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PrclblcInatyka rcccnztlwanc,I rozprawy doktorskiej w pełni wpisuje się w

clyscyplinę naukową naul<i o polityce i adnrinistrac.ii" a w sl.cl,egohrości .lej

subdyscy,plinę stosunki mięclzyrrarcldtlr,vc i dotyczy waznych rvspĆlłczeŚnie

zagadnień stostlnkclw bilatcralnych panstwa errropeiskiego i afiykańskiego, a

rrr i an ow i c ię stostt n l< ow portu gal sl<o-an go l ań sk ic:h.

Rozprawa ta stalltlwi tłltlrltlgrirticznc tri9cic prol,llcmtt badawczcgt>. Warttl tcz

pocll<reślic. ze clotvclrcz.as nie ty,ll<,cl \Ą [)olsce. ale ina świecie nie przygotowano

podobnego rodzair"r opracowania naukowego.

(]łownvnr celem rozprawy jest ana|iza wspołczesnych relacji pomiędzy

Pońugalią i Angolą tld czasLl zakonczęnia wojny clomowej w tym afrykańskim

panstwie w 2002 rol<u. Ciorna cel.ura czasowa dot1,,cząca analizy,, sięga roku ż0l7,

kicdl,ttl tłl Angtlli rlastąpiĄa zniana prczl,dcnta. .ltlstl [.clLtarcltl cltls Santtls rrstąpił z

tego stanowisl<a ptl 38 latach, a jcgtl następcą z.clstał Jtlóo [.tlrtrerl9cl. Clrclciażw tytule

rozprawy określon o. że problem badany _iest po 2002 rol<u, Autorka słusznie sięgnęła

cJo arlalizy tlkresciw poprzcclnich. nawct dtl pierwsz_vch kontaktow żeglarzy

portrrgalsl<iclr /. \ł_\,[rrzczenr angt)larisl<im w XV wiel<tt.

Rtlzprarra sklacltr się z cz-crcclr rtizilzialtirr. pf...\ cz,\,1-1l cirtlgi rozdzitll ma

chetraktcr clrrtlntlltlgiczrro-problcIntlwy (dtltyczy gcnczy kontakttlrv portugalsko-

arrgolansl<ich). W skłacJ struktury roz.praw}, wclrodzą lal<ż,ę: Wstęp. Cele i

nretodologia pracy,7,akończenię, Spis tabel (8), Spis lł,yl(resow (6), Spis map (32) i
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Bibliografla. Warto pcldkreślic, że gros tabel i wykresów to opracowania autorskie.

Samą koncepcję trkładu rozpra\^/\, należr, clcę,nic pozytywnie. tlkazuje ona rozwoj i

ervo l rrcj ę stos lt lr l<orł rn i ę dz;, pa ti s1 r.vt,lw ), c h .

We Wstępie Autorl<a slilrnrułowała trzy głowne lripotety badawcz,e:

- Od c7,asu zal<onczenia wojny dt_lmclwej w Angoli nliała nrie.isce intensylikacja

wspołpracy pclrtuga l skcl-an go l ań sI<ie| :

- Podstar.vą rclac,ii ptlrtugalsktl-angtllańskich są nic tylktl silne r.vielowiekolve r,vięzy

historycznc. ale takzc p()rozum icn ia clwustronnc wvznAcztriącc ram} wsp<iłpracy,:

- Kryzys flnansclwv przyczynił się do znriany w stosttnkach dwustronnych, miał

wpływ na cldwrticcnie l<icrunktr nrigracii.

llipotez-y te rrależ,y tv,na!, /,a praw,idłow,t_l sl<onstruow,ane i prl,enlyślane.

W'c Wstępie rlie t1,1l<o \\}"l11ieniono z.astosow,ane w rozprawie nletody

badawczc. ale w .iegtl dalszej części doprecyzowano w jakich tiagmentach je

aplikowano (analiza dol<umentrlw. metoda opisowa. metoda genetyczna. metoda

c lr rontl l o g i czn tl pro b l c ln ow a oraz tn ctoda ko tn paratvstyczn a).

