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Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z dziennika 1918, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, Wydawnictwo Nauka i Innowacje,
ss. 178
Bogaty z domu, spleciony więzami przyjaźni z zapierającym dech w piersi tableau
postaci fin de siècle, hrabia Harry Kessler rozgrywał swoje życie pośród śmietanki
towarzyskiej i elity politycznej Europy pierwszych dekad XX w.1 Na urodzonym
w Paryżu synu bankiera (1868) i prowadzącej salony, piszącej powieści i sztuki
teatralne irlandzkiej baronowej ciążyło odium pogłoski nieślubnego, choć cesarskiego
pochodzenia. Kessler przez całe życie będzie temu zaprzeczał, ale wyniesienie go do
stanu szlacheckiego przez domniemanego ojca, cesarza Wilhelma II, zniweczy te
wysiłki za jednym zamachem. Wilhelma I może on nazywać wujkiem, a w wieku 6 lat
stać z bukietem kwiatów przy łóżku chorego Bismarcka. Nic dziwnego, że z takim
kapitałem startowym edukację rozpocznie w elitarnych szkołach w Paryżu, w Ascot
i Hamburgu, a zakończy ją szlifami akademickimi z doktoratem prawa i historii
sztuki. Jako native speaker w językach: francuskim, niemieckim i angielskim, opanuje
ponadto klasyczną grekę i łacinę, a później włoski, polski i rosyjski.
Nie podejmuje się jednak najbardziej typowych profesji bankiera czy prawnika.
Najpierw udaje się w podróż dookoła świata, wiodącą go do USA, Japonii, Chin, Indii
i Egiptu2. Po powrocie akurat pod preferowaną karierę dyplomatyczną kłody pod nogi
rzuca mu ulubiony kanclerz Wilhelma II, Bernhard von Bülow3, który mści się za
kosz, jaki kiedyś otrzymał od jego matki. Zabezpieczony finansowo młody hrabia tym
namiętniej rzuca się w objęcia w sztuki. Tej pasji pozostanie wierny do końca życia.
Ułatwia mu to śmierć ojca (1898), po którym dziedziczy gigantyczny majątek. Osiada
w Berlinie, gdzie otacza się artystycznym kręgiem, w którym pierwsze skrzypce grają
Henry van de Velde, Edward Munch, Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin i Fryderyk
Nietzsche. Kursuje między Berlinem, Paryżem i Londynem. Staje się mecenasem
sztuki, jej interpretatorem, propagatorem, a w końcu jej papieżem. Praktycznie bez
jego obecności nie odbywa się w Berlinie żadne śniadanie, żaden wernisaż, żadna
premiera4. Opracowuje koncepcje reformy dla teatru, sprowadza dzieła Rodina do
Niemiec, czym wywołuje publiczne spory. To osioł, powie o nim Wilhelm II. I o tyle
ma rację, że ekscentryczny, trochę w stylu brytyjskiego dandysa Kessler, zużywa
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Z biografii Kesslera najbardziej wartościowe zob. P. Grupp, Harry Graf Kessler 1868–1937.
Eine Biographie, München 1995; B. Stenzel, Harry Graf Kessler. Ein Leben zwischen Kultur
und Politik, Weimar–Köln–Wien 1995; L.M. Easton, The Red Count. The Life and Times
of Harry Kessler, Berkeley 2002; F. Rothe, Harry Graf Kessler. Biographie, München 2008.
Zob. Harry Graf Kesslers Weltreisealbum 1891/1892, mit einem Essay von U. Pohlmann,
hrsg. von R.S. Kamzelak, edition.eliber.de; L.M. Easton, Zwischen Abenteuer die Langeweile: Harry Graf Kessler auf der Weltreise 1892, w: Grenzenlose Moderne. Die Begegnung
der Kulturen im Tagebuch von Harry Graf Kessler, Hrsg. R. Kamzelak, A. Kostka, U. Ott,
L. Renzi, Münster 2015, s. 135.
Staranie o przyjęcie do MSZ musiało następować ustnie. Pisemna aplikacja nie jest potwierdzona, gdyż akta personalne z aplikacjami nie istnieją. Wśród innych powodów odmowy
można domniemywać niemłody wiek, krótki okres szlachectwa i zbyt bliskie powiązania
ze sceną artystyczną i bohemą.
