Przemysław Pawlak

Kim był Mieczysław Sierpski?
Na początku października 1923 r. Stanisława Ignacego Witkiewicza odwiedził w Zakopanem tajemniczy osobnik ze
skrzynią pełną dzieł awangardowych malarzy. Znalazł się w niej między innymi kolaż Gitara słynnego już wówczas
Pabla Picassa. Witkacy otrzymał Gitarę1 w zamian za tygodniową gościnę (7-14 października), przedstawienie
artystom: Janowi Mieczysławskiemu, Tymonowi Niesiołowskiemu i Zofii Stryjeoskiej (byd może i innym znajomym),
a przede wszystkim za namalowanie pięciu portretów Sierpskiego. Taki wniosek można wysnud z listów Witkacego
do żony z 8, 9, 10 i 14 października 1923 r.2:
8 X 1923 (...) niaoczyłem cały dzieo niejakiego M. Sierpskiego, handlarza obrazów z Paryża, który robi szalone
obietnice, ale nie wiem, czy je spełni, bo dziś znowu mam wrażenie, że to jest „tiomnaja licznost”. (...) Ten pan ma
oryginały Picassa i innych w kufrze! Wystaw to sobie. (...) Sierpski ma jakieś zawikłania paszportowe. Może to zwykły
rzezimieszek.
9 X 1923 (...) Jestem b. zmęczony, bo wczoraj m u s i a ł e m wypid ½ litra czystej, aby zrobid 5 (!) portretów
Sierpskiego. Albo to podejrzana figura, albo jedyny człowiek, który może moje malarstwo, a kto wie, czy nie sztuki,
lansowad w Paryżu. (...) A propos oglądania Picassa, przyszedł do mnie Tymon.
10 X 1923 (...) Jestem b. zajęty tym Sierpskim. To jedyna nadzieja na Paryż. Opanowuję go i lansuję beznadziejnie.
14 X 1923 (...) Dziś dopiero wyiżdża Sierpski. Zdaje się jednak, że to jest uczciwy człowiek. Bądź co bądź mam Picassa.
Wziął Fizdulkę i ma zająd się też tłomaczeniem na francuskie. Nie wierzę w nic, ale robię wszystko tak, jak gdybym
wierzył. Nareszcie uwolnię się od koszmaru i zacznę istotniej pracowad.
Prof. Degler przeczuwa związek Sierpskiego z francuskim pisarzem Jeanem de La Hire, który konfabulując i posługując
się kilkoma pseudonimami, wyłudził od S. I. Witkiewicza co najmniej 1200 zł na wydanie przekładów sztuk w Paryżu,
do czego nigdy za jego pośrednictwem nie doszło. Czy rzeczywiście Sierpski był handlarzem obrazów, jak pisał o nim
Witkacy? Może dorobił się majątku jako marszand surrealistów, a może sam kopiował prace modnych w latach
dwudziestych XX wieku malarzy3? Poza ww. korespondencją i adnotacjami o portretach w pomnikowym Katalogu
dzieł malarskich, opracowanym przez I. Jakimowicz i A. Żakiewicz, próżno szukad śladów Sierpskiego w publikacjach
witkacologicznych. Molom książkowym może się to nazwisko ewentualnie skojarzyd z postacią hrabiego z powieści
Józefa Weyssenhoffa Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego.
W archiwach rynku sztuki M. Sierpski pojawia się w okresie międzywojennym parokrotnie. Po raz pierwszy jako
nabywca obrazu Tamary Łempickiej Dwie dziewczynki z kokardami z 1925 r.4 (czasem w połączeniu z nazwiskiem
ateoskiego kupca Lidorikisa); za drugim razem jako skuteczny promotor malarstwa Filipa de Pisis (właśc. Luigi Filippo
Tibertelli de Pisis, 1896 - 1956) w Paryżu, również w 1925 r.5; po trzecie: proweniencja drewnianej Głowy o czterech
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W 1932 r. Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. w Łodzi Stanisław Ignacy Witkiewicz oprócz własnych obrazów i obrazu
Louisa Marcoussisa podarował do kolekcji także cenną kompozycję Picassa „Gitara". Reprodukcja tej kompozycji Picassa na koocu artykułu
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grosz, a jego żona Jadwiga odnajmowała pokój w warszawskim mieszkaniu problematycznym lokatorom, by związad koniec z koocem. Z listów
Witkacego do żony z początku 1933 r. wynika, że Jadwiga postrzegała swoją sytuację finansową jako nędzę. Dlatego też, mimo niechętnego
stosunku Witkacego do tego pomysłu, zdecydowała się na szukanie posady. Zatrudnienie znalazła w GUS wiosną 1933 r. i pracowała tam do
wybuchu II wojny światowej. Pozbycie się dzieła tak znanego już wówczas i cenionego malarza, jak Picasso, byłoby więc racjonalne ewentualnie
tylko w razie niepewności Witkacego, co do autentyczności Gitary.
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J. Dauberville, H. Dauberville Bonnard: catalogue raisonné de l'oeuvre peint, tom 1, s. 321,
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F. Protonotari [red.] Nuova antologia, tom 569, 1993, s. 237. L. Cavallo, O. Nicolini Filippo de Pisis pittura primo amore, 2010, s. 57,
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twarzach, znajdującej się obecnie w zbiorach nowojorskiego Centrum Sztuki Afrykaoskiej, obejmuje adnotację o
dawnej (już w 1939 r. tak określonej) kolekcji Sierpskiego (Ex-collection Sierpski 1939). Ta niewielka, gabooska rzeźba
z obszaru kultury Fang nie pasuje do żadnej kategorii sztuki tych plemion, dlatego przez wiele lat muzealnicy określali
jej autentycznośd jako podejrzaną6.
