ANNA DOROTA POTOCKA

ODNALEZIENIE I IDENTYFIKACJA
„PORTRETU BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO”
ZE SPUŚCIZNY RODZINY PIŁSUDSKICH –
ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
I HISTORYCZNE KOLEKCJI OBRAZÓW
Z DWORU „MILUSIN” W SULEJÓWKU
Badania naukowe a zwłaszcza kwerenda archiwalna, dotyczą zwykle
systematycznych, metodycznych poszukiwań. Czasami jednak nawet najwytrwalsze dociekania nie prowadzą do satysfakcjonujących rezultatów.
Niewątpliwie w każdych podjętych wysiłkach na rzecz zgłębienia prawdy
potrzebny jest przysłowiowy „łut szczęścia”, zbieg okoliczności, albo jak kto
woli „palec Boży”. O takiej sytuacji możemy mówić w przypadku sensacyjnego
odkrycia, zaginionej jak przypuszczano, kolekcji obrazów należących do Józefa
Piłsudskiego, w tym portretu jego brata Bronisława.
Kwerenda konserwatorska przeprowadzona przez autorkę w 2011 roku
w Pałacu Potockich w Helenowie pod Warszawą, zaliczanego do grupy okazałych XIX-wiecznych podmiejskich zespołów architektonicznych na terenie
Mazowsza, stała się punktem zwrotnym w poszukiwaniach utraconej, jak
sądzono, spuścizny po Marszałku, w tym jego osobistych pamiątek1.
Rezydencja usytuowana w pięknym parku, z uwagi na pełnione funkcje
w ramach MON2, pozostaje noles volens w pewnym oddaleniu od popularnych
szlaków turystycznych. Także jej bogate wyposażenie i związana z nim interesująca historia zgromadzonych dzieł sztuki, nie była dotychczas poddawana
pogłębionym studiom natury historycznej z uwagi na brak dostępu.
Początki burzliwej historii zespołu pałacowo-parkowego w Helenowie
sięgają, według niepotwierdzonych źródeł roku 1755, kiedy to „...dobra te należały do Michała Kazimierza Ogińskiego” 3 . Po jego śmierci w 1800 roku
majątek przeszedł we władanie rodu Ostrowskich. Kolejni właściciele dopro1

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o badania i kwerendę archiwalną
przeprowadzoną przez studentów II i III roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (WKiRDS ASP): Szymona Rzeszutka,
Kaję Orysiak w latach 2011-2013, pod kierunkiem dr hab. A. D. Potockiej, prof. ASP.
2
Obecnie jest to Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.
3
Teodor Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej (tom II).
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wadzili na początku XIX wieku do kompleksowej przebudowy barokowego
pałacu hetmana Ogińskiego, wznosząc na jego miejscu nowy budynek w stylu
klasycystycznym, według projektu Jakuba Kubickiego.
Prawdopodobnie z tego właśnie okresu pochodzi nazwa majątku
„Helenów”, zapożyczona od imienia siostry hr. Tadeusza Ostrowskiego, który
w latach 1834-1855 był właścicielem dóbr, zwanych od tego momentu
„helenowskimi”4.
W 1855 roku, po śmierci – kolejnego właściciela – Wincentego Arkuszewskiego 5 nowymi posiadaczami majątku Helenów zostali małżonkowie
Stanisław Potocki i Maria Konstancja z Sapiehów 6 . Obecny kształt pałacu
zawdzięczamy Henrykowi Marconiemu i Władysławowi Hirszlowi, którzy
zgodnie z sugestią nowych właścicieli, dokonali jego kolejnej gruntownej
przebudowy, nadając mu, w latach 1859-60, cechy neorenesansowej rezydencji
z charakterystyczną półkolistą oranżerią7.

Pałacyk. Lata 60-te XIX w.
4

Świadczy o tym wpis hipoteczny (nr akt 2907 miasta Warszawy), w którym
czytamy: „Hrabia Ostrowski Tadeusz syn z drugiego małżeństwa hr. Tomasza Adama
Ostrowskiego od 1791 r. podskarbiego koronnego z Apolonią Ledóchowską wojewodzianką Czernichowską, posiadał siostrę Helenę”.
5
Świadczy o tym wzmianka w gazecie „Korespondent’ z dnia 1 sierpnia 1834
roku gdzie w rubryce „Przyjechali do Warszawy” zanotowano „Arkuszewski Wincenty
dz. z Helenowa”.
6
Przypuszcza się, że zakup podwarszawskiej rezydencji był prawdopodobnie
prezentem ślubnym dla Marii i Stanisława, którzy 2 maja 1855 roku zawarli związek
małżeński.
7
www.ormon.wp.mil.pl/pl/23.html
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W latach 60-tych XIX wieku majątek Helenów należał do jednych
z największych na terenie Mazowsza i obejmował swoim obszarem ponad 1000
hektarów ziemi 8 . Ostatnim właścicielem Pałacu w Helenowie był hr. Jakub
Potocki, jeden z najbogatszych ludzi w II RP, wybitny działacz społeczny,
fundator wielu ambitnych przedsięwzięć i filantrop. Jako zapalony bibliofil,
przebudował pałacową oranżerię na bibliotekę, w której pomieścił imponujących rozmiarów księgozbiór. Hrabia dysponując ogromnymi zasobami
finansowymi i ziemskimi wspierał nowo odrodzone państwo i armię polską.
Nie zapominał także o dziedzictwie kulturowym, wspomagając funduszami
odbudowę Wawelu9, przekazując Muzeum Narodowemu w Warszawie wiele
cennych dzieł sztuki z kolekcji rodowej m.in. gobeliny, portrety, obrazy, a do
zbiorów Ossolineum obraz pędzla Jana Matejki przedstawiający „Unię Lubelską”. Po swej bezpotomnej śmierci (zmarł w 1932 roku), przeznaczył cały
majątek na rzecz fundacji do walki z chorobami „społecznymi”, jak nazywano
gruźlicę i choroby nowotworowe, jednakże na przeszkodzie przekształcenia
kompleksu pałacowego na potrzeby sanatoryjne stanął m.in. wybuch II wojny
światowej 10 . We wrześniu 1939 roku pałac został zajęty przez wojska niemieckie
i zaadoptowanyny na potrzeby Wehrmachtu.

