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Wyciąg z protokołu XXI posiedzenia 

Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN 

22 lutego 2013 r. 

 

 

Ad. 2. 

Kolokwium habilitacyjne dra Marka Migalskiego.  

 

Prof. Józef Fiszer: Proszę Państwa, punkt pierwszy porządku, to kolokwium habilitacyjne. 

Zanim poprosimy Habilitanta, chcę Szanowną Radę poinformować, iż Habilitant został 

dopuszczony do kolokwium habilitacyjnego, które ma miejsce dzisiaj i za chwilę się 

rozpocznie. Informuję również, że wszystkie cztery recenzje w przewodzie habilitacyjnym 

pana dra Migalskiego były pozytywne. Jeśli nie ma pytań, uwag do tego punktu, bardzo 

proszę o poproszenie Habilitanta i rozpoczynamy kolokwium. 

 

Dzień dobry, witamy pana dra Marka Migalskiego na kolokwium habilitacyjnym. Panie 

Doktorze, procedura jest taka, iż w pierwszej kolejności państwo Recenzenci będą zadawali 

pytania, na które będzie Pan łaskaw odpowiedzieć. Następnie będą również pytania z sali, od 

szanownej Rady. Zatem w kolejności, od Pani Profesor [Mirosławy Grabowskiej], 

rozpoczynamy. 

 

Prof. Mirosława Grabowska [Recenzentka]: Pytanie, które zawarłam w recenzji, o to: jak się 

mają te dwa przypadki systemów partyjnych – czeski i polski – do kształtowania się partii i 

systemów partyjnych po komunizmie?  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Pani Profesor. Bardzo proszę… 

 

Dr Marek Migalski [Habilitant]: Dziękuje bardzo. Dziękuję Państwu za umożliwienie mi 

przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego. Pani Profesor, rzeczywiście wyczytałem w Pani 

recenzji – za którą bardzo dziękuję – tę wątpliwość. To zresztą było chyba w jednej jeszcze 

recenzji – myślę że u profesora Kofmana – uwaga dotycząca tego, że warto byłoby rozszerzyć 

analizę tej komparatystyki polskiego i czeskiego systemu partyjnego o ten element szerszy, 

czyli jak wyglądała próba wyjścia z komunizmu i kształtowanie się systemów partyjnych w 

państwach postkomunistycznych z innym niż polskie i czeskie doświadczenie. Mam takie 

wrażenie, że te rozwiązania, które przybrali Czesi i Polacy – nawet przy uwzględnieniu 

różnic, o których przecież piszę w swojej książce – wyglądają na w miarę standardowe. To 

znaczy, jeśli popatrzymy na rozwój systemu partyjnego w innych państwach, określanych 

jako postkomunistyczne – z pewnym wyjątkiem państw post-radzieckich, bo tę dystynkcję 

bym uwzględnił, to znaczy mówię tutaj o Europie określanej jako Europa Środkowa, a nie o 

Europie Wschodniej, to znaczy takiej, która radziła sobie z sytuacją wychodzenia nie tylko z 

systemu socjalistycznego czy komunistycznego, ale również z wyjściem ze Związku 

Radzieckiego. Otóż na tym tle te rozwiązania, które mogliśmy obserwować w Polsce czy w 

Republice Czeskiej, wyglądają na w miarę standardowe. Zaczynając od sytuacji Forum 

Obywatelskiego – czy organizacji typu Forum, bo tak to trzeba powiedzieć – to tego typu 

organizacje, na przykład na Słowacji, gdzie była to Verejnosť proti násiliu - Społeczeństwo 

Przeciwko Przemocy, na Węgrzech było forum obywatelskie, które przypominało to, co w 

Polsce przybrało nazwę Komitetu Obywatelskiego, a w Czechach Občanské fórum, czyli 

Forum Obywatelskie. Wyglądało na to, że był to pewien dosyć standardowy, przyjęty przez 

większość państw w naszym regionie, modus operandi poradzenia sobie z przezwyciężeniem 

tego dziedzictwa, które było doświadczeniem tych państw przez 40 lat po II wojnie 
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światowej. Wydaje się, że rozpad tego typu organizacji był też kwestią naturalną: widzieliśmy 

to we wszystkich krajach, o których wspomniałem; również na przykład w Bułgarii. 

Naturalnym procesem wobec tego było to, co stało się w Polsce i w Czechach, to znaczy 

tworzenie tego typu organizacji. Naturalnym był również rozpad tego typu organizacji. Miało 

to element – na początku – funkcjonalny: wszyscy zjednoczyli się, zwłaszcza w tych 

wyborach „referendalnych” – jeśli można tak nazwać – tych, które rozstrzygały krótko po 

’89 r. o tym, czy era komunistyczna ma się skończyć, czy też nie. Ale później równie 

naturalnym procesem był rozpad…    

 

Prof. Mirosława Grabowska: Mogę Panu przerwać? 

 

Dr Marek Migalski: Bardzo proszę… 

 

Prof. Mirosława Grabowska: Pan odpowiada na moje pytanie w sposób taki indukcyjny, 

powiedziałabym. Jestem przekonana, że na tej drodze dobrze Pan sobie radzi, bo Pan te 

przypadki zna. Intencją mojego pytania było, żeby Pan w bardziej teoretyczny sposób 

usytuował te dwa, opisywane przez siebie, przypadki. Nie indukcyjnie: jak to było?… Czy 

znane są Panu koncepcje teoretyczne, w których Pan te dwa przypadki może umieścić? 

 

Dr Marek Migalski: Rozumiem. W obu państwach odtworzyły się te rodziny ideologiczne, o 

których mówimy w odniesieniu do badania partii politycznych. W Pani recenzji jest ujęta 

m.in. koncepcja Beymego, który wprowadzając koncepcję „rodzin ideologicznych” 

rzeczywiście zaznaczył ich prawie 10. Możemy powiedzieć, że w obu tych państwach 

mieliśmy do czynienia z odtworzeniem prawie wszystkich tego typu rodzin ideologicznych. 

Chyba nie ma sensu wymieniać tych partii, ale widać, że i wyborcy czescy, i wyborcy polscy 

upodobali sobie dokładnie te typy rodzin ideologicznych, o których wspominał Beyme 

konstruując koncepcję rodzin ideologicznych. Okazało się, że nawet po kilkudziesięciu latach 

– i to grubych kilkudziesięciu latach – tego typu autoidentyfikacje wyborców miały jakiś 

sens. Oczywiście wiemy, że dzisiaj te autoidentyfikacje są bardzo często oparte na… nie do 

końca pokrywają się z rzeczywistością. Ale jest tak, że wyborcy, po pierwsze, określają się 

jako lewicowi bądź prawicowi; po drugie określają się jako chadecy, konserwatyści, 

socjaliści, komuniści, zieloni. A to oznacza, że tego typu podział polityczny znalazł realizację 

w obu tych państwach. I myślę, że to jest odtwarzane zarówno przez teoretyków przedmiotu, 

jak i przez samych wyborców, oraz klasę polityczną. Ponieważ tu też jest istotne, że sama 

klasa polityczna odwoływała się do tych koncepcji. I partie socjaldemokratyczne czy 

socjalistyczne odnajdujemy w innych państwach, które wychodziły z komunizmu; 

odnajdujemy je również w Polsce. Partie liberalne, socjaldemokratyczne, chadeckie… 

oczywiście toczy bardzo poważny spór o identyfikację, o to która partia może odwoływać się 

do poszczególnych rodzin – widać, że to się zmienia, i widać również problemy (myślę, że to 

jest u prof. Bankowicza w recenzji): kwestionowanie np. konserwatyzmu ODS, bo 

rzeczywiście ten konserwatyzm jest dyskusyjny, biorąc pod uwagę te odniesienia do kwestii 

aksjologicznej w ich programach i w praktyce ODS. Z podobnym problemem mieliśmy do 

czynienia w Polsce, kiedy identyfikacje w poszczególnych grupach ideologicznych nie do 

końca pokrywały się z tym, co – powiem za chwilę: my jako teoretycy – chcielibyśmy 

narzucać w postaci tej siatki ideologicznej, siatki pojęciowej, na dość żywe organizmy, które 

mają tendencję do wymykania się naszym – przynajmniej w naszym pojęciu – klarownym 

definicjom.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję. Proszę, Panie Profesorze [Marek Bankowicz]… 
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Prof. Marek Bankowicz [Recenzent]: Szanowny Panie Doktorze, ja zadam pytanie, które nie 

ma źródła w recenzji. A mianowicie, chciałem Pana zapytać o taką rzecz: czym są partie 

antysystemowe? I żeby Pan dokonał przeglądu najważniejszych, najbardziej znaczących – w 

sensie relewantności, powiedzmy, Sartoriego – partii antysystemowych, które pojawiły się na 

scenie politycznej Republiki Czeskiej i Polski. Ale zanim Pan to uczyni, to poproszę o 

przywołanie głównych teorii partii antysystemowych, czyli o zbudowanie tej odpowiedzi w 

takim kontekście teoretycznym.    

 

Dr Marek Migalski: Nim przejdę wobec tego do praktyki, zaczynając od Czech, bo tam 

będzie to chyba łatwiejsze… Rzeczywiście istnieje dystynkcja pomiędzy partią 

antysystemową, a opozycyjną – co jest bardzo często mylone w literaturze, a przede 

wszystkim w publicystyce. Uważa się, że te partie, które występują przeciwko rządowi czy 

przeciwko koalicji rządowej, są automatycznie antysystemowe. To jest oczywiście głębokie 

nieporozumienie dlatego, że pojęcie antysystemowości musi zakładać negowanie czy 

kwestionowanie podstaw ustrojowych państwa, w którym dana partia funkcjonuje. I to jest 

sytuacja dosyć rzadka dlatego, że w każdym państwie istnieją mechanizmy prawne do 

eliminacji tego typu partii politycznych. W każdym państwie istnieje w przepisach prawa – 

czasami w konstytucji, czasami w przepisach szczegółowych, w ustawach szczegółowych – 

narzędzie do kwestionowania prawności funkcjonowania takiej partii w systemie partyjnym. I 

tego typu narzędzia były bardzo słabo wykorzystywane w obu tych państwach dlatego, że 

przez ostatnich 20 lat – zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej – nie mieliśmy do 

czynienia z masowymi albo nawet z częstymi pozbawieniami praw funkcjonowania partii 

politycznych ze względu na ich antysystemowość. Chociaż i w Polsce, i w Czechach 

mogliśmy mówić o sytuacji, kiedy takie próby – po pierwsze – były uzasadnione, po drugie – 

mogły skończyć się sukcesem tych, którzy chcieli delegalizacji tych partii. W przypadku 

czeskim mam na myśli przede wszystkim tzw. Republikanów Miroslava Sládka. W tej chwili 

to jest partia praktycznie nieistniejąca; sam Miroslav Sládek – mówiąc szczerze – nawet nie 

wiem, czy jeszcze żyje, a już na pewno nie funkcjonuje w sferze politycznej, zwłaszcza na 

poziomie relewancji…  

 

Prof. Marek Bankowicz: Żyje, jest burmistrzem maleńkiego miasteczka… 

 

Dr Marek Migalski: Dziękuję za tę informację. Dobrym? 

 

Prof. Marek Bankowicz: Dosyć dobrym, tak. 

 

Dr Marek Migalski: Ciekawe, jak radzi sobie z opozycją antysystemową wobec siebie… 

Republikanie rzeczywiście mieli tendencję do kwestionowania porządku prawnego: nie tyko 

w kwestii praktyki, czyli kwestionowania, przeprowadzania akcji – nazwałabym je akcjami 

bezpośrednimi, ale również w kwestionowaniu prawomocności reżimu – świadomie używam 

ich terminologii – reżimu, który zapanował w Republice Czeskiej po ’92 r. Oni byli izolowani 

na arenie parlamentarnej, nieprzyjmowani na Hradzie, czyli na Zamku, przez prezydenta 

Havla. Podobnie zresztą jak KSČM, czyli partia komunistyczna, o wiele bardziej relewantna, 

obecna w czeskim systemie partyjnym od samego początku aż do chwili obecnej (chyba 

największe poparcie było w granicach 18%., Janosze w granicach 12%). To jest zresztą partia 

– to było w Pana recenzji – która świadomie nigdy nie zaprzeczyła swojej przeszłości i nigdy 

nie starała się dokonać jakiejkolwiek rewizji swojej aktywności w latach 1948… nawet 

można powiedzieć: 1945-1989. Ale u nich też można mówić o elementach antysystemowości, 

chociaż oczywiście jest to partia, która akceptuje reguły; ale wielokrotnie mówiła o tym, że 

jej marzeniem jest zmiana tych reguł na takie, które byłyby założone – to jest deklaracja z ich 
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statutu – na zasadach marksizmu-leninizmu. Czyli odwołanie się do tego dziedzictwa 

wskazywałoby na to, że ta partia w dalszym ciągu nie do końca akceptuje reguły liberalnej 

demokracji czy warunków rywalizacji w liberalnej demokracji. Chociaż akceptuje je de facto, 

uczestnicząc w wyborach czy przestrzegając prawa Republiki Czeskiej. W Polsce też się z 

tym problemem spotkaliśmy. W moim przekonaniu najsilniejsza partią, która nawet przeszła 

próg reprezentacji, a jednocześnie można ją nazwać – zwłaszcza w początkowej fazie jej 

aktywności – partią antysystemową, to jest Samoobrona. Były oczywiście mniejsze partie, 

zwłaszcza o takim nastawieniu narodowym, które kwestionowały porządek prawny, 

demokratyczny… Zastanawiam się nad klasyfikacja UPR, a teraz Kongresu Nowej Prawicy 

Janusza Korwina-Mikke, ze względu na to, że co prawda oni przestrzegają zasad prawa, 

uczestniczą w wyborach z różnym skutkiem, natomiast jednak lider tej partii wielokrotnie 

kwestionował pojęcie demokracji. Pisząc zresztą o demokracji używa takiego sformułowania, 

że daje literkę d, po czym resztę wykropkowywuje, tak żeby zasugerować, że to nie do końca 

chodzi o demokrację. I rzeczywiście tu można by kwestionować jej systemowość dlatego, że 

on – jak i część ruchów monarchistycznych – uznaje za zasadne zmianę reguł funkcjonowania 

państwa demokratycznego na jakąś formę niedemokratyczności – czy to jest monarchia, czy 

dyktatura. Natomiast to jest rzeczywiście wystąpienie przeciw temu, co jest zapisane w 

Konstytucji 1997 r. 

 

Prof. Marek Bankowicz: Dziękuję bardzo. Jeszcze Pana zapytam o te nazwiska teoretyków 

partii antysystemowych: kogo by Pan tu przywołał z grona politologów, którzy tym tematem 

się zajmowali tak teoretycznie, naukowo, badawczo i tę formułę partii antysystemowej 

wypracowali? 

