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 Už viac ako týždeň sa vojaci nachádzajú 
v prednej línii, ani nie v zákopoch, ale jedno-
ducho v snehu. Je tuhý mráz, ktorý dosahuje 
teplotu do mínus 20 stupňov. Množstvo z nich 
dostáva také omrzliny rúk a nôh, že je ich nutné 
amputovať. 

Ivan Antonovič Arjamov  
(lekár 73. pešieho Krymského pluku)

 Już ponad tydzień żołnierze są na pierwszej 
linii frontu, nawet nie w okopach, ale wprost            
w śniegu. Jest silny mróz, temperatura spada 
poniżej minus 20 stopni. Wielu z nich ma tak 
poodmrażane ręce i nogi, że trzeba je amputo-
wać.    

Ivan Antonovič Arjamov   
(lekarz 73 Krymskiego Pułku Piechoty)
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V tomto roku si pripomíname sto rokov od ukončenia prvej svetovej voj-
ny. Konfl ikt trval viac ako štyri roky a vyžiadal si životy takmer 10 miliónov 
vojakov. Ďalšie desiatky miliónov mali trvalé následky, či boli nezvestní. Svet 
do tých časov tak rozsiahly konfl ikt nezažil. Bojovalo sa na zemi, na mori aj 
vo vzduchu.  Masové nasadenie nových ničivých zbraní premenilo bojiská na 
skutočné peklo. Prvá svetová vojna natrvalo a výrazne poznačila jednu gene-
ráciu ľudí a drama  cky zmenila spoločensko-poli  cké pomery nielen v Euró-
pe, ale aj vo svete.

Aj v našom meste Medzilaborce sú do dnešných dní badateľné stopy prvej 
svetovej vojny. Na území mesta sa nachádza niekoľko vojnových cintorínov 
a pamätných miest spojených s týmto konfl iktom. Pri prechádzkach v okolí 
mesta dodnes môžeme naraziť na pozostatky zákopových línií. V neposled-

nom rade sa v rodinnej histórii mnohých Medzilaborčanov dodnes zachovali spomienky ich predkov na uda-
los   prvej svetovej vojny v regióne, alebo na cestu našich pradedov na bojiská tejto vojny.

Dlhé roky bledli spomienky na udalos   prvej svetovej vojny. Je nesporným faktom, že na vojakov, ktorí bo-
jovali v Medzilaborciach a okolí, ale aj na našich rodákov, ktorých vojnový osud zahnal ďaleko od ich domov a 
rodín, sa postupne takmer zabudlo. Mementom, ktoré nám nedovolilo zabudnúť, sú vojnové cintoríny v mes-
te. Tie nám pripomínajú čo je dôsledkom vojnového besnenia. Pod krížmi našli posledné miesto odpočinku 
vojaci rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. Dnes už nie sú nepriateľmi, ale nemými svedkami tragic-
kej histórie, ktorá je spojená s naším mestom.

Prvá svetová vojna nesmierne ničivo zasiahla mesto Medzilaborce, ako aj jeho okolie. Materiálne škody boli 
obrovské. Utrpenie tu bojujúcich vojakov je neopísateľné, rovnako ako utrpenie našich pradedov na iných 
bojiskách tohto konfl iktu. 

Mesto Medzilaborce si chce pripomínať  eto obete a po sto rokoch im vzdať úctu, akú si zasluhujú. Aj preto 
sa snažíme postupne pracovať na obnove vojnových cintorínov. Chceme túto časť našej histórie priblížiť verej-
nos  . Jednou z foriem osvety je aj publikácia, ktorú držíte v rukách. Vydanie tejto publikácie však v žiadnom 
prípade nie je bodkou za našimi ak  vitami. Práve naopak, je symbolickým začiatkom.

Mesto Medzilaborce sa do vojenskej histórie nezmazateľne zapísalo ako významné bojisko prvej svetovej 
vojny. Ako primátor mesta verím, že sa nám postupne podarí využiť potenciál témy prvej svetovej vojny a voj-
nové pamiatky v meste nebudú len pietnymi miestami, ale pamiatkami, ktoré zaujmú turistov a cestovateľov. 
Paradoxne, tak tragické vojnové udalos  , ktoré mestu uškodili mu môžu po sto rokoch výrazne pomôcť.

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Medzilaborce, november 2018
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 W tym roku obchodzimy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej. Konfl ikt, który trwał ponad cztery 
lata, pochłonął życie prawie 10 milionów żołnierzy. Kolejne dziesiątki milionów odniosły ciężkie rany lub za-
ginęły bez wieści. Nigdy wcześniej nie było na świecie konfl iktu o takim zasięgu. Walki toczyły się na lądzie, 
morzu i w powietrzu. Masowe użycie nowych broni zamieniło pola walki w prawdziwe piekło. Pierwsza wojna 
światowa trwale i wyraźnie naznaczyła całe pokolenie oraz całkowicie zmieniła relacje społeczno-polityczne 
nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.

Również w naszym mieście, Medzilaborcach, do dziś można znaleźć ślady I wojny światowej. Na terenie 
miasta znajduje się kilka cmentarzy wojennych i miejsc pamięci, związanych z tym konfl iktem. Spacerując w 
pobliżu miasta jeszcze teraz można się natknąć na pozostałości okopów. Także w historiach rodzinnych wielu 
mieszkańców Medzilaborec wciąż są obecne wspomnienia ich przodków o wydarzeniach z czasów I wojny 
światowej, które rozgrywały się w tym regionie lub o szlaku bojowym ich pradziadków wiodącym przez pola 
bitew Wielkiej Wojny.

Przez długie lata wspomnienia o wydarzeniach pierwszej wojny światowej blakły. Nie ulega wątpliwości, że 
o żołnierzach, którzy walczyli w Medzilaborcach oraz w ich rejonie, a także o naszych krajanach, których los 
wojenny zagnał daleko od ich domów i rodzin, powoli niemal zapomniano. Przestrogą, która nam nie pozwo-
liła zapomnieć zupełnie, są cmentarze wojenne w naszym mieście, które przypominają o skutkach wojennej 
pożogi. Pod krzyżami znaleźli miejsce swojego ostatniego spoczynku żołnierze armii austro-węgierskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej. Dzisiaj już nie są wrogami, lecz niemymi świadkami tragicznej historii związanej z naszym 
miastem.

Pierwsza wojna światowa w niezwykle niszczycielski sposób obeszła się z Medzilaborcami i ich okolicą. Szko-
dy materialne były ogromne. Cierpienie walczących tu żołnierzy nie do opisania, podobnie jak cierpienie na-
szych pradziadów na innych polach walki tej wojny.

Miasto Medzilaborce chce przypomnieć o tych ofi arach i po stu latach oddać im należną cześć. Z tego powo-
du staramy się też stopniowo odnawiać cmentarze wojenne. Chcemy przybliżyć te karty naszej historii społe-
czeństwu. Jednym ze sposobów, by to zrobić jest książka, którą przekazujemy w Państwa ręce. Wydając ją w 
żadnym wypadku nie stawiamy kropki nad naszymi działaniami. Wręcz odwrotnie, to symboliczny początek.

Miasto Medzilaborce w niezatarty sposób zapisało się, jako ważny plac boju pierwszej wojny światowej, w 
historii wojskowości. Jako burmistrz tego miasta wierzę, że stopniowo uda się nam wykorzystać potencjał, ja-
kim jest temat pierwszej wojny światowej, a świadectwa wojny, wciąż tu obecne, nie będą jedynie miejscami 
pamięci, ale staną się zabytkami, które zainteresują turystów i podróżników. Paradoksalnie tragiczne wydarze-
nia wojenne, które zniszczyły miasto, po stu latach mogą znacząco przyczynić się do jego rozwoju.

inż. Vladislav Višňovský
burmistrz miasta

Medzilaborce, listopad 2018
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 Prvá svetová vojna je neoddeliteľne spojená s mestom Medzilaborce, ako aj s celým regiónom severový-
chodného Slovenska. Mesto a jeho okolie sa od jesene 1914 do jari 1915 stalo dejiskom kľúčových bojov na 
Karpatskom fronte. Smutným mementom tých to bojov sú do dnešných dní viditeľné vojnové cintoríny v mes-
te. Nebojovalo sa len v Medzilaborciach. Medzilaborčania v radoch rakúsko-uhorskej armády bojovali vo via-
cerých kľúčových bitkách prvej svetovej vojny. O ich osudoch sa do dnešných dní nevedelo takmer nič. Me-
dzilaborciam a Medzilaborčanom v prvej svetovej vojne sa obsahovo venuje publikácia, ktorú držíte v rukách. 

Publikácia je výsledkom dlhodobého výskumu. V prvej čas   sa autori venujú osudom mužov, ktorí pochá-
dzali z Medzilaboriec a dnes pričlenených obcí Borov a Vydraň, a zúčastnili sa bojov prvej svetovej vojny v rôz-
nych kútoch sveta. Na základe štúdií archívnych materiálov na Slovensku a najmä v zahraničí sa im podarilo 
priblížiť vojnové osudy desiatok mužov. Niektorí ďaleko od svojho domova zahynuli, iní boli zranení či padli 
do zaja  a, prípadne bojovali v légiách formujúceho sa štátu Československo. Paradoxne, najmenej informácií 
v archívoch nájdeme o tých, ktorí vojnu prežili. Z dôvodu chybného rozhodnu  a v minulos   boli to  ž skarto-
vané kmeňové listy značnej čas   vojakov rakúsko-uhorskej armády z územia dnešného Slovenska bojujúcich 
v prvej svetovej vojne. O ich osudoch vieme často len z príbehov, ktoré sa tradujú v nejednej rodine na Slo-
vensku. Žiaľ, len výnimočne sa podarilo takéto spomienky zaznamenať, a tak po viac ako sto rokoch už pomaly 
blednú aj  eto rodinné príbehy našich pradedov na, ako ju vtedy volali, Veľkú vojnu.

Druhá časť publikácie opisuje priebeh bojov v meste Medzilaborce a okolí od jesenných mesiacov roku 1914 
až do mája 1915. Autori publikácie sa snažili sumarizovať nielen fakty o priebehu bojových operácií, ale pri-
blížiť aj nepredstaviteľnú ukrutnosť vojnových udalos  , ktoré zasiahli mesto Medzilaborce a okolie. V kapitole 
preto nájdete veľké množstvo spomienok ľudí, ktorí  eto udalos   prežili na vlastnej koži. Generalita, dôstoj-
níci, radoví vojaci, lekári, vojnoví korešponden   – príslušníci oboch bojujúcich strán. Spomienka každého je 
dielikom, ktorý nám nakoniec vytvorí obraz ukazujúci hrôzy vojnových udalos   v Medzilaborciach a okolí. 
Informácie dopĺňa bohatá fotografi cká a mapová príloha.

Nemým svedkom udalos   spred viac ako sto rokov sú vojnové cintoríny v Medzilaborciach. Práve im je 
venovaná ďalšia kapitola publikácie. Vďaka dlhoročnej výskumnej činnos   sa autorom podarilo zhromaždiť 
fotografi e týchto pietnych miest od ich vzniku až do dnešných čias. Fotografi e najlepšie dokumentujú, ako po-
stupne upadal záujem o vojnové cintoríny a obete na nich pochované. Najprv odpadli š  tky z krížov, postupne 
zub času nahlodal aj samotné kríže a pamätníky. Rovnako sa z pamä   ľudí vytrácali aj spomienky na vojakov, 
ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne, na tých, ktorí sú pochovaní v Medzilaborciach, ale aj na Medzilaborča-
nov, ktorí sú pochovaní  síce kilometrov od svojej domoviny.

Sto rokov od prvej svetovej vojny je čas, keď je nutné napraviť ľahostajnosť a neúctu k vlastnej histórii. 
Dôkazom toho je aj táto publikácia. Dôkazom by mali byť aj obnovené vojnové cintoríny, kde vedľa seba ležia 
kedysi znepriatelení vojaci. Teší nás, že sa začínajú realizovať ak  vity, ktoré k tomuto cieľu smerujú. Krátku 
informáciu o nich prinášame v závere publikácie. 

Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, si nekladie za cieľ odpovedať na všetky otázky súvisiace s udalos-
ťami prvej svetovej vojny v Medzilaborciach. Dlhé desaťročia absentujúci výskum témy sa nedá dobehnúť za 
niekoľko rokov. Cieľom je však naštartovať ešte hlbší a intenzívnejší záujem o túto časť našej histórie. Stránky 
popisujúce udalos   spred sto rokov sú výsledkom  sícov hodín strávených nad archívnymi dokumentmi v ar-
chívoch v Bra  slave, Prahe, Budapeš  , Viedni, Moskve a ďalších mestách. Zosumarizovať takýto materiál by 
bolo nemysliteľné bez vynikajúcej spolupráce historikov zo Slovenska s ich kolegami zo zahraničia. Publikácia 
je výsledkom spolupráce aj ľudí, ktorých pradedovia kedysi stáli na rôznych stranách bojiska. Je to pocta našim 
pradedom, ktorí zažili útrapy vojny, ktoré my, našťas  e, nepoznáme. 

Mgr. Mar  n Drobňák a autorský kolek  v
Humenné, november 2018
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 Pierwsza wojna światowa jest nieodłącznie związana z miastem Medzilaborce, a także z całym regionem 
północno-wschodniej Słowacji. Miasto i jego okolice były od jesieni 1914 r. do wiosny 1915 r. miejscem klu-
czowych walk frontu karpackiego. Smutnym memento tamtych zdarzeń są cmentarze wojenne, do dziś za-
chowane na terenie miasta. Walki toczyły się jednak nie tylko w Medzilaborcach. Mieszkańcy Medzilaborec 
walczyli w szeregach armii austro-węgierskiej w wielu ważnych bitwach pierwszej wojny światowej, lecz ich 
losy były do dziś prawie nieznane. Niniejsza publikacja, którą przekazujemy w Państwa ręce, jest poświęcona 
Medzilaborcom i ich mieszkańcom.

Publikacja ta jest efektem wieloletnich badań. W pierwszej części autorzy zajmują się losami mężczyzn po-
chodzących z Medzilaborec oraz z pobliskich - dziś będących dzielnicami miasta - Borova i Vydrani, którzy 
walczyli w czasie pierwszej wojny światowej w różnych zakątkach świata. Dzięki przestudiowaniu zbiorów 
archiwów słowackich, a przede wszystkim zagranicznych, udało się przybliżyć wojenne losy dziesiątek męż-
czyzn. Niektórzy polegli z dala od swojej ojczyzny, inni byli ranni lub dostali się do niewoli. Walczyli również w 
legionach formującego się czechosłowackiego państwa. Paradoksalnie w archiwach najmniej informacji moż-
na znaleźć o tych, którzy przeżyli wojnę. W przeszłości w wyniku chybionej decyzji zniszczono akta personalne 
znacznej części żołnierzy armii austro-węgierskiej pochodzących z terenów dzisiejszej Słowacji, którzy walczyli 
w pierwszej wojnie światowej. O ich losach dowiadujemy się często z opowiadań, które krążą w wielu słowac-
kich rodzinach. Niestety tylko w nielicznych przypadkach wspomnienia te zostały zapisane, więc po ponad stu 
latach nawet rodzinne opowieści o losach naszych pradziadków podczas, jak ją wówczas nazywano, Wielkiej 
Wojny zaczynają już powoli blaknąć.

Druga część publikacji opisuje przebieg walk w Medzilaborcach i okolicy od jesieni 1914 roku aż do maja 
1915 r. Autorzy starali się nie tylko zebrać fakty na temat przebiegu operacji wojennych, ale także odmalo-
wać niewyobrażalne okrucieństwo wojennych epizodów, które często właśnie tutaj się rozgrywały. Dlatego 
zamieszczono w tym rozdziale wiele wspomnień ludzi, którzy przeżyli to wszystko na własnej skórze. To gene-
ralicja, ofi cerowie, szeregowi żołnierze, lekarze, korespondenci wojenni obu walczących stron. Wspomnienie 
każdego z nich jest cząstką, która w połączeniu z innymi tworzy obraz ukazujący grozę wojennych wydarzeń w 
okolicy Medzilaborec i w samym mieście. Tekst został uzupełniony licznymi fotografi ami i mapami.

Niemymi świadkami wydarzeń sprzed ponad stu lat są cmentarze wojenne w Medzilaborcach. Im właśnie 
poświęcony jest kolejny rozdział książki. Autorom udało się, dzięki wielu latom badań, zgromadzić fotografi e 
tych miejsc pamięci; dokumentują one ich stan od momentu powstania aż do czasów współczesnych. Zdjęcia 
najlepiej pokazują, jak stopniowo gasło zainteresowanie cmentarzami wojennymi i ofi arami, które są na nich 
pochowane. Najpierw odpadały tabliczki z krzyży, potem ząb czasu powoli nadgryzał same krzyże i pomniki. 
Tak samo znikały z pamięci ludzi wspomnienia o żołnierzach, którzy polegli w pierwszej wojnie światowej. 
Wspomnienia o tych, którzy są pochowani w Medzilaborcach, oraz o tutejszych mieszkańcach spoczywają-
cych tysiące kilometrów od domu.

W sto lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej nadszedł czas, by przełamać obojętność i otoczyć sza-
cunkiem własną historię. Znakiem tego szacunku jest niniejsza publikacja, choć jeszcze lepszym byłyby odno-
wione cmentarze wojenne, gdzie leżą obok siebie żołnierze, którzy wcześniej ze sobą walczyli. Cieszy nas, że 
zaczyna się podejmować działania, które ku temu zmierzają. Krótką informację o nich podajemy w podsumo-
waniu.

Publikacja, którą Państwo otrzymujecie, nie ma ambicji, by odpowiedzieć na wszystkie pytania związane 
z wydarzeniami pierwszej wojny światowej w Medzilaborcach. Nie da się nadrobić w ciągu kilku lat długich 
dekad pomijania milczeniem tematu pierwszej wojny światowej. Celem tej publikacji jest rozbudzenie jeszcze 
głębszego i intensywniejszego zainteresowania tym rozdziałem naszej historii. Strony, na których opisano wy-
darzenia sprzed ponad stu lat, są efektem tysięcy godzin spędzonych nad dokumentami w archiwach Bratysła-
wy, Pragi, Budapesztu, Wiednia, Moskwy i innych miast. Niemożliwe byłoby zgromadzenie i opracowanie tych 
materiałów bez ścisłej współpracy historyków słowackich z ich kolegami z zagranicy. Niniejsza publikacja to 
wynik pracy ludzi, których pradziadkowie stali niegdyś po przeciwnych stronach na polu walki. To hołd złożony 
naszym pradziadkom, którzy poznali grozę wojny, nam na szczęście nieznaną.

mgr Mar  n Drobňák i zespół autorów
Humenné, listopad 2018
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Viktor SZABÓ

MEDZILABORCE PRED ROKOM 1914
MEDZILABORCE PRZED 1914 ROKIEM
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 Na vývin Medzilaboriec v období dualizmu v ro-
koch 1867-1918 malo veľký vplyv viacero faktorov. 
Jedným zo zásadných bolo určite rozšírenie želez-
ničnej trate v roku 1873 z Humenného do Medzila-
boriec a neskôr cez Lupkovský priesmyk do Haliče 
až do mesta Przemyśl, keď v roku 1888 bola celá 
trať dokončená v dvojkoľajovom profi le. Týmto, 
samozrejme, stúpol aj význam dovtedy neveľkej 
obce ako kľúčového strategického a obchodného 
bodu v pohraničnom pásme Uhorska dualis  ckej 
rakúsko-uhorskej monarchie, ktorej severné a juž-
né čas   boli prepojené pravidelným železničným 
spojením.

Do roku 1900 spomínajú dobové šta  s  cké pra-
mene Medzilaborce ešte ako malú rusínsku obec 
v údolí Laborca pri hraniciach s Haličou. V tomto 
období mali 187 domov a 1333 obyvateľov prevaž-
ne gréckokatolíckeho vierovyznania. Na začiatku 
20. storočia sa však už počet obyvateľov takmer 
zdvojnásobil na 2324. Medzilaborce boli súčasťou 
humenského panstva a až v prvej polovici 19. sto-
ročia sa zmenili majitelia, keď sa nimi stala gróf-
ska rodina Csákyovcov. Pred vojnou tu mal väčšie 
panstvo gróf Gejza Andrássy. Medzilaborce boli 
sídlom obvodného notariátu a dôležitou prihranič-
nou železničnou stanicou Uhorských kráľovských 
železníc. Obyvatelia disponovali  ež sporiteľňou, 
úverovým družstvom, poštou a telegrafom. V obci 
mali dva kostoly, starší gréckokatolícky z prelomu 
17. a 18. storočia a nový rímskokatolícky postave-
ný v roku 1903.

Podľa posledného ofi ciálneho predvojnového 
sčítania obyvateľstva z roku 1910 mali Medzilabor-
ce iba 1561 obyvateľov, z čoho bolo 677 rusínskej, 
501 nemeckej a 255 maďarskej národnos  . V obci 
boli  ež 4 vojaci. Zaujímavé sú aj ďalšie šta  s  cké 
ukazovatele, podľa ktorých z celkového počtu bolo 
až 164 (t. j. vyše 10% obyvateľov) zahraničného 
pôvodu a okrem toho žilo v zahraničí 211 obyvate-
ľov, čo svedčí o vysokej miere emigrácie miestnych 
ľudí.

Medzilaborce sa v roku 1907 stali sídlom nového 
12. okresu najsevernejšej čas   Zemplínskej župy, 
ktorý zahŕňal 7 obvodných notariátov a 43 obcí. 
Na čele okresu stál hlavný slúžny. Bola to štátna 
funkcia okresného administra  vneho orgánu pod-
liehajúca ministerstvu vnútra. Hlavného slúžneho 
menoval minister vnútra a podliehal priamo pod-
županovi. Mal veľký vplyv na rozvoj daného regió-
nu, najmä v oblas   hospodárskeho, ale aj kultúr-
neho života. V rokoch 1908 až 1918 túto funkciu 
zastával gróf Viktor Hoyos (1878 – 1955). Medzi-
laborce boli  ež sídlom ďalších orgánov a inš  túcií 

 Wiele czynników miało wpływ na rozwój Medzi-
laborec w okresie monarchii dualistycznej, czyli w 
latach 1867-1918. Jednym z najważniejszych było 
przedłużenie w 1873 roku linii kolejowej z Humen-
nego do Medzilaborec, a potem przez Przełęcz Łup-
kowską do Galicji i Przemyśla. Kiedy w roku 1888 
zakończono budowę linii była ona dwutorowa na 
całej długości. Oczywiście dzięki temu wzrosło rów-
nież znaczenie niewielkiej dotychczas miejscowości, 
która stała się kluczowym punktem strategicznym 
i handlowym w przygranicznym rejonie Węgier, a 
tym samym w dualistycznej monarchii austro-wę-
gierskiej, dzięki linii kolejowej łączącej północne i 
południowe części kraju.

Do 1900 roku ówczesne źródła statystyczne wy-
mieniają Medzilaborce jako małą rusińską wieś w 
dolinie rzeki Laborec przy granicy z Galicją. W tym 
czasie Medzilaborce liczyły 187 domów i 1333 
mieszkańców, przeważnie wyznania greckokatolic-
kiego. Na początku XX wieku liczba ludności jednak 
podwoiła się i wynosiła 2324 mieszkańców. Medzi-
laborce należały do tzw. państwa humenskiego i 
dopiero w pierwszej połowie XIX wieku zmienili się 
ich właściciele, a wieś przeszła w ręce hrabiowskie-
go rodu Csáky (Czaków). Przed wojną największe 
dobra w tym regionie należały do hrabiego Gejzy 
Andrássy’ego.

Medzilaborce były siedzibą okręgowego urzędu 
notarialnego i ważną przygraniczną stacją kolejową 
Węgierskich Kolei Królewskich. Mieszkańcy mieli 
też swoją kasę oszczędnościową, spółdzielnię kre-
dytową, pocztę i telegraf. We wsi były dwa kościoły, 
starszy greckokatolicki z przełomu XVII i XVIII wie-
ku oraz nowy rzymskokatolicki zbudowany w 1903 
roku.

Jednakże zgodnie z ostatnim ofi cjalnym przedwo-
jennym spisem ludności z 1910 roku Medzilaborce 
miały tylko 1561 obywateli, z czego 677 było naro-
dowości rusińskiej, 501 niemieckiej, a 255 węgier-
skiej. We wsi mieszkali też 4 żołnierze. Ciekawe są 
jednak inne wskaźniki statystyczne, zgodnie z który-
mi z łącznej liczby ludności aż 164 mieszkańców, czyli 
ponad 10% stanowili mieszkańcy obcego pochodze-
nia, a 211 osób przebywało za granicą, co świadczy 
o intensywnej emigracji miejscowej ludności.

