František Mikulašek

Pod Gorlicami
Austria miała dziwn armi . S dzia był sanitariuszem, budowniczy podoficerem
rachuby, in ynier ordynansem, maszynista kolejowy kucharzem, profesor geografii
komendantem punktu weterynaryjnego, kupiec artykułami elaznymi – cenzorem. Armia
przewracała do góry nogami ycie austriackich poddanych na ró ne sposoby. Ja byłem
podczas wojny najpierw zamiataczem parku koło Akademii Wojskowej, a potem ksi garzem,
saperem i grabarzem.
Sztuki saperskiej nauczyli nas Brnie na trzytygodniowym kursie. Pod koniec lutego
1915 roku wyposa ono nas szczodrze i wysłano na front. Oprócz karabinu, pasów, bagnetu,
40 ostrych nabojów i innych rzeczy, które widywali my na ołnierzach i w ich tornistrach,
dali nam płaszcz, sukienn podpink do płaszcza, sweter, r kawice, zar kawki, dwie pary
onucy, opatrunek osobisty na brzuch, szalik, muf , ko uszek, dwa banda e na rany, kaptur na
głow , biał płócienn narzut (Schneemantel), biał kapuz na głow , dwie pary butów,
połówk namiotu, dwa kołki, kocyk, papierowe onucki, papierowy „ornat” od zimna, który
mieli my wkłada na bielizn , bochen chleba, cztery konserwy gulaszowe, jedn konserw
kawow , 1 kg suchej kiełbasy, woreczek sucharów, woreczek soli, cztery z bki czosnku
przeciw cholerze, woreczek delikatnych sucharów, pudełko czekolady, troch pieprzu i ma
przeciw wszom. Do saperskiego tornistra wło yli mi kilof, łopatk , elazny hak, 10 wielkich
gwo dzi, łopat i mały wider, link , kł bek sznurka, do kieszeni dali mi mosi n torebk z
dokładnym adresem, aby było wiadomo, kogo nieprzyjaciel zastrzelił i aby mo na było
umie ci na „Verlustli cie”.
To wszystko mieli my donie do okopów. Ale ju podczas pierwszej kontroli, pod
Grybowem, w Galicji, okazało si , e amunicja, papierowe „ornaty”, kiełbasa i konserwy
znikły, a nasze wspaniałe wyposa enie ma znaczne luki. Stwierdzone braki były natychmiast
uzupełniane wyzwiskami, szturcha cami, biciem po twarzy i uderzeniami kija, kopniakami
oraz wszystkim tym, czym dysponowali oficerowie austriaccy.
Pod Grybowem po raz pierwszy owion ł nas duch pola bitwy. Zaro ni ci, brudni,
wychudzeni ołnierze oddziałów zaopatrzenia, ubłocone, włochate, polskie koniki,
rozklekotane furmanki, zmordowani kawalerzy ci na udr czonych koniach – brn li przez
morze bagna, które nazywali go ci cem i wlekli si gdzie w stron gór. Za nimi posłano
równie i nas.
Przed północ dotarli my do wsi, rozrzuconej na pagórkach. Wodzili nas od chałupy
do chałupy, a wsz dzie pełno wojska. Pó niej nas rozdzielili na mniejsze oddziały i wegnali
do stodół i szopek, przy akompaniamencie sarkania, wyzwisk i protestów mieszkaj cych tam
ołnierzy.
Naszej grupie przydzielono marn szopk . Zmordowani padli my na chrust upa kani
błotem, owin li my si w koce i celty, zasn li my. Rano obudzili my si , zasypani niegiem.
Szopka była bez dachu. Artylerzy ci dawno zerwali z niej poszycie, dla koni.
Rozprostowali my zdr twiałe ko ci, wyszli my przed szopk , podskakiwali my i biegali my
wokół szopy, by odegna lutowy mróz, który gał po całym ciele. Patrzyli my smutno na
szare, kryte słom domki, rozrzucone po stromych stokach. Z przera eniem ogl dali my
w satych ołnierzy, którzy wał sali si po dolinie i zboczach. Stwierdzili my, e
stacjonujemy w Bystrej koło Gorlic.