Zob. G. Neumann, Durchs Perspektiv der Kunst. Harry Graf Kessler als Beobachter der
Kultur – Die Kriegstagebücher 1914–1918, w: Grenzenlose Moderne…, s. 31.
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się w artystycznych sporach, z których najbardziej dramatyczny kruszy z Hugonem
von Hofmannsthalem5.
Aż dziwne, bo kiedy wybucha I wojna światowa, ten kosmopolita do szpiku kości
ulega zbiorowej furii nacjonalizmu. Marzą mu się Niemcy jako supermocarstwo.
W randze rotmistrza 3 regimentu ułanów z Poczdamu, dość niskiej szarży w stosunku
do społecznej pozycji, daje się poznać jako „szowinistyczny aneksjonista”. Po zajęciu
przez niemieckie wojska belgijskiego Lüttich żąda „surowego traktowania miejscowej krnąbrnej ludności”6. Potem pojawia się na froncie wschodnim, gdzie poznaje
Piłsudskiego. Wojna się jeszcze nie kończy, kiedy hrabia popada w kryzys nerwowy.
Jeszcze przed zakończeniem zmagań wojennych przekracza Rubikon polityki. Pełni
w ambasadzie w Bernie, w neutralnej Szwajcarii, funkcję attaché odpowiedzialnego
za propagandę (1916). Organizuje wystawy, prezentacje filmowe, teatralne, koncerty i serie wykładów, bazując na swoich kontaktach do prominentnych osobistości
świata kultury. Jednocześnie sonduje przedstawicieli Ententy7. Po upadku cesarstwa
Hohenzollernów i pierwszych tygodniach po powstaniu niepodległej Polski zostaje
ambasadorem w Warszawie. Na niecałe dwa miesiące. O czym będzie jeszcze mowa.
W 1922 r. bierze udział w światowym szczycie gospodarczym w Genui. Zawarte przez
ministra spraw zagranicznych Niemiec Walthera Rathenaua „tajne gospodarcze,
choć ku rozczarowaniu wojskowych, nie militarne, porozumienie z Rosją w Rapallo”8
traktuje jako błąd polityczny Niemiec. Jakkolwiek atencja dla Rathenaua nie zna
granic, a zamach na niego (1922) prowokuje Kesslera do napisania biografii niedoszłego męża stanu Republiki Weimarskiej9, „choć do cna przesiąkniętego przywarą
próżności i dumy”, gdyż „wyjątkowo łasego na ordery, laudacje i honory”10. Biografia
cieszy się dużym wzięciem i na potrzeby wydań francuskich, holenderskich i angielskich
stale jest uzupełniana.
Śmierć Rathenaua stanowi cezurę w życiu Kesslera. Odchodzi od polityki, całym
sercem zwraca się ku muzom pięknym. Otacza go who is who europejskiej kultury
lat dwudziestych XX w.: André Gide, Josephine Baker, Bertolt Brecht, Jean Cocteau,
Paul Valéry. Nadejście narodowego socjalizmu przynosi mu zamknięcie na głucho
własnego wydawnictwa i widmo bankructwa. Początkowo traktuje Hitlera jako
zjawisko przejściowe. Gwałtownie się jednak myli. Gdy Hitler zostaje kanclerzem,
Kessler nie powraca już z podróży do Paryża. Zostaje tam na chwilę, która potrwa
już do końca życia. W tym czasie jego długi w Niemczech rosną tak bardzo, że traci
cały majątek. Zadłużony po uszy mieszka u siostry na południu Francji i jak szalony
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Zob. H. von Hofmannsthal, Harry Graf Kessler – Briefwechsel 1898–1929, Hrsg. H. Burger,
Frankfurt am Main 1968.
G. Steinbömer, Gespiegeltes Leben, „Merkur” 1962, Bd. 16, s. 179.
Zob. L‘Allemagne et les Problèmes de la Paix pendant la Première Guerre Mondiale. Documents extraits des archives de l’Office allemand des Affaires étrangères, ed. A. Scherer,
J. Grunewald, vol. I–IV, Paris 1962–1978.
Zob. G. Hecker, Walther Rathenau und sein Verhältnis zu Militär und Krieg, (Wehrwissenschaftlichen Forschungen. Militärgeschichtliche Studien, hrsg. vom Militärisches Forschungsamt, Nr. 30), Boppard am Rhein 1983, s. 494.
