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Czy Marceli H andelsm an był historykiem  postępowym?

Был ли Марцели Хандельеман прогрессивным историком?

M arceli H andelsm an éta it-il un historien progressiste?

Odpowiedź na to pytanie składać się będzie z dwu części. Najpierw 
pokrótce postaram  się rozważyć, czy Handelsm an był człowiekiem postępo
wym, a dopiero potem, czy jako historyk może być uznany za postępo
wego uczonego.

Zaznaczam, że moja odpowiedź na oba postawione pytania będzie 
pozytywna. W ynika to z faktu, że Handelsm an wykształcił wielu uczniów, 
którzy w Polsce Ludowej mogli objąć stanowiska profesorów uniw ersytec
kich, tak  na stołecznym uniw ersytecie warszawskim, w Instytucie Historii 
PAN, jak i na uniw ersytetach w Łodzi, Toruniu i Lublinie. Chodzi przy 
tym  nie tylko o wychowanków sem inarium  Handelsmana, ale i o tych 
młodych historyków, którzy kończąc swe studia w  Poznaniu, czy Krakowie 
byli związani z profesorem, którym  służył on pomocą jako redaktor „Prze
glądu Historycznego” i przewodniczący W ydziału II W arszawskiego Towa
rzystw a Naukowego.

Handelsm an w czasach swej młodości, przed 1914 r. związany był 
z PPS. Siadem tych powiązań jest broszura o stra jku  w ydana w r. 1906. 
Bezpośrednio przed wybuchem  wojny związał się z ruchem  niepodległoś
ciowym. Pod koniec wojny był aktyw istą, należał do tzw. Ligi państw o
wości polskiej. Zawsze daleki od endecji, po 1918 r. zbliżył się do naszego 
MSZ, gdy m inistrem  był Leon Wasilewski. Opowiadał się za piłsudczykow
skim program em  federacji i w grudniu 1918 przem awiał na wiecu w spra
wie przyłączenia W ilna i ziem wschodnich. Endecja przeciw staw iała wów
czas program owi federacji program  aneksji części ziemi dawnej Rzplitej. 
Handelsm an pozostawał w kontakcie z M inisterstw em  Spraw  Zagranicz
nych także w czasie, gdy m inistrem  był A. Skrzyński, a potem  A. Zaleski 
(zapewne z tego okresu datu je się jego pożywny stosunek do Ligi Naro
dów). Handelsm an organizował w Polsce tow arzystw a przyjaciół Ligi.
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Popierał lokarneńską politykę Skrzyńskiego. Pacyfizm Handelsm ana 
przejaw iał się także w jego kontaktach z angielską Ligą Nowego W ycho
wania oraz w udziale w Kongresie W ychowania Moralnego w Zurychu 
w r. 1934. Na Kongres ten Handelsm an przygotował analizę podręczników 
historii z różnych krajów  europejskich. Jako pewien dowód postępowości 
Handelsmana uważam fakt, że przyczynił się on do zaproszenia historyków 
radzieckich na M iędzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w W arsza
wie w  r. 1933 (co praw da był to okres zbliżenia polsko-radzieckiego po 
podpisaniu aktu  o nieagresji). Stanowisko profesora w okresie sporu o getto 
ławkowe na polskich uniw ersytetach było takie jak w całej naszej lewicy. 
Z tego powodu był narażony na nieprzyjem ności. Po r. 1935 daw ny jego 
sentym ent do Marszałka ustąpił m iejsca stanowisku krytycznem u. Profe
sor stał się jednym  z organizatorów Stronnictw a Demokratycznego. W cza
sie wojny w broszurze pt. Miądzy Wschodem a Zachodem  opowiadał się 
za koniecznością szukania porozumienia ze Związkiem Radzieckim (zob. 
Z papierów Handelsmana, „Dzieje Najnowsze” 1973).

