod uwagę, że zarówno tytuł pracy, jak i założenie hipotezy ogól-
nej (wiodącej) koncentrują się wokół problemu pozycji partii regionalnych 
w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, szczególne znaczenie będzie 
miało zastosowanie metody analizy systemowej. Jak zauważa Adam jaMróz 
(1989: 6), przytaczając na gruncie polskiej literatury przedmiotu stanowisko 
Michaela croziera i Erharda FreDiberGa, „istota rozumowania systemowego 
polega na traktowaniu jakiegoś zjawiska jako ustrukturalizowanej całości, któ-
rej elementy są współzależne i skoordynowane w swym działaniu”. Cechą cha-
rakterystyczną myślenia systemowego jest natomiast posługiwanie się sche-
matem „przyczynowości systemowej”, która „zakłada współzależność skutków 
i przyczyn w ramach pewnego systemu, którego właściwości […] pozwalają 
wyjaśniać i przewidywać rezultaty jego działania”. Zastosowanie analizy 
systemowej obliguje zatem badacza do określenia co najmniej dwóch kwestii. 
Pierwszą z nich jest wskazanie przynajmniej kilku współzależności, jakie ist-
nieją pomiędzy elementami tworzącymi system, który jest pojmowany jako 
pewna całość. Po drugie natomiast konieczne jest „zarysowanie granicy mię-
dzy ową ustrukturalizowaną całością, stanowiącą właściwy obszar systemu, 
a zewnętrznymi warunkami jego funkcjonowania, tworzącymi otoczenie 
systemu” (IbIdem, s. 7). Zadania te wynikają z faktu, że koncepcja analizy 
systemowej obejmuje dwa podstawowe założenia. Pierwsze nich przyjmuje,  
że źródło wszelkich zmian i przeksztaceń tkwi w samym systemie, drugie 
natomiast wskazuje na to, że „wszelkie zmiany zachodzące w obrębie systemu 
są rezultatem relacji o charakterze sprzężenia zwrotnego między systemem 
a jego otoczeniem”.

Na potrzeby niniejszej pracy konieczne jest zatem określenie opisanych 
powyżej charakterystycznych składników analizy systemowej. Pierwszym 
z nich jest niewątpliwie zespół uwarunkowań politycznych, społecznych, geo-
graficznych i gospodarczych, które tworzą otoczenie systemu politycznego. 
W przypadku Hiszpanii szczególne znaczenie będzie miało przedstawienie róż-
nic w nakreślonych powyżej obszarach dotyczących odmienności charakteryzu-
jących poszczególne regiony peryferyjne i hiszpański interior. Jako że nie jest 
to jednak najważniejszy element rozważań podjętych w pracy, jego przedstawie-
nie będzie miało charakter bardzo zwięzły i łącznie z aspektami historycznymi 
dotyczących owych zjawisk będzie przedmiotem analizy podjętej we wspo-
mnianym już rozdziale drugim.

Drugim składnikiem analizy systemowej podjętej przez autorkę jest system 
organów państwowych będący jednym z podsystemów całości hiszpańskiego 
systemu politycznego. Należy jednak wyjść z założenia, że szczegółowe przed-
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stawianie w ramach niniejszej pracy wszystkich organów państwowych two-
rzących ów podsystem byłoby działaniem daleko wykraczającym poza przyjęte 
ramy badawcze, a zatem zupełnie pozbawionym celu. Argumentem uzasad-
niającym zaniechanie takiego działania jest także fakt, że w polskiej litera-
turze przedmiotu organy te zostały już dość obszernie opisane13. Dlatego też 
ze względu na przyjęte założenia badawcze w pracy ogólnie scharakteryzowane 
zostaną tylko wybrane organy państwowe. Będą do nich należały organy stano-
wiące przepisy prawa na czterech szczeblach (lokalnym, regionalnym, państwo-
wym i europejskim), których skład jest wyłaniany w drodze wyborów. Ponadto 
zostaną także w sposób ogólny scharakteryzowane organy władzy wykonawczej 
powoływane na szczeblu państwowym i regionalnym.

Trzecim składnikiem podjętej w niniejszej pracy analizy systemowej są 
hiszpańskie partie polityczne i zasady funkcjonowania systemu partyjnego. 
Stanowią one w istocie drugi podsystem hiszpańskiego systemu politycznego. 
Ze względu na fakt, że głównym przedmiotem rozważań podjętych w niniej-
szej pracy jest pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczes-
nej Hiszpanii, składnik ów będzie najistotniejszym elementem przeprowadzanej 
analizy. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że metoda analizy systemo-
wej będzie miała zastosowanie także przy badaniu samego hiszpańskiego 
systemu partyjnego, w ramach którego funkcjonują partie regionalne. W lite-
raturze przedmiotu można się spotkać z wieloma próbami zdefiniowania poję-
cia systemu partyjnego14. W przeszłości próby te często cechowało dość sze-
rokie podejście zakładające, że na system partyjny składa się wszystko to, co 
dzieje się wokół partii rywalizujących na arenie politycznej (m.in. struktura 
podziałów socjopolitycznych, zachowania wyborcze, programowy oraz ideowy 
charakter poszczególnych partii, ich wewnętrzna organizacja czy proces for-
mowania koalicji gabinetowych) (herbut, 1996). Jak zauważa jednak Ryszard 
herbut (1996: 23), „zasadnicza niedogodność takiego właśnie konceptualizo-
wania kategorii systemu partyjnego tkwi w tym, iż praktycznie zatarta zostaje 
granica między tymi zjawiskami, które powinny znaleźć się w ramach interesu-
jącego nas pojęcia, a tymi, które tworzą jedynie jego otoczenie”. Biorąc zatem 
pod uwagę, że ogólna charakterystyka otoczenia zarówno systemu politycznego,  
jak i partyjnego zostanie nakreślona w rozdziale drugim niniejszej pracy, doko-
nanie analizy funkcjonowania hiszpańskiego systemu partyjnego pod kątem 
szczególnej pozycji, jaką zajmują w nim partie regionalne, będzie wiązało się 
ze zwróceniem uwagi na najistotniejsze elementy warunkujące funkcjonowanie 

