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FELIKS LACHOWICZ – DROHOBYCZANIN, SYBIRAK
W 1998 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu wszedł
w posiadanie ponad sześciuset pięćdziesięciu akwarel i rysunków Feliksa
Lachowicza, drohobyckiego artysty, którego twórczość przez wiele lat
pozostawała niemal całkowicie nieznana. Lata PRL-u nie sprzyjały
popularyzowaniu dorobku artystycznego kogoś, kto urodził się i mieszkał na
Kresach, a zmarł na Sybirze, dokąd został zesłany jako więzień polityczny.
Ponowne odkrywanie zapomnianego twórcy zaczęło się dopiero ze zmianą
klimatu politycznego. W 1988 roku Galeria Na Mariackiej w Szczecinie
z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowała wystawę
Malarskie pasje, czyli Drohobycz Feliksa Lachowicza, ukazującą dwa powstałe
w okresie międzywojennym cykle: Urycz w legendach oraz Historia
Drohobycza. W rok później w tej samej galerii odbyła się kolejna ekspozycja,
zatytułowana „…i pozostały tylko obrazy”, prezentująca prace powstałe na
Syberii. Od tej pory akwarele i rysunki Lachowicza pokazywane były
wielokrotnie w różnych placówkach muzealnych.
Kiedy po 1989 zaczęto interesować się osobą Feliksa Lachowicza i jego
artystycznym dorobkiem, okazało się, że wdowa po nim oraz jego przybrana
córka nie dysponują praktycznie żadnymi dokumentami rodzinnymi, i tylko
dociekliwości Jerzego M. Pileckiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, i jego niestrudzonym poszukiwaniom
archiwalnym zawdzięczamy dziś znajomość życiorysu tego niezwykłego
artysty-samouka, którego los dwukrotnie skazał na Sybir.
Feliks Lachowicz urodził się 14 listopada 1884 roku w Drohobyczu jako
syn Marcina (1834-1920), szewca zamieszkałego przy ulicy Liszniańskiej,
i jego drugiej żony Marii z Jachów (1858-1916)1. Jego dziadkami ze strony ojca
byli Marcin i Katarzyna z domu Diug, ze strony matki – Bartłomiej i Anna z
Pielechów. Feliks miał brata Macieja i siostrę Kazimierę (1894-1940) oraz
trójkę przyrodniego rodzeństwa z pierwszego małżeństwa ojca. W latach 19001905 uczęszczał do ośmioletniego Wyższego Gimnazjum w Drohobyczu,
jednak poprzestał na ukończeniu pięciu klas.W listopadzie 1912 wstąpił do
działającej w Drohobyczu od kwietnia 1911 Drużyny Bartoszowej i w rok
1

W niektórych opracowaniach pojawia się błędna data dzienna urodzin
F. Lachowicza – 12 lub 20 listopada i błędna data roczna – 1885. Informacje metrykalne
w księgach parafialnych znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu.
Przebieg nauki ustalono na podstawie corocznych sprawozdań dyrekcji gimnazjum.
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później został naczelnikiem chorągwi. Działając w Drużynie, dał się także
poznać jako utalentowany artysta – projektował dekoracje i współtworzył
scenariusze licznych imprez patriotycznych i przedstawień teatralnych,
odgrywanych w należącej do Drużyny Stanicy.
Po wybuchu I wojny światowej jako poddany austriacki w sierpniu 1914 r.
został powołany do służby wojskowej. Niedługo potem na froncie karpackim
dostał się do niewoli rosyjskiej i po raz pierwszy zawędrował na Sybir.
Na ziemiach zauralskich spędził ponad sześć lat, początkowo jako jeniec
wojenny, a następnie jako żołnierz 5. Dywizji Strzelców Syberyjskich, polskiej
jednostki sformowanej we Wschodniej Rosji. Do Drohobycza powrócił dopiero
w początkach 1921 roku. Z trwającej sześć lat wojennej tułaczki przywiózł
ponad dwieście siedemdziesiąt prac – rysunków ołówkiem, tuszem i akwarelą.
Na ten zespół, przez krytykę nazwany później Syberyjskim szkicownikiem,
złożyły się widoki, przedstawienia typów etnicznych, wizerunki własne
i towarzyszy broni, scenki z obozów jenieckich i koszar, karykatury oraz
kompozycje o tematyce martyrologicznej i symbolicznej.
Okres dwudziestolecia międzywojennego Lachowicz spędził w rodzinnym mieście. 7 lutego 1924 r. zawarł związek małżeński z Elżbietą z domu Kloś
(1897-1991), córką Jana, pochodzącą z rodzimy drohobyckich muzyków,
i rozpoczął pracę jako kierownik robót budowlanych rafinerii „Galicja”. Nie
mając własnych dzieci około 1937 r. Lachowiczowie przygarnęli osieroconą
córkę bratanka Feliksa, Wiesławę (1929-2007).
W 1932 r. artysta rozpoczął prace nad cyklem Historia miasta
Drohobycza. Do września 1939 r. zdążył zrealizować osiemdziesiąt jeden
kartonów ilustrujących historyczne dzieje miasta. Trzynaście kolejnych,
pokazujących legendarne początki grodu, złożyło się na cykl Urycz
w legendach. W październiku 1934 r. pierwsze pięćdziesiąt plansz cyklu
historycznego zostało pokazanych na wystawie w drohobyckim ratuszu, kolejne
ekspozycje miały miejsce w 1937 r. w Sali Domu Legionowo-Strzeleckiego
w Drohobyczu oraz w salach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
we Lwowie. Rok wcześniej w salach Pałacu Biesiadeckich we Lwowie
na wystawie Sybir w martyrologii porozbiorowej Polski prezentowane były
szkice sybirskie. 16 marca 1933 r. artysta został odznaczony Medalem
Niepodległości, a w 1939 r. – Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Kiedy pod koniec września 1939 r. do Drohobycza wkroczyły wojska
sowieckie, Lachowicz zatrudniony był jako majster w Wojskowym
Przedsiębiorstwie Budowlanym. Niemal od samego początku wojny zaangażował się w podziemną działalność Związku Walki Zbrojnej. Nie trwała ona
długo. 25 kwietnia 1940 r., po rutynowej rewizji w domu, został aresztowany
przez NKWD. Więziony był początkowo w Drohobyczu, w budynku Sądu
Grodzkiego, a następnie w Kijowie, w Więzieniu Ogólnym NKWD nr 1, tzw.
Łukjanowskim. Tam kontynuowano śledztwo – 5 maja 1941 r. otrzymał akt
oskarżenia. W dniach 12-16 maja 1941 r. w siedzibie sądu wojennego
Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego (KOWO) odbył się proces tzw.
grupy Michalskiego (od nazwiska dowódcy), do której należał, grupy
Załanowskiego (od nazwiska zastępcy dowódcy) oraz grupy harcerskiej lub
gruy dziewiętnastu z drohobyckiego ZWZ. Pięciu oskarżonych skazano na karę
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śmierci, trzech uniewinniono, natomiast Lachowicz otrzymał wyrok pięciu lat
pobytu w poprawczym obozie pracy i trzy lata pozbawienia praw obywatelskich
bez konfiskaty majątku. Nie udało się ustalić, w jakim obozie odbywał karę.
Zwolniony został 23 listopada 1941 r. na mocy amnestii dla obywateli polskich
w ZSRR, stanowiącej konsekwencję układu Sikorski-Majski, i ta data stanowi
ostatni pewny ślad w jego życiu. Pięćdziesięcioośmioletni, wyczerpany
półtorarocznym więzieniem, być może usiłował przedostać się do armii
Andersa, bądź też odszukać wywiezione na Syberię w połowie 1940 r. żonę
i przybraną córkę. Nie dotarł do Armii Polskiej, nie połączył się z rodziną.
Zaginął. Pozostały tylko obrazy…