W 1907 roku Medzilaborce stały się siedzibą no-
wego, dwunastego, powiatu najbardziej na północ 
wysuniętej części Zemplińskiej żupy (wojewódz-
twa), do którego należało 7 obwodowych urzędów 
notarialnych i 43 miejscowości. Na czele powiatu 
stał starosta. Była to funkcja państwowa, a powia-
towe organy administracji, podlegały Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. Starostę powiatu, mianowa-
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štátnej správy, a to okresného súdu, ktorý podlie-
hal kráľovskej súdnej stolici v meste Sátoraljaújhe-
ly, či daňového úradu.

Žiaľ, tento pozi  vny vývoj obce transformujúcej 
sa na malé mestečko bol prerušený a zásadným 
spôsobom poškodený vypuknu  m prvej svetovej 
vojny so všetkými jej neblahými následkami. 

ny przez ministra spraw wewnętrznych, podlegał 
bezpośrednio podżupanowi, czyli wicewojewodzie. 
Miał bardzo duży wpływ na rozwój danego regionu, 
przede wszystkim w sferze gospodarczej, a także 
życia kulturalnego. W latach 1908-1918 funkcję tę 
sprawował hrabia Viktor Hoyos (1878-1955). Me-
dzilaborce były też siedzibą innych organów i insty-
tucji administracji państwowej, między innymi sądu 
okręgowego, który podlegał Królewskiemu Trybu-
nałowi Sądowemu w mieście Sátoraljaújhely oraz 
urzędu skarbowego.

Niestety, ten okres prosperity miejscowości, prze-
kształcającej się w małe miasteczko, został prze-
rwany przez wybuch pierwszej wojny światowej, w 
czasie której Medzilaborce zostały poważnie znisz-
czone, a także odczuły jej inne ciężkie skutki. 

Pohľad na Medzilaborce pred prvou svetovou vojnou.
Widok Medzilaborec przed pierwszą wojną światową.
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Dobové pohľadnice Medzilaboriec pred prvou svetovou vojnou.
Archiwalne widokówki przedstawiające Medzilaborce przed pierwszą wojną światową.
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Matúš BURDA - Radoslav TURIK

MEDZILABORČANIA VO VEĽKEJ VOJNE
MIESZKAŃCY MEDZILABOREC W WIELKIEJ WOJNIE
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 Júnové dni v roku 1914 ubiehali na slovenskom 
vidieku v pomalom rytme tak ako každý rok. Život 
na vidieku sa niesol v znamení určitého stereotypu. 
Aj v júni 1914 sa ľudia na dedinách už pomaly pri-
pravovali na obdobie žatvy, ktoré bolo pre vidiec-
ke obyvateľstvo jedným z najdôležitejších vrcholov 
roka. Lenže  eto júnové dni boli iné a navždy sa 
smutným spôsobom zapísali do dejín. Aj do tej po-
slednej dediny sa rozniesli na konci mesiaca sprá-
vy o krvavých udalos  ach v Sarajeve. Nebolo tomu 
inak ani v malom zemplínskom mestečku Medzila-
borce. V metropole Bosny bol zavraždený následník 
trónu Fran  šek Ferdinand dʼ Este a jeho manželka. 
Poli  cké a vojenské špičky všetkých európskych 
veľmocí boli okamžite v pohotovos  , pretože bolo 
jasné, že táto dvojnásobná vražda bude mať ďale-
kosiahle dôsledky. Celá Európa udalosť vzrušene 
komentovala, ale v tej chvíli ešte ani poli  ckí vodco-
via rôznych krajín nevedeli, aké bude mať dôsledky. 
Vnímavému človeku mohli niečo naznačiť články 
v novinách. Srdcervúce žalospevy za mŕtvym arci-
vojvodom čoskoro nahradilo vlastenecké burcova-
nie a zlorečenie voči Srbsku. Navonok bol hnev mo-
narchie  vyjadrený neprijateľným ul  mátom, ktoré 
rakúsko-uhorská vláda stanovila Srbsku. Len veľmi 
málo ľudí v celej Európe videlo do zákulisia celej 
veci a vedelo, že silný nemecký spojenec tlačí sta-
rého panovníka do trestnej expedície pro   Srbsku. 
Táto tzv. trestná expedícia sa zmenila na dlhoročnú 
vojnu a nakoniec pochovala celú monarchiu. Väčši-
na obyčajných ľudí tušila, že atentát neprinesie nič 
dobré, ale v milosrdnej nevedomos   si ešte užívali 
posledné mierové týždne.

V júli 1914 sa celá Európa začala ozývať trúbením 
poľníc. Diploma  cké snahy neuspeli, Srbsko ul  -
mátum neprijalo a 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko 
vyhlásilo Srbsku vojnu. Následne sa do konfl iktu za-
pájala jedna krajina za druhou. O vypuknu   vojny sa 
Medzilaborčania dozvedeli rovnako ako všetci oby-
vatelia monarchie zo známeho panovníkovho ma-
nifestu Mojim národom. „Najvrelšou mojou túžbou 
bolo, aby som posledné Moje roky z Božej milos   
obetoval dielam mieru a Moje národy zachoval pred 
obeťami a ťarchami vojny. Prozreteľnosť inak určila. 
Nenávisťou naplnené ple  chy nepriateľa nú  a Ma 
k tomu, aby som po dlhých rokoch mieru vy  ahol 
meč...“ Týmito vetami začína slávne vyhlásenie cisá-
ra Fran  ška Jozefa, ktorým sa snaží vysvetliť dôvody 
vyhlásenia vojny. Nasledujúce riadky majú vzbudiť 
pocit, že dunajská monarchia je do vojnového sta-
vu donútená Srbskom. Cisársky manifest bol vytla-
čený na  tulnej strane všetkých novín v monarchii 
v jednotlivých jazykoch. V priebehu jedného dňa  sa 
o vyhlásení vojny diskutovalo aj v tom najzapadnu-
tejšom kúte krajiny. Panovníkov manifest priniesol 

 Czerwiec 1914 roku płynął na słowackiej prowin-
cji powolnym rytmem, jak co roku. Życie wiejskie 
toczyło się dość normalnie. W czerwcu 1914 roku 
ludzie już z wolna przygotowywali się do żniw, któ-
re były dla nich jednym z najważniejszych momen-
tów w roku. Jednakże te czerwcowe dni okazały się 
inne i już na zawsze ponuro zapisały się w historii. 
Pod koniec miesiąca do każdej wsi dotarły wieści 
o krwawych wydarzeniach w Sarajewie. Tak samo 
było w przypadku małego zemplińskiego miastecz-
ka Medzilaborce. W stolicy Bośni zamordowany 
został następca tronu Franciszek Ferdynand d’Este 
oraz jego żona. Przywódcy polityczni i wojskowi 
wszystkich mocarstw europejskich natychmiast sta-
nęli w pogotowiu, ponieważ stało się jasne, że to 
podwójne zabójstwo będzie mieć dalekosiężne kon-
sekwencje. Cała Europa gorączkowo komentowała 
wydarzenie, ale w tamtej chwili nawet przywódcy 
poszczególnych państw nie wiedzieli, jakie w istocie 
będą jego następstwa. Rozsądnemu człowiekowi 
mogły nieco zasugerować artykuły w gazetach. Ża-
łosne lamenty po martwym arcyksięciu niebawem 
zastąpiło podgrzewanie nastrojów patriotycznych 
i oskarżanie Serbii. Ofi cjalnie gniew monarchii zo-
stał wyrażony niemożliwym do realizacji ul  matum, 
które rząd austro-węgierski postawił Serbii. Niewie-
le osób w całej Europie obserwowało wydarzenia 
zza kulis i wiedziało, że silny niemiecki sojusznik 
naciska na starego władcę, by wyruszyć na Serbię 
z ekspedycją. Ta „karna ekspedycja” zmieniła się w 
wieloletnią wojnę, a ostatecznie pogrzebała całą 
monarchię. Większość zwykłych ludzi przeczuwała, 
że zamach nie przyniesie nic dobrego, ale w błogiej 
nieświadomości korzystała jeszcze z ostatnich tygo-
dni pokoju.

W lipcu 1914 roku w całej Europie rozbrzmiały sy-
gnałówki. Zabiegi dyplomatyczne spełzły na niczym, 
Serbia nie przyjęła ul  matum i 28 lipca 1914 roku 
Austro-Węgry wypowiedziały jej wojnę. W konfl ikt 
zaczęły angażować się kolejne państwa. O wybu-
chu wojny mieszkańcy Medzilaborec dowiedzieli 
się, podobnie jak pozostali obywatele monarchii, ze 
sławnego manifestu Do Moich ludów: „ Było Mojem 
upragnionem życzeniem poświęcić lata, których Mi 
łaska Boża jeszcze raczy użyczyć, dziełom pokoju 
i chronić Moje ludy przed ciężkiemi ofi arami i truda-
mi wojny. Opatrzność zrządziła inaczej. Knowania 
przeciwnika zionącego nienawiścią, zmuszają Mnie, 
po długich latach pokoju, do chwycenia za oręż dla 
obrony czci Mojej Monarchii, jej powagi i jej mocar-
stwowego stanowiska, oraz dla zabezpieczenia jej 
stanu posiadania. (...)”. Te zdania otwierają słynny 
manifest Franciszka Józefa, w którym władca stara 
się wyjaśnić powody ogłoszenia wojny. Następne 
wersy mają wywołać wrażenie, że naddunajska mo-
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Vyhláška o všeobecnej mobilizácii.
Obwieszczenie o powszechnej mobilizacji.
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síce vyhlásenie vojny, ale bližšie informácie o tom, 
čo bude nasledovať, chýbali.

Už 26. júla 1918 bola vyhlásená čiastočná mobi-
lizácia rakúsko-uhorskej armády. Čiastočná mobili-
zácia počítala s vojnou pro   Srbsku a mobilizovala 
polovicu zo šestnás  ch armádnych zborov rakúsko-
-uhorskej armády. Už 31. júla sa ukázalo, že do voj-
ny vstúpilo aj Rusko. Následne bola vyhlásená úplná 
mobilizácia všetkých zložiek armády. Aj mobilizač-
ná vyhláška vyšla vo všetkých novinách a v každej 
obci v ríši. „Jeho cisárske a apoštolsko-kráľovské 
veličenstvo najmilos  vejšie nariadiť ráčilo Vše-
obecnú mobilizáciu spoločného vojska, vojenského 
námorníctva, obidvoch honvédstvi a bosensko-her-
cegovinských tlúp.“ Mobilizačná vyhláška priniesla 
jasné pokyny a každý dospelý muž, ktorý mal za se-
bou prezenčnú vojenskú službu, vedel, čo ho čaká. 
V rámci všeobecnej mobilizácie boli okrem ročníkov 
1890 – 1892, ktoré v tom čase vykonávali základ-
nú vojenskú službu, povolaní nováčikovia z ročníka 
1893 a záložníci z ročníkov 1882 – 1889 pre spoloč-
nú armádu i vlas  branu. Podľa pokynov z vyhlášky 
sa museli povolaní záložníci dostaviť do sídla vojen-
skej jednotky, v ktorej vykonali vojenskú službu. 

Mobilizácia prebiehala bez rušivých momentov. 
Napriek tomu, že naši predkovia neboli vojnou nad-
šení, mobilizácii neodporovali. Všeobecne sa súdi, 
že ju slovenská verejnosť poslušne prijala. Má na 
tom podiel silná religiozita, všeobecná autorita pa-
novníka a vládnucej dynas  e, platnosť všeobecných 
hodnôt a stabilita spoločenského poriadku. Doplňo-
vací systém rakúsko-uhorskej armády rozdelil celé 
územie monarchie na doplňovacie obvody, z kto-
rých svoj stav dopĺňali jednotlivé jednotky rakúsko-
-uhorskej armády. Mesto Medzilaborce patrilo do 
doplňovacieho obvodu Užhorod, preto väčšina mu-
žov z Medzilaboriec absolvovala vojenskú službu 
v radoch Pešieho pluku č. 66 z Užhorodu. Do dopl-
ňovacieho obvodu tohto pluku patrila celá vtedajšia 
Zemplínska župa. V nejednej zemplínskej dedine sa 
ešte do dnešných čias zachovala regrútska ľudo-
vá pesnička, v ktorej sa spieva: „Hej dumala moja 
mac, že ja oves košil. A ja po Ungvári ostrú šabľu 
nošil.“ Menšia časť Medzilaborčanov bola povola-
ná k pechote uhorskej vlas  brany. Rakúsko-uhor-
ská armáda mala zložitú štruktúru, ktorá vyplývala 
z poli  ky dualizmu. Ak o povolanca neprejavila zá-
ujem spoločná cisársko – kráľovská armáda, nastú-
pil k národnej vlas  brane. V uhorskej čas   krajiny 
sa vlas  brana nazývala honvedség v rakúskej čas   
Landwehr. Medzilaborce spadali do doplňovacieho 
obvodu Honvédskeho pešieho pluku č. 9 z Košíc. 
Úplne poslednou zložkou armády bola domobrana. 
Slúžili v nej zväčša muži vo vyššom veku, prípadne 

narchia została zmuszona do wejścia w stan wojny 
przez Serbię. Cesarski manifest został wydrukowa-
ny na stronach tytułowych wszystkich dzienników w 
monarchii, we wszystkich jej językach. Jeszcze tego 
samego dnia o wypowiedzeniu wojny dyskutowano 
w nawet najbardziej zapadłym zakątku kraju. Ma-
nifest władcy informował o wypowiedzeniu wojny, 
ale brakowało w nim bliższych informacji o tym, co 
może nastąpić.

Już 26 lipca 1914 roku ogłoszono częściową mo-
bilizację armii austro-węgierskiej. Była ona obli-
czona na wojnę z Serbią i mobilizowała połowę 
z szesnastu korpusów armii austro-węgierskiej. 
31 lipca okazało się, że do wojny przystąpiła rów-
nież Rosja. W związku z tym ogłoszono mobilizację 
powszechną wszystkich oddziałów armii. Dekret 
mobilizacyjny został wydrukowany we wszystkich 
gazetach i dotarł do każdej wioski w imperium: 
„Jego Cesarska i Apostolsko-Królewska Mość najli-
tościwiej zarządzić raczył powszechną mobilizację 
Wspólnych Sił Zbrojnych, tak Królewsko-Węgierskiej 
Obrony Krajowej, jak i wojsk Bośni i Hercegowiny”. 
Dekret mobilizacyjny dawał jasne wskazówki, więc 
każdy dorosły mężczyzna, który odbył obowiązko-
wą służbę wojskową, wiedział, co go czeka. W ra-
mach powszechnej mobilizacji, oprócz roczników 
1890-1892, które w tym czasie odbywały służbę, 
do wspólnej obrony ojczyzny powołani zostali re-
kruci z rocznika 1893 oraz rezerwiści z roczników 
1882-1889. Zgodnie z postanowieniami z dekretu, 
powołani rezerwiści mieli stawić się w siedzibach 
jednostek wojskowych, w których odbywali służbę 
czynną. Mobilizacja przebiegała bez zakłóceń. Choć 
nasi przodkowie nie byli wojną zachwyceni, to jed-
nak nie sprzeciwiali się mobilizacji. Ogólnie ocenia 
się, że słowackie społeczeństwo posłusznie się jej 
poddało. Duży wpływ miała na to silna religijność, 
autorytet władcy oraz panującej dynas  i, poszano-
wanie obowiązujących wartości społecznych oraz 
stabilny porządek publiczny.

Terytorium monarchii austro-węgierskiej było po-
dzielone na okręgi uzupełnień, z których poszcze-
gólne jednostki armii uzupełniały swoje stany. Mia-
sto Medzilaborce należało do okręgu uzupełnień 
Użhorod, toteż większość mężczyzn z Medzilaborec 
odbyła służbę wojskową w szeregach 66 Pułku Pie-
choty z Użhorodu. Cał y ówczesny komitat Zemplín 
należał do okręgu uzupełnień tego pułku. W nie-
jednej zemplíńskiej wsi do dzisiaj śpiewa się ludo-
wą pieśń rekrutów: „Hej dumała moja mać, żem ja 
owies kosił, a jam po Ungvárze ostrą szablę nosił.” 
Do piechoty austro-węgierskiej została powołana 
niewielka liczba mieszkańców Medzilaborec. Au-
stro-węgierska armia miała złożoną strukturę, co 
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Manifest Fran  ška Jozefa I. Mojim národom. Na obrázku manifest v slovenskom jazyku publikovaný v Národných novinách.
Manifest Franciszka Józefa I Do Moich Ludów. Na ilustracji manifest w języku słowackim opublikowany w gazecie „Národné noviny”.
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 , ktorí mali nejaké zdravotné obmedzenie, či neab-
solvovali vojenskú službu v predchádzajúcich zlož-
kách armády. Starší muži mohli nastúpiť aj ku košic-
kému Domobraneckému pluku č. 9. Domobranecké 
útvary boli formované len v prípade vojny a boli 
určené na stráženie strategických objektov, želez-
ničných tra  , či vojnových zajatcov. Realita vojny 
však ukázala, že nie raz okúsili priame frontové na-
sadenie. Okrem toho boli niektorí muži povolaní 
k útvarom delostrelectva, jazdeckým, technickým, 
či zásobovacím útvarom. Napriek doplňovacím ob-
vodom asi jedna pä  na vojakov z rôznych dôvodov 
skončila pri vojenských jednotkách z iných oblas   
monarchie. Stávalo sa, že do vojny boli povolaní so 
svojimi  povozmi aj gazdovia, ktorí mali slúžiť ako 
civilní zásobovači vojenských jedno  ek.

wynikało z polityki dualizmu. Jeśli wspólna cesar-
sko-królewska armia nie przejawiała zaintereso-
wania rekrutem, wówczas zaciągał się on w szeregi 
oddziałów obrony krajowej. Królewsko-węgierska 
Obrona Krajowa nazywała się Honvedség (pol. hon-
wed), natomiast Cesarsko-królewska Obrona Krajo-
wa nosiła nazwę Landwehr. Medzilaborce podlegały 
howedzkiemu okręgowi uzupełnień 9 Pułku w Ko-
szycach. Najniżej w strukturze armii znajdowało się 
pospolite ruszenie (niem. Landsturm). Służyli w nim 
najczęściej mężczyźni w starszym wieku, ewentual-
nie ci, którzy mieli jakieś problemy zdrowotne lub 
nie odbyli służby wojskowej w innych oddziałach 
armii. Starsi mężczyźni mogli również wstąpić do 9 
Pułku Landsturmu. Formacje wojskowe pospolitego 
ruszenia były tworzone jedynie w przypadku wojny 
i były przeznaczone do obrony obiektów strategicz-
nych, linii kolejowych czy nadzoru nad jeńcami wo-
jennymi. Rzeczywistość wojenna jednak sprawiała, 

że oddziały Landsturmu nie raz 
stawały do walki na froncie. 
Ponadto niektórzy mężczyźni 
byli powoływani do jednostek 
artyleryjskich, konnych, tech-
nicznych czy do zaopatrzenia. 
Pomimo utworzenia okręgów 
uzupełnień, około jedna piąta 
żołnierzy z różnych powodów 
znalazła się w jednostkach 
wojskowych przynależnych do 
innych regionów monarchii. 
Zdarzało się, że na wojnę po-
woływani byli nawet gospoda-
rze ze swoimi wozami, którzy 
mieli służyć jako cywilni za-
opatrzeniowcy jednostek woj-
skowych.   

Mapa doplňovacích oblas   
peších plukov a zborov 

spoločnej cisársko-kráľovskej 
armády a uhorskej kráľovskej 

vlas  brany v Uhorsku.

Mapa rejonów uzupełnień 
pułków piechoty oraz 

korpusów wspólnej cesarsko-
królewskiej armii oraz 

królewsko-węgierskiej Obrony 
Krajowej.
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 Podľa všetkých predpokladov a zistených sku-
točnos   najviac mužov z Medzilaboriec slúžilo 
v radoch Pešieho pluku č. 66 z Užhorodu a Hon-
védskeho pešieho pluku č. 9 z Košíc. Z tohto dô-
vodu je potrebné si  eto jednotky bližšie priblížiť.

V rakúsko-uhor-
skej armáde exis-
tovalo niekoľko pe-
ších plukov, ktoré 
môžeme s určitým 
nadhľadom nazý-
vať „slovenské“. 
Patrí medzi nich 
aj Peší pluk č. 66 
Erzherzog Peter 
Ferdinand. Pluk, 
ktorý niesol meno 
člena panovníckej 
dynas  e arcivojvo-
du Petra Ferdinan-
da sídlil v meste 

Užhorod. Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou 
svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľ-
stvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný 
v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Go-
razd. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. 
Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zem-
plínska župa. Okrem oblas   na dnešnej Ukrajine 
a Maďarsku, pluk dopĺňali aj muži z dnešných 
okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Hu-
menné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou 
a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné 
zloženie pluku nasledovné: 46% Slováci, 25 % Ma-
ďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní. Mobilizačné plány 
tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, 
ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. 
Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zo-
stave vyrazila na front do Haliče.

Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na vý-
chodnom fronte. Bojový krst prežila táto divízia 
a s ňou aj vojaci Pešieho pluku č. 66 (ďalej IR 66) 
v bitke pri Komarowe. Jej bojové nasadenie ne-
začalo veľmi šťastne a veľký podiel viny na tom 
má jej veliteľ  Friedrich von Wodniansky von Wil-
denfeld. Krátko po polnoci (29. augusta) bolo 15. 
pešej divízii z Miškolca nariadené presunúť sa 
z priestoru severne od rieky Huczwa do sektoru 
v okolí Rzeczyca, a aj napriek veľkému vyčerpaniu 
vojaci pochodovali cez rybníky, kde boli náhle pre-
padnu   ruskými jednotkami. Zaskočená rakúsko-
-uhorská divízia nemohla efek  vne čeliť ruskej 
paľbe. Podľa hlásenia cárskej armády bolo zaja-
tých približne 4000 vojakov a 20 kusov delostre-

Zgodnie ze wszystkimi danymi i potwierdzony-
mi ustaleniami, najwięcej mężczyzn z Medzilabo-
rec służyło w szeregach 66 Pułku Piechoty z Użho-
rodu oraz 9 Pułku Piechoty Honwedu z Koszyc. 
Z tego powodu jednostki te należy dokładniej 
opisać.

W Armii Austro-Węgier istniało kilka pułków pie-
choty, które z pewną dozą rezerwy można nazwać 
„słowackimi”. Należał do nich również 66 Pułk Pie-
choty arcyksięcia Piotra Ferdynanda. Pułk, który 
został nazwany na cześć członka panującej dynas  i 
Piotra Ferdynanda, miał swoją siedzibę w Użhoro-
dzie. Powstał w 1860 roku. Przed I wojną światową 
w Użhorodzie stacjonowało jego dowództwo, 3 
Batalion i 4 Batalion, zaś 1 Batalion był przeniesio-
ny do Koszyc, a 2 Batalion do bośniackiego miasta 
Gorazde. Okręgiem uzupełnień pułku był Użhorod; 
w skład tego okręgu wchodziły komitaty Uż oraz 
Zemplín. Prócz mieszkańców terenów należących 
dziś do Ukrainy i Węgier, pułk uzupełniali również 
mężczyźni z dzisiejszych powiatów Trebišov, Mi-
chalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzila-
borce, Vranov nad Topľou i Stropkov. Na początku 
wojny skład narodowościowy pułku przedstawiał 
się następująco: 46% stanowili Słowacy, 25% Wę-
grzy, 22% Rusini, 7% pozostałe narodowości. Plany 
mobilizacji przewidywały włączenie tego pułku do 
29 Brygady Piechoty, która była częścią 15 Dywi-
zji Piechoty z Miszkolca. Dywizja ta należała do IV 
Korpusu z Koszyc i w jego szeregach wyruszyła na 
front w Galicji.

