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Na zawiłe losy dzieł sztuki, które ginęły i odnajdywały się w Polsce  

na przestrzeni lat niebagatelny wpływ miały zwłaszcza wydarzenia z czasów  
II wojny światowej i okresu bezpośrednio po jej zakończeniu. Niezliczona licz-
ba wartościowych dóbr kultury uległa wtedy zniszczeniu, została zagrabiona 
lub przepadła. Nie inaczej stało się z charakterystycznym portretem Bronisława 
Piłsudskiego namalowanym przez litewskiego twórcę Adomasa Varnasa. Obraz 
ten udało się jednak niedawno odszukać i odzyskać. Jako część kolekcji przed-
miotów będących niegdyś własnością Marszałka, trafił do zbiorów Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

O istnieniu płótna na długo w Polsce zapomniano. Sprzyjał temu brak  
jakiejkolwiek ikonografii, bądź rzetelnej dokumentacji, która poświadczałaby 
jego obecność w rodzimych lub zagranicznych instytucjach. Dopiero kilkadzie-
siąt lat po powstaniu malowidła przedstawiciele Muzeum Tatrzańskiego natknę-
li się na jego fotografię, zwiedzając w Wilnie wystawę zorganizowaną w Litew-
skim Muzeum Sztuki, gdzie prezentowano m.in. obrazy Adomasa Varnasa  
pochodzącego z niewielkich Janiszek w okręgu szawelskim. Był on absolwentem 
genewskiej Akademii Sztuk Pięknych, utalentowanym artystą, a z zamiłowania 
fotografikiem i etnografem. Na ziemiach polskich gościł jeszcze przed wyjazdem 
do Szwajcarii, studiował na ASP w Krakowie, a później – w trakcie podróży po 
Europie – zamieszkał na dłużej w Zakopanem, poświęcając się utrwalaniu podha-
lańskich pejzaży. We wspomnieniach, opublikowanych w 1927 roku na łamach 
jednego z litewskich czasopism, nawiązał do swojego pobytu w uzdrowisku, 
przywołując epizod dotyczący powstania portretu Bronisława. Według zapisków 
autora, dzieło powstało w domu Stefana Żeromskiego, zaś namalowane zostało  
w 1912 roku, co skądinąd potwierdza data widoczna na odwrocie płótna w lewym 
dolnym rogu. Szybko pokazano je zresztą publiczności. 

Prace Adomasa Varnasa wystawiano w Zakopanem niejednokrotnie. 
Przyjmowano je z aprobatą, doceniając uzdolnienia zdobywającego coraz więk-
sze uznanie twórcy. Z ciepłym odbiorem spotykały się zwłaszcza uwiecznione 
przez niego tatrzańskie widoki. O jednej z ekspozycji, na której przedstawiano 
obrazy Litwina traktował artykuł Jerzego Szeligi zamieszczony w 1912 roku  
na łamach lokalnej prasy. Pisał on: 
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Malarza Varnasa nie da się zbyć kilkoma słowami pochwały albo nagany. 
Pejzaże jego są znane z ogólnej wystawy, jaką urządził zimą w sali restauracji 
Przanowskiego. Ciekawe są duże głowy zawieszone na dole. Dobry portret pana 
BP w kostiumie ajnowskim. […] Razi tylko przesada w rozmiarach.  

Relacja ta potwierdza, że zaprezentowano wówczas wizerunek Bronisła-
wa. Pierwszy raz można go było oglądać prawdopodobnie na przełomie lutego  
i marca 1912 roku, na ekspozycji zorganizowanej przez zakopiańskie stowarzy-
szenie „Sztuka Podhalańska”. Obraz pokazywano w Zakopanem jeszcze  
co najmniej raz, latem 1912, a w kolejnym roku, przypuszczalnie, można  
go było obejrzeć w Poznaniu, choć nie uwierzytelniają tego żadne znane źródła. 

W drugiej połowie lat 20. Varnas powrócił po wielu latach zagranicznych 
wojaży na Litwę. Był już w owym okresie powszechne cenionym artystą oraz 
szanowanym mecenasem rodzimej kultury. Osiedlił się w Kownie, gdzie wykła-
dał na miejscowej ASP i prowadził własną pracownię malarską. Wystawiał tam 
również swoje dzieła, m.in. w 1927 roku, kiedy to obrazy jego autorstwa znalazły 
się też na ekspozycji w Kłajpedzie. Z całą pewnością wiadomo jednak, że w ów-
czesnej litewskiej stolicy nie prezentowano wtedy portretu Bronisława. Nie ma 
natomiast wiarygodnych dowodów wykluczających, że był on pokazywany  
w Kłajpedzie; niemniej zapewne nigdy się tam nie znalazł. Istnieje hipoteza,  
że z czasem przekazano obraz do zbiorów jednego z litewskich muzeów, ale naj-
bardziej prawdopodobne jest, że wcale nie opuszczał Zakopanego. Ostatecznie, 
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, trafił w formie podarunku do rodzi-
ny Piłsudskich, lecz nieznane są okoliczności jego przekazania. 