Dom Feliksa Lachowicza w Drohobyczu. Widok współczesny.
Ryc. z: J. M. Pilecki, B. Długajczyk, P. Galik, Syberyjskie szkice
Feliksa Lachowicza, Olszanica 2014.

Spuściznę artystyczną Lachowicza ocaliły siostry jego żony, Władysława
i Maria Kloś, które kiedy w 1945 r. rodzina Klosiów ewakuowała się
z Drohobycza do Szczecina, przewiozły do Polski wszystkie prace szwagra.
Pod koniec marca 1946 r. Elżbieta Lachowicz i jej córka Władysława,
ewakuowały się do Opola, a następnie przeprowadziły do Szczecina i od tej
pory stały się strażniczkami dorobku artysty.
Omówienie twórczości Lachowicza należy rozpocząć od uwagi, że autor
nie miał wykształcenia plastycznego. Jeśli nawet – jak utrzymywały żona
i córka – ok. 1900 r. rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
to na zajęcia uczęszczał krótko i pewnie wyłącznie jako wolny słuchacz;
jego nazwisko nie figuruje w żadnym wykazie studentów. Swoje plastyczne
uzdolnienia Lachowicz rozwijał przede wszystkim jako samouk.
Na artystyczne juwenilia składają się drobne rysunki ołówkiem, kredką
czy akwarelą oraz nieliczne obrazki olejne. Są wśród nich pejzaże, wizerunki
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własne i bliskich (portrety ojca i brata), sceny rodzajowe, symboliczne
i religijne, projekty kilimów, witraży i pomników, kompozycje ornamentalne
i wreszcie kopie dzieł znanych malarzy (np. Święta Jordanu Teodora
Axentowicza czy plansz z Pocztu królów i książąt polskich Jana Matejki).
W pracach z okresu młodzieńczego wyraźnie widać wpływy secesji.
Stosunkowo największą swobodę zdradzają pejzaże – malowane akwarelą albo
olejem; są to widoki okolic Nadwórnej, Jaremcza i Sambora.
Najwcześniejszy etap twórczości zamknęła pierwsza wojna światowa,
którą artysta spędził w Rosji, najpierw jako jeniec austriacki, a następnie jako
żołnierz 5. Dywizji Strzelców Syberyjskich, polskiej jednostki sformowanej
we Wschodniej Rosji. Już po zakończeniu tułaczki, w 1921 r. spisał swoje
przeżycia w manuskrypcie Wrażenia z Rosji bolszewickiej, jednak rękopis
zawiera przede wszystkim uwagi o przewrocie rewolucyjnym, próbę analizy
sytuacji politycznej i ekonomicznej, a także impresje na temat trudności życia
codziennego, natomiast prawie nic nie mówi o losach jego autora. Jedynie kilka
pierwszych akapitów zawiera bliższe informacje o nim samym.
Byłem jeńcem rosyjskim, eskortowanym jednym z pierwszych pociągów
na Syberię. Nigdy nie zapomnę przyjęcia rodaków w Lublinie. Mimo deszczu
małe dzieciaki uwijały się gorliwie, ukradkiem rozdając jeńcom chleb, owoce
i wodę. Dzicz sołdacka odpędzała je kolbami. W mieście panował ruch
niezwykły. Przeprowadzano właśnie mobilizację w całej pełni. Na twarzach
oficerów widać było niepokój i zdenerwowanie. Austriacy zbliżali się znowu do
miasta.
W kilka dni potem byliśmy już w Moskwie, przejechawszy historyczne
miejscowości: Smoleńsk, Możajsk, Borodino. Dawna stolica carów nęciła mnie
bardzo. Niestety tym razem zobaczyć jej nie mogłem, bo wieziono nas dalej
przez Wołgę i Ural na Syberię. W Omsku wsadzono nas na statek i zawieziono
rzeką Irtysz do Semipałatyńska, gubernialnego miasta kozaczego okręgu,
położonego na stepach kirgiskich. Tu przebyłem 10 miesięcy w obozie.
Z początku otaczano jeńców dość silnym konwojem, potem obchodzono się
łagodnie. Wkrótce przeprowadzono grupowania wedle narodowości. Słowian
pozostawiono, innych wywieziono w głąb Syberii2.