Wnętrza Pałacu w Helenowie. Lata 30-te. XX wieku.
8

W 1866 roku Stanisław Potocki dokonuje zapisu w księgach hipotecznych
majątku Helenów na rzecz syna Jakuba Ksawerego Potockiego. W chwili objęcia
majątku przez hr. Jakuba Ksawerego Potockiego składał się z 30.000 hektarów ziemi,
16 pałaców i dworów, kamienic w Paryżu oraz udziałów w bankach i przedsiębiorstwach francuskich. Archiwa rodzinne.
9
Tablica dziękczynna widnieje do dzisiaj u wejścia do komnat królewskich.
10
www.ormon.wp.mil.pl/pl/23.html
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Po wkroczeniu do Pruszkowa w styczniu 1945 r. Armii Czerwonej, w pałacu stacjonował sztab II Korpusu Kawalerii Gwardii, a następnie umieszczono
tam placówkę Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. Po opuszczeniu
obiektu przez NKWD w sierpniu 1947 roku pałac, w ciągu jednej nocy został
ograbiony i zniszczony przez okoliczną ludność. Zdewastowany obiekt został
przejęty przez administrację państwową a następnie przekazany do użytkowania
Wojsku Polskiemu. Na tej podstawie siódmego sierpnia 1947 roku rozkazem
organizacyjnym nr 0197/org utworzono „Dom Wypoczynkowy Ministerstwa
Obrony Narodowej w HELENOWIE”, którego głównym zadaniem było
zapewnienie optymalnych warunków pracy i wypoczynku kadry Wojska
Polskiego, oraz utrzymanie pełnej samowystarczalności gospodarczej11.
Burzliwe losy kompleksu pałacowo-parkowego, kolejne przebudowy
i dewastacja wnętrz mająca miejsce zwłaszcza po II wojnie światowej w bardzo
dużym stopniu uszczupliła oryginalny wystrój rezydencji. Do naszych czasów
zachowały się niektóre meble oraz kominki na stałe związane z dekoracją i rozkładem pomieszczeń. Inne starannie remontowane i konserwowane przez
obecnego właściciela stały się nowym elementem wyposażenia, które wpisuje
się w ciągłość historyczną i charakter kompleksu. Do takich właśnie elementów
zaliczana była kolekcja trzynastu obrazów, grafik i pasteli będąca na wyposażeniu pałacu, wpisana decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 1974 roku
w poczet rejestru zabytków 12 . Poddawana konserwacji w latach 70-tych, nie
doczekała się jednakowoż pogłębionego opracowania z zakresu historii sztuki.
Jej pochodzenie było zagadką, której rozwiązanie stało się pretekstem do
poszukiwań i poszerzonej kwerendy muzealnej.
Okazją ku temu, stała się kompleksowa konserwacja kolekcji, którą przeprowadzono w latach 2011-2013 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP w Warszawie 13 . Szczególnie interesujące okazały się zwłaszcza
badania dotyczące obiektów, które nie posiadały przypisanego autorstwa ani
proweniencji. Jednym z nich był obraz nieustalonego malarza przedstawiający
„Portret hr. Potockiego vel Portret starca” sygnowany na licu w lewym dolnym
rogu obrazu: „AVR 1912”14.
Obraz wykonany w technice olejnej na płótnie w kształcie kwadratu
o wymiarach 70,5 cm x 70,8 cm, przedstawia portret męski ukazany w półpo11

www.ormon.wp.mil.pl/pl/23.html
Decyzja z 16 XII 1974 roku UW w Warszawie, Urząd Wojewódzki
w Warszawie, Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
sygnowane mgr W. Kowalczuk-Kochanowski – Główny Konserwator Zabytków
Województwa Warszawskiego,
13
Decyzja z 22 VII 2011 roku MWKZ w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków, sygnowane Rafał Nadolny – Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nr rejestru B-536
14
Konserwację obrazu wykonał student Szymon Rzeszutek w ramach zajęć
kursowych na II i III roku studiów pod kierunkiem prof. dr Joanny Szpor,
dr hab. A. D. Potockiej oraz mgr K.Góreckiej. Badania specjalistyczne wykonał student
Sz. Rzeszutek pod kierunkiem inż. D. Jarmińskiej i mgr A. Nowickiej. Dokumentację
wraz z wynikami przeprowadzonej kwerendy archiwalnej sporządził student
Sz. Rzeszutek pod kierunkiem dr hab. A. D. Potockiej.
12

Odnalezienie i identyfikacja „Portretu Bronisława Piłsudskiego”...

