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OBRAZY FRANCISZKA SMUGLEWICZA 
W KOŚCIELE POBENEDYKTYŃSKIM NA ŚWIĘTYM 

KRZYŻU

Tem atem niniejszej pracy * jest siedem obrazów ołtarzowych Franciszka 
Smuglewicza, znajdujących się w kościele pobenedyktyńskim  na Św. Krzyżu 
w woj. kieleckim.

Przy ustalaniu dokładnej daty powstania obrazów napotykam y na duże 
trudności, bowiem brak jest jakichkolw iek m ateriałów  archiwalnych 
z okresu budowy kościoła klasztornego na Św. Krzyżu, do którego obrazy 
były zamówione. Przypuszczalnie istniały jakieś pisma i notatk i z tego 
czasu, ale po kasacie klasztoru w 1819 r. rozproszyła się cała biblioteka 
klasztorna i zbiory jej zaginęły bez wieści. Najwcześniejsze źródła archi
w alne dotyczące klasztoru benedyktynów, znajdujące się w Archiwum Pań
stwowym w R adom iu1, w ym ieniają po raz pierwszy świętokrzyskie obrazy 
Smuglewicza w r. 1819. Inne, późniejsze źródła, znajdujące się w tymże 
archiwum , pozwalają prześledzić dzieje obrazów do r. 1840. Dalsze wiado
mości o ich losach zaw ierają akta z Archiwum Kurii Sandom iersk iej2 doty
czące Św. Krzyża.

O stanie obrazów po ostatniej wojnie i przebiegu prac konserwatorskich 
w 1955 r. dowiadujemy się z protokołów przechowywanych w Pracowni 
Konserwacji Zabytków w W arszawie i z m ateriałów  Wojewódzkiego Urzędu 
Konserwatorskiego w Kielcach, a także z korespondencji między klasztorem 
oo. oblatów na Św. Krzyżu i Pracownią Konserwacji w Warszawie. ,

Na najstarsze wzmianki o obrazach świętokrzyskich natrafiam y w pra
cach Wł. K. W ójcickiego3, w których autor opisuje swoje w rażenia z po
dróży na Św. Krzyż, odbytych w latach 1825 i 1826. Wójcicki wymienia 
ty tu ły  obrazów i pisze o ich złym stanie zachowania, spowodowanym dużą 
wilgotnością panującą w kościele. Ciekawe wiadomości o jednej z dawnych 
konserwacji zamieszcza w swoich pracach F. M. Sobieszczański4. Wzmianki 
o obrazach świętokrzyskich zaw iera także Słownik malarzów polskich  E. Ra- 
staw ieckiego5, w którym  au to r podaje dosyć dokładny życiorys Fr. Smu
glewicza i w ym ienia jego prace. W późniejszych latach ukazuje się szereg

* Monografia oparta na pracy magisterskiej, napisanej w  1961 r. pod kierun
kiem prof, dra Piotra Bohdziewicza.
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artykułów  o wycieczkach na Św. Krzyż, zamieszczonych w przeróżnych 
czasopismach i gazetach. Autorowie tych artykułów  przy okazji opisywania 
kościoła w ym ieniają ty tu ły  obrazów Smuglewicza i wypisują bardzo naiw ne 
pochwały dla ta len tu  artysty.

W r. 1873 pojawiła się wartościowa książka J. Gackiego o benedyktyń
skim klasztorze Św. Krzyża 6, zaw ierająca szereg cennych dat i ciekawych 
wiadomości o kościele, ale i w niej nie znajdujem y dokładnej daty powsta
nia obrazów. Podaje natom iast Gacki nazwisko fundatora obrazów, k tóre 
umieszczone jest także na m arm urowej tablicy wm urowanej w ścianę 
kościoła.

Ukazujące się w dalszym ciągu artykuły  o Św. Krzyżu nie zaw ierają nic 
nowego. Autorowie ich wym ieniają ty tu ły  obrazów i alarm ują o szkodli
wym wpływie wilgoci na płótna. Trochę krytycznych uwag zawiera artykuł 
Gwiaździca zamieszczony w „Kłosach” 7, a ciekawą wiadomość o odnawianiu 
obrazów podaje Wł. Zapałowski w „Tygodniku Ilustrow anym ” 8. Wiadomość 
ta nie znajduje potwierdzenia w archiwaliach. Liczne króciutkie wzmianki 
o obrazach Smuglewicza spotykam y także w szeregu przewodników po Św. 
Krzyżu, z których najpopularniejsze były: przewodnik ks. B. Szczygiel
skiego 9 i późniejsze przewodniki S. Kow alczewskiego10. W najnowszym 
z nich Kowalczewski wspomina o powojennej konserwacji obrazów.

O Fr. Smuglewiczu i jego twórczości pisało wielu autorów. W r. 1851 
ukazał się wspom niany już poprzednio Słownik malarzów polskich E. Rasta- 
wieckiego, a w r. 1892 praca Wł. Łuszczkiewicza pt. Karta z dziejów pol
skiego malarstwa... n , w której autor próbuje przeprowadzić analizę dzieł 
Smuglewicza w zestawieniu z innymi tw órcam i polskiej kultury. Nega
tywne stanowisko wobec sztuki Smuglewicza zajm uje J. Mycielski, k ry ty 
kujący jego twórczość w swojej książce Sto lat dziejów malarstwa w Pol
sce 12. Pewne uzupełnienia i uwagi do jego wypowiedzi zawiera praca J. Bo- 
łoz-A ntoniew icza13. Bardzo ważne wiadomości dotyczące pobytu artysty  
w Wilnie czerpiemy z pracy J. Bielińskiego o Uniwersytecie W ileńskim 14.

Okresem pobytu Smuglewicza w rzymskiej akademii zajmował się mię
dzy innymi M. L o re t15, k tóry zamieścił na łamach „Tęczy” artyku ł o rzym 
skich latach Smuglewicza, a w r. 1933 wydał obszerną książkę Życie polskie 
w Rzymie X V II I  w . 16 O artystach polskich w Rzymie pisał także M. Gębaro- 
wicz 17.

Bogatej bibliografii dotyczącej postaci Smuglewicza i jego twórczości 
dostarcza artykuł Z. Batowskiego Smuglewicz Franciszek („Maler * 6. 10. 1745 
Warschau, t  18. 9. 1807 Wilno, Sohn des Łukasz”, w tomie XXXI Słownika  
Thieme-Beckera, wydanym  w 1937 r . ) 18. W tym  samym roku ukazał się 
artykuł F. Kondratowicza o Fr. Sm uglew iczu1!), w którym  autor podaje 
życiorys artysty, wyliczenie jego prac, ich analizę i krytykę. W yniki 
nowszych badań, dotyczących działalności Smuglewicza w Rzymie, zamieścił 
w swej pracy S. L o ren tz20. W 1957 r. wyszła z druku książka T. Dobrowol
skiego o nowoczesnym m alarstw ie polskim 21, k tóra w tomie I zawiera prze
gląd całokształtu twórczości Fr. Smuglewicza z uwzględnieniem epoki i pa
nujących wówczas kierunków  artystycznych. W tym samym roku ukazała 
się także praca A. Ryszkiewicza o m alarstw ie Smuglewicza i wpływie jego 
sztuki na twórczość uczniów 22.
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1

Znajdujące się w kościele na Św. Krzyżu obrazy Fr. Smuglewicza wy
konane zostały na zamówienie opata benedyktynów  świętokrzyskich — 
Jana Nepomucena N iegolew skiego23 — do siedmiu ołtarzy nowego kościoła 
klasztornego, wybudowanego w 1789 r . 24 Jeden z obrazów, największy, 
przeznaczony był do prezbiterium . Przypuszczalnie już od początku projekt 
św iątyni przewidywał siedem dużych obrazów ołtarzowych, o czym świad
czy wewnętrzny podział architektoniczny ścian, tworzący gładkie prostokątne 
płaszczyzny nad mensami ołtarzowymi, odpowiadające rozmiarom obrazów. 
Dokładnej daty powstania malowideł nie da się ustalić. Wiadomo tylko, że 
były wykonane między rokiem 1789 a 1806 25, bowiem 15 czerwca 1806 r. 
odbyła się konsekracja całkowicie wykończonej i ozdobionej św ią ty n i26. 
Nie mamy pewności, czy planując w ew nętrzne wyposażenie kościoła, bene
dyktyni świętokrzyscy mieli od początku zam iar ozdobienia jego ścian obra
zami Smuglewicza, czy też innego artysty. Wiedząc jednak, jak wielkim 
rozgłosem i sławą cieszył się wówczas Fr. Smuglewicz, można by przy
puszczać, że zakonnicy pragnęli mieć w ołtarzach obrazy jego pędzla.

Trudno powiedzieć, kiedy obrazy zostały zamówione — przed przystą
pieniem do budowy kościoła, czy w trakcie tej budowy. W 1789 r. Smugle
wicz przebywał w kraju , po powrocie z Rzymu 27 ok. 1785 r., malując z po
lecenia króla obrazy do kościoła Bazylianów w W arszaw ie28. Potem w yje
chał na rok do Wilna, gdzie ozdabiał obrazami tam tejsze kościoły i malował 
szereg wielkich obrazów historycznych 20. Po powrocie do W arszawy założył 
pryw atną szkołę m alarską. W r. 1797 powołany został do Wilna na stano
wisko pierwszego profesora rysunków i m alarstw a w tam tejszym  uniwersy
tecie 30; na tej posadzie pozostał już do końca życia. W r. 1800 wyjeżdżał 
jeszcze do Petersburga w celu przyozdobienia polichromią zamku Michaj
łowskiego 31.

Obrazy dla kościoła Św. Krzyża malował Smuglewicz albo w Warszawie, 
w swojej pracowni, albo w Wilnie. Na rok przed śmiercią artysty, która 
nastąpiła w 1807 r. w Wilnie "2, odbyła się konsekracja kościoła benedykty
nów świętokrzyskich, w którym  znajdowały się już jego obrazy.

W opisie kościoła i klasztoru z r. 1819 jest wzmianka o obrazach Smu
glewicza, zdobiących ołtarze 33. W r. 1820 klasztor benedyktynów świętokrzy
skich uległ k asac ie34. Wywieziono szaty liturgiczne i urządzenia kościelne. 
Obrazy zostały wciągnięte w spis inwentarza i pozostawione na miejscu. 
Wzmianki z lat następnych przynoszą wiadomości o złym stanie obrazów, 
niszczejących na skutek wilgoci panującej w kościele 35.

W latach 1825—1830 obrazy były poddane pewnym zabiegom odświeża
jącym, które przeprowadzone zostały w sposób bardzo niefachowy i przy
niosły obrazom znaczne szkody 3G. W następnych latach stan płócien pogar
szał się coraz bardziej 37. W 1836 r., w związku z projektow anym  odnowie
niem całego kościoła i klasztoru Św. Krzyża, Komisja Rządowa Spraw 
W ewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego powierzyła zniszczone 
obrazy artyście malarzowi Janow i Żylińskiemu, ubiegającem u się o ich 
konserw ację38. Spisana wówczas umowa określała dokładnie rodzaj czyn
ności, które miały być w ykonane przy ob razach30. P ro jek t tych czynności 
uległ jednak z czasem pewnym zmianom 40. Pierwsze prace konserwatorskie 
objęły obrazy Śmierć św. Józefa  i Św. Emeryk. Żyliński usunął w arstw ę
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pokostu z powierzchni obrazów i — jak sam pisze — „wyczyścił je zupełnie”. 
Stw ierdził przy tym, że zawilgocenie obrazów spowodowane zostało niem al 
zupełnym przegniciem desek, którym i wyłożone były nisze pod obrazami. 
W najgorszym stanie znajdow ały się dwa obrazy: Trójca Święta  i Niepoka
lane Poczęcie NMP. Farba na obrazie z głównego ołtarza odpryskiw ała od 
płótna, a w  obrazie przedstaw iającym  NMP nie można było dokładnie roz
różnić postaci aniołów 41.

Jan  Żyliński zajm ował się obrazami do r. 1841 42, ale konserwacji ich 
nigdy nie ukończył, pomimo licznych przynagleń i term inów. W czerwcu 
1838 r. roboty przy restauracji kościoła i klasztoru zostały już ukończone, 
b rak było tylko obrazów w ołtarzach 4?'.

Płótna, pozbawione ochronnej w arstw y w erniksu, niszczały coraz b ar
dziej 44. Żyliński tłum aczył zwłokę przy pracy niesprzyjającym i w arunkam i 
atm osferycznym i na Łysej Górze, dużą wilgotnością powietrza i zimnem 
panującym  w k lasz to rze45. Co pewien czas przysyłał inform acje o swej 
pracy 4e.

W r. 1841 Komisja Rządowa Spraw  W ewnętrznych Duchownych i Oświe
cenia Publicznego, zniecierpliw iona stale przedłużającym  się term inem  
i brakiem  odpowiedzialności w pracy artysty  Żylińskiego, postanowiła po
wierzyć pracę przy obrazach innem u m alarzow i47. W kw ietniu 1842 r. obrazy 
świętokrzyskie oglądał artysta  m alarz Antoni Blank, k tóry  stw ierdził, że nie
um iejętna konserwacja Żylińskiego przyniosła płótnom ogromne szkody48. 
W niektórych miejscach farba była zupełnie zeskrobana 49. Blank podjął się 
konserwacji obrazów. Ponadto obiecał zabezpieczyć je przy pomocy wosku 
i kalafonii. Dnia 9 października 1843 r. podpisał kon trak t z rządem guber- 
nialnym , zobowiązując się ukończyć pracę w ciągu jednego roku c0. Niestety 
w parę miesięcy potem z m arł51.

W 1844 r. pracę przy obrazach Smuglewicza podjął artysta m alarz Ale
ksander Kokular r’2, który zabrał obrazy ze sobą do W arszawy б3. Przy pako
waniu płócien nie zachowano jednak koniecznej ostrożności, na skutek czego 
w czasie podróży uległy one dalszemu uszkodzeniu64. W nioskując z tego, co 
pisali współcześni, restauracja  K okulara również była nieudana i przyczy
niła się do większego zniszczenia obrazów C5. Po śmierci K okulara konser
wację prowadził dalej jego uczeń, artysta  m alarz Franciszek Mielnicki, pod 
kierunkiem  prof. Ksawerego K aniew skiego6o. Obrazy zostały wyłatane, 
przem alowane i pociągnięte grubo w ern ik sem 57. W niedługim  czasie po
wlokły się białą śn iedzią58. W r. 1860 w najlepszym  stosunkowo stanie znaj
dowały się trzy obrazy: Śmierć św. Benedykta, Odwiedziny św. Benedykta  
u św. Scholastyki i Śmierć św. Józefa 59. Z czasem stan obrazów uległ dal
szemu pogorszeniu. P łótna zaciekały od deszczu, wpadającego przez wybite 
szyby w oknach G0. W cztery lata później dyrek tor honorowy Muzeum Sztuk 
Pięknych w W arszawie poleca zawiesić obrazy w pewnej odległości od ściany 
w celu udostępnienia cyrkulacji powietrza i obiecuje przewiezienie „naj
mniej uszkodzonych” obrazów do konserw acji w W arszawie 61.

W okresie między rokiem  1864 a 1882 obrazy były odnawiane przez trzech 
artystów : Polkowskiego, Murzynowskiego i B ienickiego62.

W r. 1891 członkowie W arszawskiego Salonu Artystycznego w związku 
z urządzaną przez siebie w ystaw ą dzieł Smuglewicza zwrócili się do klasz
toru  świętokrzyskiego na Łysej Górze z prośbą o wypożyczenie obrazów,



Obrazy Fr. Smuglewicza w  kościele pobenedyktyńskim na Sw. Krzyżu  235

Trójca Sw.



236 Danuta Trzepizur

obiecując zarazem przeprowadzenie gruntow nej ich restauracji. Władza die
cezjalna nie zgodziła się jednak na przesłanie obrazów 63.