Zacytowany fragment jest jedynym w całym liczącym 17 stron rękopisie,
w którym autor mówi bezpośrednio o sobie, więc jeśli dziś potrafimy
odtworzyć etapy zauralskiej wędrówki drohobyczanina, to wyłącznie dzięki
powstałym na Syberii rysunkom i akwarelom. Na większości kartonów artysta
zanotował czas i miejsce powstania, choć trzeba zauważyć, że niejednokrotnie
nazwy miejscowości sprawiają wrażenie naniesionych wtórnie, w jakiś czas po
ukończeniu kompozycji. Niewykluczone, że przynajmniej niektóre z nich
zostały dopisane dopiero w początku lat trzydziestych, kiedy twórca przystąpił
do porządkowania materiału rysunkowego.
Pierwszym miejscem dłuższego pobytu był Semipałatyńsk (obecnie
Semej), w północno-wschodnim Kazachstanie, w którym w latach 1854-1859
po odbyciu czteroletniej katorgi odbywał służbę wojskową zdegradowany do
stopnia szeregowca Fiodor Dostojewski. Dla Lachowicza Semipałatyńsk stał się
miejscem pobytu w obozie jenieckim. Pierwszą datowaną pracą wykonaną
2

ZNiO, Dział Rękopisów, akc. nr 76/98
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w semipałatyńskim obozie jest akwarela Jeńcy z 1.09.1914, najpóźniejszą Faun,
noszący datę1.02.19153.
Kolejny etap stanowiła Poklewskaja (obecnie Troickij w obwodzie
swierdłowskim), niewielka osada o zdecydowanie polskim „rodowodzie”
położona 214 km na wschód od Jekaterynburga. Historia jej powstania sięga lat
osiemdziesiątych XIX wieku i budowy linii kolejowej Jekaterynburg-Tjumeń
otwartej w 1885 r. Jednym z głównych akcjonariuszy tego przedsięwzięcia był
działający na Syberii polski przemysłowiec i działacz społeczny, Alfons KoziełłPoklewski, z którego inicjatywy i za którego pieniądze w 1883 na dwieście
pierwszej wiorście od Jekaterynburga wybudowano stację kolejową, nazwaną
od jego nazwiska „Poklewskaja”, wokół której rozwinęła się osada o tej samej
nazwie. W Poklewskiej artysta spędził prawie cały luty 1915 r. (najwcześniejszy
wykonany tam rysunek, kompozycja Pod krzyżem, opatrzony jest datą 9.02.1915,
najpóźniejszy – akwarela Wioska w zimie, ma datę 29.02.1915).
Z Poklewskiej jeńców przetransportowano z powrotem do Semipałatyńska, gdzie przebywali co najmniej od połowy marca do początków kwietnia.
Najwcześniejsza praca Lachowicza z drugiego pobytu w Semipałatyńsku,
akwarela Izwoszczyk, jest datowana na dzień 16.03.1915 – najpóźniejsza,
akwarela Motyw znad Irtysza, nosi datę 10.04.1915.
Kolejny etap stanowiła Małowładymirka, w której udokumentowany
pobyt artysty zamyka się w datach 5.05. 1915 (akwarela Gosposia) – 5.06. 1915
(akwarela Puchacz).4
Okres obejmujący miesiące letnie i jesienne 1915 jest trudniejszy
do zrekonstruowania ze względy na niewielką ilość materiału rysunkowego.
Najprawdopodobniej od końca sierpnia 1915 Lachowicz ponownie znalazł się
w Poklewskiej (malowana tam akwarela Słoneczniki opatrzona jest datą
28.08.1915) i przebywał tam co najmniej do początków kwietnia 1916 (ostatnią
wykonaną w Poklewskiej pracą jest kompozycja Na bój z datą 4.04.1916).
Nie można jednak wykluczyć i innego wariantu – mianowicie, że z Małowładymirki pod koniec sierpnia jeńcy zostali przewiezieni z powrotem
do Semipałatyńska, a do Poklewskiej dopiero z pod koniec października 19155.
14 kwietnia 1916 r. (data na niedokończonej akwareli Lirnik) artysta był
już w Kamyszłowie, mieście leżącym na wielkim trakcie syberyjskim 136
kilometrów na wschód od Jekaterynburga, do którego ponad pół wieku
wcześniej trafił inny polski wygnaniec, skazany w 1854 roku na katorgę
w batalionach karnych Agaton Giller. Czas pobytu artysty w tym mieście był
3