53

staci w naturalnej skali. Sportretowany jest starszym, siwym mężczyzną,
przedstawionym w pozie siedzącej, na ciemnym tle, ozdobionym na krawędziach orientalnym ornamentem. W prawej dłoni trzyma pióro lub pędzel.
Światło w obrazie jest naturalne, pada z prawej strony mocno oświetlając
głowę, ramię i dłoń portretowanego. Jego twarz jest podłużna z delikatnie
wystającymi kośćmi policzkowymi, długim prostym i szczupłym nosem oraz
wysokim czołem. Starannie wygolone policzki, sumiasty wąs i gęsta, siwa
broda dopełniają obrazu całości. Oczy skierowane w stronę widza, mają okrągły
kształt i są delikatnie przysłonięte przez nieco opadające powieki. Siwoszare,
proste, grube brwi nadają oczom wyrazistości. Usta są zasłonięte siwymi
wąsami i brodą. Twarz o jasnej karnacji o lekko żółtawym odcieniu i różowych
policzkach znamionuje człowieka w starszym wieku ale nie starca. Sportretowany ubrany jest w kremową szatę zdobioną bogato rozbudowanym niezwykle
charakterystycznym ornamentem.
Portret namalowany został w technice olejnej, alla prima, w dość ciemnej
tonacji, w niektórych partiach kryjąco, a w innych z wykorzystaniem koloru
zaprawy. Bardzo grubo i fakturalnie nakładana farba oraz specyficzny jej koloryt, podkreślały ekspresję całej kompozycji, co potęgował nietypowy format
obrazu świadomie użyty przez autora w celu zwiększenia dynamizmu przedstawiania, który wręcz „rozsadzał jego ramy”.
Taka forma prowadzenia kreacji, znamionowała artystę o swobodnej
technice i dużym doświadczeniu w malowaniu portretów. Obraz powstał
zapewne w trakcie jednego posiedzenia o czym świadczą ekspresyjne pociągnięcia pędzla oraz wyraźny dukt i kierunek prowadzenia narzędzia. Widoczne
charakterystyczne ornamenty wyobrażone na stroju portretowanego oraz w tle
kompozycji, sugerowały związek postaci ze sztuką wschodnią. Zwłaszcza
niezwykle świadomy i konsekwentnie powtarzany sposób ich namalowania
a także kolorystyka jak i kształt dekoracji, wynikała z pogłębionej obserwacji
modela a nie jedynie artystycznej inspiracji jakąś kulturą.
W wyniku poszerzonej kwerendy oraz badań obiektu, nie potwierdzono
wcześniej postawionej hipotezy, jakoby osobą portretowaną był Stanisław
Potocki lub jego syn, ostatni właściciel Helenowa, zapalony kolekcjoner
i wielbiciel artystów, hr. Jakub Potocki. Ani zgromadzony materiał porównawczy w postaci zdjęć i innych portretów Potockich ani konsultacje rodzinne
podjęte przez autorkę niniejszego opracowania, ani próba chronologicznego
„wpasowania portretu” w życiorysy obu mężczyzn nie przyniosły pożądanych
efektów 15 . Założono, że obraz, należący do kolekcji Potockich, przedstawia
najpewniej pisarza, badacza bądź też duchownego, którego ubiór w jakiś sposób
nawiązuje do wykonywanej przez niego pracy lub posiadanych zainteresowań.
15
Do podobnych wniosków doszła M. Puciata w opracowaniu historycznym
dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej „Portretu hr. Potockiego”, powołując się na
konsultacje z Zofią i Klemensem Potockimi. Niestety nie uwzględniono tych
spostrzeżeń w późniejszych dokumentach archiwum Konserwatora Wojewódzkiego.
Patrz. Dokumentacja Konserwatorska Helenów, woj. Warszawskie 10 obrazów
sztalugowych. Dokumentacja konserwatorska wykonana na zlecenie Wojskowego
Ośrodka Wypoczynkowego w Helenowie. Autorzy: M. Puciata, H. Rudniewska,
M. Kozińska, PP. PKZ o/W, Warszawa 1975 rok, mpis.
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Konserwacja obrazu polegająca na całościowym oczyszczeniu chemicznym i enzymatycznym lica i odwrocia obiektu, pozwoliła na pełną ocenę stanu
zachowania oryginalnej warstwy malarskiej i widocznych „ekspresyjnych”
reliktów malatury od strony odwrocia. Dalsza impregnacja całości i konsolidacja na stole niskociśnieniowym oraz doklejenie do osłabionych krajek pasów
dublażowych, pozwoliło na bezpieczną stabilizację obiektu na nowym krośnie.
Uzupełnienie ubytków zarówno płótna jak i warstw zaprawy i malarskiej scaliło
kompozycję oraz podniosło jej walory artystyczne.

