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UCHWAŁA NR 450
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 14 grud nia 2011 r.

w spra wie na da nia Pro fe so ro wi Mi cha e lo wi G. Müllerowi
tytułu do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

Na pod sta wie art. 62 ust. 1 usta wy z dnia 27 li pca 2005 r. –  Prawo
o szko l ni c twie wy ższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz
§8 Sta tu tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (tekst jed no li ty: Mo ni tor UW
z 2011 r. Nr 68, poz. 140), po za po zna niu się z re cen zja mi: prof. Ed mun -
da Ki zi ka z Uni wer sy te tu Gda ń skie go, prof. Ja nu sza Małłka z Uni wer-
 sy te tu Mikołaja Ko pe r ni ka w To ru niu, prof. Wi to l da Mo li ka z Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, do tyczącymi do ro b ku Pro -
fe so ra Mi cha e la G. Müllera – kan dy da ta do tytułu do kto ra ho no ris ca u sa
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go po -
sta na wia, co na stę pu je:

§1
Nada je się Mi cha e lo wi G. Müllerowi tytuł do kto ra ho no ris  causa

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
§2

Uchwała wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Prze wod nicząca Se na tu
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

Re ktor
prof. dr hab. Ka ta rzy na Chałasiń ska- Ma cu kow
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Prof. dr hab. Ed mund Ki zik
In sty tut Hi sto rii
Uni we r sy tet Gda ń ski

Opi nia dla Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
w związku z na da niem tytułu

do kto ra ho no ris ca u sa
Profesorowi Michaelowi G. Müllerowi

Pro fe sor Mi cha el G. Müller na le ży do gro na najwy bit nie j szych
współcze s nych nie mie c kich hi sto ry ków śred nie go po ko le nia, któ rzy nie
ty l ko po dej mują w swo ich ba da niach za gad nie nia dzie jów Pol ski czy
sto sun ków nie miec ko-po l skich, ale rów nież swoją po stawą oraz działal -
no ścią or ga ni za cyjną, po przez oso bi ste kon ta kty, two rzy li pod sta wy dla
na le ży te go roz wo ju wy mia ny na uko wej i współpra cy po mię dzy na ukow -
ca mi z na szych kra jów. Do pie ro od nie da w na z owo ców tej pra cy mo że -
my ko rzy stać. Jed nak dro ga do obe cnej współpra cy po mię dzy nie mie c ki -
mi i pol ski mi hi sto ry ka mi, i to co obe c nie sta no wi no r mę, je sz cze
ki l ka na ście lat temu byłoby nie le d wie mrzonką. Do brze, że rola naukow -
ców-hi sto ry ków tworzących po mo sty po ro zu mie nia i współpra cy nie jest
za po mi na na. Pra gnę pod kre ślić, że mo ż ność ucze st ni cze nia w ni nie j szej 
pro ce du rze na da nia Pro fe so ro wi Mi cha e lo wi G. Müllerowi przez Se nat
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go tytułu do kto ra ho no ris ca u sa sta no wi dla
mnie oso bi ście wie l ki za szczyt.

Uro dzo ny w 1950 r. Pro fe sor Mi cha el G. Müller na le ży do tego śro -
do wi ska współcze s nych hi sto ry ków nie mie c kich, ba da czy dzie jów nie -
miec ko-po l skich, dla któ re go do sko nała zna jo mość ję zy ka pol skie go
stała się normą, a nie wyjątkiem lub pamiątką pó ź ne go prze sie d le nia, czy 
wy ja z du z po wo jen nej Pol ski. Jego dro ga na uko wa jest bar dzo kon sek -
wen t na: stu dia z za kre su sla wi sty ki i hi sto rii uko ń czo ne w 1974 r. odbył
na Uni wer sy te cie we Fran k fu r cie nad Me nem. Jako uczeń prof. Kla u sa
Ze r na cka, nie zwy kle zasłużo ne go hi sto ry ka i rze cz ni ka po ro zu mie nia
nie miec ko-po lskie go, M.G. Müller zain te re so wał się pro ble ma tyką dzie -
jów no wo ży t nej Pol ski. I wa r to po raz ko le j ny przy po mnieć, że w la tach
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sie dem dzie siątych ubiegłego wie ku, czy li przed ponad 40 laty, nie wie lu
hi sto ry ków nie mie c kich za j mo wało się bli żej dzie ja mi wschod nie go
sąsia da. Kwe stie związane z Polską i Po la ka mi nie na le żały do „mod -
nych” para dy g ma tów ba da w czych, zaś ba da cze się gający po pro ble ma ty -
kę „wschod nią” z reguły mie li na my śli Ro sję, a hi sto ry cy za j mujący się
Polską czę sto ska zy wa li się na po zo sta wa nie na bo cz nym to rze zain te re -
so wań czy te l ni czych. W ogó le dzie je Pol ski w hi sto rio gra fii zachod nio -
nie mie c kiej naj czę ściej po ja wiały się nie ja ko przez przy pa dek, zwy kle
przy oka zji ba dań nad Za ko nem Krzy ża c kim, Pru sa mi w XIX wie ku,
czy też II wo j ny świa to wej. Nie chę ci z przeszłości przekładały się na brak 
zain tere so wa nia dla hi sto rii Pol ski, jej ję zy ka i ku l tu ry. I po raz ko le j ny
po wtó rzę: to, że obe c nie całe gro no młodych nie mie c kich ba da czy, na
ogół bie gle posługujących się pol szczyzną, zapełnia pol skie ar chi wa
i bez po śred nio ucze st ni czy w pol skiej dys ku sji hi sto ry cz nej, jest nie ty l ko
sku t kiem ogó l nie j szych prze mian po li ty cz nych. Duża w tym rów nież
zasługa właś nie Pro fe so ra Müllera, któ ry cie r p li wie współtwo rzył nie -
mie c kie śro do wi sko hi sto ry ków – zna w ców pro ble ma ty ki pol skiej, na -
uczając na Uni wer sy te tach w Gießen i we Fran k fu r cie (nad Me nem),
a obe c nie w Halle -Wit ten ber dze.

Mi cha el G. Müller podjął twó r czo dzieło swe go mi strza za j mując
się bo le s nym dla Po la ków, lecz rów nież jed nym z naj waż nie j szych pro -
ce sów, któ ry w XVIII wie ku całko wi cie i na długo zmie nił kon ste la cje
środko woeuro pe j skiej po li ty ki, bu dując pod sta wę pod stwo rze nie cza r -
nej le gen dy Pol ski i Po la ków, któ ra uza sad niała anty polską po li ty kę
Prus. An ta go niz my i anty pa tie two rzo ne od 2 poł. XVIII w., przez wiek
XIX i wię kszość XX, po cza sy nam nie mal współcze s ne po wo du je, że
wie le ele men tów owe go ste reo typo we go kon stru ktu na dal po ku tu je
w Nie mczech. Pra ca do kto r ska z 1977 r. M.G. Müllera uka zy wała bez -
nad ziejną sy tu a cję ge o po li tyczną Pol ski za Au gu sta III Sasa, któ ra sza -
mo tała się po mię dzy Rosją a Pru sa mi oraz pró by po dej mo wa nych
re form: Po len zwi s chen Preußen und Rußland. Souveränitätskrise und
Refo rm po li tik, 1736–1752, (publ. 1983). W 1984 r. uka zała się Jego
książka po świę co na roz bio rom pa ń stwo wo ści pol skiej w osta t nich de ka -
dach XVIII wie ku Die Te i lun gen Po lens 1772, 1793, 1795 (1984). Zmie -
nio na wer sja pra cy uka zała się w 2005 r. w ję zy ku pol skim jako Roz bio ry
Pol ski. Hi sto ria Pol ski i Eu ro py XVIII w. Prof. Müller nie ogra ni cza się
do cza sów wczes nono woży t nych, się gając po za gad nie nia związane
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z tzw. „kwe stią polską” w po li ty ce refo r ma to rów nie mie c kich w połowie
XIX w., za gad nie nia pub li cy sty ki pro pol skiej „Po len lite ra tur” w cza sie
po wsta nia li sto pado we go 1830 r. i okre sie po po wsta nio wym. Do wa ż nych
prac na le ży roz pra wa Die „Po len- De bat te” in der Fran k fu r ter Pau l ski r che 
Fran k furt/Main (1991, 1995); tłum. pol skie uka zało się jako De ba ta pol -
ska w ko ście le św. Pawła we Fran k fu r cie (1848), Wa r sza wa 1998; rów nie
isto t ne są li cz ne pra ce re da kcy j ne jak np. tom z 2002 r. po dej mujący kwe -
stie prze kształca nia się doty ch cza so wych gra nic pra wnych państw no wo -
ży t nych w gra ni ce na ro do we w XIX–XX wie ku: Die Natio na li sie rung
von der Gren ze: zur Kon stru ktion na tio na ler Identität in spra chlich ge mi s -
ch ten Gren zre gio nen (współwy da w ca Rolf Pe tri).

Pra ce, któ re uka zały się dru kiem w pie r wszej połowie lat osiem -
dzie siątych ubiegłego wie ku nie ja ko auto ma ty cz nie upra w niają do two -
rze nia pa ra le li po mię dzy zdławie niem re wo lu cji „Soli da r no ści”
i bieżącej sy tu a cji w znie wo lo nej Pol sce sta nu wo jen ne go a nie gdy sie j -
szym lo sem pa ń stwa i jego nie szczę s nych refo r ma to rów pod ko niec
XVIII w. Jed nak Mi cha el G. Müller nie był ty l ko ba da czem ga bi ne to -
wym, lecz ta k że an ga żo wał się w tym cza sie oso bi ście w po moc na rzecz
zdele gali zowa ne go związku za wo do we go i jego działaczy: po ma gał or -
ga ni zo wać kon ta kty, nawiązywał oso bi ste wię zi z hi sto ry ka mi pol ski mi
umo ż li wiając im stu dio wa nie w Nie mczech. Z roz mów z wie lo ma ko le -
ga mi, któ rych pro siłem o opi nie, wyłania się ciepły ob raz oso by, któ ra
wie le swo je go cza su i ene r gii po świę ciła po mo cy pol skim sty pen dy stom,
dbała o utrzy ma nie kon ta któw na uko wych i oso bi s tych, pisała li sty po le -
cające, dokładała sta rań w celu umo ż li wie nia im do stę pu do nie do stę p -
nej w kra ju li te ra tu ry. Rów no cze ś nie nie za nie dby wał stu diów
hi sto ry cz nych, pogłębiając i roz sze rzając swoją te ma ty kę ba dawczą.
W 1993 r. przy go to wał pra cę ha bi li ta cyjną na Fre ie Universität Be r lin
(Wo l ny Uni we r sy tet w Be r li nie), po świę coną za gad nie niom tzw. dru giej
fazy re fo r ma cji – kon fli ktu po mię dzy lu te ra na mi i ka l wi na mi oraz sy tu a -
cji ka to li ków w wie l kich mia stach Prus Kró le wskich u schyłku XVI
i w pie r wszych de ka dach XVII stu le cia (Zwe i te Re fo r ma tion und
ständische Au to no mie im Königlichen Preußen. Dan zig, El bing und
Thorn in der Epo che der Konfe siona li sie rung (publ. 1997). Dla ba da czy
pro te stan tyz mu i ge ne ra l nie sy tu a cji wy zna nio wej w ów cze s nej Rze cz -
po spo li tej jest to bar dzo wa ż ne stu dium. Rów nież z uwa gi na moje
własne zain tere so wa nia ba da w cze bar dzo so bie ce nię prze pro wa dzoną
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w ni nie j szej książce ana li zę po li ty ki nie jed no krot nie ka l wi ń skich rad
mie j skich, lu te ra ń skiej opo zy cji i na ci sków śro do wi ska kato li c kie go, ko -
rzy stającego z po pa r cia kró lów pol skich.

W la tach 1992–1996 M.G. Müller był pro fe so rem hi sto rii środ -
kowo ws chod niej Eu ro py na Eu ro pe an Uni ve r si ty In sti tu te we Flo ren cji,
zaś w 1996 r. otrzy mał powołanie pro fe so r skie na Ka te drę Hi sto rii Eu ro -
py Wschod niej na Uni wer sy te cie Ma r ci na Lu tra w Halle -Wit ten ber dze.
Zgro ma dził tam śro do wi sko ba da czy, zna w ców pro ble ma ty ki pol skiej
i środko woeuro pe j skiej (m.in. Jürgen He y de), kształcąc i pro mując no -
wych spe cja li stów od tej pro ble ma ty ki. Zgod nie z ce la mi pro wa dzo nej
ka te dry roz sze rzył zna cz nie swo je spe ktrum ba da w cze, za rów no cza so -
wo jak i tery to ria l nie (kwe stie dzie jów Ro sji, na cjo nali z mów w Eu ro pie
Środko wo- Ws chod niej), czę sto jed nak wra cając do za gad nień pol skiej
hi sto rii po li ty cz nej, wy zna nio wej oraz społecz nej (prze mia ny cha ra kte -
ru szla ch ty pol skiej, prze kształce nia śro do wisk eli ta r nych), oraz sto sun -
ku Nie miec wo bec spraw pol skich. Pod kre śle nia wy ma ga Jego isto t na
rola jako ob ser wa to ra oraz wni kli we go re cen zen ta prac ba da czy pol skich
lub ob cych na te ma ty pol skie (ze szcze gó l nym zna cze niem te ma ty ki
XVIII i XIX wie ku). Bez wątpie nia Pro fe sor Müller na le ży do naj bar -
dziej wy tra w nych zna w ców pol skiej hi sto rio gra fii współcze s nej, cze mu
daje wy raz w li cz nych ar ty kułach, te kstach re cen zji, rów nież pub li ko wa -
nych w pe rio dy kach pol skich. Pełni fun kcję współwy da w cy pre sti żo we -
go cza so pi s ma „Jahrbücher für Ge s chi ch te Oste u ro pas”, jest ta k że
człon kiem re da kcji „Be r li ner Ja hr buch für Osteuropäische Ge s chi ch te”
oraz „Ze i t s chrift für Ostmit teleuro pa-For s chung”.