13 Warto w tym kontekście przywołać ponownie prace Jana Iwanka (1989: 356—394) 
i Tadeusza MołDawy (2012). 

14 Do najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu dotyczących sposo-
bów definiowania pojęcia system partyjny należą następujące pozycje: herbut, 1996: 22—27; 
sobolewska -Myślik, 2004: 103—104; chMaj, sokół, ŻMiGroDzki, 1999: 113—129; antoszewski, 
2009: 246—325; Mazur, MiGalski, wojtasik, 2006: 126—138. 
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owego systemu. Zgodnie z założeniami koncepcji Giovanniego sartorieGo, zali-
czyć do nich należy format i mechanizm (Michalak, 2008: 52).

Pojęcie formatu (rozmiaru) stosuje się na określenie liczby partii politycznie 
relewantnych, czyli takich, które aktywnie uczestniczą w procesie rywalizacji 
wyborczej oraz w procesie formowania organów władzy wykonawczej. Jest to 
kryterium, które pozwala na dokonanie numerycznej typologii systemów par-
tyjnych. Można dzięki niemu powiedzieć, czy dany system jest jedno -, dwu - czy 
wielopartyjny. Giovanni sartori (1976: 120) podkreśla, że czynnik ten umoż-
liwia określenie, w jakim stopniu władza polityczna w danym systemie jest 
sfragmentaryzowana lub niesfragmentaryzowana, a także czy jest rozproszona, 
czy raczej skoncentrowana. Wiedza ta pozwala na określenie liczby możliwych 
„strumieni rywalizacji”, czyli jej zakresu i poziomu intensywności (IbIdem). 
Informacja na temat rywalizujących podmiotów jest przydatna przy dokony-
waniu analizy strategii działania partii politycznych, jest ona bowiem zawsze 
uzależniona od konieczności uwzględnienia potencjalnych rywali na każdym 
etapie forsowania swoich postulatów politycznych (Michalak, 2008: 53). Pojęcie 
formatu, przydatne z tego punktu widzenia, nie pozwala jednak na stwierdze-
nie, jaki wpływ mają poszczególne podmioty na proces podejmowania decyzji 
o charakterze politycznym, a tym samym nie można na tej podstawie stwier-
dzić, jakie jest ich znaczenie w ramach badanego systemu partyjnego (IbIdem).

Drugą istotną zmienną umożliwiającą opisanie systemu partyjnego jest 
jego mechanizm. Funkcjonowanie mechanizmu określa się za pomocą czterech 
powiązanych ze sobą zmiennych. Pierwszą z nich jest rywalizacyjność systemu. 
Przyjmuje się przy tym, że system można uznać za rywalizacyjny wówczas, 
gdy pozwala na alternację władzy, w przeciwnym wypadku mamy do czynienia 
z systemem nierywalizacyjnym. Drugą zmienną, która pozwala na umiejsco-
wienie poszczególnych ugrupowań w wielowymiarowej przestrzeni politycznej, 
jest dystans ideologiczny partii. Trzecia zmienna wskazuje na charakter rywa-
lizacji politycznej. Dzięki niej można określić, czy owa rywalizacja ma charak-
ter dośrodkowy, związany z dążeniem do zajęcia przez większość ugrupowań 
miejsca możliwie blisko centrum rywalizacji politycznej, czy też jest to rywali-
zacja odśrodkowa, związana ze znaczącą siłą wyborczą ugrupowań kontestują-
cych jeden wspólny system wartości politycznych. Czwartą zmienną opisującą 
mechanizm funkcjonowania systemu partyjnego są strategie polityczne poszcze-
gólnych ugrupowań. Można do nich zaliczyć takie działania, jak dążenie do 
zawierania sojuszy przedwyborczych, akceptowanie możliwości wejścia w koa-
licję rządzącą na określonym szczeblu decydowania politycznego etc. (IbIdem).

W oparciu o przedstawione powyżej zmienne formatu i mechanizmu można 
zaproponować różnego rodzaju rozwiązania w typologii systemów partyjnych. 
Prób takich nie brakuje na gruncie nauk politycznych, o czym świadczą liczne 
pozycje literatury przedmiotu. Można jednak przyjąć, że typologia owa zawiera 
w sobie trzy podstawowe grupy: klasyfikację opartą na kryterium ilościowym, 
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odwołującą się do różnic w formatach partyjnych, klasyfikację jakościową, 
uwzględniającą zmienne składające się na mechanizm funkcjonowania systemów 
partyjnych, oraz klasyfikację mieszaną, uwzględniającą oba te elementy15. Ostat-
nia metoda jest najczęściej wybierana przez badaczy współczesnych systemów 
partyjnych. Zostanie ona również zastosowana przez autorkę niniejszej pracy.