Tymczasem Adomas Varnas pod koniec globalnego konfliktu opuścił na  
stałe Litwę i wyjechał z Kowna do Niemiec. Stamtąd udał się na emigrację 
do Stanów Zjednoczonych. W Ameryce spędził resztę swojego życia, tworząc oraz 
publikując własne prace pisarskie. Zmarł w 1979 roku w Chicago, w wieku stu lat. 

Los portretu Bronisława pozostawał wówczas nieznany. Przed wojną, naj-
prawdopodobniej, płótno przechowywane było w Sulejówku, w dworku „Milu-
sin” – w domu Józefa Piłsudskiego. Nie poświadczają tego jednak żadne archi-
walne dokumenty, ani zachowane fotografie wnętrz dworku. Co ciekawe, na jed-
nym ze zdjęć wykonanym tam w sali kominkowej, w dniu imienin Marszałka,  
19 marca 1925 roku, uwidoczniony został inny portret jego starszego brata –  
obraz pędzla Tymona Niesiołowskiego. Był on współczesnym parnasowi artystą, 
absolwentem krakowskiej ASP, uczniem m.in. Józefa Menhoffera i Stanisława 
Wyspiańskiego. We wspomnieniach wydanych w latach 60. zapisał odnośnie do 
swoich przeżyć w 1914 roku: „Bronisław Piłsudski pełnił ze mną nocne dyżury 
na pustych ulicach Zakopanego. Zatrzymywaliśmy podejrzanych przechodniów, 
może wrogów Austrii. Na ramionach mieliśmy puste strzelby. W czasie tych 
spacerów opowiadał mi o Ajnosach, o japońskich zwyczajach.” Prawdopodobnie 
to właśnie wtedy Niesiołowski namalował wizerunek sławnego etnografa. Obraz 
jednak przepadł bez wieści i dotąd nie został odnaleziony. Podzielił najpewniej 
historię wyposażenia domu Marszałka, mebli i przedmiotów zagrabionych oraz 
wywiezionych z Sulejówka w 1947 roku.  

W trakcie II wojny światowej z zajętego przez Niemców „Milusina”  
nie zginęło nic poza pojedynczym opracowaniem książkowym dotyczącym 
analizy mózgu Józefa Piłsudskiego, którego w III Rzeszy szanowano jako sil-
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nego przywódcę państwa i dowódcę wojskowego. Przez dwa lata po zakończe-
niu konfliktu zbrojnego dworek zajmowali Sowieci, ale dopiero po przekazaniu 
go władzom polskim został on splądrowany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adomas Varnas (1879-1979) 
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Wg relacji naocznych świadków, całe jego wyposażenie wywieźli wów-
czas na odgórny rozkaz żołnierze Wojska Polskiego. Żaden z mieszkańców 
Sulejówka nie potrafił jednak wskazać docelowego miejsca, do którego odje-
chały transporty zapełnionych po brzegi ciężarówek.  

Niemniej informacja o udziale w grabieży wojskowych nasuwała  
pewien trop. Gdy po kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny „Milusin” 
ponownie trafił w posiadanie rodziny Marszałka, a wkrótce później, w 2008 
roku, powstało Muzeum Józefa Piłsudskiego, rozpoczęto poszukiwania zagi-
nionego wyposażenia dworku. Wyjściowo było to bardzo trudne. Nie przynio-
sło bowiem rezultatów m.in. sprawdzenie zbiorów Muzeum Narodowego,  
do którego z okręgu warszawskiego napływały często zabytki z przejmowanych 
przez władze PRL pałaców, rezydencji i dworów. Nie udało się również ustalić 
czy umeblowanie z „Milusina” znalazło się w rękach prywatnych. Wtedy  
postanowiono pójść śladem, jaki narzucał fakt obecności żołnierzy podczas 
wywożenia przedmiotów z domu Marszałka – sprawdzić Muzeum Wojska  
Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej, instytucje wojskowe oraz ośrodki, 
które podlegały wojsku. W ten sposób trafiono do pałacu „Helenów” w Prusz-
kowie, gdzie znajduje się dawny majątek hrabiego Jakuba Potockiego – obecnie 
obiekt należący do MON. Tam też, zgodnie z uzasadnionymi nadziejami, odna-
leziono część wyposażenia dworku „Milusin” oraz natknięto się na portret  
Bronisława Piłsudskiego autorstwa Adomasa Varnasa. Tego ostatniego nikt się 
wszakże nie spodziewał. 