Pod wieczór przyszli ordynansi i rozprowadzili ołnierzy do okopów. My „pionierzy”,
zostali my we wsi. Zaprowadzili nas do technicznej. Pan sier ant z oddziału technicznego
przyj ł i pokwitował „cuwaks”. Długo nas ogl dał i kr cił głow nad tym, jak w oddziale
technicznym mogli znale si dwaj nauczyciele. Z budowniczego był bardzo zadowolony.
Miał nadziej , e potrafi cho by wykopa dół... Jeszcze staranniej obejrzał nas pan kapral.
Gdy sko czył obmacywa nas swymi czarnymi oczyma, zawołał z przera eniem: „no i co ja z
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wami zrobi w abtajlungu, kiedy z was adni fachowcy? Co za bydl was odkomenderowało
do technicznego? Pewnie szukali cie, gdzie by tu si zadekowa , no nie? My l , e to
dekowanie pr dko wam si przeje!”
I miał racj ! Ju pod koniec pierwszego tygodnia byli my zmordowani na duchu i
ciele. Gdyby nie kilku kole e skich pionierów, którzy na wszelkie sposoby ułatwiali nam
ci k i obc nam robot i którzy nie jeden „sztych” wyrzucili za nas pod Gorlicami, raz dwa
odnie liby nas do lazaretu. Mo e zreszt byłoby to dla nas lepsze, ni dwudziestomiesi czne,
nieprzerwane pał tanie si po froncie. Przez cał zim i cał wiosn budowali my pod
Gorlicami okopy, zasieki z drutu, cinali my drzewa, rozbierali my opuszczone chałupy,
znosz c drewno do okopów, godzinami d wigali my na plecach kł by drutu kolczastego,
kołki, łaty, deski.
Do pracy wychodzili my o pi tej – szóstej wieczorem, do domu wracali my nad
ranem. W połowie marca nasz triumwirat (jeden budowniczy i dwaj nauczyciele) był ju
wychudły na ko . Ledwo powłóczyli my nogami. Od stóp do głów arły nas polskie wszy.
Dłonie stwardniały, linie na nich zmieniły si w gnij ce strumyczki, z których przy ka dym
rozwarciu pi ci tryskała krew. Ci ka praca i n dzne noclegi zmordowały nas miertelnie.
Byli my trzy wierci od mierci, jak mawiał miły i roztropny kapral Foukal.
Niemal przez cały marzec padał mokry nieg. Drogi zmieniły si w grz zawiska.
Brodzili my po rozmokłych polach do roboty, a w okopach pracowali my w lodowej wodzie,
która cz sto si gała do kolana.
Kwiecie był lito ciwszy. Ustał nieg i mglisty górski deszcz, zbocza obeschły i
zazieleniły si . Z podłogi, gdzie spali my na gołych deskach – wyprowadzili my si przed
chałup . Postawili my namiot, wysłali my go such traw , której narwali my na pobliskiej
ł ce i zachwycali my si nowym czystym mieszkaniem.
Pit e, Ne asie, Foukalu, Pátiku i wy pozostali wspaniali chłopcy, którzy cierpieli cie z
nami, czy macie jeszcze w oczach wiosk Bystr ? Czy widzicie namioty, w których wiosn
1915 roku przespali my dni po ci kiej, nocnej pracy? Czy widzicie ogromne słupy dymu,
które wzbijały si w podpalonych szybów naftowych w Gorlicach? Czy widzicie te potwornie
rozbite drogi, którymi chodzili my do Stró ówki? Czy pami tacie, jak gotowali my jedzenie
po powrocie z nocnej harówki? Czy widzicie jeszcze te wybłocone, wyn dzniałe postacie
kul ce si przy ognisku? Czy widzicie tych czarnych, brudnych, przemokni tych,
zawszonych, mdlej cych i odr twiałych m czyzn, jak dmuchaj na mokre trzaski w ognisku
i staraj si z nich wyczarowa promyczek, na którym by si dało ugotowa czarn kaw albo
„gemiz ”? Czy jeszcze słyszycie te sm tne piosenki, które o zmierzchu zaczynał zwykle
Válek, Kun ar albo który z młodych ołnierzy? Mnie do dzisiaj cz sto staj w oczach liczne
scenki z naszego „zbójeckiego” ycia pod Gorlicami.