Tropy to liche, ale dzięki nim przekonaliśmy się, że nie tylko Witkacy zetknął się z mężczyzną, który przedstawiał się
jako Sierpski. Jeśli przyjąd, że ten sam handlarz kontaktował się z Tamarą Łempicką i Filipem de Pisis, to historia
skrzyni z oryginalnymi pracami Picassa, staje się bardziej wiarygodna. Skoro nikt z artystycznego otoczenia
Witkiewiczów nie był w stanie potwierdzid francuskich koneksji Sierpskiego, mało prawdopodobne, że Sierpski był
paryskim marszandem; raczej polskim handlarzem, który podróżując po Europie, próbował zarabiad na
niedocenionych lub rozpoczynających dopiero karierę artystach. Posługiwał się pseudonimem - Sierpski to nazwisko
niezwykle rzadkie. Obecnie nosi je w Polsce tylko kilka osób. Podobnie było w XX-leciu międzywojennym, ponieważ
mazowiecki ród Sierpskich herbu Prawdzic wygasł w XVII w. Wcześniej, w ciągu dwóch stuleci wydał jednego
wojewodę i czterech kasztelanów7. W XX w. zdarzało się przyjmowanie nazwiska Sierpski drogą administracyjną.
Przykładem Mieczysław Glazer, syn Abrama Szlamy i Udeli z Opatowskich, zmienił nazwisko na Sierpski w 1924 r.,
o czym dwukrotnie informował Monitor Polski (obwieszczano wpływ podania o zmianę nazwiska i następnie jego
nadanie wnioskodawcy)8.
O Mieczysławie Glazer-Sierpskim można znaleźd informacje w aktach policyjnych (il. poniżej), udostępnionych w
formie elektronicznej przez Kopenhaskie Archiwum Miejskie. Wiadomo, że podawał Warszawę i 15 kwietnia 1887 r.
jako miejsce i datę urodzenia. Od września 1917 do lipca 1918 r. był zameldowany pod kilkoma adresami w
Kopenhadze9. W rubryce Zawód wpisano: dziennikarz. Rzeczywiście kilka lat wcześniej M. Sierpski współpracował
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z redakcją warszawskiego, bezpłatnego czasopisma reklamowo-promocyjnego „Nowiny Sezonu”. Pełnił funkcję
kierownika literackiego numerów od 1 do 9 w 1913 r. 10 Czy był to ten sam publicysta, który w czasie I wojny
światowej mieszkał w Danii? Czy to on w 1924 r. zdecydował się na administracyjną zmianę nazwiska? Sprawę
komplikuje dodatkowo powojenna kariera pewnego PPS-owskiego dyrektora Wyższej Szkoły Prawniczej w Szczecinie,
odwołanego w trakcie roku szkolnego wskutek negatywnej opinii ideologicznej. Nazywał się Mieczysław Glazer, na
przełomie lat 40. i 50. XX w. ścigał spekulantów na terenie województwa szczecioskiego i według niektórych źródeł
był sędzią, według innych - ekonomistą11. Nie udało się odnaleźd śladów używania przez niego pseudonimu Sierpski.
Zmiany nazwisk w II RP dotyczyły w ogromnej większości asymilujących się obywateli narodowości żydowskiej lub
posiadających tzw. mieszane pochodzenie. Przybranie nazwiska o bardziej polskim brzmieniu miało na celu silniejszą
asymilację z polską większością społeczeostwa, często ukrycie pochodzenia, w obliczu narastającej nagonki
antysemickiej, czasem administracyjne usankcjonowanie faktycznego, wieloletniego używania pseudonimu.
W kreowaniu pseudonimów, posługiwaniu się kilkoma imionami i nazwiskami, a także tworzeniu fikcyjnych
tożsamości i fałszywych dokumentów, na początku XX w. przodowali w Europie rewolucjoniści, komunistyczni
bojownicy, których marzeniem było zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej w postaci wszechświatowej republiki
rad. Przeciwnicy polityczni skrajnej lewicy, która dopuszczała na drodze do uszczęśliwienia ludzkości nawet
najkrwawsze metody, tropili zmiany nazwisk, wydając w tym celu specjalne broszury i spisy12.
Cierpliwa kwerenda internetowa zaowocowała znalezieniem działacza komunistycznego używającego pseudonimu
M. Sierpski. Chaim Dawid vel Henryk Stanisław Marceli Kossowski, ps. Mirko, M. Sierpski, syn Fajwela vel Fabiana,
urodził się prawdopodobnie 22 grudnia 1895 r. w Łodzi, ukooczył gimnazjum w Piotrkowie. Studia prawnicze,
rozpoczęte w Kijowie, kontynuował od 31 października 1919 r. na Uniwersytecie Poznaoskim. Już po roku Senat UP
zawiesił go w prawach studenta uchwałą z 13 listopada 1920 r.13 Pod pseudonimem M. Sierpski publikował w
„Tygodniku Ludowym” artykuły nawołujące do rewolucji komunistycznej w Polsce, m. in.: Rozmyślania powojenne,
A gdy przyjdą cienie męczenników sprawy, Jak to u nas w „wolnej i niepodległej” Polsce, O naszym klerze.
Redaktorem naczelnym tej gazety był Czesław Porankiewicz, przywódca jednej ze skrajnie lewicowych grup
rozłamowych w Polskiej Partii Socjalistycznej (grupa ta przystąpiła do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski), który
wraz z Kossowskim i Oskarem Schwabem, ps. Andrzej Osad, był sądzony w szeroko komentowanym procesie
poznaoskich komunistów. Zważywszy na okoliczności (traktat ryski, kooczący wojnę polsko-bolszewicką, podpisano
dopiero 18 marca 1921 r., nieustalona granica z Niemcami), nie dziwi stosunek władz wojskowych do Sierpskiego marksistowskiego żurnalisty i proradzieckiego podżegacza. Kierownik II Oddziału Dowództwa Okręgu Generalnego,
mjr Wiktor Boczkowski-Bodkowski protestował przeciw wpuszczeniu Sierpskiego na konferencję prasową
w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, w dniu 16 kwietnia 1921 r. 14
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Redaktorem naczelnym pisma był G. A. Cottecki. Czasopismo sporo uwagi poświęcało reklamie kinematografu. (.. ) Nowiny Sezonu: pismo
ilustrowane społeczno-literackie, teatralne, kinematograficzne i sportowe / G. A. Cottecki. - R. 1 (1911) - R. 4 (1914). - Warszawa, 1911-1914
(Warszawa : Drukarnia L. Brusia). - 40 cm (...) Prawdopodobnie ukazało się 88 numerów. Od nr. 3 (1911) podtyt.: tygodnik poświęcony
kinematografii, teatrom, koncertom, cyrkowi i sportowi; od nr. 1 (1912) podtyt.: pismo poświęcone rozrywce i widowiskom, ze szczególnym
uwzględnieniem kinematografii. Od nr. 5 (1911) wyd. „Hermes", od nr. 18 (1913) wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Mercur". (...) W. Rydel (od
nr. 10-18/1913 kier. lit.). Kolejne drukarnie: „Rola" J. Buriana, „Estetyczna". B. Gierszewska Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku,
Kielce 1995, s. 92 i 262.