Handelsman zaczynał swą pracę naukową jako m ediewista (zob. posło
wie prof. A. Gieysztora do pism w ybranych: Średniowiecze polskie i pow
szechne, PWN 1966). Prof. Gieysztor, który  sam przeszedł przez karoliń
skie sem inarium  Handelsmana, pisze o nim, że „uczył szukać bezpośred
niego i dalszego kontekstu zdarzeń i zjawisk, wrysowywać je od razu 
i roboczo w kontur procesów społecznych i politycznych [...] Domagał się 
szerokiej ku ltu ry  historycznej od swych sem inarzystów ” i niew ątpliw ie 
sam tę ku ltu rę  w wysokim stopniu posiadał, będąc „praw dziwym  hum a
nistą”. Dobrym przygotowaniem  do studiów m ediewistycznych Handels
mana okazały się studia prawnicze, przez które przeszedł na Uniwersytecie 
W arszawskim. W arto podkreślić, że pierwsze jego recenzje z zakresu 
historii średniowiecznej ukazywały się w postępowym czasopiśmie nauczy
cielskim „Ogniwo” . Na młodego uczonego w yw arł także wpływ kontakt 
z S. Posnerem. Świadectwem  postępowości Handelsm ana jest fakt, że 
w sławnym sporze o św. Stanisław a opowiedział się po stronie. T. Wojcie
chowskiego. Ambicją Handelsm ana było zostać specjalistą historii pow
szechnej. Dostrzegając równocześnie walory metodologiczne m ediewistyki, 
swój pobyt w Berlinie poświęcił pogłębieniu studiów m ediewistycznych; 
dalszym krokiem  były studia w Paryżu pod kierunkiem  G. Monod. S tu 
dium Handelsm ana o przyw ileju z 1388 r. zawiera wszystkie pozytyw ne 
cechy jego twórczości: dobrą analizę tekstów, oparcie o grupy społeczne, 
i umiejętność widzenia problemów ogólnych — w danym  w ypadku genezy 
parlam etaryzm u. Dalsze studia nad polskim praw em  karnym  w ykazywały 
tendencje do poszukiwania ich genezy oraz szerokie tło porównawcze. 
Pozostawał pod urokiem  H. P irenne’a, N. Fustel de Coulanges i A. Dopscha 
jako mistrzów m etody ewolucyjno-genetycznej na Zachodzie. Sam był
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najw ybitniejszym  przedstawicielem  tej m etody w Polsce. Do odnotowania 
należą tu  prace syntetyczne nad feudalizmem. „Handelsm an wyprowadził 
polską m ediewistykę z opłotków partyku larnych” przez rozbudowę w ar
sztatu, przez zapewnienie kontynuacji, nie lękając się tego, że dalsze 
badania podważają czasem wyniki dotychczasowe — pisze prof. Gieysztor.

Handelsm an obronił w r. 1908 rozprawę doktorską na uniwersytecie 
w Zurychu pt. Napoléon et la Pologne 1806/1807. Nie była to jego pierwsza 
praca z zakresu napoleonistyki, ale pierwsza większa, w  której pokazał, 
że stać go na to, by wyjść poza wzory swych m istrzów  francuskich. 
Przede wszystkim  obok archiwaliów francuskich uwzględnił archiwalia 
polskie zaczerpnięte ze warszawskiego Archiw um  Głównego A kt Daw
nych, ze zbiorów Krasińskich i Zamoyskich. Znacznie większy stopień 
oryginalności w ykazuje następna praca Handelsm ana w ydana w W ar
szawie 1913 pod tym  samym  tytułem : Napoleon a Polska. Nie jest to 
oczywiście tłum aczenie ani zmieniona w ersja rozpraw y doktorskiej, ale 
praca samodzielna już nie z historii dyplom atycznych przetargów, ale 
z w ew nętrznej historii Księstwa. Nie targ i dyplomatyczne, a nastro je spo
łeczeństwa i publicystyka są przedm iotem  opracowania (zob. mój a rty 
kuł: Handelsman jako badacz epoki napoleońskiej, „Przegląd Historyczny”, 
1966, z. 4). H andelsm an jest wydawcą dwu tomów relacji francuskich 
rezydentów  w Warszawie. W ydawnictwo to posiada kapitalne znaczenie dla 
dziejów Księstwa: gry dyplom atycznej i spraw  wew nętrznych, bowiem 
rezydenci byli tam  pilnym i obserw atoram i sytuacji politycznej. Handels
m an wydawnictwo uzupełnił, podając w osobnej książce sylw ety tych 
rezydentów. Pisane były za granicą, gdyż nie mogłyby powstać w kraju. 
Handelsm an uwzględnił przede wszystkim  m ateriały  paryskie, sięgając 
też w  przypadku Serry  do papierów genueńskich oraz do publicystyki 
pisarskiej rezydentów, niedostępnej w kraju . Jako wydawca źródeł do 
dziejów Księstwa w ystąpił z kry tyką i uzupełnieniem  Materiałów do dzie
jów Komisji Rządzącej w ydanych przez M. Rostworowskiego, a następ
nie z drukiem  diariusza sejm u 1809 r.