Oczywiście wyznaczone na tej podstawie daty „skrajne” nie są datami
przyjazdu do danej miejscowości i wyjazdu z niej; wyznaczają jedynie okres czasu,
w jakim artysta z całą pewnością przebywał w danym miejscu.
4
Położenia Małowladymirki autorce tekstu nie udało się ustalić. Lachowicz trafił
tam bezpośrednio z Semipałatyńska, nie jest natomiast pewne, dokąd został przewieziony później. Najprawdopodobniej kolejnym miejscem jego pobytu była
Poklewskaja, ale nie jest też wykluczone, że najpierw ponownie spędził jakiś czas
w Semipałatyńsku. W tym wypadku należałoby sądzić, że Małowładymirka była osadą
położoną gdzieś w sąsiedztwie tego miasta.
5
Kwestia niezgodności w datowaniu prac rysunkowych z tego okresu
niemożności dokładnego odtworzenia tego etapu syberyjskiej wędrówki artysty została
omówiona dokładniej w pracy: J. M. Pilecki, B. Długajczyk, P. Galik, Syberyjskie szkice
Feliksa Lachowicza, Olszanica, 2014, s. 24-25.
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okresem znaczących przemian politycznych i społecznych. Rewolucja
bolszewicka, a następnie traktat brzeski z marca 1918 nie pozostały bez wpływu
na położenie jeńców wojennych. Przecław Smolik, lekarz, etnograf i literat,
który spędził w Rosji sześć lat, podobnie jak Lachowicz jako pojmany żołnierz
wrogiej armii, opisując nową sytuację polityczną, zanotował:
Jeńcom dano zrazu nieco więcej swobody i nie stawiano im odtąd przeszkód
w organizowaniu własnych instytucji samopomocy, jak tanich kuchni, bibljotek,
kas pożyczkowych, biur registracyjno-pocztowych itp. Ale te wszystkie ulgi
i zmiany nie długo trwały. Pokazało się, że system był mocniejszy od ludzi. […]
Rząd Kiereńskiego uznał oficjalnie niepodległość Polski i organizacje narodowe
i polityczne polskie w Rosji i Syberji pozyskały sobie prawo obywatelstwa.
Pomimo to Polacy jeńcy nie przestali być na mocy jakiejś niezrozumiałej logiki
jeńcami, a udzielano im tyko pewnych ulg, jak prawo mieszkania poza obozem
i swobodnego zarobkowania – pod warunkiem atoli gwarancji, danej za każdego
jeńca przez kogoś z miejscowych obywateli6.

Nie wiadomo, gdzie artysta spędził dzień 11 listopada 1918, kończący
wojnę, która na długie lata uczyniła go więźniem Sybiru. Nie wiemy również,
gdzie witał nowy, 1919 rok. W trzeciej dekadzie stycznia przebywał już
w Nowomikołajewsku (ob. Nowosybirsk), jako żołnierz nowo utworzonej
5. Dywizji Strzelców Polskich (rysunki wykonane w Nowomikołajewsku
zamykają się w datach 26.01.1919-19.11.1919).
Osiem prac powstałych między 3.12.1919 a 7.01.1920, wyznacza
poszczególne etapy tragicznego exodusu, jakim była ewakuacja 5. Dywizji
z Nowomikołajewska na wschód: Sokur – Jurga – Talmenka – Litwinowo –
Jaszkino – Susłowo. Prawdopodobnie już w początkach stycznia 1920 r.
Lachowicz znalazł się w Krasnojarsku, gdzie pozostawał co najmniej do
września tego roku (ostatnia wykonana przez niego w tym mieście praca,
akwarela Chrystus na krzyżu opatrzona jest datą 23.09.1920).
Okres repatriacji pozostaje praktycznie niewiadomą. Powrotna droga do
kraju wiodła przez Moskwę, jak możemy się domyślać z akwareli Fragment
z Moskwy opatrzonej datą 19.11.1920. Drugą informację odnajdujemy na
zachowanej w papierach artysty fotografii statku pasażerskiego Kaiser, opisanej
przez niego na odwrocie w następujący sposób: „Statek niemiecki, na którym
przyjechałem z Rygi do Szczecina wracając z niewoli rosyjskiej w drugiej
połowie listopada 1920”7. Datą ostatecznie zamykającą etap tułaczki jest data
29.10.1921 na rysunku Pod krzyżem wykonanym już w rodzinnym Drohobyczu.
6

P. Smolik, Przez lądy i oceany (Sześć lat na Dalekim Wschodzie),WarszawaKraków 1921, s. 58-60.
7
Fotografia w zbiorach Gabinetu Grafiki ZNiO, I.f. 30366. W niektórych
opracowaniach poświęconych Lachowiczowi pojawia się informacja, że Kaiser wypłynął
z Rygi do Szczecina 1 lipca 1920 r. i że artysta najprawdopodobniej był wówczas na
pokładzie. Nie potwierdza tego ani zapis na odwrocie zdjęcia, ani zachowane prace.
Z rysunków wykonanych w Krasnojarsku pięć nosi daty lipcowe, dwa pochodzą
z sierpnia, a dwa z września 1920. Koleiny rysunek, Fragment z Moskwy z datą
19.11.1920, wskazuje na to, że pod koniec drugiej dekady listopada artysta przebywał
jeszcze w Moskwie. Notatka na odwrocie zdjęcia jest mało precyzyjna i oznacza jedynie,
że w drugiej połowie listopada Lachowicz wyruszył w drogę powrotną do kraju. Kiedy
dokładnie wiozący go statek wypłynął z Rygi, tego już nie wiadomo.
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Odwilż, 1915 (Semipałatyńsk); papier, akwarela

Widok Kamyszłowa, 1916; papier, akwarela.

