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RECENZJE–OMÓWIENIA

 

Czesław Mojsiewicz, Od polityki do politologii, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 

ss. 507.

Okazały tom, zawierający wybór artykułów nau-

kowych Profesora Cze sława Mojsiewicza zwraca 

uwagę symboliką splecionych dłoni, umiesz-

czonych na niebieskim tle błyszczącej okładki. 

Uchwycony przez wydawcę serdeczny gest, w kon-

tekście tytułu – Od polityki do politologii oraz ak-

tualnych pejora tywnych skojarzeń odnośnie do 

pierwszego jego członu sugeruje inne, pozame-

rytoryczne powody, dla których książka ta poja-

wiła się w księgarniach (i szybko z nich znika). 

Przyjaciele oraz uczniowie Profesora, słynącego 

z bez interesownej życzliwości, troski o drogę za-

wodową swoich podopiecznych, niewyczerpanej 

energii, zaangażowania i pasji dydaktycznej, 

d oceniając po ludzku dobre oblicze Mentora, de-

dykowali Mu urodzinowe wspomnienia, re fleksy 

zapamiętanych, wspólnych chwil, znaczących prze-

żyć i historii z Profe sorem w roli głównej. Charak-

terystykę działalności Czesława Mojsiewicza na 

różnych polach aktywności dołączyli współpra-

cownicy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Poli-

tycznych, Komitetu Nauk Politycznych PAN. 

Wśród autorów przesłania są m.in.: Teresa Łoś-

-Nowak, Grażyna Ulicka, Longin Pastusiak, Jan 

Baszkiewicz, Konstanty A. Wojtaszczyk, Adam 

Marszałek, Bogdan Koszel, Tadeusz Wallas, Jerzy 

Muszyński, Piotr Dobrowolski. Andrzej Chodub-

ski, wykorzystując fragment jakże typowej dla 

Profesora wypowiedzi: „Zadowalać się tym, co 

uzyskało się swoją pracą”, podjął udaną próbę na-

szkicowania Jego sylwetki. Marceli Kosman, pió-

rem zafascynowanego badacza dziejów związków 

polsko-litewskich oraz Mi chał Dobroczyński uzu-

pełnili tę biografię obrazem ziemi nowogródzkiej, 

ro dzinnych stron Profesora.

Czesław Mojsiewicz w opublikowanych wcze-

śniej wspomnieniach przed stawił okoliczności, 

które sprawiły, iż podejmując wyzwanie polskości 

dotarł znad Świtezi do Wielkopolski. Urodzony 

w 1925 roku. utrwalił pod powiekami rzeczywi-

stość polskiego trwania na Kresach: pracowitą, 

podporządkowaną wartościom niepodległej oj-

czyzny, w trwałej – wydawało się – zgodzie z wielo-

narodowym sąsiedztwem... Rodzicom zawdzięcza 

wrażliwość, tolerancję, sza cunek dla inności, kult 

wiedzy. II wojna światowa zburzyła na wpół zmi-

tologizowany świat romantycznych ballad Adama 

Mickiewicza i przyniosła drama tyczne zmiany, 

w tym zesłanie do Archangielska, w tych warun-

kach kształto wała się osobowość Profesora. Pobyt 

„na nieludzkiej ziemi” nie złamał woli przetrwa-

nia ani hartu ducha. Konieczność walki o wolną 

Polskę była oczywisto ścią, patriotycznym obo-

wiązkiem i zaszczytem. Jak wielu nadmiernie 

doświad czonych przez los rówieśników, osiemna-

stolatek znajduje się w końcu w Sielcach nad Oką, 

gdzie wstępuje do formowanej właśnie Polskiej 
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Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Prze-

chodzi z nią cały szlak bojowy, od Le nino do wy-

zwolenia Poznania w marcu 1945 r. W wojsku 

awansuje, ale jedno cześnie podejmuje decyzję 

o kontynuacji nauki. W 1954 roku Czesław Moj-

siewicz uzyskał dyplom Wydziału Społeczno-

-Filozoficznego Uniwersytetu War szawskiego. 

W dziesięć lat później – stopień doktora w Woj-

skowej Akademii Politycznej. Pełnił odpowie-

dzialne funkcje jako wykładowca warszawskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej (1951–1961), 

zastępca komendanta do spraw politycznych tejże 

placówki (od 1956 r), członek Komisji Kontroli 

Partyjnej Wojska Polskiego (1957–1961). Należy 

podkreślić, że w 1956 roku podpułkow nik Mojsie-

wicz całym sercem zaangażował się w proces od-

nowy, demokratyza cji życia w Polsce. Wygłosił 

odważne przemówienie na VIII Plenum KC PZPR, 

popierając program polityczny Władysława Go-

mułki. Wraz z fiaskiem odwilży, niesubordynowa-

ny oficer został przeniesiony na mniej ekspono-

wane stanowisko zastępcy komendanta Oficerskiej 

Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (od 1961 r.). 

