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Prof. Michael North doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

Światowy format – lekkość stylu
Uniwersytet Szczeciński przyznał 
doktorat honoris causa prof. dr. hab. 
Michaelowi Northowi, historykowi 
z Uniwersytetu Greifswaldzkiego. Senat 
uczelni postanowił o tym jednogłośnie. 
Najwyższe honorowe wyróżnienie 
w świecie nauki zostanie wręczone wtedy, 
gdy ustaną ograniczenia epidemiczne. 
Recenzentami doktoratu byli prof. dr 
hab. Radosław Gaziński z Uniwersytetu 
Szczecińskiego i prof. dr hab. Bogusław 
Dybaś z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Prof. Michael North (ur. w 1954 r.) pochodzi 
z Gießen (Hesja). Na tamtejszym uniwersytecie 
studiował historię Europy Wschodniej, średnio-
wiecza i czasów nowożytnych oraz slawistykę. 
Pracował na Uniwersytecie Christiana Albrechta 
w Kilonii, był profesorem gościnnym na kilku 
innych uniwersytetach niemieckich, także 
holenderskich i na Uniwersytecie Kalifornij-
skim w Santa Barbara. Od ponad dwudziestu 
pięciu lat jest profesorem historii nowożytnej 
na Uniwersytecie Greifswaldzkim. Współpra-
cuje z naukowcami i ośrodkami badawczymi 
na całym świecie. Kilka lat był pracownikiem 
Muzeum Miasta Hamburg i kuratorem Galerii 
Sztuki na Uniwersytecie Kilońskim.

Obaj recenzenci honorowego doktoratu 
zwracali uwagę na różnorodność zainteresowań 
badawczych prof. Northa, który łączy w swych 
pracach różne dziedziny wiedzy, przekracza 
ich granice. Pierwszą swoją rozprawę poświę-
cił szczegółowym problemom gospodarczym 
Prus Książęcych od połowy XVI do połowy 
XVII wieku. Jej napisanie wymagało prowa-
dzenia licznych kwerend także w archiwach 
i bibliotekach polskich. Prof. Bogusław Dybaś 
konstatuje, że wykorzystanie literatury polskiej 
jest w niej imponujące.

Kolejne swoje prace prof. North poświęcił 
gospodarce i finansom państw Morza Bałtyc-
kiego w okresie wielkich odkryć geograficznych 
i rewolucji cen. Pisał o ekspansji Europy na 
inne obszary świata w latach 1250-1500 i ekono-
micznych skutkach wprowadzenia reformacji. 
Jest autorem książek z pogranicza gospodar-
ki i  numizmatyki takich jak „Mała historia 
pieniądza” i „Obieg pieniądza a koniunktura 
gospodarcza w krajach południowego Bałtyku 
na progu czasów nowożytnych (1440-1570)”.

Zajmuje się dziejami Niderlandów. Duże 
uznanie zyskała jego popularna „Historia 
Niderlandów” od XV wieku do współcze-
sności, omawiająca zagadnienia polityczne, 
gospodarcze, społeczne i kulturalne, słowem 
fenomen odrębności Holandii w Europie. Prof. 
North widzi ją w konsekwentnym budowaniu 
tradycji republikańsko-demokratycznych, zasad 
bezpieczeństwa socjalnego, tolerancji religij-
nej oraz w rozwoju malarstwa flamandzkiego 
i holenderskiego.

Badał związki między gospodarką Niderlan-
dów, rynkiem sztuki i tematami podejmowanymi 
przez malarzy. Zajmował się problemami sztuki 
i komercji w czasach holenderskiego złotego 
wieku, historią społeczną XVII-wiecznego 
malarstwa niderlandzkiego, pisał o ówczesnej 
„niderlandyzacji strefy Morza Bałtyckiego”, 
w tym także Pomorza.

W  książce „Koniec starego cesarstwa nad 
Bałtykiem” opisywał schyłek Cesarstwa Nie-
mieckiego na początku XIX wieku i wpływ tego 
procesu na państwa i regiony północnej Europy. 
Dużo miejsca poświęcił nieudanym ostatecznie 
zabiegom Szwecji o inkorporowanie Pomorza 
Szwedzkiego, a więc także Greifswaldu, Stral-
sundu, Uznamu i Rugii, które Korona Szwedzka 
objęła po wojnie trzydziestoletniej zgodnie 
z postanowieniami traktatu westfalskiego (1648).