Jakie treści złożyły się na ów Syberyjski szkicownik, w którym Feliks
Lachowicz notował swoje wrażenia, najpierw z okresu niewoli, a potem służby
w wojsku polskim? Od razu rzuca się w oczy, że najmniej uwagi poświęcił
najbliższemu otoczeniu i warunkom, w jakich przyszło mu żyć. Owszem,
najwcześniejsze chronologicznie prace to widoki obozów jenieckich i pojmanych żołnierzy: zasypane śniegiem baraki i jeńcy w celach upozowaniem
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przypominający zesłańców z obrazów Aleksandra Sochaczewskiego czy Jacka
Malczewskiego. Jednak największa część rysunkowego dziennika Lachowicza
poświęcona jest samej Syberii i zamieszkującym ją ludziom. Na rzuconych
w głąb Sybiru przyroda często robiła wielkie wrażenie. Stanisław Bohdanowicz,
młodziutki ochotnik służący w 5. Dywizji, którego opublikowane w 2006 roku
zapiski z czasów służby stanowią doskonałe uzupełnienie rysunków Lachowicza, wspominał reakcję swojego towarzysza z kompanii karabinów
maszynowych, kiedy ten po raz pierwszy zobaczył góry wznoszące się na obu
brzegach stanowiącej dopływ Jeniseju Many:
Z zachwytem patrzył na otaczające nas góry i pokrzykiwał z uciechy:
„Ech, żeby tak można było przyjechać tutaj i porobić zdjęcia do kinematografu,
przecież czegoś tak ładnego jeszcze w życiu nie widziałem”8.

Tym bardziej na otaczającą go naturę reagował obdarzony artystyczną
wrażliwością Lachowicz. Posługując się swoją ulubioną techniką akwareli,
malował rozległe syberyjskie pejzaże, zagubione wioski i miasteczka, notował
charakterystyczne szczegóły drewnianej architektury chłopskich chat i miejskiej
zabudowy, przyglądał się ludziom podczas codziennej pracy i w chwilach
odpoczynku. Szczególnie zdawała się go fascynować osławiona syberyjska
zima, stąd wiele jego pejzaży przedstawia płaską, ośnieżoną równinę zamkniętą
na horyzoncie pasmem gór albo samotną wioskę ledwo widoczną spod śnieżnej
pokrywy Częstym tematem jego prac są ludzie przemierzający rozległe
pustkowia prostymi drewnianymi wozami lub sańmi. Motyw charakterystycznych syberyjskich zaprzęgów powraca wielokrotnie, często opracowany
z drobiazgową starannością. Wiele uwagi poświęcił artysta także dwóm
potężnym syberyjskim rzekom, Ob i Jenisej, i toczącemu się nad ich brzegami
życiu. Stworzył również kilka scen rodzajowych, ukazujących robotników
polnych przy pracy albo podczas odpoczynku, dzieci zajętych pilnowaniem
trzody albo zabawą czy krzątających się po obejściu. Nie wszystkie jego
pejzaże są wyłącznie realistycznymi odwzorowaniami widzianych krajobrazów.
Takie prace jak Noc syberyjska, Cmentarz, Cmentarz o zachodzie słońca czy
Rozbitki mogą być odczytywane także w kategoriach symbolicznych: Syberii
pojmowanej jako kraina pustki, zagubienia i wszechobecnej śmierci.
Osobne miejsce w syberyjskim dzienniku zajmują przedstawienia
o typowo alegorycznym i wizyjnym charakterze, zrodzone z tradycji
romantycznej i obficie wykorzystujące arsenał symboliki martyrologicznej
i wolnościowej – białe orły, sztandary, zrywane okowy, pochody zjaw narodowych, bohaterów i wieszczów. Większość z nich stanowi wyraz wiary artysty
w odzyskanie niepodległości, stąd też takie sceny jak: Polonia w białej szacie
powiewająca czerwonym sztandarem i prowadząca na bój żołnierzy, śpiący
rycerze w Tatrach zrywający się na wezwanie, młody chorąży z czasów
Królestwa Polskiego stający do walki pod skrzydłami orła białego, bezimienny
bohater zrywający pęta niewoli, Wernyhora na czele pochodu narodowych
bohaterów, stary i młody wygnaniec, którym ukazuje się Wawel w promieniach
słońca – drogowskaz do wolnej ojczyzny. Ale nie brak też scen ukazujących
grozę i tragizm wojny: śmierć na pobojowisku zbierająca swoje żniwo,
osamotniony żołnierz na pobojowisku, któremu towarzyszą jedynie czaszki
8
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poległych i kruki, dobytek wieśniaków trawiony wojenną pożogą, osierocone
kobiety i dzieci modlące się na cmentarzu ofiar wojny. Kilka scen stanowi
ilustrację syberyjskiej martyrologii Polaków – Pod krzyżem, Odpoczynek
powstańców, Śmierć towarzysza, Wigilia zesłańców czy Skazańcy. W sztuce
polskiej temat ten miał długą tradycję – pojawiał się wielokrotnie w pracach
takich twórców jak Artur Grottger, Aleksander Sochaczewski, Ksawery
Pruszkowski czy Jacek Malczewski. Tworząc swoją wizję zesłania i katorgi
Lachowicz wyraźnie nawiązywał do rozwiązań treściowych i formalnych
swoich poprzedników. Z symboliką martyrologiczną i wolnościową splatała się
religijna: ginącym w boju ukazywała się Madonna z Dzieciątkiem, Madonna
modliła się na cmentarzu poległych w 1914 roku, na choince świętujących
wigilię zesłańców zapalał świeczki mały Jezus.

Modlitwa 1917 (Kamyszłow); papier, akwarela.