W r. 1906 konserwował obrazy Antoni Lukasiewicz z W arszawy 64.
Gdy w r. 1915, podczas pierwszej wojny światowej, Kielce przeszły 

w zarząd władzy austriackiej, obrazy Smuglewicza wraz z innym i cennymi 
rzeczami w dniu 27 czerwca 1915 r., przed wkroczeniem Austriaków na Św. 
Krzyż, usunięto z kościoła i ukryto 65. Umieszczono je w kościele Św. Krzyża 
w Kielcach 60, a stam tąd w rok później przewieziono sześć obrazów Smugle
wicza z bocznych ołtarzy do B odzentyna67. Do przechowania złożono je 
sześciokrotnie w kostkę, na skutek czego powstały liczne załam ania płótna 
i odpryski farby °8. Siódmy obraz, pt. Trójca Św., pozostał w kościele Św. 
Krzyża w Kielcach 6i).

Obrazy Smuglewicza wróciły na Św. Krzyż dopiero w cztery lata potem. 
W dniu 1 listopada 1920 r. O.S.B. Klemens Dąbrowski sprowadził sześć obra
zów z Bodzentyna. W parę dni później przywieziono do nich ram y 70.

Obraz przedstaw iający Trójcę Św. na skutek przebywania w niekorzyst
nych w arunkach był bardzo przyciemniony i porosły grzybkiem  p le śn i71. 
W 1925 r. przewieziono go do Kielc, do kościoła Salezjanów. Komisja Odbu
dowy Kościoła Świętokrzyskiego, w porozumieniu z konserwatorem , zleciła 
artyście malarzowi Henrykowi Czarneckiemu z Kielc konserwację obrazu. 
Usunął on z powierzchni płótna w arstw y brudu i ślady dawnych restau ra
cji 72. Nieczytelność obrazu na skutek zniszczenia była tak duża, że Czarnecki 
musiał posługiwać się dokładnym opisem dzieła 73. Po zakończeniu prac przy 
obrazie Trójca Św. oddano w 1927 r. Henrykowi Czarneckiemu do konser
wacji pozostałe sześć obrazów Sm uglew icza74. W 1934 r. obrazy zostały 
podklejone nowym płótnem. Potem przystąpiono do ich oczyszczania, u trw a
lania i prasowania 75. Zabiegi przeprowadzane były pod kierunkiem  kielec
kiego konserw atora wojewódzkiego Andrzeja Olesia, który nie dopuszczał 
do żadnych przem alów ek70. W styczniu 1937 r. obrazy przebywały jeszcze 
w Kielcach 77. Źródła archiwalne nie podają daty ich powrotu na Św. Krzyż.

W czasie ostatniej wojny w w yniku nalotów na klasztor została zbom
bardowana południowa część krużganków gotyckich przylegających do ko
ścioła 78. Obrazy Smuglewicza mocno ucierpiały. Przeniesiono je do kaplicy, 
gdzie przebywały w dużej wilgoci, ponieważ uszkodzony dach kaplicy nie 
chronił w dostatecznej mierze przed opadami atmosferycznymi T\

W r. 1945 stwierdzono wielkie zawilgocenie wszystkich obrazów oraz 
utworzenie się grzyba na obrazie Odwiedziny św. Benedykta u św. Schola
styki  80.

W styczniu 1952 r. przyjechała na Św. Krzyż komisja z W arszawy celem 
zbadania stanu zabytku. Członkowie komisji oglądali dokładnie wszystkie 
obrazy i stw ierdzili, że obraz Trójca Św. z głównego ołtarza ma liczne dziury 
w płótnie i przedarcia. Widoczne były plamy i ślady podklejania. Obraz 
przybity był z wierzchu gwoźdźmi do blejtram u, na skutek czego wokół ram y 
na 3 — 5 cm zniszczony był przez rdzę. Obraz z bocznego ołtarza, przedsta
wiający Niepokalane Poczęcie NMP, przybity był również rdzewiejącym i 
gwoźdźmi i zniszczony wokół ram y przez rdzę. Miał jedno pęknięcie w środku, 
ciągnące się przez całe płótno, i trzy pęknięcia poprzeczne. Obraz Znalezienie 
Krzyża św. miał pęknięcie wzdłuż, kilka dziur, plamy i odpryski farby i był 
bardzo zniszczony. Obraz Śmierć św. Benedykta  miał ukośne przedarcie 
w górnej części, parę plam, dziur i odpryski farby na całym płótnie. Obraz
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przedstawiający Św. Scholastykę posiadał plamy i uszkodzenia w górnej 
swojej części, ale był stosunkowo najlepiej zachowany. W najgorszym stanie 
znajdował się obraz wyobrażający Św. Em eryka: miał liczne plamy i przy
ciemnienia farby. P rzedarty  był wzdłuż płótna, posiadał liczne uszkodzenia 
w ośmiu miejscach oraz odpryski farby, głównie z lewej strony w górnej 
części. Obraz pt. Śmierć św. Józefa posiadał uszkodzenia w górnej części płótna 
i przy ram ie 81.

7 stycznia 1955 r. obrazy Smuglewicza zabrane zostały do Pracowni 
Konserwacji Zabytków w W arszawie do gruntownej konserw acji82. Usu
nięto z obrazów w sposób mechaniczny płótna dublujące, zdjęto rozłożony 
klajster i zdublowano ponownie obrazy na wosk. Powierzchnie obrazów zo
stały oczyszczone z brudu i pleśni, usunięto z nich rozłożony werniks, pod
klejono i w yłatano dziury i przedarcia. Zdjęto dawne przemalówki i re tu 
sze położone grubą szorstką w arstw ą, różniące się znacznie w kolorze. 
W niektórych obrazach stwierdzono dość poważne przemycia farby, poza tym 
w niektórych częściach obrazów farba łuszczyła się na skutek słabego zwią
zania z podobraziem. Po związaniu łusek farby z podłożem i założeniu świe
żych kitów obrazy starannie zapunktowano i zawerniksowano. Wykonano 
dokum entację fotograficzną z poszczególnych faz konserw acji83. Obrazy 
powróciły na Św. Krzyż w czerwcu 1955 r . 84

2

Obrazy Franciszka Smuglewicza rozmieszczone są w kościele w sposób 
następujący: obraz największy, przedstawiający Trójcę Św., zawieszony jest 
w głównym ołtarzu w prezbiterium ; pozostałe sześć obrazów — w ołtarzach 
bocznych nawy. Na ścianie południowej, licząc od wejścia, wiszą kolejno: 
Śmierć św. Benedykta, Znalezienie Krzyża św. i Niepokalane Poczęcie NMP, 
zaś na ścianie północnej, również licząc od wejścia — Odwiedziny św. Be
nedykta  u św. Scholastyki, Św. Emeryk  i Śmierć św. Józefa.

Wszystkie obrazy malowane są olejno na grubym  płótnie workowym 
i oprawione w drew niane złocone ramy.

Obraz Trójca Św., o wym iarach płótna w świetle ramy: 500,7 X  297,5 cm, 
pod względem kompozycji dzieli się w kierunku poziomym na dwie wyraźne 
grupy. Górną część obrazu w ypełniają siedzące na chmurach postacie Boga 
Ojca i Chrystusa, nad którym i unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. 
W dolnej części obrazu, oddzielonej obłokami, znajduje się grupa złożona 
z trzech małych aniołków podtrzym ujących chm ury, a na połowie obrazu, 
po obu jego bokach — po kilka aniołków ukrytych częściowo w chmurach 
i tworzących grupy. W dole widoczna jest część globu ziemskiego.

Bóg Ojciec ubrany jest w suknię koloru kremowożółtego, modelowaną 
kolorem szarobrązowym. Nad całością stroju dom inuje długi płaszcz o ciepłym 
odcieniu różowym, cieniowany czerwienią brunatną i brązem. Chrystusa 
okrywa obszerny płaszcz nam alowany w kolorze ciemnoniebieskim, przecho
dzącym u dołu w barw ę granatow ą i czarną.

Tło obrazu jest dość zróżnicowane. Pod stopami siedzących postaci roz
pościerają się ciężkie szaroniebieskawe, u góry lekko fioletowe zwały chmur. 
Nad postaciami Boga Ojca i Chrystusa rozlewa się jasnożółty promienisty 
blask, bijący od postaci białej gołębicy. Nieco dalej blask ten przygasza sza
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rość nieba, przechodząca w barw ę żółtaw obrunatną z domieszką czerwieni. 
Po obu stronach obrazu, na poziomie gołębicy, zarysowują się słabo wi
doczne główki aniołków, przesłonięte częściowo przez brunatnougrow e 
chmury. Niżej obłoki mają barw ę szaroniebieskawofioletową. W dolnej części 
obrazu tło pod obłokami nam alowane jest w kolorze lekkiego fioletu, prze
chodzącego w barw ę ugrowobrunatnopom arańczową.

Obraz zatytułow any Niepokalane Poczęcie ^iMP posiada w ym iary
362.5 X 250 cm, utrzym any jest w tonacji ciemnej i przedstawia depczącą 
węża niew iastę oraz towarzyszących jej aniołów, którzy unoszą się po bo
kach obrazu w dwóch pionowych szeregach. M aria ubrana jest w suknię 
koloru lilioworóżowego, cieniowaną barw ą szarobrunatną, i niebieski płaszcz 
modelowany kolorem granatow ym  i czarnym. Z ciemnego tła, rozświetlo
nego jedynie wokół głowy Marii na kształt aureoli, wydobywają się dość 
niewyraźne postacie aniołów, unoszące się po obu jej stronach, utrzym ane 
w kolorze jasnougrow ym  i modelowane odcieniami brunatnym i.

Obraz Znalezienie Krzyża św. posiada w ym iary w świetle ram y
326.6 X 254,4 cm. Przedstaw ia chwilę cudu, który dokonał się na chorej n ie
wieście przywiedzionej z polecenia św. Heleny do drzewa Krzyża św. Scena 
odbywa się na o tw artej przestrzeni, zamkniętej z tyłu bryłą lasu oraz widocz
nym z dala miastem. Osoby przedstawione na obrazie zgrupowane są wokół le
żącego na ziemi drzewa Krzyża św. Obraz skomponowany jest w ten sposób, 
że krzyż, wychodzący dłuższym końcem z prawego dolnego narożnika i dźwi
gający się stopniowo w górę, dzieli obraz na dwie nierów ne pod względem 
wielkości części. Na pierwszym planie przed krzyżem widzimy leżącą postać 
kobiecą. Po drugiej stronie krzyża stoi św. Helena z wzniesionymi do góry 
rękami. Obok niej znajduje się z jednej strony schylona postać kobieca, 
z drugiej — stojący biskup. Obok niego kilku robotników podtrzym ujących 
górną cześć krzyża. Leżąca na pierwszym planie, a właściwie podnosząca 
się z posłania niew iasta wypełnia tró jkąt, utworzony przez dwa brzegi obrazu 
i biegnący po przeciw prostokątnej krzyż. Białoszarawa barw a jej stroju 
przytłum iona jest kolorem brunatnym . Jedynym  żywszym akcentem  
barwnym  jest tu  tylko beżowoszary płaszcz, ostro modelowany, i b runatny  
m aterac rozłożony na zbliżonej do niego kolorem ziemi. Św. Helena ubrana 
jest w płaszcz żółtougrowozielonkawy, modelowany odcieniem brunatnym , 
ozdobiony perełkam i i haftow anym  szlakiem o wzorze roślinnym. Głowa jej 
przystrojona jest złocistym diademem. Klęcząca niew iasta obok św. Heleny 
ma na sobie bluzkę koloru szarougrowego, a kolana jej okrywa szata o in
tensywnej barw ie czerwonej, rzucającej mocne refleksy na dłoń kobiety. 
Widoczna w głębi, po prawej stronie obrazu postać niewieścia utrzym ana 
jest w tonie brunatnobrązow ym .

Biskup Jerozolim y odziany jest w oliwkowozieloną tunikę, przystrojoną 
wypukłym , ciężkim haftem  oraz w białosrebrzystą kapę, wyszywaną złotymi 
nićmi, narzuconą na ramiona. Głowę jego nakryw a bogata, ozdobiona zło
cistym szlakiem i w ysadzana turkusam i, szarosrebrzysta infuła.

Postacie robotników, dźwigających ciemny, czarnobrązowy krzyż, ma
lowane są w kolorze brunatnym . Jeden z nich ma zarzuconą na plecy płachtę 
koloru ciemnej zieleni. Widoczne w oddali m iasto stanowi szarobrązową 
plamę na horyzoncie. Graniczy z nią zw arta, ciemna grupa drzew, u trzy
mana w tonie brunatnozielonym . U góry rozciąga się brunatnożółte niebo.
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Obraz zatytułow any Śmierć św. Benedykta, o wym iarach płótna w świetle 
ram y 361,5 X  252,3 cm, przedstawia um ierającego przed ołtarzem  św. Be
nedykta. Obraz utrzym any jest w tonacji ciemnej. Scena rozgrywa się w nocy, 
we w nętrzu kościelnym, oświetlonym słabym płomykiem wiecznej lam pki 
i okrągłą tarczą księżyca zaglądającego przez okno. C entralną postacią 
w obrazie jest św. Benedykt, którego bezsilne ciało podtrzym ują dwaj za
konnicy w komżach. Dwaj inni klęcząc żegnają świętego. Scenie towarzyszą 
dwaj starsi zakonnicy, stojący w głębi kościoła.

Sw. Benedykt ubrany jest w ciemny, praw ie czarny habit zakonny 
z kapturem . Na szyi ma zawieszony krzyż. Podobny habit, nieco jednak 
jaśniejszy w kolorze, okrywa zakonnika klęczącego u boku świętego. Inni 
m ają podobnie ciemne stroje, z w yjątkiem  dwóch młodych zakonników, 
stojących za św. Benedyktem, ubranych w białe komże, modelowane kolo
rem szarym. Trupio blada twarz um ierającego starca odcina się sinawym 
kolorytem  od karnacji pozostałych osób.

Widoczna z boku część kamiennej mensy ołtarzowej, ozdobionej u góry 
nikłym  ornam entem  girlandowym, utrzym ana jest w kolorze szarym. Na 
ołtarzu płonie szarobrunatna świeca, osadzona w ciężkim lichtarzu. Przed 
ołtarzem  zwiesza się z sufitu m etalowa lam pa, ozdobnie kuta, malowana 
w kolorze szarym  im itującym  srebro. Płom yk jej oświetla stojącego w głębi 
zakonnika, barw iąc tw arz jego i ręce na kolor brunatnopom arańczowy. Wi
doczny przez okno księżyc przedstawiony jest w postaci kuli zawieszonej 
na brunatnym  tle, świecącej w środku jasnożółtym światłem, przechodzą
cym przy brzegach w kolor czerwonopomarańczowy.

Obraz Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki posiada wym iary 
płótna w świetle ram y 362,2 X 254 cm. Tematem obrazu, utrzymanego 
w ciemnej tonacji, jest rozmowa św. Scholastyki z bratem  — św. 
Benedyktem. Scena rozgrywa się w celi domku pustelniczego św. Schola
styki. Święta siedzi na krześle przy stole, a przed nią stoi z rozłożonymi rę
kam i św. Benedykt z dwoma towarzyszącymi mu zakonnikami. Wszystkie 
postacie ubrane są w bardzo ciemne stroje zakonne. Na szyi św. Benedykta 
zawieszony jest jasnobrązowy krzyż na niebieskiej wstążce. Tło obrazu sta
nowi ściana pustelni, malowana w kolorze szarobrunatnym , przebita dużym 
prostokątnym  oknem, ozdobnie zakratowanym . Przez okno widać wycinek 
krajobrazu z szalejącą burzą — szarofioletowe skały, wyżej zielonoszaro- 
niebieskie niebo z różowymi, przechodzącymi w kolor lila obłokami, prze
darte  dwoma cienkimi zygzakami błyskawic, z których jedna utrzym ana jest 
w intensyw nym  jasnożółtym kolorze. Zwieszająca się nad oknem zasłona 
posiada barw ę brunatnobrązow ą.

Obraz zatytułow any Św. Emeryk, o w ym iarach płótna w świetle ramy
361,1 X 252 cm, przedstawia scenę rozgrywającą się w tle krajobrazu gór
skiego. Tem atem  obrazu jest legenda o przekazaniu przez św. Em eryka re
likw ii Krzyża św. dla klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Środek 
obrazu zajm uje młodzieniec w bogatym stroju, zwrócony tw arzą i postawą 
do anioła, stojącego obok niego, nieco wyżej na skale. Obok królewicza znaj
duje się jego koń i psy myśliwskie.