W związku z przyjętymi powyżej założeniami badanie formatu systemu 
politycznego odnoszące się w sposób szczególny do dwóch poziomów — pań-
stwowego i regionalnego — będzie się opierało na kilku miernikach oraz 
indeksach. Przyjmując założenia koncepcji Douglasa rae’a, autorka nie uznaje 
za zasadne odwoływanie się do miernika liczby partii uczestniczących w kon-
kretnej rywalizacji wyborczej, nie mówi on bowiem praktycznie niczego o sile 
uczestniczących w niej podmiotów, a co za tym idzie analiza wyników ustalo-
nych przy jego pomocy nie wzbogaciłaby pracy w sposób zasadniczy. Przed-
stawione zostaną jednak wyniki związane z zastosowaniem dwóch kolejnych 
mierników zaproponowanych przez tego samego autora, a mianowicie miernika 
liczby głosów uzyskanych przez najsilniejszą partię polityczną oraz miernika 
dwupartyjności (herbut, 1997: 172—173). Pierwszy z nich pozwoli na poka-
zanie siły partii politycznych w organach przedstawicielskich na szczeblu pań-
stwowym i regionalnym. Może on być szczególnie przydatny do badania siły 
partii regionalnych w regionie. Miernik dwupartyjności pozwoli natomiast  
na określenie, jaką pozycję na owych dwóch płaszczyznach zajmują tego typu 
ugrupowania (IbIdem, s. 173).

Analiza formatu systemu partyjnego na poziomie państwa i regionu oparta 
będzie również o wyniki pomiaru przy zastosowaniu indeksu frakcjonalizacji 
Douglasa rae’a oraz indeksu efektywnej liczby partii Markku laakso i Reina 
taaGePery. Jak zauważa Ryszard herbut, przedstawiając w polskiej literaturze 
przedmiotu indeks frakcjonalizacji Douglasa rae’a, „opiera się [on — M.M.] 
na ocenie prawdopodobieństwa, że dwóch przypadkowo dobranych wyborców 
będzie głosowało w konkretnych wyborach na różne partie polityczne lub dwóch 
parlamentarzystów należy do dwóch różnych partii” (IbIdem). Indeks ów daje zatem 
szansę na zbadanie stopnia frakcjonalizacji zarówno areny rywalizacji wyborczej, 
jak i sceny parlamentarnej. Wynik ustala się w oparciu o następujący wzór:

N 
F = 1−∑ pi²,

i = 1

gdzie n to liczba partii, a pi to procent głosów wyborczych lub mandatów zdo-
bytych przez partię i. Uzyskany w ten sposób wynik wskazuje na stan, który 

15 Szerzej na temat klasyfikacji opartej na kryteriach ilościowym i jakościowym zob. w: 
Michalak, 2008: 54—58.
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mieści się zawsze pomiędzy sytuacją, w której jedna partia zdobywa wszystkie 
głosy lub mandaty (F = 0,0) po sytuację, gdy każdy kandydat lub parlamenta-
rzysta należy do innej partii politycznej (F = 1,0). Dla przykładu w doskonałym 
systemie dwupartyjnym, w którym każda partia zdobywa równo po 50% gło-
sów lub 50% mandatów w parlamencie, wartość indeksu frakcjonalizacji wynie-
sie 0,50 zgodnie z następującym obliczeniem:

F = 1 − (0,50² + 0,50²) = 1 − (0,25 + 0,25) = 1 − 0,50 = 0,50.

Jak zauważa Ryszard herbut (1997: 174): „Poziom frakcjonalizacji pomię-
dzy 0,50 a 0,67 wskazuje na rywalizację dwóch partii. Wartość indeksu frakcjo-
nalizacji powyżej 0,70 to oznaka istnienia układu wielopartyjnego (więcej niż 
3 partie). Poziom poniżej 0,50 sugeruje natomiast pojawienie się partii dominu-
jącej”.

Podobny rodzaj informacji niesie indeks efektywnej liczby partii Markku 
laakso i Reina taaGePery. Wydaje się jednak, że zestawienie wyników uzy-
skanych dzięki obliczeniom w ramach tej formuły jest nieco bardziej czytelne. 
Markku laakso i Rein taaGePera zaproponowali następujący sposób obliczenia 
indeksu:

N =         ,  1
  n

  ∑ pi²
  i=1

gdzie n to liczba partii, pi to procent głosów wyborczych lub procent miejsc 
w parlamencie, a i to liczba partii (herbut, 1997: 176). Uzyskane wyniki infor-
mują dość precyzyjnie, jaka jest siła polityczna poszczególnych ugrupowań bio-
rących udział w badanej rywalizacji. Jeśli bowiem siła poszczególnych ugrupo-
wań jest zbliżona, to efektywna liczba partii równa się liczbie partii biorących 
udział w elekcji lub posiadających mandaty w parlamencie. Gdy natomiast poja-
wia się dysproporcja w sile politycznej poszczególnych partii, wówczas wartość 
indeksu jest niższa niż faktyczna liczba partii.

Omówioną powyżej zasadę dobrze ilustrują przykady przedstawione przez 
Ryszarda herbuta (1997: 177—178). Jeżeli bowiem przyjmiemy, że w wyborach 
rywalizują dwie partie, które uzyskują równo po 50% głosów, lub dwie partie 
w parlamencie zajmują równo po 50% miejsc, to wówczas indeks efektywnej 
liczby partii wyniesie 2,0 zgodnie z obliczeniem:

N = 1 / (0,50² + 0,50²) = 1 / (0,25 + 0,25) = 1 / 0,50 = 2,00.

Jeżeli natomiast jedna z partii wyraźnie zdominuje scenę wyborczą lub par-
lamentarną, np. w sytuacji uzyskania przez jedną z dwóch rywalizujących partii 
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80% głosów lub mandatów, a jedynie 20% przez drugą, to zgodnie z podanym 
poniżej obliczeniem indeks wyniesie 1,47:

N = 1 / (0,80² + 0,20²) = 1 / (0,64 + 0,04) = 1 / 0,68 = 1,47.