W pracach o wymowie symbolicznej artysta sięgał także po motywy
wywodzące się z tradycji antycznej. Niektóre z nich mogły być odczytywane
jako alegoria wojny i niewoli (Prometeusz, Kometa, Demon), inne ukazywały
nieskażony grozą świat sztuki i muzyki, w którym królują amorki, nimfy i
fauny. Kolejne stanowiły alegorię przemijalności ludzkich losów (U źródła,
Chronos). W tych kompozycjach, formalnie najsłabszych w całym szkicowniku
i najbardziej zdradzających niedostatki warsztatowe ich twórcy, widać wyraźnie
nawiązania do sztuki Młodej Polski, z jej charakterystycznym repertuarem
motywów treściowych i ornamentalnych.
Grupa portretów jest niewielka i właściwie marginesowa. Znamienna jest
natomiast spora ilość wizerunków własnych (łącznie dziewięć). Artysta rzadko
szkicujący ludzi w ujęciach czysto portretowych własnej twarzy poświęcił

BEATA DŁUGAJCZYK

12

wyjątkowo dużo uwagi, odtwarzając ją po wielokroć i zawsze z wielką
dbałością o szczegóły, zupełnie jakby pragnął dokładnie przestudiować
i utrwalić zachodzące w niej pod wpływem ciężkich przeżyć zmiany.
Język Syberyjskiego szkicownika zmienił się zdecydowanie w styczniu
1919, kiedy artysta z jeńca stał się żołnierzem. Na pierwszy plan wysunęły się
wówczas karykatury. Lachowicz nawet nie próbował pokazywać żołnierskiego
życia w realistycznych obrazkach, ukazał je w formie skarykaturowanej,
tworząc cykl ponad trzydziestu przedstawień składających się na wizerunek
5. Dywizji i jej sojuszników z armii Kołczaka, chwilami nie pozbawiony
ciepłego humoru, częściej jednak gorzki, wręcz szyderczy. Jak pisał Ryszard
Markow, autor tekstu towarzyszącego pierwszemu pokazowi Szkicownika
syberyjskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej: „Lachowicz całą bezwzględnością i goryczą ujawnia na nich [karykaturach] tragiczną
beznadziejność polskiej drogi do wolności”9. Większość aluzji politycznych
zawartych w tych pracach czytelna jest również dzisiaj: bolesna, upokarzająca
zależność militarna i finansowa od państw koalicyjnych, a przede wszystkim
Francuskiej Misji Wojskowej i głównodowodzącego Wojskami Sprzymierzonymi na Syberii generała Maurice’a Janina, konieczność współdziałania
ze sztabem admirała Aleksandra Kołczaka, osobiste ambicje dowódców,
pułkowników Waleriana Czumy i Kazimierza Rumszy. Najostrzej artysta
celował w dowodzącego 5. Dywizją pułkownika Rumszę, którego ukazał aż
sześć razy, to jako idącego po trupach po francuskie odznaczenia, to jako
marionetkę w rękach Francuzów, to jako układającego się z Rosjanami
w sprawie podziału dawnego imperium carów, to wreszcie jako wewnętrznego
cenzora i żandarma. Głównodowodzący całością Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji pułkownik Czuma został potraktowany nieco łagodniej, gdyż
wystąpił tylko dwukrotnie, w tym raz w kolejce po francuskie odznaczenia.
Taka dysproporcja mogła być wyrazem nie tylko osobistych sympatii i antypatii
artysty, lecz także rozdźwięków i niesnasek wśród żołnierzy pochodzących
z trzech różnych zaborów. Jak wspominał po latach były żołnierz 5. Dywizji Jan
Rogowski: „Między Polakami z zaboru austriackiego i niemieckiego a
Polakami z zaboru rosyjskiego – czy w ogóle ze służby rosyjskiej – panowała
głucha niechęć”10. Potwierdzał to inny świadek tamtych wydarzeń, Roman
Dyboski, filolog i historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który służąc w 5. Dywizji zajmował się pracą oświatową: „»Czubarycy«, czyli
Polacy z Rosji i »awstrijcy« i »niemcy«, jak znowu byłych jeńców nazywali
tamci, patrzyli na się wzajemnie z nieprzejednaną niechęcią”11. Pułkownik
Czuma miał za sobą służbę w Legionach Polskich, natomiast Rumsza był
dawnym oficerem armii rosyjskiej. Mówił z rosyjskim akcentem i jak
utrzymywali żołnierze: „zruszczony był rzeczywiście bardzo i może trochę

9

R. Markow [tekst], … pozostały tylko obrazy. Syberyjski szkicownik Feliksa
Lachowicza 1914-1920 [składanka towarzysząca wystawie] listopad-grudzień 1989,
Galeria na Mariackiej, Szczecin 1989.
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za ordynarny i za szorstki”12. Zarzucano mu również nadmierną srogość
w stosunku do byłych oficerów austriackich13. Być może coś z tej niechęci
„awstrijca” do „czubaryka” przeniknęło także do karykatur Lachowicza.
Galeria przedstawionych typów jest bardzo różnorodna. Ochotnicy,
młodzi, buńczuczni, przedwcześnie dojrzali, nadrabiający miną brak
doświadczenia i niepewność losu, inni zagubieni, nie radzący sobie z sytuacją,
w której się znaleźli, często niechętni wojsku; przedstawiciele poszczególnych
formacji: zawadiacki szturmak, dwójka wymuskanych ułanów, niestety na
piechotę, gdyż w dywizji brakowało koni, piechur, powszechnie nielubiani
żandarmi, sportretowani ze szczególną zjadliwością. Kilka scenek ilustruje
powszechne w armii bolączki: nadużycia intendentury, kłopoty z kuchnią,
zewnętrzną i wewnętrzną cenzurę. Cała seria stanowi także znakomite studium
ukazujące różnorodność umundurowania i uzbrojenia, często „wzbogacanego”
o rozmaite nieprzepisowe elementy. Na tę różnorodność i samowolę zwracał
także żołnierz oddziałów łączności 5. Dywizji, wspomniany wcześniej
Stanisław Bohdanowicz:
Umundurowanie i uzbrojenie było rozmaite, żołnierze zresztą mało czym
różnili się od kołczakowskich, chyba byli lepiej odżywieni, czyściejsi, no i mieli
orzełki na wysokich papachach z koźlej skóry. Lecz nie bardzo było je widać,
bo ginęły wśród kudłów. Za to amarantu było tak dużo, że zabrakło go
w sklepach. Każdy naszywał według swego gustu naszywki, wypustki, patki
i lampasy. Widziałem takich elegantów, co nawet guziki u płaszcza mieli obszyte
amarantem14.