W Rozdzialc l. pt. ..Charaktcrystyka panstw"' przl,bliztlntl r,vspt'lłczcsnv obraz

Portugalii iAngoli. z_rvraca.ielc u\vagę na czy11llilii nla.|ącc duzy wpływ na pclzycję

tych państw w stosLlnl<ach nrięclz,r,narodowyc,h (l<westie demograljczne, społeczne,

ektlnoln iczne i kulttlralnc). KoInpetentnie przccJstawiono kwestie ustrojowe, w tym

głclwrre zasady l<onstytucy.|ne. a na prl.ykład w przypadl<u Angoli z,nac,lsnie

Ludowego Ruclru W,v,zwolenia Angoli (Ml)l.A) w tantte.jszym ż.yciu pcllitycz.nym.

Trafhic. szczcgtllnc mie,iscc ptlświęctlllcl za*tradllictlitlltl kicrunktlw współczcsncj

polityki zagranicznc,i Ptlrtugalii i Angoli. C]harakterystyka ta pozwoliła ukazać nie

tylko pozyc.ię rrriędzynarodową Portugalii iAngoli oraz. uwarunkowania

prowadzclnych przcz te państwa pcllityk zagranicznvch. ale takzc ich specyfiki.

Wartościtlrłylll bvłtl z.rvrocęllie urvagi na al<tl,unclśc- i l,nacl.enie Wspcllnclty Panstw

I)o rt u ga l s l< tl.j ęz.y cz_ n.l, c lr o ra/. l n sty t u t u C a nr óe sa.

Dtl tcgtl rozclziałtl sfornrułtlwano trzy,, pytania badawcze. na ktorc znaleziono

odpowiedl,i: a).lal<a.icst strul<tttra pcllit.v,cz.na clbtl panstwi'; b).lakie są najważnielsl,e

za_Ęadnienia zr,viazane: z gtlsptldarką Ptlńrrgalii i Angtlli'.'c) W.iaki sposob pańshva

prtlw,aclzą sr,r,tlią ptll itykę zagraniczną','

Rozdz,iał 2. pt. ..Cięneza stt)sunl(ow portugalsl<o-angcllanskich" kompetentnie
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Llkazall() p()czątl(i tych l,elacii związane z rozrł,t_ljem portugalskiego imperiutn

kolonialllcg() (kontckst geograflcznv i historyczny). Pozytywem było ukazanie

procesu buclowania wpłyr,vow portr.rgalsl<ich w Angoli na tle rywalizacji mocarstw i

iclr ingerenc.|i tanr. zwłas/,cla po rewcllrrc.ii gozclzil<ou,w [)crrtugalii w l974 rol<u.

Pclz-ądallynr z-biegienl b,vło iltrstrowanie el<spans.ii l<cllonialnej mocarstw

europe_iskiclr, w tyrn Portugalii w Afryc:e. a w szc,zegolnośc-.i w Angoli poprze,z,

prcze ntacię liczll1,ch map (s.77-93). Cclnię zdiagnozowano zmieniający się w czasie

charaktct, rclacii portrrgalskil-angolariskich (np. w,pł},v\, wprclwadzenia abolicji w

Ąngtlli vr lft5tt t,tlkLt cz} prz-crirt)t rłtlisktlw,r \\] ['tlrttrgalii w, lL)26 rtll<tt i rządy

Antónitl Salazara). zacicśnianic ktlntaktii\\," czy tcż rozbucltlwę portugalskiej kontroli

i administracji w Angoli. Podobnie.|al< w poprzednim roz,dz.iale, postawiono trzy

w,azI,1e pytania badawcl,e: a) Jal< doszło do odl<rycia terenów obeonej Angoli prz,ez,