11
R. Różycki Szkoła Prawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie *w:+ „in gremio” nr 7/8, lipiec-sierpieo 2006 r., s. 24., A. Burda
Przymrozki i odwilże: wspomnienia z lat 1945-1957, Lublin 1987, s. 155, 166, 214,
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decyzyjnych organów władzy i w mediach, przypisując wszystkim osobom o jakichkolwiek korzeniach żydowskich, najgorsze instynkty, pobudki
działania i antypaostwowe spiski. W II RP te podejrzenia były uzasadnione rewolucją radziecką 1917 r. i wojną polsko-bolszewicką 1919-1921.
Komuniści najpierw odmówili uznania niepodległej Polski, potem nawoływali do obalenia demokratycznego ustroju i zaprowadzenia
radzieckich porządków nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ponieważ zagrożenie było wówczas realne, namacalne, a formy i efekty rządów
komunistycznych dobrze znane, szczególnie mieszkaocom Kresów, społeczeostwo polskie było podatne na wszelkie spiskowe teorie. Władze
wykorzystywały to także w bieżącej walce politycznej. Należy jednak podkreślid, że Komunistyczna Partia Polski była agenturą finansowaną
przez Rosję Radziecką, potem ZSRR i wykonującą polecenia przełożonych z Moskwy. Dlatego w 1919 r. KPP została zdelegalizowana.
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E. Makowski Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej: Lata 1918-1928, Poznao 1963, s. 144-147, 162-164, 177.
L. Czarkowski Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno 1922, s. 22 i 144.
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Do aresztowania Porankiewicza, Schwaba i Kossowskiego
doszło w związku z ich wystąpieniami na wiecach
studenckich i związkowych (m.in. 17 sierpnia 1921 r.),
zjazdach PPS, a także w wskutek działao o charakterze
szpiegowskim na terenie poznaoskich koszar. 28 sierpnia
1921 r. w numerze 197 „Lecha. Dziennika urzędowego
miasta Gniezna”, redakcja opublikowała list Kossowskiego,
napiętnując go w przedmowie - zatytułowanej Komuniści
przy robocie (il. po lewej) - jako bolszewika, agenta Lenina i
Trockiego. Przy okazji podano kilka informacji o przeszłości
autora listu: przybraniu polskiego nazwiska i wyznania
rzymskokatolickiego w Czernihowie, podczas rewolucji
bolszewickiej.
30 lub 31 sierpnia 1922 r. przed Sądem Okręgowym w
Poznaniu rozpoczął się proces o zdradę stanu. Oskarżeni na
pewno nie odpowiadali z wolnej stopy, ponieważ już
wcześniej zostali osadzeni w więzieniu śledczym we
Wronkach, o czym donosił „Goniec Wielkopolski” nr 181
z 10 sierpnia 1922 r. Po niespełna tygodniowym procesie,
5 września 1922 r. sąd pierwszej instancji skazał
Porankiewicza na 6 lat, a Kossowskiego na 5 lat ciężkiego
więzienia (dla rewolucjonistów kara obraźliwa, za bardziej
honorową traktowano osadzenie w twierdzy). Schwaba
skazano na 5 lat twierdzy, w wyniku uznania, że działał
z mniej nikczemnych pobudek15.
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„Orędownik na powiat Wolsztyoski” nr 103 z 6 września 1922 r., s. 1.
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„Goniec Wielkopolski” nr 199 z 1 września 1922 r., s. 2

„Lech. Dziennik urzędowy miasta Gniezna”
nr 197 z 28 sierpnia 1921 r., s. 2

Goniec Wielkopolski” nr 210 z 14 września 1922 r. donosił, że wszyscy trzej rewolucjoniści zostali przetransportowani
z powrotem do Wronek. Do rewizji wyroku doszło przed V Izbą Sądu Najwyższego. Dzięki staraniom obrooców:
Glatzera, Honigwilla i Grybskiego16, którzy podważali kwalifikację czynu i winę oskarżonych, Sąd Najwyższy przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi poznaoskiemu. W międzyczasie Porankiewicza wydalono do ZSRR
w zamian za więzionych tam Polaków, a Schwab zbiegł do Niemiec po uprzednim zwolnieniu za kaucją w kwocie
6 milionów marek.17
20 lipca 1923 r. gnieźnieoski dziennik „Lech” podał króciutką notkę o skazaniu w procesie apelacyjnym komunisty
Chaima Dawida vel Kossowskiego na 2 i pół lata twierdzy18. Zatem obroocy Sierpskiego odnieśli sukces. Doprowadzili
16

A. Czubioski, M. Olszewski Z robotniczych tradycji Wielkopolski, Poznao 1984, s. 382.
„Gazeta Gdaoska” nr 157 z 15 lipca 1923 r., s. 5.