Przez prawie całą wojnę dywizja ta walczyła 
na froncie wschodnim. Chrzest bojowy dywizja, 
a wraz z nią żołnierze 66 Pułku Piechoty (dalej 
zwanego IR 661), przeszła w bitwie pod Koma-
rowem. Jej rozmieszczenie bojowe nie było zbyt 
szczęśliwe, za co dużą winę ponosił jej dowódca 
Friedrich von Wodniansky von Wildenfeld. Krót-
ko po północy 29 sierpnia 15 Dywizja Piechoty 
z Miszkolca otrzymała rozkaz przemieszczenia się 
na północ od rzeki Huczwa, w okolice Rzeczyc. 
Żołnierze, pomimo wielkiego wyczerpania, ma-
szerowali koło stawów, gdy nagle zostali zaatako-
wani przez rosyjskie oddziały. Zaskoczona dywizja 
austro-węgierska nie mogła skutecznie odeprzeć 
Rosjanom. Zgodnie z raportem carskiej armii, do 
niewoli zostało wziętych około 4000 żołnierzy i 20 
dział artyleryjskich; taka sama liczba żołnierzy, 
tylko po stronie armii monarchii, poległa w wal-
ce. Dowódca zdziesiątkowanej dywizji, marszałek 
polny porucznik Friedrich von Wodniansky von 

   1  W nawiasach podano oryginalne skróty nazw jednostek woj-
skowych, stosowane w Armii Austro-Węgier.

Čapicový odznak rakúsko-
uhorského 66. pešieho pluku.

Znak na czapce austro-
węgierskiego 66 Pułku Piechoty.
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leckej techniky, pričom rovnaký počet padol v sa-
motnom boji len na strane armády monarchie, čo 
nezniesol veliteľ zdecimovanej divízie poľný pod-
maršál Friedrich von Wodniansky von Wildenfeld 
a spáchal samovraždu.

Našťas  e 29. pešiu brigádu (ďalej 29. IBrig), 
v ktorej bol zaradený aj IR 66, v tejto bitke viedol 
omnoho schopnejší dôstojník, a to plukovník Karl 
Freiherr von Bardolff . Svoje schopnos   potvrdil 
31. augusta 1914, keď energicky viedol útok pro-
  ruským pozíciám na kopci pri obci Janowka asi 

3,5 km južne od Komarowa. Neskôr bol plukov-
ník Bardolff  za velenie v tejto akcii vyznamenaný 
Ry  erskym krížom Rádu Márie Terézie. Po prvých 
bojoch sa 15. pešia divízia (15. ID) zúčastnila bo-
jov pri Rawe Ruskej (6. – 11. septembra), postupu 
k rieke San (začiatok októbra) i následného ústu-
pu. Nasledovali ťažké boje pri Krakowe (16. – 30. 
novembra) a úspešná bitka pri Limanowej – Lapa-
nowe (1. – 13. decembra). 

Do polovice februára 1915 bojovala 15. ID zá-
padne od Tarnowa. Dňa 18. februára bola diví-
zia prevelená na južné krídlo východného frontu 
k Armádnej skupine Pfl anzer – Bal  n. Presun trval 
do začiatku marca a až vtedy sa divízia opäť zapo-
jila do bojov pri O  ynii. Nasledovali bojové akcie 
pri Osmolode ( 2. – 8. mája), ruský pro  útok cez 
Dnester (9. – 20.  mája), bitka pri Kolomyji (13. 
– 20.mája). Po ďalších bojoch na Dnestri sa 15. 
ID zúčastňuje ofenzívy vo východnej Haliči (26. 
8. – 6. 9. 1915), bojov pri rieke Sereth (6. – 12. 
septembra) a bojov na rieke Strypa (október 1915 
– máj 1916). V júni 1916 v tomto priestore čelí 15. 
ID ofenzíve ruskej armády, ktorá vojde do dejín 
ako Brusilovová (6. – 16. júna).

Nasledovali boje pri Piotrowe (28. – 30. júna) 
bojové akcie na rieke Dnester (28. júla – 3. au-
gusta) a Zlotej Lipe (8. – 11. augusta).  Na konci 
augusta sa začína jesenná ruská ofenzíva, ktorej 
15. ID čelí prak  cky do konca roka 1916. Do júla 
1917 bojuje divízia pri mestách Stanislau a Kalusz. 
V polovici júla je divízia premiestnená do Transyl-
vánie, kde divízia pôsobí do začiatku roka 1918. 
Po uzavre   Brest-Litevského mieru bola 15. pešia 
divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V no-
vembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale 
kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlast-
nú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  
(II./IR 66. )  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu 
s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto diví-
zia začala svoju bojovú púť ťažením pro   Srbsku. 

Wildenfeld, nie zniósł tej porażki i popełnił samo-
bójstwo. Na szczęście 29 Brygadą Piechoty (dalej 
zwaną 29 Ibrig), do której należała również IR 66, 
w bitwie tej dowodził o wiele sprawniejszy ofi cer, 
pułkownik Karl Freiherr von Bardolff . Swoje umie-
jętności potwierdził 31 sierpnia 1914 roku, kiedy 
energicznie poprowadził atak na pozycje rosyjskie 
znajdujące się na wzgórzu w pobliżu wsi Janów-
ka, około 3,5 km na południe od Komarowa. Za 
dowodzenie podczas tej akcji pułkownik Bardolff  
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Ma-
rii Teresy. Po takim początku 15 Dywizja Piechoty 
(15 ID) wzięła udział w walkach pod Rawą Ruską 
(6-11 września) i przemarszu nad rzekę San (po-
czątek października), a następnie zarządzono jej 
odwrót. Nastąpiły ciężkie walki pod Krakowem 
(16-30 listopada) i zwycięska bitwa pod Limano-
wą - Łapanowem (1-13 grudnia). Do połowy lute-
go 1915 roku 15 ID walczyła na zachód od Tarno-
wa. 18 lutego dywizja zgodnie z rozkazem została 
przemieszczona na południowe skrzydło frontu 
wschodniego do Korpusu Armijnego Pfl anzer – 
Bal  n. Dyslokacja trwała do początku marca. Dy-
wizja ponownie wzięła udział w bitwie na począt-
ku marca pod O  ynią. Następnie miały miejsce 
akcje bojowe pod Osmołodą (2-8 maja), rosyjski 
kontratak nad Dniestrem (9-20 maja) i bitwa pod 
Kołomyją (13-20 maja). Po kolejnych walkach nad 
Dniestrem 15 ID uczestniczyła w ofensywie we 
wschodniej Galicji (26 sierpnia - 6 września 1915 
r.), walkach nad rzekami Sereth (6-12 września) 
oraz Strypa (październik 1915 - maj 1916 r.).

W czerwcu 1916 roku na tym obszarze 15 ID 
stawiła czoła ofensywie armii rosyjskiej, która 
przeszła do historii jako ofensywa Brusiłowa. Wal-
ki toczyły się pod Piotrowem (28-30 czerwca), 
działania bojowe miały miejsce także nad Dnie-
strem (28 lipca - 3 sierpnia) oraz nad Złotą Lipą 
(8-11 sierpnia). Pod koniec sierpnia rozpoczęła się 
jesienna ofensywa rosyjska, której 15 ID stawia-
ła opór praktycznie do końca 1916 roku. Do lipca 
1917 roku dywizja walczyła pod Stanisławowem 
oraz Kałuszem. W połowie lipca została prze-
mieszczona do Transylwanii, gdzie walczyła do po-
czątku 1918 roku. Po zawarciu traktatu brzeskiego 
15 Dywizja Piechoty weszła w skład sił okupacyj-
nych na Ukrainie. W listopadzie 1918 roku została 
wysłana na Bałkany, ale zanim jednostki dywizji 
tam dotarły, wojna się skończyła.

Jeden z batalionów tego pułku przeszedł własny 
szlak bojowy. Od początku wojny 2 Batalion (II/
IR 66) podlegał 15 Brygadzie Górskiej. Wraz z nią 
stał się częścią 50 Dywizji Piechoty. Dywizja ta roz-
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Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, kto-
ré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne až do 
vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 
50. pešia divízia na Sočskom fronte. Na tomto bo-
jisku zotrváva do konca vojny. 

Mnohí Medzi-
laborčania slú-
žili aj v uhorskej 
vlas  brane (hon-
vedségu). Väčšina 
z nich si vojnu od-
krú  la v radoch 
Honvédskeho pe-
šieho pluku č. 9 
(Kassai 9. honvéd 
gyalogezred). Ako 
vyplýva z názvu 
v origináli, tento 
pluk sídlil v Koši-
ciach. V Košiciach 
bol umiestnený 
štáb pluku i všet-

ky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov 
Košice a Spišská Nová Ves. To v praxi znamená, 
že v ňom slúžili muži z celého východného Slo-
venska. Mobilizačné plány určovali tento pluk do 
zostavy 77. honvédskej pešej brigády, ktorá bola 
súčasťou 39. honvédskej pešej divízie z Košíc. Táto 
divízia bola určená na front v Haliči. Po vyhlásení 
čiastočnej mobilizácie 26. 7. 1914 a všeobecnej 
mobilizácie 31. 7. 1914 boli okrem ročníkov, ktoré 
vykonávali vojenskú službu (roč. 1890 – 1892) po-
volaní nováčkovia z ročníka 1893 a ročníky 1882 – 
1889. Z týchto kádrov bol doplnený aj Honvédsky 
pluk č. 9 z Košíc. Podobne ako iné pluky, smerovali 
aj košickí honvédi do Haliče pro   ruským vojskám. 
Košická 39. honvédska pešia divízia bola súčasťou 
VI. zboru, ktorý bol podriadený 4. armáde generá-
la Mórica Auff enberga.

Bojový krst zažili košickí honvédi v bitke pri Ko-
marowe. Rakúsko-uhorská 4. armáda mala nad-
viazať na úspešný boj 1. armády pri Krasniku. 
Útok tejto armády smeroval pro   5. ruskej armá-
de. Netrpezlivý generál Auff enberg nasadil svo-
ju armádu z chodu, čo znamenalo, že útok začal 
a väčšina útvarov jeho armády ešte nedosiahla 
východiskové pozície. Košický VI. zbor mal útočiť 
25. augusta čelne pri meste Komarow. Útočia-
ce jednotky utrpeli ťažké straty. Len košický HIR 
9 stra  l 1260 mužov. V ťažkých bojoch nakoniec 
ruské jednotky ustúpili, ale víťazstvo bolo zapla-
tené neúmernými stratami. O pochybnej hodnote 
takéhoto víťazstva svedčí aj odvolanie veliteľa 4. 

poczęła swój szlak bojowy atakiem na Serbię. Po 
porażce w Serbii weszła w skład sił, które zajęły 
pozycje obronne na Bałkanach, i została tam aż do 
przystąpienia Włoch do wojny. Od maja 1915 roku 
50 Dywizja Piechoty walczyła na froncie nad So-
czą. Na tym polu bitwy pozostała do końca wojny.

Liczni mieszkańcy Medzilaborec służyli w Kró-
lewsko-węgierskiej Obronie Krajowej (Honwed). 
Większość z nich spędziła wojnę w szeregach 9 
Pułku Piechoty Honwedu (Kassai 9 honvéd gy-
alogezred - HIR 9). Jak wynika z nazwy, pułk ten 
miał siedzibę w Koszycach; stacjonował tu sztab 
pułku i wszystkie trzy bataliony. Pułk był uzupeł-
niany z okręgów Koszyce i Spiska Nowa Wieś. W 
praktyce oznacza to, że służyli w nim mężczyźni 
z całej wschodniej Słowacji. Zgodnie z planami 
mobilizacji pułk należał do 77 Brygady Piechoty, 
która była częścią 39 Dywizji Piechoty Honwedu 
z Koszyc. Dywizja ta była przeznaczona do walk na 
froncie w Galicji. W wyniku częściowej mobiliza-
cji ogłoszonej 26 lipca 1914 roku oraz mobilizacji 
powszechnej z 31 lipca oprócz roczników 1890-
1892, które właśnie odbywały służbę wojskową, 
do wojska zostali powołani rekruci w rocznika 
1893 oraz roczniki 1882-1889. Kadry te uzupełni-
ły także 9 Pułk z Koszyc. Podobnie jak inne pułki, 
również koszyccy rekruci kierowali się do Galicji, 
by walczyć przeciw rosyjskim wojskom. Koszycka 
39 Dywizja Piechoty (39 HID) stanowiła część VI 
Korpusu, który podlegał 4 Armii generała piecho-
ty Moritza Auff enberga.

Chrzest bojowy koszyccy żołnierze przeszli w bi-
twie pod Komarowem. Austro-węgierska 4 Armia 
przyłączyła się do 1 Armii, która pod Kraśnikiem 
prowadziła zwycięski atak na 5 Armię rosyjską. 
Niecierpliwy generał Auff enberg włączył swoje 
oddziały do boju z marszu, co było znakiem do 
rozpoczęcia ataku. Większość jego formacji jesz-
cze nie zajęła swoich pozycji wyjściowych. Koszyc-
ki VI Korpus zaatakował 25 sierpnia pod miastem 
Komarów. Jednostki atakujące poniosły ciężkie 
straty. Sam koszycki HIR 9 stracił 1260 żołnierzy. 
Po zaciętych walkach rosyjskie jednostki zostały 
ostatecznie zmuszone do odwrotu, jednakże zwy-
cięstwo zostało przypłacone olbrzymimi stratami. 
O wątpliwej wartości takiego zwycięstwa świad-
czy odwołanie dowódcy 4 Armii generała Auf-
fenberga. Armia austro-węgierska kontynuowała 
ofensywę tylko do końca sierpnia. Nastąpił trud-
ny odwrót za rzekę San i w kierunku Krakowa. Do 
końca roku pułk wziął udział w walkach pod Lwo-
wem, nad Sanem, pod Krakowem, a następnie w 
bitwie pod Limanową - Łapanowem.

Čapicový odznak rakúsko-
uhorského 9. honvédského 

pešieho pluku.
Znak na czapce austro-
węgierskiego 9 Pułku 
Piechoty Honwedu.
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armády generála Auff enberga. Ofenzíva vydržala 
rakúsko-uhorskej armáde iba do konca augusta. 
Nasledoval útrpný ústup za rieku San a ku Krako-
vu. Do konca roka sa pluk zúčastnil bojov pri Ľvo-
ve, na rieke San, pri Krakove a následne v bitke pri 
Limanowe – Lapanow.

Začala sa krutá zima 1914 – 1915, ktorú rakúsko-
-uhorské jednotky strávili pri urputnej obrane 
Karpát pro   ruskej presile. Pre mnohé jednotky 
boli karpatské boje tou najhoršou epizódou vojny. 
Aj HIR 9  eto boje absolvoval. Pluk sa zúčastnil 
druhej karpatskej ofenzívy vo februári 1915. Do 
14. apríla pluk bojoval pri Ciezkowiciach (okres 
Tarnow). HIR 9 sa zúčastnil aj slávneho prielomu 
pri Gorliciach začiatkom mája 1915. Po ruskom 
ústupe sa pluk zúčastnil postupu na východ a ab-
solvoval bojové 
strety pri Rzesowe 
(9. – 10. mája), Ja-
roslawi (14. – 20. 
mája), Przemys-
li (24. mája – 4. 
júna), Mosciskách-
-Lubaczowe (12. 
– 15. júna), bojov 
okolo Ľvova (20. – 
23.júna) a iných.

V septembri 
1915 bola 39. HID 
prevelená k 7. ar-
máde. Od tohto 
momentu bojoval 
HIR 9 v Bukovine 
a východnej Hali-
či. Tu čelil pluk aj 
Brusilovovej ofen-
zíve v júni 1916. V auguste 1916 mení HIR 9 bo-
jisko znova. Tentokrát sa presúva do rumunskej 
Transylvánie. Tu sa v rámci 1. armády spoločne 
s ďalšími honvédskymi plukmi zúčastňuje obra-
ny hraníc monarchie pro   rumunským jednot-
kám. V marci 1918 je košická honvédska divízia 
prevelená do zázemia. V  júli 1918 bola odvelená 
na taliansky front. Tu sa HIR 9 spoločne s ďalšími 
jednotkami divízie zúčastnil bojov na Sasso Rosso 
i obrany počas talianskeho prielomu na Planine 
siedmych obcí. Začiatkom novembra bola väčšina 
divízie zajatá v priestore neďaleko Caldonara.  

Zaczęła się sroga zima 1914-1915, którą austro-
-węgierskie jednostki spędziły na trudnej obronie 
Karpat przed rosyjskim natarciem. Dla wielu jed-
nostek walki karpackie były najgorszym z wojen-
nych epizodów. Również HIR 9 brał w nich udział. 
Pułk uczestniczył w drugiej karpackiej ofensywie 
w lutym 1915 roku. Do 14 kwietnia walczył pod 
Ciężkowicami (powiat tarnowski). HIR 9 uczestni-
czył także w słynnej bitwie pod Gorlicami na po-
czątku maja 1915 roku. Po odwrocie wojsk rosyj-
skich pułk brał udział w przemarszu na wschód, 
a następnie w starciach bojowych pod Rzeszo-
wem (9-10 maja), Jarosławiem (14-20 maja), 
Przemyślem (24 maja - 4 czerwca), Mościskami 
(12-15 czerwca) oraz w walkach pod Lwowem 
(20-23 czerwca) i innych.

We wrześniu 
1915 roku 39 HID 
została wcielona 
do 7 Armii. Od 
tego momentu 
HIR 9 walczył na 
Bukowinie i we 
wschodniej Gali-
cji. Tu pułk stawiał 
również opór ofen-
sywie Brusiłowa 
w czerwcu 1916 
roku. W sierpniu 
1916 roku HIR 9 
ponownie zmienia 
plac boju. Tym ra-
zem przemieszcza 
się do rumuńskiej 
Transylwanii. Tu, w 
szeregach 1 Armii, 

wraz z innymi pułkami Honwedu, bierze udział w 
obronie granic monarchii przed wojskami rumuń-
skimi.

W marcu 1918 roku koszycka dywizja Honwedu 
zostaje przeniesiona na tyły. W lipcu 1918 roku 
przemieszczono ją na front włoski. Tam HIR 9 wraz 
z pozostałymi jednostkami dywizji uczestniczył w 
walkach na Sasso Rosso oraz w obronie w czasie 
włoskiego przemarszu na Altopiano dei Se  e Co-
muni. Na początku listopada większość dywizji zo-
stała wzięta do niewoli niedaleko Caldonar.

 

Dôstojníci rakúsko-uhorského 9. honvédského pešieho pluku.
Ofi cerowie austro-węgierskiego 9 Pułku Piechoty Honwedu.
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Informácia o rakúsko-uhorskom 66. pešom pluku v armádnom schema  zme.
Informacje o 66 pułku pieszym w strukturze armii austro-węgierskiej.

(Schema  smus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1914, Wien, 1914).
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Informácia o rakúsko-uhorskom 66. pešom pluku v armádnom schema  zme.
Informacje o 66 pułku pieszym w strukturze armii austro-węgierskiej.

(Schema  smus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1914, Wien, 1914).
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 Odchod na front
Drvivá väčšina mužov nielen z okolia Medzilabo-

riec, ale z celého územia dnešnej Slovenskej repub-
liky nastúpila po mobilizácii k vojenským jednot-
kám patriacim ku košickému VI. zboru. Celý košický 
zbor bol určený na boj pro   ruskej armáde v Hali-
či. Odchod na front vyzeral vo všetkých posádko-
vých mestách monar-
chie rovnako. Jednotky 
odchádzali na front 
postupne podľa mobi-
lizačných nástupných 
plánov a možnos   ra-
kúsko-uhorských želez-
níc. Jednotlivé jednotky 
postupne odchádzali 
do pripravených želez-
ničných transportov za 
sprievodu dychových 
kapiel a propagandis-
 ckých vlasteneckých 

prejavov predstaviteľov 
miestnej samosprá-
vy. Boli to ťažké chvíle 
najmä pre rodinných 
príslušníkov zmobili-
zovaných vojakov, pre-
tože nikto netušil, kto 
z odchádzajúcich sa 
ešte vrá  . Medzilabor-
ce neboli posádkovým 
mestom, ale ležali na 
dôležitej železničnej 
tra   cez Lupkowský 
priesmyk do Haliče. 
Cez mesto tak prechá-
dzal jeden vojenský 
transport za druhým. 
V niektorých z nich sa 
viezli aj zmobilizovaní 
Medzilaborčania. Vo-
jenské transporty sa 
končili niekoľko desia-
tok kilometrov od bu-
dúceho bojiska. Zvyšné 
vzdialenos   absolvova-
li vojaci peším pochodom. Delá, zásoby a všetko, čo 
vojaci potrebovali sa viezlo alebo ťahalo konskými 
povozmi. Celá rakúsko-uhorská armáda bola hipo-
mobilná, to znamená, že potrebovala pre svoje fun-
govanie obrovské množstvo koní.

Pre vojakov z okolia Medzilaboriec bola Halič ne-
známym územím. Podstatnú časť Haliče tvorili rovi-
naté poľnohospodárske oblas  . Veľkých miest bolo 

 Wyjazd na front
Ogromna większość mężczyzn nie tylko z okolic 

Medzilaborec, ale z całego terenu dzisiejszej Repu-
bliki Słowackiej, trafi ła po mobilizacji do jednostek 
wojskowych należących do koszyckiego VI Korpusu. 
Cały koszycki korpus został wysłany do walk z armią 
rosyjską w Galicji. Wyjazd na front we wszystkich 

miastach garnizono-
wych monarchii wyglą-
dał tak samo. Odziały 
wyjeżdżały na front 
etapami, zgodnie z pla-
nami mobilizacyjnymi 
i możliwościami au-
stro-węgierskich kolei. 
Jednostki sukcesywnie 
udawały się do przygo-
towanych transportów 
kolejowych, pożegna-
niom towarzyszyły or-
kiestry dęte i propagan-
dowe przemówienia 
patriotyczne przedsta-
wicieli lokalnych władz. 
Były to trudne chwile. 
Szczególnie dla rodzin 
zmobilizowanych żoł-
nierzy, ponieważ nikt 
nie wiedział, kto z od-
jeżdżających powróci. 
Medzilaborce nie były 
miastem garnizono-
wym, ale ponieważ 
leżały na strategicznej 
linii kolejowej prowa-
dzącej przez Przełęcz 
Łupkowską do Galicji, 
przez miasto przejeż-
dżał jeden transport 
wojskowy za drugim. 
W niektórych byli też 
zmobilizowani miesz-
kańcy miasta. Transpor-
ty wojskowe kończyły 
swoją trasę kilkadzie-
siąt kilometrów od 

przyszłego placu boju. Pozostałą odległość żołnierze 
przemierzali pieszo. Działa, zapasy i wszystko, czego 
potrzebowało wojsko, były dowożone między in-
nymi wozami konnymi. Armia austro-węgierska na 
swoje cele potrzebowała ogromnej ilości koni.

Dla żołnierzy z okolic Medzilaborec Galicja była 
nieznanym terytorium. Przeważającą jej część sta-
nowiły równinne tereny rolnicze. Dużych miast było 

Propagandis  cký plagát znázorňujúci rozloženie síl v Európe 
očami Ústredných mocnos  .

Plakat propagandowy przedstawiający układ sił w Europie z 
punktu widzenia Państw Centralnych.

Propagandis  cký plagát znázorňujúci situácia 
v Európe z pohľadu Dohodových mocnos  .

Plakat propagandowy przedstawiający sytuację 
w Europie z punktu widzenia państw Ententy.
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Uniformy rakúsko-uhorskej armády (dobová ilustrácia).
Mundury armii austro-węgierskiej (archiwalna ilustracja).

Rakúsko-uhorský guľomet Schwarzlose M. 7/12. 
Austro-Węgierki karabin maszynowy Schwarzlose M. 7/12.
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Dobová ilustrácia (Valjevo, November 1914).
Archiwalna ilustracja (Valjevo, Listopad 1914 r.).

Dobová ilustrácia (Gorlice, Máj 1915).
Archiwalna ilustracja (Gorlice, Maj 1915 r.).
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len pár a všetky boli opevnené. Sieť komunikácií 
bola veľmi slabá. Bolo tu pár hlavných železničných 
ťahov, ale prevažovali cestné komunikácie. Cest-
ná sieť tu bola tvorená nespevnenými vidieckymi 
cestami, ktoré sa v jari a v jeseni menili na more 
blata. V týchto podmienkach dal každý presun vo-
jenským jednotkám riadne zabrať. 