Podczas nocnej pracy spotkałem kilku znajomych. Niektórzy byli w polu ju od
szeregu miesi cy. Ich zapadni te policzki, sterane twarze jasno mówiły o n dzy i
poniewierce, któr przeszli. Sk po cedzili słowa. Milcz co kiwali głowami, gdy zaczynano
mówi o Kra niku, Rawie Ruskiej i innych stacjach ołnierskiej golgoty, zapisanej na czarno
w annałach armii austriackiej. Machn li tylko r k , gdy rozmowa zeszła na walki pod
Iwanogrodem (D blinem – przyp. tłum), na Sanie i gdzie indziej. Nie chciało si wspomina .
Było, min ło, przebolało. Ale gdy zaczynano mówi o zimie pod Gorlicami, ka dy si zapalał
i ka dy przysi gał, e ju nie b dzie dłu ej znosi tej n dzy i przejdzie do Moskali. Usłyszy
„stupaj” i pójdzie na wschód, albo dostanie rusk kulk . Ale b dzie koniec! Koniec umierania
w okopach. I nie tylko w okopach! W lisich norach, nad którymi było kilka desek, stare
drzwi, kawałek płotu, troch chwoi czy chrustu. W takich jamach, z przodu nieco
zamaskowanych z tyłu przykrytych celtami – kulili si ołnierze trzeciego pułku przez cał
słotn zim pi tnastego roku. Nie było materiału do budowy lepszych schronów, nie było
narz dzi i sprz tu, który umo liwiałby prac i j przy pieszał, nie było dostatecznej ilo ci
oddziałów technicznych, które by prac wykonały albo przynajmniej ni kierowały.
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Co zostało zrobione, to zrobili piechoci cy gołymi r kami. Najwy ej za pomoc
saperek.
Armia austriacka zacz ła budowa schrony i okopy dopiero pod koniec pi tnastego
roku i w latach nast pnych. Podczas pierwszej wojennej zimy, ołnierze kulili si i marli w
ciasnych, wilgotnych obrzydliwych norach. W takich norach rz zili suchotnicy, którzy
jeszcze przed kilkoma miesi cami tryskali zdrowiem, przewi zywali sobie ropiej ce wrzody
na nogach i skr cali si w reumatycznych bólach wyn dzniali ludzie, ongi przystojni
m czy ni z południowo-wschodnich Moraw.
W marcu armia austriacka przypu ciła pod Gorlicami kilka szturmów, za ka dym
razem krwawo odpartych. Polegli w nich, zostali ranni albo wzi ci do niewoli ołnierze,
którzy prze yli wstr tn zim na karpackich zboczach wokół Gorlic. Gdy za wieciło ciepłe,
kwietniowe słoneczko, spogl dali ju na Gorlice przewa nie wie o przybyli, młodzi
ołnierze. Mówili my na nich: zaj ce. Nie wiedzieli dotychczas, co potrafi wojna. Ale
dowiedzieli si na pocz tku maja.
Pod koniec kwietnia odci to nas od wiata. Przestała dochodzi poczta, zakazano
powtarza , co dzieje si na froncie i za frontem. Ka demu zakazowi towarzyszyły obietnice
wi zienia, kulki albo stryczka. Zacz ło by coraz gro niej!
Wychodzili my do pracy tu po zmroku i kopali my do samego witu. Gdy 28
kwietnia wracali my do rozbitego noclegowiska w Bystrej, wybiegł na nasze spotkanie wnuk
naszego „gospodarza”, krzycz c z daleka: „Niemce przyjechali, chałup zabrali”! Patrzył na
nas z nadziej , jako jedynych obro ców, którzy mog pomóc dziadkowi, babce i rodzicom. Ci
stali wystraszeni na progu chałupy. W rodku niemiecka grupa kwatermistrzowska urz dzała
„pokoje” dla podoficerów ci kiej artylerii. Na nas czekał ordynans. Rozkazał, eby my si
przygotowali do wymarszu.