 

Dr Marek Migalski: Nikt mi nie przychodzi do głowy, Panie Profesorze… 

 

Prof. Marek Bankowicz: Giovanni Sartori, to jest pierwsze nazwisko, które należy tu 

wymienić. Jeszcze inne by można, ale to jest takie fundamentalne. Dziękuje bardzo. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Panie Profesorze [Wojciech Sokół], bardzo proszę o 

pytanie. 

 

Prof. Wojciech Sokół [Recenzent]: Dziękuję. Panie Doktorze, moje pytanie będzie dotyczyło 

również komparatystyki omawianych systemów. I w związku z tym prosiłbym o 

przedstawienie problemu instytucjonalizacji partii politycznych w Polsce i w Czechach na 

podstawie znanych koncepcji czy teorii instytucjonalizacji.  

 

Dr Marek Migalski: W swojej książce stawiam tezę o tym, że w obu tych systemach doszło 

do postępującej instytucjonalizacji partii politycznych. Zwłaszcza, gdy porównamy sytuację z 

początku lat 90-tych z sytuacją obecną. To nie zawsze jest instytucjonalizacja, z której 

możemy być dumni czy zadowoleni, ale rzeczywiście ten proces instytucjonalizacji jest, 

postępuje i jest faktem niezaprzeczalnym. Po pierwsze, ukształtowało się w miarę jasne i – w 

moim przekonaniu lepsze niż na początku lat 90-tych – otoczenie prawne. Pan Profesor 

zwraca na to uwagę w swojej recenzji, mówiąc o tym, że używanie przeze mnie koncepcji 

„systemu” czy definicji „systemu” powinno być rozszerzone właśnie o te warunki rywalizacji 

partii politycznych. Rzeczywiście jest tak, że w książce również temu poświęcam uwagę, 

zwłaszcza zwracając uwagę na prawne uwarunkowania funkcjonowania partii politycznych, 

plus ustawy o partiach politycznych, plus ordynacje wyborcze, które w znaczącym – w moim 

przekonaniu: decydującym, rozstrzygającym właściwie – stopniu wpływają na kształt 

systemu partyjnego. To one kształtują reguły rywalizacji partyjnej, to znaczy mają również 
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wpływ na to, jak przebiega kampania, jak przebiega rywalizacja i wreszcie, jakie mamy 

wyniki. Proste eksperymenty, które każdy, kto zajmuje się badaniami politycznymi, może 

przeprowadzić, wie, że przy innych ordynacjach wyborczych, przy innych uwarunkowaniach 

np. finansowania partii politycznych otrzymywalibyśmy inne wyniki wyborcze. 

Instytucjonalizacja, o którą Pan Profesor zapytał, jest wobec tego, w moim przekonaniu, przez 

ostatnie 20 lat – bo tu już możemy mówić o dwóch dekadach – czymś, co warto odnotować, 

czymś, z czego ustawodawca nie zdawał sobie sprawy 20 lat temu… ponieważ ustawa o 

partiach politycznych i w Polsce, i w Republice Czeskiej – czy jeszcze wówczas w 

Czechosłowacji – była bardzo liberalna. Ale tu słowo „liberalna” musi mieć konotację 

negatywną, to znaczy – nie chcę powiedzieć „wolnorynkowa”, bo ja też jestem przywiązany 

do wolnego rynku i nie chciałbym postponować przez tego rodzaju przymiotniki tej instytucji 

– bardzo taka „swawolna” – jeśli mogę użyć takie swawolnego sformułowania. Widać, że w 

toku rozwoju demokracji ustawodawca w coraz większym stopniu zdawał sobie sprawę z 

tego, że bardziej świadome i restrykcyjne obudowanie rywalizacji partyjnej przepisami, które 

tę rywalizację będą ograniczać, jest dla dobra tego systemu i dla dobra systemu 

demokratycznego. To oczywiście ma również związek z – po pierwsze – depersonalizacją. 

Część partii politycznych w Polsce i w Republice Czeskiej przeszłą ten proces 

depersonalizacji; w Czechach – właściwie wszystkie; w Polsce – tylko część. Co też związane 

jest z tym, że partie, które przeszły ten proces depersonalizacji są instytucjami takimi, jakie 

moglibyśmy sobie życzyć. Nie będę polityzował naszej debaty, natomiast widać, że w istocie 

tylko dwa ugrupowania w Polsce, które funkcjonują od wielu lat, przeszły ten proces 

depersonalizacji, to jest: SLD i PSL. I tam wielokrotnie dokonywano zmiany liderów bez 

szkody dla tych formacji; albo inaczej: te formacje przetrwały ten proces depersonalizacji. 

Trudno sobie dziś wyobrazić depersonalizację w dwóch największych partiach dzisiaj, czyli 

w Prawie i Sprawiedliwości i w Platformie Obywatelskiej. A to oznacza wobec tego, że i ten 

proces, który dokonał się w Republice Czeskiej, wydaje się, że był nieuchronny i czeka nas – 

w jakiej perspektywie czasowej, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast ten proces, o którym 

mówimy, w moim przekonaniu jest dla systemu partyjnego – ale, mogę to powiedzieć, dla 

systemu politycznego – absolutnie wskazany i pożyteczny.  

 

Prof. Wojciech Sokół: Czy mógłby Pan jeszcze wskazać teoretyków, którzy zajmowali się 

koncepcją instytucjonalizacji? Czy na przykład znana jest Panu koncepcja Roberta Harmela i 

także Svasanda, norweskich politologów, którzy wyróżnili różne fazy tej instytucjonalizacji, 

fazy identyfikacji, fazy organizacji, fazę stabilizacji politycznej – czyli właściwie ich 

koncepcja wykracza poza ten wymiar prawny… 

 

Dr Marek Migalski: Mówiąc szczerze, nie uwzględniłem tego w książce, co zresztą jest przez 

Pana Profesora wytknięte, tak bym powiedział. 

 

Prof. Wojciech Sokół: Dziękuję. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Panie Profesorze [Jan Kofman], bardzo proszę… 

 

Prof. Jan Kofman [Recenzent]: Ja miałbym pytanie, takie troszkę inne, dałem temu wyraz w 

pierwszym akapicie. Pan Doktor zechciał wyłączyć i lustracje, i dekomunizację – przy 

tworzeniu przez Pana osi aksjologicznych, które Pan tam próbował skonstruować – jako 

problem niestandardowy, jako niestandardowe. A przecież one były typowe dla całego 

regionu, one są typowe w jakimś sensie. Ich się nie da, moim zdaniem, wyłączyć. Chciałbym, 

żeby Pan to uzasadnił. Zresztą chciałbym zwrócić uwagę, że Pan sam sobie zaprzecza – w 

przypisie. Dobrze przeczytałem te przypisy i rozumiem nawet ich sens; aż za dobrze nawet je 
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rozumiem jako elementy… no książka została wydana, to było ważne. Natomiast chciałbym, 

żeby Pan to uzasadnił, że ja nie mam racji, albo że odwrotnie – może jednak mam rację, że to 

jest bardzo ważny problem. Dzięki temu nie dokonał Pan oceny rządu 2005-2007 – a to była 

podstawowa sprawa wtedy. Podstawowa sprawa i dla PiS, i dla PO – sprawa dekomunizacji i 

lustracji. Pan pisze, że to nie jest standardowe… Nie jest standardowe, bo w Europie 

Zachodniej tego nie ma. Ale wszystkie kraje tu przechodziły przez ten okres, łącznie z Rosją, 

zresztą najgorzej.  

 

Dr Marek Migalski: To prawda. Panie Profesorze, potwierdzam pierwszą i drugą Pana tezę. 

W tym znaczeniu, że rzeczywiście to jest standardowe dla naszej części Europy, ponieważ 

każdy kraj musiał sobie z tym poradzić – jedni lepiej, drudzy gorzej, jedni szybciej, drudzy 

później. I w tym znaczeniu to był jeden z najważniejszych issue w debacie publicznej 

ostatnich 20 lat. Również oczywiście w latach 2005-2007. I myślę, że sytuacje napięcia czy 

podziału politycznego wokół tej kwestii można porównać tylko z podziałem na początku lat 

90-tych, czyli do 1993 r. Okazało się, że po 15 latach ten temat wrócił ze zdwojoną siłą, 

dzieląc scenę polityczną i w dużej mierze wyjaśniając wiele sporów politycznych. Dlatego, że 

wielu sporów z początku lat 90-tych nie da się wyjaśnić bez wyjaśnienia kwestii lustracji czy 

stosunku do lustracji i dekomunizacji. I wielu ze sporów politycznych w latach 2005-2007 nie 

da się zrozumieć bez zrozumienia sytuacji stosunku poszczególnych ugrupowań do 

lustracji… 

 

Prof. Jan Kofman: Ja przepraszam, że przerwę, ale chciałbym znać skutek tego procesu 

myślowego, który u Pana obserwuję. Uważa Pan, że miał Pan rację w przypisie, czy rację w 

tekście? Bo moim zdaniem teraz, co Pan mówi, wskazuje, że miał Pan rację w przypisie. 

Przypis jakby sugerował – mogę go tu nawet odczytać – że to właściwie była podstawowa 

sprawa. Tylko że w treści się to nie znalazło – ze skutkami, które ja oceniam ujemnie. Bo nie 

rozważył Pan lat 2005-2007. To była ostatnia część Pańskiej pracy, być może czas nie 

pozwalał… Nie mówiąc o tym, że miał jakieś skutki wtedy, paradoksalnie ma jakieś skutki do 

dzisiaj. Chciałbym poznać Pańskie zdanie: czy przyznaje się Pan do tego, że w przypisie ma 

Pan rację, czy przyznaje się Pan do tego, że w tekście głównym nie będzie Pan tego 

rozpatrywał?   

 

Dr Marek Migalski: Panie Profesorze, tak jak powiedziałem, przyznaję Panu rację w obu 

przypadkach i to nie jest dialektyczna odpowiedź – zaraz to spróbuje uzasadnić. Bo w tym 

znaczeniu Pan Profesor i ja z przypisu mamy rację, że była to kluczowa kwestia w Polsce. I w 

tym znaczeniu należy ją nazwać standardową. I ma rację Pan Profesor i ja z tekstu głównego, 

że nie można jej nazwać standardową w opisie tego, jak opisujemy systemy partyjne w ogóle. 

Dlatego, że ta tematyka, ten problemat nie był istotny dla państw Europy Zachodniej, bo one 

się tym nie musiałyby przejmować. 

 

Prof. Jan Kofman: Dla Europy Zachodniej nie był, ale my tu mówmy o Wschodniej. Tutaj ja 

jednak jestem bardziej zdecydowany niż Pan, Panie Doktorze. A powinno być odwrotnie. Ale 

w każdym razie dziękuję.  

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę, czy Recenzenci mają jeszcze pytania? Jeśli nie, bardzo 

proszę o pytania z sali. Bardzo proszę, Panie Profesorze… 

 

Prof. Krzysztof Gawlikowski: Ja miałbym następujące pytanie. Jak Państwo doskonale 

wiedzą, prezydent Lech Wałęsa odegrał dużą rolę w pierwszych latach formowania się 

naszego systemu politycznego. Z perspektywy dzisiejszego czasu, historii, bo mówimy 
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przecież o początkach lat 90-tych, jak by Pan ocenił rolę prezydenta Wałęsy, okresu 

prezydentury Wałęsy, dla naszego systemu politycznego, dla systemu partyjnego? Bo to były 

różne aspekty jego działalności, dosyć zróżnicowane. Jaka jest Pańska opinia? 

 

Dr Marek Migalski: Jeśli można od razu odpowiedzieć? Rozumiem, że intencją Pana 

Profesora pytania, jest ocena prezydentury, czyli lat 90-tych, 1991-95, czyli na tym się skupię, 

nie wracając do jego działalności z lat 80-tych i nie kontynuując tego jako osoby prywatnej 

czy pół-prywatnej po 1995 r. Moja ocena jego roli dla systemu partyjnego jest następująca: to 

była ogromna rola i rola negatywna. Ogromna, dlatego że w sposób znaczący wpływał on na 

kształtowanie się systemu partyjnego. Nie tylko dlatego że wiele partii politycznych 

sytuowało się na scenie politycznej w stosunku do prezydenta – zaczynając od środowisk, 

które współtworzyły jego komitet wyborczy z 1990 r. I to były tak różne ugrupowania jak 

Porozumienie Centrum czy KLD. Dzisiaj to jest trudno zrozumieć, że w tamtym czasie 

zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński wspierali kandydaturę Lecha Wałęsy 

przeciwko Tadeuszowi Mazowieckiemu. Ale również poprzez jego działalność już jako 

prezydenta – przypomnę zwłaszcza jego działalność, jego aktywność w tworzeniu np. BBWR 

do wyborów w 1993 r. Bo to było tak naprawdę jego dziecko. Przypomnę również jego 

współudział w utrudnianiu życia prawicowej, samookreślającej się jako niepodległościowa 

prawica, w 1992 r. I jego przegrana w ’95 r. pozwoliła na reintegrację prawicy w formule 

AWS. Jakkolwiek dziś oceniamy AWS, w moim przekonaniu nie mogło dojść do integracji 

prawicy, gdyby Lech Wałęsa wygrał wybory ’95 r. Trochę to opisuje anegdota… nie wiem, 

czy formuła naszej Rady dopuszcza opowiadanie anegdot, Panie Profesorze? 

 

Prof. Józef Fiszer: Jeśli jest ciekawa… 

 

Dr Marek Migalski: Przede wszystkim przyzwoita… Podobno na wieść o tym, że Aleksander 

Kwaśniewski wygrał wybory w 1995 r., Jarosław Kaczyński otworzył szampana. Dlatego że, 

jak rozumiał, wygranie wyborów przez Lecha Wałęsę spowoduję dalszą dezintegracje 

prawicy. Natomiast tylko przegrana Lecha Wałęsy mogła doprowadzić do integracji prawicy. 

Uważam, że Lech Wałęsa odegrał znaczącą, można powiedzieć: jedną z najważniejszych ról 

w kształtowaniu systemu politycznego i partyjnego w czasach, kiedy był prezydentem. I 

oceniam ten wpływ jako wpływ negatywny.  

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę, prof. Szklarski. 

 

Prof. Bohdan Szklarski: Ja niezależnie, ale na podobny temat mam pytaine. Tylko 

zastanawiam się, jak je zadać, żeby ono do tej teorii nawiązało. Wspomnę dwa nazwiska: 

Wałęsa i Havel – dwie postaci bardzo kluczowe dla transformacji. Żadnej z nich nie udało się 

zinstytucjonalizować tego przywództwa w formie partyjnej. Pytanie jest oczywiście, czy 

chcieli? Wałęsa usiłował, podejmował takie próby – przynajmniej BBWR czy ChDRP. Ja bym 

chciał, żeby Pan spróbował odpowiedzieć na pytanie: dlaczego te dwie czołowe postaci nie 

potrafiły swego przywództwa – niekłamanego charyzmatycznego przywództwa – przełożyć 

na partyjne struktury, które pozwoliłyby utrwalić się temu przywództwu i pozostawić jakąś 

ciągłość programową? I zastanawiam się, czy można by w tej odpowiedzi wykorzystać 

Webera i zastanowić się czy odnieść do procesu rutynizacji charyzmy? Czy to, że oni nie 

przetworzyli tego w partie, jest spowodowane tym, że oni świadomie nie chcieli poddać się 

temu, o czym pisze Weber? Jestem ciekaw Pana obserwacji na ten temat. 