Východný front
Na začiatku vojny sa jednotky košického zboru 

sústredili v okolí pevnos   Przemysl. Podľa plánov 
na vojnu mala rakúsko-uhorská armáda niekoľko 
týždňov udržať východný front pro   ruskej armáde, 
za  aľ čo nemecká armáda sa vysporiada s Francúz-
skom. Rakúsko-uhorské velenie si uvedomovalo, že 
bude čeliť ruskej presile, a preto stavilo na ak  vnu 
obranu. Lenže sústreďovanie rakúsko-uhorských 
jedno  ek v Haliči sa oneskorovalo a jednotlivé ar-
mády zahlásili pripravenosť až v poslednom augus-
tovom týždni. Spomienky vojakov uvádzajú dlhé 
pochody v horúcich augustových dňoch, po ktorých 
prišli prvé boje. Chlapi z Medzilaboriec sa do prvých 
bojov zapojili v rámci VI. zboru pri Komarówe. Po 
prvých úspechoch prichádzali na bojisko ďalšie rus-
ké armády, a pod tlakom presily boli rakúsko-uhor-
ské jednotky donútené ustúpiť. Celú jeseň prebie-
hali manévrovacie boje v Haliči. Rakúsko-uhorská 
armáda ubránila Krakow a zatlačila ruské jednotky 
až k rieke Dunajec a na líniu Sanok – Tarnów. Ruský 
prielom do vnútrozemia monarchie bol zastavený 
za ťažkých strát. V obkľúčení ruských jedno  ek však 
zostala veľká pevnosť Przemysl s posádkou 100-  síc 
mužov. Blížila sa zima a ťažisko bojov sa presunulo 
z rovinatej Haliče do hornatých Karpát.

V drama  ckých jesenných bojoch v Haliči zahy-
nulo mnoho rakúsko-uhorských vojakov. Medzi 
nimi bol Ján Pavlov. Narodil sa v roku 1885 v Me-
dzilaborciach. Slúžil v Pešom pluku č. 67 z Prešova 
v hodnos   vojaka. Jeho frontový osud sa naplnil 
v októbri 1914. Začiatkom októbra sa velenie ne-
meckej a rakúsko-uhorskej armády rozhodlo začať 
postup do strednej Haliče a rýchlym útokom zničiť 
ruské jednotky na západnom brehu Sanu. Ofenzí-
va sa začala na prelome septembra a októbra. Veľ-
mi rýchlo sa ukázalo, že ide o úder do prázdneho 
priestoru, pretože ruské velenie za San poslalo iba 
slabé, väčšinou jazdecké jednotky. Do 10. októbra 
postúpili rakúsko-uhorské jednotky na rieku San, 
a pritom absolvovali iba slabé strety s ruskými zad-
nými vojmi.

Ďalší plán predpokladal, že rakúsko-uhorská 1. 
a 4. armáda prekročia San a budú postupovať do 
ľavého boku ruských formácií. Ruské jednotky sa 

tam jedynie kilka i wszystkie były ufortyfi kowane. 
Sieć komunikacyjna była bardzo słaba. Było tu kilka 
linii kolejowych, ale przeważały połączenia drogo-
we. Sieć drogową tworzyły nieutwardzone prowin-
cjonalne drogi, które na wiosnę i jesienią zamieniały 
się w błoto. W takich warunkach każdy ruch wojsk 
były niezwykle utrudniony.

Front wschodni
Na początku wojny jednostki korpusu koszyckiego 

skoncentrowały się wokół twierdzy Przemyśl. Zgodnie 
z planami wojennymi austro-węgierska armia przez 
kilka tygodni miała na froncie wschodnim powstrzy-
mywać armię rosyjską, a w tym czasie armia niemiec-
ka miała pokonać Francję. Dowództwo austro-wę-
gierskie miało świadomość, że będzie stawiać czoła 
rosyjskiej przewadze i dlatego postawiło na obronę 
aktywną. Jednakże koncentracja austro-węgierskich 
jednostek w Galicji opóźniała się, poszczególne ar-
mie zgłosiły gotowość dopiero w ostatnim tygodniu 
sierpnia. We wspomnieniach żołnierzy opisywane 
są długie przemarsze w gorące sierpniowe dni, a po 
nich pierwsze walki. Mężczyźni z Medziaborec po raz 
pierwszy uczestniczyli w boju jako część VI Korpusu 
pod Komarowem. Początkowo jednostkom austro-
-węgierskim dopisywało szczęście, ale gdy na pole 
bitwy napływały kolejne oddziały armii rosyjskiej, 
pod naporem jej przewagi zbrojnej zostały zmuszone 
do odwrotu. Przez całą jesień odbywały się w Galicji 
walki manewrowe. Armia austro-węgierska obroni-
ła Kraków i zepchnęła rosyjskie jednostki aż do rzeki 
Dunajec oraz na linię Sanok - Tarnów. Rosyjska ofen-
sywa na tereny monarchii została powstrzymana 
kosztem dużych strat. W oblężeniu rosyjskim pozo-
stała jednak wielka twierdza Przemyśl ze stuosobową 
załogą. Zbliżała się zima i ośrodek walk przesunął się 
z równinnej Galicji w górzyste Karpaty.

Podczas jesiennych dramatycznych walk w Galicji 
poległo wielu austro-węgierskich żołnierzy. Wśród 
nich był Ján Pavlov. Urodził się w 1885 roku w Me-
dzilaborcach. Służył w 67 Pułku Piechoty z Preszowa 
w stopniu szeregowca. Jego wojenny los dopełnił się 
w październiku 1914 roku. Na początku październi-
ka dowództwo niemieckiej i austro-węgierskiej ar-
mii zdecydowało o rozpoczęciu marszu do środko-
wej Galicji, by szybkim atakiem zniszczyć jednostki 
wojskowe na zachodnim brzegu Sanu. Ofensywa 
rozpoczęła się na przełomie września i październi-
ka. Bardzo szybko okazało się, że jest to uderzenie 
w próżnię, ponieważ rosyjskie dowództwo wysłało 
za San jedynie słabe, w większości kawaleryjskie 
jednostki. Do 10 października wojska austro-wę-
gierskie przekroczyły San, prowadząc tylko lekkie 
potyczki z tyłami armii rosyjskiej.



  

41

však veľmi tvrdo bránili. Veľkú pomoc im poskyto-
vala jesennými dažďami rozvodnená rieka San. Na 
línii Przemysl – Starý Sambor prebiehali tvrdé boje. 
Medzitým nemecké velenie zis  lo, že pro   jej 9. 
armáde a malej čas   rakúsko-uhorskej 1. armády 
stoja  štyri ruské armády, naopak južne od Sanu sto-
ja pro   štyrom rakúsko-uhorským armádam iba tri 
ruské armády. Nemecké jednotky okamžite prešli 
do obrany a rakúsko-uhorské velenie im posielalo 
na pomoc celú 1. armádu. Ostatné rakúsko-uhorské 
armády dostali príkaz prekročiť San a za každú cenu 
zastaviť ruskú ofenzívu cez strednú Vislu.

Všetky tri rakúsko-uhorské armády (2., 3. a 4.) 
však túto úlohu nesplnili. Nás najviac zaujíma 4. ar-
máda v rámci ktorej bojovala 27. pešia divízia. V nej 
bol zaradený aj prešovský IR 67. V dňoch 14. – 17. 
októbra sa 4. armáda pokúsila prekročiť San, ale 
bola ruskými silami odrazená naspäť. Následne pre-
šla 4. armáda do obrany. Napriek prevahe rakúsko-
-uhorských jedno  ek nepodarilo sa im zachy  ť na 
východnom brehu s výnimkou malých predmos   pri 
Jaroslawi (Radymno, Rudnik nad Sanem a Nisko). 
Naopak na niektorých miestach sa ruské jednot-
ky dostali na západný breh. Tento demonštra  vny 
útok splnil svoj cieľ. Rakúsko-uhorská 4. armáda 
nemohla poslať posily 1. armáde. Napriek snahe sa 
do 23. októbra nepodarilo ruské predmos  a zničiť. 
Ján Pavlov padol 19. októbra 1914, to znamená, že 
s vysokou pravdepodobnosťou zahynul pri snahách 
vytlačiť ruské jednotky zo západného brehu Sanu. 

Od januára do apríla 1915 sa v karpatských ho-
rách aj v okolí mesta Medzilaborce zvádzali ťažké 
boje. Rakúsko-uhorská armáda sa za každú cenu 
snažila prebiť cez Karpaty s cieľom oslobodiť obkľú-
čenú pevnosť Przemysl. Pro   vyčerpaným  rakúsko-
-uhorským jednotkám stála nielen ruská armáda, 
ale  ež náročný terén, nedostatočné komunikácie či 
zima. V januári aj februári sa rakúsko-uhorská armá-
da pokúsila prebiť cez Karpaty. V oboch prípadoch 
odpovedala ruská armáda po niekoľkých dňoch 
tuhých bojov vlastnou pro  ofenzívou. To donú  lo 
rakúsko-uhorské jednotky prejsť do obrany a s ná-
mahou brániť prieniku ruských jedno  ek do vnút-
rozemia monarchie údolím riek Ondava a Laborec. 
Karpatské boje vyvrcholili na prelome marca a aprí-
la 1915. Rakúsko-uhorskej armáde sa nepodarilo 
oslobodiť obkľúčenú pevnosť Przemysl, a tá sa 22. 
marca vzdala. Vyše 100-  síc vojakov rakúsko-uhor-
skej armády putovalo do zaja  a. Ruské armády od 
Przemysla sa presunuli do Karpát a podnikli posled-
ný útok cez Karpaty. Tieto boje vošli do dejín pod 
názvom Veľkonočná bitka. Napriek obrovskému 
náporu ruských jedno  ek rakúsko-uhorská obrana 
vydržala. Najmä vďaka tomu, že v čase vrcholiacej 

Dalszy plan zakładał, że 1 i 4 austro-węgierskia 
armia przekroczą San i będą kierować się na lewe 
skrzydło rosyjskich formacji. Rosjanie bronili się jed-
nak bardzo skutecznie. Pomógł im jesienny przybór 
wód Sanu. Na linii Przemyśl - Stary Sambor toczono 
ciężkie walki. Tymczasem dowództwo niemieckie 
odkryło, że naprzeciw 9 Armii oraz niewielkiej czę-
ści austro-węgierskiej 1 Armii stoją cztery rosyjskie 
armie, natomiast na południe od Sanu cztery armie 
austro-węgierskie mają naprzeciw jedynie trzy ar-
mie przeciwnika. Niemieckie jednostki natychmiast 
przystąpiły do obrony, a dowództwo austro-węgier-
skie wysłało im do pomocy całą 1 Armię. Pozostałe 
jednostki austro-węgierskie dostały rozkaz przekro-
czenia Sanu i powstrzymania za wszelką cenę rosyj-
skiej ofensywy w rejonie środkowej Wisły.

Żadna z trzech armii austro-węgierskich (2, 3 i 4) 
nie wykonała jednak tego zadania. Nas najbardziej 
interesuje 4 Armia, w składzie której walczyła 27 
Dywizja Piechoty. Podlegał jej również preszowski 
IR 67. W dniach 14-17 października 4 Armia podję-
ła próbę przekroczenia Sanu, ale została zmuszona 
przez siły rosyjskie do odwrotu. Następnie 4 Armia 
przystąpiła do obrony. Pomimo przewagi jedno-
stek austro-węgierskich, nie udało im się dostać 
na wschodni brzeg, wyjątek stanowi zajęcie kilku 
małych przyczółków pod Jarosławiem (Radymno, 
Rudnik nad Sanem oraz Nisko). Z kolei rosyjskie jed-
nostki w kilku miejscach przedostały się na brzeg za-
chodni. Ten demonstracyjny atak odniósł swój cel. 
Austro-węgierska 4 Armia nie była w stanie wysłać 
posiłków 1 Armii. Pomimo prób, do 23 października 
nie udało się zniszczyć rosyjskich przyczółków. Ján 
Pavlov poległ 19 października 1914 roku, prawdo-
podobnie w trakcie prób wypchnięcia rosyjskich 
jednostek z zachodniego brzegu Sanu.

Od stycznia do kwietnia 1915 roku w Karpatach 
i w okolicy miasta Medzilaborce toczyły się ciężkie 
walki. Austro-węgierska armia za wszelką cenę usi-
łowała przedrzeć się przez Karpaty w celu wyzwo-
lenia otoczonej twierdzy Przemyśl. Wyczerpanym 
wojskom utrudniały zadanie nie tylko rosyjskie 
oddziały, ale również trudny teren, uboga sieć ko-
munikacji i zima. W styczniu i lutym armia austro-
-węgierska podejmowała próby przejścia przez Kar-
paty. W obu przypadkach po kilku dniach zażartych 
walk rosyjska armia odpowiadała kontrofensywą. 
To zmusiło jednostki austro-węgierskie do obro-
ny; z wielkim trudem powstrzymywały rosyjskie 
oddziały przed wtargnięciem w głąb terytorium 
monarchii przez dolinę rzek Ondava i Laborec. Kar-
packie walki osiągnęły punkt kulminacyjny na prze-
łomie marca i kwietnia 1915 roku. Armii austro-wę-
gierskiej nie udało się wyzwolić otoczonej twierdzy 
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bitky dorazil do údolia Laborca nemecký Beskydský 
zbor, ktorý pomohol zastaviť ruský útok. Boje v Kar-
patoch ustrnuli. Dňa 2. mája 1915 zaútočili rakúsko-
-uhorské jednotky a nemecké jednotky pri poľskom 
meste Gorlice a prelomili ruské pozície. V čele 
útoku išla 39. honvédska pešia divízia z Košíc v ra-
doch, v ktorej bojovali aj mnohí Medzilaborčania. 
Úspešný prielom spôsobil, že ruské jednotky museli 
ustúpiť ďaleko na východ. Rovnako museli ustúpiť 
aj ruské jednotky z Karpát a boje prvej svetovej voj-
ny opus  li naše územie. Východný front sa vzdialil 
stovky kilometrov na východ. Ústup ruských jedno-
 ek sa zastavil v jeseni 1915 a na dlhé mesiace boje 

na východnom fronte ustrnuli do sta  ckej podoby. 
V závere karpatských bojov zahynul aj vojak An-

dreas Dzugan. Narodil sa v roku 1894 v Medzilabor-

ciach. Bol vojakom Pešieho pluku č. 66 z Užhorodu. 
V marci 1915 bol tento pluk súčasťou 15. pešej diví-
zie. Celá 15. divízia bojovala v marci 1915 neďaleko 
obce Harasymów v okrese Horodenka. V súčasnos   
je to obec Harasymiv v rajóne Horodenka na Ukra-
jine. V tom čase sa rakúsko-uhorské vojská v južnej 
čas   karpatského frontu snažili pro  útokom zmier-
niť ofenzívu ruskej armády v oblas   údolí riek La-
borec a Ondava. Vojak Andreas Dzugan zahynul 17. 
marca 1915. Pochovaný bol na bojisku pri obci Ha-
rasymiv.

Na východnom fronte zahynul aj vojak János 
Drozda. Narodil sa v roku 1895 v meste Medzila-
borce. Bol vojakom Pešieho pluku č. 66 z Užhoro-
du. V marci 1915 bol tento pluk súčasťou 15. pe-
šej divízie. Táto divízia bojovala v septembri 1915 
neďaleko obce Sinków, v okrese Zaleszczyki v Haliči. 
V tých dňoch bola celá divízia zamestnaná bojmi na 
oboch stranách rieky Seret. Pri obci Sinków utrpela 
táto divízia vážne straty. Len IR 66 prišiel o niekoľko 

Przemyśl, która 22 marca poddała się. Ponad 100 
tysięcy żołnierzy trafi ło do niewoli. Rosyjskie wojsko 
przesunęło się spod Przemyśla w stronę gór i pod-
jęło ostatni atak przez Karpaty. Walki te weszły do 
historii jako tzw. Bitwa Wielkanocna. Obrona au-
stro-węgierska wytrzymała ogromny napór Rosjan, 
przede wszystkim dzięki temu, że podczas decydu-
jącego starcia dotarł w dolinę Laborca niemiecki 
Korpus Beskidzki i pomógł zatrzymać rosyjski atak. 
Walki w Karpatach ucichły. 2 maja 1915 r. jednost-
ki austro-węgierskie oraz niemieckie zaatakowały 
pod polskim miastem Gorlice i przełamały rosyjskie 
pozycje. Na czele ofensywy maszerowała 39 Dywi-
zja Piechoty Honwedu z Koszyc, w szeregach której 
walczyli liczni mieszkańcy Medzilaborec. Zwycięski 
przełom sprawił, że rosyjskie wojsko musiało wy-

cofać się daleko na wschód. Do odwrotu 
musiały przejść także rosyjskie jednostki w 
Karpatach i tym samym działania wojenne 
na naszym terenie ucichły. Front przesunął 
się setki kilometrów na wschód. Odwrót 
wojsk rosyjskich zatrzymał się na jesieni 
1915 roku i na długie miesiące walki na 
froncie wschodnim ustały.

Pod koniec starć karpackich poległ An-
dreas Dzugan. Urodził się w 1894 roku w 
Medzilaborcach. Był żołnierzem 66 Pułku 
Piechoty z Użhorodu. W marcu 1915 roku 
pułk ten stanowił część 15 Dywizji Piecho-
ty. Cała 15 Dywizja Piechoty walczyła w 
marcu 1915 roku niedaleko wsi Harasy-
mów w powiecie Horodenka (obecnie jest 
to gmina Harasymiv w regionie Horodenka 
na Ukrainie). W tym czasie na południo-

wym odcinku frontu karpackiego austro-węgierskie 
wojsko starało się osłabić kontratakiem ofensywę 
rosyjskiej armii w rejonie dolin rzek Laborek i Onda-
va. Żołnierz Andreas Dzugan zginął 17 marca 1915 
r. Pochowany został na polu walki pod Harasymo-
wem.

Na froncie wschodnim zginął również żołnierz 
János Drozda z Medzilaborec. Urodził się w 1895 
roku, był żołnierzem 66 Pułku Piechoty z Użhorodu. 
W marcu 1915 r. pułk ten stanowił część 15 Dywizji 
Piechoty. We wrześniu 1915 r. dywizja ta walczyła 
niedaleko wsi Sinków, w galicyjskim powiecie Za-
leszczyki. W tych dniach cała dywizja była zaanga-
żowana w walki po obu stronach rzeki Seret. Pod 
Sinkowem odniosła poważne straty. Sam IR 66 stra-
cił kilkudziesięciu żołnierzy. Wśród nich był również 
János Drozda, który poległ 1 września 1915 roku w 
rejonie Zaleszczyk na Ukrainie.

Od jesieni 1915 roku do wiosny roku 1916 na 
froncie wschodnim nie działo się nic znaczącego. 

Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v Karpatoch.
Archiwalna ilustracja przedstawiająca walki w Karpatach.
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desiatok mužov. Medzi nimi bol aj János Drozdam, 
ktorý zahynul 1. septembra 1915. Pochovaný bol na 
zriadenom vojnovom cintoríne v obci Sinków, dnes 
Sinkiv v rajóne Zališčiki na Ukrajine.

Od jesene 1915 do jari 1916 sa na východnom 
fronte žiadne závažné udalos   nestali. Ruská armá-
da si lízala rany. Nemecká a rakúsko-uhorská armá-
da využila dočasnú nemohúcnosť nepriateľa a pre-
sunula značné sily na západný, resp. taliansky front. 
Ruská armáda v priebehu tohto oddychu obnovila 
svoje sily a pripravovala sa na odvetnú ofenzívu. 
Napriek absencii veľkých bojových operácií vojaci 
zomierali aj počas sta  ckých bojov. Koncom roka 
1915 zahynul aj Vazul Haburčák. Narodil sa v roku 
1886 v Medzilaborciach. Bojoval v Honvédskom 
pešom pluku č. 9 (HIR 9) z Košíc v hodnos   vojaka. 
Vojak Haburčák padol 31. decembra 1915 
pri obci Sapowa v okres Podhájce v Haliči. 
V súčasnos   ide o obec Sapova v rajóne 
Pidhajci na Ukrajine. Ofi ciálna história ra-
kúsko-uhorskej armády uvádza, že v po-
sledný deň roka 1915 prebiehali lokálne 
bojové akcie iba v priestore obce Kujda-
nów v okrese Podhájce. Obec Kujdanów 
susedí s obcou Sapova, takže vojak Ha-
burčák padol zrejme  niekde v priestore 
medzi oboma obcami. Front sa v tejto ob-
las   zastavil na dlhé mesiace. Až do rus-
kej Brusilovovej ofenzívy na východnom 
fronte neprebiehali žiadne výrazné boje. 
Prestávku v bojoch lepšie využila ruská 
armáda, ktorá obnovila svoje sily pre po-
treby novej ofenzívy.

Ofenzíva začala 4. júna 1916 o štvrtej 
hodine ráno ničivou delostreleckou paľ-
bou, ktorá prekonala všetko, čo doteraz 
východný front videl. Celodenné bombar-
dovanie spôsobilo veľké problémy. Ruské 
delostrelectvo udržiavalo medzi palebný-
mi prepadmi rôzne dlhé prestávky a rakúsko-uhor-
skí obrancovia nevedeli, či už je čas zaujať pozície 
v zákopoch. Nadránom zaduneli delá znovu, ale 
boli už namierené na ostnaté drôty a zábrany. Keď 
paľba ustala, rýchlym behom Rusi prekonali úze-
mie nikoho, častokrát len 50 metrov, a zas  hli prá-
ve vychádzajúcich cisárskych vojakov z úkrytov do 
zákopov. Zasypali ich ručnými granátmi a skutočný 
masaker dokončili lopatkami a bodákmi. Stovky 
vojakov zostali zasypaní v úkrytoch. Rusi prelomili 
pozície v sektoroch štyroch rakúsko-uhorských ar-
mád. V následnom chaose sa  síce vojakov vzdali 
a padli do zaja  a. Zhruba dva týždne trvalo, kým 
rakúsko-uhorské a nemecké velenie zastavilo cha-
os a obnovila sa súvislá frontová línia. Na východný 

Rosyjska armia lizała rany. Armie niemiecka i austro-
-węgierska wykorzystały tymczasowe osłabienie 
nieprzyjaciela i przesunęły swoje siły na front za-
chodni lub włoski. Odpoczynek pozwolił Rosjanom 
zregenerować siły i przygotować się do odwetu. 
Mimo że nie toczyły się wielkie operacje wojskowe, 
żołnierze ginęli również w trakcie walki pozycyjnej. 
Pod koniec 1915 roku zginął Vazul Haburčák. Uro-
dził się w 1886 roku w Medzilaborcach. Walczył w 9 
Pułku Piechoty Honwedu (HIR 9) z Koszyc w stopniu 
szeregowca. Żołnierz Haburčák poległ 31 grudnia 
1915 roku pod wsią Sapowa, w powiecie Podhajce 
w Galicji. Obecnie jest to wieś Sapova w rejonie Pi-
dhajci na Ukrainie. Ofi cjalnie podaje się, że w ostat-
ni dzień 1915 roku miały tu miejsce jedynie lokalne 
akcje bojowe w okolicach wsi Kujdanów w powiecie 

Podhajce. Kujdanów sąsiaduje z wsią Sapowa, za-
tem Haburčák poległ zapewne gdzieś między tymi 
wsiami. Na tych terenach front zatrzymał się na 
długie miesiące. Aż do ofensywy Brusiłowa na fron-
cie wschodnim nie toczyły się żadne walki. Przerwę 
lepiej wykorzystała armia rosyjska, która odnowiła 
swoje szeregi na potrzeby nowej ofensywy.

Ofensywa rozpoczęła się 4 czerwca 1916 roku 
o godzinie czwartej rano od niszczycielskiego ognia 
artyleryjskiego, który swoją siłą przewyższył wszyst-
ko, co do tej pory widziano na froncie wschodnim. 
Całodzienne bombardowanie było udręką. Rosyjska 
artyleria robiła pomiędzy atakami przerwy różnej 
długości, więc austro-węgierscy żołnierze nie wie-
dzieli, czy już czas zajmować pozycje w okopach. 

Vojnový cintorín č. 123 - Łużna-Pustki. Na tomto vojnovom cintoríne 
je pochovaných veľa vojakov z územia dnešného východného Slovenska.

Cmentarz wojenny nr 123 – Łużna-Pustki. Na tym cmentarzu wojennym jest 
pochowanych wielu żołnierzy z terenu dzisiejszej wschodniej Słowacji.
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Poľná kuchyňa M.09.
Kuchnia polowa M.09.
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Mannlicher M1895.

Rakúsko-uhorský bodak M95.
Bagnet austro-węgierski M95.