Zwin li my swój dobytek. Przez cały dzie ustawiali nas w dwuszereg, sprawdzali, po
czym zezwalali na rozej cie si i od nowa to samo. Dopiero 29 kwietnia wieczorem uznano,
e jeste my gotowi do wymarszu. O szóstej wyszli my w kierunku Jankowej. Szli my przez
cał noc. Wci spotykali my niemieckich piechurów w hełmach i charakterystycznych
okr głych czapkach. Płyn ły rzeki lekkiej i ci kiej artylerii, taborów i wozów amunicyjnych.
30 kwietnia przed południem odpoczywali my. Po południu dali nam amunicj ,
elazn racj ywno ciow i posłali na front. Wsz dzie wida było ruch i gor czkowe
przygotowania. Koło go ci ca W grzy ustawiali trzydziestki pi tki1, kilkaset kroków w
kierunku linii frontu Niemcy mocowali działa dalekosi ne i okr towe, za stromym zboczem
ko czono prace saperskie przy baterii ci kich mo dzierzy, nad potokiem sanitariusz
instalowali punkt opatrunkowy z wielkim namiotem, tu za frontem rysowały si szeregi
działek polowych, tworz c elazny ła cuch, który zwierał okopy piechoty. Spogl dali my
ponuro na te wielkie przygotowania do bitwy. Starzy ołnierze te byli zdziwieni i mówili, e
tyle artylerii na raz dotychczas nie widzieli.
Wieczorem dr yli my okopy koło Łu nej, w bezpo rednim s siedztwie linii
rosyjskich. Granaty i szrapnele zmuszały nas do po piechu, kulki z karabinów maszynowych
gwizdały koło uszu, a z okopów rosyjskich słycha było wyra ne; „Rota pli!”. Rosjanie
strzelali salwami.
Nad ranem przyszedł rozkaz, eby my si wycofali do okopów rezerwowych.
Czołgali my si wzdłu potoku poro ni tego wierzbin . Oba fronty drzemały, zm czone.
Tylko tu i tam padał strzał z karabinu albo rozlegał si j k, który przypominał, e miniona noc
nie była tak spokojna, jak poranek 1 maja 1915 roku.
Wkrótce zacz ła „pracowa ” artyleria. Waliła przed Gorlicami, na przyległych górach
karpackich i nad Dunajcem2. Z rosyjskich okopów wydobywały si ogromne szarobr zowe
słupy dymu, kurzu i zieleni. Działka polowe szczekały, dalekosi ne pociski ostro przecinały
powietrze, wszystko huczało, b bniło, j czało i z ogromnym łomotem padało tam, gdzie
1
2

Zapewne autor ma na my li haubice Skody kalibru 305 mm (przyp. red.)
Autor ma prawdopodobnie na my li rzek Biał – przyp. tłum.
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niemieccy i austriaccy obserwatorzy lokalizowali rosyjskie tyły, baterie i punkty dowodzenia.
Góra nad Łu n cała była w ogniu i trz sła si pod uderzeniami ogromnych pocisków z
trzydziestek pi tek.
Szalona kanonada trwała cały dzie i cał noc. 2 maja strzelanie artyleryjskie zmieniło
si w prawdziwy obł d. To ju nie były pojedy cze odgłosy, lecz jeden dziki, ogłuszaj cy
łomot. A to, co widzieli my przed sob , nie było ziemi , ale morzem kraterów, z których
wystrzelał ogie , fruwały k sy wyrwanej ziemi i kawały mierciono nego elaza. A przez
sam rodek tego piekła gnały co chwila roje ołnierzy i okopywały si tu pod rosyjskimi
zasiekami z drutu kolczastego. Koło południa artyleria zamilkła. Hucz ce piekło znów
nabrało wygl du ziemi, na któr dobrotliwie wieciło majowe sło ce. Ale gdy tylko
przebrzmiał ostatni wystrzał z mo dzierza, rozwrzeszczała si tr bka, za ni druga, trzecia,
dziesi ta. Przed rosyjskimi okopami wynurzyły si op tane, zdziczałe postacie piekielników i
rzuciły si na Rosjan. Tylko słaby ogie stał im na zawadzie. Tylko z kilku stron rosyjskiego
frontu zagrzechotały karabiny maszynowe. Dzikie „Hura!” przeszyło powietrze. Wojsko
niemieckie i austriackie przerwało rosyjskie zasieki i niemal bez walki zaj ło pierwsze okopy,
a wła ciwie tylko ruiny, w których j czeli i umierali ranni.
