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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Müller-Wille urodził się 1 marca 1938 r. w west-
falskim Münster. Tu ukończył w roku 1958 liceum Paulinum i rozpoczął studia 
prehistoryczne oraz z archeologii klasycznej i geografii na Westfälische Wilhelms-
-Universität Münster. Studiował także prehistorię Skandynawii i geologię czwarto-
rzędu na Uniwersytecie w Uppsali. Był również studentem Uniwersytetu 
w Montpellier. W 1964 doktoryzował się na uniwersytecie w Münster. W latach 
1964-1965 pracował w Rheinisches Landesmuseum Bonn. Od roku 1965 związał 
się z Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gdzie do roku 1976 był asystentem 
i wykładowcą. W 1970 r. habilitował się na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga 
w Moguncji, gdzie od 1976 do 1981 był profesorem zwyczajnym w Institut für 
Vor- und Frühgeschichte, pełnił też tam funkcję Dziekana Wydziału Historii i Kul-
turoznawstwa (Dekan des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften), był 
również Vertrauensdozent Studienstiftung des Deutschen Volkes. W roku 1981 po-
wrócił do Kilonii na Uniwersytet Christiana-Albrechta do Institut für Ur- und Früh-
geschichte. W latach 1986-1987 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filozoficznego 
(Dekan der Philosophischen Fakultät), by w latach 1989-1991 zostać Rektorem 
Uniwersytetu w Kilonii. Do przejścia na emeryturę w roku 2003 zatrudniony był 
jako profesor zwyczajny w swoim macierzystym Instytucie.

W zainteresowaniach badawczych już od początków kariery naukowej Michaela 
Müller-Wille dominowała fascynacja archeologią osadniczą. Jeszcze w czasach stu-
denckich zainteresował się możliwościami archeologicznego śledzenia form użyt-
kowania gruntów uprawnych zarówno dla czasów pradziejowych, jak i wieków 
średnich. Zagadnieniu temu poświęcił swoją dysertację doktorską, w której zapre-
zentował pionierskie, z punktu widzenia metodyki ówczesnej archeologii, rozwa-
żania dotyczące identyfikacji pól uprawnych w epoce żelaza, na terenach 
południowego pobrzeża wschodniej części basenu Morza Północnego (Müller-Wille 
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1965; 1968). Dalsze studia prowadzone przezeń nad zagadnieniem możliwości po-
znania krajobrazu osadniczego to niewątpliwie próba odtworzenia historii osadnic-
twa wschodniego Szlezwiku i wybrzeża północnofryzyjskiego, poczynając od 
epoki brązu, a na wczesnym średniowieczu kończąc (np. Müller-Wille 1977a; 1979; 
1984a; 1984b; Müller-Wille, Higelke, Hoffmann i Petersen 1976; Müller-Wille, 
Higelke, Hoffmann i Kühn 1979; Müller-Wille i Voss 1973). Te studia wpłynęły 
na rozwinięcie przez prof. Michaela Müller-Wille niezwykle interesującego i no-
watorskiego nurtu badawczego, mającego za zadanie odtworzenie dziejów strefy 
obszarów wybrzeży morskich.

Z nurtu studiów osadniczych wyrastają także zainteresowania prof. Michaela 
Müller-Wille dziejami wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej, w tym 
w szczególny sposób również ówczesnej Słowiańszczyzny. Kamieniem milowym 
dla tych rozważań stały się badania grodu w Stargardzie Wagryjskim (Oldenburg 
im Wagrien) i jego zaplecza osadniczego. Gród rozwinął się tam między rokiem 
780 a 840. Jego zasięg w końcu VIII w. poszerzony został ku wschodowi, by 
zrobić miejsce dla rezydencji książąt panujących nad słowiańskim plemieniem 
Wagrów. Od południa natomiast badania potwierdziły rozwój otwartego podgro-
dzia. Prace o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone były przez Michaela 
Müller-Wille w kontekście szeroko pojętych studiów nad tłem środowiskowym, 
w tym próby uchwycenia zachodzącej w nim antropopresji. W tym nurcie badań 
rozwijały się też te, które związane były z poznaniem problematyki ośrodków 
wczesnomiejskich w basenie Morza Bałtyckiego (np. Müller-Wille 1977b; 1988; 
1991; 1998a).

