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Ten obszerny tom zawiera zbiór studiów poświęconych historii Polski 

i dziejom stosunków niemiecko-polskich pióra jednego z najlepszych znaw-

ców tej problematyki w Niemczech, profesora uniwersytetu w Halle 

a zarazem doktora h.c. Uniwersytetu Warszawskiego, Michaela G. Müllera.  

W książce wydzielono cztery części, z których dla historyków Reforma-

cji najbliższa jest część druga, zatytułowana „Region, konfesjonalizacja w hi-

storii Polski oraz historia stosunków niemiecko-polskich” (s.107-228), gdzie 

zamieszczono sześć rozpraw. W rozprawach tych Autor nawiązuje do Jego 

ustaleń zawartych w książce: Zweite Reformation und ständische Autonomie im Kö-

niglichen Preussen. Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung 

(1557-1660), Akademie Verlag, Berlin 1997.  

Michael G.Müller udawadnia, iż postanowienia Consensus Sedomirensis 

z r. 1573 o politycznej unii wyznaniowej protestantów polskich (luteran, kal-

winistów i Braci Czeskich) były w pełni akceptowane przez elity wielkich 

miast pruskich (Torunia, Gdańska i Elbląga). Chociaż formalnie protestanci 

z Prus Królewskich nie wzięli udziału w synodzie polskich protestantów 

w Toruniu w r. 1595 to jednak na każdym kroku podkreślali swoją łączność 

religijną z współwyznawcami z Korony i Litwy. Autor, pisząc na ten temat, 

nie miał w ręku monografii Wojciecha Sławińskiego, Toruński synod generalny 

1595 roku, która ukazała się drukiem w roku 2002. Z kolei słusznie pisze Au-

tor, iż o zwycięstwie luteranizmu nad kalwinizmem w Prusach Królewskich 

zadecydowało przywiązanie szerokich mas wiernych do luterańskiego rytu. 

Luterańscy teolodzy okazali się tutaj bardziej skuteczni zarówno w retoryce 

kazań jak i w trwałym związaniu wiernych z ewangelicko-augsburską liturgią. 

Paradoksalnie okazali się tutaj pomocni katolicy (król, biskupi katoliccy), któ-

rym łatwiej było zaakceptować luteran w Prusach Królewskich, niż kalwini-

stów w Koronie.  

Autorowi bliski jest model konfesjonalizacji zaproponowany przez Wol-

fganga Reinharda i Heinza Schillinga. Akceptowałbym pogląd Michaela 

G. Müllera (s. 152) o spóźnionej konfesjonalizacji katolickiej w Polsce. Na-

tomiast nie podzielałbym jego zdania, iż celem króla Władysława IV zwołu-
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jącego do Torunia w 1645 r. katolików i protestantów na Colloqium Charita-

tivum było „środowisko protestanckie ostatecznie pozbawić podstaw wyzna-

niowo-politycznych” (s. 146). Wiele wskazuje na to, iż obydwie strony przy-

stępowały do rozmów w dobrej wierze, choć naturalnie katolicy mieli na-

dzieję, ze dokona się to na zasadzie absorpcji. 

Janusz Małłek  