Szczególne miejsce w dorobku prof. Northa 
zajmują dzieje Bałtyku i państw, które nad nim 
leżą, jak też dzieje żeglugi, gospodarki i kultury 
morskiej. Na kilka języków została przełożona 

jego „Historia Bałtyku” zaczynająca się od wi-
kingów, a kończąca na roku 1989. „Jest to śmiała 
synteza i kompendium wiedzy o regionie w ujęciu 
historycznym, w jakimś sensie legitymizująca 
współczesne jego znaczenie” – pisał prof. Dybaś. 
Rok temu książka ukazała się po polsku. Wyszła 
też po estońsku i przesądziła o przyznaniu prof. 
Northowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu 
w Tartu, jednej z najważniejszych w północnej 
Europie uczelni humanistycznych.

Najnowsza książka prof. Northa, zatytułowana 
„Między portem a horyzontem. Historia mórz 
świata” (2016), omawia kulturowe i gospodarcze 
dzieje mórz od czasów starożytnych po wiek 
XX, od Aten, Kartaginy i Rzymu po współcze-
sne porty bałtyckie i oceaniczne. Zajmuje się 
handlem i jego związkami z kulturą, omawia 
problemy współczesnej globalizacji, środo-
wiska naturalnego, ocieplania się klimatu, 
zanieczyszczania mórz.

To nie wszystko. Prof. North zajmuje się 
nadto sprawami transferów kulturowych, 
konsumpcji dóbr kultury, kolekcjonerstwa, 
mediami i komunikacją społeczną, dziejami 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Prof. Radosław Gaziński podkreślił w re-
cenzji, że zbudował on w  Greifswaldzie 
silny ośrodek badań bałtyckich. Stworzył 
międzynarodowe studia doktoranckie „Strefa 
kontaktów Mare Balticum: obcość i integracja 
w regionie Morza Bałtyckiego” oraz „Bałtycki 
region graniczny. Przesunięcia granic a świa-
domość narodowa i kultura w krajach Morza 
Bałtyckiego”; tę drugą prowadzi wspólnie 
z uniwersytetami w Lund i Tartu. Powołał 
Interdyscyplinarne Centrum Badawcze „Strefa 
Morza Bałtyckiego”.

Prof. Dybaś zwrócił uwagę na tak ważne 
zwłaszcza dla odbiorcy cechy prac prof. Northa 
jak lekkość stylu oraz wdzięk i swoboda narra-
cji, co nie umniejsza ich wartości naukowych, 
a zwiększa atrakcyjność i ułatwia lekturę.

Dorobek prof. Northa jest uznawany na 
całym świecie. Jego poszczególne książki uka-
zały się w językach: polskim (tylko „Historia 
Bałtyku”), estońskim, angielskim, łotewskim, 
rosyjskim, chińskim, tureckim, japońskim, 
francuskim, węgierskim.

Prof. Michael North jest dyrektorem Instytutu 
Historycznego w Greifswaldzie. Bywa w Szczeci-
nie na spotkaniach i kongresach historycznych, 
współpracuje z  naukowcami szczecińskimi, 
a doktorantów z Gdańska i Szczecina włącza do 
swoich zespołów badawczych. Gdy był prorekto-
rem Uniwersytetu Greifswaldzkiego, angażował 
się w działania Kapituły Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Pomerania Nostra, przyznawanej 
przez miasta Greifswald i Szczecin, uniwersy-
tety Greifswaldzki i Szczeciński oraz „Kurier 
Szczeciński”. W 2010 roku był jednym z mów-
ców podczas uroczystego podpisania umowy 
o partnerstwie miast Szczecin i Greifswald, co 
przy udziale licznych przedstawicieli obu miast 
wydarzyło się w historycznej auli Uniwersytetu 
Greifswaldzkiego.

Prof. Bogusław Dybaś nazywa prof. Northa 
uczonym o wymiarze międzynarodowym, szero-
kich perspektywach i horyzontach, swobodnie 
poruszającym się w wielu różnych dziedzinach 
badań historycznych, „osobowością naukową 
wielkiego, światowego formatu”.