Drugi niezwykle ważny nurt w zainteresowaniach naukowych prof. Michaela 
Müller-Wille łączył się z zagadnieniami tyczącymi zachowań funeralnych społecz-
ności basenu Morza Północnego i Bałtyckiego. Tę problematykę uczynił on tema-
tem swojej rozprawy habilitacyjnej (Müller-Wille 1969). Ustalenia poczynione 
w tejże rozprawie były efektem studiów nad niezwykle interesującym zjawiskiem, 
jakim były groby w łodziach. Wykorzystanie w celach sepulkralnych jednostek 
pływających nie należało we wczesnym średniowieczu do rzadkości w basenie 
Morza Bałtyckiego i chociaż zwyczaj ten rozpowszechniony był głównie wśród 
Skandynawów, widzimy je również na terenach słowiańskich i bałtyjskich. Ówczes-
ne studia prof. Müller-Wille wniosły znaczący wkład w tę tematykę, jego praca 
zaś do dzisiaj jest powszechnie cytowana przez badaczy zajmujących się obrząd-
kiem pogrzebowym społeczności wczesnośredniowiecznej Europy. Dzieło to stało 
się inspiracją do dalszych studiów tegoż badacza nad kwestiami wynikającymi 
z obserwacji poruszanej weń problematyki. Kwestie grobów w łodziach stały się 
inspiracją do powstania dalszych jego prac, poświęconych temu zagadnieniu (m.in. 
Müller-Wille 1974; 1976a; 1978a; 2002 2007). Równolegle zajął się także innymi 
aspektami, wynikającymi z bogatej problematyki średniowiecznych grobów elitar-
nych, które analizował w swych kolejnych, licznych tekstach (zob. np. Müller-
-Wille 1978b; 1985; 1997; 2006). Stworzyły one podstawy do głębszych analiz 
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w prezentacji elit ówczesnych społeczeństw (Müller-Wille 1996). Ostatnimi laty 
jego ogromne zainteresowanie wzbudziło polskie odkrycie cmentarzyska elitarnego 
o cechach skandynawskich, dokonane na stanowisku w Bodzi, położonym na Ku-
jawach. Jego studia poświecone materiałom z tegoż stanowiska wniosły dla wiedzy 
o tym fascynującym odkryciu niezwykle znaczący wkład (Müller-Wille 2014; 2015; 
2016).

Profesor Michael Müller-Wille był doskonałym źródłoznawcą. W jego piśmien-
nictwie liczne są przykłady tekstów, gdzie opracowuje pojedyncze przedmioty, 
z wielkim znawstwem kreśląc ich charakterystykę na szerokim tle porównawczym. 
Również w szerokim kontekście dokonywał pełnych opracowań stanowisk zarów-
no funeralnych, jak chociażby cmentarzyska w Thumby-Bienebek (Müller-Wille 
1976b), jak i wspominanych już wcześniej osad.

Osobnym przedmiotem zainteresowania prof. M. Müller-Wille było religioznaw-
stwo. Tu również, opierając się na swoich doświadczeniach wynikających ze studiów 
nad obrządkiem pogrzebowym i systemem społecznym wczesnośredniowiecznej 
Europy, potrafił przedstawić niezwykle erudycyjny obraz zmian zachodzących 
w wierzeniach ówczesnych społeczności, ich przejawach czytelnych w odpowiada-
jącej im kulturze materialnej, związanych z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa 
wśród plemion germańskich (np. Müller-Wille 1994; 1998b; 1998c). Z tym zagad-
nieniem wiąże się także kwestia poruszanego w piśmiennictwie Profesora problemu 
badań pogańskich miejsc ofiarnych (Müller-Wille 1984c; 1989c).

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Müller-Wille był członkiem licznych komisji 
Deutsches Archäologisches Institut w Bonn, w tym Römisch-Germanische Kom-
mission des Deutschen Archäologischen Institutes; Eurasien-Abteilung Berlin; 
Kommission für Allgemeine und Vergleichende Archäologie, Förderkommission 
Ostpartnerschaften.

Był także członkiem licznych rad muzealnych oraz instytucji badawczych 
w Niemczech oraz w Europie, w tym między innymi: Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig; Deutsches 
Schifffahrtsmuseum Bremerhaven; Centre of Maritime Archaeology Roskilde, In-
stitut für Landesforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Forschungs- 
und Technologiezentrum (FTZ) Büsum, Stiftungsrat Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf, Societé Royale des Lettres de Lund; Vetenskaps-
societeten i Lund; Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg; Aka-
demie der Wissenschaften und der Literatur Mainz; Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien Stockholm; Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen.