 

Dr Marek Migalski: Dziękuję bardzo. Odpowiedź na Pana pytanie jest taka: obaj byli – 

stosując terminologie Webera – przywódcami charyzmatycznymi. I ma Pan rację, że obaj nie 
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stworzyli tych „partii prezydenckich” – tak moglibyśmy je nazwać. A odpowiedź: dlaczego?, 

byłaby taka: Wałęsa nie potrafił; Havel nie chciał. Wałęsa nie potrafił, choć podejmował te 

próby, o których Pan Profesor powiedział, i to zakończyło się fiaskiem. To znaczy okazało 

się, że jednak zgromadzenie wokół siebie takich osób jak prof. Eysymontt, jak Andrzej 

Olechowski nie skutkowało… pamiętam, że BBWR miał w granicach  5%... 5,8% chyba w 

1993 r. Natomiast sytuacja z Havlem jest bardziej skomplikowana. To znaczy rzeczywiście 

jest tak, że Havel nigdy nawet nie myślał o stworzeniu takiej partii. On miał oczywiście 

swoich ludzi w różnych partiach. I on chciał kontynuować te koncepcje, o której ja troszeczkę 

piszę w pracy, to znaczy koncepcję wypracowaną przez Masaryka i Benesza przed II w.ś. – 

funkcjonowania na zasadzie dwóch narzędzi, tak zwanej Petki i tak zwanego Hradu, czyli 

Piątki i Zamku. To była próba, przetestowana przez prezydentów przedwojennych, nie 

tworzenia własnego środowiska politycznego, ale wpływania na to, żeby ludzie bliscy 

Zamkowi, bliscy prezydentowi, mieli czołowy wpływ na funkcjonowanie podstawowych 

partii politycznych. Stąd na przykład brał się jego konflikt z Klausem i z Zemanem, dlatego 

że oni tego sposobu funkcjonowania nie akceptowali. Oni świadomie eliminowali ze swoich 

partii tych, których rozpoznali jako stronników Zamku. I powstało jedno stronnictwo, które 

może moglibyśmy nazwać „partią prezydencką” – chociaż ono nie powstało przy wysiłkach 

ze strony prezydenta, może z inspiracji – czyli  Unie Svobody (Unia Wolności), która była 

wymarzonym dzieckiem pana Prezydenta. Tylko że ona była pewną efemerydą polityczną i 

dosyć szybko zniknęła ze sceny politycznej. Ona powstała jako rozłam w ODS na przełomie 

97/98 r. To jeszcze wiąże się z jednym, a mianowicie, że Havel w swojej polityce używał 

bardzo często sformułowań o polityce antypartyjnej. Tak jak on mówił o polityce 

niepolitycznej, tak też bardzo mocno krytykował partyjność jako taką. Więc byłoby pewną 

perwersją intelektualną z jego strony, gdyby budując swój obraz jako polityka 

ponadpartyjnego, budował partie. Ponieważ on uważał, że partie są przyczyną zła – ja nie 

podzielam tej opinii – i żył w przekonaniu, że funkcjonowanie państwa należy oprzeć na 

funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego – co ja uważam za mrzonkę. I nie uważał, 

żeby te standardowe rozwiązania, które są przetestowane na Zachodzie i są przetestowane 

również w naszej części Europy, były ostatecznymi, na które należy się zgodzić. A to 

oznacza, że on uznawał, że im mniej partii i im mniej one są sprawne, tym lepiej, dlatego że 

polityka powinna być dokonywana przez NGO, ruchy społeczne, coś mniej 

zinstytucjonalizowanego – nawiązując do pytania prof. Sokoła. I w tym znaczeniu, 

konkludując, Wałęsie się nie udało, nie potrafił, a Havel nie chciał. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję. Pan prof. Markowski. 

 

Prof. Radosław Markowski: Takie pytanie zadam metodologiczne: dlaczego Pan porównuje 

Czechy z Polską? Co jest po stronie zmiennych niezależnych i zależnych? Czemu nie z 

Bułgarią czy z Węgrami? 

 

Głos z sali: Znajomość języka… 

 

Prof. Radosław Markowski: I jest Polakiem i nie ma ciotki Węgierki… Ale wracając i 

poważnie mówiąc: z tą instytucjonalizacją to jest ważna rzecz. To jest też Scott Mainwaring i 

Thimothy Scully z 1995 r., jest Peter Mair, którzy wnieśli takie bardzo teoretycznie nośne 

znaczenie tego, co to jest instytucjonalizacja. Czy Pan uważa, że w systemach 

wschodnioeuropejskich to się nie sprawdzają te teorie? Ale przede wszystkim: dlaczego 

Czechy i Polska? 
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Dr Marek Migalski: Panie Profesorze, najszczerzej jak potrafię, bo taka szczera odpowiedź 

się Panu należy z mojej strony. To jest dokładnie to, co pan Profesor był łaskaw powiedzieć: 

jedną z przyczyn, że znałem i jedno, i drugie, jest znajomość języka. I uznałem, że to może 

być inspirujące. Rzeczywiście, gdybym miał ciocię Węgierkę i ona by mnie za młodu 

nauczyła języka, to może uważałbym, że rozszerzenie tej komparatystyki o Węgry mogłoby 

być ciekawe – gdyby się okazało, że byłoby ciekawe. Bo to nie było tak, że ja postanowiłem 

sobie, że w związku z tym, że znam dwa języki… znam cztery, więc mógłbym cztery 

porównać. Ale uznałem, że z tych, które rozumiem, to przykład czeski jest najciekawszy, bo 

najbardziej inny niż polski. Najbliższy, a jednocześnie inny. Co więcej, muszę się Państwu 

przyznać – przecież książka powstała 5 lat temu – przygotowując się na dzisiejsze spotkanie z 

Państwem, przeczytałem ją po raz pierwszy od 5 lat. I byłem zdziwiony, jak ona już jest 

nieaktualna. Pamiętam, że jak ją zamykałem w 2008 r., to wnioski końcowe – na co zresztą 

państwo Recenzenci zwracali uwagę – były takie, że: czeski system partyjny jest stabilny, 

zachowania wyborcze są niezmienne, reguły są oczywiste; natomiast polski system jest 

zmierzający do stabilności, hordy wyborców chadzają sobie od jednej do drugiej partii, 

wyborca zdradza za kurtyną. Po tych 5 latach okazało się natomiast, że system partyjny czeski 

jest w rozsypce, tam jest kompletna rewolucja, wszystko się sypie, partie spadają, małe partie 

powstają; natomiast polski system okazuje się coraz bardziej spetryfikowany, żeby nie 

powiedzieć zabetonowany (z małym wyjątkiem Janusza Palikota), wyborcy trwają przy 

swoich partiach z uporem godnym lepszej sprawy. Jako politolog obserwuje to z ciekawością, 

jako polityk partii, która nie potrafi się przebić, jestem temu bardzo przeciwny. W tym 

znaczeniu ten system wydawał się bliski w sensie geograficznym, w sensie także przepisów 

prawa. a nagle się okazało, że przepisy tego są zupełnie inne. Znajomość języka była zatem 

jedną z przyczyn, natomiast także to, że odnalazłem w tym systemie coś zupełnie nowego – 

zmienną niezależną.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Prof. Andrzej Paczkowski.  

 

Prof. Andrzej Paczkowski: Bardzo ciekawa jest ta sprawa nietrafienia przez politologa w 

moment wydania swojej książki, bo jego konkluzje mają się nijak do tego, co się działo 

później. Ale zapewne Pan się tym specjalnie nie przejmuje, bo wszyscy politolodzy mają z  

tym problem. Nie tak dawno było kolokwium habilitacyjne pana Aleksandra Halla, który 

swoją książkę habilitacyjną oparł na założeniu, że zwycięstwo wyborcze Sarkozy’ego zmienia 

na wiele lat strukturę życia politycznego we Francji i prawica będzie już przynajmniej do 

połowy XXI w. rządziła. Tymczasem parę lat później to wszystko się rozsypało. To jest nie 

tyle przewaga historyka nad politologiem, co łatwiej jest być historykiem – mniej ryzykuje. 

Ale pytanie mam takie, związane z poruszaną tu kwestią różnicy pomiędzy opozycją a 

antysystemowością. Nie będę się domagał ani definicji, ani wskazania wielkich 

poprzedników, bo sam się na tym nie znam, ale interesuje mnie Pana stanowisko w takiej 

sprawie: sądzę, że jednym z elementów, które może służyć do rozróżniania jest stosunek do 

legitymizacji, także legitymizacji w postaci „mitu założycielskiego” tego systemu. Otóż: czy 

fakt, że jakieś środowisko polityczne, partia czy grupa twierdzi, że aksamitna rewolucja 

została przygotowana i zainspirowana przez służbę bezpieczeństwa, że te manifestacje 

studenckie to nie były żadne spontaniczne ruchy, tylko zostały zainicjowane przez 

funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, którzy nawet stosowali takie socjotechniczne 

chwyty, jak rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości o śmiertelnym wypadku itd. Jest 

to delegitymizacja mitu założycielskiego dla Republiki Czeskiej, a tym mitem założycielskim 

jest tu aksamitna rewolucja. Podobnie, jeżeli chodzi o scenę polską, uznanie że rozmowy 

Okrągłego Stołu to była tajna ugoda „różowych” z „czerwonymi”, niweluje Okrągły Stół jako 

mit założycielski czy część mitu założycielskiego III RP. Czy Pan uważa, że tego typu 
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wystąpienia, nawet znajdujące się często w dokumentach o charakterze programowym, 

można uznać już za działalność antysystemową czy to wciąż się mieści jeszcze w obszarze 

opozycyjności?   

 

Dr Marek Migalski: Dziękuję, Panie Profesorze. Cieszę się, że moje błądzenie co do prognoz 

uprawiam w tak zacnym gronie jak prof. Hall, i konstatuję to z radością i zarazem ze 

smutkiem. Odnosząc się natomiast do Pana pytania, nie podzielałbym opinii, że 

kwestionowanie „mitu założycielskiego” – tak, jak Pan to określił – jest jednocześnie 

kwestionowaniem porządku prawnego. Dlatego że oczywiście czym innym jest 

wykrzykiwanie na wiecu, że należy obalić „Republikę Okrągłego Stołu”, czym innym jednak 

jest mówienie o tym, że 20 lat temu w Polsce, w Czechach czy Czechosłowacji doszło do 

kompromisu politycznego pomiędzy grupami, które szukały tego porozumienia i które 

dogadały się, pomimo że część ugrupowań i w obozie władzy, i w obozie opozycji tego 

porozumienia nie chciały. Uważam wobec tego, że nawet jeśli znajduje się w materiałach 

programowych kwestionowanie tego początku – albo nie tyle kwestionowanie początku, co 

krytykowanie tego początku – nie uważam, żeby oznaczało automatyczne zapisanie tego 

kogoś czy tego środowiska do ludzi, których można by określać jako antysystemowych. 

Wydaje mi się, że to chodzi później o formę owych zmian. To znaczy, jeśli jest tak, że mamy 

IV republikę i chcemy wprowadzić V republikę, to nie oznacza, że jesteśmy antysystemowi. I 

tak jak w Polsce teoretycy IV RP – mam na myśli przede wszystkim Rafała Matyję i Pawła 

Śpiewaka… nie uważam, by należało ich zapisać do grona ludzi antysystemowych, tylko do 

tych, którzy chcą rzeczywiście – choć rozumiem, że tam nie chodziło o mit założycielski, 

tylko o praktykę – nie uważam, że ci którzy odwołują się do tych teoretycznych koncepcji 

wypracowanych przez obu naukowców, że automatycznie należałoby ich uznać za polityków 

(bo rozumiem, że mówimy o polityce), za polityków, których by można uznać za 

antysystemowych. To jednak jest później – jak rozumiem – również pytanie o narzędzia tego 

stanu rzeczy. I jeśli to jest wezwanie do buntu ulicznego, na przykład, to oczywiście wówczas 

mamy do czynienia – czy możemy mieć do czynienia – z antysystemowością. Natomiast 

jeżeli to jest wezwanie do zmiany konstytucji, do zmiany reguł rywalizacji partyjnej czy 

politycznej, to wówczas uznałbym to za opozycyjność, a nie za antysystemowość.  

 

Prof. Andrzej Paczkowski: Dziękuję. 

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Pan prof. Zbigniew Stawrowski.  

 

Prof. Zbigniew Stawrowski: Ja mam szczęście, że nie jestem politologiem ani też 

historykiem. Mam taką perspektywę filozoficzną, więc ona jest pozaczasowa, wieczna. I nie 

mam problemu z systemowością i antysystemowością, ponieważ poruszając się na poziomie 

meta jestem z zasady poza tym, anty w jakimś sensie. Ale wątek jest bardzo ciekawy: kwestia 

opozycji antysystemowej, czyli ten problem, który prof. Bankowicz podrzucił, zainspirowała 

mnie do zastanowienia się, czy jest możliwa odwrotna sytuacja – a mianowicie: koalicji 

antysystemowej, to znaczy antysystemowej koalicji rządzącej, rządu antysystemowego. W 

sytuacji, kiedy rząd, wykorzystując przewagę w parlamencie, łamie zasady konstytucyjne, 

przy pomocy służebnych prawników. Wydaje się, że taka sytuacja jest możliwa nie tylko jako 

przykład czysto teoretyczny, mógłby to być interesujący przedmiot badawczy dla 

teoretyków… Ale tego pytania Panu nie zadam ze względu na to, że jest Pan też czynnym 

politykiem i odpowiedź mogłaby być niezręczna. Natomiast idąc głębiej, pogłębiając ten 

wątek antysystemowy: powiedział Pan, że antysystemowość polega na prezentowaniu 

stanowiska antydemokratycznego, ktoś, kto jest przeciw demokracji, jest antysystemowy. 

Mam tu poważne zastrzeżenia i pytania… Tak mi się wydaje, że w konstytucji obowiązującej 
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w Polsce jest napisane, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa – mamy tu 

kilka elementów, które wymagają rozważenia i opisania, jakie są ich wzajemne relacje. Mam 

jedno proste, najprostsze pytanie, żeby Pan spróbował opisać relacje między demokracją a 

republiką: na czym polega ten związek (czy może przeciwieństwo – oczywiście są różne 

sposoby myślenia o tym)? Tak od siebie, nie musi się Pan tu powoływać na żadnych 

uznanych teoretyków, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o pewne myślenie o rzeczywistości 

politycznej zupełnie u podstaw. 