Od 1978 r. nie prze rwa nie ucze st ni czy w niełatwych pra cach dwu -
stron nej nie miec ko-po l skiej Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej, zaś od 2005 r.
spra wu je fun kcję prze wod niczącego de le ga cji nie mie c kiej. O do niosłości 
prac Ko mi sji świa d czy, że jej do świa d cze nia stały się in spi racją dla ana -
lo gi cz nej dys ku sji po mię dzy ba da cza mi ja po ń ski mi a ko rea ń ski mi.
W da l szym ciągu w swo jej pra cy wie le uwa gi po świę ca popu lary zo wa niu 
wie dzy na te mat Pol ski. Na le ży do nich np. syn te za dzie jów Pol ski Eine
kle i ne Ge s chi ch te Po lens (współau to r stwo z Ru do l fem Ja wo r skim i Chri s -
tia nem Lübke, 2000) oraz kon tynu o wa ny obe c nie pro jekt czte roto mo-
 we go pod rę cz ni ka dzie jów Pol ski (we współpra cy z Nie mie c kim In sty tu -
tem Hi sto ry cz nym w Wa r sza wie i In sty tu tem Her de ra w Mar bu r gu).
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Nie ule ga dla mnie wątpli wo ści, że ze wszech miar po wa ż ny, ob -
sze r ny do ro bek na uko wy, osiągnię cia orga niza cy j ne oraz długo le t nie
głębo kie zaan ga żo wa nie Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera na rzecz po jed -
na nia i zro zu mie nia po mię dzy na ro da mi nie mie c kim i pol skim, w pełni
uza sad niają ini cja ty wę pod jętą przez Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie -
go. Gorąco po pie ram wnio sek o na da nie Kan dy da to wi god no ści do kto ra
ho no ris ca u sa.
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Prof. dr hab. Ja nusz Ma³³ek 
Uni we r sy tet Miko³aja Ko pe r ni ka 
w To ru niu

Opi nia dla Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
w związku z na da niem tytułu

do kto ra ho no ris ca u sa
Profesorowi Michaelowi G. Müllerowi

Wszczę cie przez Uni we r sy tet Wa r sza wski pro ce du ry na da nia
tytułu do kto ra ho no ris ca u sa tej Ucze l ni Pro fe so ro wi Mi cha e lo wi
G. Müllerowi zasługu je – w moim głębo kim prze ko na niu – na uz na nie
i apro ba tę. Pro fe sor Mi cha el G. Müller na le ży do gro na wy bi t nych hi sto -
ry ków nie mie c kich a rów no cze ś nie jest naj le p szym znawcą hi sto rii Pol -
ski epo ki no wo ży t nej w Nie mczech. Jego zasługi dla zbli że nia i roz wo ju
sto sun ków pol sko- nie miec kich na polu na uki, ku l tu ry i po li ty ki są nie do
prze ce nie nia. Pro fe sor Mi cha el G. Müller spełnia w pełni wszy stkie kry -
te ria, ja kie sta wia się kan dy da tom do naj wy ższej god no ści jaką może na -
dać Ucze l nia. Moja opi nia składa się z trzech czę ści: 1. skró co ny ży cio rys
Kan dy da ta, 2. oce na Jego do ro b ku na uko we go. 3. wkład pro fe so ra Mi -
cha e la G. Müllera w roz wój do brosąsie dz kich sto sun ków mię dzy Polską
a Nie mca mi w sfe rze na uki i po li ty ki kul tu ra l nej.

1. Skró co ny ży cio rys Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera

Pro fe sor Mi cha el G. Müller uro dził się 18 grud nia 1950 r. we Frank -
fu r cie nad Me nem. W 1968 r. zdał eg za min doj rzałości. W la tach 1968
i 1969 prze by wał w Hi sz pa nii i Wie l kiej Bry ta nii. W 1970 r. podjął stu dia
w za kre sie hi sto rii i sla wi sty ki na Uni wer sy te cie Jo han na  Wo l f gan ga Go e -
the go we Fran k fu r cie nad Me nem. Stu dia te uko ń czył w 1974 r. eg za mi -
nem pa ń stwo wym (od po wied nik ma gi ste rium), uzy skując upra w nie nia
do na ucza nia hi sto rii oraz ję zy ka ro sy j skie go i ję zy ka pol skie go w gi mna -
zjach w Nie mczech. W cza sie stu diów w 1973 r. był stu den tem Stu dium
Ję zy ka i Ku l tu ry Pol skiej „Po lo ni cum” w Wa r sza wie. W la tach
1974–1978 był współpra co w ni kiem na uko wym (Wis sens chaft li che Mi t -
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ar be i ter) w Se mi na rium Hi sto rii Eu ro py Wschod niej Uni wer sy te tu
Johan na-Wo lf gan ga Go e t he go we Fran k fu r cie nad Me nem. W 1977 r.
do kto ry zo wał się z hi sto rii na tym uni wer sy te cie, pisząc pra cę Po len zwi -
s chen Pre us sen und Rus s land. Souveränitätskrise und Refo rm po li tik
1736–1752 (Pol ska mię dzy Pru sa mi i Rosją. Kry zys su we ren no ści i po li ty -
ka re form w l. 1736–1752), pod kie run kiem prof. dra Kla u sa Ze r na cka. 
Z ko lei w la tach 1978–1984 Mi cha el G. Müller, już jako do ktor, pra co wał 
na sta no wi sku asy sten ta (od po wied nik pol skie go ad iun kta) w Zen trum
für Kon ti nen ta le Agra r -und Wirts chaft for s chung, Be re ich
Osteuropäische Ge s chi ch te, Uni wer sy te tu Ju stu sa- Lie biga w Gies sen
(He sja). Zmia na mie j s ca pra cy Mi cha e la G. Müllera związana była
z ob ję ciem Ka te dry na Uni wer sy te cie w Gies sen przez Jego mi strza, prof. 
Kla u sa Ze r na cka. Kie dy w 1984 r. prof. Kla us Ze r nack objął kie row ni c -
two Hi sto ri s che Kom mi sion zu Be r lin i Ka te drę Hi sto rii Eu ro py
Wschod niej na Fre ie Universität w Be r li nie, podążył za nim Mi cha el G.
Müller. I tak w la tach 1984–1992 Mi cha el G. Müller był pra co w ni kiem
na uko wym Hi sto ri s che Kom mis sion zu Be r lin. Pro wa dził ta k że za ję cia
dy da kty cz ne na Fre ie Universität w Be r li nie. Ko le j nym eta pem w ka rie -
rze na uko wej pro fe so ra Müllera było ob ję cie Ka te dry Eu ro py Wschod -
niej w In sty tu cie Uni wer sy te tu Euro pe j skie go we Flo ren cji. Na tej
ucze l ni w la tach 1993-1994 pełnił też fun kcję dy re kto ra Fo rum Euro pe j -
skie go. Zna ko mi ta zna jo mość ję zy ków – poza oj czy stym: an gie l skie go,
fran cu skie go, włoskie go, a ta k że pol skie go i ro sy j skie go tym bar dziej pre -
de sty no wała Go do ob ję cia tych sta no wisk. Prof. Müller kie ro wał Ka tedrą
Hi sto rii Eu ro py Wschod niej we Flo ren cji do roku 1996. Opie ko wał się
tu taj ta k że do kto ran ta mi z Pol ski. W tym cza sie, w roku 1993 ha bi li to wał 
się na Fre ie Universität w Be r li nie na pod sta wie pra cy Zwe i te Re fo r ma -
tion und städtische Au to no mie im Königlichen Pre us sen. Dan zig, El bing
und Thorn in der Epo che der Konfes siona li sie rung (1557–1660), (Dru ga
Re fo r ma cja i mie j ska au to no mia. Gdańsk, Elbląg i To ruń w epo ce konfe -
sjona li za cji w la tach 1557–1660). Po po wro cie do kra ju w 1996 r. prof.
Müller objął Ka te drę Hi sto rii Eu ro py Wschod niej na Uni wer sy te cie
Ma r ci na Lu tra w Halle - Wit ten berg (Sa kso nia), którą kie ru je po dziś
dzień. Rów no cze ś nie jest „ex te r nal pro fes sor” (pro fe so rem ze w nę trz -
nym) Uni wer sy te tu Euro pe j skie go we Flo ren cji. Prof. Müller za j mo wał
i za j mu je też po wa ż ne mie j s ce w ży ciu na uko wym i or ga ni za cji na uki
hi sto ry cz nej w Nie mczech. W la tach 1994–2002 był współwy dawcą
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(re da kto rem) cza so pi s ma „Jahrbücher für Ge s chi ch te Oste u ro pas”
(Ro cz ni ki hi sto rii Eu ro py Wschod niej), a od roku 1996 jest ta k że
współwy dawcą (re da kto rem) cza so pi s ma „Ze i t s chrift für Ostmit teleuro -
pafor s chung” (Cza so pi s mo do Ba dań Hi sto rii Eu ro py Śro d ko wo-
-Wschod niej). Od roku 1996 jest kie ro w ni kiem pro je ktu ba da w cze go
w Gesites wissens chaft li ches Zen trum Ku l tur und Ge s chi ch te Ost mitte l -
eu ro pas (Huma ni sty cz ne Cen trum Ku l tu ry i Hi sto rii Eu ro py Środko -
wo- Ws chod niej) w Li p sku. W la tach 1999–2008 był człon kiem Zarządu
In sty tu tu Her de ra w Mar bu r gu. Od 2005 r. jest ta k że człon kiem Rady
Na uko wej In sty tu tu do Ba dań Hi sto rii i Ku l tu ry Żydów im. Si mo na
Du b no wa w Li p sku. Jego zain tere so wa nia się gają ta k że kra jów poza -
euro pe j skich. Od roku 2006 jest współprze wod niczącym „In ter na tio nal
Gra du a te Scho ol Hal le - To kio”, a więc stu diów do kto ran c kich, pro wa -
dzo nych wspó l nie przez uni wer sy te ty w Hal le (RFN) i To kio (Ja po nia).

2. Oce na do ro b ku na uko we go Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra Müllera jest roz legły i ob sze r ny. Skła -
da się nań 5 mo no gra fii, 12 książek, któ rych był re da kto rem i współau to -
rem oraz 71 ar ty kułów w czołowych eu ro pe j skich cza so pi s mach
hi sto ry cz nych w ję zy ku nie mie c kim, pol skim, ro sy j skim, an gie l skim,
fran cu skim i włoskim. Do da j my je sz cze, że w „Le xi kon der Ge s chi ch te
Rus s land” (Le ksy kon hi sto rii Ro sji) opu b li ko wał 63 bio gra my, a w „Hi -
sto ri s ches Le xi kon der So w je tu nion” (Le ksy kon hi sto ry cz ny Związku
Ra dzie c kie go) ogłosił dru kiem 42 ar ty kuły bio gra fi cz ne. W Je go twó r -
czo ści na uko wej, a ta k że dy da kty cz nej (te ma ty ka prac do kto r skich po -
wstałych i przy go to wa nych pod kie run kiem Pro fe so ra Müllera; obe c nie
pod Jego kie run kiem jest przy goto wy wa nych 5 dy se r ta cji do kto r skich
i 1 pra ca habi lita cy j na), mo ż na wy ró ż nić 3 nu r ty: 1. hi sto ria ustro jów i re -
li gii w Eu ro pie Środko wo- Ws chod niej od XVI do XVIII w., 2. hi sto ria
społecz na Eu ro py Środko wo- Ws chod niej w XVIII i XIX w., 3. wza je m -
ne re la cje i powiąza nia mię dzy Eu ropą Za chod nią i Eu ropą Wschod nią
od XVIII do XX w., ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem Nie miec i Pol ski.
Naj wię cej Jego pu b li ka cji do ty czy hi sto rii no wo ży t nej Pol ski, sto sun ków
nie miec ko-po l skich i pol sko- rosy j skich w dzie jach no wo ży t nych oraz
po rów na w czej hi sto rii społeczeństw Eu ro py Środko wo- Ws chod niej
od XVI do XIX stu le cia. Wśród książek, obok wspo mnia nych już pra cy
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dok torskiej Po len zwi s chen Pre us sen und Rus s land... (druk w se rii:
Einzelveröffentlichungen der Hi sto ri s chen Kom mis sion zu Be r lin,
Bd.40, Be r lin 1983, ss. 275) i habi lita cy j nej Zwe i te Re fo r ma tion und
städtischen Au to no mie im Königlichen Pre us sen... (druk: Aka de mie Ve r -
lag, Be r lin 1997, ss. 264) na le ży wy mie nić: Die Te i lun gen Po lens 1772,
1793, 1795 (Roz bio ry  Pol ski 1772, 1793, 1795), Ve r lag C.H. Beck,
München 1984, ss. 133; Eine kle i ne Ge s chi ch te Po lens (Mała hi sto ria Pol -
ski), wspó l nie z Ru do l fem Ja wo r skim i Chri stia nem Lübke, Ve r lag Su hr -
kamp, Fran k furt am Main 2000, ss. 374 i osta t nio w ję zy ku pol skim
Roz bio ry Pol ski: hi sto ria Pol ski i Eu ro py XVIII wie ku, Po znań 2005,
ss. 123. Prof. Müller jest rów nież współau to rem t. II Han d buch der Ge-
schi ch te Rus s lands (Pod rę cz nik hi sto rii Ro sji), Stut t gart 1985, 1988,
s. 401–444 i 567–623. Opus Ma g num prof. Müllera to zna j dujące się
w dru ku z Jego ini cja ty wy i pod Jego re dakcją 4-to mo we dzieło au to rów
nie mie c kich i pol skich Han d buch der Ge s chi ch te Po lens (Pod rę cz nik
hi sto rii Pol ski). Hi sto ria Pol ski jest tu omó wio na od początków pa ń stwo -
wo ści po rok 1989. Prof. Müller jest tu au to rem tomu II, po świę co ne go
dzie jom no wo ży t nym Pol ski. Dzieło to zastąpi doty ch cza so we nie mie c -
kie syn te zy hi sto rii Pol ski Got t ho l da Rho de Ge s chi ch te Po lens. Ein
Überblick, Wis sens chaft li che Buch gese l s chaft, Da r m stadt 1980, ss. 543
i Jörga K. Hen s cha, Ge s chi ch te Po lens, Ve r lag Eu gen Ul mer, Stut t gart
1983, ss. 383; i osta t nio opub li ko wa ne książki Jürgena He y de, Ge s chi ch te
Po lens, Ve r lag Beck C.H., ss. 127, Die te ra Bin gen i Pe te ra Oli ve ra Loew’a 
Po len. Ku rze Ge s chi ch te ei ner lan gen Ge s chi ch te, Fran k furt am Main
2004 oraz Man fre da Ale xan dra Kle i ne Ge s chi ch te Po lens, Ve r lag Re c lam,
ss. 423. 