18
„Lech. Dziennik urzędowy miasta Gniezna” nr 161 z 20 lipca 1923 r., s. 3. Zmniejszenie kary potwierdza relacja sądowa O antypaostwową
działalnośd *w:+ „Gazeta Olsztyoska” nr 290 z 25 grudnia 1923 r., s. 2. Tam też informacja o ucieczce Porankiewicza z ZSRR i jego powtórnym
procesie w Poznaniu w przeddzieo Bożego Narodzenia 1923 r., a także o kontaktach poznaoskich rewolucjonistów z Simonowem, bolszewickim
komisarzem dla propagandy komunizmu w Polsce. Epilog całej sprawie, z satysfakcją odnotowany przez polskich dziennikarzy, dopisał
Porankiewicz, który zgłosił się dobrowolnie do więzienia w Polsce. Oświadczył, że woli więzienie w Polsce niż „raj bolszewicki”, bo jak zobaczył
co się dzieje w Rosji, przekonał się, że socjalizm i komunizm to niewola dla robotników. Porankiewicz postarał się o wysłanie go do Polski „na
agitację”, by się wydostad z czerwonego raju. Zgłosił się zaraz do władz polskich i oświadczył, że woli odsiedzied 6 lat więzienia, byle nie
powracad do Bolszewji. „Gazeta Podhalaoska” nr 48 z 25 listopada 1923 r., s. 6-7. Ostatecznie Porankiewiczowi również zmniejszono wymiar
kary do dwóch lat i dziesięciu miesięcy twierdzy, z zaliczeniem okresu spędzonego w areszcie i więzieniu.
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do zmniejszenia wymiaru kary o połowę i zamianę ciężkiego więzienia na twierdzę. Kluczową w naszym „śledztwie”
jest odpowiedź na pytanie: czy skazany w lipcu prawomocnym wyrokiem Kossowski vel Sierpski mógł na początku
października 1923 r. przebywad na wolności i złożyd wizytę Witkacemu w Zakopanem? Otóż mógł!
Aby to ustalid, musimy przebrnąd przez dośd skomplikowany system prawny II RP. Do 1932 r., gdy wszedł w życie
przygotowywany wiele lat tzw. kodeks karny Makarewicza, na terenie odrodzonej Polski obowiązywały przepisy
trzech paostw zaborczych. Proces Sierpskiego toczył się w Poznaniu, czyli na terenie byłego zaboru pruskiego. Sąd
stosował więc kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 15 maja 1871 r. (z późniejszymi zmianami wprowadzanymi drogą
pruskich, później polskich ustaw nowelizujących). Zgodnie z tym kodeksem przestępstwa dzieliły się na zbrodnie,
występki i wykroczenia. Zbrodnie zagrożone były karą śmierci, ciężkiego więzienia lub więzienia na czas co najmniej
5 lat. Mniej niebezpieczne i szkodliwe społecznie od zbrodni, występki karane były osadzeniem w twierdzy na czas do
5 lat, aresztem lub grzywną.
Pierwszą szansą na skrócenie wyroku była Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie amnestii z powodu uznania
granic Rzeczypospolitej, obowiązującą od 24 lipca 1923 r. Jednak art. 3 lit. b) wyłączał zastosowanie amnestii wobec
przestępstw ujawniających dążenie do rozpowszechniania zasad ustroju komunistycznego lub do ułatwienia
wprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej takiego ustroju, jeśli sprawca w chwili popełnienia czynu ukooczył lat 17.
Art. 8 tej ustawy dawał możliwośd złagodzenia kary według słusznego uznania sędziego, w razie zbiegu przestępstwa
ulegającego z nieulegającym amnestii. Jeśli akt oskarżenia obejmował kilka różnych czynów, zmniejszenie kary
Sierpskiemu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu mogło byd więc przejawem uwzględnienia założeo wprowadzanej
właśnie amnestii.
Zmniejszenie wymiaru kary Sierpskiego z 5 lat ciężkiego więzienia do 2,5 roku twierdzy musiało byd też efektem
zmiany kwalifikacji czynu ze zbrodni na występek. Po odbyciu ¾ kary i dobrym sprawowaniu (a Sierpski jako jedyny z
oskarżonych w tym procesie pokornie odsiadywał wyrok we Wronkach), skazany miał możnośd przedterminowego
zwolnienia19. Sierpski mógł próbowad skorzystad z tego uprawnienia po 22,5 miesiącach, czyli licząc od dnia
aresztowania, tj. od sierpnia 1921 r.20, praktycznie już w chwili ogłoszenia wyroku. Zatem Sierpski mógł wyjśd na
wolnośd jeszcze przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej i bez względu na to, czy jego czyn był nią objęty. Henryk
Kossowski vel Sierpski mógł przybyd w październiku 1923 r. do Zakopanego. Jego zawikłania paszportowe, o których
pisał S. I. Witkiewicz żonie Jadwidze w liście z 8 października, związane były prawdopodobnie z przedterminowym
zwolnieniem Sierpskiego. Osobnik skazany za działalnośd komunistyczną, figurujący w kartotekach policyjnych,
musiał przecież wzmóc czujnośd policji, gdy zgłosił się do przygranicznego urzędu meldunkowego pod Tatrami.
Malując portrety, Witkacy objawiał wielką empatię, inteligencję emocjonalną, umiejętnośd ujęcia psychologicznej
głębi portretowanych osób. Czemu mielibyśmy zignorowad jego przeczucia, gdy wbrew opowiadaniom Sierpskiego o
Paryżu, przez tydzieo nie mógł się pozbyd wrażenia, że miał do czynienia ze zwykłym rzezimieszkiem...
Wciąż pozostaje zagwozdka, czy komunista Chaim Dawid Kossowski po prawie dwuletnim pobycie w więzieniu mógł
dysponowad skrzynią płócien Picassa i innych uznanych malarzy. Skąd wziął skarb, na oglądanie którego Witkacy
zapraszał m.in. Tymona Niesiołowskiego? Czy częśd prac była podrobiona? A może miał dostęp do oryginałów?