Portu_t]alcz),l<ciw i .|akic [rl,łv początl<l kontaktolv w,zajcmnych'/: b) Jak przez wieki

kształtorvał1,, się rclacic ptlrttlqalsl<tl-angtllańsl<ic']. c) W .iaki sposob przebiegała

rvalka nartlcltlrł,()w},zw()lęncza i clckolonizac.ia Angoli, .iak r,vyglądała.iej droga clo

niepodległości'/

Rozdział 3. pt. ..Pcllityka wspclłpracy na podstawie analizy umów

bilateraln.l,,ch" dotl,czy przecie wszvstl<ill l<olnpetentne.i prezentac,ii oral, interpretac.ii

trcśc:i ptlrtttuitlsktl-1ttlgtllttrisl<ich ttnltjrr w tricciLl clrrilntlltlgicznv,In" c0 clało min.

llrclz,liw,clśc ttkazatria er.rcllirc,ji rł,z-a.iernnyclr stclsttnl<clw llliędz,v tynli panstwami. Dla

prl,yl<łaclu. podl<reślenie rcll<u l99l jal<cl przełclmowego l<iecly lawartcl 8 porozunlień

dwustrolrrrych. Auttlrka skrupulatnie omawia poszc,zególne umowy. a nawet te

bardzo wv,cinktlił,c .iak np. Protol<clł wspołpracr, \Ą/ zakresic kawy czy [Jmowa

l< i n eln atclg ra 1l czn a.

Dtl tcgtl rozrJziałtr przygtlt()wano trzv py,tarria baclawcze, na ktore znaleziono

odpowieclzi: a) .|ali,a tcnlatyl<a porllszana była w porol_Llmieniach'/; b) Kto je

podpisywał'/ Jal<ię Llstalallo obszary, wspołpracy i .ialtie cV.iałania w .ie.i ranrach

zdecydowano się podjąc'J: c ) .Ial<i obraz rc:lac,ii clrł,tlstronnyclr m,łania się z
zawieran,r clr prz.c l. państwa ttnlclw'7

Rtlzctział tcn clrclcittż l,na clraraktcr bardzici deskryptyw,ny niz eksplanacyjny

rvvciajc sig l<tlriiccznv z ptlril<ttl rviclzcnia przl,szłl,ch analiz w rrastc:pnym rozdzialę

rozpraw},. Wańclścior,ve llrer;,tclry,cznie .iest pocisttlnclrvanie tcgt_l rol.dl,iału wra/. 1"
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autorskim zestawieniem naiwazniejszl,ch ptlrtlzunricn ptlmiędzv Prlrtugalią a

Arrgolą.

Rozdział 4. pt...Stosunki portugalsko-angolańskię" jest powiązany z

roz,dz,iałęrn 3. i clotyczy, głownie rea|izacji praktyl<i wspołpracy portugalsko-

angcllarisl<ie.i po z.aliclliczcnitt wojny dclnlowej w Arlgoli. Na Ltwagę zasługuje

wielowatkorvclśc, analizowane.i problenratyl<i i lei LlwarLlnkclwari. larowno

bilatcralny,ch.|ak i migdzl,nartldtlvuvch. np.: pr()ccs ptlktljtlwv, w Angoli w latach 90.

XX wiekr-l; wizyty clrł,ustronne lla najwyzszych szczcblaclr władzy obu panstw;

programy wsptiłprac},. w tyln pornoc rozwoiowa dla Angoli (Orientacyine Programy

Wsp(lłprac)"). kwcstic etlsptldarczc i ftnanstlwe \Ą, sttlstlnkach bilateralnych: ruchy

nligracy.ine: osltarzerria przcclstarvicieli allgOlarisl<ie.| clity,ptllitycz.ncl-biznesowe_i o

przestępstrva llnansor,r,e \\, l)ortugalii (nr.in. lsabel dc,ls Santos) i.iei wpłyu,na

stosunl<i między panstwanri. Sfclrmułorł,ane pytania baclawcze są poprawne: a) Jak

rozwiiały się stosunki portttgalsko-angolańskic po zakończeniu wojny domowej w

Angoli/: b) Jakic są na.ir,vaznie.isze zagadnienia r,v relac-.iach clwttstronnych państw?;

c) W.iaki splrlstib l<sztalttlrłał się prtlc:cs ruchtir.r, nrigracy,invch nrięclzy państr,vanli?