Na le żałoby w tym mie j s cu za py tać czym się wy ró ż nia pi sa r stwo hi -
sto ry cz ne Pro fe so ra Müllera, zwłasz cza w sto sun ku do da w nej hi sto rio -
gra fii nie mie c kiej. Otóż Pro fe sor Müller, idąc śla da mi swo je go mi strza
prof. Kla u sa Ze r na cka, do ko nał za sad ni czej re wi zji poglądów w nie mie -
c kiej na uce hi sto ry cz nej co do przy czyn i uza sad nie nia udziału Prus
w roz bio rach Pol ski. Do ty ch czas hi sto ry cy nie miec cy, na wet w syn te zach 
z lat 50. XX wie ku, uspra wied li wia li po stę po wa nie Prus ko nie cz no ścią
ogra ni cze nia im pe ria l nej eks pan sji Ro sji w kie run ku Eu ro py Za chod niej,
a ta k że ana rchią i słabo ścią pa ń stwa pol skie go. Pro fe sor Müller dez awu -
u je te poglądy i jed noz na cz nie stwier dza, że upa dek Pol ski był wy ni kiem
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kon sek wen t nej, agre sy w nej po li ty ki Prus, Ro sji i Au strii. W książce Roz -
bio ry Pol ski na s. 94 pi sze tak: „gdy by oba pa ń stwa nie mie c kie (Pru sy
i Au stria) sta nęły za, a nie prze ciw Pol sce, mo ż na byłoby za pe w ne łatwiej 
po wstrzy mać roz wój nowo cze s ne go impe ria li z mu ro sy j skie go”. Tezę
o „wi nie własnej” upa d ku Rze czypo spo li tej, któ ra do mi no wała już
w XVIII wie ku na za cho dzie Eu ro py, uwa ża za nie trafną, a na wet
błędną. Pi sze (ta m że s. 103), że „pro ble mem nie był ustrój Rze czypo spo -
li tej sam w so bie, ty l ko to, że ró ż ne gru py wewnątrz i zewnątrz Pol ski na -
du ży wały ist niejącego sy ste mu par la men tar ne go” i da lej (s. 106) „Pol ska
nie po trze bo wała po mo cy mo carstw abso luty sty cz nych, by zna leźć dro gę
do nowo cze s no ści”. Wręcz od wro t nie, to za bo r cy, na wieść o uchwa le niu 
Kon sty tu cji 3 maja czy ni li wszy stko, aby pol ski par la men tar ny mo del
uno wo cześ nie nia pa ń stwa i społecze ń stwa nie zna lazł na śla do w ców
w Eu ro pie Wschod niej. Pro fe sor Müller już w 1978 r., wów czas młody
ba dacz, w re fe ra cie Mit Pol ski i sto sun ki pol sko- nie miec kie na XI Kon fe -
ren cji Wspó l nej Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej PRL-RFN w De ide s he im,
sfo r mułował no wa torską tezę, że nie mie cki ruch li be ra l ny w la tach
1830–1848 tra kto wał in stru men tal nie spra wę polską. Naj bli ż sze moim
zain tere so wa niom są książki i stu dia Pro fe so ra Müllera po świę co ne dzie -
jom Re fo r ma cji w Pol sce i Pru sach Kró le wskich. Re we lacją była tu Jego
mo no gra fia Zwe i te Re fo r ma tion und ständische Au to no mie im
Königliche Pre us sen.

No wo ścią w sto sun ku do doty ch cza so wej li te ra tu ry było uka za nie
wza je mnych powiązań mię dzy pro te stan ta mi w Pru sach Kró le wskich
i w Ko ro nie Pol skiej, wśród któ rych prze wa żał ka l wi nizm. Oba wa przed
działania mi kontr refor macyj ny mi w Rze czypo spo li tej spo wo do wała
połącze nie tych członów w „kon fe syjną fe de ra cję”, opartą na akcie „unii
wy zna nio wej”, za wa r tej w do ku men cie Zgo dy san do mie r skiej z 1570 r.
Pro te stan ci pru s cy początko wo nie wiązali się fo r ma l nie z pro te stan ta mi
z Ko ro ny czy Li twy, nie bra li więc udziału w sy no dach róż no wie r ców
z całej Rze czypo spo li tej, pod kre ślając w ten spo sób au to no mię swo jej
pro win cji. Pó ź niej jed nak co raz wy ra ź niej ar ty kułowa li so li da r ność kon -
fe syjną, uz nając Zgo dę san do mierską za akt, któ ry ich ta k że do ty czy, nie
wspo mi nając już o do ku men cie Kon fe de ra cji Wa r sza wskiej z ro ku 1573,
gwa ran tującym to le ran cję re li gijną pro te stan tom. Pro fe sor Müller nie
ty l ko wzbo ga cił naszą wie dzę o dzie jach Eu ro py Środko wo- Ws chod niej, 
a zwłasz cza Rze czypo spo li tej Obo j ga Na ro dów (Pol ski i Li twy), w tym
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Prus Kró le wskich, ale w spo sób za sad ni czy zmie nił ob raz hi sto rii Pol ski
w XVI-XIX w. w hi sto rio gra fii nie mie c kiej, a po śred nio w hi sto rio gra fii
eu ro pe j skiej.

3. Wkład Pro fe so ra Müllera w roz wój do brosąsie dz kich sto sun ków mię -
dzy Polską a Nie mca mi w sfe rze na uki i po li ty ki kul tu ra l nej

Pro fe sor Mi cha el G. Müller jest ści śle powiązany z polską nauką
hi sto ryczną. Od roku 2000 prze wod ni czy nie mie c kim hi sto ry kom w nie -
zwy kle pre sti żo wej Wspó l nej Nie miec ko -Po l skiej Ko mi sji Pod ręcz ni ko -
wej Hi sto ry ków i Ge o gra fów. Ko mi sja ta od paru dzie siątków lat pra cu je
nad wy pra co wa niem wspó l nych tre ści i założeń pro gra mo wych w na u -
cza niu hi sto rii i ge o gra fii w Pol sce i w Nie mczech. W la tach 2002–2008
Pro fe sor Müller był człon kiem Rady Na uko wej Nie mie c kie go In sty tu tu
Hi sto rycz ne go, a w la tach 2003–2006 jej prze wod niczącym. Od 2008 r.
jest człon kiem Rady Na uko wej czołowe go pol skie go cza so pi s ma hi sto -
rycz ne go „Kwa r ta l nik hi sto ry cz ny”. Pro fe sor Müller na le ży do gro na
zasłużo nych przy ja ciół Pol ski i Po la ków. To Jego zaan ga żo wa nie na
rzecz bu do wy mo stów mię dzy nauką hi sto ryczną nie miecką i polską zo -
stało za uwa żo ne w Pol sce. I tak w 2002 r. powołano Go na członka ho no -
ro we go Pol skie go Sto wa rzy sze nia do Ba dań Hi sto rii XVIII Stu le cia,
a w 2009 r. na członka ho no ro we go Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz -
ne go. Od wie lu lat współpra cu je z hi sto ry ka mi na szej Uczelni, z Uni -
wer sy te tu Mikołaja Ko pe r ni ka, cze go wy ra zem jest m.in. człon ko stwo
w ra dach re da kcy j nych cza so pism, ja kie uka zują się w To ru niu, ta kich
jak: „Za pi ski hi sto ry cz ne” i „Klio”. W cza sach zry wu „Soli da r no ści”,
a i po jej dele ga li za cji, czyn nie wspie rał ten wie l ki ruch społecze ń stwa
pol skie go.

W roku 1997 prof. Kla us Ze r nack, mistrz Pro fe so ra Mi cha e la G.
Müllera, zo stał uho no ro wa ny tytułem do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te -
tu Wa r sza wskie go. Pro fe sor Müller kon ty nu o wał i roz winął ba da nia
swe go mi strza tak da le ce, iż rów nież ta wie l ce zasłużo na ucze l nia chce
mieć Go wśród gro na swo ich do kto rów ho no ris ca u sa. W moim prze ko -
na niu Pro fe sor Mi cha el G. Müller w pełni zasłużył na na da nie mu tego
za szczy t ne go tytułu przez Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.

15



Prof. dr hab. Wi told Mo lik
Uni we r sy tet im. Ada ma Mi c kie wi cza
w Po zna niu

Opi nia dla Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
w związku z na da niem tytułu

do kto ra ho no ris ca u sa
Profesorowi Michaelowi G. Müllerowi

Sta ra nia o na da nie Pro fe so ro wi dr. hab. Mi cha e lo wi G. Müllerowi
tytułu do kto ra ho no ris ca u sa pod jęła Rada Wy działu Hi sto rycz ne go Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go, któ ra na po sie dze niu w dniu 20 paź dzie r ni ka
2010 roku po wzięła sto sowną uchwałę na wnio sek prof. prof. Włod zi -
mie rza Bo ro dzie ja, Wo j cie cha Krie gse i se na i Hen ry ka Sam so no wi cza.
Se nat UW po zy ty w nie roz pa trzył tę ini cja ty wę i w dniu 16 ma r ca 2011
roku po sta no wił swą uchwałą (nr 345) wszcząć po stę po wa nie o na da nie
Pro fe so ro wi Mi cha e lo wi G. Müllerowi tytułu do kto ra ho no ris ca u sa Uni -
wer sy te tu Wa r sza wskie go.

Mocą tej sa mej uchwały Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,
z upo wa ż nie nia Re ktor UW – prof. dr hab. Ka ta rzy ny Chałasiń skiej -Ma -
cu kow, Re ktor UAM – prof. dr hab. Bro nisław Ma r ci niak po wie rzył mi
(30 ma r ca 2011 r.) opra co wa nie re cen zji o do ro b ku pro fe so ra Mi cha e la
G. Müllera. Po zo stałymi opi nio daw ca mi są wy bi t ni zna w cy dzie jów Pol -
ski i sto sun ków pol sko- nie miec kich w cza sach no wo ży t nych: prof.
dr hab. Ed mund Ki zik z Uni wer sy te tu Gda ń skie go i prof. dr hab. Ja nusz
Małłek z Uni wer sy te tu im. Mikołaja Ko pe r ni ka w To ru niu, a na pro mo -
to ra prze wo du powołany zo stał prof. UW dr hab. Wo j ciech Krie g se i sen
z Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.

Wni kli wa i długa re fle k sja, od lat osiem dzie siątych mi nio ne go stu -
le cia, nad do ro b kiem na uko wym Kan dy da ta i owo c na z Nim od tego
cza su współpra ca po zwo liły mi na wy pra co wa nie sta no wi ska zde cy do -
wa nie wspie rającego uchwałę Se na tu UW w oma wia nej spra wie. Nie
ule ga dla mnie wątpli wo ści, że Pro fe sor Mi cha el G. Müller jest wy bi t -
nym znawcą dzie jów Pol ski i Eu ro py Środko wo- Ws chod niej we wcze s -
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nych i pó ź nych cza sach no wo ży t nych, uczo nym cieszącym się
au to ry te tem mię dzy naro do wym, ce nio nym nie ty l ko w Eu ro pie, ale ta k -
że w Sta nach Zjed no czo nych i Ja po nii. Le gi ty mu je się du żym i prze de
wszy stkim znaczącym, wy so ko oce nia nym w śro do wi sku pol skich hi sto -
ry ków do ro b kiem na uko wym, w tym mo no gra fia mi do tyczącymi klu -
czo wych kwe stii w dzie jach Pol ski. Od ponad trzy dzie stu lat wno si
nie prze rwa nie duży wkład do roz wo ju kon ta któw i współpra cy mię dzy
hi sto ry ka mi pol ski mi i nie mie c ki mi. To też wnio sek Se na tu UW o na da -
nie Pro fe so ro wi Mi cha e lo wi G. Müllerowi god no ści do kto ra ho no ris
ca u sa UW re ko men du ję Se na to wi UAM jako uza sa d nio ny i zasługujący
bez wątpli wo ści na po zy ty w ne za opi nio wa nie.

UZASADNIENIE 

Sy l we t ka i pro fil ba da w czy Kan dy da ta:

Pro fe sor Mi cha el G. Müller uo sa bia wy ra zi ście przełom po ko le nio -
wy wśród nie mie c kich hi sto ry ków za j mujących się ba da niem dzie jów
Eu ro py Wschod niej. Je sz cze długo po dru giej wo j nie świa to wej tę dzie -
dzi nę nie mie c kiej na uki hi sto ry cz nej kształto wa li ba da cze prze wa ż nie
po chodzący z ró ż nych re gio nów Eu ro py Środko wo- Ws chod niej lub
prze by wający w nich w początko wych okre sach swych ka rier za wo do -
wych, naj czę ściej pod czas dru giej wo j ny świa to wej. W świat aka de mi cki
wno si li oni nie ty l ko dobrą zna jo mość ję zy ków słowia ń skich i kra ju
swe go po cho dze nia, lecz ta k że si l nie ukształto wa ne w śro do wi sku ro -
dzin nym i pó ź nie j szym ży ciu po sta wy i prze ko na nia etno cen try cz ne,
któ rych nie po tra fi li i chy ba też nie chcie li mo dy fi ko wać. Mi cha el G.
Müller na le ży do po ko le nia nie mie c kich hi sto ry ków Eu ro py Wschod niej 
uro dzo nych po dru giej wo j nie świa to wej, któ rzy ko m pe ten cje ję zy ko we
zdo by wa li na le kto ra tach i ku r sach, a obie kty swo ich ba dań mo gli na -
ocz nie po zna wać naj czę ściej do pie ro po uzy ska niu wizy służ bo wej lub
tu ry sty cz nej. I co rów nie wa ż ne – nie byli obciążeni tra umą ucie cz ki
lub wy pę dze nia, uzy ska li szan sę ba da nia dzie jów Eu ro py Śro d ko wo-
-Wschod niej bez etno cen try cz nych ogra ni czeń, którą na ogół do brze wy -
ko rzy sta li.

Dro gę na ukową Mi cha e la G. Müllera (ur. w 1950 roku we Fran k fur -
cie nad Me nem) za początko wały stu dia hi sto ry cz ne i sla wi sty cz ne na
Uni wer sy te cie im. Jo han na Wo l f gan ga Go e t he go w ro dzin nym mie ście,
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któ re w 1974 roku uwie ń czył eg za mi nem pa ń stwo wym na na uczy cie la
gi mna zjal ne go w za kre sie hi sto rii i ję zy ka ro sy j skie go. Nie podjął jed nak
pra cy w gi mna zjum, gdyż za raz po za ko ń cze niu stu diów zo stał przy ję ty
przez pro fe so ra Kla u sa Ze r na cka na sta no wi sko asy sten ta w kie ro wa nej
prze zeń Ka te drze Hi sto rii Eu ro py Wschod niej. Prof. K. Ze r na cka
– wy bi t ne go zna w cę dzie jów Pol ski i Ro sji, do kto ra ho no ris ca u sa Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu i Uni wer sy te tu War-
sza wskie go – uwa ża za swe go naj waż niej sze go na uczy cie la. Jego asy s -
ten tem i na stę p nie bli skim współpra co w ni kiem był przez 18 lat, ko le j no
na uni wer sy te tach we Fran k fu r cie nad Me nem (1974–1978) i Gies sen
(1978–1984) oraz w Od dzia le Hi sto rii Sto sun ków Nie miec ko -Po l skich
przy Ko mi sji Hi sto ry cz nej w Be r li nie (1984–1992). Swo je mu Mi strzo wi
za wdzię cza ukie run ko wa nie zain te re so wań ba da w czych oraz wpro wa -
dze nie do wa ż nych in sty tu cji i gre miów na uko wych, m.in. już w 1976
roku do Wspó l nej Nie miec ko-Po l skiej Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej Hi sto ry -
ków i Ge o gra fów. In ten sy w nie ucze st ni czył w rea li zo wa nych przez prof.
Ze r na cka pro je ktach ba da w czych i wy da w ni czych, zwłasz cza – jako
współau tor i asy stent re da kcy j ny – w przy go to wa niu dru gie go tomu
Han d buch der Ge s chi ch te Rußlands, do któ re go na pi sał ki l ka te kstów,
w tym ob sze r ny ar ty kuł o po li ty ce za gra ni cz nej Ro sji za pa no wa nia Ka ta -
rzy ny II. W na stę p nych la tach, kon cen trując swo je zain tere so wa nia na
in nych po lach ba da w czych, wno sił duży wkład au to r ski do wy da wa nych
w RFN ko m pen diów do tyczących dzie jów Ro sji i ZSRR: Le xi kon der
Ge s chi ch te Rus s lands. Hrsg. von H.J. Tor ke, München 1985 (au to r stwo
63 ha seł i ar ty kułów), Hi sto ri s ches Le xi kon der So w je tu nion, Hrsg. von
H.J. Tor ke, München 1985 (au to r stwo 42 haseł i ar ty kułów).