Święty Em eryk ubrany jest w jasnoszaroniebieskaw y, bardzo obcisły 
strój, podobny do ubioru hajduków w ęgiersk ich86, przepasany szerokim, 
m iękkim pasem tureckim  ze złocistej tkaniny barw nie haftow anej 8e. Na ten 
spodni strój królewicz ma narzucony płaszczyk bez rękawów, koloru jasno-
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am arantowego, ozdobiony przy brzegach żeberkam i ze złocistej haftow anej 
taśmy pasm anterii, zakończonymi owalnymi zap inkam i87. Na nogach św. 
Em eryka widzimy obcisłe czerwone buciki węgierskie z wydłużonymi noska
mi 8S. W ręku młodzieńca znajduje się relikw iarz ze szczątkami drzewa 
Krzyża św. w kształcie krzyża benedyktyńskiego, ozdobionego drogimi ka
mieniami. Szabla, zawieszona u boku królewicza w pochwie koloru g rana
towoczarnego, ma bogatą złotą rękojeść i lekko zakrzywiony kształt, cha
rakterystyczny dla szabel węgierskich 8<J.

Postać anioła okrywa luźna szata barw y kremowougrowej, modelowana 
kolorem brunatnym . Pióra jego skrzydeł utrzym ane są w barw ie szaronie- 
bieskiej, przechodzącej w lekki fiolet. Koń królewicza jest maści jasnokasz- 
tanowatej. Zdobi go w spaniała uprząż z wytłaczanej skóry, nabijana kolo
rowymi klejnotam i. Psy — jeden biały w brunatne plamy, drugi o barw ie 
sierści żółtougrowej — posiadają na szyi czerwone obroże. Na płaskiej, b ru - 
natnoszarej skale, po której stąpa anioł, leży czapka m ag ie rk a90 uszyta 
z ciemnobrązowego futerka, podbita w ew nątrz białą skórką. Czapka, zwień
czona u góry białym  piórem, spiętym jak klam rą rubinam i oprawionymi 
w złoto, ozdobiona jest ponadto perłam i i jasnobrązowym  pomponem.

Ziemia nam alowana jest w kolorze brunatnym , a widoczne za aniołem, 
po lewej stronie obrazu, drzewo liściaste — w brunatnozielonym. Natom iast 
po prawej stronie kompozycji grupa drzew cieszy oko różnymi odcieniami 
zieleni. Skały zgrupowane na trzech planach różnią się między sobą zdecy
dowanie kolorem. Znajdujące się najbliżej — utrzym ane są w barw ie piasko
wej, przechodzącej u góry w ugier. Skały na dalszym planie mają kolor 
szarofioletowy, a najbardziej odległe — niebieskozielonkawy, rozjaśniający 
się na szczytach. Nad skałami rozciąga się brunatnopom arańczowe niebo, 
przechodzące u góry w kolor lila, a jeszcze wyżej, z prawej strony obrazu — 
w błękit.

Obraz Śmierć św. Józefa, o wym iarach płótna w świetle ram y 359,6 X
249,2 cm, przedstawia ostatnie chwile św. Józefa, leżącego bezsilnie na 
łóżku, żegnanego przez Chrystusa i Marię. Scena rozgrywa się we wnętrzu 
mieszkalnym. Przy łożu um ierającego siedzi na krześle stroskana Maria, obok 
niej stoi Chrystus błogosławiący świętego gestem wyciągniętej ręki.

Bladosina karnacja ciała um ierającego człowieka odcina się wyraźnie 
od żywej barwy nakrycia otulającego jego ciało. Nakrycie to, o barw ie 
jasnougrow ej, miejscami żółtobrązowej, cieniowane kolorem brunatnym , 
sąsiaduje z szarobrunatnym  kolorem prześcieradła i intensyw ną barw ą po
duszki, podpierającej wysoko głowę świętego, utrzym anej w kolorze różu 
indyjskiego. M aria ubrana jest w jasnogranatow y płaszcz modelowany 
czernią, spod którego widoczny jest rękaw  szarougrowej sukni. Głowę jej 
nakryw a jasnougrow a zasłona. Chrystus ma na sobie suknię w kolorze in
tensywnego różu, modelowaną barwą czerwonobrązową i brunatną, i błę
kitny płaszcz cieniowany granatem  i czernią. Podłoga nam alowana jest 
w kolorze jasnobrunatnym . Tło, utrzym ane w odcieniach brunatnych i bru- 
natnoszarych, u góry rozjaśnia się, przechodząc w kremowoszarobrązową 
aureolę, otaczającą głowę Chrystusa. Zwieszająca się nad łóżkiem opona po
siada kolor brunatnoczarny.

Opisane wyżej obrazy Fr. Smuglewicza nie są dostatecznie zabezpieczone 
przed niesprzyjającym i w arunkam i atmosferycznymi panującym i na Św. 
Krzyżu. Dość znaczna wilgotność powietrza i niska tem peratura, utrzym u-
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jące się stale w kościele, przyczyniły się już do tego, że obrazy konserw o
wane ostatnio w 1955 r. ulegają ponownemu niszczeniu. Znajdujące się po
wyżej i poniżej ram  wyloty kanałów w entylacyjnych, wybitych w ścianie 
pod obrazami, ze względu na zbyt małe rozm iary nie gw arantują należytego 
dopływu powietrza do odwroci obrazów, przylegających całą powierzchnią 
ram  do ścian.

Stosunkowo najlepiej zachowany jest obřaz Niepokalane Poczęcie NMP, 
bowiem ram a na skutek nierówności ściany nie przylega do niej ściśle dolną 
krawędzią. Na płótnie widoczne są tylko nieliczne spękania kitów oraz nie
wielkie zabielenia w w arstw ie werniksu. Podobne zniszczenia w ystępują 
prawie we wszystkich płótnach. Najbardziej wyraźne zabielenia w erniksu 
obserwować można w obrazach: Śmierć św. Benedykta  i Odwiedziny św. 
Benedykta u św. Scholastyki, zwłaszcza w ich dolnych partiach, gdzie pewne 
fragm enty obrazów stały się zupełnie nieczytelne. Obrazy: Trójca Św., Zna
lezienie Krzyża św., Śmierć św. Benedykta  i św. Emeryk,  posiadają liczne 
sfalowania w dolnej części płótna, co spowodowało spękania kitów. Ponadto 
obraz z głównego ołtarza ma kilka dość dużych rozdarć i u dołu obrazu pę
cherze, powstałe między płótnem  oryginału a dublażem. Przez środek obrazu 
Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki biegnie w kierunku poziomym 
silnie zaznaczająca się fałda. Podobna fałda w ystępuje na płótnie Śmierć św. 
Józefa. K ity w tym  obrazie posiadają powierzchnie zm atowiałe i miseczko- 
wate wygięcia brzegów. W punktowaniach na różowej szacie Chrystusa na
stąpiła zmiana kolorów. We wszystkich obrazach przy dolnej kraw ędzi zma
towiały punktowania na kitach.

3

Świętokrzyskie obrazy Fr. Smuglewicza pod względem kompozycji dają 
się podzielić na trzy grupy: skomponowane na zasadzie sym etrii, zbudowane 
po przekątnej obrazu i wpisane w formę nieregularnej elipsy.

Do pierwszej grupy trzeba zaliczyć przede wszystkim  obraz przedsta
wiający Trójcę Św., k tóry wyróżnia się zdecydowaną sym etrią układu. Pod 
względem kompozycji dzieli się on w kierunku pionowym i poziomym na 
dwie części. Szczególnie wyraźnie zaznacza się podział w kierunku piono
wym. Górna część kompozycji z przedstawieniem  Trójcy Św., zajmująca 
większą część obrazu, wpisana jest w nieregularną formę koła, którą wy
kreślają siedzące na chm urach postacie Boga Ojca i C hrystusa oraz umiesz
czony nad nimi Duch Św. w postaci gołębicy. Ponadto kompozycja obrazu 
daje się ująć w pewną linię płynną, otaczającą obraz na kształt elipsy, co 
spraw ia wrażenie zamkniętej całości kompozycyjnej i obok sym etrii jest 
drugim ważnym elementem charakterystycznym  dla niektórych kompozycji 
Smuglewicza. Górną, nieco szerszą od dolnej część elipsy w ykreślają posta
cie Trójcy Św., dolną — grupa aniołków dźwigających chmury. W połowie 
wysokości elipsa rozszerza się, obejmując w swoje granice grupki aniołków 
i cherubinów umieszczonych po obu bokach obrazu. W ramach tej elipsy 
można jeszcze wykreślić linię płynną zbliżoną do ósemki, która bierze po
czątek u góry od postaci gołębicy, otacza z lewej strony obrazu postać Chry
stusa i przechodzi esowatym wygięciem z lewej strony obrazu na prawą,, 
k ierując się ku dołowi, gdzie okrąża grupę aniołków; powracając do góry, 
linia ta przecina się nieco powyżej środka obrazu ze swoim biegiem po-
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przednim, pnie się w górę, otaczając z praw ej strony postać Boga Ojca i za
m yka kompozycję, łącząc się z punktem  wyjścia. W tym  zamkniętym  ukła
dzie kompozycyjnym pewien wyłom stanow i tylko otw arta ku dołowi część 
globu ziemskiego, znajdująca się w dolnej części obrazu.

Siedzące u góry na chm urach postacie Boga Ojca i Chrystusa, zwrócone 
sym etrycznie do siebie, układem  swoim przypom inają formę serca, k tórą 
lekko narusza praw a noga Chrystusa wychylona do tyłu. Gesty w yciągnię
tych rąk Chrystusa i błogosławiącej dłoni Boga Ojca podkreślają wzajemną 
łączność postaci. Ręce Chrystusa, przechodzące łagodnym łukiem  w kierunku 
postaci Boga Ojca, łączą się z kierunkiem  biegu odpowiednich fałd płaszcza 
Boga Ojca. Ważnym elem entem  kompozycji jest uniesiona do góry praw a 
dłoń Boga Ojca, k tóra nawiązuje do postaci gołębicy i równoważy w ychy
lenie w bok prawej nogi C hrystusa; przez nią przebiega także pionowa oś 
obrazu, wychodząca u góry od postaci gołębicy. Oś ta przechodzi poprzez 
dłoń Boga Ojca i przebiegając między kolanam i obu postaci, opada w dół, 
gdzie z kolei przecina stopkę aniołka siedzącego na chmurze.

Sym etrię kompozycji podkreślają także dwie grupy aniołków i cheru
binów, rozmieszczone po obu stronach obrazu.

Do tej grupy zaliczyć należy także obraz przedstaw iający Niepokalane 
Poczęcie N M P 41. Pośrodku obrazu umieszczona jest postać NMP, a po obu 
jej stronach unoszą się w dwóch prawie pionowych, zbliżających się do 
siebie u góry szeregach postacie aniołów. Chcąc uniknąć monotonii w przed
staw ianiu podobnych do siebie szeregów, artysta  ustaw ił postacie anio
łów w bardzo różnych pozach, bez naruszenia jednak kształtu  zw artych sze
regów. Sym etrię tego układu akcentują jeszcze dobitniej wyciągnięte ku 
Matce Bożej ręce dwóch aniołów, znajdujących się najbliżej Marii. Obaj anio
łowie wyciągają lewe ręce, a to na skutek tego, że jeden z nich, znajdujący 
się u lewego boku M arii, przedstawiony jest z tyłu. Takie ustawienie spo
wodowane zostało także w celu pewnego urozmaicenia układu w ogólnych 
zarysach symetrycznego. '

Obraz przedstaw iający Śmierć św. Benedykta  skomponowany jest także 
na zasadzie klasycznej sym etrii, ale jednocześnie z tym  układem  w ystępuje 
tu  barokowa asym etria, przejaw iająca się między innym i w skośnym usta
wieniu grupy zakonników otaczających św. Benedykta. Sześciu zakonników 
zgrupowanych wokół centralnej postaci św. Benedykta ustaw ił artysta 
mniej więcej sym etrycznie, po trzech z każdej strony świętego. Dwaj z nich, 
podtrzym ujący świętego z tyłu, m ają głowy pozbawione zarostu i ubrani są 
w białe komże, tworzące dwie jasne plam y wokół ciemnej postaci św. Be
nedykta, przy czym wielkość tych białych plam i ich natężenie są zdecydo
wanie różne. Dwaj inni zakonnicy, ubrani w ciemne habity, klęczą po obu 
stronach świętego; z tyłu, w tle, stoją również po obu stronach obrazu dwaj 
brodaci mnisi.

Poważnym elementem, zakłócającym sym etrię kompozycji, jest ołtarz, 
umieszczony z prawej strony obrazu. Również pod względem walorów obraz 
nie przedstawia się sym etrycznie, chociaż jasną plamę księżyca rozświetla
jącego praw ą stronę obrazu równoważy w pewnym stopniu nikły płomyk 
wiecznej lampki, wiszącej przed ołtarzem, i światło, odbijające się od jej 
metalowej powierzchni.

Obrazy zaliczone do pierwszej grupy charakteryzują się prostym  
i przejrzystym  układem kompozycyjnym. Ich starannie przeprowadzone po-



Obrazy Fr. Smuglewicza w  kościele pobenedyktyńskim na Sw. K rzyżu  245

Śmierć św. Benedykta



246 Danuta Trzepizur

działy zdradzają dążenie artysty  do przemyślanej i wyraźnie określonej 
formy.

Pewną trudność sprawia uszeregowanie obrazu Odwiedziny św. Bene
dykta u św. Scholastyki. Pod względem kompozycyjnym obraz dzieli się 
w kierunku pionowym na dwie części. Z lewej strony znajduje się siedząca 
postać kobieca, z prawej grupa trzech stojących mężczyzn. Elem ent wiążący 
obie części kompozycji stanowią wyciągnięte ręce stojącego z prawej strony 
zakonnika i siedzącej po przeciwnej stronie niewiasty. Obie grupy pod 
względem wielkości nie są równe, dlatego siedząca postać św. Scholastyki 
występuje na tle ciężkiej, ciemnej zasłony, k tóra w pewnym stopniu w y
rów nuje wzajemny stosunek obu mas. Ze względu na podział kompozycji 
na dwie części płótno to zaliczymy do zespołu obrazów wyróżniających się 
sym etrią, zastrzegając się jednakże, że nie jest to przykład typowy dla tej 
grupy, bowiem stwierdzić tu  można także ustawienie form, przypom inające 
układ po przekątnej, przejaw iające się w wyciągniętej ręce św. Benedykta 
i ukośnym ustawieniu głów postaci. Głowa św. Scholastyki znajduje się 
w połowie wysokości obrazu, natom iast głowy św. Benedykta i tow arzyszą
cych mu zakonników — na wysokości mniej więcej dwóch trzecich (licząc 
od dolnej krawędzi obrazu). Linia ukośna łącząca głowy św. Scholastyki 
i jej b ra ta  załam uje się u góry i przechodzi w linię poziomą, którą w yzna
czają głowy dwóch pozostałych zakonników. Bieg tej linii dzieli kompozycję 
obrazu na dwie części, dolną w ypełniają postacie ludzkie, górną — wnętrze 
pckoju z oknem i kotarą.

Trzeba także zwrócić uwagę w tej kompozycji na dwa wyraźne tró jkąty , 
utworzone z jasnych plam na ciemnym tle obrazu. Jeden z tró jkątów  tw o
rzy głowa św. Benedykta i jego dwie rozstawione dłonie; drugi — ręce św. 
Scholastyki i praw a dłoń św. Benedykta.

Do grupy obrazów o kompozycji zbudowanej po przekątnej należy zde
cydowanie zaliczyć, ze względu na jego charakterystyczny układ, obraz 
przedstawiający Św. Emeryka.  Pośrodku obrazu znajdują się dwie postacie 
stojące obok siebie, z których jedna ustawiona jest wyżej od drugiej, dzięki 
czemu zachowany jest skośny układ kompozycji. Postać św. Emeryka, sto ją
cego w kontrapoście, stanowi mocny akcent pionowy kompozycji. Odpowied
nikiem dla niego jest sylwetka anioła, stojącego o pół postaci niżej, k tóry 
nachylony lekko ku św. Emerykowi stanowi drugi akcent pionowy tej kom 
pozycji. Budowę obrazu po przekątnej podkreśla jeszcze wyraźniej biegnące 
na ukos skrzydło anioła, sięgające swym górnym końcem górnego, lewego 
brzegu obrazu. Linia dająca się wyprowadzić z tego rogu biegnie przez skrzy
dło anioła i przechodzi w połowie wysokości postaci anioła i św. Emeryka, 
przy czym dłonie królewicza znajdują się ściśle na tej linii. W dolnym, p ra 
wym rogu linia przekątna obrazu nieco się gubi, bowiem nie jest niczym 
specjalnie podkreślona. Przechodzi ona pomiędzy przednim i kopytami konia.