Prof. Radosław Gaziński pisze: „Osiągnięcia 
naukowe profesora Michaela Northa, znaczące 
dla historiografii europejskiej, a  zwłaszcza 
jego badania nad dziejami Europy Północnej 
i nad historią regionu bałtyckiego, pozwalają 
na to, aby bez żadnych wątpliwości uhonorować 
go doktoratem honoris causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego”.

Prof. Michael North jest trzydziestym czwar-
tym doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Pierwszym był ks. abp prof. 
Kazimierz Majdański (1992).  (b.t.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Łagodzenie restrykcji

Kilka tygodni temu prawie 
wszystkie kraje związkowe za-
mknęły swe granice. Przekraczać 
mogą je tylko te osoby, które pra-
cują w innym landzie, opiekują się 
bliskimi i chorymi czy też kierowcy 
firm przewozowych.

W  Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim szczególnie ważnym 
działem gospodarki jest turystyka, 
symbol sukcesu po zjednoczeniu 
Niemiec. Od 1 maja rząd w Schwe-
rinie, w porozumieniu z organiza-
torami turystyki, zaczął łagodzić 
restrykcje. W  pierwszym etapie 
na teren landu mogą w celach wy-
poczynkowych przyjeżdżać osoby, 
które mają tu drugie mieszkanie. 
Według rządu dotyczy to 67 tys. 

osób. Uruchomione zostały pola 
campingowe, lecz w pierwszym eta-
pie tylko dla posiadaczy przyczep 
kempingowych, którzy mieszkają 
na terenie landu. Przyczep takich 
jest około 11 tysięcy.

– W  czasie pandemii naszym 
celem jest bezpieczne, stopniowe 
ożywianie turystyki – mówiła pre-
mier Manuela Schwesig.

Rząd zapowiedział rozmraża-
nie turystyki w  pięciu fazach. 
Konkretne terminy będą zależały 
od analizy sytuacji epidemicznej. 
W fazie drugiej, przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego, mają być uru-
chomione lokale gastronomiczne, 
wypożyczalnie koszy plażowych, 
łodzi i rowerów. Termin zostanie 

ogłoszony dziś, 5 maja. W  fazie 
trzeciej mają być poszerzone moż-
liwości noclegów w  ośrodkach 
turystycznych dla osób posiada-
jących na terenie landu pierwsze 
i drugie mieszkania, a w czwartej 
– dla osób z innych landów.

Firmy turystyczne uważają, że 
proces ten będzie zbyt wolny, choć 
twierdzą, że jest to krok w dobrym 
kierunku. Uważają, że reżim sa-
nitarny jest w  ich interesie, bo 
uwolnienie pandemii oznaczałoby 
dla nich totalną klęskę.

W  Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim otwarto muzea i ogrody 
zoologiczne. Od wczoraj, po czte-
rech tygodniach przerwy, działają 
zakłady fryzjerskie. Klienci i fry-
zjerzy muszą być w maseczkach, 
fryzjerzy muszą mieć nadto ręka-
wiczki i zmieniać je, podobnie jak 
maseczki, po obsłużeniu każdego 
klienta, muszą też dezynfekować 
ręce. Klienci dezynfekują ręce 
przy wejściu do zakładu. Między 
stanowiskami obsługi musi być 
zachowana bezpieczna, oznaczona 

odległość. Obcięte włosy muszą 
być umyte na terenie zakładu.

W  czterech fazach, zależnie 
od szczegółowych analiz sytuacji 
epidemicznej, będą otwierane 
przedszkola. Najpierw zostaną 
uruchomione placówki dla dzieci 
wymagających opieki specjalnej. 
Kalendarz otwierania przedszkoli 
ma być ogłoszony jutro. Konkretne 
decyzje będą należały do władz 
samorządowych.