Jednym z zasadniczych celów niniejszej pracy jest ustalenie, jaką siłą poli-
tyczną dysponują partie regionalne w Hiszpanii, uzyskanie odpowiedzi na to 
pytanie pozwoli bowiem wysnuć wnioski, jakimi możliwościami dysponują 
owe ugrupowania w realizowaniu przyjętych celów politycznych. Ustaleniu tego 
stanu rzeczy będą służyły trzy formuły matematyczne, a mianowicie indeks 
agregacji Lawrence’a C. Mayera oraz dwa indeksy relewancji rządowej, czyli 
indeks rządowej partycypacji i indeks rządowej odpowiedzialności.

Badanie mechanizmu działania systemów partyjnych stawia badacza przed 
koniecznością postawienia pytania o stopień ich skoncentrowania, ustalenie tego 
typu danych pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda na danym 
szczeblu stopień stabilności układu przetargów koalicyjnych. Badanie systemu 
w tym zakresie na potrzeby niniejszej pracy będzie odnosiło się do szczebla 
państwowego i regionalnego. W celu ustalenia takich danych autorka posłuży 
się indeksem agregacji zaproponowanym przez Lawrence’a C. Mayera. Pozwala 
on na pomiar stanu posiadania największej partii w parlamencie w stosunku  
do liczby partii w nim reprezentowanych. Obliczeń dokonuje się w oparciu 
o następujący wzór:

A       , S
 N

gdzie A oznacza indeks agregacji, S to przeciętny procent miejsc kontrolowa-
nych przez największą partię parlamentarną określany w danej jednostce cza-
sowej, a N to przeciętna liczba partii politycznych reprezentowana w owej 
jednostce czasowej na forum parlamentu. Wysoka wartość indeksu agregacji 
wskazuje na występowanie bardziej skoncentrowanego systemu partyjnego,  
co zdecydowanie sprzyja stabilizacji układu przetargów koalicyjnych, a to z kolei 
wpływa na dość wysoki poziom trwałości utworzonych w ten sposób gabine-
tów. Niska wartość indeksu wskazuje natomiast na znaczny poziom frakcjona-
liacji systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym, co skutkuje multipolar-
nym systemem przetargów koalicyjnych. W takiej sytuacji tworzone gabinety 
są z reguły mniej stabilne16. Jak podkreśla Ryszard herbut (1997: 179—180), 
najwyższa wartość indeksu agregacji występuje w państwach, w których domi-
nuje bipolarny system przetargów koalicyjnych. Na przykład w Wielkiej Bry-

16 Szerzej na temat możliwości interpretacji wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu 
indeksu agregacji pisze herbut (1997: 178—180).
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tanii indeks agregacji obliczony dla lat 1980—1994 wyniósł 13,23, w Grecji  
dla tego samego okresu indeks ów wyniósł 15,02, w Niemczech natomiast 12,18. 
Z kolei przykłady multipolarnych systemów przetargów koalicyjnych można 
znaleźć w Szwajcarii, w której indeks agregacji obliczony dla lat 1980—1994 
wyniósł 2,32, w Finlandii (3,11) czy w Belgii (1,78).

Badanie przeprowadzone przy zatosowaniu indeksu agregacji pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, z jakim rodzajem mechanizmu tworzenia koalicji rzą-
dowych mamy do czynienia na poziomie państwowym i regionalnym. Zastoso-
wanie dwóch kolejnych indeksów — partycypacji rządowej i rządowej odpowie-
dzialności — zaproponowanych przez Giuseppe ieracieGo pomoże natomiast 
odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w owych systemach odgrywają partie regio-
nalne i etnoregionalne17.

Indeks partycypacji rządowej oblicza się na podstawie następującego  
wzoru:

Ipi       , Pi
 G

gdzie Ipi oznacza indeks partycypacji rządowej partii i, Pi wskazuje, w ilu 
gabinetach utworzonych w badanym przez nas okresie uczestniczyła par-
tia i, G natomiast to liczba utworzonych w owym okresie gabinetów. Wartość 
tego indeksu waha się pomiędzy 0 a 1, wskazując w pierwszym przypadku,  
że dana partia nigdy nie znalazła się w gabinecie, a w drugim wskazując na to,  
że badana partia wchodziła w skład każdego utworzonego rządu. Indeks ten służy 
do określenia rzeczywistego poziomu relewancji poszczególnych partii politycz-
nych, wskazując na ich realną siłę przetargową na poziomie parlamentarno-
 -gabinetowym (herbut, 1997: 180—181), nie mówi jednak niczego o roli, jaką 
poszczególne partie odgrywają w koalicji rządowej. Jego zastosowanie nie da 
nam zatem odpowiedzi na pytanie, czy dana partia występuje w koalicjach jako 
partner dominujący czy dopełniający.

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie daje dopiero porównanie 
indeksu partycypacji rządowej z indeksem rządowej odpowiedzialności. Obli-
cza się go według identycznego wzoru z tą różnicą, że w liczniku wpisuje się 
nie liczbę gabinetów, w których badana partia partycypowała, lecz liczbę gabi-
netów, w których premierem był reprezentant partii przez nas badanej. Możliwe 
do uzyskania wyniki również mieszczą się w przedziale od 0 do 1. Pierwsza 
wartość oznacza sytuację, w której przedstawiciel badanej partii nigdy nie był 
premierem, a 1 oznacza, że był nim w każdym rządzie utworzonym w bada-
nym przez nas okresie. Zastosowanie indeksów rządowej partycypacji i odpo-

17 Szerzej na temat teoretycznych aspektów tworzenia koalicji politycznych zob. w: ieraci, 
1994.
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wiedzialności posłuży do ustalenia, jaką pozycję w przetargach koalicyjnych 
zajmują partie regionalne na poziomie państwowym i regionalnym.

