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Mariian Friedberg urodzil siE: 11 VI 1902 r. we Ilwowie jako syn Jana, profe
sora gimnazja1nego, i Wandy z domu Kotiers. Do gimnazjum uczE:sz.czal we Lwowie 
i w Ostrowie Wielkopolskim. Studia w zakresie historii i dziej6w literatury polskiej, 
uwiericzone w 1926 r. doktoratem, odbyl na Uniwersytecie Jagiellol1skim. Jeszcze 
podczas studiöw rozpoczql prac� archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kra
kowie. Zwiqzal si� z nim na cale :iycie. Zaraz po wybuchu II wojny Swiatowej 
polskie wladze powierzyly Mu kierownictwo Archiwurn. Sprawowal je r6wnie:i 
przez caly okres okupacji hitlerowskiej. Na tym stanowisku przyczynil siE: walnie 
do tego, :ie zbiory Archiwum nie zostaly zniszczone ani wywiezione. W maju 1945 r. 
habilitowal si� na Uniwersytecie Jagiellollskim, a w miesiqc potem zostal dyrek
torem Archiwum Akt Dawnych w Krakowie. W 1947 r. wybrano Go czlonkiem 
korespondentem Polskiej Akademii Umiej�tnoSci, gdzie pclnil przez dwa lata funk
cje dyrektora WydaV?nictw Komisji Historycznej. Do 1952 r. lqczyl dyrektur� z do
centurq prywatnq na UJ, prowadzqc na tej uczelni wyklady i Cwiczenia z nauk 
pomocniczych historii, archiwistyki i ir6dloznawstwa. Potem do 1956 r. kierowal 
oddzialem akt miejskich w Archiwum iPar'lstwowym m. Krakowa i Wojew6dztwa 
Krakowskiego, w kt6rym byl od 1954 r. profesorem nadzwyczajnym. Naleial te:i 
do Rady Archiwalnej przy Dyrektorze Naczelnym Archiw6w Pallstwowych, byl 
cz.lonkiem Komitetu Redakcyjnego „Archeionu" i Societe d'Histoire du Droit w Pa
ryiu. 

Zamilowania do nauki historycznej przejql prof. M. Friedberg po swym ojcu -
znanym badaczu dziej6w XV w. i autorze niezmiernie popularnego dawniej pod� 
r�cznika historii Polski dla gimnazjum. Niemaly tei wplyw wywarl na Jego zain
teresowania humanistyczne dr Tadeusz Eustachiewicz, profesor w Ostrowie, znawca 
recepcji literatury antycznej w piSmiennictwie polskim. Za swych mistrz6w akade
mickich uwaial Zmarly przede wszystkim prof. Wladyslawa Semkowicza i prof. 
Romana Grodeckiego, z kt6rymi lqczyly Go wi�zy serdecznej przyjaZni. Wiele tei 

zawdzi�czal wybitnym mediewistom francuskim prof. Maurycemu Pronowi i prof. 
Ferdynandowi Lotowi, kt6rych sluchal w czasie studi6w paryskich w latach 1928-
1929. 

Prac� naukowo-badawc2q rozpoczql od nauk pomocniczych historii. Potem zain
teresowal si� r6wniei problemami ustrojowymi i spolecznymi polskiego Srednio
wiecza i renesansu. Spora cz�SC dorobku prof. M. Friedberga dotyczy przeszlo.Sci 
Krakowa. Byl m. in. dobrym znawcq przeszloSci koSciola Mariackiego, oltarza 
Wita Stwosza oraz kancelarii miejskiej. Za prace krakowskie zostal Honorowym 
Czlonkiem Towarzystwa Mil0Snik6w Historii i Zabytk6w Miasta Krakowa. W kolach 
specjalist6w cieszyl siE: opiniq. wybitnego znawcy teorii i praktyki archiwalnej 
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oraz techniki edytorskiej, w szerokich kolach mil0Sn.ik6w historii zaslynt1,l jako 
autor syntezy Kultura polska a niemiecka. Elementy rodzime a wplywy niemieckie 