W 1966 roku Czesław Mojsiewicz rezygnuje z dal-

szej służby wojsko wej. Jak wspomina Jerzy 

J. Wiatr, dwukrotny recenzent rozpraw nauko-

wych byłego już żołnierza, piętno „rewizjonisty’” 

ciążące na Mojsiewiczu nie prze szkodziło profeso-

rowi Adamowi Łopatce, organizatorowi ośrodka 

nauk politycznych w Poznaniu. Dzięki jego pomo-

cy Czesław Mojsiewicz w 1967 roku rozpoczął 

pracę na UAM. Tu habilitował się, a w 1988 roku 

uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Ponad trzy-

dzieści lal kierował Zakładem Stosunków Między-

narodowych w Instytucie Nauk Politycznych, 

zyskując szczere przywią zanie kolejnych roczni-

ków studentów. Seminaria Profesora do dzisiaj są 

wprost oblegane, a młodzież nie odstępuje swego 

nauczyciela nawet na przerwach, od najdując 

w Nim entuzjastę wykładanego przedmiotu. Nic 

dziwnego zatem, że spośród ponad dwustu magi-

strów piszących swe prace pod Jego opieką, wielu 

zdecydowało o dalszym pogłębianiu wiedzy.

Obok roli wychowawcy, dydaktyka Czesław 

Mojsiewicz realizuje swoje po słanie życiowe jako 

pragmatyk. Świadczą o tym nie tylko wypowiedzi 

i artyku ły, przekładające hermetyczne teoretyzo-

wanie na zrozumiały opis problemów politycz-

nych oraz politologicznych, lecz także działalność 

na rzecz wspomnia nych już towarzystw i komite-

tów naukowych, którymi Profesor przez lata za-

rządzał. Obecnie jako honorowy przewodniczący 

patronuje Komitetowi Nauk Politycznych PAN, 

a ponadto dogląda prawidłowości procedur 

w Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowe-

go i Stopni Naukowych.

Profesor Czesław Mojsiewicz jest autorem wielu 

książek, m.in.: Poko jowe współistnienie państw 

o różnych systemach, Współistnienie lub nieist-

nienie, Leksykon problemów międzynarodowych 

i konfliktów zbrojnych, Globalne problemy ludzko-

ści, Rola opinii publicznej w polityce, Leksykon 

współczesnych międzynarodowych stosunków po-

litycznych, Wspólnota Nie podległych Państw, 

Słownik Unii Europejskiej.

Zestawienie faktów, czyniących z tej biografii 

przykład rzadkiego połączenia wątków różnych, 

nieraz odległych ról spełnionych i nadal spełnia-

nych przez Profesora znajduje odzwierciedlenie 

w swoistych laudacjach składanych przez wybit-

nych uczonych, zaproszonych do udziału w oma-

wianym przedsię wzięciu. Na stronach tej książki 

(w jej części pierwszej) można odnaleźć także 

określenia: „ojciec chrzestny polskiej polito logii”, 

„człowiek renesansu”, „wszechstronny humani-

sta”, „zachodni przybysz ze Wschodu”. „Mistrz 

i Na uczyciel”, „przyjaciel młodzieży i wzór uczo-

nego”. Wnikliwie, a zarazem z wy raźną atencją 

podsumował działalność Profesora Andrzej Cho-

dubski: „Jest oso bowością niezwykłą w panoramie 

polskiej politologii. Głęboka refleksyjność intelek-

tualna powiązana z ogromną pracowitością, ini-
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cjowaniem wciąż nowych wyzwań poznawczych, 

organizacyjnych, edukacyjnych w politologii czyni 

Go autentycznym guru w tej dyscyplinie nauki”.

Dalsza lektura tomu potwierdza tę diagnozę, 

gdyż z kilkunastu artykułów tu zamieszczonych, 

pomimo ich zróżnicowania tematycznego, prze-

bija auten tyczne zatroskanie oraz zainteresowa-

nie Profesora sprawami najbliższej Mu dziedziny 

edukacji. Monopol w wielości dostrzegał sam 

 Autor-Jubilat w Sło wie poprzedzającym wybór 

Jego prac. Składają się one logicznie w przegląd 

pięćdziesięcioletniego dorobku Czesława Mojsie-

wicza.