Rakúsko-uhorský náhradný bodák.
Austro-węgierski bagnet zastępczy.
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front sa vracali nemecké posily zo západného frontu 
a rakúsko-uhorské posily z talianskeho frontu. Zúri-
vé boje trvali až do jesene. Ruskú armádu sa v nie-
ktorých oblas  ach podarilo zatlačiť až do pozícií zo 
začiatku ofenzívy. Obe strany utrpeli šialené straty, 
pričom sa v podstate o ničom nerozhodlo. Na nie-
koľko mesiacov zavládol na východnom fronte opäť 
pokoj. Počas Brusilovovej ofenzívy zahynul v okrese 
Podhájce ešte jeden Medzilaborčan. Ján Daňo sa 
narodil v roku 1896 v Medzilaborciach. Slúžil v Hon-
védskom pešom pluku č. 9 (HIR 9) z Košíc v hodnos-
  vojaka. Vojak Daňo padol dňa 13. júna 1916 pri 

osade Lapajówka v okrese Podhájce. V súčasnos   
je táto osada súčasťou obce Zarvanycja v rajóne 
Pidhajci na Ukrajine. Pozostatky Jána Daňa zostali 
na bojisku, pretože jeho jednotka musela ustúpiť. 
Pravdepodobne bol pochovaný spolu s mnohými 
ďalšími obeťami v nejakom masovom hrobe počas 
očisty bojiska, ktorú vykonávali po boji 
ruské jednotky. Ján Daňo zahynul len 
niekoľko kilometrov od miesta smr   
Vazula Haburčáka.

V jari 1917 sa v Rusku prejavovali 
obrovské problémy, ktoré vyvrcholili 
februárovou revolúciou, pádom cáriz-
mu a vznikom Dočasnej vlády. Napriek 
poli  ckým zmenám a všetkým problé-
mom, ktoré krajina mala, ostalo Rusko 
súčasťou Dohody a v lete 1917 sa pri-
pravovala nová, tzv. Kerenského ofen-
zíva. Začala sa v júli 1917 a spočiatku 
postupovala úspešne. Ruská armáda 
však už mala vážne problémy. Vojaci 
odmietali bojovať, vo vojenských jed-
notkách sa začal prejavovať revolučný 
rozklad. Nemecké a rakúsko-uhorské 

Nad ranem działa znów zagrzmiały, ale 
celowały już tylko w drut kolczasty i ba-
riery. Kiedy ogień ustał, Rosjanie biegiem 
pokonali ziemię niczyją, w wielu miej-
scach szeroką zaledwie na 50 m, i zaata-
kowali wychodzących właśnie z okopów 
cesarskich żołnierzy. Obrzucili ich grana-
tami ręcznymi, a masakrę zakończyli sa-
perkami i bagnetami. Setki żołnierzy zo-
stało zasypanych w schronach. Rosjanie 
przełamali pozycje w sektorach czterech 
armii austro-węgierskich. W chaosie, któ-
ry nastał, tysiące żołnierzy poddały się 
i trafi ły do niewoli.

Minęły prawie dwa tygodnie, zanim do-
wództwo niemieckie i austro-węgierskie 
opanowało chaos i zwarta linia frontu 
została odnowiona. Niemieckie posiłki 
z frontu zachodniego oraz posiłki austro-
-węgierskie z frontu włoskiego wracały 

na wschód. Zacięte walki trwały aż do jesieni. W 
niektórych miejscach udało się zepchnąć armię ro-
syjską na jej pozycje sprzed ofensywy. Obie strony 
poniosły ogromne straty, choć zasadnicza sytuacja 
nie uległa zmianie. Na kilka miesięcy na froncie 
wschodnim zapanował spokój.

W czasie ofensywy Brusiłowa w powiecie Podhaj-
ce poległ jeszcze jeden mieszkaniec Medzilaborec. 
Ján Daňo urodził się w 1896 roku. Służył w 9 Pułku 
Piechoty Honwedu (HIR 9) z Koszyc w stopniu sze-
regowca. Daňo zginął 13 czerwca 1916 roku przy 
osadzie Łapajówka w powiecie Podhajce. Dzisiaj 
osada ta stanowi część gminy Zarvanytsya w rejonie 
Podhajec na Ukrainie. Szczątki Jána Daňo pozosta-
ły na polu walki, ponieważ jego oddział musiał się 
wycofać. Prawdopodobnie wraz z innymi poległymi 

Postavenie jedno  ek 39. honvédskej pešej divízie 
pred Brusilovovou ofenzívou v Bukovine (apríl 1916).

Rozlokowanie jednostek 39 Dywizji Piechoty Honwedu 
przed ofensywą Brusiłowa na Bukowinie (kwiecień 1916 r.).

Maskované postavenie delostreleckej batérie 
z 39. honvédskej pešej divízie (apríl 1916).

Zamaskowane stanowisko baterii artylerii należącej 
do 39 Dywizji Piechoty Honwedu (kwiecień 1916 r.).
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jednotky nápor zvládli a dokonca začali vlastný pro-
 útok. V jeseni rozklad morálky ruskej armády po-

kračoval. Udalos   vyvrcholili 7. novembra 1917 boľ-
ševickou revolúciou. Keď vydal Lenin Dekrét o mieri, 
ruská armáda sa doslova rozpadla. Tisíce vojakov za-
hodili zbrane a vybrali sa domov. Boľševici vystúpili 
z Dohody a v čase, keď  už Nemecku a Rakúsko-Uhor-
sku dochádzal dych dosiahli na východe úplne víťaz-
stvo. Dňa 3. marca 1918 bol uzavretý Brest-litevský 
separátny mier so sovietskym Ruskom. Nemecko 
a Rakúsko-Uhorsko získali v podstate celé Pobal  e, 

Ukrajinu a Bielorusko. Najdôležitejšie však bolo, že 
mohli presunúť svoje armády na zvyšné bojiská. Od 
začiatku roka 1918 odchádzajú  síce rakúsko-uhor-
ských vojakov na taliansky front. Aj všetky jednotky 
zložené zo Slovákov odchádzajú na toto bojisko. Vý-
nimkou bol Peší pluk č. 66 z Užhorodu, ktorý plnil 
úlohy v rámci okupačnej armády na Ukrajine.

Srbský front
Druhé bojisko, na ktorom mohli Medzilaborčania 

zasiahnuť do bojov, bolo balkánske. Tu bojovalo len 
niekoľko slovenských jedno  ek. V rámci 15. horskej 
brigády (15. GBrig) bol zaradený II. prápor Pešieho 
pluku č. 66 z Užhorodu. Práve v jeho radoch niekto-
rí Medzilaborčania absolvovali srbskú kampaň. Do 
prvého útoku pro   Srbsku sa ešte vojaci 15. hor-
skej brigády nezapojili. Zle pripravená ofenzíva sa        

został pochowany w czasie sprzątania pobojowiska 
w zbiorowej. mogile Ján Daňo zginął zaledwie kilka 
kilometrów od miejsca śmierci Vazula Haburčáka. 

Wiosną 1917 roku Rosja borykała się z ogromny-
mi problemami, które doprowadziły do rewolucji 
lutowej, upadku caratu i powstania Rządu Tymcza-
sowego. Pomimo przemian politycznych i wszyst-
kich związanych z nimi problemów, które trawiły 
kraj, Rosja pozostała członkiem Ententy i latem 
1917 roku przygotowywała się do nowej ofensywy, 
tzw. ofensywy Kiereńskiego. Rozpoczęła się ona w 

lipcu 1917 roku. Z początku Rosjanie odno-
sili sukcesy. Armia rosyjska miała jednak po-
ważne problemy. Żołnierze odmówili walki, 
w oddziałach panował duch rewolucyjny. 
Niemieckie i austro-węgierskie jednostki 
wytrzymały napór, a w rezultacie przystąpi-
ły do kontrataku. Na jesieni upadek morale 
w rosyjskiej armii postępował. Kumulacja 
wydarzeń nastąpiła 7 listopada 1917 roku, 
kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka. 
Kiedy Lenin ogłosił Dekret o pokoju, armia 
rosyjska dosłownie się rozpadła. Tysiące 
żołnierzy porzuciło działa i ruszyło w drogę 
powrotną do domu. Bolszewicy wystąpili 
z Ententy i w czasie, kiedy Austro-Węgrom 
i Niemcom zaczynało brakować tchu, odnie-
śli na wschodzie ostateczne zwycięstwo. 3 
marca 1918 został zawarty traktat brzeski 
z Rosją sowiecką. Niemcy i Austro-Węgry za-
trzymały wszystkie kraje bałtyckie, Ukrainę 
i Białoruś. Najważniejszy jednak był fakt, że 
obie armie mogły przesunąć swoje wojska 
na inne pola walk. Na początku 1918 roku 
tysiące austro-węgierskich żołnierzy wy-
ruszają na front włoski. Również wszystkie 

jednostki, w składzie których są Słowacy, opuszczają 
wschodni plac boju. Wyjątek stanowił 66 Pułk Pie-
choty z Użhorodu, który pełnił funkcje okupacyjne 
na terenie Ukrainy.     

Front serbski
Drugim polem bitwy, na którym walczyli miesz-

kańcy Medzilaborec, były Bałkany. Nie było tam 
wielu słowackich jednostek. Do 15 Brygady Gór-
skiej (15 Gbrig) należał 2 Batalion 66 Pułku Piechoty 
z Użhorodu. Właśnie jako jego członkowie niektórzy 
obywatele Medzilaborec uczestniczyli w kampanii 
serbskiej. W pierwszym ataku przeciw Serbii żoł-
nierze z 15 Brygady Górskiej nie brali udziału. Źle 
przygotowana ofensywa zakończyła się haniebną 
porażką i szaleńczym odwrotem jednostek austro-
-węgierskich.

Frontové línie na prelome rokov 1914/1915.
Linie frontu na przełomie 1914/1915 roku.
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skončila hanebnou porážkou a zmäteným ústupom 
rakúsko-uhorských jedno  ek. Od polovice októbra 
sa 50. pešia divízia, v rámci ktorej bojovala 15. hor-
ská brigáda, zúčastňuje bojov na planine Romanja. 
Divízia tu zasahuje pro   srbským a čiernohorským 
jednotkám, ktoré sa snažili svojim útokom postúpiť 
do Bosny, a tak ohroziť druhý rakúsko-uhorský útok 
na Srbsko. Od 24. októbra 1914 sa 50. pešia divízia 
zapojila do ofenzívy pro   Valjevu. Tvrdé boje sa zvá-
dzali na prístupoch k obci Pecka. Valjevo bolo obsa-
dené, čo ohrozilo celý srbský front. Srbské jednotky 
boli nútené ustupovať. Rakúsko-uhorské jednotky 
iba pomaly postupovali za nimi.  Hornatý terén a ne-
dostatok ciest spomaľovali postup do vnútrozemia 
Srbska. Začiatkom 
novembra začalo 
snežiť, čo ešte via-
cej spomalilo po-
stup. Napriek tomu 
sa rakúsko-uhor-
ským jednotkám 
podarilo dosiahnuť 
Belehrad. Mesto 
bolo nebrániteľné, 
takže srbská ar-
máda  a vláda ho 
začiatkom decem-
bra opus  li. Srbská 
armáda sa ocitla 
vo veľmi zložitom 
postavení. V tejto 
zúfalej situácii sa 
srbské velenie roz-
hodlo pre zúfalý 
ťah. Zhromaždili posledné zálohy a nečakane udre-
li na jednotky rakúsko-uhorskej 6. armády. Srbom 
sa podarilo dosiahnuť lokálnu prevahu a zatlačili 
tri vyčerpané rakúsko-uhorské zbory. Južne od po-
horia Rudnik zvádzala zúfalé ústupové boje aj 50. 
pešia divízia. Vyčerpané rakúsko-uhorské jednotky 
čelili lepšie zásobovanému nepriateľovi, pretože že-
leznica v dobytom údolí rieky Kolubara ešte nebola 
spojazdnená. Srbi prevzali inicia  vu a začali zatláčať 
rakúsko-uhorskú 6. armádu. Rakúsko-uhorské vele-
nie počas tejto situácie rozhodlo o celkovom ústu-
pe. Jednotky 6. armády začali ustupovať za rieku 
Sáva od 13. decembra, najmä pri Šabaci. Z boja sa 
odpútala aj 5. armáda, ktorá pod ochranou dunaj-
skej fl o  ly prekročila belehradské mosty a opus  la 
územie Srbska. Počas ústupových bojov utrpela ra-
kúsko-uhorská armáda veľké straty. Padlo viac než 
28-  síc mužov, 122-  síc bolo zranených a 76-  síc 
padlo do zaja  a. Na druhej strane srbská armáda 
získala víťazstvo veľmi draho. Stra  la vyše 200-  síc 
mužov. Vyše polovica armády bola zničená a zálohy 

Od połowy października 50 Dywizja Piechoty, w 
szeregach której walczyła 15 Brygada Górska, bra-
ła udział w walkach na pogórzu Romanija. Dywizja 
starła się tam z jednostkami serbskimi i czarnogór-
skimi, które usiłowały przebić się do Bośni i tym sa-
mym nie dopuścić do drugiego austro-węgierskie-
go ataku na Serbię. 24 października 1914 roku 50 
Dywizja Piechoty przyłączyła się do ofensywy pod 
miastem Valjevo. Ciężkie walki miały miejsce przy 
podejściu do miasta Pecka. Valjevo było okupowa-
ne i to zagrażało całemu serbskiemu frontowi. Serb-
skie wojsko zostało zmuszone do odwrotu. Oddziały 
austro-węgierskie jedynie powoli za nimi podążały. 
Górzysty teren i brak sieci drogowej wstrzymywały 

marsz w głąb Serbii. 
Na początku listo-
pada zaczął padać 
śnieg, co jeszcze 
spowolniło marsz. 
Mimo to armii au-
stro-węgiersk ie j 
udało się dotrzeć 
do Belgradu. Serb-
ska armia opuściła 
miasto na począt-
ku grudnia i zna-
lazła się w bardzo 
niekorzystnym po-
łożeniu. W tej tra-
gicznej sytuacji do-
wództwo serbskie 
zdecydowało się 
na desperacki krok. 
Zebrawszy ostatnie 

siły Serbowie nieoczekiwanie uderzyli na oddziały 
6 Armii austro-węgierskiej. Lokalnie udało im się 
uzyskać przewagę i zaatakowali trzy wyczerpane 
korpusy austro-węgierskie. Na południe od pogórza 
Rudnik toczyła także rozpaczliwe boje 50 Dywizja 
Piechoty. Wyczerpane jednostki austro-węgierskie 
stawiały czoła lepiej wyposażonemu nieprzyjacielo-
wi, ponieważ kolej w zdobytej dolinie rzeki Kolubara 
jeszcze działała. Serbowie przejęli inicjatywę i zaczę-
li spychać 6 Armię. Dowództwo austro-węgierskie w 
tej sytuacji zdecydowało o całkowitym odwrocie. 13 
grudnia oddziały 6 Armii zaczęły wycofywać się za 
rzekę Sawę, głównie w okolicy miasta Šabac.  5 Ar-
mia pod ochroną Dunajskiej Floty przekroczyła bel-
gradzkie mosty i opuściła terytorium Serbii. Podczas 
walk odwetowych armia austro-węgierska poniosła 
wielkie straty. Poległo ponad 28 tysięcy żołnierzy, 
122 tysiące było rannych, a 76 tysięcy trafi ło do 
niewoli. Z drugiej strony także armia serbska sło-
no zapłaciła za zwycięstwo. Straty wynosiły ponad 
200 tysięcy. Ponad połowa armii została zniszczo-

Mesto Valjevo (Srbsko).
Miasto Valjevo (Serbia).
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boli veľmi malé. Srbská armáda bola paralyzovaná 
a do jesene 1915 sa na Balkáne neviedli väčšie boje.

Defi ni  vny pokus o porážku Srbska uskutočnila 
rakúsko-uhorská armáda v jeseni 1915 s pomocou 
nemeckej a bulharskej armády. Pre rakúsko-uhor-
ské velenie bolo rozdrvenie Srbska dôležité pre 
potreby presunu  a jedno  ek zo srbského frontu. 
Vstup Bulharska do vojny znamenal pre vyčerpané 
Srbsko katastrofu. Okrem bulharských jedno  ek sa 
pro   srbskej armáde postavila aj 11. armáda ge-
nerála Mackensena, víťaza od Gorlic. Spoločným 
postupom  eto armády zahnali vyčerpané srbské 
jednotky do pasce v oblas   Kosova. V bezvýchodis-
kovej situácii sa vyčerpaná srbská armáda vydala 
na dlhý pochod cez za-
snežené hory Albánska 
a Čiernej Hory. K Jadran-
skému moru dorazilo 
v polovici decembra asi 
140-  síc vyčerpaných 
mužov. Flo  la Dohody 
odviezla Srbov na ostrov 
Korfu, kde sa srbská ar-
máda reorganizovala. 
Boje na Balkáne sa ne-
podarilo zastaviť. Srbsko 
bolo vyradené z vojny, 
ale v Grécku sa postup-
ne sústredili anglické 
a francúzske divízie 
a v Albánsku sa sústre-
dili talianske jednotky. 
Po reorganizácii sa vrá  -
la aj srbská armáda a na 
Balkáne sa bojovalo do 
konca vojny. Týchto bo-
jov sa však zúčastnilo 
len veľmi málo mužov 
z územia Slovenska. 
V neskorších bojoch na Balkáne zahynul aj vojak 
János Mulik. Narodil sa v roku 1880 v Medzila-
borciach. Slúžil v Domobraneckom pešom pluku 
č. 9 z Košíc. Bol zaradený v 1. rote. Tento pluk bol 
súčasťou XIX. zboru, ktorý tvoril okupačné sily na 
dobytom území Čiernej Hory a Albánska. Napriek 
doby  u tohto územia rakúsko-uhorské jednotky 
neustále zápasili s ozbrojeným odporom miest-
nych par  zánov. Útoky boli na dennom poriadku. 
Pravdepodobne pri jednom z nich zomrel aj János 
Mulik. Stalo sa tak 4. augusta 1916 pri meste Ulcinj 
v Čiernej Hore.  Pochovaný bol 5. augusta 1916 na 
miestnom vojnovom cintoríne.

na, a rezerwy były bardzo małe. Armia serbska była 
sparaliżowana i do jesieni 1915 roku na Bałkanach 
nie toczyły się większe walki. 

Ostateczną próbę pokonania Serbii armia austro-
-węgierska podjęła na jesieni 1915 roku, z pomocą 
wojsk niemieckich i bułgarskich. Dla dowództwa 
austro-węgierskiego zniszczenie Serbii było koniecz-
ne, by udało się przemieszczenie jednostek z frontu 
serbskiego. Przystąpienie Bułgarii do wojny oznacza-
ło katastrofę dla wyczerpanej Serbii. Oprócz oddzia-
łów bułgarskich przeciw armii serbskiej stanęła 11 
Armia generała Mackensena, zwycięzcy spod Gorlic. 
Wspólnymi siłami armie te zepchnęły osłabione jed-
nostki serbskie do pułapki w okolicy Kosowa. Będąc 

w sytuacji bez wyjścia 
armia serbska podjęła 
długi przemarsz przez 
zaśnieżone góry Albanii 
i Czarnogóry. W poło-
wie grudnia około 140 
tysięcy wyczerpanych 
mężczyzn dotarło do 
Adriatyku. Flota Enten-
ty przetransportowa-
ła Serbów na wyspę 
Korfu, gdzie armia się 
przeorganizowała. Nie 
udało się powstrzymać 
walk na Bałkanach. 
Wojska serbskie zosta-
ły wykluczone z wojny, 
ale w Grecji stopniowo 
zbierały się angielskie 
i francuskie dywizje, 
a w Albanii koncentro-
wały się oddziały wło-
skie. Po reorganizacji do 
wojny powróciła także 
armia serbska i walki 

na Bałkanach trwały do końca wojny. Uczestniczyło 
w nich jednak bardzo niewielu żołnierzy z terenów 
Słowacji. W późniejszych starciach na Bałkanach 
poległ szeregowiec János Mulik. Urodził się w 1880 
roku w Medzilaborcach. Służył w 9 Pułku Piechoty 
Obrony Terytorialnej z Koszyc. Został przydzielony 
do 1 Kompanii. Pułk ten stanowił część XIX Korpusu, 
który tworzył siły okupacyjne na zdobytych terenach 
Czarnogóry i Albanii.  Mimo zajęcia tego terytorium 
wojska austro-węgierskie nieustannie walczyły ze 
zbrojnym oporem miejscowych partyzantów.  Ataki 
były na porządku dziennym. Prawdopodobnie pod-
czas jednego z nich zginął János Mulik. Stało się to 
4 sierpnia 1916 r. w pobliżu miasta Ulcinj w Czarno-
górze. Mulik został pochowany 5 sierpnia 1916 r. na 
miejscowym cmentarzu wojennym. 

Frontové línie na prelome rokov 1915/1916.
Linie frontu na przełomie 1915/1916 roku.
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 Taliansky front
V máji 1915 zasiahla Rakúsko-Uhorsko ďalšia 

rana. Len čo sa skončili ťažké boje v Karpatoch 
a ruská armáda bola porazená pri Gorliciach, vzni-
kol nový problém. Monarchii vyhlásilo vojnu Talian-
sko a už, aj tak preťažená rakúsko-uhorská armáda 
musela pokryť ďalšie bojisko. Hlavnou mo  váciou 
Talianska bol zisk rakúskeho územia obývaného 
Talianmi. Rakúsko-uhorská armáda tento vývoj 
udalos   predvídala. Dôležité údolia v horách boli 
kryté pevnosťami. Postupne začali do tejto oblas-
  prichádzať vojenské jednotky, ktoré mali zadržať 

prvý nápor Talianov. Nádherné vysokohorské ob-
las   Tirolska a Korutánska sa čoskoro stali dejiskom 
krvavých bojov, ktoré trvali až do konca vojny. Pro   
zmobilizovanej talianskej armáde stálo iba niekoľko 

rakúsko-uhorských divízií zložených z druhotried-
nych jedno  ek. Do boja sa prihlásilo viac než 50-  -
síc dobrovoľníkov z alpských oblas   Rakúska. Boli to 
zväčša starší muži a mladí chlapci, ľudia z hôr, ktorí 
výborne poznali oblasť, kde sa malo bojovať. Ich 
domovy boli talianskou agresiou priamo ohrozené, 
preto neváhali a masovo sa hlásili do dobrovoľníc-
kych jedno  ek. Najväčšie staros   robilo rakúsko-
-uhorskému veleniu údolie rieky Soča, pretože tu 
terén talianskej armáde umožňoval prienik do vnút-
rozemia monarchie. Do týchto oblas   smerovali od 
prvých dní vojny všetky posily, ktoré mohla rakúsko-
-uhorská armáda uvoľniť.

Medzi prvými jednotkami, ktoré prichádzajú do 
údolia Soče bojovať s Talianmi, je 50. pešia divízia. 

 Front włoski
W maju 1915 roku Austro-Węgry otrzyma-

ły kolejny cios. Ledwo skończyły się ciężkie walki 
w Karpatach, a wojska rosyjskie zostały pobite pod 
Gorlicami, pojawił się nowy problem. Włochy wy-
powiedziały wojnę monarchii i wyczerpane wojska 
austro-węgierskie musiały obstawić kolejny front. 
Główną motywacją agresora było zdobycie tere-
nów austriackich zamieszkanych przez Włochów. 
Armia austro-węgierska przewidziała taki rozwój 
wypadków. Ważne doliny w górach zostały pokryte 
umocnieniami, stopniowo zaczęto przesuwać na te 
tereny jednostki wojskowe, które miały zatrzymać 
pierwszy atak Włochów. Przepiękne wysokogór-
skie tereny Tyrolu i Karyn  i szybko stały się miej-
scem krwawych walk, które trwały do końca wojny. 

Przeciwko zmobilizowanej włoskiej armii 
stanęło tylko kilka dywizji austro-węgier-
skich, składających się z jednostek drugiej 
klasy. Do walki zgłosiło się ponad 50 tysię-
cy ochotników z alpejskich okolic Austrii. 
Byli to w większości starsi mężczyźni i 
młodzi chłopcy, ale sami ludzie gór, świet-
nie znający teren potencjalnych walk. 
Ich domy były bezpośrednio zagrożone 
włoskim atakiem, dlatego nie wahali się i 
masowo zgłaszali do oddziałów ochotni-
czych. Najwięcej problemów dowódcom 
austro-węgierskim sprawiała dolina rzeki 
Socza, gdyż w tym miejscu rzeźba terenu 
umożliwiała wojskom włoskim przedosta-
nie się na wewnętrzne tereny monarchii. 
W tym też kierunku od pierwszych dni 
wojny zmierzały wszystkie posiłki, które 
armia austro-węgierska była w stanie tam 
posłać.