Trop, obok którego nie można przejśd obojętnie, znajduje się w znakomicie opracowanych przez Hannę Kirchner
Dziennikach Zofii Nałkowskiej21. W zapisach z lat 1945-54 pisarka wspomniała o wykładzie niejakiej Marii Kamioskiej
19

A. Korobowicz, W. Witkowski Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 1998, s. 180.
Sierpieo 1921 r. jako datę aresztowania Kossowskiego podaje Antoni Czubioski: Już w maju 1921 r. aresztowano w Toruniu Z. Chodykę,
w sierpniu w Poznaniu Cz. Porankiewicza, O. Schwaba i H. Kossowskiego, a w grudniu tegoż roku całe kierownictwo ZPMS w Toruniu z
Jadwigą Skibioską na czele. Jesienią 1922 r. aresztowano również A. Bema za udział w agitacji do sejmu na rzecz legalnej listy rewolucyjnego
Związku Proletariatu Miast i Wsi. Z. Chodyko musiał opuścid Poznao. Cz. Porankiewicz, O. Schwab i H. Kossowski skazani zostali na długie lata
więzienia (5 - 6 lat). Relegowano ich również z uniwersytetu. W stosunku do przywódców postępowego i rewolucyjnego ruchu demokracja
burżuazyjna okazywała się zawsze bezwzględna. Obronną ręką z tego pierwszego pogromu wyszedł jedynie prawnik A. Bem, który w zręcznej
indywidualnej obronie zbił wszystkie zarzuty oskarżenia. A. Czubioski Wybrane problemy z dziejów polskiego i miȩdzynarodowego ruchu
robotniczego, Warszawa 1977, s. 158.
21
Cytaty i biogram Marii Kamioskiej za: Z. Nałkowska Dzienniki, oprac. H. Kirchner, Tom 6, częśd 3, Warszawa 2001, s. 342-344.
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o czytelnictwie na wsi. Nie temat odczytu był najważniejszy, lecz odkrycie przez Nałkowską rodzinnych powiązao
Kamioskiej: O 5. Sekcja Prozy z Poezją. Mówi Kamioska o czytelnictwie na wsi. Okazuje się siostrą nieszczęsnego,
straszliwie zamordowanego Stefana Eigera-Napierskiego, córką konsula [luka+ i pięknej Eiger. Jest nieładna, włosy
obcięte po męsku, stara. Mówi świetnie, sensownie, łatwo. Zwycięstwem jest już sam fakt, że czytają. Że przeżywają
książki.
Maria Kamioska, właśc. Eiger (1897-1983), nauczycielka, działaczka komunistyczna. Ur. 15 VI 1897 w Warszawie,
córka Bolesława Eigera, zamożnego przemysłowca, i Diany z Silbersteinów. Siostra Marka , pseud. literacki Stefan
Napierski, poety i krytyka literackiego. W 1903-13 uczęszczała do szkoły Heleny Skłodowskiej-Szalayowej, maturę
zdała eksternistycznie w 1916. Studiowała na Wydziale Filozoficznym UW. Od 1918 członek Sekcji Akademickiej PPSLewica, potem KPRP. W 1919-20 studiując pracowała jako nauczycielka w szkole żydowskiej w Drohiczynie.
Kontynuowała studia w Berlinie. Powróciła do kraju jesienią 1921 i pracowała w Łodzi, w szkole dla dzieci
opóźnionych w rozwoju. Działała w partii, od kooca 1922 z-ca członka KŁ KPRP. Aresztowana w V 1923, więziona
półtora roku w Łodzi i Kaliszu. Po zwolnieniu została funkcjonariuszką partyjną na Górnym Śląsku (od I 1925). Była
delegatką na IV Konferencję KPP w Moskwie. Aresztowana w III 1926, zwolniona za kaucją, we IX tr. pracowała w
Wydziale Zawodowym Komitetu Warszawskiego KPP, od IV 1927 członek Sekretariatu KW. W 1928-30 przebywała na
kursach marksizmu-leninizmu w Moskwie. Od wiosny 1930 w kraju, instruktorka Sekretariatu Krajowego KC KPP,
głównie w Warszawie, wybrana na z-cę członka KC na V Zjeździe KPP. W III 1931 aresztowana, zwolniona za kaucją w
XII tr. Od I 1932 działała w niemieckiej wówczas części Górnego Śląska, od X tr. przez rok pracowała w PolskoNadbałtyckim Sekretariacie Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie. Od X 1933 w
Warszawie, działała w Sekretariacie KC KPP, od V 1934 współkierowała nim. Aresztowana w VI 1934 i skazana na 12
lat więzienia. Od II 1936 odsiadywała karę w Fordonie, należała do zarządu komuny więziennej, prowadziła szkolenie.
Od II 1937 do II 1938 więziona w Rawiczu, potem znów w Fordonie, skąd wydostała się 3 IX 1939 i pieszo udała się do
Warszawy. Od XII 1939 w Białymstoku, gdzie pracowała jako inspektor Obwodowego Wydziału Oświaty i działała
społecznie w MOPR. Po ataku Niemców w VI 1941 dotarła do Moskwy, pracowała tam w redakcji polskiej radia
sowieckiego. Skierowana w XI tr. do Samarkandy została tam intendentką w ewakuowanym moskiewskim Instytucie
Zootechnicznym im. Timiriaziewa, działała w MOPR. W VIII 1942-X 1943 słuchaczka, następnie wykładowca w Szkole
Partyzanckiej w Schodni pod Moskwą. Od X 1943 chorąży w Armii Polskiej w ZSRR, z-ca dowódcy ds. politycznowychowawczych i Szpitala Polowego, potem lektorka Wydziału Polityczno-Wychowawczego II Dywizji Piechoty i
wykładowca w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Od VIII 1944 w Lublinie, instruktorka KC PPR, w I-II 1945
I sekretarz KW PPR w Katowicach. Później pracownica KC PPR. Od III 1945 używała nazwiska Kamioska. Od IV 1945 I
sekretarz KW PPR w Poznaniu, od VII tr. II sekretarz. Od VII 1947 pracowała w MBP, gdzie zorganizowała
Departament Szkolenia, którym następnie kierowała. Jako rzeczniczka spółdzielni produkcyjnych na wsi
zwalczała Gomułkę. Od XII 1948 członek Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej i jej Prezydium (do III 1959). Od II 1949 red. nacz.
tygodnika chłopskiego „Gromada", od III 1952 podsekretarz stanu
w Ministerstwie PGR-ów, od IV 1953 wiceprezes ZG Związku
Samopomocy Chłopskiej. W VII 1956 przeszła na emeryturę i zajęła
się spisywaniem relacji o swej działalności w KPP, którą
doprowadziła do 1924 (Ścieżkami wspomnieo, 1960). Po
wydarzeniach na Wybrzeżu w XII 1970 oddała legitymację
partyjną. Od kooca lat 60. pracowała społecznie w PTTK
oprowadzając wycieczki, m.in. jako przewodniczka po Warszawie.