Ciekawe jest ustawienie postaci św. Emeryka i anioła. Obie postacie 
wygięte są lekko ku sobie. Wygięcie ciała anioła (nie licząc skrzydła) po
wtórzone jest w postaci św. Em eryka z tą różnicą, że w przeciwną stronę 
i nieco niżej, dzięki czemu tworzy się bardzo płynna linia litery  S przechy
lonej mocno do tyłu. Dla zrównoważenia układu po przekątnej artysta 
wprowadził szereg akcentów przeciwstawiających się tem u układowi. Np. 
rozłożone w bok ramiona anioła, rozwiana fałda jego szaty, której kierunek



jest najw yraźniej przeciwstawny linii przekątnej, a także ustawienie zwie
rząt uzupełniających kompozycję.

Pozostałe dwa obrazy Śmierć św. Józefa i Znalezienie Krzyża św. nie 
dadzą się zaliczyć do żadnej z grup poprzednich, ponieważ zbudowane są na 
innej zasadzie kompozycyjnej, przypominającej nieregularną elipsę lub 
wielobok.

Bardzo ciekawie ze względu na swą kompozycję przedstawia się obraz 
Znalezienie Krzyża św. A rtysta wprowadził tu  dużą ilość osób, które zgru
pował wokół leżącego na ziemi krzyża, dzielącego swymi ram ionam i zebrany 
tłum  na trzy  oddzielne grupy. Postać siedzącej niew iasty na pierwszym planie 
wpisana jest łukiem wykreślonym przez jej podniesioną głowę, wygięte plecy 
i fałdę szaty, układającej się wokół jej wyciągniętej prawej nogi — w tró j
kąt, utworzony z dwóch boków lewego, dolnego narożnika i biegnącej 
ukośnie belki krzyża. W yciągnięta do przodu ręka kobiety i jej twarz, zwró
cona w stronę krzyża, k ieru ją nasz wzrok na wyniosłą i m onum entalną po
stać niewieścią stojącą po drugiej stronie. Przyklękająca obok niewiasty 
młoda dziewczyna również pochyla głowę w kierunku siedzącej kobiety 
i wyciąga ku  niej rękę, dzięki czemu istnieje powiązanie między tym i obiema 
grupami. Także związek z trzecią grupą przeprowadzony jest za pomocą 
rozłożonych rąk biskupa, który wraz z grupą robotnikow tworzy trzecią 
część kompozycji. W obrazie da się wyróżnić biegnąca na ukos elipsa, wy
kreślona przez łuk postaci siedzącej kobiety, w yciągniętą rękę klęczącej 
dziewczyny, głowę św. Heleny i jej podniesione do góry dłonie oraz prawe ra 
mię biskupa. Trzeba przyznać, że obraz Znalezienie Krzyża św. przemyślany 
jest bardzo starannie i logicznie. Obserwujemy w nim dążność do zwartej 
więzi kompozycyjnej między postaciami biorącymi udział w akcji.

W obrazie Śmierć św. Józefa  elem enty składające się na jego kompozycję 
wpisane są również w formę nieregularnej elipsy, k tó ra w ykreślona jest 
przez głowę i prawe ram ię św. Józefa, ukośny bieg fałdów nakrycia opada
jącego na podłogę, stopę M arii i fałdy szaty okryw ającej jej lewą nogę, da
lej — przez jej plecy oraz głowę pochyloną ku plecom i głowie stojącego 
obok niej Chrystusa. Tu płynna i łącząca się dotąd linia uryw a się, podobnie 
jak w obrazie Znalezienie Krzyża św., gdzie również istnieje przerwa między 
głową i rękam i św. Heleny. W omawianym obrazie można przeprowadzić 
umowną linię sięgającą podniesionych palców błogosławiącej ręki Chrystusa 
i złączyć ją z głową św. Józefa, skąd forma elipsy bierze swój początek. Dla 
uniknięcia przeciążenia praw ej strony obrazu, gdzie znajdują się dwie po
stacie tworzące dużą masę kompozycyjną, artysta  umieścił pośrodku wy
ciągniętą do błogosławieństwa rękę Chrystusa, k tóra dzięki swemu położe
niu przekazuje część ciężaru na lewą stronę obrazu. Podobne zadanie ma 
spełniać ciemna kotara odchylona na lewą stronę i stojące po tej stronie 
naczynia. W kompozycji uderza równowaga między elem entam i pozio
mymi — jakim i są: łoże z leżącą postacią św. Józefa i wyciągnięta ręka 
Chrystusa — a elem entam i pionowymi — postacią stojącego Chrystusa 
i siedzącej Marii.

Zestaw iając uwagi nad poszczególnymi obrazami, znajdującym i się 
w kościele na Św. Krzyżu, trzeba powiedzieć, że kompozycja ich jest prze
m yślana i ciekawa. Widać w niej cechujące Smuglewicza zamiłowanie do 
sym etrii i jasnego układu grup.
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Analiza kolorystyczna świętokrzyskich obrazów Fr. Smuglewicza nie w y
kazuje żadnych oryginalnych wartości w rozwiązywaniu zagadnień barwy. 
Zarówno ton ogólny jak  i poszczególne zestawienia kolorów spotkać można 
w w ielu innych kompozycjach tego artysty.

Charakterystyczne dla Smuglewicza jest stosowanie niemal w każdym  
obrazie kolorów ugrowych, szarożółtych i całej gamy odcieni brunatnych 
i szarobrunatnych, a także zestawianie obok siebie barw  niebiesko-żółtych 
i błękitno-różowych. To ostatnie zestawienie uderza najbardziej w obrazie 
Trójca Św.,  gdzie łagodny, prom ieniujący ciepłem kolor różowego płaszcza 
Boga Ojca doskonale harmonizuje z zimną, ciemnoniebieską plamą szaty 
Chrystusa. Te dwa intensywne kolory, położone obok siebie, nadają ton 
barw ny całej kompozycji. Zalety tego zestawienia podkreślają jeszcze prze
różne odcienie kolorów szarych i brunatnych, w których malowane jest tło 
i ciężkie, ołowiane chmury, spraw iające wrażenie jakichś gąbczastych ciał. 
Zestawienie koloru różowego z niebieskim w ystępuje także w obrazach: 
Śmierć św. Józefa  (w szatach Chrystusa) i Niepokalane Poczęcie NMP, gdzie 
intensyw nie niebieski, cieniowany granatem  i czernią płaszcz M atki Boskiej 
zharmonizowany jest tym  razem z lekko różowym, w padającym  w odcień 
lila kolorem sukni. W kompozycji Trójca Św.  Smuglewicz utrzym ał równo
wagę kolorystyczną dzięki staw ianiu obok siebie barw  zimnych i ciepłych, 
jasnych i ciemnych. Małe aniołki w tym  obrazie malowane są na praw ach 
kontrastu. Część z nich posiada ciepłą, jasnoróżową karnację ciała, a część 
utrzym ana jest w kolorze terrakoty. Barw ę terrako ty  stosuje Smuglewicz 
praw ie zawsze do przedstawienia osób schowanych w cieniu. Na obrazie 
Znalezienie Krzyża św. potraktow ał artysta w ten sposób grupę robotników 
i niew iastę stojącą za św. Heleną. Podobnie, choć w tonie nieco jaśniejszym, 
nam alowana jest postać zakonnika, towarzyszącego św. Benedyktowi, 
w obrazie Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki.  Cały ten obraz 
utrzym any jest w tonach bardzo ciemnych, bowiem znaczną przewagę m ają 
w nim kolory brunatne, szare i czarne. Kolor biały, zestawiony z czernią 
szat św. Scholastyki, przytłum iony jest odcieniem szarym. Pewne ożywienie 
kolorystyczne wnosi tu  krajobraz za oknem. W krajobrazie tym  łączą się 
razem  liczne odcienie fioletu, szarości, zieleni i błękitu  oraz odcinająca się 
od nich jasnożółta smuga błyskawicy przecinającej niebo. W podobnie 
ciemnych barwach utrzym any jest obraz przedstaw iający Śmierć św. Bene
dykta.  Tu także obserwujem y zestawienie koloru białego z czarnym; przy
tłum iona szarością biel komż zakonników zestawiona jest z czernią habitów 
i b runatną szarością tła. Świecący pomarańczowożółtym światłem  księżyc 
za oknem, rozjaśniający nieco mroczne w nętrze kościoła, stanowi pewien 
żywszy akcent w tym  posępnym kolorycie. Podobne zadanie spełnia nikły, 
pomarańczowożółty płomyk wiecznej lampki. Zarówno w tej kompozycji, 
jak  i w obrazie Śmierć św. Józefa, uderza blada karnacja ciał um ierających 
postaci, odbijająca zdecydowanie od karnacji osób pozostałych. W podobnie 
bladych barw ach namalowane jest anemiczne, wycieńczone ciało chorej nie
w iasty w obrazie Znalezienie Krzyża św.

Dość typowe dla palety Smuglewicza jest częste stosowanie wszelkich od
cieni ugrów. Spotykam y ten kolor w obrazie Śmierć św. Józefa, gdzie w in ten
sywnej barw ie ugrowej nam alowane jest okrycie otulające św. Józefa, a w sza
cie M arii jasny odcień ugru tworzy udaną kompozycję z ciemnoniebieskim 
kolorem płaszcza; w obrazie Św. Emeryk  (szata okrywająca anioła), w kom 
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pozycji Niepokalane. Poczęcie NMP  (postacie aniołów), a także w obrazie 
Znalezienie Krzyża św., gdzie ugrowozłocisty z lekko zielonkawym odcieniem 
kolor płaszcza św. Heleny, okrywającego jej potężną postać, przez swą m a- 
terialność i łagodny ciepły koloryt daje efekt barokowy. Zestawiony on jest 
z oliwkowozielonkawą plamą tuniki stojącego obok biskupa i okrywającą 
jego ramiona srebrzystoszarą kapą. Spotykam y tu  także różne odcienie ugru 
z mniej lub więcej natężonym  kolorem brunatnym , aż do czarnobrunatnego 
włącznie. Jedynym  bardziej intensywnie świecącym kolorem w tym obrazie 
jest czerwona szata, okrywająca kolana przyklękającej niewiasty, której 
nasycona barw a rzuca jasnoczerwone refleksy na jej rękę i twarz. W czy
stym kolorze zielonym nam alowana jest płachta, okrywająca plecy jednego 
z robotników, ale już do pobliskiej grupy drzew, zamykającej częściowo 
kompozycję od tyłu, użył artysta  barw y zielonej zmieszanej z brunatną 
i w efekcie uzyskał kolor dosyć ciemny. Pozostałe barw y są również łamane 
kolorem brunatnym  lub szarym.

N ajbardziej barw ny jest obraz przedstaw iający Św. Emeryka; uderza 
w nim przede wszystkim żywy, am arantowom alinowy kolor wierzchniego 
stroju św. Em eryka, zestawiony z jasnym , białoszaroniebieskim kolorem 
stro ju  spodniego. Czystymi barw am i malowane są czerwone buciki króle
wicza, obroże jego psów i złocisty pas. W przyjem nym , jasnym  kolorze u trzy 
mana jest kremowougrowa szata anioła, którego skrzydła mienią się sre
brzystą szarością podbarwioną fioletem. Mocny akcent barw y stanowi jasno- 
kasztanow aty kolor konia, stojącego obok królewicza, oraz zielonooliwkowa 
grupa drzew po prawej stronie. Kolor skał i nieba, podobnie jak w innych 
obrazach, złożony jest z wielu plam barwnych.

Często stosowany przez artystę „łagodny, złotawy koloryt” !’2, przesyca
jący wszystkie jego obrazy, świadczy o pewnych reminiscencjach baroko
wych, których nie brak w klasycyzmie Smuglewicza. W obrazach święto
krzyskich ów odcień złotawy nie w ystępuje tak wyraźnie, bowiem został 
starty  przez szereg nieudolnych konserwacji. Z tego samego powodu nie 
można nic powiedzieć o pierw otnej fakturze tych obrazów. Plastykę przed
miotów wydobywa malarz przez cieniowanie tym samym kolorem, odpo
wiednio przyciemnionym, lub barw ą czarną. Smuglewicz nie był wielkim 
kolorystą. Analiza jego dzieł w ykazuje wyraźny suprem at rysunku nad 
barwą, która wypełnia ściśle granice przez niego wykreślone. Paleta artysty 
odznaczała się niewielką gamą kolorów. Z reguły pow tarzał on w swych 
obrazach pewne zestawienia barwne, co przy większej liczbie oglądanych 
dzieł daje wrażenie pewnej monotonii.

Postacie, malowane przez Smuglewicza, mimo zachowanych klasycznych 
proporcji ciała, wynoszących 8 głów w całości, spraw iają wrażenie pewnej 
ociężałości przez to, że ubrane są w obszerne szaty o obfitych i sztywnych 
fałdach. Szczególnie dobitnie da się to zauważyć w obrazie Niepokalane Po
częcie NMP. Postać M arii wydaje się przysadzista i dziwnie krótka właśnie 
dzięki rozwianym fałdom ogromnego płaszcza, k tóry  ją okrywa. Postacie 
pozbawione owych fałdzistych strojów, na przykład św. Em eryk ubrany 
w obcisły strój lub postać anioła w tym  samym obrazie — są w proporcjach 
znacznie smuklejsze.

Smuglewicza, klasy cystę wychowanego na wzorach sztuki antycznej, 
interesow ały przede wszystkim zagadnienia związane z budową ciała ludz
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kiego. Wywiózł on z Rzymu znajomość anatomii, zdobytą w wyniku szcze
gółowych studiów nad posągami rzymskimi, i doświadczenia swoje wpro
wadzał do komponowanych przez siebie postaci. Jego zamiłowanie do malo
wania ciał nagich przejawia się w stw arzaniu okazji, naw et w obrazach 
religijnych, do przedstaw iania bodaj fragm entów  pięknych ciał ludzkich, 
które kształtow ał na wzór bóstw antycznych. Okazji takiej dostarczyły mu 
także tem aty obrazów dla kościoła na Św. Krzyżu. W obrazie Trójca Św. 
przedstawił odkryte do połowy m uskularne ciało Chrystusa. Potężny tors 
i silnie umięśnione ręce namalowane są bardzo starannie i poprawnie. Trochę 
dziwnie wygląda nad mocnymi nogami i tym wspaniałym  torsem mała głowa 
Chrystusa. Potężnie także przedstawia się ciało siedzącego obok Boga Ojca, 
spowite w suknię i obszerny płaszcz, poprzez którego fałdy można dopatrzyć 
się również atletycznej budowy. Realistycznie potraktow ał artysta  ręce 
i nogi Boga Ojca, zaznaczone siecią błękitnych żyłek. Nieco nienaturalnie 
przedstawiona jest lewa ręka Boga Ojca. Palce jej nie otaczają trzym anego 
przedmiotu, co sprawia wrażenie, że przedmiot ten wysunie się z ręki. P rzed
stawione na tym obrazie małe, nagie aniołki, o pyzatych buziach i pulchnych 
ciałkach z wydętym i brzuszkami, mają wygląd dziwnie niezgrabny. Ich po
ważne i zamyślone twarzyczki o grubych rysach, nie odznaczające się urodą, 
są pozbawione dziecinnego wdzięku.