„Portret starca”. Stan w trakcie konserwacji. Widok odwrocia obrazu.
Uwidocznione w podczerwieni ( IR) napisy: N 7, N 2, Портрет Б.( ?) Пилсудского.
Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Dalsze prace badawcze prowadzone równolegle z zabiegami konserwatorskimi doprowadziły do spektakularnych i niespodziewanych odkryć.
Punktem zwrotnym stało się odczytanie, w świetle podczerwonym (IR), niewidocznych w świetle widzialnym, napisów znajdujących się na odwrociu portretu. Potwierdziło to wcześniejsze przypuszczenia, iż wstępna hipoteza z lat 70tych dotycząca osoby sportretowanej była błędna. Napisy na płótnie wykonane
cyrylicą o charakterze inwentaryzacyjnym N 7, N 2, Портрет Б. (?)
Пилсудского wskazują bezsprzecznie na związek sportretowanego modela
z rodziną Piłsudskich a nie Potockich.
Umieszczenie portretu Marszałka w kolekcji Pałacu w Helenowie przez
MON za czasów Polski Ludowej wydawało się wręcz nieprawdopodobne,
zwłaszcza w złożonym politycznie kontekście lat powojennych. Wątpliwości
budził także sam przekaz ideowy portretu a zwłaszcza jego „orientalizm”, który
niósł odmienne treści od ogólnie przypisywanych tej postaci historycznej.
Z życiorysu Józefa Piłsudskiego wynika, iż odbył on podróż „ na wschód”
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do Japonii, zabiegając bez powodzenia, o poparcie rządu japońskiego dla
kwestii polskiej na arenie międzynarodowej. Naturalnie portret mógłby być pamiątką z tej podróży, ale nie potwierdziła tego wnikliwa kwerenda archiwalna
dotycząca jego portretów zarówno z pierwszej jak i drugiej dekady XX wieku.

Józef Piłsudski i Bronisław Piłsudski
źródło: http://eska.salon24.pl/382665,komorowski-i-trybunal-stanu.

Śledząc skomplikowane losy rodziny Piłsudskich poszukiwania skierowano na braci Józefa, a zwłaszcza Bronisława, znanego etnografa plemion
wschodnich. Analizując strój mężczyzny, stwierdzono występowanie dużych
analogii we wzorach wyobrażonego w portrecie ornamentu z dekoracjami na
szatach plemienia Ajnów, które badał Bronisław. W wyniku pogłębionej
analizy zachowanych archiwaliów, w tym zdjęć i opisów postaci etnografa,
potwierdzono bardzo duże podobieństwo w zakresie fizjonomii i rysów twarzy
Piłsudskiego do wyobrażonej na portrecie osoby.

Bronisław Piłsudski.
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Bronisław Piłsudski urodził się w 1866 w Zułowie na Litwie, jako starszy
brat Marszałka. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich etnografów. Jako polski, wieloletni zesłaniec na Syberię za próbę zamachu na cara
Aleksandra III, katorżnik i równocześnie badacz, zajmował się ludami i kulturami
Dalekiego Wschodu, głównie ludem Ajnów, który obserwował na Sachalinie,
a później wspólnie z Wacławem Sieroszewskim na wyspie Hokkaido.

Portret Bronisława Piłsudskiego. Stan przed i po konserwacji.
Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.
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Po wielu latach zesłania – już jako wolny człowiek – w 1900 roku,
osiedlił się w wiosce Ai, gdzie ożenił się z Shinhinchô (Chuhsamma, Ciuusamma), krewną wodza Kimura Bafunke, która urodziła mu syna o imieniu Sukezo
i córkę Kyô. Wnuk Bronisława Piłsudskiego – Kazuyasu Kimura mieszka
i pracuje w Japonii, w Yokohamie, ciesząc się liczną rodziną16.
Do dziś Piłsudski uważany jest na świecie za jednego z najważniejszych
badaczy tamtych terenów. Jego imponujący dorobek dotyczy stworzenia słowników m.in. ludu Ajnu, oraz bogatych opisów ich kultury i obyczajów, w tym
także kultury muzycznej. Piłsudski spisał wiele podań i legend tych ludów oraz
wykonał ok. 300 fotografii, na których utrwalał głównie typy mieszkających
tam ludzi. Utrwalił fonograficznie pieśni i mowę Ajnów, a co szczególnie istotne w swej pracy posługiwał się też kamerą filmową.
Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w 1906 znalazł się w Japonii,
gdzie doprowadził do zawiązania Towarzystwa Japońsko-Polskiego i pierwszej
wymiany kulturalnej pomiędzy oboma krajami.. Do Europy przybył przez Stany
Zjednoczone w 1906 i zamieszkał w Krakowie. Później przeprowadził się do
Zakopanego i prowadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny
światowej wyjechał do Szwajcarii, włączając się w nurt działalności niepodległościowej. Pod koniec 1917 osiadł w Paryżu, gdzie rok później, w niewyjaśnionych
okolicznościach utonął w Sekwanie. Podejrzewa się, że zginął śmiercią samobójczą17.