W czasie wojny pałac zajęli Niemcy. Służył głównie jako szpital i sanato-
rium dla oficerów Wehrmachtu, ale był też okresowo rezydencją komendanta 
getta pruszkowskiego, zaś od lata 1944 roku siedzibą gen. Heinricha Reinefar-
tha – dowódcy grupy bojowej tłumiącej powstanie warszawskie, a następnie-
Obersta Kurta Siebera – komendanta nazistowskiego obozu przejściowego  
„Dulag 121”. Po zakończeniu okupacji niemieckiej „Helenów” przejęła Armia 
Czerwona, później zaś NKWD. W 1947 roku Sowieci opuścili pałac, który  
w ciągu jednej nocy został zdewastowany i ograbiony. Wkrótce administracja 
państwowa przekazała go do użytkowania Wojsku Polskiemu. Wtedy też  
do pustych wnętrz obiektu trafiło wyposażenie przewiezione z Sulejówka, w 
tym najprawdopodobniej obraz Varnasa. Co ważne, portretu Bronisława nama-
lowanego przez Tymona Niesiołowskiego nie było wśród przedmiotów, które 
trafiły do Pruszkowa – po zabraniu z „Milusina” uległy one zatem rozproszeniu, 
co poświadcza odnalezienie tam tylko niektórych mebli z dworku Marszałka. 
Czy jednak na pewno znajdował się tam przed 1939 rokiem wizerunek  
Bronisława namalowany przez litewskiego twórcę? 

Przedwojenne umeblowanie „Helenowa” zostało dobrze udokumentowa-
ne. W archiwaliach znajduje potwierdzenie hipoteza, że obrazu Varnasa nie 
było wcześniej w pałacu, informacja o nim nie widnieje bowiem ani w katalogu 
z 1934 roku, ani w rejestrze sporządzonym dwa lata później. Nie ma go również 
w księdze ewidencji pamiątek, która stanowi spis kolekcji pozostałości po  
Marszałku, a założona została jeszcze w latach 30. w Belwederze. Początkowo 
zawierała wyłącznie wykaz przedmiotów, które Józef Piłsudski otrzymywał  
w prezencie – wpisywano je chronologicznie, wg daty ich przekazywania – 
potem indeksowano już wszystkie rzeczy stanowiące jego własność, w tym 
prywatne przewiezione z Sulejówka po 1926 roku. Księga nie zawiera jednak 



Historia portretu Bronisława Piłsudskiego autorstwa Adomasa Varnasa 

 

33 

pamiątek, które tam pozostały, stąd wniosek, że portret Bronisława musiał być 
przechowywany w „Milusinie” od czasów przedwojennych do momentu  
przewiezienia części wyposażenia dworku do „Helenowa”. 

W trakcie wizyty pracowników Muzeum Józefa Piłsudskiego w pałacu  
nie mogło być mowy o świadomym poszukiwaniu obrazu Varnasa, ponieważ nikt 
wtedy nie znał jeszcze jego historii, ani nie przypuszczał, że płótno w ogóle prze-
trwało do dzisiejszego dnia. Nikt nie zdawał sobie też sprawy, gdzie mogłoby się 
ewentualnie znajdować. Przedstawicielom Muzeum pokazał je, jako ciekawostkę, 
komendant ośrodka MON w „Helenowie” – ppłk Jerzy Malewski, ale on także 
nie był wówczas w pełni zorientowany, kogo przedstawia wizerunek Bronisława. 
Podpis pod obrazem brzmiał bowiem: portret starca w kimonie(!). Płótno zacho-
wane w dobrym stanie, poddane zostało wcześniejszej konserwacji na warszaw-
skiej ASP, podczas której wykonano zdjęcia lica i odwrocia z wszelkimi inskryp-
cjami oraz znakami własnościowymi. Dla zajmujących się renowacją dzieła były 
one jednak bardzo enigmatyczne. Nie zdołano m.in. ustalić, co oznacza sygnatura 
AVR, będąca inicjałami autora; odczytano jedynie widniejącą datę – 1912.  
Dopiero niedawno, wespół z historykami sztuki, odszyfrowano w Muzeum Józefa 
Piłsudskiego wszystkie znajdujące się na portrecie napisy. 