Najwcześniejsze teksty stanowią swego rodza-

ju dokument epoki, świa dectwo obecności Pro-

fesora w wydarzeniach najnowszej historii. Są to 

przedru ki wspomnianych już wystąpień poli-

tycznych z października 1956 r. odważnie pre-

zentujące stanowisko oficerów Wojska Polskiego 

wobec dokonujących się wówczas zmian we-

wnątrz PZPR oraz możliwości zdyskontowania 

ruchu refor matorskiego dla usprawnienia orga-

nizacji i funkcjonowania służby żołnierskiej, 

szkół, prasy, szkolenia politycznego itp. Nie 

przechodząc obojętnie wobec po stulatów doty-

czących codziennych bolączek wojska, ppłk Moj-

siewicz na forum publicznym otwarcie stawiał 

kwestie podstaw prawnych stacjonowania Armii 

Radzieckiej w Polsce (s. 104), czy autonomizacji 

„polskiej sztuki wojskowej” w ramach Układu 

Warszawskiego (s. 110). Jak wiadomo, za bez-

kompromisowość poglądów poniósł określone 

konsekwencje, które z pewnością byłyby znacz-

nie surowsze, gdyby nie klimat popaździerniko-

wej odwilży. Cennym uzu pełnieniem tej części 

książki są zawarte w aneksie fragmenty wspo-

mnień Profe sora: epizody frontowe oraz głos 

w sprawie kolektywizacji (z dzisiejszej perspek-

tywy, z nieco komiczną argumentacją) wyczer-

pujące charakterystykę pierwszych, wojenno-

-wojskowych etapów Jego działalności.

Z wyboru Autora, następny artykuł Ideologicz-

ne problemy praw i wol ności obywatelskich znalazł 

się w zbiorze, ponieważ obrazuje typowy styl in-

gerencji cenzorskich w połowie tzw. dekady Gier-

ka, np. usunięto opinie na le mat sądownictwa 

administracyjnego i konstytucyjnego (s. 122). 

Rozdział ten można interpretować jako ogniwo 

pośrednie, zapowiedź naturalnego zwrotu in-

telektualnego ku aktualnym pasjom Profesora. 

W zaprezentowanym tomie wy różniają się co 

najmniej trzy dominujące nurty refleksji nauko-

wej Czesława Mojsiewicza: integracja europejska, 

współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz na 

linii Warszawa–Moskwa, a także społeczne i poli-

tyczne problemy trans formacji ustrojowej. Od-

dzielne miejsce zajmują analizy i przewidywania 

kie runków rozwoju politologii jako dyscypliny 

wiedzy niezbędnej każdemu świa domemu uczest-

nikowi lub tylko obserwatorowi dynamiki świata 

przełomu ty siącleci.

W zakresie pierwszego tematu obszarem do-

ciekań pozostają następujące zagadnienia: opinia 

publiczna wobec procesów jednoczenia Europy, 

źródła nie chęci i stereotypów utrudniających roz-

ważenie szans cywilizacyjnych przed do raźnymi 

korzyściami beneficjenta dopłat unijnych, trudno-

ści przedakcesyjne: społeczne i gospodarcze, rola 

Polski w poszerzonej rodzinie państw europej-

skich. Niektóre z wniosków Profesora warto przy-

pomnieć w przededniu 1 maja 2004 roku, np. te 

dotyczące przyczyn narastającego euroscepty-

cyzmu (s. 134–135) lub scenariusze przebudowy 

centrów decyzyjnych w UE (s. 140–142). Po nowna 

lektura artykułów Polska na drodze do Wspólnoty 

Europejskiej i Bariery wewnętrzne procesu integra-

cji Polski z Unią Europejską uzmysławia skalę wy-

zwania, przed którym stanęliśmy wszyscy, ulega-

jąc złudnym obietnicom nieod powiedzialnych 

polityków, naiwnej wierze w polskie „jakoś to bę-

dzie”. Profesor Mojsiewicz precyzyjnie punktuje 

zarówno pożytki zjednoczenia jak i niezbędne wa-
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runki pełnego członkostwa, dbając o przekonują-