Oprócz towarzyszy broni, Lachowicz skarykaturował również „sojuszników” z armii Kołczaka, im także nie szczędząc zjadliwego szyderstwa.
Ujawniony w pełni na Syberii talent plastyczny Lachowicza nie pozostał
niedostrzeżony. Latem 1917 Dom Polski w Kamyszłowie zorganizował mu
wystawę stworzonych w niewoli akwarel o tematyce syberyjskiej. Kolejny pokaz
miał miejsce w 1919 w Nowomikołajewsku. Na ekspozycji zorganizowanej przez
prezesa komisji kulturalno-oświatowej 5. Dywizji Romana Dyboskiego oprócz
pejzaży i kompozycji martyrologiczno-patriotycznych zaprezentowane zostały
także karykatury dowódców i żołnierzy tej formacji15. Kiedy latem 1919
redakcja „Żołnierza Polskiego” ogłosiła konkurs na projekt odznaki Wojsk
Polskich we Wschodniej Rosji, spośród 23 zgłoszonych propozycji sąd
konkursowy najwyżej ocenił projekt Lachowicza, przedstawiający „tarczę
podłużną, której treścią symbol powrotu do kraju wojska polskiego,
przeprowadzającego wygnańców i emigrację. Żołnierz polski w rogatywce
prowadzi pod rękę wspierającego się wygnańca, wskazując mu prawą ręką
wschodzące słońce, do którego obaj zdążają”16.
Nie wiadomo, czy przywiezione do kraju z wojennej tułaczki dwieście
siedemdziesiąt rysunków stanowiło całość syberyjskiego oeuvre. Nie można
12
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wykluczyć, że Lachowicz również sprzedawał swoje rysunki czy wykonywał
kompozycje na zamówienie. Wśród jeńców-artystów taka forma zarobkowania
nie była czymś niezwykłym. W swojej relacji na temat warunków życia jeńców
wspomniany wyżej Przecław Smolik wspomina m.in.:
wystawy dzieł artystycznego przemysłu, które od czasu do czasu urządzano
w obozie w Berezówce, ściągały zawsze dużo ciekawych z najbliższego miasta
i przynosiły artystom w zysku oprócz gotówki, także poważnie nieraz i solidnie
opłacane zamówienia17.

Portrety z pewnością mogły stanowić wspaniały prezent i cenną
pamiątkę, więc niewykluczone, że znikomą ilość znajdujących się
w Syberyjskim szkicowniku wyobrażeń indywidualnych osób należy tłumaczyć
faktem, że rysowane przez siebie wizerunki Lachowicz porozdawał bądź
posprzedawał towarzyszom niewoli i broni.
Po powrocie do rodzinnego miasta artysta podjął pracę w przedsiębiorstwie naftowym Galicja, nie zaprzestając jednocześnie uprawiania sztuki.
Projektował ekslibrisy, ozdobne inicjały i odznaki, próbował także sił w rzeźbie
i w malarstwie monumentalnym. W swoich kompozycjach wielokrotnie powracał do tematyki martyrologicznej i religijnej, jednak najważniejszym
motywem jego prac stał się sam Drohobycz. W okresie dwudziestolecia
międzywojennego spod jego ręki wyszło kilka panoram miasta, około stu
rysunków ukazujących zabytki drohobyckie, a także dwa wielkie cykle:
Historia miasta Drohobycza i Urycz w legendach, pod względem formalnym
nawiązujące do średniowiecznego iluminatorstwa.
Odtwarzając zabytki rodzinnego miasta, artysta wielokrotnie wracał
do tych samych ujęć i motywów. Najczęściej „bohaterami” rysunków i akwarel
były pojedyncze budowle, odwzorowywane wiernie i z ogromnym pietyzmem
dla szczegółów, jednak bez nadmiernej drobiazgowości. Często ten sam motyw
przedstawiony zostawał niemal w identycznym ujęciu, ale w różnych
technikach rysunkowych, przez co za każdym razem osiągany był odmienny
efekt artystyczny. Najczęściej ukazywanym obiektem był kościół farny p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Świętego Krzyża i św. Bartłomieja.
Artysta stworzył około dwudziestu przedstawień fary, wśród których na
szczególną uwagę zasługuje monumentalny widok wnętrza z 1930 r. wykonany
w rzadkiej dla Lachowicza technice olejnej. Zarówno to płótno, jak i wszystkie
ukazujące wnętrze świątyni akwarele są cenne nie tylko ze względu na swoją
wartość artystyczną, lecz także na ich walor dokumentalny, gdyż poza przedwojennymi fotografiami stanowią jedyne źródło ikonograficzne pozwalające
odtworzyć w większości niezachowane wyposażenie, które uległo zniszczeniu
po 1949 r., kiedy to kościół został zamieniony na magazyn rekwizytów
teatralnych. Poza farą równie chętnie artysta przedstawiał dwie drohobyckie
cerkwie drewniane – św. Krzyża i św. Jura. W przypadku cerkwi św. Jura poza
widokami ogólnymi, wykonał także szereg rysunków o charakterze
inwentaryzatorskim, ukazujących fragmenty malowideł i szczegóły ciesiołki.
Szczytowym osiągnięciem artystycznym Lachowicza stały się dwa cykle:
Historia miasta Drohobycza oraz Urycz w legendach, których pomysł i sposób
17
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realizacji dobrze wpisywały się w nurt stylu Art Déco, z jego koncepcją sztuki
narodowej, inspiracjami folklorem, sięganiem do rodzimych motywów
baśniowych i wreszcie płaskim, dekoracyjnym obrazowaniem i zgeometryzowaną ornamentyką. Recenzując Historię w „Dzienniku Polskim” w 1937 r.,
Janina Kilian-Stanisławska napisała:
Historia Drohobycza jest tak ścisłym reportażem historii tego miasta,
że należy podziwiać szczodrość i wierność historyczną autora cyklu18.