Wieloletni recenzent projektów eksperckich i komitetu długoterminowego 
w Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Za swoją działalność, jaką prowadził na rzecz rozwoju nauki, nagradzany był 
licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Medal Łomonosowa Rosyjskiej Akade-
mii Nauk (1999), Alexander von Humboldt Foundation Honorary Research 
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Fellowship Polen (2004), Königlich Schwedischer Nordsternorden (2004). Uzyskał 
także zaszczytne tytuły Doktora honoris causa uniwersytetów w Umeå (1989), 
Poznaniu (1993) i Yorku (2001).

Trudno jest w tak krótkim tekście pomieścić tak wybitną postać. Chcąc to 
zrobić, można stworzyć wówczas tylko pewien drobny szkic – szkic, stanowiący 
jedynie zaznaczenie tych najważniejszych dokonań Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michae-
la Müller-Wille. Szkic, który zasadniczo dotyka zaledwie tych niezliczonych aspek-
tów życia naukowego i akademickiego, którymi badacz ów się zajmował. 
Doskonały organizator, administrator, ale przede wszystkim wielki uczony, którego 
największą pasją naukową była zawsze archeologia. Ta wczesnego średniowiecza 
zdominowała niewątpliwie piśmiennictwo prof. Michaela Müller-Wille. Znacząca 
większość jego tekstów była poświecona temu właśnie okresowi. Oczywiście, jak 
na takiego erudytę przystało, pojawiały się w trakcie jego przebogatej kariery na-
ukowej także prace tyczące wcześniejszych epok, od neolitu, przez brąz po czasy 
historyczne. W tym nurcie dominowały przede wszystkim te, które dotyczyły schył-
ku wpływów rzymskich i doskonale znanego mu okresu wędrówek ludów.

Niemniej najznamienitszy wkład wniósł on w prezentację styku światów ger-
mańskiego i słowiańskiego. I to nie tylko w kontekście swych myśli przelanych 
w setki stron tekstów, ale także licznych projektów badawczych, konferencji i in-
nych realnych spotkań z uczonymi z tych krajów, których sięgały jego prace na-
ukowe. Jego kontakty, jeszcze w dobie „żelaznej kurtyny” dawały ogromną szansę 
rozwoju badań naukowych po obu jej stronach, którym z wielkim zaangażowaniem 
patronował. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Müller-Wille był bowiem wielkim 
przyjacielem słowiańskiej archeologii. W tym poczesne miejsce zajmowali w jego 
sercu polscy, a w szczególny wręcz sposób poznańscy archeolodzy. Wspierał on 
swym autorytetem ideę wspólnych badań i wymiany pracowników między ośrod-
kami archeologicznymi w Poznaniu i Kilonii, w której także sam brał aktywny 
udział. W semestrze letnim roku akademickiego 1983/1984 prowadził w Instytucie 
Prahistorii UAM cykl wykładów na temat badań najstarszych ośrodków miejskich 
powstających w strefie Bałtyku i Morza Północnego oraz poświęconych zagadnie-
niu wymiany handlowej w najstarszych fazach wczesnego średniowiecza.

Będąc już na emeryturze, nadal współpracował z poznańskim ośrodkiem archeo-
logicznym, publikując swoje teksty w roczniku „Slavia Antiqua” (Müller-Wille 
2009) oraz monografiach zbiorowych (Müller-Wille 2015). Zawsze serdeczny i go-
ścinny, chętnie wspierał swą ogromną wiedzą naukową poznańskich stypendystów 
odwiedzających Institut für Vor- und Frühgeschichte CAU.

Odszedł od nas w dniu 14 listopada 2019 w swojej ukochanej Kilonii, z którą 
związał swe najlepsze lata kariery zawodowej i życia rodzinnego. Pustkę po odej-
ściu tak wybitnego Uczonego będzie niezwykle trudno wypełnić, jednak jego spu-
ścizna naukowa powoduje, iż tak naprawdę jest cały czas wśród nas. Jego myśl 
nie zagasła i nigdy nie zgaśnie – płonąć będzie jasnym światłem we wszystkich 
pracach, które przywołają dzieła tego Wybitnego Badacza, tak jak latarnia morska 
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– wskazując podążającym za nim nowym pokoleniem coraz to inne porty, do 
których jemu samemu nie było dane już dotrzeć.

       Cześć Jego pamięci!
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