cy tok wykładu (s. 174). Przywołuje zdania mia-

rodajnych badaczy problemu, dziennikarzy, 

komisarzy unijnych m.in. Helmuta Wagnera, Ca-

therine Lalumiere. Hansa van den Broeka, Klausa 

Kinkla, Ralfa Dahrendorfa. Krzysztofa Pomiana, 

Jerzego Turowicza, Adama Michnika. Wnikliwej 

ocenie poddaje raport Komitetu Prognoz PAN – 

Polska w XXI wieku (s. 182–183). Akcentuje sła-

bości polskiej demokracji, zna czenie wypowiedzi 

hierarchów Kościoła katolickiego, próby wskrze-

szania fobii antyzachodnich przy jednoczesnym 

rozbudzaniu megalomanii narodowej. W tych ka-

tegoriach przedstawia skomplikowany rozkład sił 

za i przeciw inte gracji. Nazywa po imieniu lęki 

Polaków związane z przystąpieniem do Unii: utra-

ta tożsamości narodowej, ekspansja obcego, kon-

kurencyjnego kapitału, nie dostatek mechanizmów 

dostosowawczych; ich powodem jest ignorancja 

prze ciętnego Kowalskiego edukowanego na pro-

pagandowych, skrajnych hasłach. Wielokrotnie 

przewija się tu zatem p roblem jakości kształcenia 

politycznego i obywatelskiego powiązany z bra-

kiem powszechnie akceptowanych wzorów odnie-

sienia. Czesław Mojsiewicz ze znawstwem defi-

niuje wieloznaczne pojęcia kultury politycznej 

również przez pryzmat zachowania elit politycz-

nych.

Pewne uwagi dotyczą skrótowo ujętego tema-

tu: Polska między Wscho dem i Zachodem. W ar-

tykułach, takich jak: Antydominacyjne mechani-

zmy i europeizacja państw członkowskich, Europa 

Wschodnia i Zachodnia – inne stosunki w przy-

szłości, Nacjonalizm i wrogość między narodami 

przeszkodą na drodze integracji państw europej-

skich Profesor przeprowadza rzeczowy rozbiór 

zaszłości historycznych i uprzedzeń narodowych 

wpływających na aktu alny obraz Niemiec oraz 

Rosji w oczach Wschodnioeuropejczyków. Dobrze 

ro zumiała ich podłoże cytowana w tych pracach 

Marion Dönhoff, pisząc o ekonomiczno-militar-

nej przewadze zachodnich sąsiadów Polski (s. 143-

–144). Kon trapunktem stosunków polsko-nie-

mieckich, zdaniem Autora, są bardziej skom-

plikowane relacje z Moskwą i całą Wspólnotą 

Niepodległych Państw. Skrzy wione wyobrażenia 

sprzyjają narodzinom współczesnej odmiany na-

cjonalizmu: „poczucia wyższości wobec Wschodu 

i uniżoności wobec Zachodu” (s. 210).

Czesław Mojsiewicz opierając się na własnych 

doświadczeniach recenzenta międzynarodowej 

sceny politycznej wskazuje na ewentualności od-

miany trady cyjnych ról w układzie: Niemcy–Pol-

ska–Rosja, szerzej – Polska, Unia Europejska–Ro-

sja, Ukraina, Litwa, Białoruś (s. 217–219). Stąd 

Jego apele o przezwy ciężanie wrogości, przełamy-

wanie tabu wokół trudnych problemów przeszłe-

go i przyszłego sąsiedztwa (s. 356–358). Profesor 

słusznie uwypukla walory oddzia ływania pro-

pagandowego oraz – znowu – upowszechniania 

podstaw wiedzy politologicznej w celu możliwie 

szerokiej akcji formowania świadomej opinii pu-

blicznej. Dostrzega także wewnętrzne problemy 

Polski, ujawnione w trakcie przeobrażeń wolno-

rynkowych, w tym najważniejsze: bezrobocie 

(s. 222), zapo bieganie korupcji (s. 312–313), anar-

chizację polskiego życia politycznego, ży wotność 

niektórych mitów wykorzystywaną dla bieżących 

gier politycznych, niską kulturę polityczną. Arty-

kuły poświęcone tym zagadnieniom, w odróżnie-

niu od większość publikowanych, ograniczonych 

wyłącznie do przedstawiania ponurych wizji, za-

wierają przemyślane i przekonujące propozycje 

zmiany stanu rzeczy. Profesor jest realistą, ale 

poszukuje rozwiązań zgodnie z dewizą szla-

chetnego pragmatyka.