Współpra cując bli sko z prof. Kla u sem Ze r na c kiem, któ ry za j mo wał 
się sfo r mułowa nym przez sie bie za gad nie niem „ery wo jen nor dy c kich”
i da wał im pu l sy ba da w cze, Mi cha el Müller kon cen tro wał swo je ba da nia
co raz bar dziej na dzie jach Pol ski cza sów sa skich w kon te k ście fun kcjo -
no wa nia ów cze s ne go sy ste mu mo carstw eu ro pe j skich. Za owo co wały
one ob ro nioną w 1977 roku na Uni wer sy te cie Fran kfu r c kim roz prawą
do ktorską Po len zwi s chen Pre us sen und Rus s land. Souveränitätskrise und
Refo rm po li tik 1736–1752 (opu b li ko waną z uzu pełnie nia mi w 1983 roku).
W na stę p stwie dy se r ta cji do kto r skiej i udziału w opra co wa niu pod rę cz -
ni ka hi sto rii Ro sji po wstała ko le j na wa ż na pra ca Pro fe so ra Müllera Die
Te i lun gen Po lens 1772, 1793, 1795 (München 1984), uka zująca ge ne zę,
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prze bieg i dale ko się ż ne sku t ki roz bio rów Rze czypo spo li tej. Czyn ny
udział w pra cach i kon fe ren cjach wspo mnia nej wy żej Ko mi sji Pod ręcz -
ni ko wej stał się z ko lei im pu l sem do roz sze rze nia ba dań na pierwszą
połowę XIX wie ku, któ re przy niosły plon w po sta ci ki l ku ar ty kułów, po -
świę co nych mo ty wom po li ty cz nym nie mie c kie go polo no fi l stwa w la tach
trzy dzie s tych i czter dzie s tych tego stu le cia oraz roli, jaką ode grało ono
we wcze s nym nie mie c kim libe ra li z mie.

W la tach osiem dzie siątych mi nio ne go stu le cia głów nym przed mio -
tem ba dań Mi cha e la G. Müllera stały się dzie je re fo r ma cji i sto sun ków
wy zna nio wych w Rze czypo spo li tej w XVI–XVII wie ku, w tym zwłasz -
cza w Pru sach Kró le wskich. Otrzy ma ne sty pen dia umo ż li wiły Mu prze -
pro wa dze nie grun to w nych ba dań ar chi wa l nych w Gda ń sku, To ru niu
i Wa r sza wie oraz pogłębie nie i roz sze rze nie kon ta któw na uko wych
z pol ski mi hi sto ry ka mi, a ze bra ne ma te riały po zwo liły na stę p nie przy go -
to wać roz pra wę: Zwe i te Re fo r ma tion und ständische Au to no mie im
Königlichen Pre us sen. Dan zing, El bing und Thorn in der Epo che der
Konfe siona li sie rung 1557–1660, któ ra była pod stawą prze wo du habi lita -
cyj ne go, prze prowa dzo ne go na początku 1993 roku na Fre ie Universität
w Be r li nie. Ba da nia po rów na w cze Pro fe so ra Müllera nad dzie ja mi re fo r -
ma cji w Rze czypo spo li tej, pro wa dzo ne w na stę p nych la tach z ró ż nym
na tę że niem, owo cują do dzi siaj war to ścio wy mi pub li ka cja mi.

Je sie nią 1992 roku, je sz cze przed uzy ska niem ve nia le gen di, Mi cha el
G. Müller otrzy mał – w wie ku 42 lat – no mi na cję na pro fe so ra hi sto rii
Eu ro py Środko wo- Ws chod niej w Eu ro pe an Uni ve r si ty In sti tu te we Flo -
ren cji. Powołanie na to pre sti żo we sta no wi sko było wy ra zem uz na nia,
ja kim już wów czas cie szył się w mię dzy naro do wym śro do wi sku hi sto ry -
ków. We flo ren c kim EUI skon fron to wa ny zo stał z no wy mi trud ny mi
za da nia mi, a mia no wi cie z na ucza niem w ję zy kach an gie l skim i fran cu -
skim na stu diach pody p lo mo wych i z opieką na ukową nad li cz ny mi do k -
to ran ta mi, opra co wującymi te ma ty z ró ż nych re gio nów i epok hi sto rii
Eu ro py. W la tach 1992–1996 we Flo ren cji przy go to wało pod Jego opieką
swo je roz pra wy aż 18 do kto ran tów z wie lu kra jów eu ro pe j skich. Ponad to 
Pro fe sor Müller pełnił w la tach 1993–1994 fun kcję dy re kto ra „Fo rum
Euro pe j skie go” przy EUI (Cen tre for Ad van ced Stu dy), związaną z za -
da niem kie ro wa nia inter dyscy plina r nym pro gra mem ba da w czym
pt. „Re gio na l ne i na ro do we to ż sa mo ści w Eu ro pie w XIX i XX wie ku”.
Jego re zu l ta tem jest wy da ny z Han sem- Geo r gem Ha u p tem i Stu a r tem
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Wo o l fem tom roz praw i stu diów: Re gio nal and Na tio nal Iden ties in Eu -
ro pe in the 19th and 20th Cen tu ries (The Ha gue 1998).

W 1996 roku Mi cha el G. Müller powołany zo stał na sta no wi sko
pro fe so ra hi sto rii Eu ro py Wschod niej na Uni wer sy te cie im. Ma r ci na Lu -
tra w Halle -Wit ten ber dze, któ re pia stu je do dzi siaj, re a li zując sze ro kie
spe ktrum za dań dy da kty cz nych i na uko wych. Pro wa dzi wykłady i se mi -
na ria obe j mujące dzie je całej Eu ro py Wschod niej we wszy stkich epo -
kach, po czy nając od śred nio wie cz nych dzie jów Rusi Ki jo wskiej a na
naj no wszej hi sto rii kra jów byłego blo ku so wie c kie go kończąc. Pełni też
wie le cza sochłon nych fun kcji poza uni wer sy te tem. W la tach 1994–2002
był współre da kto rem „Ja hr buch für Ge s chi ch te Oste u ro pas”, od 1996 ro -
ku jest re da kto rem „Ze i t s chrift für Ostmit teleuro pafor s chung”. Przez
sze reg lat był człon kiem zarządu In sty tu tu Her de ra w Mar bu r gu
(1999–2008) oraz Rady Na uko wej Nie mie c kie go In sty tu tu Hi sto rycz ne -
go w Wa r sza wie (2002–2009, w la tach 2003–2006 jej prze wod niczącym)
i Rady Na uko wej In sty tu tu Szy mo na Du b no wa w Li p sku (2005–2009).
Przez wie le lat był re cen zen tem pro je któw ba da w czych z za kre su hi sto rii 
Eu ro py Wschod niej dla De ut s che Fors chungs gemein s chaft. Od 1996 ro -
ku był i jest kie ro w ni kiem (z włas nym udziałem ba da w czym) no wa to r -
skich pro je któw w Geistes wissens chaft li chen Zen trum für Ge s chi ch te
und Ku l tur Ost mitte leu ro pas w Li p sku. Pie r wszy z nich do ty czył sy ste -
mów sta no wych w Eu ro pie Środko wo- Ws chod niej we wcze s nych cza -
sach no wo ży t nych i kon cen tro wał się na pra wnohi story cz nych po rów -
na niach or ga ni za cji sta no wych oraz na pro ble ma ty ce konfe sjona li za cji.
Dru gi obe j mo wał bo gatą pro ble ma ty kę zmia ny elit w Eu ro pie Środko -
wo - Ws chod niej od 1750 roku do pie r wszej wo j ny świa to wej. Pokłosiem
obu pro je któw są li cz ne indy widu a l ne i zbio ro we pu b li ka cje, a ta k że roz -
pra wy do kto r skie. Pro gram ba da w czy trze cie go pro je ktu, rea lizo wa ne go
obe c nie pod kie run kiem Pro fe so ra Müllera, obe j mu je pro ble ma ty kę ko-
eg zy sten cji wy znań re li gi j nych w Eu ro pie Środko wo- Ws chod niej od
XVI do XX wie ku.

Od 2007 roku, z rów nie du żym zaan ga żo wa niem i wkładem pra -
cy, Pro fe sor Müller kie ru je fi nan so wa nym ze śro d ków De ut s che For -
schun gsge mein s chaft In ter na tio nale Gradu ier ten kol leg Hal le- To kyo
z te ma tem ra mo wym: Trans fo r ma cje społecze ń stwa oby wate l skie go.
Nie mcy i Ja po nia w po rów na niu, w ra mach któ re go po wstają dy se r ta cje
do kto r skie. Z in nych osiągnięć prof. Müllera w osta t nich la tach wy mie -
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nić na le ży tu ta k że wkład, jaki wniósł w opra co wa nie za le ceń do układu
i za wa r to ści pod rę cz ni ka szko l ne go hi sto rii Eu ro py, któ re zo stały przed -
sta wio ne opi nii pu b li cz nej w grud niu 2010 roku.

Do ro bek na uko wy:

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera jest ró ż no rod ny
pod wzglę dem te ma ty cz nym, w wie lu aspe ktach no wa to r ski i po ru -
szający isto t ne kwe stie dzie jów Pol ski i Eu ro py Środko wo- Ws chod niej
od pó ź ne go śred nio wie cza do cza sów naj no wszych. Cha ra kte ryzu je się
grun to w nym obe zna niem z polską li te ra turą przed mio tu, świetną orien -
tacją w ten den cjach roz wo jo wych eu ro pe j skiej na uki hi sto ry cz nej oraz
od ci na niem się od anty pol skich ten den cji da w nie j szej i no wszej hi sto rio -
gra fii nie mie c kiej.

Wska za ne wa lo ry wi do cz ne są już we wspo mnia nej wy żej roz pra -
wie do kto r skiej Mi cha e la G. Müllera pt. Po len zwi s chen Pre us sen und
Rus s land..., w któ rej zain spi ro wa ny pra ca mi nie któ rych pol skich hi sto ry -
ków (Jó ze fa Gie ro wskie go, Hen ry ka Ol sze wskie go, Ja cka Sta sze wskie go),
ba da nia mi swe go Mi strza i nu r tem hi sto rio gra fii zachod nionie mie c kiej,
dążącym do wy do by cia z nie pa mię ci pro ce sów hi sto ry cz nych al te r na tyw -
nych wo bec prusko -au striac kie go ab so lu tyz mu, podjął z du żym po wo -
dze niem pró bę „reha bi li ta cji” Rze czypo spo li tej w okre sie rządów
Au gu sta III. Pod wa żył w niej – ugrun to waną zwłasz cza w sta r szej hi sto -
rio gra fii – te o rię o ana chro nicz no ści ustro ju, ku l tu ry po li ty cz nej i sto sun -
ków społeczno -go spoda r czych w Pol sce epo ki sa skiej. Kończąc swo je
roz wa ża nia pi sze, że epo ka ta po win na być oce nia na „nie tyle jako faza
upa d ku, co osta t ni prze jaw ar cha i cz nych już w rze czy wi sto ści kon fli k -
tów mię dzy poli ty cz ny mi siłami no wo ży t nej fo r ma cji społecz nej”.

Klu czo wej dla dzie jów Pol ski kwe stii do ty czy ta k że na stę p na,
opub li ko wa na w 1984 roku, książka prof. Müllera pt. Die Te i lun gen Po -
lens 1772–1793–1795. Przy niosła ona 34-le t nie mu wów czas ba da czo wi
duże uz na nie w śro do wi sku pol skich hi sto ry ków. Pod nieść wy pa da tu
dwo ja kie jej zna cze nie. Nie mie c kim czy te l ni kom przy bli ża te ma ty kę
trudną i mało po pu larną. Już we wstę pie Au tor pod kre śla tra kto wa nie po
ma co sze mu przez nie miecką hi sto rio gra fię pro ble ma ty ki roz bio rów Pol -
ski i uni ka nie przy pi sy wa nia im wię ksze go zna cze nia w hi sto rii Eu ro py
Środko wo- Ws chod niej. Po dru gie daje kom pe ten t ny przegląd całej li te -
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ra tu ry przed mio tu (do 1980 roku), porządkując wie dzę na te mat roz bio -
rów Pol ski i ich dale ko się ż nych sku t ków. Pod tym wzglę dem jest to
rów nież dla pol skich ba da czy książka przy da t na i in spi rująca, o czym
świa d czy naj le piej wy da nie jej w 2005 roku przez Po zna ń skie To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Nauk w pol skim tłuma cze niu, po ponad dwu dzie stu la -
tach od uka za nia się wer sji nie mie c kiej. W pro stym i czy te l nym układ zie
Au tor oma wia roz bio ry Pol ski jako pro blem eu ro pe j skiej hi sto rii, ich ge -
ne zę, prze bieg oraz sku t ki dla na ro du pol skie go i dla państw eu ro pe j -
skich. Zde cy do wa nie roz pra wia się z dwo ma te za mi mającymi
uspra wie d li wić roz bio ry Rze czypo spo li tej. Pie r wsza, utrwa la na od dru -
giej połowy XIX wie ku w hi sto rio gra fii nie mie c kiej i au stria c kiej, głosiła,
że roz bio ry były ko nie cz ne dla od su nię cia za gro że nia Ro sji dla całej Eu -
ro py. Mi cha el Müller wy ka zu je, że po li ty ka Au strii i Prus w dru giej
połowie XVIII wie ku nie ty l ko nie do pro wa dziła do zmnie j sze nia
wpływów ro sy j skich w Eu ro pie, ale wręcz prze ciw nie – w pełni wpro wa -
dziła Ro sję w sy stem państw eu ro pe j skich. Kwe stio nu je ta k że drugą tezę, 
za ko rze nioną w hi sto rio gra fiach trzech mo carstw za bo r czych i po dzie -
laną przez część pol skich hi sto ry ków, o samo za wi nio nym upa d ku Rze -
czypo spo li tej. Pod kre śla jej zdo l ność do samo od ro dze nia. Twier dzi, że
w wa run kach ogra ni czo nej su we ren no ści siły refo rma to r skie w Pol sce
były wię ksze niż w wie lu in nych ów cze s nych pa ń stwach z ustro jem
feudal no-abso lutysty cz nym. Sta rając odciąć się od da w nie j szej i no wszej
hi sto rio gra fii nie mie c kiej Au tor we wnio skach ko ń co wych – może
wbrew swo im in ten cjom – na wet po mnie j sza udział sy tu a cji we wnę trz -
nej w Rze czypo spo li tej w ka ta stro fie roz bio ro wej. Zde cy do wa nie wy ra ża
pogląd, że anty pol ska so li da r ność trzech państw za bo r czych unie mo ż li -
wiła od zy ska nie przez Pol skę nie pod ległości w XIX stu le ciu, za rów no
drogą po wstań, jak też przez umię dzyna rodo wie nie spra wy pol skiej.