W ykład H andelsm ana cechowało zawsze duże wyczucie sytuacji społe
cznej i nastrojów  opinii publicznej. Jego Napoleon był mniej demiurgiczny 
niż obraz Napoleona nakreślony przez S. Askenazego. Sam Handelsman 
nazywał swą metodę „socjopsychologiczną” , kładąc nacisk na pierwszy 
człon tego przym iotnika. Swego ryw ala Askenazego oskarżał o „hagiogra
fię narodow ą”. Typowym pod tym  względem opracowaniem jest drugi 
tom książki Rozwój narodowości nowoczesnej pt. Polska —  Francja 
1796— 1847. Mamy tu  do czynienia z próbą skreślenia wpływów francus
kich w Polsce, z książką z dziejów „m entalité”. W nieco starszą form ę u jęte  
są trzy  tom y studiów. Z natu ry  rzeczy w studiach mamy do czynienia 
z pozytyw istycznym i przyczynkami, jak zawsze opartym i na bogatym
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m ateriale źródłowym krajowym , a w jeszcze większym stopniu zagranicz
nym. Żałować wypada, że spór o to, kto ma napisać dla Akademii historię 
polityczną Księstwa, nie został roztrzygnięty, i ani Askenazy, ani Handels- 
man nie dali nam syntezy dziejów Księstwa. Interesujące jest, że Han- 
delsman uporczywie w ydarzenia w Poznańskiem w r. 1806 nazywa rew o
lucją. Nawet w artykule 4 K onstytucji dostrzegał elem ent rew olucyjny. 
Oczywiście, dostrzegał głębokość przem ian w Księstwie, które stawało się 
państwem  nowożytnym z wzorową adm inistracją i nowoczesnym sądow
nictwem. Realizując postulat jednoczenia wokół siebie ziem polskich, było 
doskonałą szkołą adm inistracji. Ta pozytywna ocena Księstwa różni się 
od naszych dzisiejszych ocen, ale możemy doceniać źródła i przesłanki 
takich ocen.