Wreszcie najobszerniejszy blok tematyczny – po-

litologia we wszystkich odmianach: w państwach 

Europy Środkowej, „w Polsce na etapie transforma-

cji”, „na obecnym etapie przekształceń ustrojo-

wych”, „wobec zmian w Polsce i świecie”, jako nau-

ka po XIII i XIV Światowym Kongresie Politologów, 
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w sprawozdaniu z dwudziestopięciolecia Polskiego 

Towarzystwa Nauk Poli tycznych, w wymiarze lokal-

nym (Poznań) i ogólnym (program nauczania poli-

tologii w szkolnictwie wyższym). Profesor deta-

licznie wykłada motywy ko niecznego podniesienia 

standardów nauczania o polityce (s. 197–198), 

przywo łuje dobry model edukacji w Niemczech 

(s. 200–202), udostępnia autorski pro gram kształ-

cenia w tej dziedzinie (s. 202–208), precyzuje 

terminologię (s. 230, 259–261), przedstawia tra-

dycje polskiej politologii, najnowsze kierunki 

ekspan sji naukowej, z agadnienia metodologiczne 

i warsztatowe ilustrowane wykazem istotnych 

wydawnictw. Przedmiotem stałej troski dydakty-

ka są zarówno kryteria merytoryczne, fachowość 

kadry, jak i warunki studiowania, dostęp do źró-

deł, obszar wiedzy zwanej w różnych ośrodkach 

akademickich polito logią. Przy znać trzeba, że na-

wet czytelnik o powierzchownej orientacji w tych 

sprawach po przeczytaniu kilkunastu artykułów 

Czesława Mojsiewicza zyskuje niezłe przygoto-

wanie, a przede wszystkim wrażliwość na proble-

my naukowe oraz za wodowe środowiska politolo-

gów. Powyższa konstatacja zamyka rozważania 

o wszechstronności naszego Nauczyciela. Dodam, 

że omówienie zawartości to mu sygnalizuje naj-

ważniejsze, poruszane w nim zagadnienia, pomi-

jając np. aspekty głobalizacji.

Opublikowane w zbiorze artykuły w większości 

podporządkowane są ry gorom wykładu, z wielkim 

pożytkiem dla czytelnika. Wyrazista kompozycja: 

od tezy do wniosków, urozmaicona kompetentną 

argumentacją oraz egzemplifikacją w połączeniu 

z dbałością o klarowność języka i formy sprawiają, 

że lektura jest przyjemnością, a przy tym pozwala 

usystematyzować własne poglądy. Za strzeżenia 

mogą wzbudzać jedynie: kolejność tekstów (na 

początku chronolo giczna, dalej – dosyć przypad-

kowa z zaznaczeniem głównych tematów) oraz 

nieunikniona w tego typu zbiorach powtarzalność 

niektórych sekwencji.

Książka odzwierciedla spektrum zaintereso-

wań Profesora Mojsiewicza, dzięki czemu pozna-

jemy bliżej Jego życiowe role. Tu występuje w po-

dwójnej – Jubilata i Autora. Dla większości jednak 

uczestników okolicznościowego przed sięwzięcia 

Czesław Mojsiewicz jest przyjacielem, wzorem 

wychowawcy, mą drym opiekunem pierwszych 

poczynań naukowych, a bywa, że patronem całej 

kariery uniwersyteckiej, szanowanym autoryte-

tem. Liczne grono zwolenników zjednują Mu: 

całkowite oddanie uprawianemu zawodowi, ciągle 

świeże spoj rzenie, pozbawiony rutyny stosunek 

do pracy, gotowość pogłębiania własnej wiedzy, 

otwartość na nowe doświadczenia, komunikatyw-

ność przekazu, skrom ność i szczerość intencji.

Profesor przyznaje: „Nie zawsze odnosiłem 

sukcesy. Ale zawsze dążyłem do tego, aby sprawy 

mojej Ojczyzny rozwijały się w dobrym kierunku, 

służyłem Jej tak, jak umiałem i rozumiałem w ist-

niejących warunkach. Wielką pomocą byli dla 

mnie mądrzy koledzy i przyjaciele, za to im ser-

decznie dziękuję”. Jeżeli można mówić o zacią-

gniętym wobec nich długu wdzięczności, został on 

całko wicie przez Czesława Mojsiewicza wyrówna-

ny – w toku Jego własnej pracy na ukowej oraz 

pedagogicznej.

Wręczenie tomu Od polityki do politologii od-

było się na uroczystym spotkaniu z okazji 79. 

rocznicy urodzin Autora, w marcu 2004 roku. Do 

wielu serdeczności wypada dołączyć: Ad multos 

annos.

Iwona Hofman

Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do 

Unii Europejskiej, Piotr Mazurkiewicz (red.), 

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, 

ss. 222.

W 1989 roku rozpoczął się swoisty eksperyment: 

próba budowy demokratycznego, pluralistyczne-

go społeczeństwa oraz gospodarki wolnorynkowej 