Zob. Walther Rathenau. Sein Leben und sein Werk, Berlin 1928; nowe wydanie z komentarzem Hansa Fürstenberga, Wiesbaden 1962. Zob. też: H.G. Kessler, Gesammelte Schriften
in drei Bänden, Hrsg. C. Blasberg, G. Schuster, Frankfurt am Main 1988.
M.J. Bonn, So macht man Geschichte. Bilanz eines Lebens, München 1953, s. 259.
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redaguje swoje pamiętniki (dzienniki). Jeszcze szybciej podupada na zdrowiu i umiera
zapomniany przez wszystkich. W jego pogrzebie na paryskim Père-Lachaise bierze
udział garstka żałobników. II wojna światowa pokrywa go kurzem pamięci. Dopiero
wydane pod koniec lat pięćdziesiątych XX w., przechowane we Francji przez siostrę
i jej synów dzienniki, a dokładnie ich wybór, od razu stają się bestsellerem11.
Bo pozostałe po grafie pamiętniki okazują się nieocenionym prezentem dla literatury światowej. Nabyte w całości przez Niemieckie Archiwum Literatury w Marbach,
zostają również w całości wydane w 10 tomach12. Kessler pisał je przez niemal sześć
dekad. Od skończenia studiów w 1880 do 1937 r. 10 tys. stron, które zapełniają 12 tys.
postaci. Dla badaczy literatury pierwszorzędny dokument literacki, dla historyków
sztuki manifest poglądów, a dla historyków panorama Europy okresu belle époque
i lat międzywojennych. Tym bardziej wartościowa, że niemal bez chronologicznych
luk, pomyślana wszak jako baza źródłowa przyszłych publikacji, stąd zawierających
bezcenne protokoły wielu rozmów.
Wydany teraz w języku polskim ich fragment nieprzypadkowo obejmuje ostatnie
miesiące 1918 r. Siłą rzeczy jest on także wyjątkowym prezentem dla polskiego czytelnika, pragnącego zatopić się w oceanie europejskiej kultury i polityki rzeczonego
okresu. Wśród kopalni informacji i poglądów największą relewancję zyskują te dotyczące spraw polskich: raptownego załamania się niemieckiej okupacji w Królestwie
Kongresowym, widzianym oczami politycznego Berlina, i chronologicznie po niej
następującej misji dyplomatycznej Kesslera w Warszawie w pierwszych tygodniach
(do połowy grudnia) istnienia II Rzeczypospolitej. Jakkolwiek zarówno o przedsięwzięciu hrabiego uwolnienia Józefa Piłsudskiego z miejsca internowania w twierdzy magdeburskiej, włącznie z toczącą się wokół tej misji rozgrywką polityczną na
szczytach władzy w Berlinie, nacelowaną finalnie na wymianę w Warszawie Hansa
von Beselera na otoczonego już legendą Piłsudskiego, jak i o posłowaniu Kesslera
w Warszawie w pierwszych tygodniach istnienia II Rzeczypospolitej, w tym również
w oparciu o dzienniki hrabiego, powstały już w Polsce publikacje. I to na tych łamach13.
Nie wspominając już o podjęciu podobnego wysiłku badawczego przez historiografię niemiecką14. To jednak wyjątkowo staranna edycja wrocławskich historyków
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Zob. Harry Graf Kessler. Tagebücher 1918 bis 1937, Hrsg. W. Pfeiffer-Belli, Frankfurt
am Main 1961.
O historii nabycia pamiętników zob. H. Dieke, A. Kreh, Kessler, der Osten und die Literatur, Münster 2015, s. 149–160.
Zob. W. Lipiński, Zwolnienie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w świetle relacji Niemieckiej,
w: idem, Z dziejów dawnych i najnowszych. Szkice i studia historyczne, Warszawa 1934,
s. 424–439; L. Grosfeld, Misja hrabiego Kesslera w Warszawie (20 listopada – 15 grudnia
1918 r.), „Dzieje Najnowsze” 1970, nr 1, s. 17–30; J. Gaul, Polityczne aspekty uwolnienia
Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r., „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 3,
s. 3–16; R. Jung, Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918–1939, Łódź 2012, s. 15–56.