Właścirr,ie zcJiagnoz-clrvaIlo lrierarchię i wazrlclśc wizyt przywc_ldcćlw clbu panstw na

l<ształtowarlie się pcrziclnru wza.ierrrnyclr stosunkow. Słuszt-tie zwrocono uwagę na

oclwr(lccnic wztlrca nligracyincg() ptlnrięclzy, Ptlrtugalią a Angcllą na początku XXI
wiel<u oral.pr/.yclvlly i skalę tego ziawisl<a.

W ./.akoricz.eniu pocil<resltlno charall<ter pclrlr.rgalsl<cl-arrgolarisl<ich stosunl<clw"

iclr wicltlaspc:ktow<lsc. złr,lż<łnosc i co wazne powiązano _ie z sytuacją na arenie

rnięclzynarodowci. ()clrlicsiono się tez lrezpośrednio do sformułowanych we Wstępie

lripotez baclawczych. l<tore nalei.y Ll7nac, -/,a zweryl-ikowarie. Ponadto dol<onano

syrttczy trcści poszczcgcilnvch r<lzclziałtirv tiraz ocllvtlłanil sięl 61, teorii stostrnków

nl iędzynarodclwvcIr ora7, zasygnalizowano perspel<tywy rozwoiu wspołpracy

portrrgalsl<cl-angolarisl<ie.| (Progranl Wspołpracy Strategicznej Portugalia - Angola

20l8-2022).

Moctrą strtltlą r()zpra\ły _,.rr-..,ro,tzcnic

L,l,t,l. ofic.ialnych dcll<umentow dotyczących

badan rla arlallzic zrticleł picrwotnych.

pclśrednio i bezpclśrednio stosunków
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portugalsko-angolanskich w języku poftugalskim oraz znajomość opracowań

natlkow_r,,ch na tetnat tych relacii. Kluczolvy,m dla powodzenia kwerendy archiwalnej

ibiblioteczrre.i były staz.e Autorl<i w l)orttrgalii na Facttlclade de Ci ncias Sociais e

l lutnanas na L]rriversidade Nclva cle l-isboa (LjNL) ora/ lSC'l'F. lnstituto

LJnivcrsitório cle l-isboa cl,y też" w Ciabirrete cle [)octtnlentaę6o e Direito Conrparado.

Zarysowany we Wstępie stan baclan ul<azuje bardzo dobre rozez.nanie

Autorki .iezeli chodzi () archiwalia oraz literaturę przedmiclttł dotyczącą badanej

problematyki. Nalezy zwłaszcza uwypuklic unric,|ętności jęzl,kowe Autorki

dotyczącc .|ęzr-l<a ptlrtttgalskicgtl (ln.iIl. włastlc tłttnraczclrie KtlnstytLrcji Angoli czy

porttl ga l s ko-arl gtl la ri s lt i c: lr tt m tir.v m i ęclzy pan stwtl wych ).

Rtlzprawa ztlstała osadzclna na teorii stosunkclw m iędzynarodowych;

realiznrie, liberaliznrie ora7. teorii społecznosci międzynarodowej. Właściwą

podl-lucltlwą te oretrlczna. na potrzeb.v" rozprawy. [,lyło sięgnięcie do teorii

komplcl<sorvcj u,społzalczności. Pr>za tyIn Autorl<a słtlsznic l<onkludujc. że w
przypadku baclarlegcl problemu. klasyczna teoria postkolonialna nie znajduje

tlzasadnicnia lncrvtrlrvczllcgo wobcc stosunktlr.v portugalsko-angolańskich inie
powinna byc w rozpl,awie stosowana.

Rozprawa rna Ięz oclpowieclnią pt,lclbrrclolvę nretocloltlgiczllą (właśoiwe

wykorz_v,stanic poclc,|ścia trady,cyjnego i behawiorystycznego w stosunkach

nl i ęclz,y rl a rcltlcl wv c: h ).