Przedstawienie wszystkich trzech składników analizy systemowej — oto-
czenia hiszpańskiego systemu politycznego, systemu organów państwowych 
oraz partii politycznych i systemu partyjnego — jest konieczne dla zrealizo-
wania założeń badawczych niniejszej pracy, relacje zachodzące pomiędzy 
wymienionymi elementami mają bowiem charakter współzależności. W pierw-
szej kolejności należy zwrócić uwagę na relacje zachodzące pomiędzy społe-
czeństwem oraz uwarunkowaniami historyczno -gospodarczymi stanowiącymi 
otoczenie systemu i partiami politycznymi. Jak zauważa Adam jaMróz (1993: 
8—9): „Z jednej strony bowiem system partyjny ze swą strukturą i funkcjo-
nowaniem jest odbiciem charakteru stosunków społecznych; z drugiej strony 
jednak także partie polityczne oddziałują na społeczeństwo, co jest widoczne 
zwłaszcza w okresie wyborów”. Takie stanowisko uzasadnia w pełni koniecz-
ność przedstawienia, w odniesieniu do realiów hiszpańskich, wpływu regio-
nalnych odrębności charakterystycznych dla regionów peryferyjnych na proces 
tworzenia i wyborczej rywalizacji partii regionalnych. Inne istotne współzależ-
ności zachodzą pomiędzy wszystkimi trzema wymienionymi składnikami, czyli 
pomiędzy społeczeństwem, partiami politycznymi oraz organami państwo-
wymi, i wiążą się z regułami i elementami prawa wyborczego, a także z zacho-
waniem partii politycznych na etapie tworzenia różnego rodzaju organów wyko-
nawczych. Działające w ramach systemu partie polityczne są specyficznymi 
pośrednikami pomiędzy społeczeństwem i organami państwowymi, a reguły 
systemu wyborczego pozwalają na przenoszenie określonych kwestii ideowych 
lub jasno określonych interesów grupowych do systemu organów państwowych 
(jaMróz, 1993: 9—10). Wpływ na kształt systemu wyborczego oraz na sposoby 
formowania organów wykonawczych mają przy tym reprezentanci tych partii 
politycznych, które uzyskują odpowiednio silną reprezentację w stanowiących 
przepisy prawa organach państwowych. Ten sam mechanizm umożliwia repre-
zentantom partii politycznych, które uzyskały stosowną reprezentację w orga-
nach państwowych, wpływanie na kształt systemu politycznego.

Realizacja prac badawczych w wyznaczonym powyżej zakresie będzie 
odbywała się nie tylko przy zastosowaniu metody analizy systemowej. Bada-
nie rozwiązań prawnych przyjętych na grunie hiszpańskim i odnoszących się 
do tworzenia oraz działania partii regionalnych, a także w odniesieniu do zasad 
prawa wyborczego, będzie przeprowadzone przy zastosowaniu metody ana-
lizy instytucjonalno -prawnej. Zastosowanie tej metody jest konieczne badaw-
czo ze względu na charakter zakładanych prac. Jak zauważa Andrzej Jan cho-
Dubski (2004: 126), „w politologii stosowanie analizy instytucjonalno -prawnej 
istotne jest zwłaszcza w badaniu funkcjonowania instytucji politycznych, syste-
mów politycznych, […] podejmowania decyzji politycznych itp.”. Zastosowanie 
tej metody pozwala na wyjaśnienie licznych zjawisk politycznych przy pomocy 
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porządku charakterystycznego dla instytucji prawnoustrojowych (IbIdem). Bio-
rąc pod uwagę powyższe założenia, należy także zauważyć, że każdy akt prawa 
powszechnie obowiązującego w państwie stanowiony przez uprawnione do tego 
organy ma charakter decyzji politycznej. W związku z tym analiza pozycji par-
tii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii nie miałaby 
głębszego sensu bez przeprowadzenia uprzedniej, szczegółowej analizy norm 
prawnych dotyczących możliwości tworzenia hiszpańskich partii politycznych, 
ich finansowania, rywalizowania w wyborach do organów przedstawicielskich 
oraz ewentualnego tworzenia lub współtworzenia organów wykonawczych  
na szczeblu państwowym i regionalnym. Szczegółowie przedstawienie roz-
wiązań przyjętych przez hiszpańskiego ustawodawcę w omówionym powyżej 
zakresie pozwoli na przejście do analizy kolejnych zagadnień stanowiących 
przedmiot pracy badawczej.

Autorka skorzysta ponadto z metody porównawczej, pokazując w szcze-
gólny sposób podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu systemów partyjnych 
poszczególnych wspólnot autonomicznych.

Należy także zaznaczyć, że pomimo faktu, iż proponowane rozważania 
będą dotyczyły zjawisk współczesnych, ich zrozumienie i wyjaśnienie będzie 
wymagało krótkiego zarysowania najważniejszych antecedencji. W tym celu 
zastosowana zostanie także metoda historyczna.

Praca składa się z wykazu skrótów, którymi autorka posługuje się w pracy, 
ze wstępu wyjaśniającego założenia metodologiczne pracy, sześciu rozdziałów, 
zakończenia, bibliografii oraz indeksu nazwisk wymienionych w pracy.