Własny, ory gi na l ny wkład wniósł Mi cha el G. Müller do ba dań nad
sto sun ka mi pol sko- nie miec kimi w okre sie mię dzy po wsta niem li sto pa -
do wym a Wiosną Lu dów. Wy mie nić na le ży tu prze de wszy stkim re fe rat
wygłoszo ny prze zeń w 1978 roku na XI kon fe ren cji Ko mi sji Pod ręcz ni -
ko wej w De ide s he im pt. Mit o Pol sce i sto sun ki nie miec ko-po l skie. Uwa gi
o pe rio dy za cji hi sto rii nie mie c kiej Po len lite ra tur okre su przed Wiosną
Lu dów (opub li ko wa ny pó ź niej w pol skiej i nie mie c kiej wer sji ję zy ko -
wej), w któ rym po sta wił i uza sad nił tezę o in stru menta liza cji spra wy pol -
skiej przez nie mie cki ruch li be ra l ny. W in nym, ta k że wa ż nym, ar ty ku le
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De ut s che und pol ni s che Na tion im Vormärz (w: Po len und pol ni s che Fra ge 
in der Ge s chi ch te der Hohen zoller nmona r chie 1701–1871... Hrsg. von
K. Ze r nack, Be r lin 1982) stwo rzył kompa raty sty cz ny mo del opa r ty nie
na pro stym ze sta wie niu fa któw, lecz na po rów na niu stru ktu ra l nym.
Do ko nał w nim typo logi cz ne go roz ró ż nie nia mię dzy dwie ma ten den cja mi
w nie mie c kim nu r cie polo no fi l skim. Przed sta wi cie le pie r wsze go z owych
nu r tów li czy li na prze graną Ro sji i na po wsta nie pa ń stwa pol skie go,
pełniącego rolę prze dmu rza, dzię ki któ re mu mo ż li we byłoby mo ca r -
stwo we roz wiąza nie kwe stii nie mie c kiej pod egidą Prus, to jest od gó r ne
utwo rze nie nie mie c kie go pa ń stwa na ro do we go. Ucze st ni cy dru gie go
nu r tu dążyli z ko lei do roz wiąza nia obu kwe stii na ro do wych na za sa dzie
równo upra w nie nia: od do lne go utwo rze nia nie mie c kie go pa ń stwa na ro -
do we go i pa ń stwa pol skie go po roz bi ciu Świę te go Przy mie rza oraz
li k wi da cji nie na ro do wych mo na r chii Hab s bu r gów i Ho hen zol ler nów.
Wspo mnieć wy pa da tu rów nież o opub li ko wa nym z Be r n dem Scho ne -
man nem nie wie l kim to mie, za wie rającym wzo r co we opra co wa nie dla
ce lów dy da kty cz nych jed ne go z tzw. pun któw węzłowych w dzie jach
sto sun ków pol sko- nie miec kich (spo śród 20 wy ty po wa nych przez Ko mi -
sję Pod rę cz ni kową), a mia no wi cie słyn nej de ba ty pol skiej we fran kfu r c -
kim ko ście le św. Pawła (Die „Po len – De bat te” in der Fran k fu r ter
Pau l ski r che. Da r stel lung, Le r n zie le, Ma te ria lien, Bra un s chwe ig 1991).

Duży, znaczący i ciągle po wię ksza ny jest do ro bek Pro fe so ra
Müllera w za kre sie ba dań dzie jów re fo r ma cji i sto sun ków wy zna nio -
wych w Rze czypo spo li tej w XVI–XVII wie ku. Opu b li ko wał z za kre su tej 
pro ble ma ty ki ki l ka na ście ar ty kułów (w ję zy kach: nie mie c kim, an gie l -
skim i pol skim). Są to za rów no stu dia o cha ra kte rze ogó l nym, uka zujące
całościo wo hi sto rię re fo r ma cji w Pol sce (Refor mation sges chich te in Po len, 
„Ar chiv für Refor mation sges chich te”, 2009), jak też ar ty kuły po świę co ne
ró ż nym za gad nie niom wy zna nio wym, przykłado wo pró bom zbli że nia
mię dzy pro te stan ta mi pru ski mi a pro te stan ta mi pol ski mi, wza je m nie
uz nającymi swo je wy zna nia w akcie Zgo dy san do mie r skiej z 1570 roku
(Der Con sen sus Sen do mi ren sis – Ge s chi ch te ei nes Sche i terns?, w: Kon fe sio -
nel le Pluralität als Hera us for de rung. Ko e g zi stenz und Kon flikt in
Spätmittelalter und Früher Ne u ze it Hrsg. von J. Ba hl c ke, Le i p zig 2006).
Naj wię kszym osiągnię ciem Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera jako ba da cza 
dzie jów re fo r ma cji jest niewątpli wie wspo mnia na wy żej roz pra wa habi -
lita cy j na Zwe i te Re fo r ma tion und ständische Au to no mie im Königlichen
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Pre us sen. Dan zing, El bing und Thorn in der Epo che der Konfe siona li sie -
rung 1557–1660 (Be r lin 1997), uka zująca Pru sy Kró le wskie jako kraj
wie lu kon fe sji. Przy no si ona no wa to r skie usta le nia do tyczące re ce pcji
kal wi ni z mu w du żych mia stach Prus Kró le wskich, nie do strze ga nej we
wcze ś nie j szej li te ra tu rze hi sto ry cz nej. Ana li zując ma te riały ze bra ne
pod czas grun to w nych kwe rend źródłowych w ar chi wach i od działach,
rę ko pi sów bi b lio tek w Gda ń sku, To ru niu i Wa r sza wie, Au tor opi su je
wni kli wie pró by wpro wa dze nia w tych mia stach w osta t nim ćwie r ć wie -
czu XVI w. „konfe sjona li za cji ka l wi ń skiej”. Sta ra się uza sad nić tezę, że
była to dru ga re fo r ma cja, któ ra jed na k że za ko rze niła się ty l ko w eli tach
inte le ktua l nych i urzęd ni czych naj wię kszych miast Prus Kró le wskich,
nie obe j mując sze r szych rzesz ich mie sz ka ń ców, mo c no przy wiąza nych
już do kon fe sji lu te ra ń skiej. Ale nie ty l ko z tego po wo du działania na
rzecz „konfe sjona li za cji ka l wi ń skiej” za ko ń czyły się nie po wo dze niem.
Mi cha el G. Müller do wo dzi, że wy ni kało ono ta k że z nie chę ci kró lów
pol skich do uz na nia w Pru sach Kró le wskich ko le j ne go wy zna nia pro te -
stan ckie go, co mogłoby pro wa dzić do de sta bili za cji po li ty cz nej w tej
dzie l ni cy. Wkład Pro fe so ra Müllera do ba dań nad dzie ja mi re fo r ma cji
w Rze czypo spo li tej szla che c kiej zasługu je na duże uz na nie. Objął nimi
za gad nie nia, wcze ś niej przez hi sto ry ków po mi ja ne, doty ch cza so wy stan
wie dzy wzbo ga cił no wy mi usta le nia mi i in ter pre ta cjami, w od nie sie niu
do multi konfe syj ne go re gio nu, ja kim były Pru sy Kró le wskie, twó r czo za -
sto so wał wpro wa dzo ne przez He in za Schil lin ga do li te ra tu ry przed mio -
tu po ję cie konfe sjona li za cji, zakładającej nie to le ran cję re li gijną wo bec
in nych wy znań i rów no cze s ne wzmo c nie nie we wnę trz nej dys cy p li ny
włas ne go wy zna nia.

In te re sujące prze my śle nia i no wa to r skie pro po zy cje ba da w cze za -
wie rają pu b li ka cje Pro fe so ra Müllera po świę co ne pol skiej szla ch cie i zie -
mia ń stwu, jak ar ty kuł Szla che cki czy mie sz cza ń ski mo del na ro du?
Pro ble my ba dań nad prze mia na mi społecz ny mi elit w Pol sce w epo ce po -
wstań na ro do wych (w: Pol skie po wsta nia na ro do we na tle prze mian eu ro -
pe j skich w XIX wie ku, red. A. Ba ra ń ska i in., Lu b lin 2001), w któ rym
po stu lu je m.in. zba da nie sy ste mów wa r to ści ró ż nych grup szla che c kich,
ich wi zji nowo cze s ne go społecze ń stwa, rze czy wi stej społecz nej i ide o wej 
kon ku ren cji po mię dzy szlachtą a no wy mi kla sa mi społecz ny mi. Wcze ś -
niej opu b li ko wał cen ny syn te ty cz ny ar ty kuł o pol skiej szla ch cie w okre sie 
prze kształca nia się stru ktu ry sta no wej w klaso wo- wa r stwową (Der pol ni -
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s che Adel von 1750 bis 1863, w: Eu ro pai s che Adel 1750–1950, Hrsg.
von H.-U. We hler, Go et tin gen 1990), w któ rym opi sał jej sta tus pra w ny,
pro fil go spo da r czy, ku l tu rę, tra dy cję po li tyczną i ce chy szcze gó l ne. Zain -
tere so wa nia Pro fe so ra Mi cha e la G. Müllera szlachtą były powiązane
z kie ro wa nym przez Nie go w GWZO w Li p sku pro je ktem ba da w czym
obe j mującym pro ces fo r mo wa nia się elit społecz nych w XIX wie ku, któ -
re go owo cem jest zna ko mi ty, pe dan ty cz nie zre da go wa ny ze współpra -
cow ni ka mi tom stu diów: Au f ste i gen und Obe nble i ben in euro pae i s chen
Ge sell scha f ten des 19. Ja hr hun derts. Akte u re - Are nen - Aushan dlung spro -
zes se. Hrsg. K. Ho l ste D. Hu e ch tker, M.G. Müller (Be r lin 2009).

Z do brym przy ję ciem w Nie mczech spo t kała się po wstała z ini cja -
ty wy Mi cha e la G. Müllera, na pi sa na prze zeń wspó l nie z Ru do l fem Ja wor -
skim i Chri stia nem Lübke, Eine kle i ne Ge s chi ch te Po lens (Fran k furt
a. M. 2000), któ ra do cze kała się ki l ku wzno wień. Może ona służyć za
wzór przed sta wie nia hi sto rii kra ju w nie tra dy cy j nym, a pro ble mo wym
uję ciu. Poza tym Pro fe sor Müller jest ini cja to rem i głów nym re da kto rem, 
przy goto wywa ne go od 2007 roku, monu men tal ne go, za pla nowa ne go na
czte ry tomy, nie miec koję zycz nego pod rę cz ni ka hi sto rii Pol ski (Po len in
der euro pe i s chen Ge s chi ch te. Ein Han d buch). Pie r wszy tom do tyczący
okre su wczes nono wożyt ne go uka że się w tym roku.

Związki na uko we z Polską

Pie r wsze kon ta kty z pol ski mi hi sto ry ka mi Pro fe sor Mi cha el G.
Müller nawiązał pod czas po by tu w 1973 roku w wa r sza wskim Po lo ni cum.
Oka zje do ich pogłębia nia i roz sze rza nia stwa rzał udział od 1976 roku
w pra cach i kon fe ren cjach Wspó l nej Nie miec ko-Po l skiej Ko mi sji Pod -
ręcz ni ko wej. W la tach sie dem dzie siątych i na początku lat osiem dzie -
siątych mi nio ne go stu le cia był jej najmłod szym człon kiem i do dać
na le ży jed nym z naj bar dziej akty w nych, co do ku men tują tomy i ze szy ty
Schri ften re i he des Georg -Ecker t-In sti tuts für In ter na tio nale Schul buch -
for s chung w Bra uns chwe i gu. Pra cu je w te j że ko mi sji do dzi siaj, a za tem
35 lat, najdłużej z wszy stkich pol skich i nie mie c kich hi sto ry ków. W 2000 ro -
ku zo stał jej nie mie c kim współprze wod niczącym.

Nie ustan nie oka zu je pol skim uczo nym, do kto ran tom i stu den tom
po moc i wspa r cie pod czas po by tów sty pen dia l nych i ba da w czych w Nie m -
czech. W la tach sie dem dzie siątych  i osiem dzie siątych mi nio ne go stu le cia
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przez Jego mie sz ka nie we Fran k fu r cie nad Me nem i na stę p nie w Be r li nie
Za chod nim prze wi nęło się wie lu pol skich sty pen dy stów, mogących li czyć
za wsze na ży cz li we rady i po moc w roz wiąza niu zwykłych pro ble mów ży cia
co dzien ne go. Po śred ni czył w nawiązy wa niu kon ta któw pol skich przy by szów 
z in ny mi hi sto ry ka mi nie mie c ki mi, pisał opi nie dla młodych pol skich hi sto ry -
ków, sta rających się o sty pen dia nie mie c kich fun da cji. Zre cen zo wał wie le
pol skich książek w nie mie c kich cza so pi s mach hi sto ry cz nych. Ucze st ni czył
w wie lu pu b li cz nych dys ku sjach na te ma ty pol skie. Czyn nie wspie rał
zde lega li zo waną „So li da r ność”, współor ga ni zując akcje po mo co we i po -
śred nicząc w nawiązy wa niu kon ta któw z jej sym pa ty ka mi w RFN. Z Han -
sem Hen nin giem Ha h nem na pi sał i opu b li ko wał ważną wów czas książkę:
Ge sel l s chaft und Sta at in Po len. Hi sto ri s che Aspe kte der pol ni s chen Kri se
(Be r lin 1988).

Pro fe sor Müller współpra cu je z hi sto ry ka mi z wie lu ośro d ków uni -
wer syte c kich w Pol sce, najdłużej i naj ści ślej z In sty tu tów Hi sto rii UMK
w To ru niu, UAM w Po zna niu i Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go oraz In -
sty tu tu Hi sto rii PAN. W 2006 roku wygłosił w Po zna niu cykl wykładów
w ra mach ob cho dów ju bi le u szu 50-le cia utwo rze nia In sty tu tu Hi sto rii
UAM. Gdy przy go to wy wałem w 2004 roku jed no z głów nych sym po -
zjów na XIV Po wszech ny Zjazd Hi sto ry ków Pol skich w Kra ko wie, po -
świę co ne mie j s cu pol skiej pro ble ma ty ki w hi sto rio gra fiach ob cych,
uznałem, że o przy go to wa nie re fe ra tu do tyczącego nie mie c kie go pi ś -
mien ni c twa hi sto rycz ne go w pie r wszej ko le j no ści po wi nie nem zwró cić
się do Pro fe so ra Müllera. Za pro sze nie przyjął i wygłosił re fe rat pt. Dzie je
Pol ski w naj no wszej hi sto rio gra fii nie mie c kiej, je den z naj le p szych wśród
opub li ko wa nych pó ź niej w to mie po zja z do wym („O nas bez nas”. Hi sto -
ria Pol ski w hi sto rio gra fiach obco ję zy cz nych. Mo de ra to rzy W. Mo lik
i H. Żali ń ski, Po znań 2007).