Tubylcy z plemienia Ajnów w charakterystycznych, bogato zdobionych
strojach.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ajnowie

Tubylcy z plemienia Ajnów w charakterystycznych, bogato zdobionych strojach.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ajnowie.

16

R. Badowski, Odkrywanie świata, Polacy na sześciu kontynentach, Itaka,
Pascal, 2011, s.101-103,
17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Pi%C5%82sudski
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Ajnoski strój obrzędowy bogato zdobiony haftowanymi ornamentami
jest zbliżony w zakresie kolorystki i „rysunku” ornamentów do szat
sportretowanego Bronisława Piłsudskiego;
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ajnowie.
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Sensacyjne ustalenia dotyczące osoby portretowanego spowodowały
dalsze energiczne próby identyfikacji autora domniemanego portretu Bronisława Piłsudskiego. Jak wiadomo w 1912 roku przebywał on w Zakopanym, gdzie
niewątpliwie aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym środowiska. Będąc
spowinowaconym z Witkacym, był niewątpliwie wdzięcznym uczestnikiem
jego dociekań intelektualnych jak i obiektem prac artystycznych. Świadczy
o tym chociażby portret wykonany przez malarza przedstawiający go na tle
ludowej tkaniny. Śledzenie polemik dotyczących tego wczesnego obrazu
Witkacego, błędnie jak się okazuje określanego jako portret Ernesta Jałowieckiego, doprowadziło do publikacji Alwidy A. Bajor18, dotyczącej tego tematu19.

S. I. Witkiewicz, Portret Bronisława Piłsudskiego;
źródło: http://www.kunstbriefe.de/Witkacy_portret%20B.P.html

18

http://www.kunstbriefe.de/Witkacy_portret%20B.P.html
Por: Wojciech Sztaba „Gra ze sztuką” (1982), Wojciech Sztaba „Stanisław
Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki” (1985),Wojciech Sztaba tak pisze
o swoich badaniach : „W książce o twórczości Witkacego Gra ze sztuką (1982) oraz
w opracowaniu „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki” (1985)
błędnie opisałem jeden z wczesnych jego obrazów, jako portret Ernesta Jałowieckiego.
Jest to jednak portret Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego. Pisze o tym
obszernie Tomasz Pawlak w cytowanym przez Alwidę A. Bajor liście, który można
przeczytać w jej artykule „Broniś czy enigmatyczny Ernest?”.
19
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W artykule Alwidy A. Bajor „Broniś czy enigmatyczny Ernest? (pędzla Witkacego)”20, znajdujemy interesujący fragment:
[…] Nie mam wątpliwości, że jest to jednak sportretowany przez Witkacego
Broniś. Dokonałam kwerendy w temacie cytowanego tu „tego nieszczęsnego”
Ernesta Jałowieckiego, który nam tak okropnie „z tym kochanym Bronisiem”
wszystkie niemal szyki poplątał. Był niewątpliwie spowinowacony z wzmiankowaną przez Witkacego „Ciotkę Anielę”. Chodzi tu o Anielę Jałowiecką,
rodzoną ciotkę Witkacego (de domo Witkiewiczówna), najmłodsza siostra Stanisława Witkiewicza (ojca). I stąd Witkacy nazywa go Wujaszkiem. Ale wiadomo
także, że Witkacy nazywał Wujaszkiem takoż Bronisława Piłsudskiego, jak i jego młodszego brata, Józefa (byli z sobą spokrewnieni, przez Billewiczów bodaj).
Brończyk! Tak właśnie krąg bliskich osób w Zakopanem nazywał Bronisława Piłsudskiego (w tym także Henryk Sienkiewicz). Wiadomo również, że
zachowała się własnoręcznie pisana przez Witkacego kartka, którą wetknął on
w drzwi mieszkania Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem – pod jego nieobecność – z taką oto treścią: „Wujaszku, kiedy Wuj będzie w domu, kiedy mam
przyjść, by Wuja namalować?”.
Na nadesłanej z Warszawy fotografii portretu rzekomego Ernesta Jałowieckiego
(?) nie ma większych (chyba?) trudności w rozpoznaniu w nim Brończyka (Bronisława Piłsudskiego). Wystarczy tę fotografię porównać z podobiznami Bronisia:
z jego pobytu w Zakopanem, ze znaczka pocztowego, wreszcie z pomnikiem
w Jużnosachalińsku (dłuta Władimira Czebotarowa), albo – z fotografią portretu
litewskiego malarza, Adomasa Varnasa (malował Bronisia w 1912)21.