Jak wstępnie zaznaczono już powyżej, w rozdziale pierwszym zawarte 
zostaną rozważania porządkujące kwestie o charakterze teoretycznym i defini-
cyjnym. Rozdział drugi poświęcony będzie genezie podziałów socjopolitycznych 
w Hiszpanii istniejących obecnie na linii centrum — peryferie, a także antece-
dencjom pojawienia się partii regionalnych w tym państwie oraz ich istnieniu  
do połowy lat 70. XX wieku. W rozdziale trzecim przedstawione zostaną prawne 
podstawy decentralizacji państwa oraz tworzenia partii politycznych we współ-
czesnej Hiszpanii. Należy przy tym zaznaczyć, że bardzo syntetyczne przedsta-
wienie tak obszernego zagadnienia bądzie miało na celu wyeksponowanie tych 
elementów, które wpływają obecnie na powstanie i działanie partii regional-
nych. W rozdziale czwartym omówiony zostanie problem finansowania partii 
politycznych we współczesnej Hiszpanii. W rozdziale piątym dokonana zosta-
nie analiza pozycji hiszpańskich partii regionalnych w świetle zasad rywalizacji 
wyborczej i jej rezultatów na szczeblu państwowym oraz na ponadpaństwowym 
szczeblu europejskim. W rozdziale szóstym przeprowadzona zostanie natomiast 
analogiczna analiza dotycząca dwóch szczebli subpaństwowych: regionalnego 
i lokalnego. W tym miejscu należy także nadmienić, że w rozdziałach piątym 
i szóstym najdokładniejszej i najbardziej szczegółowej analizie poddana zosta-
nie rywalizacja wyborcza partii regionalnych oraz jej konsekwencje na dwóch 
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szczeblach: państwowym i regionalnym. Podjęcie takiego działania badawczego 
wynika z faktu, że w przekonaniu autorki istnieje bardzo ścisły związek pomię-
dzy działaniem i rywalizowaniem partii regionalnych na tych dwóch szczeb-
lach. To z kolei ma przełożenie na wyniki wyborcze uzyskiwane przez badane 
ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokal-
nych. Przeprowadzenie analizy politologicznej dotyczącej konsekwencji uzy-
skania reprezentacji przez hiszpańskie partie regionalne na szczeblu europej-
skim wykraczałoby jednak znacznie poza przyjęte ramy badawcze pracy, jej 
zakres w założeniach autorki ma dotyczyć bowiem wyłącznie Hiszpanii. Przed-
miotem szczegółowych rozważań nie będą także wyniki partii regionalnych  
oraz ich konsekwencje w wyborach lokalnych. Aby tego dokonać, autorka musia-
łaby przeanalizować przypadki ponad ośmiu tysięcy reprezentacji wyłanianych 
w wyborach na poziomie gminy, co również byłoby działaniem znacznie wybie-
gającym poza ramy badawcze przyjęte na potrzeby niniejszego opracowania. 
W odniesieniu do szczebla europejskiego oraz lokalnego autorka ograniczy się 
zatem do pokazania działania ustawodawcy umożliwiającego hiszpańskim par-
tiom regionalnym uzyskanie swojej reprezentacji w organach przedstawiciel-
skich na tych dwóch szczeblach.

Wnioski rozproszone w sześciu rozdziałach pracy znajdują podsumowanie 
w zakończeniu, w którym autorka dokonuje także próby weryfikacji przyjętych 
hipotez badawczych.

Na zakończenie autorka chciałaby skierować słowa podziękowania do 
wszystkich osób, bez których powstanie tej pracy nie byłoby możliwe. Szcze-
gólne słowa wdzięczności kieruję do Profesora Jana Iwanka z podziękowaniem 
za długoletnią opiekę naukową i umożliwienie mi kontynuowania pracy badaw-
czej w ramach swojego zespołu naukowego. Podziękowania za bardzo wnikliwe 
uwagi, bez których nadanie ostatecznego kształtu tej pracy byłoby zadaniem 
znacznie trudniejszym, a także za okazaną mi życzliwość, kieruję do Profesora 
Adama Jamroza. Dziękuję również dr Małgorzacie Lorenckiej za cenne uwagi, 
będące wskazówkami na drodze do ukończenia prac nad niniejszym projek-
tem badawczym. W końcu słowa szczególnego podziękowania kieruję do moich 
najbliższych, którzy są dla mnie źródłem wsparcia i motywacji do kontynuowa-
nia wybranej przeze mnie drogi.
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Małgorzata Myśliwiec

The Position Of Regional Parties In The Political System  
Of Contemporary Spain

Su m mar y

The vast literature on European political parties is dominated by works focused on analyzing 
activities of the highest branches of state governments. Yet, it is difficult to be surprised by this 
state of affairs — in Europe, central authorities remain as the main political decision-makers, both 
in terms of internal affairs and foreign policies. However, it does not change the fact that political 
parties active in and submitting electoral candidates throughout any given country are not the only 
entities influencing the quality of political decisions made. It is particularly the case in federation 
countries and the so-called regional states, where regional parties, as well as their particular vari-
ety — ethno-regional parties — gain increasing political significance. 

The intensification of research on the position of regional parties in political systems of indi-
vidual European states, especially on the subject of their presence in representative organs on four 
levels — European, state, regional, and local — is definitely justified. The first argument in favor 
of such research is the fact that in contemporary Europe, these groupings play a major role in 
establishing regional imagined communities. As a consequence, scientists must attempt to redefine 
the existing relations between the core and the periphery. The second argument is the fact that in 
Western European countries, the relevance level of regional parties is rather high, which indicates 
that the field of operations for such parties is still widening. Thirdly, regional parties are indeed a 
political occurrence characteristic for “old Europe” states, but they can also be found in Central 
and Eastern European countries. It means that conducting research on Western European regional 
parties conducted in Poland can be particularly significant. Poland is a rather unitary state and a 
change in the constitutional order, adopted in 1997, which establishes such a form of regime, is 
rather unlikely. It does not mean however, that the influence of Western European standards will 
not have an impact on political events in Poland and the shaping of the local political scene. An in-
depth analysis of solutions adopted in individual Western European states in terms of the capacity 
for representational participation of regional collectives in electoral representative organs on Euro-
pean, national, regional, and local levels can allow for drawing appropriate conclusions and a sub-
stantive evaluation of chances of and threats to democracy, which result from including political 
representatives of regional collective into lawmaking and — in a wider context — the workings of 
the political system. Fourthly, an analysis of the functioning of regional parties in the framework of 
European political systems can significantly contribute to the understanding of some factors con-
ditioning the so-called “unfreezing process” of political systems. Finally, it should be noted that 
despite the existence of several classifications of political parties, the authors researching the mat-
ter today usually propose the adoption of a division into party “families”, since the main “rivalry 
poles” are similar in most European states. The assumption of divisions based on doctrinal stereo-
types is the reason many authors question the purposefulness of including regional and ethnic par-



Summary460

ties in classifications, which indicate the existence of ideological “families”. It does not, however, 
change the fact that they comment on the matter of the existence of such groupings in their works, 
which is why we can assume that this is a consequential research issue.