w ustroju i kuiturze Polski Sredniowiecznej (Poznall 1946). Ksit1,ika ta uderza sze
rok0Scit1, historycznego spojrzenia oraz zgromadzomi dokumentacj&, jest odpowiedzic1 
na szowinistyczne tezy niekt6rych niemieckich historyk6w. Pokazal w niej, i.e 

wplywy niemieckie na stosunki wewnE::trzne w Polsee byly mniejsze, nii gloszono. 
Kultura polska a niemiecka nie stracila do dzisiaj swej aktualnoSci, skoro w 1962 r. 
bez zgody i wiedzy autora przetlumaczono jt1, na ji:::zyk niemiecki i wydano w Mar
burgu. Ironiq losu bylo to, ie praca ta wyszla spod pi6ra potomka niemieckiej 
rodziny Salomon de Friedberg, kt6ra przybyla do 6wczesnej Galicji z misj& ger
manizacyjnt1,. Zresztq jui. w drugim pokoleniu Friedbergowie uciekli do powstania 
styczniowego, a ojciec Zmarlego byl szykanowany przez wladz.e galicyjskie za 
manifestacjE:: polskoSci. 

Ksic1ikE:: Kultura polska a niemiecka napisal prof. M. Friedberg w czasie oku
pacji hitlerowskiej z inspiracji prof. Zygmunta Wojciechowskiego, w czasie gdy 
nie braklo ofert ze strony hitlerowc6w, by przyznal si� do narodowo.Sci przodk6w. 
Odpowiedzit1, byla nie tylko wspomniana ksiqi.ka, ale udzial w konspiracji. ·Miesz
kanie Jego bylo jednq z najbardziej znanych w Krakowie „melin", gdz.ie znajdo
wali schronienie polscy uciekinierzy i konspiratorzy, a krakowskie archiwum miejs
cem, gdzie przechowywal dorobek lat okupacji polskiej historiografii. 

Byl typem gabinetowego uczonego. Nadzwyczaj skromny, ogromnie wrai:liwy, 
przez lata schorowany, ukochal nade wszystko prac� archiwalnq. Nie skorzystal 
wii:::c z ofert przejScia na uniwersytet, tak w Krakowie, jak w Lublinie czy we 
Wroclawiu. Z ogromnym zapalem podjt1,l jednak trud badania pols'kiej przeszloSci 
na Dolnym S1qsku, czemu m. in. dal wyraz w pracy Sredniowieczne miasta Slqskie 

i rola w nich czynnika polskiego (1945). Przez kilka lat byl czlonkiem Rady Nau
kowej dla Zagadnie6 Ziem Odzyskanych. 

Zainteresowanie sii::: problematykc1 Slc1skc1 bylo tei. nawic1zaniem do wcze.Sniej
szych sympatii Zmarlego do zachodnich kres6w Polski. Z ostrowskich czasöw gim
nazjalnych wyni6sl pierwsze doSwiadczenia skutk6w germanizacji. Ojciec Jego 
repolonizowal tamtejsze gimnazjum, on sam byl jednym z odnowicieli Towarzystwa 
Tomasza Zana - dawnej polskiej organizacji samoksztalceniowej i niepodleglo.Scio
wej w wielkopolskich gimnazjach. Rozumial tradycji::: tych ziem i staral si� lagodziC 
konflikty regionalne oraz pracowal:: na rzecz integracji dzielnic. Po latach, w czasie 
okupacji hitlerowskiej, zwützal si� z grupq uczonych, kt6ra stworzyla potem Insty
tut Zachodni w Poznaniu. Stal siE:: jednym z jego zaloiycieli. W latach 1945-1953 
kierowal krakowskc1 Stacj& Naukowq IZ bE::dqc lqcznikiem akademickich Srodowisk 
Poznania i Krakowa. Byl tei. czlonkiem Poznar'lskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk. 