Wysoko nalezy, occnić, stronę filrrnalną r()zpra\Ąv. ()cctltl ta dr>tycz5l w

zasadz,ię rvszystl<ich .iei elementow, l1p. edytorsl<ie przygotowanie, język wykładu,

brak błędórv literowych i intcrprrrrkcyjnych. Stosowanie właściwego zapisu

nazewnictwa w .jęz.yl<rr pclrtLrgalsl<irrr. Na podl<reślenie zasłrrgrrje bardz,o staranne

przygtltorvatrie prz\pistirł, i ich roznę rot\-1,a.i clraz inlpol1uiąca licl,ba (w sulnię 582

pI,zypis1..,).

Bibliogralia stanowi l<ole.iny pozytyw ro7.prawy. W jęj skład wclrodzą:

Materiały zroclłcllve (81 pozycii) oraz Opracowania (aż 466 pozyc.|i), głownie w

.ięzvl<u pclftttgalskinr. alc takzc wiclc rv,ięzvku angiclskirn i niclicznc r,v.ięzyku

pcl lsl< i l1-1 .
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Jęzeli chodzi o uwagi i sugestie to nlają one charal<ter udoskonalający

rozprawę i rrie nra.ją onę z,naczsnia flundanrentalnego.

'fytrrł rozpra\Ą,y nlozna byłoby sformułclwac w spclsclb bardziej problenlowy.

gdyż, ma charal<ter Ilasłowy. [)cltraclto nl07-na byłclb_v" w tyttrle wprowadzic gorną

ccztlrę t]zas()wa . tztl. rtlli 20l 7.

Barclzo tiszczędnic prezcntuie się struktura tci rozpraw)i. Rozclziały 2..3. i 4.

w ogólc rrie maią pc>drt>zclziałciw" a Rozdział l. liczy zalcclwic dwa pcldrozdziaŁy o

lrasłclw,y-ch tyttrłach ..Porttlgalia" i ..Angola". Z rcgrrły, przv.imtl.ic: się. zc) w strttktrtrzc

wewnętrz_ne.i rol.pra\Ą,v l<azd1- rtll,cll,iał por,vinien nriec podrrll,dl)ały^ przynaimnie.j

d wa.

Z kolci. Wstęp lTla tytuł ..Wstęp. Cclc i metodtllogia pracy", a zawięra

rowniez itlne elcmcntv poza cclarni i nre:todtlIt)gią. Natcltniast tyttlł Rozdziału 4.

..SttlstlIlki portugalsko-angtllariskic" wy,cla|c się zbvt clgt)lrry" zyvłaszcza w ktlntekście

tytułu w,czcśn i c i szcg<l roztlziału.

Niel<tćlre sformułowania dotyczące sl<ali z-jawiska wafto byłoby apatrzyć

l<onl<retny,rni danl,nri staty,sty,czn,v,llli. llp. fi,agnlent ze co rol<u [)ortugalię odwiedz.ają

milion.v- tttryst(lw (l<tlrlkrctnic ilc nrilitlncjw']. s.20). Ta salna Llwaga dotyczy

wielliclści hancllrr z.agt,arricznego [)clrtutgalii (cJane na ten tenrat z.na.jdirją się dopiero w

cla l sze.i cz.ęśc i rtlz.praw,y ).

Intercsującc są fiagmcnĘ, clotyczącc architektur,v portugalii. zwłaszcza w

wieku XVI i następrlvch. Nic nlają onc .icclnal< bezpośrcdnieg<l związku z badaną

problenralyl<ą. l)oclobna opinię mozna slbrniułowac \ł stosttnl<ll do portugalsl<iei

rnLrzvki i kuchni.

Rez,ygnrrjąc Lę wsl<azclw,el< bibliograficznyclr, chc,iałbyrn zwrocic uwagę. ze

na telrrat Angoli przygotowano l naul< społecznych kill<a rozpraw doktorskich. ktorę

polecatn dla Autorki w przyszĘch peregrynacjach badawczych: Faustino Alexandre.