Wśród pierwszych jednostek, które do-
tarły do doliny rzeki Soczy, by walczyć z 
Włochami, była 50 Dywizja Piechoty. W 

jej składzie znajdował się 2 Batalion IR 66 z Użho-
rodu. Z tą jednostką dotarło na front włoski wielu 
mieszkańców miasta Medzilaborce. Wtedy jeszcze 
nikt się nie spodziewał, że wezmą tu udział w dwu-
nastu ciężkich bitwach. Od pierwszych dni wojny 
Włosi starali się przebić przez dolinę Soczy. Żoł-
nierze 50 Dywizji Piechoty zajęli pozycje w pobliżu 
miasta Tolmin, aby stawić opór nieprzyjaciołom. 
Nikt z nich nie spodziewał się, że spędzą tu prawie 
dwa lata. Takie miejsca jak Mrzli vrh, Planina Sleme, 
Vodil vrh były świadkami wielu gwałtownych walk 
i zostały zlane krwią tysięcy mężczyzn. Jednostki 
50 Dywizji odpowiadały za obronę linii masywu gór-
skiego Krn (2245 m n.p.m.) – Planina Sleme – Sleme 
(1487 m n.p.m.) – Mrzli vrh (1360 m n.p.m.) – Vodil 

Vojaci 66. pešieho pluku (IR 66). Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  
podriadený 15. horskej brigáde. Od mája 1915 bojovala 50. pešia divízia na 

Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrvávala do konca vojny.
Żołnierze 66 Pułku Piechoty (IR 66). Od początku wojny 2 Batalion (II/IR 66) 

podlegał 15 Brygadzie Górskiej. Od maja 1915 roku 50 Dywizja Piechoty 
walczyła na froncie nad Soczą. Na tym polu bitwy pozostała do końca wojny.
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V jej radoch je II. prápor IR 66 z Užhorodu. V tejto 
jednotke prichádzajú na taliansky front mnohí Me-
dzilaborčania. Nikto netušil, že tu absolvujú dva-
násť ťažkých bi  ek. Od prvých dní vojny sa Taliani 
snažili preraziť údolie rieky Soča. Neďaleko mesta 
Tolmin sa vojaci 50. pešej divízie postavili na od-
por. Nikto z nich netušil, že v tomto priestore strá-
via takmer dva roky. Miesta ako Mrzli vrh, Planina 
Sleme či Vodil vrh boli svedkami množstva zúrivých 
bojov a skropené krvou  sícov mužov. Jednotky 50. 
divízie zodpovedali za obranu línie od masívu hory 
Krn (2245 m. n. m.) cez  Planinu Sleme – Sleme 
(1487 m. n. m.) – Mrzli vrh (1360 m. n. m.) – Vo-
dil vrh (1044 m. n. m.) až po Tolmino. Masív Krnu 
bol pritom hraničným bodom medzi sočským a ko-
rutánskym bojiskom. Prisunuté jednotky si museli 
zvykať na nové podmienky. Veľkou zmenou bolo, že 
sa bojovalo vo vysokohorskom teréne. 
Bolo dobré, že si na toto prostredie mu-
seli vojaci zvykať v lete. Kým prišla zima, 
s  hli sa na tunajšie podmienky aklima-
 zovať. Tunajšie bojisko sa vyznačovalo 

kamenistým podložím. Keď v takomto 
prostredí vybuchol delostrelecký gra-
nát, do okolia sa nerozleteli iba črepiny, 
ale aj úlomky kameňov. Účinok granátu 
bol znásobený. Úlomky kameňov nie-
kedy spôsobili až 2/3 zranení. Tisíckam 
zranení sa dalo predísť, ak by rakúsko-
-uhorská armáda včas zaviedla prilby. 
Tie však jednotky začali dostávať až 
v roku 1916. Skutočnou nočnou morou 
sa pre rakúsko-uhorských vojakov na 
tomto bojisku stalo talianske delostre-
lectvo. Na rozdiel od ruského a balkán-
skeho bojiska, kde sa vojaci len ojedine-
le stretali s hromadným nasadením delostrelectva, 
na talianskom bolo delostrelectvo mohutne zastú-
pené. Koncentrácia bola ohromná. Pre Talianov to 
bolo jediné bojisko, preto sa tu sústredili všetky 
sily. Rakúsko-uhorská armáda musela deliť svoje 
sily na tri rôzne bojiská, a preto nikdy nedokáza-
li dať dohromady rovnocennú delostreleckú silu. 
Ani muníciou nemuseli Taliani šetriť, preto každý 
deň palebnými prepadmi atakovali rakúsko-uhor-
ské pozície. Každý z takýchto prepadov si vyberal 
krvavú daň v radoch rakúsko-uhorských jedno  ek. 
Delostrelectvo vnímali rakúsko-uhorskí vojaci za 
oveľa väčšie nebezpečenstvo ako útoky pechoty. 
Za dva roky odvrá  li jednotky na sočskom fronte 
stovky talianskych útokov. Zlá povesť o talianskych 
bojových kvalitách v druhej svetovej vojne na prvú 
svetovú vôbec nepla  . Talianski vojaci tvrdohlavo 
a odvážne útočili a desať  síce z nich na sočskom 
fronte padli.

vrh (1044 m n.p.m.) – Tolmino, przy czym masyw 
Krn stanowił punkt graniczny pomiędzy soczańskim 
a karynckim polem bitwy. Ściągnięte tu oddziały 
musiały przywyknąć do nowych warunków. Dużą 
zmianą było to, że walki toczyły się w terenie wy-
sokogórskim. Na szczęcie żołnierze przechodzili akli-
matyzację latem. Gdy nadeszła zima, byli już przy-
zwyczajeni do panujących warunków. Tutejsze pole 
bitwy charakteryzowało się kamienistym podłożem. 
Gdy w takim terenie wybuchał pocisk artyleryjski, 
po okolicy fruwały nie tylko odłamki, ale też frag-
menty kamieni, co zwiększało siłę rażenia. Odłamki 
kamieni czasami powodowały nawet 2/3 urazów. 
Można było zapobiec tysiącom ran, gdyby armia au-
stro-węgierska w odpowiednim czasie wprowadziła 
stosowanie hełmów. Te jednak zaczęły się pojawiać 
w jednostkach dopiero w 1916 roku. 

Prawdziwą zmorą dla żołnierzy austro-węgier-
skich była włoska artyleria. W odróżnieniu od rosyj-
skich i bałkańskich pól bitwy, na których zmasowa-
ne ostrzały artyleryjskie zdarzały się sporadycznie, 
tutaj stosowano je regularnie. Nagromadzenie 
włoskiej artylerii było ogromne. Dla Włochów było 
to jedyne pole walki, więc skupili na nim wszystkie 
siły. Armia austro-węgierska musiała dzielić swoje 
wojska na trzy różne fronty, dlatego nigdy nie udało 
jej się zebrać artylerii o podobnej sile rażenia. Włosi 
nie musieli też oszczędzać amunicji, więc codzien-
nie ostrzeliwali pozycje przeciwnika. Każdy taki 
atak zbierał krwawe żniwo w szeregach jednostek 
austro-węgierskich. Żołnierze uważali artylerię za 
znacznie większe niebezpieczeństwo niż ataki pie-
choty. Przez dwa lata odparli na soczańskim froncie 
setki włoskich ataków. Opinia o kiepskiej wartości 
bojowej Włochów w trakcie drugiej wojny świato-
wej, ma się nijak do ich postawy podczas pierwszej 

Most na Soči - Santa Luzia di Tolmino (Slovinsko).
Most na Soči - Santa Luzia di Tolmino (Słowenia).
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Údolie rieky Soča – dobová ilustrácia.
Dolina rzeki Socza - archiwalna ilustracja.
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Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v údolí rieky Soča.
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca walki w dolinie rzeki Soczy.
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Jednotky 50. pešej divízie prichádzali do údo-
lia Soče od 24. mája železničnými transportmi 
z dnešného Chorvátska. Tu sa divízia zotavovala po 
bojoch v Srbsku. Železničné transporty sa končili 
v dedine Santa Luzia di Tolmino, v súčasnos   obec 
Most na Soči. Od tohto momentu sa 50. pešia di-
vízia stala súčasťou sočského frontu. Zemplínčania 
v radoch II. práporu IR 66 v priebehu nasledujúcich 
rokov bojovali v okolí mesta Tolmino. Striedavo spa-
dali do zostavy 3. horskej brigády (3. GBrig) alebo 
15. horskej brigády (15. GBrig). Na základe rôznych 
záznamov z denníkov nadriadených brigád si mô-
žeme pripomenúť niekoľko epizód zo života našich 
vojakov na sočskom bojisku. Od júna do augusta vo-
jaci II. práporu IR 66 bránili rôzne úseky frontu v oko-
lí Mrzlého vrhu, prípadne boli na pár dní s  ahnu   

do blízkeho zázemia, najčastejšie v tábore Pologár. 
Prudké talianske útoky sa v tomto úseku opakovali 
pravidelne. Dobre pripravenému útoku čelili obran-
covia Mrzlého vrhu napr. 14. augusta 1915. Vojaci 
II. práporu IR 66 bránili Planinu Sleme. Útok sa za-
čal prudkým delostreleckým útokom. Talianske de-
lostrelectvo bolo riadené leteckým pozorovateľom 
a bolo veľmi presné. Niekoľko dní sa talianske útoky 
valili na postavenia obrancov. Perfektný výkon poda-
li najmä vojaci II. práporu IR 18 z Hradca Králové, ale 
po ich boku si vytrpeli svoje aj vojaci zo Zemplína. 
Napriek tomu, že útočiaci Taliani mali šesťnásobnú 
prevahu, cez tento úsek neprerazili. Počas týchto 
bojov padol Johann Csabala narodený v roku 1891 
v Borove. Podľa úmrtného lístku padol vojak Csabala 
na Planine Sleme 18. augusta 1915. Pochovaný bol 
o deň neskôr. Podľa známych údajov bol prvým Me-
dzilaborčanom, ktorý zahynul na sočskom bojisku. 

Prudké talianske útoky sa v okolí Mrzlého vrhu 
opakovali takmer každý týždeň. Doslova čiernym 

wojny. Włoscy żołnierze atakowali uparcie i odważ-
nie, dziesiątki tysięcy z nich poległy na froncie nad 
Soczą.

Oddziały 50 Dywizji Piechoty dojeżdżały do do-
liny Soczy do 24 maja transportami kolejowymi z 
terenów dzisiejszej Chorwacji, gdzie żołnierze od-
zyskiwali siły po walce w Serbii. Transporty kolejo-
we docierały do wsi Santa Lucia di Tolmino, znanej 
obecnie jako Most na Soči. Od tego momentu 50 
Dywizja Piechoty stała się częścią frontu soczań-
skiego. Mieszkańcy Zemplína w szeregach 2 Bata-
lionu IR 66 w kolejnych latach walczyli w okolicy 
miasta Tolmino. Na zmianę byli włączani do 3 Bry-
gady Górskiej (3GBrig) lub 15 Brygady Górskiej (15 
GBrig). Na podstawie różnych zapisów z dzienników 
zwierzchników brygad możemy zrekonstruować kil-

ka epizodów z życia naszych żołnierzy na 
soczańskim froncie. Od czerwca do sierp-
nia żołnierze 2 Batalionu IR 66 bronili 
różnych odcinków frontu w okolicy góry 
Mrzli vrh, czasem byli na parę dni ściąga-
ni do pobliskiego zaplecza, najczęściej w 
obozie Pologár. Włoskie szturmy na tym 
odcinku powtarzały się regularnie. Na 
przykład 14 sierpnia 1915 r. obrońcy góry 
Mrzli vrh odparli dobrze przygotowany 
atak nieprzyjaciela. Żołnierze 2 Batalionu 
IR 66 bronili góry Sleme. Atak rozpoczął 
się silnym ostrzałem artyleryjskim. Wło-
ską artylerię naprowadzało lotnictwo, w 
związku z czym ostrzał był bardzo precy-
zyjny. Przez kilka dni włoskie ataki spada-
ły na pozycje obrońców. Świetnie walczyli 
przede wszystkim żołnierze 2 Batalionu IR 
18 z Hradca Králové, ale u ich boku swoje 

przeżyli też żołnierze z Zemplína. Pomimo, że ata-
kujący Włosi mieli sześciokrotną przewagę, to nie 
przedarli się przez ten odcinek. Podczas walk poległ 
Johann Csabala urodzony w 1891 roku w Borovie. 
Według aktu zgonu szeregowy Csabala padł pod 
górą Sleme 18 sierpnia 1915 roku. Został pochowa-
ny dzień później. Według zgromadzonych informa-
cji był pierwszym mieszkańcem Medzilaborec, który 
zginął na soczańskim polu walki.

Szturmy Włochów w okolicy góry Mrzli vrh powta-
rzały się niemal co tydzień. Dla żołnierzy 2 Batalionu 
IR 66 czarnym dniem w pełnym tego słowa znacze-
niu był 28 sierpnia. Na ich pozycje został z obu stron 
skierowany był atak dwóch włoskich pułków. Ener-
gicznie prowadzone natarcie bersalierów odniosło 
sukces i Włosi zdobyli pozycje oddziału. Jednak 
obrońcy łatwo się nie poddali. Po bitwie w okopach 
batalionu zostało około 200 poległych. Większość z 
nich w walce wręcz, została tak oszpecona wybu-

Mrzli vrh (1360 m n.p.m.).
Mrzli vrh (1360 m n.p.m.).
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dňom bol pre vojakov II. práporu IR 66 28. august 
1915. Na pozície práporu smeroval útok dvoch ta-
lianskych plukov z dvoch strán. Dôrazne vedený 
útok talianskych bersaglieri bol úspešný a Taliani 
dobyli pozície práporu. Príslušníci II. práporu sa ne-
vzdali svojich pozícií lacno. Po boji zostalo v záko-
poch práporu asi 200 mŕtvol. Väčšina z nich bola 
v boji muža pro   mužovi, tak zohavená výbuchmi 
granátov, údermi lopatkami či bodákmi, že sa nedali 
iden  fi kovať.  Hneď v ten deň boli padlí príslušní-
ci II. práporu IR 66 pochovaní do masového hrobu 
blízko ich pozícií na planine Sleme. Je smutné, že 
dodnes nevieme iden  fi kovať miesto, kde sa nachá-
dzal tento cintorín. 

V novembri 1915 boje v okolí Mrzlého vrhu ustr-
nuli. O to horšie trápili vojakov prírodné podmien-
ky. Celé dni pršalo a fúkal studený vietor. 
Množstvo vojakov ochorelo. Práve II. prá-
por IR 66 bol v najhoršej situácii. Dňa 23. 
novembra hlásilo velenie práporu 421 
chorých. V tejto zlej chvíli obnovili Talia-
ni svoje útoky. Veľký útok na pozície na 
Mrzlom vrhu uskutočnili 26. novembra 
1915. Talianska pechota dokonca prenikla 
čiastočne do rakúsko-uhorských postave-
ní. V hlásení 50. divízie bolo uvedené, že 
do večera vojaci II. /IR 66 a II. /IR 85 na-
späť dobyli všetky svoje pozície. Príchod 
zimy ukončil vojnovú sezónu. Obe armá-
dy mali čo robiť, aby v drsnom prostredí 
hôr prežili. Do 1. mája 1916 bol II./IR 66 
podriadený 3. horskej brigáde (3. GBrig). 
Po tomto dátume sa prápor vrá  l do 15. 
Horskej brigády (15. GBrig).

Na sočskom bojisku fungovala prax presúvania 
jedno  ek zo sektorov, v ktorých sa dočasne nič ne-
dialo na úseky, kde vrcholil tlak talianskych jedno-
 ek. Stávalo sa, že brigády museli z každého prápo-

ru vyčleniť jednu rotu a  eto sily posunúť susednej 
divízii, ktorá už nemala zálohy. Tak sa stávalo, že 
padlých vojakov II. práporu IR 66 nachádzame aj na 
iných miestach ako sú pozície 50. pešej divízie. Prá-
ve v takej situácii zas  hla smrť Ignátza Davidovicsa 
narodeného v 1897 vo Vydrani. Slúžil v II. prápore 
IR 66 na sočskom fronte. V júli 1916 patril k zálo-
hám, ktoré boli poslané 22. streleckej divízii na  rol-
skom bojisku. Jednotky divízie v dňoch 11. – 13. júla 
bránili kótu Monte Interro  o (1401 m. n. m.) nad 
mestom Asiago. Ignatz Davidovits zahynul 13. júla 
1916 na svahoch hory Monte Interro  o. Hneď v ten 
deň bol pochovaný na svahoch bojiska.

Posledný z vojakov II. práporu IR 66, ktorý zahy-
nul na sočskom bojisku bol Michal Lutaš. Narodil sa 
v roku 1889 vo Vydrani. Smrť si Michala Lutaša na-

chami granatów, uderzenia mi saperek lub dźgnię-
ciami bagnetów, że nie udało ich się zidentyfi kować. 
Jeszcze tego samego dnia polegli żołnierze 2 Bata-
lionu IR 66 zostali pochowani w masowym grobie 
w pobliżu pozycji na górze Sleme. Smutne jest to, 
że do dziś nie potrafi my zidentyfi kować miejsca ich 
pochówku.

W listopadzie 1915 roku walki w okolicy góry Mrz-
li vrh ucichły. Żołnierzom dużo bardziej dawała się 
we znaki natura. Całe dnie padało i wiał zimny wiatr. 
Wielu żołnierzy zachorowało. 2 Batalion IR 66 był 
w najgorszej sytuacji. Dnia 23 listopada dowództwo 
batalionu zameldowało, że ma na stanie 421 cho-
rych. W tym trudnym momencie Włosi wznowili 
ataki. 26 listopada 1915 r. przypuścili duże natarcie 
na pozycje na Mrzlim vrhu. Włoskiej piechocie na-

wet udało się częściowo przeniknąć w głąb pozycji 
austro-węgierskich. W meldunku 50 Dywizji poda-
no, że do wieczora żołnierze II/IR 66 i II/IR 85 odbili 
wszystkie swoje pozycje. Nadejście zimy zakończyło 
sezon bitewny. Obie armie miały co robić, aby prze-
żyć w nieprzyjaznym otoczeniu gór. Do 1 maja 1916 
r. II/IR 66 podlegał 3 Brygadzie Górskiej (3 GBrig). 
Później batalion wrócił do 15 Brygady Górskiej (15 
GBrig).

Na froncie soczańskim istniał zwyczaj przesuwa-
nia jednostek z sektorów, w których czasowo nic się 
nie działo, na odcinki, na których atak Włochów był 
najsilniejszy. Bywało, że brygady musiały z każdego 
batalionu wydzielać jedną kompanię i przesuwać ją 
do sąsiedniej dywizji, która już nie miała rezerw. Z 
tego powodu poległych żołnierzy 2 Batalionu IR 66 
znajdujemy w innych miejscach, niż znajdowały się 
pozycje 50 Dywizji Piechoty. Właśnie w takiej sytu-
acji dosięgła śmierć Ignátza Davidovicsa urodzonego 

Vojnový cintorín 66. pešieho pluku  (II./IR 66.).
Cmentarz wojenny 66 Pułku Piechoty (II./IR 66.).
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Nákladné automobily rakúsko-uhorskej armády.
Samochody ciężarowe armii austro-węgierskiej.

Výkonnostný odznak pre armádnych vodičov rakúsko-uhorskej armády.
Odznaka kierowców wojskowych armii austro-węgierskiej.
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Dobová ilustrácia znázorňujúca prípravu pozícii na bojisku.
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca przygotowywanie pozycji na polu bitwy.

Dobová ilustrácia znázorňujúca systém prekonávania vodného toku.
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca system forsowania rzeki.
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Dobová ilustrácie zobrazujúca boje na rieke Piava (1918).
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca bitwę nad rzeką Piawą (1918).
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šla symbolicky počas 12. bitky na Soči, inak nazýva-
nej Bitka pri Kobaride. Od 24. októbra 1917 prevzali 
inicia  vu na sočskom fronte rakúsko-uhorské a ne-
mecké jednotky, ktoré začali mohutný útok. Tento 
útok viedol k zrúteniu talianskej armády a front sa 
posunul až k rieke Piava, teda na územie Talianska. 
Michal Lutaš sa už týchto udalos   nedožil. Pri útoku 
25. októbra 1917 bol zranený granátom. Nezahynul 
na bojisku. Bol ešte dopravený do obce Santa Lu-
zia di Tolmino, dnes Most na Soči, kde zomrel a na 
druhý deň bol pochovaný. Po týchto udalos  ach sa 
frontová línia stabilizovala na rieke Piava, kde zo-
trvala až do nešťastnej ofenzívy v júni 1918. Bitka 
na rieke Piava znamenala koniec rakúsko-uhorskej 
armády. Hospodárske problémy monarchie už pred 
začiatkom bitky spôsobili, že rakúsko-uhorská ar-
máda nemala dostatok zdrojov. Upadala aj morálka. 
Navrá  lci z ruské-
ho zaja  a rozvra-
cali morálku fron-
tových jedno  ek. 
K vojakom začali 
prenikať aj infor-
mácie o poli  ckých 
zápasoch jednot-
livých národnos-
 . Vojaci sa chceli 

vrá  ť domov. Dňa 
3. novembra je 
podpísaná kapitu-
lácia, ale rakúsko-
-uhorské velenie 
nariaďuje predčas-
ne ukončiť bojové 

w 1897 r. w Vydrani. Służył w 2 Batalionie 
IR 66 na froncie soczańskim. W lipcu 1916 
r. należał do rezerw wysłanych do 22 Dy-
wizji Strzelców na front tyrolski. Oddziały 
dywizji w dniach 11-13 lipca broniły koty 
Monte Interro  o (1401 m n.p.m.) nad 
miastem Asiago. Ignatz Davidovits zginął 
13 lipca 1916 r. na stokach góry Monte 
Interro  o. Zaraz tego samego dnia został 
pochowany w miejscu walk.

Ostatnim z żołnierzy 2 Batalionu IR 66, 
który zginął na froncie soczańskim, był 
Michal Lutaš. Urodził się w 1889 roku w 
Vydrani. Śmierć dosięgła go symbolicz-
nie podczas dwunastej, bitwy nad Soczą, 
zwanej bitwą pod Kobaridem. Od 24 paź-
dziernika 1917 r. oddziały austro-węgier-
skie i niemieckie przejęły inicjatywę na 
froncie soczańskim i rozpoczęły potężne 
natarcie. Doprowadziło to do rozbicia 
włoskiej armii i przesunięcia frontu nad 

rzekę Piawę, czyli na teren Włoch. Michal Lutaš nie 
dożył już tych wydarzeń. Podczas ataku 25 paździer-
nika 1917 r. został raniony granatem. Nie zginął na 
polu bitwy. Został dowieziony do miejscowości San-
ta Lucia di Tolmino, dziś Most na Soči, gdzie zmarł i 
następnego dnia został pochowany.

Po tych wydarzeniach linia frontu ustabilizowała 
się na rzece Piawie, gdzie zatrzymała się do nie-
szczęsnej ofensywy w czerwcu 1918 roku. Bitwa 
nad Piawą oznaczała koniec armii austro-węgier-
skiej. Problemy gospodarcze monarchii już przed 
rozpoczęciem bitwy spowodowały, że armia au-
stro-węgierska nie miała wystarczających zasobów. 
Spadało też morale żołnierzy. Jeńcy wracający z nie-
woli rosyjskiej negatywnie wpływali na wolę walki 
oddziałów frontowych. Do żołnierzy zaczęły przeni-

kać też informacje 
o przepychankach 
politycznych mię-
dzy poszczególny-
mi narodami ce-
sarstwa. Żołnierze 
chcieli wrócić do 
domów. 3 listopa-
da 1918 r. podpi-
sano kapitulację, 
ale dowództwo 
austro-węgierskie 
wydało rozkaz za-
kończenie dzia-
łań bojowych już 
wcześniej, w nocy 
z 2 na 3 listopada. 