 

Dr Marek Migalski: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ostatnio zacząłem czytać raczej 

republikanów niż demokratów, używając tych sformułowań – nie jest to kategoria polityczna, 

tylko ma być filozoficzna. Przedostatnią książką, która przeczytałem był esej prof. Legutko – 

mojego byłego szefa, ale politycznego byłego szefa, nie naukowego. I to jest jeden z 

podstawowych problemów, które on tam stawia: napięcie między demokracją a republiką. Co 

więcej, mam wrażenie, że we współczesnej Polsce coraz więcej środowisk prawicowych 

odwołuje się raczej do idei republikańskich niż do idei demokratycznych. To, że to nie są 

pojęcia tożsame, jest dla mnie oczywiste. Co więcej, to są czasami – tak, jak opisywał to 

Tocqueville – pojęcia sprzeczne. Przy budowaniu republiki używa się innych mięśni niż przy 

budowaniu demokracji. I bardzo często mechanizmy demokratyczne zabijają wartości 

republikańskie. Pojęcie „wspólnotowości”, którego właściwie demokracja – tak jak ją 

definiują zwłaszcza współcześni… pojęcie „wspólnotowości nie musi występować w 

systemie demokratycznym. Ujęcie proceduralne demokracji praktycznie niweluje pojęcie 

„dobra wspólnego”, pojęcie „wspólnoty” I w tym znaczeniu zauważam, że przy kryzysie 

współczesnej demokracji i przy kryzysie – na to też zwracało uwagę dwoje Recenzentów – 

współczesnego kapitalizmu, coraz więcej środowisk intelektualnych i politycznych zwraca się 

ku ideom republikańskim, a ni ku ideom demokratycznym, uznając te drugie za 

niewystarczające, za atomizujące, za niewypełniające człowieka w tych potrzebach, które on 

ma, czyli w potrzebie wspólnotowości, potrzebie dobra wspólnego, potrzebie budowania 

czegoś więcej niż zestaw społeczeństwa jako zatomizowanych podmiotów. I w tym znaczeniu 

uważam, że przyszłość prawicy w Polsce i przyszłość prawicy w Europie należy raczej do 

republikanów niż do demokratów. Jeszcze raz podkreślam: w kontekście filozoficznym, a nie 

w kontekście nazewnictwa partii amerykańskich. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje bardzo. Bardzo proszę Panie Profesorze [Andrzej Friszke]. 

 

 

Prof. Andrzej Friszke: Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do pytania prof. Paczkowskiego, bo 

nie wiem, czy on jest zadowolony z odpowiedzi, czy nie – ale ja zdecydowanie nie. Więc 

będę ten temat drążył. Otóż problem mitu założycielskiego i jego delegitymizacji, która nie 

jest delegitymizacją polegającą na prostej krytyce sposobu dokonania kompromisu, jak Pan 

odpowiadał, tylko jest próbą zbudowania antylegendy, czyli świadomym bądź nieświadomym 

przedstawieniem całego scenariusza, który delegitymizuje właśnie sam sposób reformy 

państwa: czy wybór ludzki, czy przemiany – pokazując go nie jako autentyczne zdarzenie, ale 

jako grę ukrytych sił. I teraz pytanie to samo: czy tego typu działanie jest działaniem opozycji 

antysystemowej czy jednak mieszczącej się jeszcze w granicach systemu? Dziękuję. 

 

Dr Marek Migalski: Dziękuję. Panie Profesorze, w związku z tym musielibyśmy jednak wyjść 

od tyłu i zdefiniować system. Bo jeśli mamy powiedzieć o tym, co jest antysystemowe, to 

musimy wiedzieć, czym jest ów systemem. Jeśli ten system jest – w znaczeniu reguł – 

demokratyczny, jest zestawem reguł, które pozwalają na rywalizację wewnątrzpartyjną, 

wewnątrzpolityczną czy międzypolityczną w ramach konstytucyjnych uprawnień, to walka z 
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mitem założycielskim, budowanie antymitu czy delegitymizacja tamtego mitu nie jest 

antysystemowa. Dlatego że jeśli odbywa się w ramach tych reguł, które nazwałem przed 

chwilą systemem, to nie jest antysystemowa. Natomiast gdybyśmy uznali, że systemem jest 

coś innego, że systemem jest nie tylko system prawny, ale też system aksjologiczny, czyli te 

wszystkie pojęcie, które zostały sformułowane przez ostatnie 20 lat, również hierarchia 

wartości, hierarchia ludzi, hierarchia autorytetów, to w tym znaczenie negowanie mitu 

założycielskiego Okrągłego Stołu jest antysystemowe. Bo to oznacza, że tego typu myślenie 

wywraca absolutnie od początku do końca wszystko to, co przez ostatnie 20 lat zostało 

sformułowane. To znaczy, bohaterowie stają się zdrajcami, zdrajcy stają się bohaterami. I 

myślę, że z tego typu walką mamy do czynienia współcześnie. Myślę, że spór o Lecha Wałęsę 

jest w dużej mierze sporem dokładnie o to. Obalenie Lecha Wałęsy jako pozytywnej postaci – 

już nie tylko w prezydenturze, ale przez ostatnie 20 lat i przed 1990 r. – jeśli to się uda, jeśli w 

świadomości społecznej Lech Wałęsa będzie jednak zdrajcą i jednak przede wszystkim 

agentem, to znaczy wobec tego, że ten system można wywrócić do góry nogami. I tu widać, 

że wszyscy grają w to samo: ci, którzy chcą zachowania tej hierarchii, tego modelu, który jest, 

walczą o Lecha Wałęsa, i ci, którzy chcą odwrócenia tych wartości, walczą przeciwko 

Lechowi Wałęsie. I nie mówię tu o poszukiwaniu prawdy, bo to jest osobna rzecz i to jest 

zadanie naukowców. Mówię o walce politycznej czy o walce świadomowościowej, to 

również dotyczy świata publicystyki i komentatorów. To w tym znaczeniu można by było 

nazwać tych, którzy próbują obalić ten mit i tę hierarchię ludzi z antysystemu. Natomiast jeśli 

traktujemy to tylko w kategoriach pewnego reżimu prawno-instytucjonalnego, to nie. Tak 

bym to ujął.  

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę, Pani Profesor [Ewa Nalewajko]. 

 

Prof. Ewa Nalewajko: Ja mam krótkie pytanie, trochę w nurcie tego, o czym mówił prof. 

Stawrowski, tylko może nie na takim meta poziomie. Odczytuję u Pana taką normatywną 

wizję demokracji przedstawicielskiej, opartej na silnej kadrowej wyborczej partii, 

zdepersonalizowanej. To jest model klasyczny. Natomiast, jak wiemy, demokracja 

przedstawicielska bardzo się zmienia, zmienia się też miejsce, rola, charakter partii 

politycznych. I obecnie te debaty trochę w innym nurcie się lokują niż ta norma, do której Pan 

się odnosi. Na przykład koncepcje demokracji przywódczej, demokracji populistycznej. Czy 

mógłby Pan do tych debat właśnie odnieść koncepcje myślenia o partii politycznej?   

 

Dr Marek Migalski: Tu rzeczywiście możemy mieć dwojakie podejście do partii politycznej 

w systemie. To znaczy jeśli traktujemy partie tylko i wyłącznie jako pewien pas transmisyjny 

czy jako wyraziciela pewnych interesów danej grupy społecznej, zwłaszcza w kontekście 

socjo-ekonomicznym, czyli trochę odartej  aksjologii, to rzeczywiście wygląda na to, że partia 

ma być tylko i wyłącznie funkcjonalnym narzędziem do wyrażania pewnych socjo-

ekonomicznych interesów czy potrzeb. Natomiast jestem głęboko przekonany, że partie 

polityczne i powinny, i funkcjonują na zasadzie bardziej oparte o aksjologię. Co zresztą też 

było wytknięte przez większość Recenzentów, że przy podziale na prawicę i lewicę 

dokonywałam raczej podziału… z 14 czy 15 kategorii 9 jest raczej aksjologiczna, czy to 

stosunek do aborcji, czy kościoła, czy małżeństw homoseksualnych. I w tym znaczeniu jestem 

głęboko przekonany, że partie polityczne raczej wyrażają – zwłaszcza w Polsce, w 

przeciwieństwie do Republiki Czeskiej – mniemania, poglądy, idee, wartości swoich 

wyborców niż interesy. Gdyby było inaczej, zachowania wyborcze byłyby o wiele bardziej 

stabilne, ponieważ nasza sytuacja socjo-ekonomiczna nie zmienia się w ciągu 3 lat. A w 

Polsce zmiany wyborcze, zmiany preferencji wyborczych dokonywały się w sposób 

gwałtowny, żeby przypomnieć lata 2005-2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2005 r. 
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wygrywało wybory uzyskując 2,7 mln głosów, a dwa lata później przegrało wybory 

uzyskując 3,2 mln. Dlatego że Platforma Obywatelska zdobywała jako partia przegrywająca 

w 2005 r. 2,4 mln głosów, a dwa lata później zdobyła 6,7 mln wyborców. Jest niemożliwie, 

żeby milionom osób w ciągu dwóch lat tak się poprawiło albo pogorszyło; raczej pogorszyło, 

jeśli głosowali na partie opozycyjną. Więc w tym znaczeniu to ujecie normatywne, o którym 

Pani Profesor powiedziała, w moim przekonaniu jest bardziej uzasadnione, dlatego że ono też 

pokazuje, czym partia powinna być, a nie tylko czym jest, oraz jak wyborcy traktują partię 

polityczną – że to nie jest prosty wyraziciel ich interesów ekonomicznych, tylko to jest 

również wyraziciel ich emocji, statusu społecznego i również ich poglądu na sprawy 

aksjologiczne.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Profesor Stanisław Filipowicz.  

 

Prof. Stanisław Filipowicz: Mam krótkie pytanie, bo tu już wszyscy bardzo długo 

rozmawiamy. Krótkie, ale istotne, mam wrażenie, jest to pytanie. Usłyszeliśmy, że z zasady 

wszystkie przewidywania polityczne są chybione. Jakie znaczenie mogą mieć zatem badania 

politologiczne? – jakieś inne zapewne… Prognozowanie nie ma sensu… Pytanie byłoby 

zatem takie: czym różni się naukowe myślenie o polityce od myślenia potocznego? W jaki 

sposób powinna być uzbrojona refleksja naukowa dotycząca polityka, byśmy mogli dojść do 

wniosku, że oderwaliśmy się od sfery potocznego myślenia? Mam wrażenie, że tu kwestia 

teorii – w tym kierunku zmierzali, zadając swoje pytania, Recenzenci – jest niezmiernie 

ważna. Teorie modelują przedmiot badań i to jest niesłychanie ważne. Jak Pan odnosi się tej 

kwestii? 

 

Dr Marek Migalski: Panie Profesorze, jestem przekonany, że w tym przypadku pytanie było 

ciekawsze niż będzie odpowiedź. Ja nie mam odpowiedzi na Pana pytanie, ja mam te same 

wątpliwości, które ma Pan – i to dotyczy nie tylko prognoz, to dotyczy też opisu. To, że my 

się jako politolodzy – bo rozumiem, że pytanie było o pomyłki politologów w 

prognozowaniu, a nie pomyłki polityków – mylimy w prognozach, to ja jestem w stanie to 

zrozumieć, ponieważ rzeczywistość jest tak bogata, że ma prawo nas zaskoczyć. Ale to, że się 

mylimy… wystarczy przywołać wyniki badań opinii publicznej – jeżeli w ciągu jednego 

tygodnia politolodzy są proszeni o skomentowanie dlaczego PiS wzrosło o 7, a trzy dni 

później są proszeni o skomentowanie, dlaczego PiS spadło o 2, to tylko pokazuje w jakiej my 

jesteśmy krępującej sytuacji, jak bardzo nietwarde mamy narzędzia. Rozumiem, że wysiłkiem 

wszystkich nas te narzędzia są utwardzane, staramy się, by ta nauka nie była poezją. Każdy z 

nas próbuje… nie wiem, jak to Państwo oceniacie, bo to akurat w recenzjach się nie znalazło, 

ja próbuję dokonać takiej nowej kategorii podziału systemów partyjnych – Państwo 

Recenzenci odnotowali to, ale nie ocenili, czy to jest słuszne, czy niesłuszne… Ale każdy z 

nas stara się znaleźć takie narzędzia, które ten nasz opis by utwardzały. Ale mówiąc szczerze 

nie mam przekonania, abyśmy znaleźli ten punkt Archimedesowi, o który moglibyśmy się 

oprzeć.  

 

Prof. Józef Fiszer: Proszę Państwa, bardzo proszę o pytania do kolegi Habilitanta. Nie 

widzę… zatem Panu teraz podziękujemy na chwilę, Panie Doktorze. Przechodzimy do części 

zamkniętej. Proszę tylko jeszcze zostawić tematy wykładu habilitacyjnego. Dziękuję bardzo. 

 

Proszę Państwa, przechodzimy do części zamkniętej, czyli do oceny kolokwium 

habilitacyjnego. W kolejności zadawanych pytań, bardzo proszę o Państwa uwagi, oceny 

odpowiedzi Habilitanta.  
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Prof. Mirosława Grabowska: Mnie odpowiedź Habilitanta nie zadowoliła. Tym bardziej, że w 

recenzji, w przypisach podpowiadałam, co należy doczytać, z czym należy się zapoznać. Ale 

myślę, że tak ja, jak i my tutaj wszyscy musimy położyć na szali, z jednej strony – powiem za 

mocno, żeby powiedzieć krótko – ateoretyczność Habilitanta, z drugiej strony jednak 

ogromną wiedzę i, widać, takie żywe zainteresowanie i zaangażowanie w politykę, dużą 

inteligencję. Każdy będzie pewnie sam to rozstrzygał. Habilitant pamięta, ile milionów albo 

procent, na kogo, kiedy głosowało – co nie jest konieczne do pamiętania, natomiast nie 

pamięta, co napisał Sartori. A nawet odpowiadając panu prof. Szklarskiemu – ciekawie 

odpowiadając – nie zająknął się o Weberze ani jednym zdaniem. Sama będę w kłopocie 

decyzyjnym.  

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo dziękuję. Panie Profesorze? 

 

Prof. Marek Bankowicz: Utrzymam się w tym samym nurcie, jak moja poprzedniczka. To 

znaczy, przyjmuję odpowiedź na moje pytanie. Aczkolwiek ta ocena pozytywna jest daleka 

od entuzjazmu, gdyż wyszła tutaj ta podwójna natura pana dra Migalskiego, który jest bardzo 

mocny w opisywaniu faktycznych procesów politycznych i bardzo słaby w interpretowaniu 

tych procesów przez pryzmat teorii politologicznych. Dobrze oddał tu zatem istotę 

antysystemowości, dobrze pokazał przypadki partii antysystemowych w Polsce i w Czechach. 