Młodzieńcza postać anioła z obrazu Św. Emeryk  jest wynikiem  anato
micznych studiów Smuglewicza. W tej dobrze umięśnionej sylwetce dźwięczą 
dalekie odgłosy sztuki Michała Anioła i jego naśladowców. Ówczesne obrazy 
o treści religijnej i mitologicznej, będące tw oram i uczniów akadem ii rzym 
skiej, przeładowane są podobnymi postaciami o teatralnych gestach. Praw ie 
nagie ciało anioła potraktow ane jest poprawnie. Pewne zastrzeżenie budzi tylko 
lewa noga wysunięta do przodu, nienaturalnie wygięta w łydce, szczególnie 
ze strony zewnętrznej. Postać św. Emeryka, którego budowa anatomiczna 
widoczna jest dzięki obcisłemu ubiorowi, ustawiona jest nieco wadliwie — 
nie sprawia wrażenia statycznego, wygląda jakby miała się przewrócić. 
Dzieje się tak dlatego, że wychodzący z dołka podkrtaniowego między oboj
czykami pion ciężkości jego ciała, k tóry powinien trafić w zewnętrzną 
kostkę nogi pracującej — u św. Em eryka trafia nieco poza nią. Królewicz 
stoi mocno oparty na lewej nodze i podpiera się praw ą nogą zgiętą lekko 
w kolanie. Według prawideł budowy ciała ludzkiego kolano nogi pracującej 
powinno wypaść wyżej, a nogi zawieszonej — n iż e j93, czyli odwrotnie niż 
u św. Emeryka.

W obrazie Śmierć św. Józefa  przedstawione jest odkryte do połowy 
piersi nagie ciało starego człowieka. Obserwujem y tu zaznaczoną wyraziście 
m uskulaturę nagiej, spracowanej ręki, pooraną zmarszczkami tw arz, po
marszczoną i żylastą szyję. W obrazie Niepokalane Poczęcie NMP  widzimy 
natom iast dobrze rozwinięte, młode ciała aniołów okrytych lekko szatami.

4

Obrazy Smuglewicza, w których z reguły w ystępuje niewielka ilość osób, 
w yróżniają się powagą i spokojem. Cechuje je brak gwałtownego ruchu, 
akcji czy działania. A rtysta „utrw alał akcję w jednym , symbolicznym nie
jako momencie; rozwianie szat czy gestykulacja dopowiadały resztę”. Jego 
obrazy opowiadają zdarzenie w sposób bardzo literacki, szczególnie przez
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„teatralną, wykoncypowaną gestykulację” s4. Charakterystyczny jest, często 
powtarzany w jego kompozycjach, gest rozłożonych rąk, który, zależnie od 
okoliczności i od osoby używającej go, ma znaczenie bardzo różne. Obser
wujemy taki gest u anioła w obrazie Św. Emeryk,  u św. Benedykta w kom
pozycjach: Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki i Śmierć św. Be
nedykta  oraz w obrazie Znalezienie Krzyża św., gdzie powtarza go biskup. 
Opowiadającym gestom rąk towarzyszy odpowiedni w yraz twarzy ukazu
jący stan psychiczny bohaterów. Akcja w każdym obrazie dzieje się sama 
dla siebie, niezależnie od widza. Tylko w jednym  w ypadku jest inaczej. 
W obrazie Trójca Św.  wzrok Boga Ojca skierow any jest nie na syna, wy
ciągającego ku niem u ręce, lecz gdzieś obojętnie w bok. Małe aniołki, sie
dzące obok stopy Chrystusa, i główki cherubinów — zajęte są również sobą, 
nie wykazując zainteresowania dziejącą się akcją. W obrazie Znalezienie  
Krzyża św. a rtysta  odmalował przeróżne stany uczuciowe osób, będących 
świadkiem cudu. Pełen nastrojowego sm utku jest obraz przedstawiający 
Śmierć św. Benedykta.  Spokojem i pogodą odznacza się obraz, ilustrujący 
spotkanie rodzeństwa — św. Scholastyki ze św. Benedyktem. Rezygnacja 
i cichy sm utek M arii uderza w obrazie Śmierć św. Józefa. W obrazie pt. Św. 
Emeryk  zdziwienie, wywołane zjawieniem się anioła, wyrażone jest bardzo 
niepewną, cofniętą z lekka postawą królewicza, słuchającego słów anioła. 
Poza królewicza jest nieco sztuczna, gesty teatralne. Znacznie większe zain
teresowanie dla niezwykłego zjawiska przejaw iają zwierzęta towarzyszące 
św. Emerykowi. Teatralnie także upozowany jest anioł. Wreszcie w obrazie 
Niepokalane Poczęcie NMP  a rtysta  zaznaczył uwielbienie, m alujące się 
w postaciach aniołów służących Marii.

Smuglewicz miał wypracowany swój typ twarzy, k tóry  powtarza się we 
wszystkich jego obrazach. Rysem najbardziej charakterystycznym , znamio
nującym  ten typ, są długie i z reguły mięsiste n o sy 95, małe i pełne usta 
z uniesionymi ku górze kącikam i oraz cienkie brw i nad grubym i powiekami. 
Twarze kobiece są zawsze pełne i okrągłe, z lekkim i rum ieńcam i na policz
kach, np. tw arz NMP w obrazie Niepokalane Poczęcie, tw arz św. Heleny 
i klęczącej obok niej dziewczyny w Znalezieniu Krzyża św. Na ogół twarze 
są mało zindywidualizowane. Od ogólnego schematu odbiega nieco tw arz 
chorej niewiasty o semickich rysach w obrazie Znalezienie Krzyża św. i tw arz 
starszego zakonnika stojącego za św. Benedyktem  w obrazie Odwiedziny św. 
Benedykta u św. Scholastyki. Św. Benedyktowi poświęcone są dwa obrazy 
w kościele świętokrzyskim . Na jednym  widzimy niedołężnego starca o znisz
czonej i wynędzniałej tw arzy, na drugim  — starca o tw arzy czerstwej i ru 
mianej. Istnieje między tym i postaciami wyraźne podobieństwo, przejaw ia
jące się w typie głowy lekko pochylonej, okolonej długą, białą i falującą 
brodą, w rysach tw arzy, nad którym i dom inuje duży nos, oraz w powtórzo
nym niem al dosłownie geście rozłożonych rąk i identycznym stroju. A rtysta 
zaznaczył także pewne podobieństwo między rysami tw arzy św. Benedykta 
i jego siostry.

Obrazy Smuglewicza cechował brak historycznej ścisłości w  odtw arzaniu 
kostiumów i realiów. A rtysta nie liczył się zupełnie z modą i stylem okre
sów, w których żyły przedstawiane przez niego postacie. Np. św. Emeryk, 
królewicz węgierski, o którym  wiemy, że żył w XI w. — na obrazie Smu
glewicza ubrany jest w strój wprawdzie przypominający strój węgierski, 
ale z wieku XVI. Smuglewicz ubrał św Em eryka w strój hajduka w ęgier-
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Sw. Emeryk
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skiego, ale i tu popełnił nieścisłość, bowiem dopełnieniem stroju hajduka były 
ciżmy 96, królewicz natom iast ma na nogach wysokie buty węgierskie z XVII 
wieku, a pas z w. XVIII. Dziwne także w ydaje się połączenie stro ju  żołnie
rza węgierskiego z bardzo długim wierzchnim płaszczykiem czy dolmanem, 
nieodpowiednim chyba do jazdy konnej.

S troje zakonne m alował Smuglewicz współczesne sobie. Ubiór św. Scho
lastyki jest identyczny ze strojem  zakonnic z licznych obrazów Szymona 
Czechowicza.

Postacie świętych, Boga Ojca, Chrystusa i M arii ubrane są w szaty an
tyczne — długie, luźne suknie i obszerne wierzchnie płaszcze. Ich liczne 
fałdy o starannym  i przemyślanym rysunku układają się poprawnie na po
staciach. N iektóre fałdy szat potraktow ane są dosyć miękko, inne zaś sztywno 
i łamiąco się. Np. okrycie chorej niewiasty w obrazie Znalezienie Krzyża św., 
które namalowane jest zupełnie po rzeżbiarsku, dzięki ostrym  przejściom 
między partiam i św iatła i cienia sprawia w rażenie modelowanego z drzewa 
lub z blachy; być może, jest to wynik nieudolnych restauracji obrazu. Roz
wiana mocno szata u prawego boku anioła w obrazie Sw. Emeryk  po trak
towana jest w duchu m anieryzm u włoskiego XVI w. Podobnie płaszcz NMP 
i suknie aniołów z obrazu Niepokalane Poczęcie. Pewne oddźwięki baroku 
można dostrzec w rozwianej mocno komży zakonnika z obrazu Śmierć św. 
Benedykta.

C harakterystyczny dla Smuglewicza jest owalny układ szat na nogach 
postaci siedzących i zwróconych w trzy czw arte do widza. A rtysta powtarza 
ten schemat w trzech obrazach świętokrzyskich: Trójca Św. (płaszcz Boga 
Ojca), Śmierć św. Józefa  (płaszcz Marii), Odwiedziny św. Benedykta u św. 
Scholastyki (szata świętej).

Zwierzęta w ystępujące w obrazie Św. Emeryk  stara ł się artysta przed
stawić realistycznie, ale koń ma właściwą dfa Smuglewicza zbyt małą 
głowę 07.

Nieco schematycznie i sztucznie potraktow any jest w obrazach Smugle
wicza krajobraz, będący z reguły tylko dodatkiem  do kompozycji. Perspek
tyw ę wyznacza autor przy pomocy kilku planów odróżnionych od siebie 
kolorami, co najbardziej w yraźnie w ystępuje w krajobrazach górzystych. 
Ziemia, drzewa i skały przedstawione są w kolorach lokalnych. Bardzo nie
udolnie wypadło drzewo w obrazie Św. Emeryk,  gdzie w prost z konara wy
rasta ją  grube, mięsiste liście o niezgrabnym  rysunku. Dalsze grupy drzew 
na tym obrazie odznaczają się większą plastycznością. Natom iast bardzo pła
sko i jednostajnie potraktow ana jest zw arta grupa drzew w obrazie Znale- 
lezienie Krzyża św.; możliwe jednak, że powodem tego jest duże zniszczenie 
powierzchni płótna. Widoczne po prawej stronie w tle zabudowania odle
głego m iasta zarysowują się także bardzo mgliście i z tego względu nie da 
się ich zanalizować. Odróżnić można tylko górującą nad innym i budowlami 
wysoką, okrągłą św iątynię z kolumnami i kopułą. Obłoki, rozciągające się 
nad krajobrazem , są nieco ciężkie i zróżnicowane kolorem. W obrazie Trójca 
Św. zwały chm ur mają wprost m aterialny ciężar.

Wszystkie realia w obrazach Smuglewicza odtworzone są ze staranną 
drobiazgową dokładnością bez względu na to. czy będziemy rozpatrywać 
przedm ioty codziennego użytku, jak  naczynia i sprzęty, czy elem enty stro
jów; te wszystkie hafty, perły, kam ienie, pióra, pompony, zapinki i brosze, 
naw et pierścionek na palcu św. Scholastyki — nam alowane są z dużym
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realizmem. Z jaką dokładnością i wyczuciem m ateriału  przedstawiona jest 
np. metalowa wieczna lampka w obrazie Śmierć św. Benedyktal Jej bujna 
forma barokowa kłóci się co prawda z klasycystycznym wnętrzem  kościoła. 
Jedno i drugie — współczesne na pewno Smuglewiczowi — zastosował artysta 
do kompozycji przedstawiającej śmierć świętego, który żył przecież w V w. 
w otoczeniu inaczej wyglądającym. Smuglewiczowi było to obojętne. Cho
ciaż obeznany z archeologią i muzeologią, w obrazach swoich nie kierow ał 
się ścisłą wiernością historyczną, co już poznaliśmy, analizując inne jego 
obrazy. W nętrza, przedstawione na niektórych obrazach świętokrzyskich, 
z reguły przyciemnione, o gładkich i pozbawionych dekoracji ścianach, cha
rakteryzują się skromnością i prostotą. Ich wspólną cechą jest zawieszona 
u góry ciemna, jednolita w kolorze kotara, układająca się w miękkie, słabo 
zarysowane fałdy, która, podwieszona w jednym  miejscu, przechodzi uko
sem z praw ej strony obrazu na lewą. Widzimy ją w obrazach: Odwiedziny  
św. Benedykta u św. Scholastyki i Śmierć św. Józefa. W kompozycji Śmierć 
św. Benedykta  we w nętrzu kościelnym nie ma kotary, ale przypomina ją 
cień schodzący ukosem od góry na lewą stronę obrazu.

Obrazy świętokrzyskie związane są tem atycznie z tytułem  kościoła i za
konem benedyktynów, zamieszkujących pierw otnie tutejszy klasztor. Od 
początku swego istnienia kościół na Sw. Krzyżu nazwany był imieniem 
Trójcy Św. Nazwa ta wyszła z użycia około 1423 r., kiedy to nazwę klasz
toru zaczęto rozciągać także na kościół Św. Trójcy 98. Czasami używano obu 
nazw. Z racji tego zapomnianego wezwania w głównym ołtarzu kościoła 
znajduje się obraz przedstaw iający Trójcę Św.

Dwa obrazy poświęcone są założycielowi zakonu benedyktynów, św. 
Benedyktowi z Nursji, urodzonemu około r. 480. Na jednym  z nich zilustro
wana jest legenda o ostatnim  spotkaniu się świętego ze swoją siostrą, Scho
lastyką, urodzoną również około 480 r. Opowiadanie o tym  spotkaniu umieś
cił w swych Dialogach papież Grzegorz I Wielki " .  Drugi obraz mówi 
o śmierci Benedykta, który, według legendy, znając dzień swego zgonu, ka
zał przyprowadzić się do oratorium , aby mógł modląc się umrzeć przed 
ołtarzem 10°. •

Inne dwa obrazy poświęcone są relikwii drzewa Krzyża św., znajdującej 
się w kościele. Jeden z nich jest uplastycznioną legendą o znalezieniu 
w 312 r. Krzyża św. przez m atkę cesarza Konstantyna, św. Helenę, i tow a
rzyszącego jej biskupa Jerozolimy, Makarego. Smuglewicz, ilustrując w ier
nie w ydarzenie, przedstawił chwilę cudownego uzdrowienia chorej niewiasty* 
dotkniętej wydobytym z ziemi krzyżem C hrystusa 101.

O losach cząstki Krzyża św., która trafiła do kościoła klasztornego na 
Łysej Górze, opowiada obraz, przedstaw iający ofiarodawcę cennej re
likwii — św. Emeryka. Był on synem św. Stefana, pierwszego króla W ęgier 
z dynastii Arpadów, ożenionym prawdopodobnie z córką Mieszka I I 102. 
Istnieją aż trzy różne podania, mówiące o przekazaniu przez Em eryka re 
likwii Krzyża św. dla klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Szczególnie 
jedno z nich, tzw. opowieść czeska10t, którą przytacza J. Gacki w pracy 
o klasztorze benedyktyńskim  Św. Krzyża i o której pisze A. Divéky w „Pa
m iętniku Świętokrzyskim ” 104, odpowiada najbardziej tem atowi obrazu 
Smuglewicza.
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Jeszcze jednym  przykładem  wzorowania się Smuglewicza na legendach 
i podaniach jest kompozycja przedstaw iająca śmierć św. Józefa. J. O rańska 
pisze 105, że:

Według starej tradycji, zanotowanej w  księgach katolików na Wschodzie 
w wersji koptyjskiej, spisanej, jak głosi podanie, na podstawie słów samego Chry
stusa: w  chwili śmierci św. Józefa przy łożu jego czuwali: Matka Boska i Pan 
Jezus, który zamknął oczy swego opiekuna, a aniołowie ubrali go w  białą szatę. 
Często [...] spotyka się po kościołach obrazy, przedstawiające go na łożu śmierci, 
jakby usypiającego, w  asyście pogrążonej w  smutku Marii i Jej S y n a loe.

Tak właśnie przedstawił tę scenę Smuglewicz na swoim obrazie.