Jej mężem był Henryk Kossowski, działacz KPP, w 1937 stracony
w ZSRR. Zmarła 21 XII 1983 w Warszawie.
Okazuje się, że Sierpski był mężem milionerki-komunistki (tak o Maryli Eigerównie pisały przedwojenne gazety22),
zięciem Jadwigi Diany z Silbersteinów23 Eigerowej, II voto Stpiczyoskiej24, szwagrem Kazimierza Eigera i Stefana
Marka Eigera-Napierskiego, poety, krytyka literackiego i tłumacza, męża Ireny Tuwimówny, którego Witkacy dobrze
22

Wycinek z gazety „Goniec Częstochowski” nr 101 z 30 kwietnia 1936 r., s. 5
Zob. J. Podolska Ojcowie miasta: Silbersteinowie. Filantropi i mecenasi, http://bi.gazeta.pl/im/1/5664/m5664341.pdf Więcej o Silbersteinach:
http://www.mojalodz.fora.pl/fabrykanci,267/sielbersteinowie,2146.html
24
O stypendiach ufundowanych przez panią Eiger po śmierci syna Zdzisława Eigera i o jej drugim małżeostwie z Wojciechem Stpiczyoskim, do
stycznia 1929 r. redaktorem naczelnym ściśle związanego z rządami sanacyjnymi "Głosu Prawdy" zob. m.in.:
http://laurahuta.blogspot.com/2012/03/stypendium-im-samuela-hirszenberga.html
http://www.bookinstitute.pl/ksiazki-detal,literaturapolska,6676,necropolis.html?tmplng=en
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znał. Napierski prowadził w latach 1924–1934 dział recenzji poetyckich „Wiadomości Literackich”, a w 1938 r. wydał
Sonatę Belzebuba w redagowanym przez siebie dwumiesięczniku „Ateneum”. Przyjaźnił się z Romanem Jasioskim,
który tak wspominał po latach rodzinę Eigerów: Pan konsul, postawny, z pięknym blond wąsem, nadającym mu
wygląd polskiego szlachcica, był człowiekiem światowym, bywalcem klubowym, dalekim od wszelkich intelektualnych
snobizmów. Za to córka jego była od wczesnej młodości zapaloną komunistką. I gdybyż to kooczyło się na
przekonaniach, lecz nie - była działaczką, i to niepoprawną, przez władze zamykaną często gęsto w więzieniu25.
Honorowym konsulem Danii był Bolesław Eiger, teśd Sierpskiego, radny
Warszawy w czasie pruskiej okupacji, w 1917 r. wybrany na członka
Rady Stanu26, jeden z najbogatszych przedsiębiorców żydowskich II RP,
współwłaściciel koncernu Portland-Cement27, przedstawiciel fabryk:
Wysoka, Firlej, Kielce i Wołyo, współzałożyciel (obok takich potentatów
jak Lubomirscy, Zamoyscy, Tyszkiewiczowie, czy Leopold Kronenberg)
spółki Filharmonii Warszawskiej, znany filantrop, przewodniczący sekcji
bezdomnych Żydów Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy w
czasie I wojny światowej28.
Teściowa Sierpskiego, spowinowacona z rodem Poznaoskich Jadwiga
Diana z domu Silberstein, córka Markusa i Teresy z Cohnów, pochodziła
z równie bogatej rodziny przemysłowców, którzy czerpali zyski przede
wszystkim ze swoich łódzkich nieruchomości i fabryk włókienniczych.
W wydawanych w PRL wspomnieniach, przedwojenni działacze
komunistyczni podkreślali pomoc finansową, niesioną im przez
p. Eigerową w imieniu córki:
Od niej braliśmy duże sumy, np. kiedy po zamknięciu „Oblicza Dnia"
sędzia wyznaczył na Bibrowskiego kaucję wprost nierealną. Po zbiórce na ten cel zabrakło 500 zł. Zadzwoniłam
wówczas do p. Eigerowej, która bez słowa te 500 zł dała. Przy dawaniu pieniędzy stale zaznaczała: mnie nie ma za co
dziękowad, to są pieniądze Maryli i Maryla byłaby zadowolona, gdyby wiedziała, że one tak są zużytkowane.
Zaznaczam, że Diana Eiger była matką Marii Eiger (Marii Kamioskiej). Była bardzo piękną, wytworną i bardzo bogatą
damą, która ani razu nie odmówiła swojej pomocy, kiedy się do niej zwracano. Dała dużo pieniędzy na akcję
amnestyjną i dawała przy wszystkich innych akcjach, przy czym zawsze taką sumę, o jaką ją proszono29.
Jadwiga Diana Eiger, parająca się poezją, prowadziła jeden z najbardziej znanych salonów intelektualnych Warszawy.
W przełomowym dla Eigerów roku 1923 r. została niespodziewanie wdową. Po samobójczej śmierci syna Zdzisława, 4
i 6 sierpnia zmarli także: jej mąż Bolesław i jego brat Bronisław Eiger, obaj właściciele koncernu Portland-Cement.