Szalony bój piechoty rozp tał si dopiero przy drugiej linii rosyjskiej. Tam Rosjanie
bronili si szale czo. Ale nie obronili si ! Ich karabiny milkły, strzelanina słabła, a niebawem
pojawiły si długie szeregi wzi tych do niewoli Rosjan, wlok cych si na tyły niemieckie.
Znowu rozpocz ła si kanonada, lecz tym razem ogie skierowano jak najdalej, aby
siał zam t w ród pierzchaj cych rosyjskich oddziałów zaopatrzenia, rozbijał uciekaj ce
baterie i piechot . Za wycofuj c si armi ruszyła galopem lekka artyleria, po drogach i
bezdro ach cwałowały szwadrony huzarów i ułanów, tu za nimi jechały oddziały
rowerzystów, gnały naprzód wozy z amunicj i wozy Czerwonego Krzy a.
Front rosyjski został przełamany!
Nad Gorlicami biły w niebo ogromne słupy dymu. Płon ły resztki miasta i wszystkie
szyby naftowe. Od Dunajca a do ródeł Ropy, wysoko w Karpatach wszystko stało w
płomieniach.
Pod wieczór artyleria znowu umilkła. Baterie ruszyły naprzód. Na drogach za frontem
pojawiły si niezliczone sznury wozów i aut ci arowych, do przodu przedzierały si auta
osobowe i bryczki, cwałowali eleganccy kurierzy na pi knych je dzieckich koniach, migały
szare czapki oficerów sztabowych, czerwone pasy generałów i połyskuj ce hełmy Niemców.
Zwyci ska generalicja austriacka i niemiecka spieszyła popatrze na swoje dzieło!
Po jednej stronie go ci ca ku tykali ranni, po drugiej wyn dzniali Rosjanie szli do
niewoli. A w gierscy i austriaccy ołnierze z taborów szczekali na nich, jak uwi zane psy na
byki. Ba, nawet niektórzy „bohaterowie” podbiegali do je ców, kopali ich, bili po twarzy.
Zapewniali sobie w ten sposób udział we wspaniałym zwyci stwie wojsk austriackich i
niemieckich pod Gorlicami.
Trzeciego maja 1915 pod Gorlicami nastała prawdziwa w drówka ludów. Po drogach
i cie kach waliło wojsko, na go ci cach hurkotały działa, wozy z amunicj , oddziały
zaopatrzenia, miotacze min, wozy z pontonami, auta ci arowe z zapasami, auta sztabowe i
wy szych oficerów. Wzdłu go ci ców cwałowała kawaleria, gnano stada bydła. Pod pr d z
trudno ci torowały sobie drog wozy Czerwonego Krzy a, transport lekko rannych i wielkie
masy Rosjan wzi tych do niewoli. W przyzwoitej odległo ci od dróg grupki ludno ci
cywilnej ci ko szły do swoich zniszczonych wsi. W prawo, w lewo z przodu, z tyłu płon ły
ogromne po ary, a w niebo bił szary dym. Płon ły miasta, wsie, stacje kolejowe, ko cioły,
mosty, fabryki i n dzne samotne zagrody wysoko w górach. Rosjanie wycofuj c si niszczyli
wszystko, co mogłoby usprawni pochód zwyci skich wojsk. Ale wytrwały hałas rosyjskich
kulomiotów wiadczył o tym, e wci jeszcze si broni i ust puj krok za krokiem.
Przeszli my przez kilka wypalonych wsi, a dotarli my do rozbitego Biecza. Z okien
patrzyli na nas wystraszonym okiem miejscowi. Próbowali my kupi od nich co do jedzenia.
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Ka dy wzruszał ramionami i odpowiadał ze le tajon gorycz : „Nima! Zabrali Rusy, W gry,
Germany i nasi!