W trakcie konserwacji próbowano zidentyfikować anonimową wtedy  
postać utrwaloną na obrazie. Okazało się, że po raz pierwszy został on wpisany 
do rejestru zbiorów pałacowych dopiero w 1974 roku, ponieważ to wtedy  
dokonano pełnego profesjonalnego wykazu przedmiotów z wnętrz pałacu. 
Pierwotnie uznano, że portret przedstawiać musi jednego z Potockich, niemniej 
trudno było wskazać na konkretną osobę – życiorys żadnej nie korelował  
z wizerunkiem mężczyzny w stroju ludów Dalekiego Wschodu, nikt z przed-
stawicieli znanego rodu nie bywał w tamtych rejonach świata. Podobnie  
bezskuteczne okazało się porównywanie fizjonomii Bronisława z którymkol-
wiek z magnatów. Ale, co niezwykłe, ponieważ portret trafił z „Helenowa”  
na Akademię Sztuk Pięknych wraz z pejzażem pędzla Kazimierza Stabrowskie-
go, na którego odwrociu umieszczona była zamalowana farbą olejną dedykacja 
artysty dla Józefa Piłsudskiego, obraz Varnasa zaczęto kojarzyć z kolekcją  
pamiątek po Marszałku. Z tej właśnie przyczyny płótno pokazano pracownikom 
Muzeum, gdy przybyli do pałacu po wyposażenie z sulejowieckiego dworku. 

Konserwacja obrazu na ASP wiązała się również z analizą techniki jego 
wykonania. Starano się m.in. ustalić konwencję, w jakiej został namalowany 
oraz określić szkołę artystyczną, z której wywodził się autor. Po skrupulatnych 
badaniach i oględzinach stwierdzono, że jest to dzieło sporządzone metodą alla 
prima, pędzla wyrazistego twórcy, bardzo świadomie stosującego swój warsz-
tat. Szczególną uwagę zwracał bowiem specyficzny sposób posłużenia się for-
matem obrazu zakomponowanego od początku w kwadracie, z małą przestrze-
nią przed twarzą pozującego, podczas gdy zazwyczaj portrety umieszcza się  
na prostokątnym pionowym płótnie, z zachowaniem przestrzeni nad głową  
uwidocznianej postaci. Dalsza analiza pozwoliła również wykazać, że partia 
kimona namalowana została fakturowo, a tło – z bordiurą. Bez specjalistycznej 
diagnostyki niemożliwe byłoby jednak odkrycie, którego dokonano dopiero 
niedawno, w trakcie powtórnego badania przeprowadzonego z zastosowaniem 
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promieniowania podczerwonego. Odsłoniło ono napis utrwalony w języku ro-
syjskim: portret B. Piłsudskiego. Trudno jednakże ustalić, kiedy pojawił się na 
odwrocie obrazu, lecz można przypuszczać, że stało się to przed 1918 rokiem, 
ponieważ cyrylica, jaką się posłużono jest pismem użytym w starej ortografii, 
jeszcze sprzed reformy, która weszła w życie pod rządami bolszewików. Inne 
inskrypcje, a także uwidocznione na płótnie numery pochodzą prawdopodobnie 
z rozmaitych wystaw, na których wizerunek Bronisława był eksponowany. 

Po potwierdzeniu autentyczności obrazu i udowodnieniu, że pochodzi  
on z kolekcji po Marszałku, w lutym 2015 roku – wraz z innymi przedmiotami 
wywiezionymi z Sulejówka, które odnalazły się w pałacu „Helenów” – dzieło 
trafiło do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego. Przekazano je decyzją ówcze-
snego ministra obrony narodowej, Tomasza Siemioniaka. W listopadzie 2015 
roku, podczas spotkania w warszawskim biurze Muzeum, w obecności przed-
stawicieli instytucji oraz osób zajmujących się spuścizną po Bronisławie,  
uroczyście zaprezentowano odzyskany portret. Obraz był eksponowany na wy-
stawie „Bronisław Piłsudski (1866-1918). Niezwykły brat Marszałka” w Galerii 
Sztuki XX wieku w willi Oksza Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem z okazji 
150. rocznicy urodzin, zesłańca i katorżnika, sławnego etnografa, badacza kul-
tury autochtonicznych ludów Sachalinu. W przyszłości znajdzie się również na 
wystawie stałej w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  

* 
Tekst niniejszego artykułu został przygotowany na podstawie badań,  

relacji z poszukiwań obrazu i prelekcji Romana Olkowskiego, kierownika  
Działu Zbiorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wygłoszonej  
w listopadzie 2015 roku w siedzibie Muzeum na spotkaniu poświęconym przy-
gotowaniu obchodów 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego oraz na 
podstawie wygłoszonej wówczas prelekcji dr hab. Anny Doroty Potockiej  
z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szersze opracowanie Romana  
Olkowskiego na temat losów obrazu autorstwa Adomasa Varnasa ukaże się  
na łamach „Wrocławskich Studiów Wschodnich” w 2017 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