Analiza enigmatycznej sygnatury wraz z datacją „AVR 1912” widoczna
w lewym dolnym rogu portretu, nasunęła przypuszczenia dotyczące autorstwa
Adomasa Varnasa Rikkersa (1879-1979) zasugerowane w publikacji Alwidy A.
Bajor. Ten litewski artysta, autor realistycznych portretów, grafik i pejzaży
w latach 1903-1906 studiował m.in. na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Z Polską identyfikowany jest głównie jako autor cyklu pejzaży tatrzańskich, powstałych w czasie pobytu w Zakopanem (1910-1913), gdzie w domu
Żeromskiego poznał Bronisława Piłsudskiego (!). Szczegółowa kwerenda
archiwaliów i innych dzieł sygnowanych przez artystę, potwierdziła wcześniejsze
przypuszczenia. Stwierdzono bardzo zbliżony lub wręcz identyczny charakter
wykonania sygnatury przez malarza na wielu innych jego pracach22.
Spostrzeżenia te potwierdzają także zapiski przyjaciela i współpracownika Bronisława – Juliusza Zborowskiego, który wspomina, że
[…] w jego pokoiku Korniłowiczów na Bystrem […] było […] sporo rękopisów,
odnoszących się do życia Ajnów i Giliaków, trochę wydawnictw z zakresu
etnografii wschodniej Azji, a na ścianie wisiał obraz Warnasa Rikkersa,
przedstawiający Bronisława Piłsudskiego w stroju kapłana ajnowskiego23.
20

http://www.kunstbriefe.de/Witkacy_portret%20B.P.html
Podkreślenie moje.
22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adomas_Varnas. W sposób bardzo szczególowy
udokumentował to student Sz.Rzeszutek w opracowaniu dotyczącym życia i twórczości
artysty. Prezentacja, WKiRDS. Autor Sz.Rzeszuterk pod kierunkiem prof. dr J. Szpor,
dr hab. A. D. Potockiej, mgr K. Góreckiej, Warszawa, 2013.
23
J. Zborowski, O zagadnieniach zbierania melodyk ludowych, „Ziemia” 1934,
1-4, s. 2. Podkreślenie moje.
21
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Tajemniczy Warnas Rikkers to niewątpliwie Adomas Varnas Rikkers.
Jak się wydaje, zawarte w moim opracowaniu z 2013 roku wyniki badań, były
pierwszą udokumentowaną publikacją dotycząca rzeczonego portretu, który
uznawany za zaginiony, znany był dotychczas jedynie z opisów lub fotografii24.
Nie postawiono wtedy jeszcze hipotezy odnośnie pochodzenia samego portretu.
Konserwacja kolejnych obrazów pozwoliła jednak na jednoznaczne dalsze ustalenia w tym zakresie25.

Sygnatura wraz z datacją „AVR 1912” widoczna w lewym dolnym rogu portretu.
Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Kolejną interesującą grupą obiektów były dwa, niewielkich rozmiarów
obrazy (40,4 x 32,5 cm), wykonane w technice olejnej na podłożu tekturowym.
Przedstawiały widoki Wilna (?). Autorzy tych prac pozostawali nieznani lub nie
byli ustaleni.
„Widok miejski” nieznanego autora, przedstawiający pejzaż miejski
Wilna z widokiem imponującej świątyni zidentyfikowano jako „Kościół
św. Kazimierza”. Kompozycję obrazu zamkniętą w trzech planach przedstawioną z „żabiej” perspektywy, podkreślono poprzez dominantę architektury nad
partią nieba, w formie górującej bryły kościoła ukazanej od strony północno
wschodniej. Widoczne przyczółki, kopuła nad skrzyżowaniem transeptu z nawą
główną oraz dwie z trzech kopuł wieńczących wieże fasady potraktowano
w sposób realistyczny.
24

A. D. Potocka, Kolekcja obrazów z pałacu Potockich w Helenowie.
Zagadnienia konserwatorskie i historyczne [w:] „Zabytki na Mazowszu” 2013, Rocznik
Konserwatorski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Warszawa 2013,
s. 214-238.
25
Ibidem.
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Autor posłużył się rozbudowaną gamą barwną. Nie unikał mocnych
zestawień kolorystycznych. W dolnej partii obrazu kontrastują ze sobą intensywna, jasna zieleń i jasny róż, natomiast w górnej części malarz położył akcent
na pomarańczowe hełmy wież. Do przedstawienia użył różnych odcieni żółcieni, zieleni, czerwieni i błękitu.
„Ostra Brama” to dla odmiany pejzaż miejski ze sztafażem, przedstawiony
w trzech planach. Dominującym elementem kompozycyjnym jest postać kobieca
znajdująca się na pierwszym planie. Domyślamy się, że kobieta zmierza w stronę
bramy, niosąc na rękach dziecko. Ubrana jest w długą czarną pelerynę lub
płaszcz. Włosy ma wysoko spięte w kok. Zza jej smukłej sylwetki zauważamy
jedynie główkę dziecka. Widoczna na drugim planie brama od strony wschodniej
wraz z przyległymi fragmentami murów miejskich, ozdobiona jest dość szczegółowo ukazanym fryzem z herbem Pogoni Litewskiej ujętym w medalion
podtrzymywany przez gryfy oraz godło orła białego nad światłem przejścia.
W tle widoczne są szczyt i wieża pobliskiego kościoła św. Teresy.