Zarządzanie cementowniami przeszło na kolejne pokolenie, w ręce Antoniego Eigera, syna Bronisława. Z racji
własnego dużego majątku, po Cohnach i Silbersteinach, aktywa odziedziczone po pierwszym mężu Diana Eigerowa
przeznaczyła w znacznej mierze na fundacje dobroczynne i stypendia dla młodych artystów, m.in. Menasze
Seidenbeutla30. Reprezentowała Polskę na Światowym Kongresie Antynazistowskim w Genewie w 1933 r.31 W 1936 r.
podarowała Muzeum Sztuki w Tel Avivie rzeźbę Henryka Glicensteina32. Była mecenasem sztuki, jak jej rodzice.
25

R. Jasioski Zmierzch starego świata: wspomnienia 1900-1945, Kraków 2006, s. 542.
I. Schiper, A. Tartakower, A. Haftka [red.] Żydzi w Polsce odrodzonej: działalnośd społeczna; oświatowa i kulturalna, Tom 2, Warszawa 1933,
s. 510
27
W 1928 r. fabryka Portland-Cement Wysoka pobiła światowy rekord, osiągając dzienną produkcję 320 ton cementu.
28
Bolesław Eiger doprowadził do otwarcia w 1915 r. w Warszawie Centralnego Schroniska dla Bezdomnych Żydów, a także domu dla starców
i nieuleczalnych przy ul. Leszno 103. http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/2718/G_L_1915_10_07_nr264_Wyd_wieczorowe.pdf
29
„Z Pola Walki”, Tom 11, Warszawa 1968, s. 172.
30
Z nostalgią dawne formy etykietalne wspominała również w swym artykule Hanna Mortkowicz - Olczakowa opisując elegancki obiad wydany
w majątku Lisowice (należącym do łódzkich przemysłowców Silbersteinów) przez Jadwigę Dianę z Silbersteinów Eigerową (matkę poety Marka
Eigera - Napierskiego), który charakteryzuje następująco: „pamiętam taki obiad *…+ kiedy do stołu podawał lokaj w białych rękawiczkach, a moi
dwaj koledzy malarze, Menasze i Efraim Seidenbeutlowie, których pani Diana protegowała i zaprosiła na pobyt letni, nie wiedzieli jak się
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Śmierd braci Eigerów33 oznaczała przejście praw własności
łódzkich, piotrkowskich i warszawskich nieruchomości, akcji
spółek, obligacji, praw do dywidend z fabryk cementu, kapitałów
zgromadzonych na rachunkach bankowych i zamrożonych w
dziełach sztuki, biżuterii itp. nie tylko w ręce Diany Eigerowej i
Antoniego Eigera, ale i Stefana Napierskiego, Kazimierza Eigera
oraz Maryli Eigerówny, żony Kossowskiego-Sierpskiego.
Dlatego matka, wypłacając towarzyszom Maryli pieniądze na
kaucje za uwięzionych i honoraria adwokackie, zastrzegała, że to
dobra jej córki. Przy świetnej koniunkturze lat dwudziestych XX
w. majątek milionerki-komunistki mnożył się bez jej udziału i
zainteresowania, nawet wtedy, gdy siedziała w areszcie.
Wielokrotnie była dzięki temu wykupowana za kaucją z aresztów
śledczych i mogła sobie pozwolid na poświęcenie każdej chwili
ideologicznej pracy u podstaw. Miała zapewnione środki na
podróże po kraju, przygotowania do matury w Lozannie, studia
w Berlinie i kursy marksizmu-leninizmu w Moskwie. W ten
sposób zainwestowała w powojenną karierę, dzięki której jej
biogram znaleźd dziś można w katalogu osób na kierowniczych
stanowiskach partyjnych i paostwowych b. PRL Instytutu Pamięci
Narodowej34.
Z odziedziczonej fortuny korzystał brat Marii, Stefan EigerNapierski, który własnym sumptem wydawał tomiki swej
hermetycznej, zawiłej poezji. W 2009 r. Anna Augustyniak w artykule dla „Nowego Dziennika” właśnie bogactwem
tłumaczyła małżeostwo Ireny Tuwimówny z poetą, którego homoseksualizm był tajemnicą poliszynela: Czym więc
ujął i zatrzymał przy sobie przez osiem lat Irenę? Podróżami zagranicznymi i rocznym pobytem małżonków w Paryżu?
Niezależnością materialną, a raczej ogromną fortuną, dzięki której już we własnym pięciopokojowym apartamencie w
kamienicy przy ulicy Książęcej, a potem w ośmiopokojowej willi na warszawskim Mokotowie żyło jej się dostatniej niż
w łódzkim domu Tuwimów? Czy niezwykłą biblioteką, której trzon stanowiły zbiory poezji i prozy z w. XIX, bibliofilskie
edycje, nowości obcojęzyczne w mahoniowych regałach gabinetu i przedpokojowych szaf?35
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zachowad pod okiem służby, żeby broo Boże nie splamid haftowanego obrusa. Pamiętam i inne przyjęcia na których skromni i nieraz zaniedbani
w ubiorze ludzie poruszali się na tle kosztownych mebli i dywanów, gablotek pełnych stylowej porcelany i szkła, obrazów i luster”.
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/zbiory/obiekt-tygodnia/345-patera-do-faszerowanych-jajek
31
W czasie wojny uczestniczyła w Ruchu Oporu przeciw okupantom. Ukrywała się. Zmarła w przytułku dla starców w Charsznicy, pod
Miechowem, wkrótce po wkroczeniu Rosjan, w styczniu 1945 roku. N. Kasparek, M. P. Prokop Polacy w cywilizacjach świata: biografie
emigrantów - portret zbiorowy, Olsztyn 1999, s. 153.
32
http://www.tamuseum.org.il/Data/Uploads/Exhibition%20Checklist.pdf
33
Źródło nekrologów: http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/22516/Republika1923Nr208.pdf
34
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=K&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=2975&osobaId=26601&
Zaufaniem darzyły Marylę Eigerównę takie tuzy polskiego komunizmu, jak Maria Koszutska, ps. Wera Kostrzewa, która już jesienią 1918 r.
powierzyła Eigerównie, ówczesnej studentce UW, archiwum partyjne. J. Kasprzakowa Maria Koszutska, Warszawa 1988, s. 277. Koszutska
została aresztowana przez NKWD w ramach tzw. wielkiej czystki, w 1937 r. W tym samym czasie stracony został Kossowski-Sierpski.