Z Biecza posuwali my si w kierunku Jasła. Stan li my koło płon cych drewnianych
mostów na Wisłoce. Z osmalonych resztek i z szyn kolejowych, które znale li my w
pobliskiej fabryce, zbudowali my prowizoryczne przej cie. Brodzili my po pas w lodowatej
wodzie, która nam podcinała nogi, uginaj ce si pod wielkim ci arem. Gdy tylko
poło yli my ostatni desk na mo cie, ju wchodziły na niego oddziały karabinów
maszynowych, rezerwi ci, telefoni ci, ordynansi i kolejne setki najró niejszych ołnierzy o
najdziwniejszych funkcjach. Konnica przebrodziła i przebrn ła rzek , za artyleria zatrzymała
si na brzegu w wielkiej masie i czekała, a pułk saperów postawi mocniejszy most z
pontonów albo z belek.
W Ja le walczono zaciekle. Zanim dostali my si do miasta, przekroczyli my niejedn
barykad z poległych Rosjan, Austriaków i Niemców. Droga z Gorlic do Jasła była jednym
wielkim pobojowiskiem, setki byłych „trzeciaków” z pewno ci zachowały j w smutnej
pami ci. Pułk morawski spłacił tu wielk danin krwi.
Do połowy maja zwyci skie wojska przedarły si a do Jarosławia. Rosjanie za arcie
bronili tego miasta. Wysoki nasyp kolejowy, otaczaj cy Jarosław zamienili w silny szaniec i
bronili si z za niego a do ostatniej chwili. Dopiero, gdy ich front si cofn ł z obu stron,
wycofali si w najwi kszym po piechu. W południe 16 maja przechodzili my przez
jarosławskie pobojowiska. Za nasypem le ały trupy ołnierzy i koni, drog tarasowały
przewrócone, rozbite wozy, w rowach le ała porzucona bro i amunicja. Na ulicach i w
domach wida było sterty szmat, papierów, szkła, szcz tki mebli i sprz tów, przy drogach
bezładnie le ały słupy telegraficzne, na skraju miasta panowała straszliwy smród psuj cych
si skór i wn trzno ci, wyrzuconych z powybijanego bydła. Na ulicach stały grupki cywilów,
na ogół ydów. Ci obserwowali sytuacj , a skoro uznali, e najgorsze ju min ło, zacz li
handlowa . Na pospiesznie skleconych straganach sprzedawali chleb, tyto , kołacze, sery,
cukier, słodycze, lemoniad , herbat , wino, mi so, widokówki itd. itd. Jak dzieci biegali my
do straganów, kupowali my długo nie widziane smakołyki i błyskotki, płac c ka d cen . W
ci gu niecałej półgodzinki napili my si i najedli wszystkich „smakołyków”, które oko nasze
ujrzało. A jeszcze wypchali my sobie chlebaki i tornistry.
Rosjanie wycofywali si za San, okopali si i bronili przej cia przez rzek . Do
wieczora niemieckie pułki zdobyły tylko niewielkie przyczółki. Nad San ci gni to kilka
kompanii technicznych i jeden pułk saperów, aby w ci gu nocy wybudowa zast pczy most,
bo wszystkie były spalone. My tak e dotarli my nad rzek przez g st łoz . Gdy tylko zrobiło
si ciemniej, nastała praca. Kopano wysoki brzeg, karczowano łoz , noszono pontony, belki i
deski. Do pracy przygrywały nam karabiny maszynowe, nad głowami rozrywały si
szrapnele, a na brzeg i do Sanu wpadały posapuj ce granaty. Z rzeki co chwila wylatywał
ogromny gejzer – biały słup wody – zatrzepotał w białych promieniach ksi yca, zaszumiał i
z pluskiem zlewał si z hucz c rzek .
Przed witem most był gotowy. Kilku „chłopców” przy nim poległo, kilku było
rannych. Całkiem „tani” most.
W ród poległych byli dwaj rodzeni bracia. Starszy został ranny w pier . Młodszy
podbiegł do niego i opatrywał. Nadleciała kulka, a miłosierny samarytanin padł martwy na
umieraj cego brata. Pochowano ich w jednym grobie na brzegu Sanu.
Oryginał: František Mikulašek, Gorlice, [w:] Domov za války, Praha 1928
Cyt. za Magury 92, Warszawa 1992 (ISBN 83-85141-09-X), przekład: Antoni Kroh
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