Vojaci pri stavbe Kostola sv. Ducha na Javorci. Kostol pripomína 
pamiatku vojakov, ktorí zahynuli v údolí Soče. Svoju pamätnú dosku 

tam majú aj vojaci II. práporu 66. pešieho pluku.
Żołnierze przy budowie Kościoła św. Ducha na Javorcu. Kościół jest 
symbolicznym pomnikiem żołnierzy, którzy polegli w dolinie Soczy. 

Swoją tablicę pamiątkową mają tam również żołnierze 
2 batalionu 66 pułku piechoty.

Kostol sv. Ducha na Javorci (Tolmin, Slovinsko).
Kościół św. Ducha na Javorcu (Tolmin, Słowenia).
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akcie už v noci z 2. novembra na tre  eho. Samotná 
kapitulácia mala vstúpiť do platnos   až 4. novem-
bra. V posledných chvíľach teda talianska armáda 
zajala asi 400-  síc rakúsko-uhorských vojakov, ktorí 
už mali v hlavách len jednu túžbu - rýchlo sa dostať 
domov. Namiesto toho skončili v talianskom zaja  . 
Väčšina z nich sa zo zaja  a vrá  la až v priebehu roka 
1919. Viac než 30-  síc ich v zaja   zahynulo najmä 
kvôli zlému zdravotnému stavu a podvýžive.

Rumunský front
V auguste 1916 vstúpilo do vojny na strane Do-

hody Rumunsko. Napriek tomu, že pred vojnou 
malo Rumunsko dobré vzťahy s Nemeckom, po 
dvoch rokoch vojny Rumuni vstúpili do vojny pro-
  Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Rumunsko chce-

lo jednoznačne získať rozsiahle územia Uhorska 
obývané rumunskou menšinou. Rumuni vyhlásili 
vojnu pod dojmom, že Brusilovova ofenzíva ra-
kúsko-uhorskú armádu defi ni  vne zlomí. Tá mala 
v tejto čas   krajiny iba slabé krycie sily. S pomocou 
nemeckých jedno  ek bola rumunská ofenzíva za-
stavená, ale v rumunských horách sa začali krvavé 
sta  cké boje, ktoré trvali až do jesene 1917. V tých-
to krvavých bojoch si veľa vytrpeli najmä honvéd-
ske pešie pluky z územia Slovenska. Išlo o HIR 13 
z Prešporka, HIR 14 z Nitry, HIR 15 z Trenčína, ale 
najmä HIR 9 z Košíc, v radoch ktorého bojovali 
mnohí Medzilaborčania. Znova sa opakovala situá-
cia zo zimy 1914/1915. Rumunské Karpaty sú ešte 
väčšie než hory na severovýchodnom Slovensku. 
Vojaci opäť museli čeliť rovnakým problémom ako 
počas predchádzajúcej karpatskej kampane. Hory 
Csobanyos, Magyaros, Lapos, či celé údolie Úz boli 
nemými svedkami obrovského utrpenia  množstva 
vojakov z územia dnešného Slovenska. Po vstupe 
Bulharska do vojny na strane Centrálnych mocnos   
bolo Rumunsko porazené a boje v tomto priestore 
sa skončili. Medzi padlých honvédov z územia Slo-
venska  patril aj Máyer Lebovits. Narodil sa v roku 
1898 v meste Medzilaborce. Slúžil v Honvédskom 
pešom pluku č. 16 (HIR 16) z Banskej Bystrice. Slú-
žil v ženijnej rote. Padol 22. decembra 1916 v údolí 
rieky Úz, teda na mieste, ktoré bolo skropené krvou 
mnohých slovenských vojakov. V deň jeho smr   sa 
v tomto priestore nediali významné boje, napriek 
tomu vojaci na fronte zomierali každý deň. Pocho-
vaný bol 23. decembra 1916 na vojnovom cintoríne 
na vrchu Lápos

Sama kapitulacja została ogłoszona dopiero 4 listo-
pada. W ostatniej chwili armia włoska wzięła do 
niewoli około 400 tysięcy żołnierzy austro-węgier-
skich, którzy w głowach mieli już tylko jedno marze-
nie: szybko wrócić do domu. Zamiast tego skończyli 
jako jeńcy. Większość z nich wróciła z niewoli dopie-
ro w 1919 roku. Ponad 30 tysięcy z nich zginęło w 
obozach, przede wszystkim z powodu złego stanu 
zdrowia i niedożywienia  

Front rumuński
W sierpniu 1916 roku do wojny po stronie En-

tenty przystąpiła Rumunia. Przed wojną Rumunia 
miała dobre stosunki z Niemcami, jednak po dwóch 
latach walk opowiedziała się przeciwko nim oraz 
Austro-Węgrom. Bezwzględnie chciała zyskać rozle-
głe tereny węgierskie zamieszkałe przez mniejszość 
rumuńską. Rumuni wypowiedzieli wojnę, będąc 
przekonani, że ofensywa Brusiłowa defi nitywnie 
złamie armię austro-węgierską. W tej części Europy 
armia ta miała niewielkie siły. Z pomocą oddziałów 
niemieckich ofensywa rumuńska została zatrzyma-
na, ale w górach rozpoczęły się krwawe walki po-
zycyjne, które trwały do jesieni 1917 roku. W tych 
bojach spore straty poniosły przede wszystkim pułki 
piechoty Honwedu z terenu Słowacji. Był to HIR 13 
z Preszburga, HIR 14 z Nitry, HIR 15 z Trenczyna, ale 
przede wszystkim HIR 9 z Koszyc, w którego szere-
gach walczyło wielu mieszkańców Medzilaborec. 
Powtórzyła się sytuacja z zimy 1914/1915. Rumuń-
skie Karpaty są jeszcze większe niż góry północno-
-wschodniej Słowacji. Żołnierze ponownie musieli 
stawić czoło takim samym problemom, jak podczas 
poprzedniej kampanii karpackiej. Góry Csobanyos, 
Magyaros, Lapos czy cała dolina Izy stały się niemy-
mi świadkami ogromnego cierpienia wielu żołnierzy 
z terenów dzisiejszej Słowacji. Po przystąpieniu Buł-
garii do wojny po stronie Państw centralnych Ru-
munia została pokonana, a walki na tym terenie się 
skończyły. Wśród poległych honwedów z terenów 
Słowacji znalazł się między innymi Máyer Lebovits. 
Urodził się w 1898 roku w mieście Medzilabor-
ce. Służył w 16 Pułku Piechoty (HIR 16) z Bańskiej 
Bystrzycy. Służył w kompanii saperów. Zginął 22 
grudnia 1916 r. w dolinie rzeki Izy, czyli w miejscu 
zlanym krwią wielu słowackich żołnierzy. W dniu 
jego śmierci na tym obszarze nie przebiegały żadne 
znaczące walki, pomimo to żołnierze na froncie gi-
nęli codziennie. Został pochowany 23 grudnia 1916 
roku na cmentarzu wojskowym na wzgórzu Lápos.   
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 Pri skúmaní archívnych prameňov o padlých voja-
koch z mesta Medzilaborce musíme konštatovať, že 
nám často poskytujú veľmi málo údajov. V prípa-
de ôsmych vojakov nepoznáme miesto smr  . Ide 
najmä o osoby, ktoré sme zis  li zo stručných zázna-
mov strát - verlustliste. Keďže poznáme vojenské 
jednotky, v ktorých padlí vojaci slúžili, môžeme sa 
aspoň približne pokúsiť odhadnúť, kde asi zahynuli. 
V nasledujúcej sta   sa o to pokúsime.

Bober, Jozef 
Vojak Jozef Bober, narodený v roku 1896  v meste 

Medzilaborce, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Pe-
šom pluku č. 66 (IR 66)  z Užhorodu.  Bol zaradený do 
5. roty. Počas svojej vojnovej služby padol. Dokazuje 
to záznam z verlustliste. Podľa tohto záznamu padol 
22. júna 1916. Miesto smr   nebolo v zázname uve-
dené. V tomto prípade môžeme stanoviť dve hypo-
tézy. Nevieme to  ž, v ktorej čas   IR 66 Jozef Bober 
bojoval. Už v prechádzajúcej čas   sme uviedli, že 
kým celý IR 66 bojoval na východnom fronte, jeden 
jeho prápor bojoval na srbskom a neskôr na talian-
skom fronte. V období smr   Jozefa Bobera bol IR 66 
podriadený 15. pešej divízii (15. ID) z Miskolca. Táto 
divízia bojovala na východnom fronte v Haliči v ob-
las   okresu Bučač. Peší pluk č. 66 bojoval v priesto-
re obce Novosilka. Ak by bojoval v rámci II. práporu 
IR 66, bol by v tom období spolu s celou 50. pešou 
divíziou (50. ID) na sočskom bojisku v priestore Mrz-
lého vrhu neďaleko Tolmina v Slovinsku. Nie je to 
možné dokázať, ale pravdepodobnejšia je druhá 
verzia. Pri prehľade strát sa podarilo zis  ť, že v ten 
deň na východnom fronte nepadol už žiaden vojak 
IR 66. Na Mrzlom vrhu v teň deň padlo asi 7 vojakov 
z IR 66 a ďalší traja zomreli v nemocniciach v blíz-
kom okolí. To by znamenalo, že druhý prápor IR 66 
sa v ten deň zapojil do vážnejšieho boja a je prav-
depodobné, že v tomto boji zahynul aj Jozef Bober.

Grundza, András
Vojak András Grundza narodený v roku 1891 

v Medzilaborciach, župa Zemplín, Uhorsko. Slú-
žil v Honvédskom pešom pluku č. 9 z Košíc. Počas 
služby v tomto pluku bol zranený. Po vyzdravení bol 
prevelený do stavu Honvédskeho pešieho pluku č. 
315 (HIR 315). Bol zaradený do 2. roty. Počas svojej 
služby zahynul. Dosvedčuje to záznam z verlustliste. 
Podľa záznamu zomrel 8. augusta 1916. Bohužiaľ, 
miesto smr   nie je v zázname uvedené. V auguste 
1916 bol Honvédsky peší pluk č. 315 (HIR 315) sú-
časťou 70. pešej divízie. V spomínaných dňoch táto 
jednotka bojovala neďaleko mesta Koveľ vo vtedaj-
šom Ruskom Poľsku, dnes na Ukrajine. Vojak An-

 Po zbadaniu źródeł archiwalnych dotyczących po-
ległych żołnierzy z miasta Medzilaborce stwierdza-
my, że często zawierają one bardzo mało danych. W 
przypadku ośmiu żołnierzy nie znamy miejsca ich 
śmierci. Chodzi przede wszystkim o osoby, których 
nazwiska znajdują się na krótkich listach strat (ver-
lustliste). Jeśli znamy oddziały wojskowe, w których 
polegli żołnierze służyli, możemy choć w przybliże-
niu próbować określić, gdzie zginęli. Postaramy się 
to zrobić w kolejnej części.

Bober, Jozef
Szeregowy Jozef Bober urodzony w roku 1896 w 

mieście Medzilaborce, komitat Zemplín, Królestwo 
Węgier. Służył w 66 Pułku Piechoty (IR 66) z Użho-
rodu. Został wcielony do 5 kompanii. Poległ podczas 
służby. Potwierdza to wpis na liście strat. Zgodnie 
z nim zginął 22 czerwca 1916 roku. Miejsce śmierci 
nie zostało podane. W tym przypadku możemy snuć 
hipotezy. Nie wiemy jednak, w której jednostce IR 
66 służył Jozef Bober. Już w poprzedniej części pisa-
liśmy, że kiedy cały IR 66 walczył na froncie wschod-
nim, jeden jego batalion był na froncie serbskim, 
a potem na włoskim. W czasie śmierci Jozefa Bobera 
IR 66 podlegał 15 Dywizji Piechoty (15ID) z Misz-
kolca. Dywizja ta walczyła na froncie wschodnim 
w Galicji, w pobliżu Buczacza. 66 Pułk brał udział w 
działaniach wojennych w miejscowości Nowosiłka. 
Gdyby walczył w 2 Batalionie IR 66, byłby w tym cza-
sie razem z całą 50 Dywizją Piechoty (50 ID) na so-
czańskim froncie na górze Mrzli vrh koło Tolmina w 
Słowenii. Nie można tego potwierdzić, ale bardziej 
prawdopodobna jest druga wersja. Podczas przeglą-
du strat udało się ustalić, że 22 czerwca 1916 r. na 
froncie wschodnim nie poległ żaden żołnierz IR 66. 
Na Mrzlim vrhu tego dnia zginęło 7 żołnierzy z IR 66, 
a kolejni trzej zmarli w pobliskich szpitalach. To by 
oznaczało, że drugi batalion IR 66 tego dnia uczestni-
czył w poważniejszej walce i jest prawdopodobne, że 
w właśnie w niej zginął między innymi Jozef Bober.

Grundza, András
Szeregowy András Grundza urodzony w 1891 roku 

w Medzilaborcach, komitat Zemplín, Królestwo Wę-
gier. Służył w 9 Pułku Piechoty 9 z Koszyc. Podczas 
służby w tym pułku został ranny. Po wyzdrowieniu 
wcielono go do 315 Pułku Piechoty Honwedu (HIR 
315) i przydzielono do 2 kompanii. Zginął na służbie. 
Potwierdza to lista strat. Według verlustliste zmarł 8 
sierpnia 1916 roku. Niestety, miejsce śmierci nie zo-
stało podane. W sierpniu 1916 r. HIR 315 był częścią 
70 Dywizji Piechoty. We wspomnianych dniach jed-
nostka walczyła w pobliżu miasta Kowel w ówcze-
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drás Grundza padol 8. augusta 1916 v bojoch o toto 
mesto. Pochovaný bol pravdepodobne na bojisku 
neďaleko Koveľu. Bližšie miesto smr   nedokážeme 
určiť.

Grundza, János 
Vojak János Grundza narodený v Medzilabor-

ciach, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Honvédskom 
pešom pluku č. 9 z Košíc. Bližšie zaradenie v pluku 
nie je známe. Počas svojej frontovej služby zomrel. 
Dokazuje to záznam z verlustliste. Podľa tohto 
záznamu zomrel vojak Grundza 1.7.1918. V tomto 
období bol HIR 9 súčasťou 39. honvédskej pešej di-
vízie (39. HID). V marci 1918 bola táto divízia s  ah-
nutá z rumunského bojiska do zázemia. V závere 
júla sa mala táto divízia presunúť na talianske bo-
jisko. János Grundza teda zomrel počas divízneho 
pobytu v zázemí. Pravdepodobne zomrel v niekto-
rej vojenskej nemocnici na následky choroby alebo 
zranenia, ktoré utrpel skôr na fronte. S určitosťou 
môžeme konštatovať, že nezahynul priamo na fron-
te. To by potvrdzoval aj údaj gestorben (zomrel) 
v jeho zázname. Ak by padol na fronte, použil by sa 
údaj gefallen.

Haburcsák, László 
Vojak László Haburcsák narodený v roku 1886 

v Medzilaborciach, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil 
v Honvédskom pešom pluku č. 9 z Košíc. Bol zarade-
ný do 11. roty. Počas svojej frontovej služby padol. 
Dokazuje to záznam z verlustliste. Podľa záznamu 
zahynul László Ha-
burcsák v dňoch 
medzi 1. decem-
brom 1915 a 31. 
januárom 1916. 
Ide o obdobie 
dvoch mesiacov, 
počas ktorých sa 
mohla vojenská 
jednotka pohybo-
vať na pomerne 
veľkom území. 
V tomto prípade 
sa Honvédsky peší 
pluk č. 9 spoločne s 39. honvédskou pešou divíziou, 
v rámci ktorej pôsobil, pohyboval v okrese Pidhajci 
na línii obcí Hajvoronka, Višnivčik, Zarvanica a Ky-
daniv. V tomto priestore strávila divízia aj väčšinu 
januára 1916. Existuje veľká pravdepodobnosť, že 
László Haburcsák zahynul v tomto priestore. Potvr-
dzujú to aj údaje ďalších strát pluku. Väčšina  mužov 
z HIR 9 v tomto období zahynula v okolí týchto obcí.

snym zaborze rosyjskim, na terenie dzisiejszej Ukra-
iny. Żołnierz András Grundza poległ 8 sierpnia 1916 
r. w walce o to miasto. Został pochowany prawdo-
podobnie na polu bitwy pod Kowlem. Nie jesteśmy 
w stanie określić dokładniej miejsca jego śmierci.

Grundza, János 
Szeregowy János Grundza urodzony w Medzila-

borcach, komitat Zemplín, Królestwo Węgier. Służył 
w Pułku Piechoty nr 9 z Koszyc. Nie znamy jego do-
kładniejszej funkcji w pułku. Zginął podczas służby, 
co potwierdza lista strat. Zgodnie z nią szeregowy 
Grundza zmarł 1 lipca 1918 roku. W tym okresie HIR 
9 był częścią 39 Dywizji Piechoty (39 HID). W marcu 
1918 r. dywizja została odwołana z frontu rumuń-
skiego na tyły. Pod koniec lipca miała się przemie-
ścić na front włoski. János Grundza zmarł podczas 
przebywania dywizji na tyłach, prawdopodobnie w 
wyniku choroby lub ran odniesionych na froncie, w 
jednym ze szpitali wojskowych. Z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że nie zginął na froncie, co po-
twierdza zapis gestorben – zmarł przy jego nazwi-
sku. Jeśli zginąłby na froncie, umieszczono by adno-
tację gefallen.

Haburcsák, László 
Szeregowy László Haburcsák urodzony w roku 

1886 v Medzilaborcach, komitat Zemplín, Królestwo 
Węgier. Służył w 9 Pułku Piechoty z Koszyc. Został 
wcielony do 11 kompanii. Poległ podczas służby na 
froncie, co potwierdzają dane w verlustliste. Zgod-

nie z zapisem Lász-
ló Haburcsák zginął 
pomiędzy 1 grud-
nia 1915 a 31 stycz-
nia 1916 r. Chodzi 
o okres dwóch mie-
sięcy, podczas któ-
rych jednostka mo-
gła poruszać się na 
stosunkowo dużym 
obszarze. W tym 
przypadku 9 Pułk 
Piechoty razem z 39 
Dywizją Piechoty 

Honwedu, w ramach której działał, poruszał się w 
rejonie Podhajce na linii wsi Hajworonka, Wiśniow-
czyk, Zarwanica i Kujdanów. Na tym obszarze dywi-
zja spędziła też większość stycznia 1916 roku. Jest 
wielce prawdopodobne, że László Haburcsák zginął 
właśnie w tej okolicy. Potwierdzają to też dane o in-
nych stratach pułku. W tym okresie większość ludzi 
z HIR 9 zginęła w okolicy wymienionych wsi.

László Haburcsák evidovaný v zoznamoch strát (verlustliste).
László Haburcsák odnotowany w wykazie strat (verlustliste).
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Haczko, Josef 
Vojak Josef Haczko narodený v roku 1898 v meste 

Medzilaborce, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Pe-
šom pluku č. 66 (IR 66)  z Užhorodu.  Bol zaradený do 
guľometného oddielu. Počas svojej vojnovej služby 
padol. Dokazuje to záznam z verlustliste. Podľa 
tohto záznamu padol 16. septembra 1917. Miesto 
smr   nebolo v zázname uvedené. V tomto prípa-
de môžeme stanoviť dve hypotézy. Nevieme to  ž, 
v ktorej čas   IR 66  Josef Haczko bojoval. V období 
smr   Josefa Haczka bol IR 66 podriadený 15. pešej 
divízii (15. ID) z Miskolca. Táto divízia bola v auguste 
1917 presunutá do Transylvánie a do konca roka sa 
nezapojila do väčších bojových akcií. Dosvedčuje to 
aj zoznam strát. Ak by bojoval v rámci II. práporu 
IR 66, bol by v tom období spolu s celou 50. pešou 
divíziou (50. ID) na sočskom bojisku v priestore Mrz-
lého vrhu neďaleko Tolmina v Slovinsku. Aj v tomto 
prípade sa prikláňame k druhej hypotéze. Ani druhý 
prápor síce nehlási veľké straty v ten deň, ale je na-
sadený na fronte, za  aľ čo zvyšok pluku je v zázemí. 
Josef Haczko pravdepodobne zahynul na sočskom 
bojisku.

Hocs, Miklós
Vojak Miklós Hocs narodený v roku 1886 v meste 

Medzilaborce, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Pe-
šom pluku č. 66 (IR 66)  z Užhorodu.  Bol zaradený do 
6. roty. Počas svojej frontovej služby zomrel. Miesto 
smr   nebolo v zázname uvedené. Podľa archívneho 
prameňa padol v novembri 1914. V tomto prípa-
de môžeme stanoviť dve hypotézy. Nevieme to  ž, 
v ktorej čas   IR 66 Miklós Hocs bojoval. V období 
smr   Miklósa Hocsa bol IR 66 podriadený 15. pe-
šej divízii (15. ID) z Miskolca a bojoval v okolí mesta 
Krakov. Ak by bojoval v rámci II. práporu IR 66, bol 
by v tom období spolu s celou 50. pešou divíziou 
(50. ID) na srbskom bojisku. V tomto prípade nám 
archívne materiály prezradili tak málo informácií, že 
nedokážeme miesto smr   lepšie určiť.

Kis, János 
Slobodník János Kis narodený v roku 1893 v Me-

dzilaborciach, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Hon-
védskom pešom pluku č. 9 z Košíc. Bol zaradený do 
7. roty. Počas svojej frontovej služby zomrel. Doka-
zuje to záznam z verlustliste. Bohužiaľ je vo verlust-
liste uvedený iba orientačný dátum, podľa ktorého 
János Kis zahynul v období medzi 31. marcom a 23. 
májom 1915. Takýto údaj nám neumožňuje stano-
viť miesto smr   ani približne. Od marca do mája bol 
Honvédsky peší pluk č. 9 spolu s celou 39. honvéd-

Haczko, Josef
Szeregowy Josef Haczko, urodzony w roku 1898 

w mieście Medzilaborce, komitat Zemplín, Kró-
lestwo Węgier. Służył w 66 Pułku Piechoty (IR 66) 
z Użhorodu. Został wcielony do oddziału karabinów 
maszynowych. Zginął podczas służby w wojsku, co 
potwierdza zapis z verlustliste, zgodnie z którym po-
legł 16 września 1917 roku. Miejsca śmierci nie wpi-
sano. W tym wypadku możemy postawić dwie hipo-
tezy. Nie wiemy, w której części IR 66 walczył Josef 
Haczko. W momencie jego śmierci IR 66 podlegał 15 
Dywizji Piechoty (15 ID) z Miszkolca. Dywizja ta w 
sierpniu 1917 r. została przesunięta do Transylwanii 
i do końca roku nie włączała się w żadne większe 
akcje bojowe, co potwierdza też lista strat. Gdyby 
walczył w szeregach 2 Batalionu IR 66, byłby w tym 
okresie razem z całą 50 Dywizją Piechoty (50 ID) 
na froncie soczańskim w okolicy góry Mrzli vrh, w 
pobliżu słoweńskiego Tolmina. W tym wypadku też 
skłaniamy się raczej do drugiej hipotezy. Drugi bata-
lion też nie meldował tego dnia większych strat, ale 
przebywał na froncie, zaś reszta pułku na zapleczu. 
Josef Haczko prawdopodobnie zginął nad Soczą. 

Hocs, Miklós
Szeregowy Miklós Hocs urodzony w roku 1886 

w mieście Medzilaborce, komitat Zemplín, Kró-
lestwo Węgier. Służył w 66 Pułku Piechoty (IR 66) 
z Użhorodu. Został wcielony do 6 kompanii. Zmarł 
podczas służby na froncie. We wpisie nie podano 
miejsca śmierci. Według źródeł archiwalnych po-
legł w listopadzie 1914 r. W tym wypadku możemy 
postawić dwie hipotezy. Nie wiemy, w której części 
IR 66 służył Miklós Hocs. W momencie jego śmierci 
IR 66 podlegał 15 Dywizji Piechoty (15 ID) z Misz-
kolca i walczył w okolicy Krakowa. Gdyby walczył w 
2 Batalionie IR 66, byłby w tym czasie razem z całą 
50. Dywizją Piechoty (50 ID) na froncie serbskim. W 
tym wypadku materiały archiwalne zawierają tak 
mało informacji, że nie jesteśmy w stanie dokład-
niej określić jego miejsca śmierci.