W ostatnim roku Zycia prof. M. Friedberg, z inspiracji swego przyjaciela 
mgra J6zefa Mertki ze Slupska, zajc1l si� historiq najnowszc1 Wielkopolski. Zacz�lo 
si� od wspomnienia, kt6re mial napisaC do jubileuszowej ksii:::gi ostrowskiego gim
nazjum. Sk>or'lczylo siE:: na wsp6lredakcji dziela i skreSleniu rozprawy, w kt6rej na 
przykladzie Ostrowa przedstawil trud repolonizacji szkolnictwa w Wielkopolsce 
w latach 1919-1921. W bibliografii historii tej prowincji jest to pozycja pionierska. 
Gimnazjum w Ostrotvie Wielkopolskim w latach repolonizacji - jak zatytulowal 
swq rozpraw� - to röwniei: ostatnia praca naukowa prof. M. Friedberga, powr6t 
do czas6w J ego mlodoSci. Odszedl z my.Slq o niej. 

Jerzy Pietrzak 



IFEL_IX HEINRICH GENTZENI 19 V 1914 - 2 VIII 1969 
Dnia 2 VIII 1969 r. zgin<1l tragicznie prof. dr Felix Heinrich Gentzen z Uni- . wersytetu Karola Marksa w Ltpsku. Nauka historyczna w NRD stracila jednego ze swych najlepszych znawc6w dziej6w najnowszych kraj6w Europy Srodkowej, zwlas-zcza Polski. Historycy pols-cy stracili czolowego w NRD inspiratora i rzecznika bliskiej wsp6lpracy naukowo-badawczej polsko-niemieckiej, dokurnentowanej mnogoSciQ kontakt6w naukowych Zmarlego z historiografiq polskcl oraz licznymi publikacjami w Polsee i w NRD na temat stosunk6w polsko-niemieckich w XIOC i XX w. Prof. dr F. H. Gentzen to nie tylko wybitny historyk, ale i przedstawiciel tego pokolenia Niemc6w, kt6re w toku kolejnych agresji hitlerowskich 1939-1945 nagromadzilo dostatecznie dui:o przeiyC i doSwiadczell, aby wydobyC z nich material do glE:bokiego, zasadniczego rozrachunku ze swojq i swego narodu przeszloSciq. Jak wiadomo, bynajmniej nie wszyscy to uczynili. Prof. F. H. Gentzen byl jednym z tych, kt6rzy rozrachunek ten przeprowadz.ili konsekwentnie i do kollca. Urodzony 19 V 1914 r. w K�trzynie (6wczesnym Rastenburgu) w Prusach Wschodnich, F. H. Gentzen rozpocuil w 1932 r. slui:bE: wojskowq w armii niemieckiej, w kt6rej zostal oficerem zawodowym. !Podczas H wojny Swiatowej bral m. in. udzial w bitwie pod Sta1ingradem i tarn dostal si� do niewoli radzieckiej. USwiadomil sobie wtedy w pelni zbrodniczy charakter tej wojny. 1Przylqczyl si� do Komitetu Narodowego Wolne Niemcy (Nationalkomitee Freies Deutschland) i odtqd aktywnie uczestniczyl w dzialalno.Sci propagandowej, skierowanej przeciwko hitlerowskiemu faszyzmowi. Po powrocie do kraju w 1945 r. wstö:1,pil do KPD (p6Zniej SED), a taki:e podjql studia historyczne. Wkr6t�e po ich ukol1.czeniu uzyskal doktorat, a w 1956 r. habilitowal siE: na podstawie pracy pt. Grosspoien im Januaraufstand, Berlin 1958. R6wnocze.Snie pracowal naukowo i dydaktycznie najpierw w Uniwersytecie w Halle, potem w Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie, a od 1956 r. w Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku. Zgodnie ze swq specjalizacjq naukowq na polu historii najnowszej Rosji (Zwiqzku Radzieckiego) i Polski zajmowal kierownicze stanowiska w Instytucie Historii Europejskiej Kraj6w Demokracji Ludowej (Institut für Geschichte der europäischen Volksdemokratien) w tymi:e Uniwersytecie. Nie miejsce tu, by wymieniaC dlugq list� prac, ksiqi:ek, artykul6w, recenzji itp., kt6rych byl autorem. W znacznej wi�kszoSci byly one po.Swi�cone problematyce historü Polski XIX i XX w., stosunkom polsko-niemieckim oraz polityce impedalizmu niemieckiego wobec Polski. W poczqtkach swej drogi naukowej nie znal zupelnie jE:zyka polskiego. Nauczyl siE: go uzyskuj<\C w ten spos6b bezpo.Sredni, osobisty kontakt z polskq literatun\ naukowq. Obok wspomnianej juZ rozprawy 
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habilitacyjnej o powstaniu styczniowym w Wielkopolsce, opartej"na bogatej i w du
:iej mierze nie znanej dob\d podstawie archiwalnej, napisal tez ldlka cennych 
studi6w szczeg6lowych dotyczc1cych. stosunk6w pols'ko-niemieckich, jak np. na te
mat stosunku partil socjalistycznych do odbudowy niepodleglej Polski w 1918 r. 
czy na temat r.oli republiki weimarskiej w budowie niemieckich organizacji mniej
szoSciowych w Polsee miE:dzywojennej. Ze szczeg61ncl jednak pasjcl tropil w swych 
badaniach Zr6dla, drogi rozwoju i cele rewi,zjonizmu niemieckiego skaierowanego 
przeciw Polsee. Nie ograniczal si� przy tym do okresu mi�dzywojennego, lecz cz�to 
siE:gal i w czasy po II wojnie Swiatowej. Na podstawie trudnego do podwai:enia 
materialu fr6dlowego wykazywal gl�bokie szkody. jakie rewizjonizm niemiecki, 
ten dawniejszy i ten 'wsp6lczesny, przynosil nie tylko narodowi polskiemu, ale 
i niemieckiemu. Prace F. H. Gentzena na ten temat ukazywaly si� w NRD tak:ie 
w wensji ipopularnej. Nie ma potrzeby rozwodziC sit:: szerzej nad ideowo-wychowaw
czym znaczeniem tych publikacji dla spolecze11stwa niemieckiego. Artykuly prof. 
Gentzena byly tez niejednokrotnie publikowane na lamach czasopism polsk1ch, 
m. in. ,,Sob6tki", uNajnowszych Dziej6w Polski'\ ,,Przeglc:ldU Zachodniego". Jednc:l 
z ostatnich i najwa:iniejszych prac Zmarlego bylo obszerne studium o hakacie 
w latach 1914-1934, stanowic:lce czt::SC Dziej6w hakaty, wydanej w 1966 r. w Po
znaniu jako wyniik wsp6lpracy naukowej historyk6w polskich i niemieckich (A. Ga
los, F. H. Gentzen, W. Jak6bczyk, pod red. J. Pajewskiego). 