Od je sie ni 2006 roku Pro fe sor Mi cha el G. Müller za sia da w Ra dzie
Na uko wej Cen trum Ba dań Hi sto ry cz nych PAN w Be r li nie, gdzie m.in.
jest współorga ni za to rem (z prof. G. Pi c k han i prof. R. Trabą) co mie się -
cz nych Kla us–Ze r nack–Ko llo qu ien, na któ rych hi sto ry cy z Pol ski, Nie -
miec i in nych kra jów pre zen tują swo je książki lub pro je kty ba da w cze.
Ponad to jest człon kiem rad re da kcy j nych pol skich cza so pism: „Kwa rta l -
ni ka Hi sto rycz ne go” (od 2008) i „Za pisków Hi sto ry cz nych” (od 2010),
a w 2009 roku zo stał wy bra ny człon kiem ho no ro wym Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go.
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Kon klu zje:

Przed sta wio ne wy żej osiągnię cia w za kre sie ba dań hi sto ry cz nych
i ich or ga ni za cji oraz w kształce niu młodych kadr na uko wych Pro fe so ra
Mi cha e la G. Müllera upo wa ż niają do kon klu zji, że mamy do czy nie nia
z wy bi t nym uczo nym, o du żym i znaczącym do ro b ku, cieszącym się
uz na niem mię dzy naro do wym.

Jako re cen zent z ra mie nia UAM uwa żam, że wnio sek Se na tu UW
w spra wie na da nia Pro fe so ro wi dr. hab. Mi cha e lo wi G. Müllerowi tytułu
do kto ra ho no ris ca u sa jest w pełni uza sa d nio ny, za rów no zna ko mi ty mi
osiągnię cia mi na uko wy mi Kan dy da ta, jak i Jego ogro mnym, wie lo le t nim 
zaan ga żo wa niem w roz wój współpra cy z pol ski mi na uko w ca mi.
Z pełnym prze ko na niem i z przy je mno ścią re ko men du ję prze to Se na to -
wi UAM wnio sek Se na tu UW do po zy tyw ne go za twier dze nia, co jest
con di tio sine qua non da l sze go po stę po wa nia w spra wie na da nia Pro fe so -
ro wi Mi cha e lo wi G. Müllerowi tytułu do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te -
tu Wa r sza wskie go.
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Otwarcie uroczystości. Od lewej: prof. Elżbieta Barbara Zybert, prof. Michael G.
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Przed rozpoczęciem uroczystości, w gabinecie rektora UW.
Od lewej: prof. Wojciech Kriegseisen (promotor), prof. Marcin Pałys (rektor UW),

prof. Michael G. Müller, prof. Elżbieta Barbara Zybert (dziekan Wydziału
Historycznego UW), prof. Tadeusz Tomaszewski (prorektor UW ds. zasobów
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Uro czy stość wrę cze nia dy p lo mu
do kto ra ho no ris ca u sa

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
Profesorowi Michaelowi G. Müllerowi





Prof. dr hab. Wo j ciech Krie g se i sen

LAUDACJA

Roz po cznę od nie zbęd nych przy tej oka zji ge ne ra liów. Mi cha el
Müller uro dził się w 1950 r. i na przełomie lat sze ś ć dzie siątych i sie dem -
dzie siątych ubiegłego wie ku roz począł stu dia hi sto ry cz ne i sla wi sty cz ne
na Uni wer sy te cie Jo han na Wo l f gan ga Go e t he go we Fran k fu r cie nad
Me nem. Nie jest ta je mnicą, że chciał się wte dy po świę cić przekładom
futu ry sty cz nej li te ra tu ry ro sy j skiej, ale szczę śli wie dla hi sto rio gra fii
(a mo że i dla li te ra tu ry ro sy j skiej) tra fił na za ję cia Kla u sa Ze r na cka, jed -
ne go z najwy bit nie j szych nie mie c kich hi sto ry ków po wo jen nej doby, au -
to ra no wa to r skich – nie ty l ko w nie mie c kiej hi sto rio gra fii – prac i ku
na szej dzi sie j szej sa ty s fa kcji zo stał hi sto ry kiem.

W 1977 r. do kto ry zo wał się we Fran k fu r cie w za kre sie hi sto rii Eu -
ro py Wschod niej, pra co wał po tem na uni wer sy te tach we Fran k fu r cie
i Gießen, związany był ta k że z ba da nia mi pro wa dzo ny mi przez Hi sto ri -
s che Kom mis sion zu Be r lin. W 1993 r. ha bi li to wał się w za kre sie hi sto rii
no wo ży t nej oraz hi sto rii Eu ro py Wschod niej na Wo l nym Uni wer sy te cie
w Be r li nie. W la tach 1992–96 wykładał hi sto rię Eu ro py Wschod niej
w Eu ro pe j skim In sty tu cie Uni wer syte c kim we Flo ren cji, a od 1996 r. jest
sum ma cum la u de pro fe so rem hi sto rii Eu ro py Wschod niej na Uni wer sy -
te cie Ma r ci na Lu tra w Halle -Wit ten ber dze.

Wy bi t ny ba dacz, ce nio ny wykłado w ca, ale ta k że re da ktor i wy da w -
ca ta kich cza so pism, jak: „Jahrbücher für Ge s chi ch te Oste u ro pas”, „Be r -
li ner Ja hr buch für Osteuropäische Ge s chi ch te” i „Ze i t s chrift für
Ostmit teleuro pa-For s chung”, ma ta k że wy bi t ne osiągnię cia w or ga ni za -
cji ba dań na uko wych a szcze gó l nie pol sko- nie miec kiej współpra cy na -
uko wej w ob sza rze hi sto rii. W tym osta t nim za kre sie naj waż nie j sze
osiągnię cia wiążą się z wie lo le t nią pracą Pro fe so ra Müllera w Pol sko-
-Nie mie c kiej Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej, któ rej jest obe c nie człon kiem
pre zy dium.

Zain tere so wa nia ba da w cze Mi cha e la Müllera kon cen trują się
w ob sza rze pro ble ma ty ki dzie jów no wo ży t nych, a szcze gó l nie wie ku
XVIII. Za j mu je się ta k że z po wo dze niem wie kiem XIX, a Jego ulu bio -
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nym po lem ba da w czym jest hi sto ria społeczeństw eu ro pe j skich
u schyłku epo ki no wo ży t nej i początku nowo cze s no ści. Trze ba przy tym
pod kre ślić, że w swych stu diach  po tra fi utrzy my wać rów no wa gę  po mię -
dzy ba da nia mi o idio gra fi cz nym cha ra kte rze a re fleksją te o re tyczną.
Prze ko nującym świa de c twem tej umie ję t no ści  łącze nia ró ż nych po zio -
mów re fle ksji hi sto ry cz nej jest wy da ny osta t nio w Pol sce zbiór stu diów,
któ re go tytuł jest zresztą jed no z naczną de kla racją in ten cji tyle trud nej,
co am bi t nej: Zro zu mieć polską hi sto rię.

Do naj waż nie j szych dla na sze go obe cne go sta nu wie dzy o sto sun -
kach pol sko- nie miec kich prac pro fe so ra Müllera za li cza się m.in. mo no -
gra fia po świę co na Rze czypo spo li tej w la tach 1736–1752, kie dy to na jej
te re nie spo ty kały się wpływy po li ty cz ne Ro sji i Prus, stu dia na te mat
przy czyn i oko li cz no ści roz bio rów Rze czypo spo li tej w XVIII w., ale ta k -
że zna ko mi ta książka o sto sun kach wy zna nio wych w mia stach Prus
Kró le wskich u schyłku XVI i w XVII w. Ogółem Mi cha el Müller jest au -
to rem, współau to rem i wy dawcą 14 książek, z któ rych wszy stkie w wię k -
szym lub mnie j szym sto p niu do tyczą no wo ży t nych lub no wo cze s nych
dzie jów Pol ski i sto sun ków pol sko- nie miec kich.

By jed nak nie prze kształcić mego wystąpie nia w re fe rat bio- bib lio -
grafi czny już ty l ko wspo mnę, że nie licząc te kstów dro b nie j szych Pro fe -
sor Müller jest ta k że au to rem lub współau to rem kil ku dzie się ciu
fun da men tal nych roz praw, stu diów i ar ty kułów, ana li zujących ró ż ne
aspe kty dzie jów społeczeństw Eu ro py Środko wo- Ws chod niej, naj czę -
ściej na eu ro pe j skim tle po rów na w czym, a ta k że hi sto rii po li ty cz nych
sto sun ków pol sko- nie miec kich. Jego wkład w ba da nia nad tą pro ble ma -
tyką ma bez wątpie nia za sad ni czej wagi zna cze nie, a wie le z Jego usta leń 
i tez zwe ryfi ko wa nych już zo stało przez in nych ba da czy, a w efe kcie stało 
się trwałym ele men tem opra co wań syn te ty cz nych i pod ręcz ni ko wych.
Sam On ta k że nie tra ci z pola wi dze nia sta rań na rzecz udo stę p nie nia
sze r szej, prze de wszy stkim jed nak aka de mi c kiej (tj. stu diującej) pub li cz -
no ści aktu a l nych usta leń ba da w czych. Wy sta r czy wy mie nić tu wy daną
we Fran k fu r cie nad Me nem w 2000 r. hi sto rię Pol ski i wspo mnieć o koor -
dy no wa nych prze zeń ze współpra cow ni ka mi z Uni wer sy te tu w Gießen,
z Nie mie c kie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w Wa r sza wie oraz In sty tu tu
Her de ra w Mar bu r gu pra cach nad dwu to mo wym, aka de mi c kim pod ręcz -
ni kiem dzie jów Pol ski do 1989 r.
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Kończąc omó wie nie do ro b ku na uko we go Pro fe so ra Mi cha e la
Müllera chciałbym wró cić do wątku związa ne go z Jego pracą w Pol sko-
-Nie mie c kiej Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej, gdzie w osta t nich la tach był jed -
nym z ini cja to rów i głów nych koor dy na to rów pro je ktu pol sko- nie miec -
kich pod rę cz ni ków do hi sto rii dla szkół śred nich w Pol sce i Re pu b li ce
Fe de ra l nej Nie miec. Ce lem tego pro je ktu, któ ry odwołuje się do wcze ś -
nie j szych do świa d czeń współpra cy niemie cko- fran cu skiej, jest opra co -
wa nie se rii pod rę cz ni ków w pol skiej i nie mie c kiej wer sji ję zy ko wej,
zgod nych z pod stawą pro gra mową obo wiązującą w pol skich i nie mie c -
kich szkołach. Dwa lata temu opra co wa ne przez współkie ro wa ny przez
prof. Müllera ze spół eks per tów za le ce nia dla au to rów pod rę cz ni ków zo -
stały uko ń czo ne i prze ka za ne do re a li za cji. Mo ż na mieć nad zie ję, że już
w przyszłym roku uj rzy my pie r wsze efe kty tego pro je ktu. 

O zna cze niu tego przed się w zię cia dla przyszłości sto sun ków pol -
sko-nie mie c kich nie trze ba się tu roz wo dzić, ale nie mogę się oprzeć
re fle ksji, że dla hi sto ry ka idea pi sa nia pod rę cz ni ka, czy sze rzej: hi sto rio -
gra fii two rzo nej z ponad na ro do wej, choć uw z ględ niającej i uz gad -
niającej par tyku la r ne pun kty wi dze nia per spe kty wy wy da je się bar dzo
fra pująca.

Spra wa pol sko- nie miec kiego pod rę cz ni ka szko l ne go uka zu je nam
nie ty l ko ów cen ny, popu lary zato r ski, czy edu ka cy j ny, tak wa ż ny dla na -
szych wza je mnych sto sun ków aspekt akty w no ści Pro fe so ra Mi cha e la
Müllera. Po zwa la ona też na re fle ksję w zna cz nie bar dziej de li ka t nej
sfe rze – mam tu na uwa dze fo r ma cję in te le ktu alną na sze go dzi sie j sze go
Go ścia. Uro dzo ny w 5 lat po za ko ń cze niu II wo j ny świa to wej, stu dent
uni wer sy te tu we Fran k fu r cie nad Me nem na przełomie lat sze ś ć dzie sią-
tych i sie dem dzie siątych, uczeń Kla u sa Ze r na cka – te trzy pro ste in fo r -
ma cje niosą bo ga c two tre ści i sko ja rzeń do tyczących oko li cz no ści in te lek -
tu a l ne go doj rze wa nia przyszłego wy bi t ne go uczo ne go, a dzi sie j sze go
dok tora ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Z jed nej stro ny była
to na ra stająca z la ta mi w społecze ń stwie nie mie c kim po trzeba roz li cze -
nia się z ko sz ma rem „nie mie c kiej winy”, a z dru giej wpływ tak wy ra ź nie
obe cnej w nie mie c kim ży ciu inte le ktua l nym schyłku lat sze ś ć dzie siątych
„No wej Le wi cy”, a może ta k że filo zo fi cz nej „szkoły fran kfu r c kiej”, któ -
rej ów cze s ny mi pro tago ni sta mi byli „mar ksi sta wol no ścio wy” Her bert
Ma r cu se z jed nej, a Jürgen Ha be r mas z dru giej stro ny.
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Nie jest oczy wi ście moją in tencją czy nić Mi cha e la Müllera ucz -
niem i bez po śred nim inte le ktua l nym spa d ko biercą tych wie l kich po sta ci
nie mie c kiej fi lo zo fii, ale je stem prze ko na ny, że coś z at mo s fe ry inte le k -
tua l nej tych lat, z tego, co Nie mcy nie kie dy okre śla li jako „lin ke Al ter na -
ti ve” wo bec ów cze s ne go esta blis h men tu, po zo sta wia do dziś wy ra ź ne
śla dy w Jego pra cach hi sto ry cz nych i działal no ści pu b li cz nej na rzecz
pol sko- nie miec kiego zbli że nia oraz współpra cy. Naj waż nie j szy jest
jed nak za pe w ne – trwający do dzieś – wpływ wspo mi na ne go już wy żej
jed ne go z najwy bit nie j szych współcze s nych nie mie c kich hi sto ry ków,
Kla u sa Ze r na cka. To on właś nie przy czy nił się wa l nie do fun da men tal -
ne go zwro tu w nie mie c kiej hi sto rio gra fii, któ ra odeszła od tra dy cji ujęć
nacjo nali sty cz nych i impe riali sty cz nych w przed sta wia niu dzie jów
Eu ro py Wschod niej.

W tym prze de wszy stkim za kre sie jest Mi cha el Müller nie od rod -
nym ucz niem Kla u sa Ze r na cka i może nie jest dziełem przy pa d ku, że
– rzecz to sama w so bie rza d ka – otrzy mu je On dziś do kto rat ho no ro wy
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, którą to god no ścią uho no ro wa no 16 lat
temu Jego na uczy cie la. Uczeń do ścignął mi strza.