Contemporary Spain is undoubtedly one of the most interesting examples of a European state, 
where the political rivalry between the core and the periphery indicates the existence of a substan-
tial sociopolitical division in this aspect. It is clear that any attempt to describe the functioning 
of its party system based solely on a classification formed using traditional doctrinal stereotypes 
must lead to an incomplete, heavily distorted image. The political processes in this country during 
the last 150 years show that the socio-political division between the core and the periphery is not 
any less vital in Spain than the divisions based on the attitudes towards economic and ideological 
issues. It is clear there that at the turn of the second decade of the 21st century, in the midst of a 
serious economic crisis, the disappointment in elite politics on the political core level resulted in 
the rise of popularity of regional parties. It should be noted here that the research on Spanish par-
ties from this party “family” must be coupled with devoting particular attention to a subtype of 
groupings, which advocate ethnic values. This is due to the specificity of periphery regions, dif-
fering from other state areas in language, customs or tradition of political institutions, but also in 
using these differences in political play by ethno-regional parties.

From the perspective of a highly centralized state such as Poland, it definitely merits to exam-
ine the case of Spain. The first argument in favor of researching this field is the fact that despite 
granting autonomic rights to all regions of Spain, the state still retains the form of a unitary state. 
This work is therefore an analysis of occurrences within the context of a similar form of state, as 
opposed to those happening in a federation — a form foreign to Polish tradition. Secondly, adding 
to Polish literature and therefore widening the knowledge of regional parties in Spain may be use-
ful in future in the context of gradual maturing of Polish democracy on local and regional levels. 
The state decentralization, which occurred in Poland after 1989 was probably one of the most dif-
ficult political processes carried out in the country. It is suffice to note that in 1990, at the dawn 
of the Polish Third Republic, only one level of self-government — the municipal government — 
was established. Further solutions in the local government reform area were not implemented until 
1998, when the government of Jerzy Buzek decided to create county and province levels. However, 
those solutions are becoming a frequent subject of political and scientific discussion. These discus-
sions often include the notion that the local government reform is a process, which has not been 
finalized in Poland yet. It is worth noting here that the requests related to directions of changes 
in the field of Polish decentralization often come from local and regional entities. It can be there-
fore presumed that the process of development of sub-state political elites will result in subsequent 
requests in the future. This can further exacerbate the sociopolitical core-periphery division.

Consequently, the main goal of this work is to verify the research hypothesis, which assumes 
that the significant sociopolitical core-periphery divisions in Spain must have prompted the politi-
cal elites of the central level - which were active after the demise of general Franco and guided 
the democratic transformation process, setting the state’s territorial integrity as a main goal — to 
employ solutions for the creation, activity and financing of political parties, as well as for electoral 
laws, which would allow for communities from individual historical regions to maintain a repre-
sentation in representative organs on four levels — European, state, regional, and local — therefore 
ensuring their significant position in the political system of contemporary Spain.



Małgorzata Myśliwiec

Posición de las partidos regionales en el sistema político  
de España contemporánea

Su ma r io 

Dentro de la extensa literatura sobre los partidos políticos en Europa dominan las obras de 
autores que se concentran principalmente en el análisis análisis de los fenómenos que tienen lugar 
a nivel del gobierno central de los estados contemporáneos. Este estado de cosas no debería sor-
prender, teniendo en cuenta que en el continente europeo las autoridades centrales siguen desem-
peñando el papel de principales centros de toma de decisiones de carácter político, tanto en los 
términos de asuntos internos como exteriores de los estados contemporáneos. Sin embargo, esto 
no significa que los partidos políticos que ejercen sus actividades y presentan sus candidatos a las 
elecciones en el conjuntoentero del territorio estatal sean las únicas entidades que influyen a la 
calidad de las decisiones políticas. Esto cobra especialmente sentido en aquellas federaciones y 
estados regionales en los que se observa el crecimiento de la importancia política de los partidos 
regionales y, de manera más específica, de un subtipo concreto que son los partidos etnoregionales.