Granicząca z  Pomorzem Za-
chodnim Meklemburgia-Pomorze 
Przednie należy do landów, gdzie 
przebieg epidemii jest dużo łagod-
niejszy niż w landach zachodnich. 
3 maja liczba osób zakażonych 
wynosiła na terenie landu 699, 
hospitalizowanych było 98 osób, 
w tym 17 na intensywnej terapii. 
Do 3 maja zmarło 18 osób, wyzdro-
wiało 577. W laboratoriach landu, 
liczącego 1,6 mln mieszkańców, 
przeprowadzono dotychczas 32 
450 testów. W całych Niemczech 
wykonuje się 860 tysięcy testów 
tygodniowo. Ich liczba rośnie.  (t)

W obronie 
lekarzy

W ubiegły piątek na przejściu 
granicznym Linken/Lubieszyn, 
a także na kilku innych przejściach 
na granicach Polski z Niemcami i 
Czechami, pracownicy transgranicz-
ni zorganizowali kolejny protest, 
domagając się od władz polskich 
zniesienia wobec nich obowiąz-
ku kwarantanny. Niewiele wcze-
śniej premier Mateusz Morawiecki 
oświadczył, że postulat zostanie 
spełniony. Szybko podziękował mu 
za to Manfred Woidke, premier 
Brandenburgii, pełnomocnik rządu 
RFN ds. stosunków z Polską.

Od wczoraj pracownicy transgra-
niczni i inne osoby, które pracują 
w krajach sąsiadujących z Polską, 
mogą więc przekraczać granicę. Pol-
ska nie stosuje już wobec większości 
z nich obowiązku kwarantanny.

Zarządzenie nie dotyczy jednak 
lekarzy i pielęgniarek. Dlatego or-
ganizatorzy protestu w  Linken/
Lubieszynie zapowiadają kolejną 
pikietę 8 maja o  godz. 19. Będą 
domagać się zniesienia obowiązku 
kwarantanny wobec pracowników 
medycznych. W szpitalach w Pase-
walku, Schwedt i Prenzlau mają 
oni możliwość przechodzenia testów 
przesiewowych na obecność koro-
nawirusa, zawsze gdy jest taka 
potrzeba. Jeśli mieszkają w Niem-
czech to nocują w  domach. Jeśli 
mieszkają np. w Szczecinie, a nie 
porzucili pracy, do domu nadal nie 
mogą przyjechać. Jak informują 
organizatorzy protestu, poparła ich 
m.in. Izba Lekarska w Szczecinie.

Polski rząd, jak wszyscy od-
powiedzialni obywatele, potępia 
oburzające wypadki stygmatyzo-
wania pracowników medycznych. 
Jednak nie znosząc obowiązku kwa-
rantanny wobec Polaków, którzy 
pracują w szpitalach niemieckich, 
stygmatyzuje ich.

Na granicach Polski stoją 
uzbrojeni żołnierze, co wywołuje 
zdumienie w  krajach sąsiednich, 
które także zamknęły granice. Po 
co żołnierzom broń?

W  ubiegłym tygodniu na pol-
sko-czeskim przejściu granicznym 
w  Piszczu żołnierze 10. Opolskiej 
Brygady Logistycznej „udaremnili 
próbę nielegalnego przekroczenia 
granicy” (tytuł z „Nowej Trybuny 
Opolskiej”). Oddali strzały ostrze-
gawcze, gdy nieznany im mężczyzna, 
okazało się, że obywatel Niemiec 
mieszkający na stałe w Czechach, 
biegł w stronę Polski. Został prze-
kazany Straży Granicznej.

Czy na granicach Polski dojdzie 
do kolejnego takiego incydentu?

Piątkowy protest w Linken/Lu-
bieszynie odbędzie się w dniu 75. 
rocznicy zakończenia drugiej wojny 
światowej. Po obu stronach grani-
cy, z polskiej strony wzmocnionej 
uzbrojonym wojskiem i zaporami, 
będą w  nim uczestniczyć m.in. 
przedstawiciele władz Pasewalku 
i  Polic. Oba partnerskie miasta 
już dawno zaplanowały na ten 
dzień wspólne uroczystości. Nikt 
się wówczas nie spodziewał, że 
po raz pierwszy uczczą rocznicę 
i wspólnie, i osobno.

 Bogdan TWARDOCHLEB

Rząd w Berlinie łagodzi rygory związane z pandemią. Wszystkie 
decyzje związane z walką z koronawirusem wprowadzane są 
po cotygodniowych konferencjach kanclerz Angeli Merkel 
z premierami rządów poszczególnych krajów związkowych. 
Reprezentują oni różne partie polityczne, ale to w tym wypadku 
nie ma żadnego znaczenia. Liczy się interes wspólny. Premierzy 
landów modyfikują ogólne zarządzenia związane z pandemią, 
biorąc pod uwagę sytuację na terenie swoich krajów.
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