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Janusz Pajewski (5 05 1907 – 10 12 2003) 
 

            Profesor zwyczajny, uczeń wielkiego historyka polskiego Oskara Haleckiego, 
pochodził z rodziny patriotycznej, sam przewodniczył w trakcie studiów w Kole Naukowym 
Historyków, od 1946 r. zamieszkał w Poznaniu. Był kierownikiem Studium 
Niemcoznawczego w Instytucie Zachodnim, w 1948 r. objął Katedrę Historii Powszechnej 
Nowożytnej na Uniwersytecie Poznańskim.  Prodziekan (1951) i dziekan Wydziału 
Filozoficzno – Historycznego UAM. W latach 1973 - 1976 wiceprzewodniczący Association 
Européenne d'Histoire Contemporaine. Od 1977 r. doctor honoris causa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Strasburgu. 5 maja 1992 r. został rycerzem 
komandorii orderu papieskiego św. Sylwestra. 
 W 1997 r. uhonorowany medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis 
(pierwszy laureat) za intensywną działalność naukową w stanie spoczynku. Związany 
zawodowo z uniwersytetem do 95 (sic!) roku życia.  
 Obszary badawcze profesora Pajewskiego obejmowały stosunki polsko-węgierskie w 
XVI w., niemcoznawstwo, I wojna światowa i II Rzeczpospolita. Wydał przełomową w 
polskiej historiografii publikację "Odbudowa państwa polskiego" (1978) oraz fundamentalne 
działa, takie jak: "Pierwsza wojna światowa" oraz "Budowa Drugiej Rzeczypospolitej". 
Wypromował znakomitych uczniów, późniejszych profesorów, którzy są cenni dla nauki 
polskiej w osobach: prof. Zygmunt Boras, prof. Antoni Czubiński, prof. Bogusław Drewniak, 
prof. Jerzy Krasuski, prof. Waldemar Łazuga, prof. Janusz Faryś, prof. Stanisław Nawrocki, 
prof. Tomasz Schramm, prof. Maciej Serwański, prof. Zdzisław Wroniak.   
 Poza tymi wszystkimi chwalebnymi dokonaniami, jednak największą wartością 
dla społeczeństwa poznańskiego i naukowego, który predestynował tę postać do obrania 
patronatu Koła Naukowego był bez wątpienia fakt, iż profesor Pajewski w 1955 r. jako 
ówczesny dziekan stał się inicjatorem nadania poznańskiemu uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza, dzięki temu poznański uniwersytet nie podzielił smutnego losu, 
którego stał się ofiarą Uniwersytet Wrocławski noszący aż przez 37 lat (1952-1989) imię 
działacza komunistycznego, agenta NKWD Bolesława Bieruta – piętno tego wydarzenia 
odcisnęło się do dziś, uczelnia ta nie ma od tego czasu żadnego patrona. Zaś Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza jest bardzo dumny ze swojego wielkiego patrona.     