35
Całe to bogactwo porządkowali i katalogowali sekretarze Eigera: kolejno Seweryn Pollak i - od początku 1938 r. - Julian Rogozioski, za: Jerzy
Domagalski Marek Eiger - Stefan Napierski [w:] „Pamiętnik Literacki” z. 2 z 2008, s. 164. http://www.dziennik.com/przegladpolski/artykul/siostra-poety-dokonczenie
36
W kwietniu i maju 1923 r. kandydowała do łódzkiej rady miejskiej, była też autorką programu wyborczego Związku Proletariatu Miast i Wsi.
Jej adwokatem, dzięki staraniom matki, został Teodor Duracz, słynny obrooca w procesach najbardziej prominentnych polskich komunistów,
m.in. Małgorzaty Fornalskiej i Marcelego Nowotki, wieloletni agent sowiecki. Diana Eiger kontaktowała się nawet z Wandą Wasilewską, by
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Maria Franciszka Eiger-Kamioska, podobnie jak jej mąż Kossowski-Sierpski, oprócz posługiwania się przybranym
nazwiskiem, w robocie partyjnej korzystała z około dziesięciu pseudonimów i kryptonimów: Anna, Franka, Halina,
Herta, Klara, Zofia Majewska, Orka, Pani Zofia, Seweryna36. Po II wojnie światowej wolała nie wspominad o mężu

straconym w ZSRR, prawdopodobnie za tzw. odchylenie prawicowe. Chod o środowisku żydowskim napisała: nie
łączyła mnie z nim ani narodowośd, ani wyznanie37, to przyznawała się do wielkoburżuazyjnego pochodzenia: Ojciec
mój był fabrykantem, przemysłowcem na wielką skalę. Matka pochodziła również z rodziny fabrykantów i wniosła
mojemu ojcu posag nie byle jaki. Rodzice żyli w zbytku i przepychu. Gdy przyszłam na świat - a byłam najstarsza w
rodzinie - rodzice moi zajmowali w Warszawie przy ulicy Foksal 15 mieszkanie składające się z dwunastu czy też
osiemnastu pokoi38.
Byd może członkowie rodziny Eigerów przyjeżdżali do Zakopanego w latach 1921-23, ponieważ w tych latach uczniem
gimnazjum zakopiaoskiego był najmłodszy brat Marii, Kazimierz Eiger39. Jego częścią rodzinnego majątku, ze względu
na niepełnoletnośd, zarządzała jeszcze w 1928 r. matka40. Jego dalsze losy nie były wolne od momentów wątpliwych
moralnie. Możliwe, że siostra zaraziła go ślepym uwielbieniem dla Związku Radzieckiego, bo w 1945 r. Kazimierz
Eiger, ówczesny attaché handlowy i szef wydziału propagandy poselstwa polskiego w Bogocie, (w latach 1946-52
przedstawiciel Rządu RP na Uchodźstwie) spotykał się z radzieckim agentem o pseudonimie Tomas i donosił na
poprzedniego posła rządu emigracyjnego Mieczysława Chałupczyoskiego41. Obecnie jednak pamiętany jest w
Kolumbii jako wybitny historyk i krytyk sztuki (w latach 50. najbardziej ceniony krytyk sztuki w Kolumbii), ojciec
współczesnej sztuki kolumbijskiej, założyciel i dyrektor artystyczny Galerii El Callejón, autor programów radiowych, w
latach 1946-1959 wykładowca Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. W latach 1959-1964 prowadził
seminaria z teorii sztuki w Escuela Nacional de Arte Dramatico, które przyczyniły się do wzrostu poziomu
kolumbijskiej sztuki teatralnej42. Zmarł w kwietniu 1987 r.43
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wspierad więźniów politycznych, zaopatrywała w dodatkową żywnośd komunę więzienną, utworzoną przez córkę w Fordonie. J. Balcerzak
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D. Smyrgała Polscy agenci Stalina *w:+ „Wprost” nr 12/2009, http://www.wprost.pl/ar/156040/Polscy-agenci-Stalina/?pg=1,
http://palestra.pl/index.php?go=artykul&id=407] i J. Drohojowski Jana Drohojowskiego dyplomatyczne wspomnienia, Warszawa 1972, s. 332.
42
W Bibliotece Luis Angel Arango zdeponowano prywatne archiwum Kazimierza Eigera, zawierające dokumenty, korespondencję i jego
twórczośd. A. Judycka, B. Klimaszewski [red.] Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków, 22-23 września 2000, Lublin 2000, s.
272-275.
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Jego data śmierci, podobnie jak pisownia nazwiska Silberstein, jest może oczywista dla autorów polsko-kolumbijskich stron internetowych,
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Rodzina Eigerów, jak widad z powyższego wywodu, interesowała się sztuką, wspierała i promowała młodych artystów
w obu pokoleniach. Miała przed II wojną światową wystarczającą płynnośd finansową, by inwestowad w malarstwo,
chodby Łempickiej, czy samego Picassa. Henryk Kossowski vel Sierpski poślubił co prawda czarną owcę, ale mógł
wiele zyskad na nagłej i niemal jednoczesnej śmierci trzech męskich następców rodowego tronu. W 1923 r., gdy
Sierpski najprawdopodobniej opuścił więzienie i pojawił się u Witkacego, głową rodziny stała się Diana Eiger,
przychylna komunistycznej działalności córki. Byd może skrzynia pokazana Witkacemu pochodziła ze schedy przejętej
przez Marylę? Może miała byd zaczątkiem nowej gałęzi rodzinnego biznesu. O jakiekolwiek legalne zatrudnienie
w trakcie warunkowego zwolnienia z więzienia, byłoby młodemu komuniście na pewno bardzo trudno.