La necesidad, por tanto, de investigar con mayor profundidad acerca de la posición de estos 
partidos regionales en los sistemas políticos de los países europeos, y en particular su presencia 
en los órganos de representación de los cuatro niveles — europeo, nacional, regional y local — 
parecería estar más que justificada. El primer argumento a favor de este tipo de investigaciónes es 
el hecho de que en la Europa moderna estas entidades juegan un papel central en la construcción 
de las “comunidades imaginadas” regionales. En consecuencia, eso obliga a los científicos a inten-
tar redefinir las relaciones existentes entre el centro político y las periferias. El segundo argumento 
es la evidente constataciónde que el nivel de relevancia de los partidos regionales en los países de 
la Europa Occidental es muy alto, lo que indica que las posibilidades en el campo de la expan-
sión política de este tipo de partidos es muy significativa. En tercer lugar, habría que señalar que 
la existencia de los partidos regionales es un fenómeno político característico de los países de la 
“Europa vieja”, si bien se pueden observar igualmente una irrupción de los mismos en los países de 
la Europa Central y Oriental. Esto significa que la implementación de este tipo de los estudios en 
el estado polacopuede tener una importancia particular. Polonia es un estado unitario que adoptó el 
actual orden constitucional en 1997, siendo poco probable que en los próximos años el sistema vaya 
a cambiar sustancialmente. Sin embargo, eso no significa que los modelos occidentales no tengan 
un impacto en la evolución del sistema político de Polonia en un futuro próximo y, especialmente, 
en la relativo a la formación de un nuevo escenario de partidos políticos. Un análisis profundo 
de las soluciones adoptadas en diferentes países de la Europa Occidental, que han posibilitado la 
presenciade la representación política regional tanto en los órganos representativos electos anivel 
europeo, nacional, regional como local, puede permitirnos extraer algunas conclusiones y evaluar 
las oportunidades y potenciales amenazas para la democracia que podría conllevar la inclusión de 
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estos representantes de la política regional en el proceso legislativo y - más ampliamente — en el 
sistema político. En cuarto lugar, el análisis del funcionamiento de los partidos regionales en el 
marco de los sistemas políticos europeos puede facilitar en gran medida la comprensión de algunos 
determinantes del proceso de la llamada “descongelación” de los sistemas de los partidos. Hay que 
señalar, por último, que también, y a a pesar de la existencia de las varias clasificaciones de los par-
tidos políticos existentes, los autores contemporáneos proponen más a menudo la adopción de una 
división por “familias” de los partidos políticos, basada en “los polos de rivalidad” que existenen 
la mayoría de países europeos. La aceptación de las clasificaciones basadas en los estereotipos doc-
trinales en muchas ocasiones ha conllevado la exclusión de “las familias” de los partidos region-
ales, sobre todo en aquellos paises donde estas entidades no presentan un nivel lo suficientemente 
alto de relevancia política que les haga se distanciarse claramente de sus perfiles ideologicos. En 
cualquier caso, esto no cambia el hecho de que muchos autores mencionen en sus estudios estas 
“familias” de partidos y presenten comentarios acerca del problema de su existencia. Es por todo 
ello, que podría afirmarse que este que aquí se presenta constituye un problema suficientemente 
significativo para la investigación científica.

Sin lugar a dudas uno de los ejemplos más paradigmáticos de país europeo, en el que la rivali-
dad política entre el centro y las periferias indica la existencia de una división político-social muy 
importante, es la España contemporánea. En el caso de este país es muy claro que todos intentos 
de describir el sistema de partidos utilizando una mera clasificación basada en los estereotipos doc-
trinales ha conducido a obtener un imagen incompleta y fuertemente distorsionada de la realidad. 
Los procesos políticos que tuvieron lugar en este país durante los últimos ciento cincuenta años 
muestran que en el caso de España la división política y social, que separa el centro y las periferias, 
no es menos importante que las divisiones asociadas con las cuestiones económicas y filosóficas. 
Muy claramente se puede observar cómo en la segunda década del siglo XXI, y en consonancia 
con el actual clima de grave crisis económica, el desencanto de las elites políticas que actúan en el 
centro político dio lugar a la creciente popularidad de los partidos regionales. 

Desde la perspectiva polaca de un estado muy fuertemente centralizado, sin duda vale la 
pena prestar atención al caso de España. El primer argumento a favor de la investigación en este 
campo es el hecho de que a pesar de la creación de las regiones autónomas en España, el Estado 
ha conservado la forma específica de un Estado unitario. En este trabajo, por lo tanto, se analizan 
los procesos políticos que tienen lugar en esta forma de estado y no en una federación, forma ajena 
a la tradición política polaca. La presentación de las soluciones legales adaptadas en España y su 
influencia enel funcionamiento del sistema político pueden resultar útil en el contexto de la gradual 
maduración de la democracia polaca en el ámbito local y regional. La descentralización del estado 
polaco después de 1989 fue probablemente uno de los procesos políticos más difíciles de poner en 
práctica. Es necesario mencionar que en los primeros momentosde la Tercera República, en 1990, 
había un sólo nivel del gobierno local al nivel municipal. Para los pasos siguientes de la reforma del 
régimen local y regional los polacos tuvieron que esperar hasta 1998, cuando el gobierno de Jerzy 
Buzek decidió crear el nivel de los poviats y las voivodías. Sin embargo, las soluciones adoptadas 
entonces son cada vez con más frecuencia un tema de discusión, tanto política como científica. A 
menudo se reconoce que el proceso de reforma del régimen local en Polonia está todavía incom-
pleto. Vale la pena señalar en este sentido que las demandas sobre la descentralización más pro-
funda del estado polaco a menudo provienen de las entidades que actúann en la arena políticalocal 
y regional. Por lo tanto, hay que suponer que el proceso de consolidación de las élites políticas en el 
nivel sub-nacional traerá en un futuro no muy lejano nuevas y crecientes demandas en este ámbito. 

Podríamos concluir por ende que el objetivo principal de este trabajo es verificar la siguiente 
hipótesis de investigación: la existencia de significativas divisiones políticas y sociales entre el 
centro y las periferias en la España contemporánea persuadieron a las elites políticas estatalestras 
la muerte del general Franco, responsablesde dirigir el proceso de transición democrática —y, por 
ende,de mantener al mismo tiempola integridad territorial del Estado - para adoptar las soluciones 
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legales que posibilitaron la creación, el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos 
tambien en el nivel regional, así como la ley electoral que garantizase a los habitantes que vivieran 
en las diferentes regiones históricas la oportunidad de tener su representación en los órganos de 
representación de loscuatro niveles señalados (europeos, nacional, regionaley local) y en definitiva, 
su ubicación legal y política en el sistema político de la España contemporánea.
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