Ostra Brama w Wilnie.
Kościół św. Kazimierza w Wilnie.
Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Kompozycję ukazano z perspektywy stojącego człowieka. Artysta użył
stonowanej, ale wysmakowanej kolorystyki od kremowego nieba, przez szare
i ugrowe barwy budynków, fioletowawy bruk, po delikatną czerń postaci. Akcent
położono na bardzo jasne światło widoczne w prześwicie bramy, które tworzy
„swoistą głębię” oraz sugeruje cel – cudowny obraz – do którego dąży kobieta.
Dzięki przeprowadzonej konserwacji odsłonięto oryginalną, niezwykle
subtelną kolorystykę obrazów a spod brudu, także sygnatury artysty pozwalające na identyfikację autora26.
26

Obrazy były już wcześniej konserwowane przez pracowników PKZ-etów
w 1975 roku. Ich wcześniejsze ustalenia dotyczące zarówno autorstwa Ignacego
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W przypadku „Ostrej Bramy w Wilnie” datowanej na początek XX wieku, stwierdzono obecność sygnatury I. Pinkas […] w prawym dolnym
narożniku w dolnej części budynku (pionowo), wykonaną czarną farbą. „Widok
miejski” zidentyfikowany jako „Kościół św. Kazimierza”, posiadał sygnaturę
w lewym dolnym narożniku również w kolorze czarnym. Obie kompozycje
zadatowano na początek XX wieku, co było związane z podróżami artysty
do tego miasta. Zapewne Ignacy Pinkas odnotował datację na licach obrazów,
jednak obecnie, pomimo zastosowania najnowszych technik badawczych nie
udało się ich w pełni odczytać.

Sygnatura artysty I. PINKAS […] w lewym dolnym narożniku obrazu.
„Kościół św. Kazimierza”. Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Ignacy Pinkas (1888-1935) studiował m.in. w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie pod kierunkiem Stanisława Dębickiego oraz Jacka Malczewskiego,
które porzucił po wybuchu I Wojny Światowej wstępując do I Pułku Artylerii
I Brygady Legionów. Następnie służył w Polskim Korpusie Pomocniczym,
z którym został internowany w obozie w Witkowicach pod Krakowem. Prace
pochodzące z tego czasu przedstawiają portrety legionistów, sceny z żołnierskiego życia, okopy, walkę, zniszczenia dokonane przez wojnę. W 1918 roku
wyruszył wraz z gen. Lucjanem Żeligowskim do Wilna, ale już raczej w charakterze malarza i rysownika. Wtedy powstało ponad sto obrazów i rysunków
ukazujących architekturę miasta, a także okoliczne pejzaże. Na ten okres przypada datowanie obu obiektów, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że są to
obrazy późniejsze, powstałe w latach 1928-1929. Wtedy to Pinkas tworzył tekę
autolitografii barwnych Wilna. W 1920 roku malarz powrócił do Krakowa,
gdzie przejął pracownią Piotra Nizińskiego. Po zdiagnozowaniu gruźlicy nie
zaprzestał pracy i malował widoki sanatoriów w Jastarni czy Bystrej na Śląsku27.
Pinkasa jak i tytułów obrazów nie zostały uwzględnione w dokumentach archiwum
Konserwatora Wojewódzkiego. Patrz. Dokumentacja Konserwatorska Helenów,
woj. Warszawskie 10 obrazów sztalugowych. Dokumentacja konserwatorska wykonana
na zlecenie Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego w Helenowie. Autorzy;
M. Puciata, H. Rudniewska, M. Kozińska, PP. PKZ o/W, Warszawa 1975 rok, mpis.
27
Konserwację obrazu wykonała studenta Kaja Orysiak w ramach zajęć
kursowych na II i III roku studiów pod kierunkiem prof. dr Joanny Szpor,
dr hab. A. D. Potockiej oraz mgr K. Góreckiej. Badania specjalistyczne wykonała
studenkat K. Orysiak pod kierunkiem inż. D. Jarmińskiej i mgr A. Nowickiej.
Dokumentację wraz z wynikami przeprowadzonej kwerendy archiwalnej sporządziła
studentka K. Orysiak pod kierunkiem dr hab. A. D. Potockiej.
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Związek malarza z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego jako dowódcą
armii, ale i adresatem jego twórczości jest starannie udokumentowany. Świadczą o tym liczne pamiątki zgromadzone w Muzeum Regionalnym w Jaśle
poświęcone malarzowi.