Też umiejętnie ocenił jakość tej antysystemowości, ale zrobił to – o dziwo – umiejętnie w 

całkowitym oderwaniu od znajomości teorii partii antysystemowej, bo nawet tutaj – 

dopytywany przeze mnie – nie był w stanie wymienić nazwiska kogoś, kto tę kategorię w 

ogóle wymyślił: Giovanniego Sartoriego. Już nie mówiąc o czymś innym: pewnie nie zna 

takiego nazwiska, jak inny Giovanni i Włoch: Giovanni Capoccia, który od 10 lat uchodzi za 

modelowego teoretyka antysystemowości i kontynuatora Sartoriego. Ale właśnie nie znając 

tych podstaw teoretycznych potrafił wyindukować poprawną odpowiedź merytoryczną. Więc 

summa summarum ja tę odpowiedź przyjmuję, aczkolwiek nie jest to odpowiedź celująca czy 

bardo dobra – by ocenić to w kategoriach szkolnych.   

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Profesorze. 

 

Prof. Wojciech Sokół: Ja również nie będę oryginalny, jeżeli chodzi o ocenę pana dr 

Migalskiego. Nie do końca jestem zadowolony z odpowiedzi na moje pytanie. Aczkolwiek 

pewne elementy tego, co oczekiwałem, pojawiły się . Oczywiście pan Doktor ujawnił, że ma 

w dalszym ciągu duże rezerwy, jeśli chodzi o teorie partii politycznych, i w tym zakresie ma 

jeszcze dużo do nadrobienia. Natomiast prezentuje bogatą erudycję, podejście być może 

zbytnio publicystyczne, ale odpowiada w sposób żywy na każde pytanie, potrafi zaadaptować 

się do różnego rodzaju wyzwań, przed którymi stanął. Niewątpliwie są dobre strony obok 

tych znanych właśnie, jak sądzę, również słabości. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję. Panie Profesorze? 

 

Prof. Jan Kofman: Nie wiem sam, jak mam zakwalifikować odpowiedź. Przyjmuję z dobrą 

wolą, że się przyznał, że zasadniczo źle skonstruował… Nie uznając jednego z 

najważniejszych problemów całej transformacji w całym regionie za istotny dla dobrego 

podziału partii na lewicowe, prawicowe albo ponad tym podziałem – co powinien teraz, moim 

zdaniem, jasno powiedzieć. Na tym polegała ta specyfika i tutaj nie ma co się do zachodnich 

partii odwoływać. Ja przyjmuję, że tutaj przyznał mi rację i sobie w przypisie. Natomiast, jeśli 

chodzi o całość, to tutaj nie będę zupełnie oryginalny, mógłbym bardzo dużo, znacznie więcej 

o tych brakach teoretycznych powiedzieć – ale, zgadzam się, to jest banalne. Ta odpowiedź 
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dla pana prof. Szklarskiego była bardziej skomplikowana… troszkę się znam na Czechach też 

i cały ten pomysł, gdzie wytłumaczył Havla, to nie jest taki prosty w porównaniu z 

Masarykiem. Tam po pierwsze były i Piątki, i Ósemki, i Zamek i jeszcze coś więcej: to było 

tam sformalizowane; a to nie mogło być sformalizowane po wojnie. Tam partie uznawały, że 

te Piątki, to znaczy ich przedstawiciele przygotowują decyzje razem z prezydentem. A tu jest 

zupełnie coś innego. I tej odpowiedzi Pan nie dostał.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Panu Profesorowi. Teraz w kolejności zadawanych pytań, bardzo 

proszę. 

 

Prof. Krzysztof Gawlikowski: Podzielając w pełni opinię prof. Mirosławy Grabowskiej o 

całokształcie, chcę powiedzieć, że z odpowiedzi na moje pytanie o rolę prezydenta Wałęsy w 

formowaniu systemu politycznego jestem zupełnie niezadowolony. W moim przekonaniu 

otrzymałem odpowiedź działacza jednej z partii, który ocenia zupełnie poza kontekstem 

historycznym. Przypomnę, że przecież Wałęsa mówił o „lewej nodze i prawej nodze”, o tym 

że ten jednolity klucz Solidarności w Sejmie należy  podzielić, i że Polska powinna się dalej 

rozwijać w systemie wielopartyjnym, wieloideowym itd. Byście nie zostali Państwo pod 

wrażeniem mylnym, że jestem jakimś szczególnym miłośnikiem prezydenta Wałęsy, dodam 

że przez parę początkowych lat jego prezydentury bardzo blisko współpracowałem z tą 

Kancelarią, i w połowie tej prezydentury, uczestnicząc w takiej niewielkiej grupie, którą 

powołano dla reelekcji prezydenta, przygotowałem papier, analizę mówiąc, że w tym modelu 

prezydentury reelekcja prezydenta Wałęsy jest zupełnie wykluczona i wypunktowałem, jakie 

rzeczy należałoby zmienić w Kancelarii, żeby o reelekcji można było mówić w sposób 

realistyczny. I w tym punkcie moja współpraca z Kancelarią uległa zakończeniu. A moja 

analiza prognostyczna sprawdziła się znakomicie. Tak że nie zawsze prognozy formułowane 

są fałszywe… Ale niezależnie od tego uważam, że analizując system polityczny on popełnił 

duży błąd, nie dostrzegając ważnego elementu, ważnej roli Wałęsy zabiegów o wybór itd. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prof. Szklarski.  

 

Prof. Bohdan Szkalrski: Zgadzam się w pełni z ateoretycznością czy analfabetyzmem 

teoretycznym, ucieczką w opis i analizę rzeczywistości w zamian za ugruntowanie 

odpowiedzi w pewnych teoriach – to wszystko się zgadza. Mi się nasunęła pewna refleksja, 

słuchając tej odpowiedzi, co do kondycji politologii, bo erudycja, inteligencja, wiedza – 

wszystko pięknie, ale jednocześnie te braki teoretyczne… Ja przyjmuje tę odpowiedź i ten 

sposób funkcjonowania na kolokwium i radzenia sobie z pytaniami – jako student świetnie 

sobie poradził pan dr Migalski. I tak troszeczkę smutkiem mnie to napawa co do kondycji 

naszej politologii, czy ona rzeczywiście będzie trwać i rozwijać się w oderwaniu od tych 

wątków teoretycznych, od osadzeń głębszych teoretycznych? Ale to nie jest wina dr 

Migalskiego, to jest coś, co się dzieje w tej chwili –  ta refleksja mi się nasunęła i pozwoliłem 

sobie przy tej okazji krótko ją wygłosić. 

 

Prof. Józef Fiszer: Na zasadzie zwischenrufu: byłbym bardzo daleki, by oceniać kondycję 

polskiej politologii przez pryzmat wiedzy politologicznej pana Habilitanta. Panie Profesorze, 

proszę nie upraszczać i do takich ocen w konkluzjach nie dochodzić. 

 

Bardzo proszę, pan prof. Stawrowski. Przeprszam, pan prof. Markowski. 

 

Prof. Radosław Markowski: Moim zdaniem pytanie, dlaczego się porównuje dwa obiekty, w 

nauce w ogóle jest zasadne. Kompletnie mnie nie satysfakcjonująca odpowiedź. Chodziło o 
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to, żeby powiedzieć, co się przez 20 lat w podobnych – bo od tego zaczynał mówić – 

systemach różniło, a co nie. Nie chodzi o to, żeby prowadzić własne badania, po prostu 

mnóstwo jest o tym literatury, to są wagony książek, które są na ten temat napisane. Na drugie 

pytanie, o to dlaczego Scott Mainwaring i Thimothy Scully, ani Peter Mair nie zaprzątnęli 

jego uwagi… trudno powiedzieć, ja studentom stawiam za to dwóje, więc nie wiem… nie 

odpowiedział na to drugie pytanie. Przykro mi. Podzielam zdanie, że może to świadczy o 

czymś głębszym… ale to całkiem niezadowalająca odpowiedź na obydwa pytania. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Pan prof. Andrzej Paczkowski. 

 

Prof. Andrzej Paczkowski: Ja odnoszę wrażenie, że pan dr Migalski jest bliższy mentalnie 

historykom niż politologom. Jego interesują wydarzenia, opisanie tego, co się stało, natomiast 

nie interesuje go w ogóle próba ulokowania tego w jakiejś teorii, odwołania się do teorii. On 

te teorie kiedyś tam studiował, mniej więcej wie, czym się republika różni od monarchii i 

uważa, że to jest w zasadzie wystarczające. I muszę Państwu powiedzieć, że 99,9% 

historyków tak właśnie postępuje, że ani do swoich opracowań, ani nawet do swojego 

bieżącego myślenia nie wprowadza elementu teoretycznego i nie próbuje przyłożyć tego, co 

bada, do jakichś teorii. Oczywiście są wyjątki, szczęśliwie, bo powinny być wyjątki. Tak więc 

ja akceptuję te wypowiedzi dra Migalskiego chyba łatwiej niż koledzy politolodzy, ponieważ 

jestem przyzwyczajony do tego trybu analizy. 

 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Panu Profesorowi. Bardzo proszę, prof. Stawrowski. 

 

Prof. Zbigniew Stawrowski:  Ja mam też podobne odczucia, że Habilitant nie odpowiedział na 

moje pytanie. Zaczął bardzo inteligentnie mówić to, co mu się kojarzy z ideą republiki, 

powiedział, że prawica od idei demokratycznych odchodzi w stronę idei republikańskich… 

jakby nie podjął bezpośrednio pytania. I na koniec odpowiedział – na koniec, po tym długim, 

długim przemówieniu pojawiło się u niego to najważniejsze rozróżnienie, że w myśleniu 

demokratycznym tak naprawdę kategoria władzy jest najważniejsze, a w myśleniu 

republikańskim i wspólnota, i dobro wspólne. Ja miałem wrażenie, że on nawet tego nie 

zauważył, że to powiedział, i że wiedział. To pokazuje, że jego sposób myślenia jest inny, nie 

jest politologiczny, gdzie trzeba poznać nazwiska, książki. Ma niezwykle sprawny umysł i 

jest kimś, kto próbuje zrozumieć rzeczywistość polityczną, i potrafi to robić. Nieco inaczej 

niż teoretycy – tu rzeczywiście ma braki. I ma nie tylko „rezerwy”, ale ma pewną niechęć do 

teorii. Ale przyjmuję jego odpowiedź, bo okazało się, że to, o co pytałem, to on jest tego 

świadomy, on to jakoś wie. 

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę, prof. Andrzej Friszke. 

 

Prof. Andrzej Friszke: Ja jestem trochę w kłopocie, bo to nie jest do końca moje pytanie, 

kontynuowałem to, o co pytał prof. Paczkowski. I mam takie mieszane uczucia. Habilitant 

powiedział to z grubsza prawidłowo, nie do końca pewnie bym się z nim zgodził, ale mam 

prawo się nie zgadzać. Zwracam uwagę na jeden wątek, który być może Państwu umknął, a 

myślę, że on jest dosyć ważny, żeby zauważyć jego sposób myślenia: odróżnił analizę pewnej 

rzeczywistości danego czasu, podejmowaną w badaniach naukowych, np. historycznych, od 

całkowicie innej rzeczywistości podejmowanej w publicystyce i działalności politycznej. 

Czyli możemy – przepraszam – sobie badać, pisać książki. I nie ma to żadnego znaczenia, 

żadnego wpływu – i mieć, rozumiem, nie powinno – na to, co robią politycy zmierzając do 

pewnego celu. To jest dosyć istotne, być może najważniejsze z tego wszystkiego… smutne 
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poniekąd, … nie wiem, czy tak powinno być. W każdym razie  w PRL próbowaliśmy walczyć 

z tym, że naukowcy coś piszą o historii, a sekretarze mówią kompletnie coś innego. To jest 

jakby potwierdzenie, że rzeczywistość jest niezmienna.   

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję. Proszę, Pani prof. Ewa Nalewajko.  

 

Prof. Ewa Nalewajko: Ja króciutko i podobnie jak poprzednicy. Jestem pod ogromnym 

wrażeniem komunikacyjnych zdolności, inteligencji Habilitanta. Ponieważ nie uzyskałam 

odpowiedzi zgodnych z moją intencją. Zakładam, że po 2008 r. coś się dzieje w systemach 

demokratycznych i w systemach partyjnych, Habilitant śledzi to na bieżąco i chciałam 

otworzyć nowe pole dyskusji. Ale to nieważne. On zinterpretował moje pytanie w bliski sobie 

sposób i w tym sensie odpowiedział na moje pytanie. Muszę więc przyjąć, że uzyskałam 

odpowiedź, chociaż nie jestem z niej zadowolona.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Pani Profesor. I Pan Profesor Filipowicz.  

 

 

Prof. Stanisław Filipowicz: Ta odpowiedź na moje pytanie była dość symptomatyczna i te 

symptomy zostały tu już opisane w wypowiedziach Państwa. Nie będę się więc już rozwodził. 

Natomiast trochę to mnie zaniepokoiło, bo mogę sobie bardzo łatwo nawet wyobrazić 

zupełnie innego rodzaju odpowiedź i ona nie musi oznaczać jakiejś rozpaczliwej 

ekwilibrystyki w świecie teorii. Jednak wywieszanie białej flagi, takie deklarowanie 

bezradności całkowitej jest czymś dość zaskakującym. Mamy do czynienia z różnymi 

koncepcjami wiedzy o polityce, w ogóle z różnymi koncepcjami wiedzy: taka koncepcja 

Comte’owska savoir pour prévoir trąci anachronizmem. Więc można było, jak sądzę, 

wyobrazić sobie jakąś inną interpretację takiego pytania. Tutaj właśnie dowiedzieliśmy się, że 

rzeczą naturalną jest bezradność i jakoś z tym musimy żyć. Nie do końca jestem przekonany, 

że powinniśmy właśnie tak myśleć w badaniach naukowych.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Panie Profesorze. Bardzo proszę… 

 

Prof. Jan Kofman: Ja bym tu jednak zdanie jeszcze chciał powiedzieć. Bo wygląda to tak 

pesymistycznie. Ale ja chcę w swoim imieniu – nie mówię w imieniu Recenzentów. 

Recenzenci wszyscy powiedzieli „tak”, wiedząc o wszystkich brakach. Czyli wzięliśmy pod 

uwagę braki dra Migalskiego, jego braki teoretyczne ogromne, zresztą potwierdzone. 

Dlaczego powiedzieliśmy „tak” – każdy w swoim sumieniu to rozstrzyga. To znaczy, 

przynajmniej Recenzenci (można zagłosować przeciwko Recenzentom) uznali, że mimo 

wszystko, wiedząc że tu jest nic, to jednak coś dał. Na tyle dał, że możemy mu przyznać ten 

tytuł. Mówię to zupełnie otwarcie, o to mi chodzi. Zgadza się Pan? 

 

Prof. Marek Bankowicz: Zgadzam się, tak. Ale też musimy rozdzielić dwie rzeczy: ocenę 

pracy i dorobku, i dzisiejszego kolokwium. Atoli dzisiaj potwierdziły się wszelkie słabości 

dra Migalskiego, na które zwracaliśmy uwagę zgodnie jako Recenzenci. Ale przy okazji też 

uznaliśmy, że ten element pozytywny przeważa w ostatecznej ocenie.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Profesor Roszkowski. 