Żyjący na przełomie XVIII i XIX w. Franciszek Smuglewicz (1745—1807), 
charakterystyczny reprezentant m alarstw a pseudoklasycznego doby polskiego 
Oświecenia, był uczniem rzymskiej Akadem ii św. Łukasza. Długoletnie stu 
dia w tej uczelni, k tóra miała, zwłaszcza w XVIII w., założenia na wskroś 
kosmopolityczne, przyczyniły się do tego, że Smuglewicz zatracił w niej 
pierw iastki narodowe i tradycje m alarstw a barokowego, jakie wyniósł 
z domu swego ojca, Łukasza, również m alarza, oraz ze szkoły bliskiego krew 
nego, m alarza obrazów religijnych — Szymona Czechowicza. Smuglewicz 
przebywał w Rzymie już od r. 1763, studiując pod kierunkiem  Antoniego 
Marona. W dwa la ta  później, jako stypendysta królew ski, zapisał się do 
sławnej Akademii św. Łukasza i tu  w niedługim  czasie wybił się, zdobywając 
w 1766 r. pierwszą nagrodę na konkursie uczniów klasy m a la rs tw a107. W tej 
kuźni międzynarodowych talentów , do której ściągali artyści z wielu k ra
jów Europy, Smuglewicz dostał się pod przemożny wpływ niemieckiego 
eklektyka Antoniego Rafaela Mengsa, przyjaciela W inckelmanna, mieszka
jącego stale w Rzymie. A rtysta ten, fanatyczny zwolennik kultu  starożyt
ności, reprezentow ał system m alarstw a, będący protestem  przeciwko ma- 
nieryzmowi pierwszej połowy XVIII w ieku 108. System ten mógł się rozwijać 
w środowisku, w którym  istniał poważny zbiór dzieł dawnej sztuki i gdzie 
żyły ciągle tradycje artystyczne. W ielki wpływ na ugruntow anie sztuki 
pseudoklasycznej miały archeologiczne odkrycia ru in  m iast starożytnych, 
H erkulanum  i Pompei, oraz w ystąpienia W inckelmanna, badacza sztuki 
i archeologa, gorącego zwolennika antyku. Smuglewicz, od początku prze
jęty  czcią dla sztuki antycznej, obeznany był dobrze z archeologią rzymską, 
podczas studiów bowiem w Akadem ii św. Łukasza zajmował się pracami 
odtwórczymi z dziedziny archeologii i muzeologii w Term ach Tytusa i Mu
zeum W atykańskim  10°. Prace jego w tym  zakresie były znane i cenione 
w Rzymie. Wykonał wówczas także szereg obrazów na tem aty antyczne. 
Obrazy te stały się podstawą jego przyjaźni z W inckelm annem 110. Mimo 
jednak znajomości realiów  starożytnych Smuglewicz odtwarzał je niezbyt 
w iernie w swoich obrazach. T. Dobrowolski — w pracy N owoczesne malar
stwo polskie — pisze, że Smuglewicz „przejął się klasycyzmem znacznie sil
niej od barokisty Bacciarellego, którego pod tym  względem niewątpliw ie 
wyprzedzał [...]. Klasycyzm Smuglewicza nie był jednak posągowym klasy
cyzmem jego rówieśnika, Davida, bo zachował jednak pewne reminiscencje 
baroku i jego łagodny, złotawy koloryt; zachował też tradycyjny  kanon po
staciowy i schemat konia o łbie przesadnie m ały m m . W szeregu obrazów 
religijnych, malowanych poprawnie, ale nudnych, Smuglewicz upraszczał



i klasycyzował późnobarokowe układy kom pozycyjne112. Niektóre z nich 
noszą jeszcze wyraźne cechy sztuki barokowej, jak np. modelowany świa
tłocieniem Dawid w warszawskim  Muzeum Narodowym 113. Pewne tradycje 
m alarstw a barokowego obserwujemy także w obrazach Smuglewicza znaj
dujących się na Św. Krzyżu.

Fr. Smuglewicz tworzył łatwo i w ielostronnie, jego obrazy o wzorowo 
ułożonej kompozycji świadczą o głębokich i pracowitych studiach. W zorując 
się w kompozycjach religijnych na Rafaelu M engsie114, przewyższał go na
wet pod względem ry su n k u 115, ale zupełnie pomijał jego „żywy kolo
ry t” 116. Również ze szkoły swego pierwszego nauczyciela, Szymona Czecho
wicza, nie wyniósł rzetelnych wartości kolorystycznych cechujących tego 
malarza. Dzieła Czechowicza odznaczają się barw am i żywymi, nieco stono
wanymi i zestawionymi bardzo um iejętnie. Dużą rolę w jego kompozycjach 
kolorystycznych odgrywa światło, przez które uzyskuje migotliwość tonów, 
a często stosowane kolory ciepłe mają tony delikatne 117. Smuglewicz również 
używa tonów ciepłych i złotawych, ale zestawienia jego nie m ają tej sub
telności i harmonii. W swoich obrazach religijnych nie potrafił także oddać 
wyrazu praw dy i nastro ju  uczucia, tak właściwego dla religijnych kompo
zycji Czechowicza. W. Łuszczkiewicz pisze, że Smuglewicz „nie posiadał 
daru prawdziwej twórczości dla braku przekonań religijnych lub narodo
wych. [...] Maluje on chętnie sceny rzymskiego starożytnego świata, obrazy 
kościelne z bombastycznym aparatem , ale z Polską tylko imieniem stoi 
w zw iązku”. Dalej Łuszczkiewicz pisze, że Smuglewicz jest wyrazicielem 
stylu epoki, stosuje „bogate tła, koloryt płynny i zręczną fak tu rę”. Maluje 
obrazy do kościołów, mające w sobie coś z teatralności, pełne m ajestatu 
w liniach i pewnego ciepła w kolorycie. Przekonaniam i religijnym i się nie 
k ieruje, kocha sztukę dla sztuki wedle pojęć Mengsa 118.

Natom iast biograf Smuglewicza, E. Rastawiecki, oceniając jego prace, 
pisze, że znawcy zarzucali Smuglewiczowi „zaniedbanie rysunku w częściach 
nagich, ciężkość draperii, niewzorowanie się na naturze, częsty brak w y
kończenia” 119 — wady, k tóre ujaw niły się podobno bardziej w późniejszych 
jego pracach.

Obrazom świętokrzyskim  nie można chyba zarzucić braku wykończenia, 
gdyż naw et drobne szczegóły malowane są tu  bardzo dokładnie. Pew ne 
zamglenia czy też zbyt ostre przejścia między światłem  i cieniem spowodo
wane są prawdopodobnie dawnymi nieudolnym i pracam i konserw atorskim i, 
które przyczyniły się do w ytarcia farby w obrazach i zmatowienia ich 
powierzchni.

W przedstaw ieniu postaci ludzkich rysunek Smuglewicza nie zawsze 
bywał poprawny, ale artysta  potrafił także podchodzić sumiennie i poważnie 
do tego zagadnienia, w kładając wiele pracy w studia przeprowadzane z na
tury. Przekonuje nas o tym  rysowany prawdopodobnie z żywego modela 
akt siedzącego mężczyzny, znajdujący się w Muzeum Narodowym w W ar
szawie, modelowany starannie i z wyczuciem bardzo subtelną kreską.

W niektórych kompozycjach Smuglewicza na tem aty antyczne lub re li
gijne w ystępują dość rażące błędy rysunkowe, co daje się zauważyć w takich 
obrazach, jak np. Św. Jan Nepomucen z katedry  w Wilnie (postać króla), 
Śmierć Lukrecji z Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie zastrzeżenia 
budzi niezm iernie wydłużona postać zm arłej, lub w kompozycji Śmierć Epa- 
minondasa  (w tym samym muzeum) z wadliwie pod względem proporcji po-
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traktow aną postacią główną, i w wielu innych. W obrazie Trójca Św. z ko
ścioła na Św. Krzyżu dostrzegam y brak proporcji w postaci Chrystusa ze 
zbyt małą głową na potężnym torsie. We wspomnianych wyżej obrazach 
znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w W arszawie obserwu
jemy charakterystyczną dla Smuglewicza bladą karnację osób zmarłych lub 
umierających, z którą spotkaliśmy się już w obrazach świętokrzyskich, oraz 
teatralne gesty i szczegółowo odtworzone realia, jak tarcza, hełmy, pance
rze, sprzęty itp.

Podobnie jak w obrazie Znalezienie Krzyża św. spotykam y w innych 
kompozycjach Smuglewicza zgrupowanie na dalszym planie kilku osób, za
jętych rozmową, np. we wspomnianych już obrazach Śmierć Epaminondasa 
i Św. Jan N epomucen oraz w kompozycji na tem at antyczny Sąd skorupkowy  
nad Arystydesem  (Muzeum Narodowe w Warszawie).

We wszystkich tw arzach malowanych przez Smuglewicza obserwujem y 
tak bardzo dla niego typow e duże nosy, zajm ujące znaczną część twarzy. 
Niektóre głowy Smuglewicza, szczególnie głowy starców o długich brodach 
i łysych czaszkach, m alowane są bardzo realistycznie i przypom inają po
traktow aną podobnie głowę św. Benedykta w obrazie przedstawiającym  
jego śmierć.

Kompozycja obrazu Śmierć św. Benedykta  wzorowana jest na obrazie 
Wizja św. Benedykta  Lazzara Baldiego, m alarza włoskiego z XVII w. Obraz 
Baldiego przedstaw ia również scenę rozgryw ającą się we w nętrzu kościel
nym. Na stopniach przed ołtarzem  stoi św. Benedykt w patrzony w otw arte 
niebo, w którym  ukazuje mu się św. Scholastyka, siedząca na obłoku. Gest 
rozpostartych szeroko rąk  świętego i podtrzym ujący go dwaj zakonnicy 
w białych komżach przywodzą nieodparcie na myśl obraz świętokrzyski. 
Smuglewicz nie skopiował dosłownie kompozycji Baldiego, która na jego 
obrazie odwrócona jest naw et w inną stronę. Odmienny układ postaci, nieco 
inne potraktow anie w nętrza, a naw et sama postać św. Benedykta wykazują 
w szczegółach pewne różnice, podyktowane innym tem atem  obrazu. W chłod
nej, klasycystycznej kompozycji Smuglewicza, odznaczającej się spokojem 
i powagą, nie spotykam y tego charakterystycznego, gwałtownego poruszenia 
postaci, które uderza w XVII-wiecznej kompozycji Lazzara Baldiego. Za
równo w kompozycji Baldiego jak i w obrazach wzorujących się na nim 
polskich artystów , Szymona Czechowicza i Franciszka Smuglewicza, św. 
Benedykt ubrany jest w identyczny habit z szerokimi rękawam i i kapturem  
na plecach, a na szyi ma zawieszony niewielki krzyżyk na wstążce. W po
dobnie schematyczne stroje ubrane są święte niew iasty; np. strój św. Scho
lastyki z obrazu Smuglewicza Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki 
spotkać można na licznych obrazach ołtarzowych Czechowicza, a także 
w postaci św. Scholastyki na obrazie Baldiego 1:i0.

W kościele Bazylianów w Warszawie znajdują się obrazy Smuglewicza 
zbliżone rozm iaram i do obrazów świętokrzyskich i mające z nimi wiele cech 
wspólnych. Szczególnie charakterystyczny dla Smuglewicza jest obraz przed
staw iający Zaśnięcie NMP, o kompozycji ułożonej w formie elipsy, w ykre
ślonej przez postacie leżącej na łożu M arii i zebranych wokół niej apostołów. 
K arnacja ciała Marii, leżącej z odrzuconą głową i w yciągniętym i bezwładnie 
rękam i, utrzym ana jest w kolorze białoszarym. W tej samej barwie nam a
lowana jest pościel, na której kładą się szaroniebieskawe cienie i kremowo- 
żółte refleksy. Ta bijąca w oczy swą jasnością część obrazu jest całkowicie



260 Danuta Trzepizur

wyodrębniona walorowo od pozostałej części kompozycji. Szaty, okryw ające 
potężne postacie apostołów, modelowane są bardzo starannie i miękko. Ko
lor malinowej szaty św. Jana, nachylającego się nad M arią, jest bardzo zbli
żony do barw y płaszczyka królewicza Em eryka z obrazu Św. Emeryk,  znaj
dującego się na Św. Krzyżu, i podobnie jest tu  zestawiony z kolorem biało- 
niebieskawoszarym. W intensywnej barw ie płaszcza apostoła stojącego na 
pierwszym planie odnajdujem y tak często stosowany przez Smuglewicza, 
w różnych odcieniach i natężeniu, kolor żółtougrowobrunatny. Podobny ko
lor zastosował artysta do przedstawienia szaty, okrywającej św. Józefa 
w obrazie ze Św. Krzyża, przedstawiającym  śmierć tego świętego. Nad łożem 
Marii unoszą się główki aniołków i cherubinów, utrzym ane w tym  samym 
kolorze co tło, tj. w kremowougrowym, i modelowane barw ą szarobrunatną. 
Te pyzate dziecięce główki są doskonalsze artystycznie od główek aniołków 
znajdujących się na obrazie Trójca Św. Typowe dla Smuglewicza jest rów 
nież brunatne tło i u trzym ana w tym samym kolorze postać czarnowłosego 
apostoła ukrytego w cieniu.

Drugi obraz z kościoła Bazylianów w Warszawie, przedstaw iający Cu
downe przerażenie cesarza Walensa na widok św. Bazylego arcybiskupa 
cezarejskiego, i obraz ze Św. Krzyża ilustrujący Śmierć św. Benedykta  — 
pokazują w jak różny sposób trak tu je  Smuglewicz w nętrza kościelne. 
W pierwszym obrazie wystrój w nętrza kościelnego przedstaw ia się bardzo 
bogato. Widzimy tu  kolum ny o kanelow anych brunatnych trzonach i ko- 
rynckich głowicach, utrzym anych w barw ie zielonkaw obrunatnej, zwiesza
jące się miękko kotary, półokrągłe stopnie przed ołtarzem. Wisząca u sufitu 
lampa i świecznik trzym any przez św. Bazylego — m ają bogate, ozdobne 
formy. Natom iast w obrazie Śmierć św. Benedykta  w nętrze kościelne ma 
prosty, klasycystyczny układ, ściany pozbawione ozdób i prostą w bryle, 
kam ienną mensę ołtarzową. Postać przedstawionego w omawianym obrazie 
z kościoła Bazylianów omdlewającego cesarza W alensa wyodrębniona jest 
bladą karnacją od pozostałych, dość licznie zgrupowanych w kościele osób. 
Podobnie w obrazie Niewierny Tomasz i Jezus z warszawskiego Muzeum 
Narodowego postać Chrystusa utrzym ana jest w rażącej, białoszaronie- 
bieskiej karnacji, odbijającej od ciepłych i przyciemnionych tonów, w któ
rych malowane są postacie apostołów.

W religijnych kompozycjach Smuglewicza często w ystępują cherubiny 
oraz aniołowie w postaci młodzieńców i dzieci. N iektóre cherubiny i postacie 
aniołów utrzym ane są w naturalnej karnacji ciała, inne — w kolorze tła, 
które najczęściej bywa złotaw obrunatne, jak np. główki cherubinów z obrazu 
Trójca Św. lub z obrazu Zaśnięcie NMP. Ciekawie potraktow ane są postacie 
aniołów na obrazie Niepokalane Poczęcie NMP, utrzym ane w barw ie jasno- 
ugrowej i wtopione częściowo w ciemne, brunatne tło. W obrazie Trójca Św. 
spotykam y także oprócz m ałych aniołków, utrzym anych w jasnej karnacji 
ciała, inne, malowane w kolorze terrakoty . W naturalnej, różowej karnacji 
ciała utrzym ane są główki cherubinów, unoszące się na szarozielonkawym 
tle w obrazie przedstawiającym  Św. Jana w kościele Karm elitów w W ar
szawie, a także malowana szerokimi pociągnięciami pędzla grupa aniołków 
z potraktow anej szkicowo kompozycji religijnej, znajdującej się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Obraz spraw ia wrażenie niedokończonego; być 
może dlatego wydaje się ciekawszy. Sprawdza się więc zarzut, jaki stawiano 
Smuglewiczowi, że część swoich obrazów zostawił w stanie niewykończonym.
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Typowymi dla Smuglewicza rysam i twarzy odznaczają się aniołowie 
z obrazu Św. Jan Nepomucen z katedry  wileńskiej. Kompozycja tego obrazu 
jest wielce wymowna dzięki wykoncypowanej, teatralnej gestykulacji. Anio
łowie, unoszący się w chmurach w górnej części obrazu, przypom inają bardzo 
postać anioła z obrazu Św. Emeryk  na Św. Krzyżu. Nieco odmiennie potrak
tował Smuglewicz postacie aniołów wT obrazie z katedry  wileńskiej, przed
stawiającym  Sen Jakuba, które, obdarzone niezwykle smukłymi proporcjam i 
ciała, poruszają się w przepojonej jakim ś nierealnym  światłem  przestrzeni. 
Obraz dzięki swej odmiennej nieco kompozycji, rysunkowi postaci i ostrem u 
modelunkowi odbija swym charakterem  od innych płócien artysty. Jest cie
kawszy tym bardziej, że znamy Smuglewicza jako płodnego i pracowitego, 
ale niezbyt oryginalnego malarza, trzymającego się przez całe życie utartych, 
gotowych wzorów o dość jednostajnej formie.