W latach dwudziestych Handelsman przechodzi do studiów nad dyplo
macją em igracyjną Czartoryskiego (zob. Handelsman jako historyk dyplo
macji Hotelu Lambert, „Przegląd H istoryczny”, 1959, z. 1). Ukoronowa
niem tych prac jest pośmiertnie, już w Polsce Ludowej w ydany trzy- 
tomowy życiorys księcia Adama. Podejm ując te prace Handelsm an nie 
kierował się jedynie względami poznawczymi. Dyplomacja Hotelu Lam 
bert miała pewien wydźwięk polityczny: była m anifestacją żywotności 
narodu, który w w arunkach braku własnego państw a zdobył się na pro
wadzenie własnej gry dyplomatycznej, na powołanie sieci agentów czyn
nych w całej praw ie Europie. Była to era M eternicha, ale Czartoryski — 
autor idealistycznej koncepcji dyplomacji w Essais sur la diplomatie 
(1829) — był typem  działacza i myśliciela bardzo dalekiego od austriac
kiego kanclerza. Pracował dla jakiejś Europy przyszłości, Europy wolnych 
narodów. Idei panslawizmu, oddającego caratow i przewodnictwo Słowian, 
przeciwstawiał kooperację narodów słowiańskich i niesłowiańskich, np. 
Węgrów i Włochów, na zasadach równorzędności. Charakterystyczna była 
działalność Czartoryskiego na Bałkanach, gdzie projektow ał powstanie 
zjednoczonej Jugosławii. Niemało miejsca w tym  system ie zajmowała 
„ukraińska polityka Czartoryskiego”. Ta ostatnia miała także w yraźny w y
dźwięk polityczny, jeśli przypomnieć linię polityki reprezentow aną w 
latach trzydziestych przez Hołówkę. Podczas gdy epoką napoleońską 
Handelsman zajmował się, można powiedzieć, w pojedynkę, teraz stanął 
na czele ekipy, dochował się wielu uczniów. M ateriały znajdowały się 
główlnie u Czartoryskich w Krakowie, ale chodziło także o archiw alia 
rewindykowane z ZSRR po traktacie ryskim  i sprowadzone do W arszawy 
papiery Muzeum Narodowego w Rapperswilu. M ateriały te  m usiały być 
uzupełniane różnymi archiwaliam i europejskim i. Handelsm an mógł się 
chwalić, jak niegdyś Askenazy, że jego uczniowie penetrow ali wiele arch i
wów europejskich. Badania te stanow iły w yraźną nowość. Dyplomacja 
Hotelu Lam bert była bardzo energicznie zwalczana przez lewicę em igra
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cyjną, trzeba było nowego spojrzenia, by ją ocenić obiektywnie. Można 
powiedzieć, że dopiero w aspekcie działalności nowej dyplomacji Ligi 
Narodów dyplom acja Hotelu Lam bert mogła zostać należycie oceniona. 
Polityka Czartoryskiego opierała się w dużej mierze na Francji, a dopiero 
w drugiej linii na Anglii. Ta „zachodnia” orientacja odpowiadała założe
niom naszej polityki zagranicznej w okresie międzywojennym. Dopiero 
w czasie wojny, redagując życiorys Czartoryskiego, Handelsman przesunął 
punkt ciężkości dyplom atycznej Hotelu Lam bert z Francji na Anglię, 
która w okresie wojny krym skiej odgrywała znacznie poważniejszą rolę 
w dyplomacji. Całość wykładu polityki Czartoryskiego miała charakter 
rew elacji, bo polityka ta w swych założeniach wykazywała dalekowzrocz- 
ność wybiegającą znacznie naprzód.

W dorobku Handelsm ana niem ałą pozycję zajm ują rozważania teore
tyczne (zob. Teoretyczne poglądy Handelsmana, „H istoryka” 1973, z. III). 
Dorobek ten miał charak ter nie tylko praktyczny, bowiem Historyka 
Handelsm ana była podręcznikiem dla studentów  J roku m ającym  zastąpić 
Wstęp do badań historycznych  Langlois-Seignobos, ale także teoretyczny, 
zwłaszcza część trzecia Historyki  dodana w drugim  wydaniu z r. 1928. 
Handelsm an zostawił poza tym  szereg rozpraw naukowych teoretycznych, 
a także z zakresu dziejów historiografii. Za najw iększy teoretyczny doro
bek myśli Handelsm ana uważa się odróżnienie przedm iotu poznania od 
przedm iotu badania. To odróżnienie pozwala spojrzeć na historię jako na 
naukę ścisłą, k tóra dysponuje konkretnym  m ateriałem  badawczym, a mia
nowicie źródłami. To są ślady m aterialne, można je wziąć w rękę, przy j
rzeć się im przez lupę.