 

Prof. Wojciech Roszkowski: Przysłuchiwałem się i pytaniom, i odpowiedziom, i Państwa 

uwagom. I nasuwa mi się jednak taka obserwacja w nawiązaniu do tego, co prof. Friszke 

powiedział: że bezradność wobec teorii wcale nie musi skutkować bezradnością wobec 
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rzeczywistości. I chyba Habilitant znakomicie tego dowiódł. To było bardzo ciekawe 

kolokwium. Oczywiście nie ze wszystkim można się było zgodzić. Te braki teorii – 

oczywiście, Państwo mają rację. Natomiast to nie zmienia faktu, że to było jedno z 

ciekawszych kolokwiów, któremu się przysłuchiwałem. Można powiedzieć pesymistycznie: 

po co nam teorie, jeżeli bez znajomości teorii można wyciągnąć ten sam wniosek? I z tym 

Państwa zostawiam. Wydaje mi się kolokwium było raczej dobre. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wypowiedzi dotyczące kolokwium, 

przebiegu, odpowiedzi Habilitanta. Jeśli nie ma… Zatem kończymy dyskusję.  

 

Powołuję Komisję Skrutacyjną [w składzie: prof. Aleksander Manterys – Przewodniczący, 

prof. Grzegorz Nowik, dr Paulina Codogni]. Komisja przystępuje do pracy, a my 

przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dra 

Marka Migalskiego. Przypomnę ordynację: skreślamy dwie opcje, zostawiamy jedną.  

 

 

 

Ad. 3.  

Glosowanie tajne w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dra Marka Migalskiego.  

Prof. Józef Fiszer: W głosowaniu nad kolokwium głosy wstrzymujące są liczone na „nie”. 

 

Przebieg głosowania: 

Głosowało 35 osób, ważnych  głosów - 35  

Za      -   20 głosów 

Przeciw      -     8 

Wstrzymało się od głosowania  -     7 

 

Tym samym Rada Naukowa ISP PAN w głosowaniu tajnym przyjęła kolokwium 

habilitacyjne dra Marka Migalskiego. 

 

Uchwała Rady Naukowej ISP PAN nr 261 z 22 II 2013 r. 

 

 

Prof. Józef Fiszer: Wynik głosowania jest pozytywny dla Habilitanta. Zatem, proszę Państwa, 

Habilitant przechodzi do drugiego etapu, czyli do wykładu habilitacyjnego. Proszę o chwilę 

uwagi. Mamy trzy propozycje tematów wykładu habilitacyjnego, zgłoszone przez dra 

Migalskiego. Odczytam najpierw, a później przystąpimy do głosowania. Głosujemy tylko raz, 

nad tematem, którego chcemy wysłuchać. Tematy: (1) Bezpośrednie wybory prezydenckie a 

czeski system partyjny; (2) Polski system partyjny po 2009 r.; (3) Geografia polityczne 

Parlamentu Europejskiego. Kto jest za tematem nr 1… 

 

Prof. Jan Kofman: Ale może najpierw jakąś dyskusję?  

 

Prof. Józef Fiszer: „Bezpośrednie wybory prezydenckie a czeski system partyjny”… 
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Prof. Jan Kofman: To jest: każdy sobie życie ułatwia – dwa tematy są z pracy. Tak się, 

uważam, nie powinno robić. To nie jest jego wina, ale tak nie powinno być. Natomiast temat 

nr 3 – tak, bo mamy tu ocenić wartość jego wypowiedzi. Ja bym głosował na temat nr 3.  

 

Prof. Józef Fiszer: Proszę Państwa, po tych uwagach, ale w kolejności głosujemy. Kto jest za 

tematem nr 1? Nie widzę. Kto jest za tematem nr 2? 7 osób; dziękuje bardzo. I kto jest za 

tematem nr 3? [28 osób] Zatem zgodziliśmy się na temat nr 3. Proszę poprosić Habilitanta.  

 

Panie Doktorze, miło mi zakomunikować, że wynik głosowania jest dla Pana pozytywny. 

Został Pan dopuszczony do drugiego etapu kolokwium habilitacyjnego, czyli wygłoszenia 

wykładu habilitacyjnego. Szanowna Rada wybrała temat nr 3: „Geografia polityczna 

Parlamentu Europejskiego”. Wykład będzie Pan wygłaszał przez 30 minut i ani minuty 

dłużej. Może Pan korzystać ze skromnego konspektu. Nie wolno zaś czytać, korzystać z 

notatek. Bardzo proszę. 

 

 

 

Ad. 4.  

Wykład habilitacyjny dra Marka Migalskiego. 

 

 

Dr Marek Migalski: Dziękuje bardzo. Oczywiście tytułując ten temat „geografia polityczna”, 

mam pełną świadomość, że ujmując go w cudzysłowie świadomie nadużyłem 

terminologicznych standardów. Wiemy, co oznacza „geografia polityczna”, i ona nie może 

mieć nic wspólnego z tym, co mamy w Parlamencie Europejskim [PE]. Natomiast używając 

tego terminu chciałem Państwa zachęcić do przyjrzenia się PE takim, jakim ja go również 

widzę. Więc, jeśli Państwo pozwolicie, to chciałbym używać w czasie tego wykładu również 

tej wiedzy, którą posiadłem przez 3 lata. Bo, jak rozumiem, jeśli to dobrze interpretuję, 

Państwa wybór padł na ten temat, że również można mieć pewne przekonanie, że przez ponad 

3 lata urzędowania w Parlamencie, posiadłem pewną wiedzę insiderską, która różni się trochę 

od tej wiedzy, którą czerpiemy z podręczników, które zresztą sami piszemy. I że pod tym 

względem… dla mnie przynajmniej było to doświadczenie niezwykłe, ponieważ zobaczenie 

Parlamentu takim, jaki on jest naprawdę, zwłaszcza w tych kategoriach politycznych i 

skonfrontowanie tego z tym, co wiedziałem wcześniej, jest rzeczywiście doświadczeniem 

interesującym. I tak jak doświadczenie polityczne wprowadza pewne novum w stosunku do 

tego, co wiedziałem wcześniej, tak i funkcjonowanie w PE jest czymś innym niż miałem 

przyjemność czerpać z podręczników.  

 

Owa „geografia polityczna” zasadza się na sojuszu dwóch wielkich partii czy dwóch wielkich 

frakcji, czyli socjalistów i chadeków. Ten układ jest praktykowany już od kilku kadencji. Jest 

on układem dziwnym. To znaczy, to jest układ, który jednoczy dwie największe – ale 

jednocześnie ideologicznie przeciwne przecież sobie – grupy polityczne. I chociażby z tego 

punktu widzenia jest to sytuacja wyjątkowa. Z informacji, które napływają od co najmniej 

dwóch grup politycznych, czyli od liberałów i zielonych, o których za chwilę, można 

wnioskować – to jest prognoza, więc mniej więcej za dwa lata będziemy wiedzieć, czy ona 

miała cokolwiek wspólnego z rzeczywistością – że to jest ostatnia tego typu kadencja, kiedy 

doszło do tej „wielkiej koalicji” (jeśli można używać określenia z parlamentu krajowego) 

pomiędzy socjalistami i chadekami. Dlatego że ten układ się powoli wyczerpuje. To zresztą 

było widać… brak zaufania między tymi dwoma grupami było widać w czasie wyborów na 

Przewodniczącego Izby: o ile Jerzy Buzek na początku kadencji jako kandydat EPP dostał 



20 

 

bezproblemowe 555, o tyle już Martin Schulz, który zgodnie z umową między socjalistami i 

chadekami miał przewodniczyć izbie przez następne 2,5 roku, już miał poważne problemy. I 

istniało wielkie ryzyko, że nie uzyska tej większości, dlatego że część grup politycznych była 

w naturalny sposób przeciwna, natomiast duża część chadeków czyli duża część europosłów 

EPP wyłamała się z tej dyscypliny. W związku z tym, że głosowanie jest tajne, bardzo trudno 

było dojść i zidentyfikować tych, którzy się wyłamali. I to był ostatni moment, kiedy 

prawdopodobnie socjaliści zrozumieli, że ten układ w przyszłym parlamencie może już nie 

funkcjonować. Przez ostatnie wybory wygrywała prawica i istniała możliwość stworzenia 

prawicowej koalicji w Parlamencie. To jednak było odrzucane przez EPP. Ostatnia taka 

propozycja padła na początku obecnej kadencji, czyli sformowania koalicji EPP i ECR (czyli 

konserwatystów) oraz liberałów, być może z pewnym dodatkiem EFD czyli grupy Europy 

Wolności i Demokracji charyzmatycznego przywódcy Farage’a, ale te głosy nie były 

potrzebne. Natomiast ta propozycja została odrzucona przez EPP. Oczywiście, że EPP była w 

tej kwestii inspirowana przez socjalistów, ponieważ w takim wypadku socjaliści zostaliby na 

całe 5 lat pozbawieni możliwości tego współdecydowania, które im dzisiaj wynika z tej 

„wielkiej koalicji” z chadekami. I mam informacje, to jest dość powszechnie dyskutowane, że 

po przyszłych wyborach zlikwidowane zostaną dwie grupy polityczne, czyli zielonych i 

liberałów, stworzona zostanie jedna partia (jeszcze trudno powiedzieć, jak ona się będzie 

nazywać), i że ta zjednoczona grupa lewicowo-liberalna czy socjal-liberalna będzie chciała 

współuczestniczyć w rządzeniu – jeśli można tu użyć nieadekwatnego do sytuacji 

sformułowania – razem z socjalistami. A to by oznaczało złamanie tego dotychczasowego 

obyczaju – w moim przekonaniu zresztą zasługującego na krytykę – funkcjonowania układu 

politycznego ponad podziałami ideologicznymi. Oczywiście, że jest tak, że na początku 

kadencji funkcje są rozdzielane metodą d’Hondta pomiędzy poszczególne grupy polityczne 

na zasadzie ich wielkości. System ten premiuje wielkie partie. I w tym znaczeniu większość 

komisji, delegacji i ich kierownictw obsadzana jest przez dwie wielkie partie. W praktyce 

wygląda to w ten sposób, że jeśli w jakiejś komisji czy delegacji, czy w jakiejkolwiek innej 

sprawie, która wchodzi na salę plenarną, dojdzie to porozumienia socjalistów z chadekami, to 

praktycznie sprawa jest rozstrzygnięta. Wszystkie małe grupy grają na podział między nimi, 

na to by jednych skłócić z drugimi, bo to jest jedyna szansa na to, by wespół z tymi, których 

się pozyska, przeforsować własne interesy. I tak czasami bywa; rzeczywiście to się czasami 

udaje. Wówczas zawiązują się koalicje ad hoc. Najczęściej jest to koalicja EPP, ECR i 

liberałów czyli ta, która była proponowana na początku. Okazuje się, że zwłaszcza w 

sprawach ekonomicznych jest taka możliwość. Często zawiązują się koalicje socjalistów, 

zielonych i liberałów (i zjednoczonej lewicy) – tu z kolei mamy do czynienia bardzo często z 

koalicjami opartymi o kwestie aksjologiczne. Dlatego że systematycznie w sprawach 

aksjologicznych lewa strona sali wygrywa z prawą strona sali, mniej więcej większością 150 

głosów. Zawsze jak poddawane są pod głosowania materie natury aborcji, małżeństw 

homoseksualnych, tego typu rzeczy, które – wbrew temu, co deklaruje się w kampaniach 

wyborczych – są tematem refleksji i decyzji PE (chociaż te decyzje nie zawsze mają moc 

sprawczą). Zawsze w tych sytuacjach ta strona konserwatywno-prawicowa, tak ją można 

nazwać, przegrywa z grupą lewicową. I jest tak dlatego, że bardzo częsta pęka EPP. EPP ma 

największy problem z utrzymaniem jedności – w związku z tym, że jest największą partią (to 

jest naturalne), ale też jest najbardziej zróżnicowana wewnętrznie; i ideologicznie, tym 

samym. I bardzo często jest tak, że EPP pęka w sytuacjach, w dwóch sytuacjach: kiedy 

dochodzi do kontrowersji na gruncie ideologicznym oraz w sytuacjach, kiedy tematem 

refleksji, czyli później decyzji PE są interesy narodowe. W tym momencie właściwie już 

wszystkie grupy pękają – w największym stopniu EPP, w drugiej kolejności pękają socjaliści. 

Wielokrotnie było tak, że np. polscy socjaliści – czyli przedstawiciele SLD czy UP, bo tam 

jest również europoseł Gierek, który reprezentuje Unię Pracy – w momencie wyboru 
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pomiędzy głosowaniem wartościami, a głosowaniem interesami narodowymi, bardzo często 

grupy lewicowe również głosują w interesie swoich krajów.  

 

 

Po raz drugi mam pytanie do Pana Przewodniczącego: czy mogę opowiedzieć anegdotę? 

Mam nadzieję, że również ciekawą… 

 

 

Prof. Józef Fiszer: Bardzo proszę… 

 

Dr Marek Migalski: Jeden z europosłów PO opowiedział mi, pracując nad bardzo ważną 

rezolucją z punktu widzenia niemieckich firm, przyszedł na negocjacje. I praktyka wygląda 

tak, że poseł-prowadzący jest z jakiejś grupy politycznej, pracuje nad danym projektem we 

współpracy z tak zwanymi „shadowami” czyli posłami-cieniami z innych grup politycznych. 

On jest EPP, wobec tego ECR przysłał swojego „shadowa”, EFD, liberałowie, zieloni, 

socjaliści. I on był zdziwiony, ponieważ okazało się, że ze wszystkich grup politycznych 

„shadowami” do tego raportu, który był bardzo ważny z punktu widzenia zainteresowania 

niemieckiego, byli Niemcy. Jedyna grupa, która przysłała nie-Niemca, to był ECR – 

powodem jest tylko to, że po prostu w ECR nie ma Niemca. To oczywiście nie jest uwaga 

antyniemiecka. Ona pokazuje tylko, że dokładnie w ten sposób wszystkie inne nacje starają 

się zabezpieczać swoje interesy. Z faktu, że Niemców jest najwięcej ze względu na liczbę 

mieszkańców – ich jest dwa razy więcej niż Polaków, również w PE – mają tę zdolność do 

obsadzania tych miejsc, gdzie ważne są ich interesy. Polacy robią dokładnie to samo. Być 

może w mniejszym stopniu jesteśmy sprawni, bo – po pierwsze – nas jest mniej, a – po drugie 

– jesteśmy krócej w Unii i mamy mniejszą zdolność do takiego przepychania się w tych 

wewnętrznych warunkach. Ale mam głębokie przekonanie – i to jest ta refleksja, którą 

chciałbym się z Państwem podzielić – że w PE pod płaszczykiem interesów europejskich, 

ogólnoeuropejskich, wspólnotowych, toczy się bardzo brutalna gra o interesy narodowe. I jest 

to akceptowalne. To, czego w moim przekonaniu należy się nauczyć, to jest to, żeby walczyć 

o te interesy, używając tych narzędzi narodowych. Klasycznym przykładem było wystąpienie 

prezydenta Hollande’a na ostatniej sesji w Strasburgu, kiedy używając terminologii absolutnie 

europejskiej i unijnej, i tego żargonu PE, bronił bardzo partykularnych interesów Francji. I na 

pytanie jednego z eurodeputowanych, czy nie należałoby jednak rozważyć możliwości 

zlikwidowania siedziby w Strasburgu – bo, jak Państwo wiecie, to jest bardzo kosztowna 

zabawa – powiedział, że nie, dlatego że Strasburg jest symbolem pojednania francusko-

niemieckiego, a tym samym pojednania europejskiego. I z tego względu należy tę siedzibę 

tam utrzymać. I to mniej więcej wywołało taką reakcję, jak u Państwa na sali [brak reakcji 

sali], ale też wszyscy docenili umiejętność obrony interesu strasburskich restauratorów, 

taksówkarzy, barmanów, hotelarzy – wszystkich pracowników usług, jak to niektóry złośliwie 

mówią, którzy żyją z tego, że kilka tysięcy osób – bo to przecież nie jest 750 

europarlamentarzystów, tylko to są również urzędnicy europarlamentu i innych instytucji 

unijnych – przyjeżdżają co miesiąc na 4 dni do Strasburga, powodują gwałtowny wzrost cen 

w hotelach, restauracjach i gdzie indziej.  