Smuglewicz pielęgnował w swej twórczości tradycje m alarstw a trzeciej 
ćwierci XVIII w., jakie wyniósł ze sławnej szkoły rzymskiej. Był epigonem 
epigonów 121. Żyjąc w epoce m alarstw a eklektycznego nie w ybijał się aspi
racjam i twórczymi i obce mu były osobiste poszukiwania nowych wartości 
w sztuce. Smuglewicz studiował w akademii w czasie zmagań barokowych 
tradycji z nowym kierunkiem  pseudoklasycznym, w okresie, gdy żywe były 
jeszcze wpływy dawnych uczniów barokisty Carla M aratty. W dziełach jego 
można śledzić oddziaływanie obu tych kierunków. Zwycięża wreszcie k la
sycyzm, ale naw et pomimo przyswojenia sobie „zasad klasycznej teorii m a
larstw a” r a  Smuglewicza wywierają wrażenie w dalszym ciągu barokowe 
układy kompozycyjne i obrazy mistrzów włoskich XVII wieku 122.

W iara Smuglewicza w słuszność zasad malarskich, wpajanych mu 
w rzymskiej uczelni artystycznej, była tak wielka, że nie próbował zbliżyć 
się do założeń innych, tworzących się w tym czasie kierunków. Przejaw iał 
w yraźny brak zainteresowania dla nowej szkoły angielskiego portretu, czy 
francuskiego przełomu rewolucyjnego. Trw ał niezmiennie w dawnych, 
wyuczonych wzorach. „Dodawał tylko do rzymskiej klasycznej teorii do
mieszkę tradycyjno-sarm ackiego wyrazu i zachował w pamięci barokową 
lekcję”. Przeszczepienie klasycyzmu na grunt polski stworzyło „prowincjo
nalne odbicie wielkiej sztuki” m .

Twórczość Smuglewicza, jakkolw iek dość jednostajna w formie, przed
staw iała się bogato i różnorodnie pod względem treści. Wielostronność zain
teresowań, która cechowała F. Smuglewicza, i jego ogromna pracowitość 
spraw iły, że artysta podejmował wszystkie upraw iane w tym  czasie rodzaje 
m alarstw a. Zajmował się dekoracją ścienną, m alarstwem  religijnym , two
rzył sceny z mitologii i historii starożytnej, odtwarzał sceny z przeszłości 
Polski, a naw et ilustrow ał w ydarzenia współczesne. Uprawiał także m alar
stwo portretow e i krajobrazow e i wreszcie znajdował czas na tem aty rodza
jowe „z życia ludu” 12\

Ocena twórczości Smuglewicza nigdy nie odpowiadała jej właściwym 
wartościom i roli, jaką odgrywał artysta w nowoczesnym m alarstw ie pol
skim. Za życia przeceniano zanadto jego talent, otaczając czcią artystę, który 
zdobył sobie uznanie za granicą. Polacy dumni byli z osiągnięć rodaka. 
W owym czasie ukończenie rzymskiej Akademii św. Łukasza równoznaczne 
było ze zdobyciem najwyższych umiejętności artystycznych. Smuglewicz 
ukończył akadem ię jako stypendysta królewski. Również i ten fakt popie
rania a rtysty  przez króla miał dużą w ym ow ę125. Umiano ocenić jego pa-
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triotyzm , nakazujący mu porzucenie w yrobionej już pozycji w Rzymie i po
w rót do kraju, gdzie zarzucono go od razu w ielką ilością zamówień. Ubie
gano się szczególnie o obrazy jego pędzla do ołtarzy kościołów. Smuglewicz 
był pierwszym Polakiem po Sz. Czechowiczu, k tóry zaspokajał te potrzeby, 
zajm ując się jednocześnie innym i tem atam i126. Po śmierci artysty  sława jego 
zaczęła gwałtownie przygasać. W niedługim czasie odkryto w jego obrazach 
wiele wad i błędów. K rytykow ano brak uczucia, sztywną, tea tra lną  kompo
zycję» niedociągnięcia w rysunku, zbyt jednostajną paletę, stwierdzono, że 
obrazy jego są puste, zimne, nudne i nieciekawe m . W ysuwając te zarzuty, 
nie liczono się zupełnie z tym, że Smuglewcz żył w okresie innych poglądów 
estetycznych na sztukę i w swoim czasie spełniał to, czego od niego oczeki
wano. Tak jak  poprzednio obdarzano artystę zbyt wielkim  rozgłosem, obec
nie „odsądzono go od wszelkich subiektyw nych zalet i obiektywnych za
sług” J28.

Smuglewicz był charakterystyczną postacią swojej epoki ze względu na 
wielostronność zainteresowań i wzajem nie przenikające się w jego sztuce 
tendencje konserwatyw ne i postępowe. Głoszona i w yznawana przez niego 
teza o surowym klasycyzmie, jako o koniecznej podstawie artystycznej 
orientacji, utrzym yw ała się raczej w granicach te o r i i12i).

Bogata pod względem liczby i różnorodna tem atycznie twórczość Fr. 
Smuglewicza stanowi ważny rozdział w naszej kulturze artystycznej czasów 
Oświecenia. Stanowi ogniwo, łączące polską sztukę ze sztuką ówczesnej 
Europy. Na przykładzie artystycznych osiągnięć tego polskiego artysty  
można prześledzić wszystkie doświadczenia, wzloty i upadki całej stanisła
wowskiej epoki w naszym m alarstw ie i lepiej zrozumieć szereg zjawisk 
artystycznych zachodzących w sztuce na początku XIX wieku 130.

Pewną trudność w analizie świętokrzyskich obrazów Franciszka Sm u
glewicza stanowi fak t niejednokrotnego ich przem alowania, co zupełnie 
niszczy możność oparcia się na badaniu fak tury , k tóra uwidoczniłaby nam 
technikę artysty i dała wiele podstaw do wyznaczenia obrazom właściwej 
pozycji w twórczości malarza. Trzeba jednak przyznać, że porównanie obra
zów ze Św. Krzyża z szeregiem innych dzieł religijnych Smuglewicza wy
pada niejednokrotnie na ich korzyść. Obrazy z kościoła pobenedyktyńskiego 
wykazują niepoślednią wartość artystyczną, przejaw iającą się we wzorowej, 
zrównoważonej kompozycji, przewyższającej nieraz znacznie układy kom
pozycyjne innych obrazów tego artysty , w dobrze rozłożonych walorach, 
starannym  opracowaniu draperii i realiów. Oczywiście obrazom tym  można 
zarzucić wiele braków i niedociągnięć, które widoczne są w proporcjach 
i budowie figur, w ich zbyt dużej ociężałości, spowodowanej obfitymi fał
dam i szat, w sztucznych pozach i teatralnych gestach. Można również k ry 
tykować płasko i jednostajnie potraktow any krajobraz. Także zbyt mono
tonny i mało zróżnicowany jest koloryt tych obrazów, w którym  powtarzają 
się pewne zestawienia barw ne, ale jest on charakterystyczny dla wszystkich 
obrazów artysty.

Obrazy ze Św. Krzyża stanowią dobry przykład pracowitej, lecz niezbyt 
oryginalnej, eklektycznej twórczości Franciszka Smuglewicza.



PRZYPISY

1 W Archiwum Państwowym w Radomiu znajdują się: Akta Rządu Guberni 
Sandomierskiej, tyczące się reperacji klasztoru świętokrzyskiego — od r. 1836 
do 1840, sygn. 1745 (dalej ARGS); Akta Rządu Guberni Sandomierskiej, ty 
czące się reperacji klasztoru świętokrzyskiego z r. 1840, sygn. 1659; Akta 
Komisji Województwa Sandomierskiego, tyczące się dozoru i reperacji klasz
toru świętokrzyskiego, sygn. 1721 (dalej AKWS); Akta Komisji Województwa 
Sandomierskiego, tyczące się okupacji klasztoru benedyktynów świętokrzy
skich, sygn. 1134 i 1135; Akta Komisji Województwa Sandomierskiego, ty 
czące się reperacji kościoła świętokrzyskiego na Łysej Górze — od r. 1834 do 
1936, sygn. 1136.

2 W Archiwum Kurii Sandomierskiej znajdują się: Akta tyczące się benedyk
tynów świętokrzyskich zaczęte w r. 1823, skończone w r. 1844; Akta tyczące 
się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze zaczęte w  r. 1845, skończone w  r. 
1929; Akta tyczące się kościoła Św. Krzyża na Łysej Górze zaczęte w r. 
1920.

;t Władysław Kazimierz Wójcicki Kościół Świętego Krzyża na Łysej Górze. 
Z dziennika podróży w  r. 1826, „Dziennik Warszawski”, 1828, nr 36; tenże 
Łysa Góra, opis z. r. 1825, „Magazyn Powszechny”, 1838, nr 11; tenże Stare  
gawędy i obrazy, t. III, Warszawa 1840, s. 315—16.

* F. M. Sobieszczański Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej 
Polsce, t. II, Warszawa 1850; tenże Wycieczka archeologiczna w  niektóre  
strony guberni radomskiej odbyta w  miesiącu wrześniu w  1851 r., „Biblioteka 
Warszawska”, 1852, t. 1/45, s. 114.

R Edward Rastawiecki Słownik malarzów polskich tudzież obcych w  Polsce 
osiadłych i czasowo w niej przebywających,  t. II i III, Warszawa 1851.

6 Józef Gacki Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze, War
szawa 1873.

7 Gwiaździe Wycieczka do kościoła świętokrzyskiego na Łysej Górze, „Kłosy”, 
1881, nr 840, s. 74.

8 Władysław Zapałowski W ędrówka po ziemi świętokrzyskiej,  „Tygodnik Ilu
strowany”, 1882, nr 350, s. 116.

8 Bronisław Szczygielski Sw. Krzyż, czyli opis Gór Świętokrzyskich, klasztoru, 
pamiątek i wskazówki dla zwiedzających te miejsca, Kielce 1906.

10 Sylwester Kowalczewski Góry Świętokrzyskie. Przewodnik turystyczny,  
Warszawa 1957; tenże Łysogóry. Przewodnik krajoznawczy, Kielce 1937.

11 Władysław Łuszczkiewicz Karta z dziejów polskiego malarstwa z doby po
przedzającej jego rozwój (1765—1850), Kraków 1892.
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12 Jerzy Mycielski Sto lat dziejów malarstwa w  Polsce 1760—1860, Kraków 1902.
13 Jan Bołoz-Antoniewicz O malarstwie polskim, „Kwartalnik Historyczny”, 

1898, s. 225.
14 Józef Bieliński Uniwersytet wileński (1579—1831), Kraków 1899—1900.
15 Maciej Loret Z artystycznej działalności Fr. Smuglewicza i Konicza w  R zy 

mie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. V, z. 1, s. XXXIII, Kraków 1930; 
M. Loret Z rzymskich lat Smuglewicza, „Tęcza”, 1929, nr 30.

16 Maciej Loret Życie polskie w  Rzymie XVIII wieku,  Rzym 1933.
17 Mieczysław Gębarowicz O artystach polskich w Rzymie,  „Przegląd War

szawski”, 1925, z. 48, s. 169—182.
18 Z. Batowski Smuglewicz Franciszek,  [w:] Ulrich Thieme, Felix Becker Allge

meines Lexikon der bildenden Künstler,  t. XXXI, Lipsk 1937, s. 183—4.
18 F. Kondratowicz Opisy życia i dzieł Franciszka Smuglewicza najsławniej

szego w  Polsce malarza, „Światowid”, Warszawa 1837, t.. I, s. 106—115.
20 Stanisław Lorentz Domus Aurea Nerona i Willa Laurentiana, „Meander”, 

1946, nr 6, s. 314.
21 Tadeusz Dobrowolski Nowoczesne malarstwo polskie, t. I, Wrocław—Kra

ków 1957.
22 Andrzej Ryszkiewicz Z twórczości Franciszka Smuglewicza i jego kręgu. 

Portrety zbiorowe, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 1957, nr 1, s. 3—14.
23 Nazwisko fundatora obrazów znajduje się na tablicy z czarnego marmuru, 

wmurowanej w  północną ścianę kościoła na pamiątkę konsekracji w  1806 r. 
Cytuję fragment napisu w  języku łacińskim: „Porro faventibus superis 
sumptu communitatis noviter aedificatum, altaribus, organis stalisque a Re- 
verendissimo Joanni Nepomuceno Niegolewski abbate exornatum”. Wiado
mość ta znajduje potwierdzenie w  pracy J. Gackiego Benedyktyński klasz
tor Sw. Krzyża... (s. 107): „Na porządki wewnętrzne, mianowicie na obrazy 
ołtarzowe i na organy, łożył opat Niegolewski”.

24 J. Gacki, op. cit., s. 57.
25 Nie dochowały się żadne źródła archiwalne z okresu pierwszych lat budowy 

kościoła i dlatego nie wiadomo dokładnie, w którym roku obrazy były za
mówione i w  jakim czasie zostały namalowane. W cytowanej pracy J. Gac
kiego czytamy: „Roku 1789 nowy kościół pokryto blachą miedzianą... po 
czym ciągniono dalej wewnętrzne roboty. Postawiono siedem ołtarzy, z któ
rych wielki na czterech mozaikowych kolumnach, a wszystkie z obrazami 
Fr. Smuglewicza”. Jak widać z cytowanego fragmentu, Gacki podaje datę 
ukończenia budowy kościoła, lecz nie mówi dokładnie, kiedy obrazy zostały 
zawieszone w  ołtarzach. Z całą pewnością można tylko stwierdzić, że w  r. 
1806 obrazy w isiały już w  kościele.

26 J. Gacki, op. £it., s. 58.
27 E. Rastawiecki (Ż yw oty  malarzy polskich — Smuglewicz Franciszek, „Bi

blioteka Warszawska”, t. 1/25, s. 133) pisze, że Smuglewicz powrócił z Rzymu 
w r. 1783, natomiast w Słowniku malarzów polskich (t. II, s. 173) podaje r. 
1785. Tę samą datę powrotu artysty z Rzymu przytacza J. Bieliński (op. cit., 
t. III, s. 326) i Lucjan Uziębło (W 100-ną rocznicę polskiego artysty ,  „Świat”, 
1907, nr 52). Natomiast S. Lorentz w  cytowanej uprzednio pracy pisze, że 
Smuglewicz przebywał we Włoszech do r. 1784. Także T. Dobrowolski (op. 
cit., s. 94) podaje, że artysta powrócił do Warszawy w  r. 1784; Barbara Du- 
nin-Fischingerowa (w pracy Dekoracja malarska drzwi w  Łańcucie, Przy
czynek do działalności Franciszka Smuglewicza, „Biuletyn Historii Sztuki
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i Kultury”, 1957, nr 4, przypis 9 na s. 378) podaje na podstawie odszukanych 
dokumentów archiwalnych, że w marcu 1785 r. Smugiewicz przebywał w  Wil
nie, skąd korespondował z królem.

28 E. Rastawiecki Słownik malarzów...', J. Bieliński, op. cit.
29 Ibid.
30 Filip Nereusz Golański Pamiątka Tomasza Husarzewskiego, Profesora Hi

storii Powszechnej i K ry ty k i  i Franciszka Smuglewicza , Pierwszego Profe
sora Rysunków i Malarstwa w  Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim , 
Wilno 1808, s. 16; E. Rastawiecki: Słownik..., t. II, s. 174. J. Bieliński (op. cit., 
t. II, s. 736) pisze, że Smuglewicz otrzymał nominację dosyć późno, bowiem  
wydał własny prospekt wykładów dopiero na rok 1798/99. Bieliński przy
puszcza, że w  r. 1797 profesora nie było jeszcze w  Wilnie.