Wymienione prace stanowily przejaw praktycznej realizacji dqZefl h
0

istoryk6w 
polskich i niemieckich do mo:iliwie blisk'iej i konkretnej wsp6lpracy naukowo-ba
dawczej. W zacieSnianiu tej wsp6lpracy prof. F. H. Gentzen mial wybitny udzial 
takZe w plaszczyZnie organizacyjno-naukowej. Byl w Polsee czE:stym goSciem, 
wyglaszal odczyty i referaty we Wroclawiu, War,szawie, IPoznaniu i innych miastach 
polskich. Szczeg61nie wiele wysilku i pracy wkladal w dzialalnoSC polsko-niemiec
kiej komisji historycznej. Nale:ial do najaktywniejszych jej czlonk6w od powolania 
jej do :Zycia w 1956 ir. aZ do swej Smierci. DoScign�la go ona Wkr6tce po powrocie 
do Lipska z Polski - z kolejnego posiedzenia naukowego teji.e komisji. 

Szlachetna postaC i wartoSciowy dorobek naukowy F. H. Gentzena, wybitnego 
historyka niemieckiego i oddanego przyjaciela Polski i Polak6w, pozostanie na 
trwale w pami�ci Jego polskich przyjaciöl - polskich historyk6w. 

Henryk Zieli1iski 