 

Umiejętność obrony interesu narodowego przy użyciu terminologii i narzędzi unijnych jest 

czymś, czego Polacy powinni się nauczyć, a czego w moim przekonaniu nie potrafimy. I to 

widać w PE w tym, jak przemawiają różne frakcje: albo nie wierzymy w ten interes 

narodowy, albo wierzymy, ale nie mówimy tym językiem europejskim. Jesteśmy zatem 

traktowani albo jako ludzie, którzy nie mają chęci do walki o te interesy, albo jako ludzie, 

którzy o te interesy walczyć nie potrafią, ponieważ używają niespotykanego tam języka. To, 
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co charakterystyczne jest dla wielkich grup politycznych, to jest umiejętność porozumiewania 

się w sprawach praktycznych i umiejętność nadawania sporom partykularnym pewnego 

charakteru uniwersalnego.  

 

Charakterystyczne jest to, że rozłożenie sił czy rozłożenie posłów w PE, czyli owa 

„geografia”, jest następująca: na skrzydłach siedzi Zjednoczona Lewica – i to jest 

rzeczywiście lewica, której my już w Polsce nie mamy, bo to są osoby, które posługują się 

językiem leninowskim, posługują się terminologią marksistowską, czyli głęboko wierzą w to, 

co mówią, więc to są bardzo często posłowie, którzy nie wstydzą się swoich lewicowych, 

komunistycznych bardzo często korzeni; to są prawdziwi lewicowcy. Ale podobnie jak EFD, 

czyli ta grupa najbardziej skrajna prawicowa Farage’a, Europa Wolności i Demokracji, nie 

liczą się w grach politycznych. Każdy polityk staje przed takim dylematem, czy być 

wyrazistym i słuchanym, i podziwianym, czy być skutecznym. Obydwie te grupy wybrały tę 

pierwszą rzecz, tzn. – jak wnoszę z popularności youtube’owych wystąpień Farage’a – jest on 

jednym z ulubionych polityków PE wśród wszystkich nacji, ale również w Polsce. Tyle tylko, 

że w momencie załatwiania danej sprawy w PE nikt nie idzie do EFD, nie liczy się – oni mają 

dwadzieścia kilka głosów – w kalkulacjach, czy to przejdzie czy to nie przejdzie, ich głosów. 

Oni nie uczestniczą w grze. Oni są bardzo wyraziści i wiemy, na przykład, że UKIP zagraża 

konserwatystom w Wielkiej Brytanii, co parę lat temu wydawało się absolutnie niemożliwe. 

A dziś popularność tej skrajnej antyeuropejskiej, eurosceptycznej partii szacowana jest w 

wyborach europejskich na podobnym poziomie, jak Partii Konserwatywnej. Co może 

oznaczać, że ta wyrazistość na poziomie krajowym opłaca się. Natomiast to nie jest partia, to 

nie jest frakcja, to nie jest grupa polityczna, która liczy się w rozgrywkach w parlamencie. 

Podobnie Zjednoczona Lewica, która dlatego się nie liczy w rozgrywkach wewnętrznych, że 

jest na tyle wyrazista, że odmawia współpracy czy jakichkolwiek kompromisów.  

 

Są cztery ugrupowania, które można nazwać mainstreamowymi – jeśli to nie jest 

sformułowanie obraźliwe, a nie ma być w tym, co mówię – to są właśnie: EPP, socjaliści, 

zieloni i liberałowie, którzy uczestniczą w tych grach i ich się liczy. To są cztery największe  

ugrupowania. Jest jeszcze ECR, w którym zasiadam również i ja, który uczestniczy w owych 

grach. To ugrupowanie, ta frakcja traci więc na wyrazistości, ponieważ i lider tej frakcji, i 

poglądy prezentowane przez tę frakcję nie są tak wyraziste, jak bardzo często życzyliby sobie 

tego wyborcy. Ale dzięki temu czasami ta grupa polityczna – nie zawsze, ale czasami to się 

udaje – uczestniczy w negocjacjach politycznych, w zawieraniu kompromisów i ma pewien 

wpływ na legislację (w tym znaczeniu, w jakim traktujemy dokumenty PE jako legislację – 

wiem, że to sformułowanie, to określenie, ten termin nie jest do końca prawdziwy w procesie 

legislacyjnym w UE). Cena za uczestnictwo w politycznych negocjacjach wewnątrz 

Parlamentu jest oczywiście utrata wyrazistości. I przy każdych negocjacjach jest ten dylemat, 

przed którym staje każdy polityk: na jak daleko można sobie pozwolić na kompromis, żeby 

nie utracić własnej tożsamości? Mam wrażenie, że perspektywa zjednoczenia liberałów i 

zielonych jest jak najbardziej uzasadniona, jak najbardziej naturalna, dlatego że: te 

ugrupowania bardzo często głosują razem; w momencie, w którym dochodzi do konfliktu 

miedzy EPP a socjalistami, są grupą rozstrzygającą; to bardzo często od ich głosów zależy, 

jak rozłoży się układ sił w PE. I to, co padało zarówno z ust Cohn-Bendita, jak i Verhofstadta, 

ta zapowiedź, na razie delikatna, pewnej kooperacji i współpracy – może nie na poziomie 

wyborczym, bo prawdopodobnie te dwa ugrupowania pójdą do wyborów osobno, ale – 

stworzenia później tego ugrupowania po to, by zmienić geometrię funkcjonowania PE, 

wydaje się jak najbardziej zasadna. Tu oczywiście wchodzimy w sferę prognoz, z którą 

wcześniej mieliśmy pewne problemy… 
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I z tego powodu dylemat, czy EPP, do którego partie nota bene bardzo często orbitują czy w 

chodzą w koalicje z nim tylko dlatego, iż oczekują, że będąc w grupie dużej ma się większy 

wpływ – co jest oczywiście prawdą – poprzez złamanie pewnej wyrazistości jest oczywiste. 

Charakterystyczne jest to, że o ile dylematem ugrupowań małych jest to, jak przekonać w 

czasie negocjacji partie duże  do swej racji, o tyle ciekawym jest to, że w takim ugrupowaniu 

jak socjaliści czy EPP podstawowa walka o swoją pozycje toczy się przed przyjściem na 

negocjacje międzypartyjne. Doświadczeniem moich kolegów z PO polega na tym, że oni 

największy bój nie toczą z socjalistami, ECR czy liberałami, dlatego że w momencie, kiedy 

już idą na te negocjacje, stoi za nimi siła 270 głosów. Tylko podstawowy bój, który muszą 

toczyć, to o to, by to oni reprezentowali EPP. Czyli oni wewnątrz EPP musza stoczyć bój o to, 

by wyprzedzić tam Francuzów czy Niemców, czy Włochów. I to jest osobny temat. O ile my 

w ECR nie mamy problemów z tym, żeby w sytuacjach, które uznajemy za ważne z punktu 

widzenia interesu polskiego reprezentować ECR, dlatego że nikt inny się tym nie interesuje 

(Brytyjczycy, którzy stanowią największą grupę, praktycznie połowę tej formacji, nie są 

zainteresowani kwestiami Rosji, Białorusi, Ukrainy, więc chętnie delegują nas do tych 

negocjacji); i później my już mamy problem, jak przekonać do swoich racji przedstawicieli 

czy „shadowów” z EPP czy z socjalistów. O tyle nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej, 

kiedy już idą na negocjacje międzyfrakcyjne, to mają głos decydujący – zwłaszcza jeśli 

znajdą wspólny język z socjalistami. Natomiast ich główny problemat to jest, żeby to ich EPP 

wewnętrznie wyznaczyła do tych negocjacji. O ile zatem dla nas największym problemem są 

negocjacje międzypartyjne czy międzyfrakcyjne, o tyle dla nich największym problemem są 

negocjacje wewnątrzpartyjne czy wewnątrzfrakcyjne. To jest z ich punktu widzenia 

najistotniejsze.  

 

Konkludując, dotychczasowa formuła czy dotychczasowa geografia polityczna PE 

prawdopodobnie odchodzi do lamusa. Witam to z radością, dlatego że uważam, że 

dotychczasowy układ jest nieczytelny. W sytuacji zamazania ideologicznych różnic, sytuacja 

ukrywania tak naprawdę i spychania na plan dalszy podziałów ideologicznych, które panują w 

PE, które dzielą polityków – dlatego że wbrew pozorom to PE jest o wiele bardziej wyrazisty, 

o wiele bardziej kolorowy, o wiele bardziej zróżnicowany wewnętrznie niż parlamenty 

krajowe… wszystko to, co mamy w parlamencie polskim, jest zwielokrotnione w PE; 

wszystkie te poglądy, które reprezentowane są w parlamencie polskim są zwielokrotnione w 

PE – i postawy skrajnie prawicowe, i postawy skrajnie lewicowe tam mają dodatkowe 

wzmocnienie. Otóż w moim przekonaniu, po pierwsze, ta zmiana będzie się dokonywać, 

ponieważ dotychczasowa formuła wyraźnie się wyczerpała; i to wyczerpała się ze względów 

politycznych, ale również osobowościowych. Ci ludzie, którzy przebywają tam już którąś 

kadencję, mają siebie serdecznie dosyć. Może to jest mało politologiczna koncepcja, ale 

bardzo istotna w polityce: że ktoś ma, zaczyna mieć kogoś dość. I prawdopodobnie do tej 

zmiany dojdzie.  

 

I druga konstatacja, że zmiana tej geografii politycznej w moim przekonaniu jest zasadna, tzn. 

ona będzie oddawać istotę rzeczy, tzn. będzie oddawać te podziały ideologiczne, ale również 

ekonomiczne, które dzielą Europejczyków. Europejczycy od wielu, od kilkunastu lat idąc do 

wyborów europejskich w istocie wiedzą, że i tak, w efekcie, będą mieli wielką koalicję 

socjalistów z chadekami – co, być może, przyczynia się do słabnącej frekwencji wyborczej, 

ponieważ z wyborów na wybory ta frekwencja jest coraz niższa, w Polsce dramatycznie niska 

(ale to rozumiem jest nie tylko dramat czy problemat wyborów do PE): w pierwszych 

wyborach było ok. 20%, w ostatnich wyborach w 2009 r. ok. 24% - to jest połowa tego, co 

normalnie widzimy w lokalach wyborczych, przy urnach wyborczych. I ostatnia już myśl, że 
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tego typu zmiana geografii politycznej jest czymś wskazanym, jest czymś, co należałoby 

przywitać z radością.  

 

 

Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Państwu. 

 

 

 

Ad. 5. 

Głosowanie tajne w sprawie nadania dr. Markowi Migalskiemu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie 

rozprawy habilitacyjnej pt. Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza, dorobku 

naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje Panu Doktorowi, przed czasem skończyliśmy wykład. Znowu 

Pana uprzejmie proszę o opuszczenie nas – przystąpimy do części zamkniętej, czyli dyskusji 

nad wykładem habilitacyjnym. 

 

Bardzo proszę, w kolejności od Państwa Recenzentów, taki jest u nas zwyczaj, że recenzenci 

mają pierwszeństwo w ocenie. Bardzo proszę Pani Profesor. 

 

 

Prof. Mirosława Grabowska: Dla mnie rozczarowujący – już żeby nie przedłużać. Garść 

obserwacji z życia w Parlamencie Europejskim. 

 

Prof. Marek Bankowicz: Pewna antyteoretyczność pana dra Migalskiego stanie się już 

legendarna. Uczynił z antyteoretyczności teorię. Rozpoczął ten wykład od stwierdzenia, że 

można pisać podręczniki, które piszemy, ale tak naprawdę to trzeba być w tym PE, żeby 

zrozumieć i poznać jego mechanizmy. I będąc wiernym temu założeniu metodologicznemu 

wygłosił wykład nie z pozycji badacza PE, tylko uczestnika toczących się tam procesów. 

Więc to nie był wykład, który miał w sobie pewną dyskursywność naukową, ale to był 

wykład, który zawierał garść atrakcyjnie podanych spostrzeżeń i obserwacji z PE. Było to 

powiedziane sprawnie, klarownie, z anegdotami… Pewien temperament, i to niebanalny, 

dydaktyczny – a wykład habilitacyjny też ma to sprawdzać – pan dr Migalski z całą 

pewnością pokazał. Ale ten obraz jest – jak zawsze u niego – niejednoznaczny. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje Panu Profesorowi. Bardzo proszę, Panie Profesorze. 

 

Prof. Wojciech Sokół: W wykładzie, który przedstawił pan dr Migalski zabrakło mi przede 

wszystkim klarownej konstrukcji. Zabrakło chociażby na początku wyrazistych tez. Następnie 

pojawiły się różnego rodzaju analizy dotyczące pewnych procesów, zbiór interesujących 

faktów. Natomiast przede wszystkim brakowało właśnie tej wyrazistej konstrukcji. Co byłoby 

tu szczególnie wskazane, biorąc pod uwagę oczywiście ten skromny wymiar czasowy, którym 

dysponuje habilitant. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje. Bardzo proszę, Panie Profesorze. 

 

Prof. Jan Kofman: Może nie będę tak radykalny, jak moja przyjaciółka, ale sądzę, że 

rzeczywiście zabrakło – to co Pan Profesor mówił – usystematyzowania tego wykładu. Ale 
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istotniejsze, że mówił o „geografii politycznej”, a domagał się ideologicznych rozróżnień. 