Aspel<ty nrięclz_y,narcldclwe iłtlInv clclrrlclwej rł Angclli. [ 1niwersvtet Warszawsl<i:

Wvclzial Dzitlnnil<arstiva i Narrk Ptllitl,c:ztlvch" Warszau,a 2()l4 (prclrrrtltor Stanisław

Edward Parzymics): Hcrtlcncgildo Manucl Avelino. Kształtowanie się systemu

party,jnego w Republice Angoli (przenriany,podstttw lbrnralnych idoktryn
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prllit,''-czny,ch), [jnir,vcrsy,tct im. AcJama Mickicwlcza; Wyclział Nauk SPołecznYch,

poznan l99li (pronrotor Jantłsz Ror-nul): Migucl Osvaldtl Domingos Natleje,

Prezydent w systelrrie politycznynr Republiki Angoli w latach l992-2010,

LJniwersy,,tet Marii Curię-Sl<łclclowsl<iei w l,ublirrie: Wy,dl,iał Politologii. l.ublin 20l7

(prontotor: Wo.iciech Sol<oł): Gabriel Puna. Rola korporacji transnarodowych w

rozwcl_iu gospoclarczyl11 Angclli, Al<aderrria El<onolrricz-na w Poznaniu: Wydział

E,kclnomii. Poznań 2005 (promtltor Janusz Jerzy Ttlmicla.|cwicz).

W kor-rtckścic rł,v,kaztr tlticialIrl,c|-l umór,v ptltllięclzv Porlurgalią a Angolą wartcl

wynricnic jcszczc dwa clokrtmelrty: Mcmorandtltn of I.JncJerstandirrg in Investment

()bservatory (20l5) ()raz Agrcetnent on the EliInination of Double-Taxation on

lncotne 'l'axes arrcl l)reverrt l'ax F ratrd and F.vasion (20l 8).

W pI,z1,,padl<u r.l..r,l<resor,l clbrazu.iącl ch portLlgalsl<o-an_golarisl<i lrandel

zagraniczn1,(wyI<I,cs 2 i _1. s. l-ł(l i l47)rvarto [,l\,łtlbr,, 1rtldat, rł,.iakici walucic podanc

zostały danc statystl,czne (euro czy dolary anrerykanskie /).

l.Jjednoliccnia wymaga zapis niektoryclr warlości (np. procent. jest słownie i

syrnbolcm ).

ALttclrl<il trł,tlt,ząc strukturę rvelvnętrzna Bibliografli słusznie sięgnęła do

trady,c,r,,inego poclziałrr. na.ipierw z.rclclła" a pc,ltenr 0praco\\ania. '['ynr nienrniei w

wykazic opracowań znąidu.ią się takze żródła, np. konkretnc poroztlmienia angolsko-

portrrgalsl<ie.

RcccIlztl\Ąalla l,()zprawa dtlkttlrska statltxłli oryginalnc rtlzw'iązanic problemu

naul<c,lwego .ial<irrl b;.,ła analil,a stosunkow portugalsl<c,l-angolarisl<ich. Autorka

wykazała się ogólną r,vieclzą tcorctyczllą w zakrcsie natlki o polityce i administracji

oraz sanlcldz.ieIrrclścią w procesie badawczynl.

/, prrcl<onanietn stwierclzam. ż,e rolprawa clolttorsl<a nragister Anny Stańcl.yk

pt. ..Sttlsttnki porttrgalsko-angolansl<ic po 20()2 rcrku" spełnia wyrnogi afi. l3 ust. l

Ustawy l dllia l4 rnarca 2003 rol<u o stopniach naul<owyclr itytule naul<owyn1 ora7.

stopniach i tytulc w zakresic sztuki (tckstjccln. Dz,L]. z 2017 rtlku. poz. 1789 ze

zm.) w z\\. z art, l79 ust. l ttsta,,l,r,z clnia j lipca 2()ltt Prze,pisv w,prtlwaclzające
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tlstawę - Prawtl tl szktllnictwic \\,\,zsz},m i naucc (Dz, U, z 20ltt r., poz. l669) i

mozc byc dopuszcz()na drl dalszego procedowania w tym zakre:sie.