Zob. K. Hausmann, Pilsudski und die Mission des Grafen Keßler in Polen. Ein Fragment deutsch-polnischer Beziehungen im November/Dezember 1918, w: Geschichte und Gegenwart. Festschrift
für Karl Dietrich Erdmann, Hrsg. H. Boockmann, K. Jürgensen, G. Stoltenberg, Neumünster
1980, s. 233–273; P. Grupp, Harry Kessler als Diplomat, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichteˮ
1992, Bd. I, s. 61–78; P. Trees, „Müßige Betrachtungen eines Schlachtenbummlersˮ. Harry
Graf Kessler an der Ostfront des Ersten Weltkrieges und seine Warschauer Mission 1914/18,
w: R.S. Kamzelak, Kessler, der Osten und die Literatur, Münster 2015, s. 125–147.
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z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta udostępnia
polskiej historiografii całość tego zapisu.
Po pierwsze, pamiętnikarski zapis, poprzedzony komplementarną prezentacją
postaci jego autora, wraz z szerokim krytycznym komentarzem, i co równie ważne,
w dobrym przekładzie, odsłania koherentną, choć nie rozumianą jako efektywna,
panoramiczność podejmowanych w końcu 1918 r. kroków przez polityczny Berlin.
Dzięki swoim koneksjom był przecież Kessler chodzącą skarbnicą wiedzy o wydarzeniach dziejących się równolegle w różnych częściach Europy i o zajmowanym wobec
nich stanowisku przez kierownictwo Rzeszy Niemieckiej. A wiarygodne informacje
posiadał Kessler o reakcji niemieckiego MSZ na przesilenie polityczne tej rangi co
kolaps cesarstwa Hohenzollernów. Oraz na dylematy Berlina związane z załamaniem się po abdykacji cesarza Wilhelma niemieckiej okupacji na ziemiach polskich,
w tym z pasywną rolą wojskowej administracji z gen. Hansem H. von Beselerem
oraz powstaniem państwa polskiego: czy nowa Polska pozostanie neutralna, czy
też sprzymierzy się z krajami Ententy, jak przeprowadzić ewakuację wojsk niemieckich ze wschodu, głównie Ukrainy i Rumunii, jak odpowiedzieć na roszczenia
terytorialne Polski. I w końcu jak się zachować na wypadek bolszewizacji Polski,
z czym się poważnie liczono. Z treści zapisków wynika też, jak u zarania relacji
polsko-niemieckich strona polska stawiała twarde warunki, nie cofając się przed
użyciem siły (napady na niemieckie przedstawicielstwo w warszawskim hotelu
Bristol, wydalenie Kesslera jako posła z Polski), i w tym sensie jest odpowiedzialna
za dynamikę obopólnych stosunków w rzeczonym okresie. A ponadto jak bardzo
piasek w tryby niemieckiej polityki Piłsudskiego sypała endecja i jak naczelnik
państwa był w tym wymiarze bezradny. W tych ramach mieszczą się też obserwacje Kesslera dotyczące wewnętrznych spraw polskich, usytuowanych najczęściej na
mikropłaszczyźnie, dla których paradygmatyczny charakter ma choćby spostrzeżenie o wyjątkowej niechęci regenta abpa Aleksandra Kakowskiego do popularnego
Piłsudskiego.
Po drugie, polska edycja wychwytuje nieliczne błędy i nieścisłości w zapiskach
Kesslera. A po trzecie, co jest może najistotniejsze, stawia przed polską historiografią
nowe pytania, bo co to choćby znaczy, że „z Korfantym”, jak twierdził przywoływany
przez Kesslera Matthias Erzberger, jeden ze sterników niemieckiej polityki zagranicznej, „w określony sposób da się pracować”? (s. 60).
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Rafał Kowalczyk, Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingertner, Majdan. Drugie
narodziny narodu, Łódź 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 304
Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie po 21 XI 2013 r. wywołały w Polsce duży
społeczny rezonans oraz wzmożony ruch na rynku wydawniczym. Spośród licznych
publikacji poświęconych tej tematyce najbardziej wartościowe wydają się zbiory reportaży, które mimo subiektywizmu i zbeletryzowania zazwyczaj dobrze oddają dramaturgię historycznego momentu, problemy życia codziennego i nastroje mieszkańców

