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Prof. Heiner Timmermann, urodzony 26 kwietnia 1940 r. w Duisbur-
gu, był wybitnym historykiem i politologiem, specjalistą w zakresie naj-
nowszej historii Europy, protagonistą jej zjednoczenia. Główne pole jego 
zainteresowań naukowych stanowiła polityka międzynarodowa, a zwłasz-
cza relacje między Europą zachodnią i środkowo-wschodnią. Od 1990 r. 
był profesorem na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Jako visiting 
professor wykładał także na Wydziale Studiów Europejskich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Moskwie (1993) i na Uniwersytecie Jioa Tong w Szang-
haju na kierunku europeistyka (2013). Od Uniwersytetu Korwina w Buda-
peszcie otrzymał tytuł profesora honorowego. W 2005 r. objął stanowisko 
prezesa Akademii Rosenhof w Weimarze i kierował tą placówką naukową 
do śmierci. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku, jako szef ośrodka konferencyj-
nego w Otzenhausen (Saarland), organizował wspólne niemiecko-francu-
sko-polskie konferencje naukowe, kładąc w pewnym sensie podwaliny pod 
Trójkąt Weimarski. W konferencjach tych uczestniczyli także polscy histo-
rycy, głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Za zaangażowanie w zjednoczenie Niemiec i integrację europejską 
prof. Heiner Timmermann otrzymał w 2000 r. z rąk prezydenta Niemiec 
Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Niemiec, a z kolei za 
działalność na rzecz polsko-niemieckiego pojednania został w 2001 r. odzna-
czony Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Heiner Timmermann był w szczególny sposób związany z krakow-
skim Uniwersytetem – w 1989 r. został odznaczony Medalem „Merentibus” 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1993 uzyskał tytuł doktora habilitowane-
go na Wydziale Historii UJ. 
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Na członka zagranicznego Polskiej Akademii Umiejętności został wy-
brany 16 czerwca 2018.

Dorobek naukowy prof. Heinera Timmermanna jest ogromny, obejmuje 
około 80 książek, 150 artykułów i esejów, 250 recenzji. Jego prace tłumaczo-
ne były na wiele języków, m.in. angielski, francuski, włoski, polski, rosyj-
ski, koreański, chiński. Do bardzo ważnych należą opracowania materiałów 
z wyżej wspomnianych konferencji, m.in.: Deutschland – Frankreich – Po-
len, ihre Beziehungen zueinander nach 1945 (1986), Geschichtsschreibung 
zwischen Wissenschaft und Politik (1987), Die Bildung des frühmodernen 
Staates – Stände und Konfessionen (1989), a także jedna z jego ostatnich 
prac: Internationale Politik, Diplomatie und deutsche Widervereinigung von 
1990 (2016).

Prof. Heiner Timmermann zmarł 29 sierpnia 2018 w Nonnweiler.
Był wielkim przyjacielem Polski i Polaków.
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