Zwracam Państwu uwagę, że to jest merytorycznie… nie chodzi o to, że „geografia 

polityczna”, wraca do „geografii politycznej”, ale w istocie chodzi mi o to, żeby geografia 

polityczna pokryła się z podziałem ideologicznym – tej tezy nie postawił, ale tak wysnułem. I 

ten temat nie do końca jest ten sam. Ale jest sprawny oczywiście – tylko tyle.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje. Bardzo proszę o inne wypowiedzi. Pan prof. Wojciech 

Roszkowski. 

 

Prof. Wojciech Roszkowski: Z ciekawością miałem przyjemność słuchać tego wykładu, 

dlatego że to mi przypominało praktykę: miałem trochę podobne wrażenie będąc posłem, jak 

słyszałem opinię badaczy na temat PE. Przytoczę jedna opinię, która wtedy padła z ust 

profesora politologii Uniwersytetu Warszawskiego: że w PE nieważne są interesy narodowe, 

bo PE dzieli się na partie europejskie. Ta teza padła w jakimś wywiadzie nie w pracy 

naukowej, ale pokazuje jak dalece badacze są oderwani od rzeczywistości. Oczywiście, mnie 

też w tym wykładzie zabrakło pewnej systematyki, opisania płaszczyzn, na których to się 

wszystko tam rozgrywa, że jest płaszczyzna ideologiczna, jest płaszczyzna narodowa, jest 

płaszczyzna osobista, jest również płaszczyzna doświadczenia osobistego, znajomości (jeśli 

ktoś tam jest pięć kadencji, to ma więcej do powiedzenia niż ktoś, kto jest pierwszą kadencję) 

itd. – tych różnych elementów, o których on wie i nam je przedstawił; chociaż znowu – 

zgadzam się – może niedostatecznie metodycznie. Natomiast nie zgodziłbym się z tą opinią, 

że jest to zły wykład – jest bardzo interesujący i wciąga w realne procesy, które w tym 

parlamencie się dzieją. Jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, a właściwie sprzeczność w 

jego wypowiedzi, którą mógłby doprecyzować, to że wyrazistość partii i ich tożsamość 

ideologiczna jest rozmazana, co jest prawdą. Jest rozmazana i on o tym mówi… 

 

Prof. Jan Kofman: Nie, ja powiedziałem coś innego: że powiedział, że będzie ideologiczny. 

Mówił o geografii politycznej, a domaga się podziałów ideologicznych…  

 

Prof. Wojciech Roszkowski: …że one powinny być, tylko że one są rozmazane. Natomiast, 

jeżeli wita z ochotą większą wyrazistość i te podziały ideologiczne będą bardziej wyraziste, 

bo to dla wyborców jest bardziej przejrzyste, to z drugiej strony mówi o rzeczy, która też jest 

prawdą, mianowicie o tym, jaką rolę metoda d’Hondta odgrywa: że duża partia bierze więcej. 

I w tym sensie prognoza, że te partie będą się fragmentyzować nie do końca jest 

przekonująca. Być może taka byłaby tendencja, ale z drugiej strony chęć rządzenia zwiększa 

partie. I chęć rządzenia tej dużej koalicji – chociaż ona się różni ideologicznie i jest 

rozmazana (szczerze mówiąc używanie określenia „chadecy” do EPP jest już anachronizmem, 

bo to jest partia ludowa, oni utracili określenie „chadecy”): ani chadecy nie są chadekami, ani 

socjaliści nie są socjalistami, ani liberałowie nie są liberałami. Ta klarowność podziałów 

ideologicznych rzeczywiście tam nie występuje albo bardzo słabo. Natomiast mechanizm 

d’Hondta załatwia sprawę – być może na to powinien zwrócić większą uwagę? Natomiast mi 

się ten wykład bardzo podobał. Może on jest osobą, której brakuje tej systematyki, tej 

klarowności – tego zabrakło. Ale wydaje mi się, że to był bardzo dobry wykład, przede 

wszystkim też oparty na bardzo rzetelnej wiedzy insidera.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Panu Profesorowi. Bardzo proszę, pan prof. Andrzej Friszke.  

 

Prof. Andrzej Friszke: My poniekąd sami sobie jesteśmy winni, ale z winy Habilitanta. Bo 

pojecie z „geografii politycznej PE” jest tematem publicystycznym, niedookreślonym i można 

mówić bardzo różne rzeczy pod tym hasłem. Dwa pozostałe możliwe wykłady 
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wyeliminowaliśmy w głosowaniu, po wypowiedzi prof. Kofmana. I to też daje do myślenia. 

Natomiast, proszę Państwa, to, co chciałem powiedzieć, to: po co właściwie jest ten wykład 

habilitacyjny? Co on ma pokazywać, czego on ma dowodzić? Jak rozumiem, on jest po to, by 

pokazać, czy Habilitant będzie w stanie przeprowadzić wykład dla studentów, dla 

publiczności, która zrozumie to, co było w wykładzie. I teraz bądźcie Państwo łaskawi 

podstawić sobie studenta jako słuchacza tego, cośmy usłyszeli. Ja oczywiście nie jestem 

studentem, ale moja wiedza o PE jest bardzo mała, mówiąc szczerze. I ja już po 5 minutach 

się zgubiłem. Habilitant posługiwał się skrótami, które mi nic nie mówią: EPP, ICC… W 

każdym razie to było bardzo hermetyczne. I zakładam, że studenci, gdyby tego słuchali, 

kompletnie by się zgubili, tak samo jak ja. W gruncie rzeczy on poszedł, mam wrażenie – i to 

nie jest może zarzut tak do końca – on poszedł w kierunku pogłębionego komentarza 

politycznego, który umie wygłaszać – przecież wielokrotnie się przekonaliśmy. I tak się 

słuchało, jakbyśmy słuchali programu publicystycznego w telewizji. Ale to nie był wykład 

naukowy.  

 

Prof. Józef Fiszer: W kolejności poproszę… 

 

Prof. Andrzej Szpociński: Ja w tym samym tonie. Oczekiwałem, że to będzie bardzo ciekawy 

wykład – po odpowiedziach na kolokwium, które były nieteoretyczne, ale były bardzo 

ciekawe. I się głęboko rozczarowałem… Ja się zgubiłem po dwóch zdaniach, od samego 

początku. Nie wiedziałem dokładnie o co chodzi w momencie, gdy mówił o „geografii 

politycznej” – tu się właśnie zgubiłem. I jestem głęboko rozczarowany. I rzeczywiście to po 

prostu były nudy, to był nudny wykład.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuje Panu Profesorowi. Bardzo proszę, Panie Profesorze… 

 

Prof. Radosław Markowski: Ja się nie zgubiłem, a to dlatego że od wielu lat prowadzi się na 

świecie badania, badania regularne. I my prowadzimy. W tym Instytucie jedno European 

Election Studies było usadowione. Jak pan dr Migalski rozpoczął od uwagi, która wydawał mi 

się wniesieniem tutaj mertonowskiego ducha outsiderów i członków grupy, to przez moment 

pomyślałem, że to właśnie będzie takie zderzenie. To jest bardzo pożyteczne słuchać, co 

insiderzy mają do powiedzenia, ale że to będzie w jakimś zderzeniu z tym, co jednak jakieś 

rzetelne badania – dokładnie na wszystkie te tematy, które poruszał… My mamy bardzo 

dobry empiryczny zapis tego, co się dzieje: jak głosują, jak negocjują, co się dzieje. Otóż 

kompletnie nie było tego odniesienia. I przez to była to dosyć ciekawa, ale jednak 

publicystyczna wypowiedź. 

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję panu prof. Markowskiemu. Pan prof. Stanisław Filipowicz. 

 

Prof. Stanisław Filipowicz: Zawsze zastanawiałem się, czym ten wykład naukowy ma być. 

Pewna prelekcja insidera, niesłychanie zajmująca. Ale wykład naukowy powinien jednak 

spełniać pewne elementy bardzo oczywiste. Zgodzimy się zapewne, że należy przede 

wszystkim zdefiniować jakiś problem, zagadnienie – to po pierwsze. Wykład naukowy nie 

może mieć też charakteru dogmatycznego, nie może być kazaniem. Zdroworozsądkowy ogląd 

zdarzeń może być też rodzajem dogmatyzmu, co wszyscy uczeni świetnie wiedzą. Znowu 

zabrakło tego dystansu, jaki daje interpretacja oparta na znajomości pewnych modeli 

wyjaśniania zjawisk. Mnie ten naturalizm nie przekonuje. Może jest czymś, co ułatwia 

wygłaszanie prelekcji, na pewno nie pomaga w tworzeniu koncepcji naukowych wyjaśnień.  
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Prof. Józef Fiszer: Bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Czy są jeszcze wypowiedzi? Pan prof. 

Manterys. 

 

Prof. Aleksander Manterys: Dziękuję. Trzymałem do tej pory buzie na kłódkę, albowiem 

liczyłem na to, że pan prof. Markowski mnie wyręczy. Siedzi tu pan prof. Lissowski, który 

daleko lepiej ode mnie zna się na kwestiach, które mają bardzo szacowną tradycje w 

socjologii, od czasów Colemana, który badał na przykładzie partii amerykańskich – to jest 

taki wzorcowy model dla każdego politologa i socjologa. Nie chciałem o tym mówić – tak jak 

Pan Profesor wcześniej wspomniał o innych uznanych nazwiskach – albowiem przyjmuje się, 

że takie rzeczy się wie. I czego zabrakło w tym wykładzie? Ja może wyszedłem w dobrym 

momencie i w dobrym przyszedłem – i stąd może ja zrozumiałem ten wykład – ale zabrakło 

mi jakiejkolwiek próby spojrzenia poprzez pryzmat jakiejkolwiek abstrakcyjnej kategorii. To, 

że on patrzy od wewnątrz, i ta impresja jest ciekawa – bo była ciekawa niewątpliwie, z 

ciekawością intelektualną tego słuchałem – ale co zrobiłby politolog czy rasowy politolog, 

czy rasowy socjolog, który się zajmuje władzą, partiami politycznymi, gra parlamentarną? 

Przedstawiłby to w kategoriach interesów, pewnych gier tak czy inaczej rozumianych, 

zawiązywania aliansów. Co z tego, że on – mówię o dr Migalskim – posługiwał się pojęciem 

„interesu”, jak on tego pojęcia nie zdefiniował. To wszystko było na poziomie zdrowego 

rozsądku. I w tym sensie ten wykład dydaktycznie – bo tak go należy oceniać, czy on spełnia 

swoja rolę dydaktyczną – spełnił swoją rolę. Ale jednocześnie wytworzył wrażenie – i to 

chyba prof. Filipowicz najlepiej podsunął tego rodzaju wrażenie – że politologia to jest takie 

mówienie w kategoriach: jak już jestem w środku, to wiem lepiej niż jakikolwiek politolog z 

tytułem profesorskim, już nie mówię Sartori czy Filipowicz, czy Markowski, czy ktoś taki… 

Można tak uważać, tylko trzeba wtedy przekonać swoich oponentów, że to spojrzenie od 

wewnątrz wnosi coś więcej w zderzeniu z wiedzą politologiczną, wiedzą na temat 

funkcjonowania. To jest w gruncie rzeczy cały czas refleksja na temat władzy, przepływów 

władzy – to można zrobić na dziesiątki różnych sposobów. I trzeba – nawet jeżeli się tego nie 

ceni – powiedzieć, dlaczego się tego nie ceni; jakie są zasadnicze mankamenty? Wielokrotnie 

występowałem przeciwko takiej ateoretyczności w socjologii, która też jest nagminna. Ale tu 

w zasadzie można by powiedzieć, że jest obok politologii, podzielonej na te rozmaite działy, 

jeszcze taki dział politologii opisowej, która jedynie polega na tym, że… Wcale nie 

uprawiacie tak swojej dyscypliny. Gdybyście ją tak uprawiali, to byście żadnego zjawiska nie 

mogli wyjaśnić. Musicie zawsze przyjmować jakieś kategorie abstrakcyjne – i je 

przyjmujecie, choć nie czynicie wokół tego jakiegoś szczególnego nabożeństwa. 

Konkludując, bo nie chcę Państwa zagadywać: wykład był dla mnie ciekawy, aczkolwiek 

jeszcze raz wyszedł ten zasadniczy mankament w stosunku metodologicznym pana dra 

Migalskiego do swojej własnej dyscypliny.  

 

Prof. Józef Fiszer: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Profesorze. 

 

Prof. Wojciech Roszkowski: Może to, co powiedziałem, pogłębiło trochę wrażenie, że jest 

coś takiego, jak rzeczywistość i teorie i one ze sobą nie mają nic wspólnego. I to może osoby 

o nastawieniu bardziej teoretycznym trochę nawet ubodło. Czego bym nie chciał, bo ja 

szanuję teorie i uważam, że również w politologii teoria powinna być doceniana. Myślę 

jednak coś takiego, że nie powinniśmy tej dychotomii tutaj pogłębiać. To znaczy jest coś 

takiego jak teoria, jak warstwa teoretyczna, jest warstwa taka bardzo praktyczna, ale jest coś 

w środku, co bym nazwał analizą, która czerpie z teorii. On używa pojęć teoretycznych, ale 

odnosi je do sytuacji historycznej w sposób bardzo przekonywujący. To dla teoretyków jest 

za mało, dla historyków jest za bardzo teoretyczne, ale wydaje mi się, że on się utrzymał w 

takim spektrum analizy politycznej.  
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Prof. Józef Fiszer: Dziękuję Panu Profesorowi. Proszę Państwa, bardzo proszę o wypowiedzi. 

Nie widzę już chętnych do zabrania głosu.  

 

Zanim przystąpimy do głosowania bardzo bym prosił o chwilę uwagi. Mianowicie, głosować 

teraz będziemy w sprawie nadania panu Habilitantowi stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie 

rozprawy, dorobku naukowego, kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego. 

Podkreślam to, abyśmy mieli obraz, nad czym głosujemy, czyli: nad nadaniem na podstawie 

całości dotychczasowego przebiegu procedury. I ordynacja jest ta sama: głosujemy na karcie 

do głosowania nr 2; dwie opcje skreślamy, jedną zostawiamy.  

 

 

 

 

 

Przebieg głosowania:  

Głosowało 36 osób, ważnych  głosów - 36  

Za      -   17 głosów 

Przeciw      -    15 

Wstrzymało się od głosowania  -     4 

 

Prof. Józef Fiszer: Liczby bezwzględne mamy, jakie mamy. Wynik jest niekorzystny dla dra 

Migalskiego. Głosowanie jest większością bezwzględną, gdzie głosy wstrzymujące liczą się 

na „nie”. Przykro mi bardzo… 

 

Proszę Państwa, muszę dokonać takiego przykrego obowiązku… Zróbmy 5 minut przerwy. Ja 

poinformuje pana Habilitanta o wyniku głosowania Szanownej Rady. 5 minut przerwy. 

 

 

Tym samym Rada Naukowa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów nie 

nadała dr. Markowi Migalskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Czeski 

i polski system partyjny. Analiza porównawcza, dorobku naukowego, kolokwium 

habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego.  

 

Uchwała Rady Naukowej ISP PAN nr 262 z 22 II 2013 r. 
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