Sygnatura artysty I. PINKAS […] w prawym dolnym narożniku (pionowo).
„Ostra Brama w Wilnie”. Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Ignacy Pinkas parokrotnie portretował Piłsudskiego, a także namalował
obraz przedstawiający salonik w Sulejówku z wiernym oddaniem detalu.
Ponadto w czasie, gdy Piłsudski mieszkał w Belwederze, ściany gabinetu
Marszałka zdobił cykl widoków starego Wilna pędzla artysty, które malarz
osobiście mu podarował. W twórczości Pinkasa dominującymi motywami są
pejzaże miejskie i portrety. Największa kolekcja dzieł artysty znajduje się
w Muzeum Regionalnym w Jaśle, a mniejsze zbiory w Muzeach Narodowych
w Warszawie i Krakowie oraz na Wawelu.
Proweniencja obu konserwowanych obrazów pozostawała nieznana.
W pałacu w Helenowie mogły co prawda znaleźć się na początku XX wieku ale
nie wykazały tego żadne inwentarze. Pierwsza oficjalna wzmianka dotycząca
obrazów pochodzi dopiero z 1974 roku, kiedy to wpisano je do rejestru zabytków, jako własność Ministerstwa Obrony Narodowej28. W związku z powyższym postawiono hipotezę, że pochodzenie obiektów należy raczej wiązać
z osobistą kolekcją Józefa Piłsudskiego a nie zbiorem rodziny Potockich.
Bezsprzecznie potwierdziła to konserwacja ostatniego z obrazów, przedstawiającego „Staw w parku o zachodzie słońca”, autorstwa Kazimierza
Stabrowskiego z 1929 roku. Dowodem na to stało się odczytanie, w świetle
podczerwonym (IR), niewidocznych, zamalowanych fragmentów dedykacji,
znajdującej się na odwrociu pejzażu. Kwerenda archiwalna wykazała, że obraz
wisiał w salonie willi „ Milusin” w Sulejówku.
28
Patrz. Dokumentacja Konserwatorska Helenów, woj. Warszawskie 10 obrazów
sztalugowych. Dokumentacja konserwatorska wykonana na zlecenie Wojskowego Ośrodka
Wypoczynkowego w Helenowie. Autorzy: M. Puciata, H. Rudniewska, M. Kozińska,
PP. PKZ o/W, Warszawa 1975 rok, mpis.
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Zbliżenie odręcznego napisu częściowo widocznego na odwrocie obrazu.

Odczytana w podczerwieni dedykacja dla Marszałka, zapewne z okazji jego imienin,
które przypadają 19 marca (Józefa). Archiwum WKiRDS ASP w Warszawie.

Oto treść dedykacji:
Panu Marszałkowi / Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej / Józefowi
Piłsudskiemu/ w dniu 19 marca 1929 r./ pracę tę składa, jako znikomy wyraz /
swego wysokiego uznania, czci i miłości.
Kazimierz Stabrowski.”
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W wyniku przeprowadzonych w latach 2011-2013, kompleksowych prac
konserwatorskich na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
w Warszawie w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego na
Podłożach Ruchomych, dokonano wielu znaczących ustaleń i odkryć. Przede
wszystkim powiązano zbiór obrazów, z uważaną za zaginioną lub rozproszoną
kolekcją obrazów należącą do rodziny Piłsudskich z willi w Sulejówku.

„Staw w parku
o zachodzie słońca”,
Kazimierz Stabrowski, 1929.
Stan po konserwacji.
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W toku dalszych prac konserwatorskich zidentyfikowano zarówno nieznanego autora jak i anonimową osobę przedstawioną na tzw. „Portrecie starca”,
który pozostawał nierozpoznany przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Przypisanie
autorstwa portretu, z wyobrażeniem Bronisława Piłsudskiego, litewskiemu malarzowi, absolwentowi ASP w Krakowie, w osobie Adomasa Varnasa Rikkersa jest
wręcz sensacyjnym ustaleniem, które podnosi rangę dzieła stanowiąc go jednym
z najważniejszych obiektów w całej kolekcji29.

Widok salonu w willi „Milusin” w Sulejówku.
Na ścianach obrazy „Ostra Brama” Ignacego Pinkasa i Kazimierza Stabrowskiego –
„Staw w parku o zachodzie słońca”.
Lata 30-te. Archiwum w Sulejówku.

Potwierdzono autorstwo dwóch pejzaży miejskich Wilna wykonanych przez
Ignacego Pinkasa, skłaniając się do przesunięcia ich datacji o dekadę, na lata 19282930. Wreszcie odczytano dedykację na obrazie Kazimierza Stabrowskiego, która
przesądziła o przynależności tej niezwykłej kolekcji do spuścizny po Marszałku.
W świetle zaistniałych faktów, w 2015 roku, decyzją MON po 70-ciu latach (!) obrazy zwrócono prawowitym właścicielom. Na ścianach pałacu Potockich w Helenowie wiszą obecnie ich współczesne kopie. Oryginały zaś eksponowane są w willi „Milusin” w Sulejówku.
To zaiste niezwykle szczęśliwe zakończenie.
29

Szymon Rzeszutek, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich,
Obraz sztalugowy: „Portret starca (Bronisław Piłsudski)”, Adomas Varnas, 1912 rok,
Właściciel Ośrodek Reprezentacyjny MON-Pałac Potockich w Helenowie, Nr. inw.
ASP 806, Pracowania Konserwacji i Restauracji Obrazów na Podłożach Ruchomych,
WK iRDS, ASP w Warszawie, Warszawa 2012, mpis. Autor zdjęć Roman Stasiuk.
30
Kaja Orysiak, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, Obrazy
sztalugowe: „Kościół św. Kazimierza” i „Ostra Brama w Wilnie”, Ignacy Pinkas, 1928 lub
1929 rok,” Staw w parku o zachodzie słońca”, Kazimierz Stabrowski, 1929 rok. Właściciel
Ośrodek Reprezentacyjny MON-Pałac Potockich w Helenowie, Nr. inw. ASP 802 i ASP
803, Pracowania Konserwacji i Restauracji Obrazów na Podłożach Ruchomych, WKiRDS,
ASP w Warszawie, Warszawa 2012, mpis. Autor zdjęć Roman Stasiuk.