Inną kwestię stanowi przedm iot historycznego poznania, gdzie w grę 
wchodzi konstrukcja czy rekonstrukcja, intuicja historyka, jego zdolności 
wczucia się w psychikę innego człowieka, czy w psychikę innych czasów. 
Istnieje niebezpieczeństwo subiektywizmu, m argines dowolności in terp re
tacji. Handelsman, jako typowy historyk o dużym doświadczeniu, był 
przekonany o możliwości historycznego poznania, o możliwości form uło
wania zdań prawdziwych. Nie był m aksym alistą, cenił sądy wyważone 
uwzględniające różne strony zagadnienia, cenił umieszczanie spraw  krajo
wych na szerokim tle porównawczym. Jego szeroki wachlarz zaintereso
wań powodował, że miał praw o uważać się za przedstawiciela historii 
powszechnej. Handelsm an bardzo rzadko używa term inu struktura. Częś
ciej spotykam y się z term inem  „znak”, choć sem antyka w tym  czasie nie 
była jeszcze rozbudowana.

Handelsm an nie był m aterialistą historycznym , raczej należy uznać go 
za idealistę, choć trzeba przyznać, że w pracach swych wykazywał duże 
zrozumienie dla spraw  społecznych, dla stosunków społecznych, bardziej 
interesując się opinią publiczną niż stratyfikacją. Nie można mieć za złe
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Handelsmanowi, że interesow ały go idee oddziałujące na społeczeństwo, 
ponieważ dzieje ideologii pociągały go bardziej niż dzieje ekonomiczne. 
Pozostawał niew ątpliw ie pod urokiem  nauki francuskiej i można w jego 
koncepcjach doszukać się wpływów postępowej szkoły Annales. W ana
lizie procesu badawczego poświęcał dużo miejsca podmiotowi poznają
cemu, stąd pewien psychologizm.

Teoretyczny dorobek Handelsm ana jest pokaźny. Od czasów Lelewela 
nie mieliśmy historyka, który  by w swej twórczości tyle miejsca poświęcił 
zagadnieniom teoretycznym. Odpowiadało to niew ątpliw ie duchowi czasu. 
W Anglii i Stanach Zjednoczonych w latach dwudziestych teoretyczne 
badania historyczne, podobnie jak w Niemczech, osiągnęły znaczny rozwój. 
Handelsman sprawił, że nasza nauka nie pozostała w tyle.

Р Е З Ю М Е

Статья состоит из двух частей. В первой части автор коротко рассматривает  
прогрессивность политических взглядов Хандельсмана, напоминает об его уча
стии в формировании демократического лагеря, его деятельность по созданию  
кружка друзей Лиги народов и сближ ения м еж ду народами.

Во второй, более обширной части, автор задумывается над прогрессивностью  
научных взглядов Хандельсмана, его вкладом в прогресс исторических знаний. 
По сравнению с предыдущими учеными, особенно с выдающимся наполеоно
ведом Аш кеназа, исследования Хандельсмана носили скорее социологический  
характер, чем персоналистичный. К  серьезным достижениям этого ученого и его 
учеников можно отнести доказательство того ф акта, что несмотря на отсутствие 
своей государственности, Польша 1831— 1861 гг. проводила активную загранич
ную политику. В работах Хандельсмана были такж е освещ ены вопросы загра
ничной политики „Отеля Ламберт” в Европе и в частности на Балканах.

R É S U M É

Dans la seconde partie qui est beaucoup plus longue, l ’auteur réfléch it sur 
des opinions politiques de Handelsm an, en rappelant sa participation dans la  for
m ation du parti dém ocrate, son activ ité dans les cercles d’am is de la L igue des 
Nations et pour le  rapprochem ent international.

Dans la seconde partie, qui est beaucoup plus longue, l’auteur réfléchit sur 
le progressism e des opinions scientifiques de H andelsm an et son apport au 
progrès de la science historique. En com paraison avec ses devanciers, surtout A ske- 
nazy qui était le  plus ém inent des historiens s’occupant de Napoléon, Handelsm an  
représentait un type de recherches scientifiques plus sociologique et m oins p er
sonnaliste. U ne de ses acquisitions plus im portantes a été d’avoir dém ontré qu’entre  
1831 et 1861, sans posséder un État propre, nous avions à fa ire avec la  politique 
étrangère active. Les travaux de Handelsm an ont élucidé la politique étrangère  
de l ’H ôtel Lam bert dans l ’Europe entière et surtout aux Balkans.