Kończąc, chciałbym już ty l ko ży czyć Mi cha e lo wi Müllerowi da l -
szych su kce sów ba da w czych, dy da kty cz nych, orga niza cy j nych, a nam
wszy stkim, a prze de wszy stkim na sze mu Uni wer syte to wi ko le j nych dok -
to rów ho no ro wych z tego właś nie nu r tu nie mie c kiej na uki, któ ry sym bo -
li zo wało dotąd na zwi sko Kla u sa Ze r na cka, a od dziś sui ge ne ris dy na stia
uczo nych: Ze r nack, Müller i oby tak da lej...
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Prze mó wie nie dzie ka n Wy działu Hi sto rycz ne go
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

Prof. dr hab. El ż bie ty Bar ba ry Zy bert

Mag ni fi cen cjo,
Do sto j ny Do kto rze Ho no ro wy,
Wy so ki Se na cie,
Czci god ni Go ście, 

któ rzy ze ch cie li ście Swoją obe cno ścią pod nieść do niosłość dzi sie j sze go
wy da rze nia. Ta uro czy stość na da nia tytułu do kto ra ho no ris ca u sa
dla Pa na, Pa nie Pro fe so rze, to świę to całego Uni wer sy te tu, ale prze de
wszy st kim Wy działu Hi sto rycz ne go, któ ry re pre zen tu ję, któ ry chciałby
właś nie w ten skro m ny spo sób do ce nić Pana wkład w bu do wa nie po zy tyw -
ne go wi ze run ku Pol ski, na sze go Uni wer sy te tu i na sze go Wy działu.

Jest Pan, jak po wie dział w swo jej mo wie Pro fe sor Krie g se i sen, wy -
bi t nym hi sto ry kiem. Ale wszy s cy do sko na le wie my, że by cie na wet najge -
nial nie j szym hi sto ry kiem nie jest je dy nym po wo dem, dla któ re go
na da je my do kto ra ty ho no ris ca u sa. Jest Pan prze de wszy stkim na szym
przy ja cie lem, rze cz ni kiem Pol ski, pol sko ści, Uni wer sy te tu Wa r sza w -
skie go i na szych spraw, i to jest właś nie ten czyn nik, któ ry de cy du je
o tym, że Pana dziś ho no ru je my.

W la tach 60. przez Pana dom we Fran k fu r cie nad Me nem i w Be r li -
nie prze wi nęły się dzie siątki pol skich sty pen dy stów. Po ma gał im Pan
w ró ż no rod ny spo sób: w nawiąza niu kon ta któw na te re nie Re pu b li ki
Fe de ra l nej, na te re nie Be r li na Za chod nie go, pisał Pan pi s ma po le cające
do fun da cji ró ż no rod nych, przy go to wy wał Pan re cen zje wy da w ni cze,
a ta k że wpro wa dzał pol skie książki na ry nek nie mie cki, zresztą nie ty l ko
cho dziło o książki hi sto ry cz ne. I już wte dy wie le osób za pa mię tało Pana
jako przysłowiową „du szę”, po mocną w załatwia niu ró ż nych spraw,
nie ty l ko tych bar dzo wzniosłych, ale ta kich bar dzo co dzien nych, przy -
zie mnych mo ż na by po wie dzieć.
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Czy nem i słowem wspie rał Pan zde lega li zo waną „So li da r ność”,
po śred nicząc w nawiąza niu kon ta któw jej sym pa ty ków w Nie mczech,
or ga ni zo wał Pan ró ż no rod ne działania po mo co we, po ma gał w prze rzu -
tach, w tłuma cze niu ma szy no pi sów. I już wte dy nawiązał Pan po zy ty w -
ne, bar dzo ser de cz ne na wet kon ta kty z hi sto ry ka mi z ki l ku pol skich
uni wer sy te tów, tu taj wspo mnieć mo ż na cho ć by o Uni wer sy te cie Ada ma
Mi c kie wi cza w Po zna niu czy Mikołaja Ko pe r ni ka w To ru niu. I to jest
mię dzy in ny mi uza sad nie nie, dla cze go właś nie z ta m tych ośro d ków
po chodzą re cen zen ci Pana prze wo du ho no ro we go. Ale też nie ule ga
wątpli wo ści, że szcze gó l ne mie j s ce w tych działaniach i w Pana se r cu
za j mo wa li hi sto ry cy wa r sza ws cy. Wszy stkich, oczy wi ście, na wet gdy bym 
bar dzo chciała wszy stkich wy mie niać – jest to nie mo ż li we. Mo ż na po -
wie dzieć jed nak, że przy ja ź nie, zna jo mo ści, któ re Pan za warł z hi sto ry -
ka mi wa r sza wski mi, re pre zen tują ró ż ne po ko le nia. Właści wie mo ż na by
do ko nać ta kie go po działu na trzy gru py ty ch że przy ja ź ni, czy tych osób,
re pre zen tujących to śro do wi sko. Pie r wsze po ko le nie re pre zen tu je, nie -
ste ty nie obe c ny dziś pan pro fe sor Hen ryk Sa m so no wicz, ale rów nież
pani pro fe sor Ma ria Wa w ry ko wa, była wię ź niar ka obo zów kon cen tracy j -
nych i wy bi t na hi sto ry czka, mię dzy in ny mi za j mująca się te ma tyką nie -
miecką. Dru gie po ko le nie to mię dzy in ny mi obe c ny wśród nas pan
pro fe sor Włod zi mierz Bo ro dziej, pan pro fe sor Ro bert Tra ba. Trze cia
gru pa to gru pa do kto ran tów, dziś do kto rów, do kto rów habi li to wa nych.
I wszy s cy pa mię tają jed no – Pan Pro fe sor Müller nie ty l ko świe t nie zna
polską hi sto rio gra fię, nie ty l ko za wsze upo mi na się o na le ż ne jej mie j s ce
w Eu ro pie, ale po pro stu lubi i ro zu mie nasz kraj. Nie ty l ko do ty czy to
przeszłości, ale rów nież dnia co dzien ne go. Nie wiem czy wszy s cy, czy
wię kszość może z Pa ń stwa wie, że w two rze niu tej przy ja z nej at mo s fe ry
dla Pol ski, dla na sze go Uni wer sy te tu, dla na sze go Wy działu, dla zro zu -
mie nia in nej ku l tu ry, tego po pro stu lu dz kie go ciepła znaczący udział
ma żona Pana Pro fe so ra, Pani Mo ni ka, którą bar dzo ser de cz nie
chciałabym w tym mo men cie po wi tać i rów nież w imie niu całego Wy -
działu ser de cz nie za to wszy stko po dzię ko wać.

W cza sie pro fe su ry we flo ren c kim Eu ro pe an Uni ve r si ty In sti tu te,
o któ rym wspo mi nał Pan Pro fe sor Krie g se i sen, gdzie wte dy spra wy
Eu ro py Wschod niej je sz cze na le żały do ka te go rii ter ra in co g ni ta, Pan
Pro fe sor był pro mo to rem i re cen zen tem, co pra wda nie li cz nych, ale już
po ja wiających się pol skich do kto ran tów. I wszy s cy Pana za pa mię ta li,

40



Pa nie Pro fe so rze, jako men to ra nie zwykłego, na pra wdę zain tere sowa ne go
Polską, oso bę im po nującą umie ję t no ścią przełoże nia py tań ba da w czych
z hi sto rii po wszech nej na dzie je Pol ski. W tym okre sie ta k że po w stała
Pana ha bi li ta cja do tycząca Prus Kró le w skich z przełomu XVI i XVII wie -
ku, o czym ta k że czę ścio wo wspo mi nał Pan Pro fe sor Krie g se i sen, mię -
dzy in ny mi do tycząca Gda ń ska, Elbląga, To ru nia. Po niej szy b ko po ja -
wiła się Mała hi sto ria Pol ski, w któ rej jest Pan au to rem zna cz nej czę ści
po świę co nej nowo ży t no ści. Ta k że jako pro fe sor Uni wer sy te tu w Hal le
i wy da w ca sze re gu wa ż nych cza so pism na uko wych tra kto wał Pan i na -
dal Pan tra ktu je Pol skę jako jed no z klu czo wych swo ich zain te re so wań.
Ucze st ni czy Pan w li cz nych dys ku sjach pu b li cz nych, wspie ra Pan
na szych pol skich ko le gów radą i po mocą w ró ż nych kon trowe rsy j nych
dys ku r sach, któ re mię dzy in ny mi do tyczą Cen trum prze ciw ko Wy pę -
dze niom. Prze j mo wał Pan ko le j no zo bo wiąza nia w ró ż nych stru ktu rach
orga niza cy j nych ży cia na uko we go i po pra wie 30 la tach człon ko stwa
w Ko mi sji Pod ręcz ni ko wej zo stał Pan w 2005 r. jej nie mie c kim
współprze wod niczącym i tę fun kcję pełnił Pan przez ko le j nych sie dem
lat. Z ra cji pełnie nia tej fun kcji stanął Pan na cze le nie mie c kiej gru py
eks per tów przy go to wujących od 2008 r. założe nia pol sko- nie miec kiego
pod rę cz ni ka szko l ne go, o któ rym rów nież wspo mi nał Pan Pro fe sor
Krie g se i sen. Je sie nią 2006 r. mia no wa ny Pan zo stał przez Pre zy dium
Pol skiej Aka de mii Nauk człon kiem Rady Na uko wej ber li ń skie go Cen -
trum Ba dań Hi sto ry cz nych. Dla nie wtaje mni czo nych mo ż na do po wie -
dzieć, że jest to pie r wsza pla ców ka nauko wo-ba da w cza Pol skiej
Aka de mii Nauk ist niejąca za gra nicą. Ode grał Pan ta k że jako członek tej
Rady Na uko wej przy Cen trum ważną rolę w przy go to wa niu dość isto t -
nej wy sta wy pod zna mien nym tytułem: Obok. Pol ska – Nie mcy. 1000 lat
hi sto rii w sztu ce.

Ta bar dzo wy bió r cza egze mpli fi ka cja ma ty l ko ja k by po twier dzić
to, co po wie dział Pan Pro fe sor Krie g se i sen, to co wszy s cy wie my i to co
czu je my: że ma Pan niesłycha nie oży wio ne kon ta kty z Polską i ce chu je
całokształt działal no ści Pana zain tere so wa nie hi sto rią i ku l turą na sze go
kra ju. Za wsze, pod kre ślam: za wsze, nie ty l ko w tych trud nych cza sach
sta nu wo jen ne go czy pó ź niej, był Pan zaan ga żo wa ny w nie sie nie po mo -
cy Po la kom. Swo im działaniem do wiódł Pan, że jest Pan na szym przy ja -
cie lem, człowie kiem god nym za ufa nia i nie zwy kle nam ży cz li wym.
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Pa nie Pro fe so rze! Z oka zji dzi sie j szej uro czy sto ści w imie niu włas -
nym i społecz no ści Wy działu Hi sto rycz ne go ser de cz nie gra tu lu ję tego
za szczy t ne go wy ró ż nie nia. Życzę Panu ko le j nych wspa niałych pu b li ka -
cji i wsze l kich su kce sów na wsze l kich ni wach.

Wszy stkie go naj le p sze go Pa nie Pro fe so rze! 
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Przemówienie Profesora Michaela G. Müllera
Doktora honoris causa

Uniwersytetu Warszawskiego

Mag ni fi cen cjo,
Sza no w na Pani Dzie kan, 
Sza no w ni Ko le dzy, 
Dro dzy Go ście,

Je stem nie zwy kle wdzię cz ny za przy zna nie mi tytułu do kto ra ho no ris
ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go i bar dzo wzru szo ny. Dla na uko w ca
nie ist nie je wa ż nie j sze od zna cze nie niż za szczy t ny tytuł do kto ra ho no ris
ca u sa znaczącego uni wer sy te tu, ja kim jest Uni we r sy tet Wa r sza wski.
Jest to – prze pra szam za pro fa na cję po rów na nia – tak, jak w świe cie fi l -
mu ktoś otrzy małby „Oska ra” za całokształt twó r czo ści. Od zna czo ny
wie, że nie ma nic waż nie j sze go, wię ksze go do osiągnię cia. I na tu ra l nie
jest to rów nież de li ka t ne przy po mnie nie, że de li k went się sta rze je.

Kie dy nie mie cki na uko wiec zo sta je od zna czo ny przez uni we r sy tet
w Pol sce ma to też inny, szcze gó l ny wy miar. Pro szę się nie nie po ko ić, nie
będę te raz wygłaszał dłuż sze go prze mó wie nia o pa to sie po jed na nia po -
mię dzy Po la ka mi i Nie mca mi. Wska za niem na szcze gó l ny wy miar mam 
na my śli coś in ne go i mniej pate ty cz ne go: spró bu ję to wy ja ś nić wspo mi -
nając trzech wcze ś niej od zna czo nych do kto ra tem ho no ro wym przez ten
uni we r sy tet.

Pie r wszym z nich jest Ale ksan der Brückner, któ ry otrzy mał wa r -
sza wskie go do kto ra ho no ris ca u sa w 1929 roku. Zain tere so wa ni Polską
nie miec cy na uko w cy czują się z nim szcze gó l nie związani, bo ten „uro -
dzo ny Ga li cja nin” tyle do ko nał, że w Nie mczech stało się mo ż li we pro -
wa dze nie na uko wych ba dań nad hi sto rią i ku l turą Pol ski. Było to
w cza sach Brücknera, w okre sie Nie miec Wil hel mi ń skich i Re pu b li ki
We ima r skiej wie l kim wy zwa niem; wy ma gało też od nie go nie zwykłej
cier p li wo ści i to le ran cji w sto sun ku do ów cze s nej ota czającej go wro giej
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Pol sce rze czy wi sto ści, nie zwykłego inte le ktua lne go ta ktu. Oso bi ście czu -
ję się szcze gó l nie związany z Ale ksan drem Brücknerem, bo otwie ra my
aku rat w Hal le i Je nie Cen trum Ba dań Inter dyscyp lina r nych nad Polską
– cen trum, któ re nosi jego imię. Mam nad zie ję, że uda nam się osiągnąć
dla na uko we go dia lo gu tyle, ile udało się Brücknerowi. I mam nad zie ję,
że oso bi ście będę mógł w tym pro ce sie po móc, co ex post uspra wie d li wi
dzi sie j sze od zna cze nie.

Dru gim do kto rem ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go,
któ re go chciałbym przy po mnieć, jest Ja kub Go l d berg (mia no wa ny w ro -
ku 1989). Był on przez całe swo je ży cie pol skim hi sto ry kiem i hi sto ry -
kiem pol skie go ży do stwa. Ale my, nie miec cy hi sto ry cy mo gli śmy wie le
się od nie go na uczyć. Na uczyć o hi sto rii ży do stwa w Eu ro pie Śro d ko wo-
-Wschod niej, któ ra za wie rała prze de wszy stkim pol skie aspe kty, ale rów -
nież aspe kty li te wskie, ukra i ń skie i właś nie nie mie c kie. Ja kub Go l d berg
był w sta nie i był go to wy roz ma wiać też z nami, Nie mca mi o tym, cie r p li -
wie i otwa r cie – do wód niesłycha nej inte le ktua l nej su we ren no ści.
Rów nież on bu do wał po most dia lo gu po mię dzy polską i nie miecką
nauką.