31 E. Rastawiecki, op. cit.; J. Bieliński, op. cit., t. III, s. 326; M. Loret Życie  
polskie w  Rzymie..., s. 294; S. Lorentz Domus Aurea..., s. 314; tenże Natolin, 
Warszawa 1948, s. 41.

32 F. N. Golański, op. cit., s. 7; E. Rastawiecki Słownik malarzów..., t. II, s. 174; 
J. Bieliński, op. cit., t. III, s. 327; L. Uziębło, op. cit., s. 6; B. Dunin-Fischin- 
gerowa, op. cit., s. 379, przypis 14 (data śmierci Smuglewicza poparta źró
dłami archiwalnymi).

33 AKWS tyczące się okupacji klasztoru benedyktynów świętokrzyskich, k. 125. 
Opis klasztoru i kościoła z dn. 24 sierpnia 1819 r.

34 J. Gacki, op. cit., s. 330. Na podstawie bulli Piusa VII, wydanej w  1818 r., 
rozwiązano w  Królestwie Polskim szereg klasztorów i opactw nie związa
nych z parafiami. Temu zarządzeniu uległ także klasztor benedyktynów  
świętokrzyskich.

35 AKWS tyczące się reperacji kościoła świętokrzyskiego na Łysej Górze z lat 
1834—1836, k. 26. Opis kościoła z dn. 28 listopada 1829 r.

38 AKDS tyczące się klasztoru 'Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 
Kopia raportu dyrektora honorowego Muzeum Sztuk Pięknych w  Warszawie 
z dn. 6 czerwca 1864 r. Płótna zostały pociągnięte pokostem bez uprzedniego 
oczyszczenia ich z brudu i kurzu, w  wyniku czego mocno ściemniały i „stały 
się dla oka prawie niewidzialnym i”.

37 AKWS tyczące się dozoru i reperacji klasztoru świętokrzyskiego z lat 1820— 
—1833, k. 46, Protokół z dn. 5 lipca 1833 r.; AKWS tyczące się reperacji 
kościoła świętokrzyskiego na Łysej Górze z lat 1834—1836, k. 147. Zły stan 
obrazów potwierdza niejaki Edward Rakiety, pisząc m. in.: „...od wilgoci 
farba ścieka z tychże obrazów, a dwa z nich są przedziurawione...”

88 Ibid., к. 212.
39 Ibid., k. 132. Zdecydowano, że aby zapewnić obrazom „niewzruszoną trw a

łość” — trzeba je zdublować nie na płótno, lecz na blachę cynkową. Arkusze 
blachy miały być zlutowane i osadzone na prętach żelaznych przyśrubowa
nych do ram obrazu.

40 Ibid., к. 188. Pomysł zdublowania obrazów blachą cynkową uznano za zły, 
bowiem nie zabezpieczał obrazów przed wilgocią. Obecnie jest mowa o pod
klejeniu obrazów płótnem i rozciągnięciu ich na blejtramach, sporządzonych 
z suchego drzewa modrzewiowego i pociągniętych pokostem.

41 Ibid., к. 266.
42 ARGS tyczące się reperacji klasztoru świętokrzyskiego z r. 1840., k. 128.
43 ARGS tyczące się reperacji klasztoru świętokrzyskiego z lat 1836—1840, k. 

108. Zachowała się notatka w  protokole z zakończenia reperacji kościoła
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i klasztoru mówiąca, że Żyliński jeszcze przed rokiem miał na warsztacie 
trzy obrazy, które „oskrobał”. Dalsza robota przy obrazach została prze
rwana z powodu braku blatów pod obrazy.

44 Ibid., к. 186. Tismo z dn. 18 kwietnia 1839 r.
45 Ibid., к. 100.
46 Ibid., k. 239. Obrazy były oczyszczone przy pomocy „różnych olejków”, przy 

czym „zdejmowano dawne poprawki”. ARGS tyczące się reperacji klasztoru 
świętokrzyskiego z r. 1840, k. 80. W kwietniu 1840 r. Żyliński donosi o zdję
ciu „skorupy pokostowej” z obrazów i o podklejeniu obrazu z głównego 
ołtarza.

47 Ibid., к. 128.
48 Ibid., k. 167.
49 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Oto co na ten temat pisze dyrektor muzeum warszawskiego w  cytowanej 
kopii raportu: „[Żyliński]... nie znając sposobów rozmiękczania podobnych 
zaschłych substancji i nie mogąc onych z powierzchni obrazów z łatwością 
usunąć, chwycił się w  tym wypadku środka zupełnie niepraktycznego i dzia
łającego tylko na szkodę; albowiem zeskrobywał nożykami zaschnięty po
kost... W taki to sposób dokonał operacji na dwóch obrazach...”

60 ARGS tyczące się reperacji klasztoru świętokrzyskiego z r. 1840, k. 177.
51 Ibid., к. 184. List Amalii Blank do rządu guberni sandomierskiej z dn. 29 

lutego 1844 r.
** Ibid., к. 189. .
M AKDS tyczące się klasztoru Sw. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Pismo nr 1308 z dn. 2 października 1846 r.
54 Ibid., cytowana kopia raportu dyrektora honorowego muzeum: „Przy rozpa

kowaniu pominięto zachowanie koniecznej ostrożności, mianowicie starych 
i tak słabych obrazów, to jest: zabezpieczenia powierzchni dla przeszkodze
nia odpadaniu farby, jakoż złe stąd wynikłe okazało się w skutkach w iel
kim; albowiem po rozpakowaniu znaleziono kilka garncy farby odpadniętej”.

65 Ibid. „Profesor Kokular nie był szczęśliwszy od Żylińskiego, sposób usunię
cia warstwy zaschniętego pokostu nie był mu dokładnie znany — próbował 
licznych środków, które gdy nie skutkowały, zrobił próbę z ogniem; to jest: 
polewał mieszaninę zrobioną z oleju, spirytusu i terpentyny i następnie 
takową zapalał. Wyborny sposób do zupełnego zniszczenia, ale nie do oczysz
czenia. Czy wszystkie siedem obrazów podobny los spotkał nie jest wiado
mym, ale z jednym z pewnością w ten sposób postąpionym było.”

66 F. M. Sobieszczański Wiadomości historyczne..., t. II, s. 114.
57 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Cytowana kopia raportu.
68 F. M. Sobieszczański Wycieczka archeologiczna..., s. 114.
59 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Cytowana kopia raportu dyrektora honorowego muzeum.
60 Ibid., raport z dn. 12 marca 1861 r.
61 Ibid., cytowana kopia raportu dyrektora honorowego muzeum.
82 Pisze o tym Wł. Zapałowski w artykule Wędrówka po ziemi świętokrzyskiej 

(„Tygodnik Ilustrowany”, 1882, nr 350, s. 166). Wiadomość nie jest poparta 
żadnymi źródłami archiwalnymi.

63 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929.
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Korespondencja z r. 1891 między klasztorem a Warszawskim Salonem A rty 
stycznym.

84 Jan Wiśniewski Dekanat Opatowski,  Radom 1907, s. 455.
65 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Pismo nr 617.
66 Ibid., relacja ks. Zapałowskiego z 22 sierpnia 1917 r. Proboszcz kościoła Św. 

Krzyża na Łysej Górze, ks. St. Zapałowski, w  towarzystwie ks. prof. Lipiń
skiego i oficera niemieckiego, udał się 27 czerwca 1915 r. nocą na Sw. Krzyż 
w celu przewiezienia obrazów do Kielc. Przedsięwzięcie było ryzykowne, 
bowiem, według relacji ks. Zapałowskiego, wokół trwały działania wojenne. 
Obrazy spakowane przy pomocy stolarza i pomocników umieszczono na 
platformie i przywieziono końmi do Kielc. Ponieważ nie m ieściły się w  ka
tedrze, ulokowano je w  wozowni pałacu biskupa, skąd z nastaniem zimy 
ks. Zapałowski zabrał je i zawiesił na ścianach w kościele Sw. Krzyża 
w Kielcach.

87 Ibid.
88 Materiały Woj. Urzędu Konserwatorskiego w  Kielcach. Historia obrazów 

opracowana przez Zofię Paziową.
69 AKDS tyczące się klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze z lat 1845—1929. 

Cytowana relacja ks. Zapałowskiego.
70 Wyjątki z notatek o. Klemensa Dąbrowskiego, kopia w maszynopisie, prze

pisana 20 października 1936 r. (własność oo. oblatów na Św. Krzyżu), s. 14.
71 Kronika artystyczna,  „Sztuki Piękne”, R. II, 1929. nr 2, s. 84.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 AKDS tyczące się kościoła Św. Krzyża na Łysej Górze zaczęte w 1920 r. Pro

tokół nr 2293 z dn. 27 sierpnia 1927 r.
75 Ibid., relacja ks. dra Piotrowicza z dn. 4 sierpnia 1934 r.
76 Ibid., pismo z dn. 4 grudnia 1934 r.
77 Ibid., pismo z dn. 2 stycznia 1937 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
7N Ibid., pismo z dn. 14 października 1950 r.
79 Cytowane Materiały Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Kielcach, 

dotyczące klasztoru i kościoła Św. Krzyża.
80 Pisma i korespondencje oo. oblatów z PKZ w Warszawie (w klasztorze oo. 

oblatów na Św. Krzyżu).
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Pracownia Konserwacji Zabytków w Warszawie. Protokoły z konserwacji 

obrazów Smuglewicza z kościoła na Św. Krzyżu. Także — materiały Woje
wódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Kielcach.

84 Wiadomość ustna, uzyskana od o. superiora oo. oblatów na Św. Krzyżu — 
Jana Geneji. '

85 Al. Brückner Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1939, s. 403. Strój 
żołnierzy piechoty węgierskiej XVI w., nazywanych hajdukami, składał się 
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op. cit., s. 82), zapinanej na pętlice i guzy srebrne, i z długich obcisłych spodni. 
Cały ubiór utrzymany był w  jednym kolorze, najczęściej „sinym”, czyli nie
bieskim, albo czarnym. Hajduków sprowadził do Polski król Stefan Batory. 
Moda ich stroju tak się przyjęła, że zaczęto w ten sposób ubierać w  Polsce 
służbę dworską. Por. także: Łukasz Gołębiowski Ubiory w  Polsce od naj
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dawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcjonarza ułożone 
i opisane, Kraków 1861 (hasło spodnie: „...spodnie kroju węgierskiego by
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stach Italii (J. Orańska, op. cit., s. 78, przypis 19). Postać Benedykta z obrazu 
L. Baldiego skopiował także Szymon Czechowicz do swoich obrazów dla
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КАРТИНЫ ФРАНЦИШКА СМУГЛЕВИЧА В ПОСЛЕБЕНЕДИКТИНСКОМ 
КОСТЁЛЕ НА СВЯТОМ КРЕСТЕ

Монастырский костёл на Святом Кресте в Келецком воеводстве украшен 
семью большими картинами, написанными масляными красками на полотне 
Францишком Смуглевичем (1745—1807), характерным представителем псевдо
классической живописи периода польского просвещения.

Картины связаны по сюжету с названием костёла и с орденом бенедик
тинцев, проживавших первоначально в здешнем монастыре. Самая большая 
картина, изображающая „Святую Тройцу” (в связи с прежним, забытым теперь 
названием костёла), находится в главном алтаре в пресвитерии; остальных 
шесть картин — в боковых алтарях корабля. На них показаны: „Безгрешное 
зачатие Пресвятой Девы Марии”, „Смерть св. Иосифа”, „Находка св. Креста”, 
„Св. Эмерик” (венгерский царевич, подаривший этому монастырю святые мо
щи — дерево св. Креста), „Смерть св. Бенедикта”, и „Встреча св. Схоластики 
со св. Бенедиктом”.

Из-за недостатка архивных данных невозможно точно установить, когда 
были написаны эти картины. Известно лишь, что картины были заказаны бе
недиктинцами для алтарей нового монастырского костёла, построенного в 1789 го
ду; во время посвящения костёла, картины Смуглевича уж е украшали его ал
тари. •

Свентокжижские произведения Смуглевича являются ярким примером 
добросовестного, но не слишком оригинального творчества этого художника, 
ученика римской академии св. Луки, учившегося в Италии в период борьбы 
барочных традиций с новым, псевдокласическим направлением. Картины, на
писанные уж е после возвращения художника на родину, в последние годы его 
жизни, являются доказательством того, что на Смуглевича — сторонника псев
доклассицизма — неизменно производили впечатление барочные композиции 
и картины итальянских мастеров XVII века.

Многочисленные несоответственные консервации и перекрашивание картин 
являются известной трудностью в анализе, лишая возможности исследовать 
фактуру, которая могла бы наглядно показать художественную технику, дала 
бы основание для того, чтобы найти им надлежащее место в творчестве этого 
художника. И всё ж е следует признать, что сравнение свентокжижских картин 
Смуглевича с рядом его других произведений говорит неоднократно в их поль
зу. Эти картины отличаются немалой художественной стоимостью, проявляю
щейся в образцовой, уравновешенной композиции, иногда значительно превы
шающей композицию его других произведений, в хорошо размещенных валёрах, 
в добросовестной обработке драперий и реалистических деталей. Конечно, эти 
картины можно также упрекнуть во многих недостатках и погрешностях, проя
вляющихся в пропорциях и сложении фигур, в их излишней тяжести, вызван
ной обильными складками одеяний, в искусственных позах и театральных ж е
стах. Написанный Смуглевичем пейзаж показан плоско и монотонно. Колорит 
картин мало разнообразен из-за повторяющихся в нём одних и тех ж е соче
таний красок, что характерно для всех картин этого художника.
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PICTURES BY FRANCISZEK SMUGLEWICZ AT THE POST-BENEDICTINE 
CHURCH ON THE HOLY CROSS MOUNTAIN

The monastery church on the Holy Cross Mountain in the province of Kielce 
is adorned with seven large pictures painted on canvas and in oil technique by 
Franciszek Smuglewicz (1745—1807), a characteristic representative of pseudo
-classic painting of Polish Englightenment.

The topics of the pictures are related to Trinity and to Benedictines 
who once had settled in that monastery. The largest picture presents Trinity 
and thus reminds us of the church which in the past was named after Trinity. 
The picture adorns the high altar in the presbytery. The other six ones are placed in 
side altars in the nave. They present: Immaculate Conception, St. Joseph’s Death, 
Invention of the Holy Cross, St. Emeric — the Hungarian prince who bestowed 
the Holy Cross relic upon the monastery, St. Benedict’s Death and St. Scholastica 
Meeting St. Benedict.

The pictures cannot be dated precisely because of lack of respective docu
ments. But, undoubtedly, they were ordered by Benedictines for altars in the new  
monastery church which was erected in 1789. In 1806, at the consecration, the 
church was already adorned with those pictures.

Sm uglewicz’s works at the Holy Cross’ are characteristic of that artist’s pain
staking but not very original creative work. Smuglewicz was apprentice to St. 
Luca’s Academy in Rome; there he studied, at the time when baroque tendencies 
in art were struggling with new classical trend. Smuglewicz’s works painted after 
the artist’s return to Poland in the last years of his life, give evidence that al
though a classicist, he was always impressed by baroque style of composition 
and by works of Italian masters of the 17th century.

Analysis of the pictures is difficult because of a wrong and several times re
peated conservation and repainting of the pictures which makes impossible a pre
cise examination of their workmanship. Thus, neither the painter’s technique nor 
the role of the above said pictures in the artist’s creative work cannot be duly 
appreciated. Nevertheless, it ought to be said that, compared with several other 
works by Smuglewicz, his pictures at the Holy Cross’ are often much better. Their 
uncommon artistic value consists in a well-balanced, excellent composition, by far 
surpassing that in other works by the same painter. Among other it consists in 
careful drapery of the painted figures’ clothes, as w ell as in well-chosen elements 
of the background. Of course, the painter may be charged with many faults of 
which the most conspicuous ones are: bad proportions and structure of figures, 
their clumsiness because of too rich drapery of their clothes, unnatural gestures 
and attidudes. Smuglewicz’s landscapes look flat and monotonous; the colour of 
his pictures, showing alike monotony in choice and repetition of combinations of 
the same colours, is also a characteristic feature of Smuglewicz’s art.


