
Pejzażysta ze Smardzewic 

Smardzewice to wieś położona w powiecie tomaszowskim nad Zalewem Sulejowskim. 

Znajdziemy w niej m.in. Sanktuarium św. Anny oraz miejsce jej objawienia (ulica Wesoła, koło 

„sadzawki”), zespół klasztorny franciszkanów, krzyż modrzewiowy z 1620 roku oraz Tomaszowskie 

Kopalnie Surowców Mineralnych – „Biała Góra“, w których wydobywa się kwarc.  
Smardzewice to mityczna Arkadia, którą Józef Panfil nazywa „swoim miejscem na ziemi”. Ta 

malownicza miejscowość stała się swego rodzaju „przystanią”, dzięki której odnalazł on spokój, 

ukojenie i inspirację. W jednej z rozmów artysta wyznał, że jego zainteresowania sztuką mają swój 

początek w barokowym wnętrzu smardzewickiego kościoła parafialnego św. Anny – „Pamiętam,  

że już w dzieciństwie fascynowały mnie barokowe figury i ornamenty smardzewickich ołtarzy. 

Wpatrywałem się w nie, zamiast słuchać kazania. Wiem, że temu wnętrzu zawdzięczam moją 

artystyczną wrażliwość, a w konsekwencji to, że zostałem malarzem”.  

Józef Panfil kontynuuje najlepsze tradycje malarstwa pejzażowego. Twórca porównywany jest 

m.in. z Janem Stanisławskim, malarzem modernistycznym, który przedmiot obrazu traktował jako 

wycinek pewnej całości – podporządkowując go jednemu motywowi, studiował zmiany światła  

i koloru, starając się uchwycić rytm dnia i przyrody. „Szkoła Stanisławskiego” wykształciła kolejne 

pokolenie polskich pejzażystów, do których zaliczymy również łodzianina – Henryka Szczyglińskiego, 

ulubionego studenta „Mistrza Jana”. Z jego pracami także zestawiane są obrazy Józefa Panfila. Sam 

artysta przyznaje, że dostrzega wielkość malarstwa przełomu XIX i XX wieku, docenia jego piękno  

i mistrzostwo, zatem nie przeszkadzają mu te porównania. Dba jednak o oryginalność i zachowanie 

własnego stylu. A fakt, że ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, która 

od zawsze kojarzona jest z awangardą, na pewno mu to ułatwia. Jako pejzażysta wyłamał się bowiem 

ze schematu – swoim malarstwem odszedł od tradycji awangardowych macierzystej uczelni, 

zwracając się w stronę „klasycznego” malarstwa, rysunku i rzeźby.  

To, co świadczy o indywidualności Józefa Panfila, to także jego umiejętność powtarzania 

motywów. Co to oznacza? Te same kadry panoramy Smardzewic, czy też motywy z otoczenia 

smardzewickiego klasztoru i kościoła, artysta maluje w różnych modulacjach pór roku i dnia, 

podejmując za każdym razem inne artystyczne wyzwanie. Raz będzie to studium pejzażu o zmierzchu, 

innym razem analiza w chłodnym, zimowym świetle barwnych faktur pokrytych śniegiem budynków 

czy drzew. Odnajdziemy też fascynację rytmiką geometrycznych form dachów smardzewickich 

domów, których kształty malarska wizja artysty komponuje w sekwencję bliskich abstrakcji barwnych 

płaszczyzn. 

Bogata różnorodność polskich motywów jest obecna w twórczości Józefa Panfila od jej 

początku. Jednak twórca inspiruje się również europejskim krajobrazem – szczególnie niebem  

i słońcem Południa, krajów śródziemnomorskich. Kiedy wybiera plener, znane lub nieodkryte miejsce, 

zawsze stara się oddać jego charakter i klimat. Maluje w taki sposób, by podkreślić niezwykłość  

i nastrojowość miejscowości, w której się znajduje. I chociaż obrazy Józefa Panfila nazywa się 

realistycznymi, to jednak nie jest to „czysty” realizm. Artystę bowiem fascynuje problematyka koloru. 

W jego pracach, poza doskonałą kompozycją, dostrzegamy mistrzowskie wyczucie i zestawienie 

walorów barwy. W dodatku istotną rolę odgrywa w nich światło. Józef Panfil obserwuje i rejestruje 

efekty świetlnej oraz powietrznej aury, podkreślając w ten sposób zróżnicowanie przestrzennych 



planów. Iluzjonistyczna plastyczność obrazów to wynik obecności światła o różnej temperaturze  

i natężeniu. Obrazy Józefa Panfila zbliżają się więc w stronę impresji.  

W jego twórczości oprócz pejzaży znajdziemy także portrety, ekspresyjne w formie studia 

sakralnych wnętrz oraz martwe natury. Wszystkie zachwycają doskonałym wyczuciem barwy. Józef 

Panfil raz posługuje się kolorystyką pulsującą i wyrazistą, innym razem stonowaną i wysmakowaną. 

To kolorysta. Kształtuje formy pewnymi, impastowymi pociągnięciami pędzla, dążąc do syntezy 

motywu i uchwycenia jego istoty w ulotnym wrażeniu malarskiego widzenia. Wiesław Ochman 

napisał – „Oglądając prace Józefa Panfila nietrudno dojść do wniosku, że są one wynikiem wielkiego 

talentu i znakomitego zmysłu obserwacji. Artysta z barokowego bogactwa natury wybiera to, co 

istotne dla skomponowania dzieła, a poprzez klarowność kolorów podkreśla jego urodę  

i atrakcyjność. Buduje elementy obrazu za pomocą zdecydowanych, arbitralnie kładzionych plam 

barwnych. Istotą tej twórczości, obok zalet czysto malarskich, jest rozpiętość i różnorodność skali 

barwnej. Od gorących kolorów czerwieni i ugrów, do chłodnych perłowych szarości i błękitów. 

Zastosowana przez Artystę zrównoważona dyscyplina kolorystyczna, walorowa i napięciowa 

powoduje, że uzyskuje on w obrazie efekt lśnienia”. 

Rzeczywiście, wpatrując się w jego prace, dostrzegamy, że są one zapisem wrażeń i emocji 

zatrzymanych w kadrze. To kontemplacja rzeczywistości, którą Józef Panfil przekłada na język 

malarstwa, ukazując nam to, co w danym momencie było najważniejsze. Istotną rolę w jego 

twórczości odgrywa także rysunek. Zdarza się, że studiując wycinek krajobrazu czy detalu 

architektury, sięga po ołówek, by uchwycić jego piękno. Rysunki są autonomicznymi zapisami 

artystycznych wrażeń oraz swoistym preludium do kompozycji malarskich. Większość obrazów Józefa 

Panfila to prace akrylowe lub olejne, malowane na płótnie zespolonym ze sztywnym podłożem. 

Artysta sygnuje je charakterystyczną, majuskułową sygnaturą PANFIL, lokowaną w jednym z dolnych 

narożników obrazu. Prace plenerowe oznaczane są również autografem na odwrocie, na którym 

pojawia się także informacja identyfikująca miejsce, datę wykonania, technikę oraz format 

kompozycji. 
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