Istotnie Lachowicz opierając się na obfitym materiale źródłowym
i naukowych opracowaniach niezwykle sumiennie zobrazował dzieje swojego
rodzinnego grodu, pokazując najważniejsze epizody z jego historii politycznej,
a także podkreślając te elementy, które złożyły się na jego rozkwit gospodarczy.
Tworząc Urycz w legendach sięgnął z kolei po krążące na Podkarpaciu
w przekazach ustnych podanie o zamku Tustań we wsi Urycz w powiecie stryjskim,
które spopularyzował Zygmunt Kaczkowski w powieści Olbrachtowi rycerze.
Prace nad Historią miasta Drohobycza artysta rozpoczął w marcu 1932 r.,
a w październiku 1934 r. pierwsze pięćdziesiąt kartonów cyklu zostało
pokazanych publicznie na wystawie w drohobyckim ratuszu. Ekspozycja
spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem; w grudniu w „Przeglądzie
Podkarpacia” recenzował ją Bruno Schulz, który napisał m.in.:
Nie szukając poklasku świata, pracuje [w Drohobyczu] z benedyktyńską,
pogodną i skupioną żarliwością dziwny artysta zakochany w legendach dawnych
wieków, zasłuchany w szmer przeszłości, grzebiąc się w starych dokumentach,
szperając w archiwum miejskiem, śledząc zblakły inkaust kościelnych zapisków,
Pan Lachowicz przeżywa w wizjach przeszłość miasta. […] P. Lachowicz pilnie
studiował stare polskie mszały, ewangeliarze i kodeksy i wżył się tak głęboko
w styl tych dzieł sztuki iluminatorskiej, że przejął go na własność. P. Lachowicz
ma nieomylny, mistrzowski smak dekoracyjny. Zharmonizowanie tekstu,
ornamentu i obrazu dokonuje się u niego instynktownie bez najmniejszego
wysiłku. Wydaje się, jakby artysta ten natknął w sobie na bogatą żyłę inwencji,
której przelewanie się ledwo opanować może”19.

Sam artysta był do cyklu drohobyckiego szczególnie przywiązany. Kiedy
w 1941 znalazł się w więzieniu sowieckim, w liście z 14 marca zalecał żonie,
by spróbowała sprzedać część rysunków, aby zdobyć środki na utrzymanie.
Zastrzegł jednak, by nie wyzbywała się Historii Drohobycza, bo tę pragnął
ofiarować po wojnie do muzeum.
Tworzyć nie przestawał do samego końca. Władysław Mazur z Przemyśla
aresztowany 20 lutego 1940 za działalności w ZWZ, w liście z 13 czerwca 1991 r.
skierowanym do przybranej córki Lachowicza, Wiesławy Podemskiej,
tak opisywał swoje spotkanie z artystą w kijowskim więzieniu na Łukjanówce:
W styczniu – o ile mnie pamięć nie myli – 1941, przeniesiono mnie do innej
celi na drugim piętrze. Tam w krótkim czasie poznałem wielu ludzi, gdyż
w czasie dyskusji każdy, opowiadał, skąd pochodzi i jak się nazywa. Wśród tych
ludzi jeden zwrócił szczególną naszą uwagę, tym że zawsze coś malował. Były
to malowane na pustych pudełkach od ruskich papierosów portreciki
współwięźniów lub jakieś miniaturowe pejzaże. Z braku farb tarł kawałeczki
cegły – znajdujące na podwórzu spacerowym – o betonową podłogę w celi,
18
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J. Kilian-Stanisławska, [recenzja wystawy], „Dziennik Polski”, 23 marca 1937.
B. Schulz, [recenzja wystawy], „Przegląd Podkarpacia”, 2 grudnia 1934.
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rozrabiał śliną lub kroplami wody i zamiast pędzla używał zastruganą zapałkę.
Czasami pastą do zębów palcem smarował ją na okiennej szybie i potem taką
zapałką malował fragmenty Drohobycza. Naturalnie, że wieczorową porą
malowidło ze szyby musiało być zlikwidowane w obawie przed cowieczorną
wizytą dyżurnych enkawudzistów”.

Z drugiego tomu Syberyjskiego szkicownika nie zachowała się ani jedna
karta20.
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