Trze cim do kto rem ho no ris ca u sa, któ re go chcę przy po mnieć – i to
chy ba ni ko go nie zdzi wi – jest Kla us Ze r nack, któ ry do stał to od zna cze -
nie w 1997 roku. Był to mój aka de mi cki na uczy ciel. To, że sto ję tu, w tym 
mie j s cu i tej sy tu a cji, za wdzię czam prze de wszy stkim jemu (nie mówiąc
o wie lu pol skich przy ja ciołach i aka de mi c kich mi strzach). Kto w Nie m -
czech prze szedł przez jego szkołę na uko we go dia lo gu o pol skiej i nie -
mie c kiej hi sto rii i o hi sto rii wza je mnych od działywań, miał z pe w no ścią
naj le p sze szan se na no wo cze s ny na uko wy do stęp do hi sto rii Pol ski.

Czy mo ż na po Kla u sie Ze r na c ku i jego naj bli ż szym wa r sza wskim
przy ja cie lu Be ne dy kcie Zien ta rze po wie dzieć coś no we go, coś ory gina l -
ne go o hi sto rii wza je mnych od działywań po mię dzy Polską a Nie mca mi? 
Chciałbym, je śli mi Pa ń stwo po zwolą, po świę cić ki l ka na ście mi nut na
od po wiedź.

Zain tere so wa nie na szych „mi strzów” do ty czyło sto sun ków po mię -
dzy Polską a Nie mca mi i na ro da mi ogó l nie. Obaj, Kla us Ze r nack i Be ne -
dykt Zien ta ra chcie li wy ja ś nić eu ro pejską hi sto rię. Obaj byli za ra zem
prze ko na ni, że ta eu ro pe j ska hi sto ria była ukształto wa na przez ele ment
na ro do wy, już od cza sów śred nio wie cza. Dla te go też in te re so wało ich
prze de wszy stkim py ta nie, jak po wstały i roz wi jały się na ro dy eu ro pe j -
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skie. Szcze gó l nie chcie li wy ja ś nić, jak hi sto rie tych na ro dów eu ro pe j -
skich były wza je m nie powiązane – to zna czy, jak się na wza jem
uwa run ko wy wały i na sie bie wpływały. W tym sen sie pol ska i nie mie cka
hi sto ria na ro do wa były przed mio tem ich ba dań.

To było i po zo sta je na dal wa ż nym py ta niem. Kon kre t ne pro ce sy
wza je mne go od ziaływa nia jed na k że nie były ni g dy wyłącz nie fe no me -
na mi na ro do wy mi w prze strzen nym, geo gra fi cz nym sen sie. Ich sceną
nie były też ob sza ry przy gra ni cz ne po mię dzy na ro da mi. Powiąza nia
i wza je m ne od działywa nia roz wi jały się przez han del, re li gie, trans fe ry
tech nolo gi cz ne, wy mia nę idei, przez mi gra cję i tak da lej. Po le gały one na 
powiąza niach, któ re prze kra czały na ro do we i re gio na l ne gra ni ce i któ re
po sia dały za ka ż dym ra zem własną ge o gra fię: i tak na przykład han del
wiązał inne czę ści Eu ro py ze sobą niż ru chy mi gra cy j ne. Duże wspól no -
ty re li gi j ne zor gani zo wa ne były w in nych geo gra fi cz nych jed no stkach
niż sie ci komu nika cy j ne mię dzy naro do wej na uki... W tym sen sie lu -
dzie żyją i za wsze żyli w ró ż nych geo gra fi cz nych prze strze niach jed no -
cze ś nie. 

Nową per spe kty wę w ba da niach nad hi sto rią wza je mnych od -
działywań wi dzę w sy ste maty cz nym za ję ciu się tymi po szcze gól ny mi ge -
o gra fia mi hi sto rycz ny mi. By dokład niej wytłuma czyć, co mam na my śli,
chciałbym opo wie dzieć krótką hi sto rię, na którą tra fiłem w aktach gda ń -
skiej rady mie j skiej pod czas kwe ren dy w Gda ń skim Ar chi wum Pa ń stwo -
wym. 

W roku 1587 rada mia sta Lu be ki wy sto so wała list do ra j ców gda ń -
skich, za pra szając gda ń sz czan do przystąpie nia do unii lu te ra ń skich
miast Han zy w Rze szy Nie mie c kiej. Je ste śmy tego sa me go lute ra ń skie go
wy zna nia, pi sa li, wszy s cy je ste śmy Nie mca mi, po win ni śmy ra zem wa l -
czyć o „dobrą spra wę”. Ra j cy gda ń s cy byli prze ra że ni. W żad nym ra zie
nie chcie li się wiązać z Lu beką. Głów nym tego po wo dem były – o dzi wo
– ró ż ni ce re li gi j ne. Oba mia sta były co pra wda pro te stan c kie, ale w Lu be -
ce rządzi li su ro wi lu te ra nie, pod czas kie dy gda ń sz cza nie bli ż si byli ka l -
wi ni stom. Po ten cja l nie, ta sy tu a cja stwa rzała z obu miast nie prze-
jed na nych wy zna nio wych wro gów – je sz cze bar dziej za ciekłych, niż
gdy by jed no mia sto było ka to li c kie a dru gie pro te stan c kie.

Gda ń sz cza nie nie mo gli jed nak o tym mó wić otwa r cie, bo ka l wi -
nizm nie był ofi cja l nie ugrun to wa ny w mie j skim ko ście le, ist niała rów -
nież lu te ra ń ska opo zy cja w sa mym mie ście. I tak ra j cy gda ń s cy mu sie li
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sfo r mułować swoją od mo wę na pro po zy cję Lu be ki ina czej. A brzmiała
ona mniej wię cej na stę pująco:

– gda ń sz cza nie nie troszczą się o re li gię, gdyż w Pol sce i na Li twie
ure gu lo wa no te spra wy wy bo r nie;

– nie chcie li by też obciążać nie mie c kie go ce sa rza swo i mi gda ń ski -
mi przy padłościa mi, bo ma on prze cież, ce sarz, wy sta r czająco dużo
kłopo tów z nie mie c ki mi spra wa mi;

– i na ko niec: nie wy pa dałoby, gdy by związali się z ob cy mi mia sta -
mi, gdyż oni, gda ń sz cza nie są wie r ny mi sy na mi ich pru skiej oj czy z ny
i do bry mi pod da ny mi pol skie go kró la, pod któ rych ochroną czują się
bez pie cz nie.

To tyle je że li cho dzi o ar gu men ty gda ń sz czan. Dla cze go jed nak in -
te re sują nas one w kon te k ście py ta nia o ró ż ne, jed no cze ś nie ist niejące hi -
sto ry cz ne prze strze nie? Po pie r wsze jest to wska zów ka na od dzie l ne
prze strze nie wy zna nio we, a były one z na tu ry rze czy trans na ro do we.
W Eu ro pie pó ź ne go XVI wie ku ist niał mię dzy in ny mi geo gra fi cz nie ja s -
no okre ślo ny „ob szar ka l wi ń ski”, do któ re go na le żał rów nież Gdańsk.
Mam tu na my śli Szwa j ca rię, nie któ re te ry to ria nie mie c kie, Ni de r lan dy,
czę ści Pol ski i Li twy, w pe w nym sen sie też Cze chy. Ten „ob szar ka l wi ń -
ski” ist niał nie ty l ko w głowach te o lo gów i po li ty ków, ale ist niał też re a l -
nie; pod ró żo wa no po nim i lu dzie byli go świa do mi. I tak nasi
gda ń sz cza nie wysyłali swo ich sy nów na stu dia na uni wer sy te ty ka l wi ń -
skie, na przykład do Ba zy lei czy Le i den. Mia sto z ko lei przy jęło na oby -
wa te li ka l wi nów wy pę dzo nych z in nych kra jów Eu ro py, ta kich jak: bra ci
cze skich, szko c kich ka l wi nów czy tzw. kryp tokal wi ni stów z nie mie c kich
te ry to riów lu te ra ń skich. Poza tym: ka l wi nizm stwo rzył coś w ro dza ju po -
mo stu dla gda ń skiej po li ty ki, by nawiązy wać kon ta kty z mo c ny mi pro te -
kto ra mi kal wi ni z mu w i poza Polską i Litwą.

Tu prze cho dzę do dru giej ka te go rii prze strze ni, do prze strze ni po -
li ty cz nych. Kie dy gda ń sz cza nie mó wi li o swo jej pru skiej oj czy ź nie
i o przy nale ż no ści do pol skiej ko ro ny, to mie li na my śli swoją po li tyczną
oj czy z nę. Były to za rów no Pru sy Kró le wskie ze swo i mi in sty tu cja mi sta -
no wy mi, jak rów nież Rze czpo spo li ta jako pa ń stwo uni j ne. Czu li się z nią 
związani nie ty l ko przez kró la, ale ta k że przez kon sty tu cje se j mo we.
Akta mie j skiej po li ty ki były od pó ź ne go XVI wie ku pełne od no ś ni ków
do wspó l ne go pra wa; ów cze ś ni gda ń s cy hi sto ry cy i praw ni cy byli zna ko -
mi ty mi inter preta to ra mi pol skie go pra wa ustro ju sta no we go. So ju sze
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gda ń sz czan z pro te stancką i pra wosławną ary sto kracją – w ob ro nie Kon -
fe de ra cji wa r sza wskiej – pro wa dziły mia sto szy b ko w kie run ku cen trum
pol skiej po li ty ki sta no wej. Gda ń sz cza nie byli koło 1600 roku po li ty cz nie
rzecz biorąc ty l ko Po la ka mi.

Sfo r mułowa nie „pru ska oj czy z na” miało obok poli ty cz ne go też
ku l tu ro we zna cze nie. Dla gda ń sz czan Pru sy Kró le wskie były kra jem du -
żej ku l tu ry mie j skiej, związa nej z ję zy kiem nie mie c kim, były kra jem
pro te s tan tyz mu i kra jem wszech stron ne go mię dzyna rodo we go han d lu.
W gda ń skich źródłach tego okre su po ję cie „na ród” uży wa się chy ba naj -
czę ściej od no ś nie Prus Kró le wskich.

Li stę ró ż nych ge o gra fii, w któ rych gda ń sz cza nie w XVI wie ku żyli
i fun kcjo no wa li, mo ż na na tu ra l nie przedłużyć. I tak, kie dy ów cze ś ni
roz ró ż nia li po mię dzy „swo i mi” i „ob cy mi” mo gli mieć na my śli też
gra ni cę włas ne go mia sta; i już nie miec koję zycz ny lu te ra nin z Ma l bor ka
mógł być uwa ża ny za „ob ce go” i być dys kry mino wa ny. Po dru giej stro -
nie ska li zna j du je się iden ty fi ka cja z ob sze r nym eu ro pe j skim ob sza rem
gda ń skie go han d lu; tak ro zu mując gda ń ska ge o gra fia roz ciągała się od
wschod nich kra jów bałty c kich po Fran cję i Po rtu ga lię. Ty l ko jed na geo -
gra fi cz na jed no stka nie li czyła się dla Gda ń ska zupełnie, a mia no wi cie
Nie mcy.

Jak już mówiłem gda ń sz cza nie byli dosłow nie prze ra że ni, kie dy
Lu be ka pró bo wała na mó wić ich do włącza nia się do nie mie c kie go pro te -
stan tyz mu. Nie ty l ko kie ru nek lu te ra ń ski im nie od po wia dał. Było dla
nich zupełnie nie zro zu miałe, że oni, oby wa te le Prus i pod da ni ko ro ny
pol skiej mie li by mieć coś do czy nie nia z cy tu ję: „ob cy mi spra wa mi Rze -
szy Nie mie c kiej”.

Na tym ko ń czę wy wo dy na mój ulu bio ny te mat: no wo ży t na hi sto -
ria Gda ń ska. Czy te ob se r wa cje mo ż na bę dzie uo gó l nić? Czy mo ż na je
prze nieść na inne epo ki? My ślę, że tak. Pra wdo podo b nie we wszy stkich
epo kach lu dzie żyli i żyją w ró ż nych prze strze niach jed no cze ś nie.
Stwier dze nie to mo ż na za ry zy ko wać też w wy pa d ku epo ki na cjo nali z mu 
i fo r mo wa nia no wo cze s nych państw na ro do wych. Co było rze czy wi ście
nie mie c kie w nie mie c kim „Ka i ser re ich”, je że li we źmie my pod uwa gę, że 
wie lu pod da nych ce sa rza uwa żało się w tym okre sie ra czej za Ba wa r czy -
ków, Szwa bów, Śląza ków itp. niż Nie mców; je że li spo j rzy my na ów cze s -
ne ru chy mi gra cy j ne, i na fakt, że ten „Ka i ser re ich” był wy so ko
zglo bali zo wa nym pa ń stwem przez mię dzy naro do we powiąza nia go spo -
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da r cze i przez swoją po li ty kę ko lo nialną? Ana lo gi cz nie mo ż na po sta wić
py ta nie, na ile pol skie były Pol ska przed roz bio ro wa albo pa ń stwo pol skie
okre su mię dzy wo jen nego.

Hi sto ria na ro dów jest w ta kim ra zie sumą pro ce sów in ter akcji po -
mię dzy lu dź mi żyjącymi w ró ż nych jed no cze ś nie eg zy stujących prze -
strze niach. A te prze strze nie mają za ka ż dym ra zem własną ge o gra fię.
Rza d ko są one iden ty cz ne z te ry to rium pa ń stwa. Bar dzo czę sto są to
trans na ro do we prze strze nie, a na do da tek wszy stkie te prze strze nie pod -
le gają hi sto ry cz nym zmia nom, czy li są nie trwałe. Do ty czy to rów nież
prze strze ni na ro do wych.

Na tu ra l nie nie chcę tu agi to wać i wygłaszać po pra wnej (po li ti cal
cor rect) opo wie ści na te mat eu ro pe j skiej in te gra cji. Tak zwa na „prze -
strzeń eu ro pe j ska” na ra zie nie ist nie je, i wca le nie musi nam być z tego
po wo du smu t no. In te re sującym dla na uko w ców jest ra czej py ta nie, gdzie 
i jak re gio na l ne, na ro do we i eu ro pe j skie albo też i glo ba l ne pro ce sy in te -
gra cji są „ha mo wa ne w prze strze ni”, jak to sfo r mułował je den z nie mie c -
kich et no lo gów. Lu dzie byli i są upa r ci, je że li cho dzi o to, jak spo -
strze gają i od czu wają geo gra fi cz ny porządek świa ta. Zro zu mieć, czym
się przy tym kie rują, po win no nas in spi ro wać i cie ka wić.

Dzię ku ję za cie r p li wość i dzię ku ję je sz cze raz za wyjątko wy ho nor
i za szczyt, że mogę w tym mie j s cu i z tej oka zji prze ma wiać do Pa ń stwa.
Jak już na wstę pie po wie działem: waż nie j sze go od zna cze nia nie je stem
w sta nie so bie wy ob ra zić.
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