Kis, János
Kapral János Kis urodzony w roku 1893 v Medzila-

borcach, komitat Zemplín, Królestwo Węgier. Służył 
w 9 Pułku Piechoty Honwedu z Koszyc. Został wcie-
lony do 7 kompanii. Zmarł podczas służby na fron-
cie, co potwierdza zapis na verlustliste. Niestety, na 
liście podano tylko orientacyjną datę jego śmierci 
- pomiędzy 31 marca a 23 maja 1915 r. Tak skąpe 
dane uniemożliwiają nawet orientacyjne określenie 
miejsca śmierci. Od marca do maja 9 Pułk Piecho-
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skou pešou divíziou v okolí mesta Gorlice v Poľsku. 
Do 2. mája bol pluk dlhodobo umiestnený neďaleko 
mesta Gorlice. Dňa 2. mája 1915 sa začala známa 
ofenzíva pri Gorliciach, pri ktorej rakúsko-uhorské 
a nemecké jednotky prelomili ruskú líniu a donú  li 
ruské jednotky ustupovať ďaleko na východ. Do 23. 
mája 1915 sa Honvédsky peší pluk pohyboval v okolí 
Ľvova. To znamená, že János Kis mohol padnúť kde-
koľvek medzi Gorlicami a Ľvovom, čo je príliš veľká 
oblasť. S určitosťou môžeme konštatovať, že János 
Kis padol na východnom fronte v oblas   Haliče.

Scserba Karasz, János 
Vojak János Karasz Scserba narodený v roku 1898 

v meste Medzilaborce, župa Zemplín, Uhorsko. Slúžil 
v Honvédskom pešom pluku č. 16 (HIR 16) z Banskej 
Bystrice. V priebehu vojny bol prevelený do novovy-
tvoreného Honvédskeho pešieho pluku č. 313 (HIR 
313). Počas svojej vojnovej služby padol. Dokazuje 
to záznam z verlustliste. Podľa tohto záznamu padol 
János Karasz Scserba 18. augusta 1917. Honvédsky 
peší pluk č. 313 bol do 8. augusta 1917 podriade-
ný 207. honvédskej pešej brigády (207 HIBrig), kto-
rá bola súčasťou 70. pešej divízie (70. ID). Lenže od 
toho dňa až do júna bol Honvédsky peší pluk č. 313 
rozdelený medzi 70. pešiu divíziu a susednú nemec-
kú 117. pešiu divíziu. Nevieme, v ktorej čas   slúžil 
vojak János Karasz Scserba. Obe divízie bojovali ved-
ľa seba v okolí mesta Slanic, dnes Slanic Moldova 
v župe Bacau, Rumunsko. Podľa týchto zistení padol 
vojak János Karasz Scserba niekde v okolí rumunské-
ho mesta Slanic Moldova. Bližšie určenie nie je na 
základe týchto informácií možné.

Szepesi, Peter 
Vojak Peter Szepesi, narodený v obci Vydraň, župa 

Zemplín, Uhorsko. Slúžil v Honvédskom pešom plu-
ku č. 3 (HIR 3) z Debrecína.  Počas svojej vojnovej 
služby padol. Dokazuje to záznam z verlustliste. 
Podľa tohto záznamu padol Peter Szepesi niekedy 
v období od 22. do 30. novembra 1915. V tomto 
čase bol HIR 3 súčasťou 39. honvédskej pešej bri-
gády (39. HIBrig), ktorá spadala pod 20. honvédsku 
pešiu divíziu (20. HID). V tomto období sa 20. HID 
nachádzala na sočskom bojisku. Vojak Peter Szepe-
si padol pravdepodobne počas zúrivých útokov na 
kótu Monte San Michele, ktorú v osudných dňoch 
bránila 39. honvédska brigáda. Napriek niekoľkým 
dňom zúrivých talianskych útokov sa  rakúsko-
-uhorskú obranu nepodarilo prekonať. Vojak Peter 
Szepesi však 4. bitku na Soči neprežil. Zo známych 
informácií nie je možné určiť miesto, kde bol pocho-
vaný.

ty wraz z całą 39 Dywizją Piechoty Honwedu prze-
bywał w okolicy Gorlic w Polsce. Pułk stacjonował 
tu do 2 maja. Zaś 2 maja 1915 roku rozpoczęła się 
bitwa pod Gorlicami, podczas której wojska austro-
-węgierskie i niemieckie przełamały linię obrony 
i zmusiły rosyjską armię do wycofania się daleko 
na wschód. Do 23 maja 1915 r. Pułk Piechoty po-
ruszał się w okolicy Lwowa. To oznacza, że János Kis 
mógł polec w dowolnym miejscu pomiędzy Gorlica-
mi a Lwowem. To zbyt rozległy teren. Z pewnością 
możemy stwierdzić tylko to, że János Kis zginął na 
froncie wschodnim w Galicji.

Scserba Karasz, János
Szeregowy János Karasz Scserba urodzony w roku 

1898 w mieście Medzilaborce, komitat Zemplín, Kró-
lestwo Węgier. Służył w 16 Pułku Piechoty Honwedu 
(HIR 16) z Bańskiej Bystrzycy. Podczas wojny został 
wcielony do nowoutworzonego 313 Pułku Piechoty 
Honwedu (HIR 313). Poległ na służbie, co potwier-
dza wpis na verlustliste. Zgodnie z nim János Karasz 
Scserba zginął 18 sierpnia 1917 roku. 313 Pułk Pie-
choty do 8 sierpnia 1917 podlegał 207 Brygadzie 
Piechoty Honwedu (207 HIBrig), która wchodziła w 
skład 70 Dywizji Piechoty (70 ID), ale od tego dnia aż 
do czerwca 313 Pułk był rozdzielony pomiędzy 70 Dy-
wizję Piechoty i sąsiednią niemiecką 117 Dywizję 
Piechoty. Nie wiemy, w której części służył szerego-
wy János Karasz Scserba. Obie dywizje walczyły obok 
siebie w pobliżu miasta Slanic, dziś Slanic Moldova w 
okręgu Bacau w Rumunii. Według dostępnych infor-
macji szeregowy János Karasz Scserba poległ gdzieś 
w okolicy rumuńskiego miasta Slanic Moldova. Nie 
da się dokładniej określić miejsca jego śmierci.

Szepesi, Peter
Szeregowy Peter Szepesi, urodzony we wsi Vy-

draň, komitat Zemplín, Królestwo Węgier. Służył w 3 
Pułku Piechoty Honwedu (HIR 3) z Debreczyna. Zgi-
nął podczas służby, co potwierdza lista strat. Zgod-
nie z nią Peter Szepesi poległ w okresie od 22 do 30 
listopada 1915 roku. W tym czasie HIR 3 stanowił 
część 39 Brygady Piechoty Honwedu (39 HIBrig), 
która podlegała 20 Dywizji Piechoty Honwedu (20 
HID), a 20 HID była na froncie soczańskim. Szerego-
wy Peter Szepesi poległ prawdopodobnie podczas 
gwałtownych ataków na Monte San Michele, które-
go w sądnych dniach broniła 39 Brygada. Pomimo 
kilkudniowych, szybkich szturmów Włochom nie 
udało się przełamać austro-węgierskiej linii obrony. 
Szeregowy Peter Szepesi jednak nie przeżył czwartej 
bitwy nad Soczą. Na podstawie dostępnych infor-
macji nie można określić, gdzie został pochowany.
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Turkyniak, Alexander 
Vojenský lekár Dr. Alexander Turkyniak sa naro-

dil v roku 1885 v Medzilaborciach, župa Zemplín, 
Uhorsko. Slúžil ako lekár v pešom pluku č. 120 (IR 
120), ktorý bol sformovaný v júni 1918. Tento pluk 
bojoval v rámci 95. pešej brigády (95. IBrig). Táto 
brigáda bola súčasťou 48. pešej divízie pôsobiacej 
na talianskom fronte. Dr. Alexander Turkyniak za-
hynul v priebehu veľkých talianskych pro  útokov 
v období po bitke na planine siedmych obcí v júni 
1918. Je to oblasť okolo známeho strediska zimných 
športov Asiago v Taliansku.    

Turkyniak, Alexander
Lekarz wojskowy dr Alexander Turkyniak urodził 

się w 1885 roku w Medzilaborcach, komitat Ze-
mplín, Królestwo Węgier. Służył jako lekarz w 120 
Pułku Piechoty (IR 120), który został sformowany w 
czerwcu 1918 r. Pułk walczył w ramach 95 Bryga-
dy Piechoty (95 IBrig), która była częścią 48 Dywizji 
Piechoty, działającej w tym okresie na froncie wło-
skim. Dr Alexander Turkyniak zginął podczas silnych 
włoskich kontrataków po bitwie na Altopiano dei 
Se  e Comuni w czerwcu 1918 r. To miejsce w pobli-
żu znanego ośrodka sportów zimowych Asiago we 
Włoszech.    

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté stručné informácie o všetkých vojakoch z Medzilaboriec a pričlenených obcí, 
ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne.

W poniższej tabeli zostały zawarte krótkie informacje o wszystkich żołnierzach z Medzilaborec i okolicznych wsi, 
którzy zginęli w czasie pierwszej wojny światowej.

Priezvisko
Nazwisko

Meno
Imię

Ročník
Rocznik

Bydlisko
Miejsce 
zamieszkania

Jednotka
Jednostka

Dátum smr  
Data śmierci

Miesto smr  
Miejsce śmierci

Bernád Jánoš ? Borov LstIR 6 8. 9. 1917 Ajdovščina, Slovinsko
Ajdovščina, Słowenia

Bober Josef 1896 Medzilaborce IR 66 22. 6. 1916 ?

Csabala Johann 1891 Borov IR 66 16. 8. 1915 Planina Sleme, Slovinsko
Planina Sleme, Słowenia

Czuper Michal 1895 Medzilaborce IR 66 ?. 4. 1915 Samarkand, Uzbekistan
Samarkanda, Uzbekistan

Daňo Ján 1896 Borov HIR 9 13. 6. 1916 Zarvanycja, Ukrajina
Zarwanica, Ukraina

Davidovics Ignatz 1897 Vydraň IR 66 13. 7. 1916 Monte Interro  o, Taliansko
Monte Interro  o, Włochy

Drozda János 1895 Medzilaborce IR 66 1. 9. 1915 Sinkiv, Ukrajina
Sińków, Ukraina

Dzugan Andreas 1894 Medzilaborce IR 66 17. 3. 1915 Harasymiv, Ukrajina
Harasymów, Ukraina

Dzugan Péter 1893 Medzilaborce IR 66 13. 4. 1917 Budapešť, Maďarsko
Budapeszt, Węgry

Galazsin Mihály 1897 Medzilaborce HIR 9 ?

Tschardschuj, Samarkand, 
Uzbekistan
Tschardschuj, Samarkanda, 
Uzbekistan

Grundza András 1891 Medzilaborce HIR 315 8. 8. 1916 ?

Grundza János ? Medzilaborce HIR 9 1. 7. 1918 ?

Gula Michal 1891 Vydraň IR 66 2. 5. 1918 Nowonikolajewsk, Rusko
Nowonikolajewsk, Rosja

Haburcsák László 1886 Medzilaborce HIR 9 1. 12. 1915 
– 31. 1. 1916 ?

Haburčák Vazul 1886 Medzilaborce HIR 9 31. 12. 1915 Sapova, Ukrajina
Sapowa, Ukraina

Haczko Josef 1898 Medzilaborce IR 66 16. 9. 1917 ?

Heller Baurel 1887 Medzilaborce IR 66 10. 2. 1915 Viedeň, Rakúsko
Wiedeń, Austria

Heller Sie 1895 Medzilaborce IR 66 25. 12. 1915 Kni  elfeld, Rakúsko
Kni  elfeld, Austria

Hocs Miklós 1886 Medzilaborce IR 66 ?. 11. 1914 ?

Kahán Mihály 1897 Medzilaborce HIR 9 5. 7. 1918 Ostrihom, Maďarsko 
Ostrzyhom, Węgry
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Kis János 1893 Medzilaborce HIR 9 31. 3 – 23. 5. 
1915 ?

Lapihuska Jan 1884 Medzilaborce HIR 9 ?. ?. 1915 Vjatka, Rusko 
Wiatka, Rosja

Lapisák Michal 1899 Medzilaborce IR 66 5. 10. 1918 Novi Sad, Srbsko
Nowy Sad, Serbia

Lebovits Máyer 1898 Medzilaborce HIR 16 22. 12. 1916 Údolie Úz, Rumunsko
Dolina Izy, Rumunia

Lozak Andreas 1876 Vydraň IR 66 31. 5. 1917 Ľubľana, Slovinsko 
Lublana, Słowenia

Lutas Johann 1895 Vydraň HIR 9 1. 7. 1916 Debrecín, Maďarsko
Debreczyn, Węgry

Lutaš Michal 1889 Medzilaborce IR 66 25. 10. 1917 Most na Soči, Slovinsko
Most na Soči, Słowenia

Mendlovics Henryk 1883 Medzilaborce IR 66 5. 11. 1914 Hranice, Česká republika
Hranice, Czechy

Mulik János 1880 Medzilaborce LstIR 9 4. 8. 1916 Ulcinj, Čierna Hora
Ulcinj, Czarnogóra

Pavlov Jan 1885 Medzilaborce IR 67 19. 10. 1914 Jaroslav, Poľsko
Jarosław, Polska

Scserba 
Karász János 1898 Medzilaborce HIR 313 18. 8. 1917 ?

Skultéty Henryk 1879 Medzilaborce LstIR 1 19. 11. 1914 Budapešť, Maďarsko
Budapeszt, Węgry

Super Michal 1895 Medzilaborce HIR 9 14. 10. 1915
Samarkand, Uzbekistan 

Samarkanda, Uzbekistan

Szepesi Peter ? Medzilaborce HIR 3 22. – 30. 11. 
1915 ?

Szrulovics Alexander 1897 Borov HIR 9 5. 11. 1918 Košice, Slovensko 
Koszyce, Słowacja

Šuško Andreas 1875 Borov IR 66 ?. ?. 1916 Khujand, Tadžikistan Chodżent, 
Tadżykistan

Turkyniak Alexander 1885 Medzilaborce IR 120 22. 6. 1918 ?

 

 

 Zranení
Žiadna armáda, teda ani rakúsko-uhorská, nema-

la pred vojnou vytvorené štruktúry, ktoré by zvládli 
také počty zranených a chorých vojakov, aké pri-
niesli už prvé týždne bojov. Od začiatku vojny bolo 
jasné, že je potrebné vytvoriť obrovskú a dobre or-
ganizovanú sieť zdravotníckych inš  túcií, ktoré by 
dokázali zvládnuť množstvo pacientov, často s deš-
truk  vnymi zraneniami.

Prvá svetová vojna bola moderným konfl iktom, 
v ktorom boli masovo využívané moderné zbra-
ne. Tomu zodpovedajú typy a množstvá zranení. 
Najväčší počet zranení spôsobilo delostrelectvo, 
mínomety a ručné granáty. Klasických priestrelov 
spôsobených strelnými zbraňami bolo niekoľkoná-
sobne menej. Napríklad, počas balkánskych vojen 
tvorili strelné poranenia 85 % zranení opro   15 % 
delostreleckým. Počas prvej svetovej vojny došlo 

 Ranni
Żadna armia, w tym również austro-węgierska, 

nie dysponowała przed wojną służbami, które były-
by w stanie zaopiekować się tak dużą liczbą rannych 
i chorych żołnierzy, jaka pojawiła się już w pierw-
szych tygodniach walk. Od początku wojny było ja-
sne, że trzeba stworzyć ogromną i dobrze zorgani-
zowaną sieć placówek medycznych, które mogłyby 
poradzić sobie z taką liczbą pacjentów, często z cięż-
kimi ranami.

Pierwsza wojna światowa była konfl iktem no-
woczesnym, w którym na masową skalę wykorzy-
stywano najnowsze zdobycze techniki wojskowej. 
Wiązały się z tym rodzaje i ilość ran. Najwięcej ran 
zadawały działa artyleryjskie, moździerze i granaty 
ręczne. Klasycznych postrzałów z broni strzeleckiej 
było znacznie mniej. Dla przykładu, podczas wojen 
bałkańskich 85% urazów stanowiły rany postrzało-
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k úplnému obráteniu tohto pomeru. Výskyt porane-
ní závisel aj od typu vojny. Na západnom fronte, kde 
sa veľmi skoro vytvorila zákopová vojna, bolo veľmi 
časté poranenie hlavy. Na východnom fronte, kde 
prebiehala mobilnejšia forma boja, prevládali zra-
nenia konča  n.

Prvá svetová vojna postavila vojenské zdravotníc-
tvo pred nové výzvy. Na druhej strane, existovali 
určité všeobecné faktory, ktoré pla  li aj v starších 
konfl iktoch, takže každá armáda, ktorá vstúpila do 
prvej svetovej vojny, mala vytvorenú štruktúru zdra-
votníckej služby. Súčasťou tejto služby boli nielen 
samostatné zdravotnícke jednotky, poľné nemoc-
nice či poľné lazarety, ale i vycvičení zdravotníci 
pri všetkých jednotkách poľnej armády. Zdravotné 
služby všetkých armád  mali dosť podobný model. 
Na začiatku vojny zaskočila zdravotnú službu masa 
zranených. V ďalšom priebehu vojny začal výrazne 
stúpať počet interných ochorení. Súviselo to naj-
mä so zhoršujúcou 
sa výživou vojakov 
a v záverečnej fáze 
vojny prichádzali 
veľké počty voja-
kov nakazených 
infekčnými choro-
bami.

Na začiatku voj-
ny sa zdravotná 
služba organi-
zovala podľa ra-
kúsko-uhorského 
vojenského pred-
pisu U – 16. Ten-
to predpis jasne 
vymedzoval pre 
jednotlivé zrane-
nia spôsob zákroku a miesto, kde sa mal zákrok 
vykonať. V podmienkach vojnovej reality sa uká-
zalo, že sa tento predpis nedá vždy dodržať. Každá 
divízia rakúsko-uhorskej armády mala svoj divízny 
zdravotnícky oddiel. Na začiatku vojny boli všetky 
divízie na plných stavoch, teda zhruba na 20-  síc 
ľudí pripadali 6 lekári + pomocný personál. Úlohou 
týchto zdravotníkov bolo triediť ranených a realizo-
vať také zákroky, aby boli zranení schopní ďalšieho 
transportu. Operácie prichádzali do úvahy len v prí-
padoch, ak ranený nebol schopný ďalšej prepravy.

Pre získanie predstavy bude najlepšie, ak charak-
terizujeme celý zdravotnícky systém od frontovej 
línie do zázemia, teda popíšeme cestu, ktorú musel 
absolvovať zranený. Prvoradou úlohou bolo zabez-
pečiť transport zranených z bojiska. Túto činnosť  
mali zabezpečovať nosiči zranených. Najmä na za-

we, zaś pozostałe 15% pochodziło z ostrzałów ar-
tyleryjskich. Podczas pierwszej wojny światowej 
doszło do całkowitego odwrócenia proporcji. Ro-
dzaj ran zależał też od typu wojny. Na froncie za-
chodnim, gdzie bardzo szybko walki przybrały for-
mę wojny pozycyjnej, często dochodziło do urazów 
głowy. Na bardziej ruchliwym froncie wschodnim 
przeważały rany kończyn.

Pierwsza wojna światowa postawiła nowe wy-
zwania przed wojskowymi służbami medycznymi. 
Z drugiej strony istniały pewne czynniki ogólne, 
które występowały też podczas wcześniejszych kon-
fl iktów, więc każda armia, przystępująca do wojny 
światowej, miała już swoją strukturę służb medycz-
nych. Ich częścią były nie tylko odrębne jednostki 
medyczne, szpitale polowe, ale także wyszkoleni 
sanitariusze przy wszystkich jednostkach wojsk po-
lowych. Służby medyczne wszystkich armii działały 
według dość podobnego modelu. Na początku woj-

ny wielkim zasko-
czeniem była liczba 
rannych. Potem za-
częła rosnąć ilość 
chorób wewnętrz-
nych, co było 
związane przede 
wszystkim z pogar-
szającym się wyży-
wieniem żołnierzy, 
a w końcowej fazie 
wojny doszły jesz-
cze masy chorych 
zakaźnie.

Na początku 
wojny służba me-
dyczna była orga-
nizowana zgodnie 

z austro-węgierskim przepisem wojskowym U-16, 
który określał sposoby i miejsca wykonywania za-
biegów przy poszczególnych rodzajach ran. W wa-
runkach rzeczywistości wojennej okazało się, że 
tych wytycznych nie zawsze da się przestrzegać. Każ-
da dywizja armii austro-węgierskiej posiadała swoją 
jednostkę medyczną. Na początku wojny wszystkie 
dywizje miały pełne stany, co oznacza, że na około 
20 tysięcy ludzi przypadało sześciu lekarzy i perso-
nel pomocniczy. Zadaniem jednostek medycznych 
była selekcja rannych i przeprowadzanie zabiegów 
umożliwiających ich transport do szpitala. Operacje 
brano pod uwagę tylko w przypadku rannych, któ-
rych nie można było dalej przewieźć.

Dla lepszego wyobrażenia przedstawimy cały wo-
jenny system medyczny, od linii frontu po zaplecze, 
czyli opiszemy drogę, którą musiał odbyć ranny żoł-

Dobová pohľadnica Červeného kríža.
Widokówka Czerwonego Krzyża z czasów I wojny światowej.
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čiatku vojny boli v tejto činnos   problémy. Nosiči 
potrebovali získať skúsenos  . Problémom bolo do-
stať zranených z územia nikoho medzi postaveniami 
oboch bojujúcich strán. Stávalo sa, že niektorí zrane-
ní strávili v území nikoho celé hodiny aj dni. Samo-
zrejme, toto mohli vydržať len ľahšie zranení vojaci. 
V lepšom prípade bol zranený rýchlo odnesený po-
mocou nosidiel na plukovné obväzisko. Odniesť zra-
neného z bojovej línie na obväzisko bol zaiste menší 
problém v rovinatej Haliči ako v zasnežených kar-
patských horách či vysokohorských podmienkach 
Júlskych Álp. Každého zraneného niesli dvaja muži, 
v zlom teréne aj štyria. V prípade nepriateľského 
tlaku bola v obrannej línii potrebná každá puška, 
preto boli ranení odsunu  , až keď to bolo možné. 
Plukovné obväzisko slúžilo na rýchle roztriedenie 
zranených, kontrolu obväzov a ich výmenu. Blízko 
plukovného obväziska bola obvykle zriadená stani-
ca ľahko zranených. Podľa predpisov mali byť takéto 
stanice zriaďované niekoľko kilometrov za frontom. 
Prax ukázala, že takéto riešenie bolo výhodnejšie. 
Vojaci s najľahšími zraneniami, ktoré nepotrebovali 
dlhodobú rekonvalescenciu, končili v týchto stani-
ciach. Ľahké zranenie síce neumožňovalo okamžitý 
návrat na frontovú líniu, ale nebolo dôvodom, aby 
vojak opúšťal jednotku. Takýto zranený mohol byť 
na niekoľko dní pridelený k ľahšej službe v tylových 
oddieloch pluku.

Z plukovného obväziska putovali ťažšie prípady 
na divízne obväzisko povozmi.  Aj tu sa robilo trie-
denie ranených, potrebná výmena obväzov a pod. 
V podstate išlo o rovnakú činnosť ako na plukovnom 
obväzisku. Z divíznych obväzísk putovali ranení do 
poľných nemocníc. Poľné nemocnice boli dislo-
kované v zázemí jednotlivých divízií. Obvykle boli 
vzdialené asi jeden deň cesty od frontovej línie. Ak 
neprebiehalo dlhšie obdobie sta  ckého boja, prob-
lémy spôsoboval nedostatok povozov, pomocou 
ktorých sa ranení odsúvali do poľných nemocníc. 
Rýchly transport do zázemia bol faktor, ktorý roz-
hodol o osude mnohých zranených. V spomienkach 
mnohých vojakov sa opakuje tvrdenie, že odsun na 
povozoch bol obrovským utrpením, obzvlášť pre 
ťažšie ranených. Ranení boli umiestnení na obyčaj-
ných vozoch v ležiacej alebo sediacej polohe. Na vo-
zoch strávili celé hodiny, niekedy aj dni, kým sa ne-
dostali k železničnému transportu. Paradoxne trpeli 
ešte viac v špeciálnych vozoch pre ranených, najmä 
na horných nosidlách, kde bolo cí  ť každý výmoľ na 
ceste. Od začiatku vojny bolo jasné, že divízne zdra-
votnícke oddiely by mali dostávať lepšie dopravné 
prostriedky. Absolútnou novinkou bolo zavádzanie 
automobilov do služby. Tie boli považované za veľ-
mi vhodné pre dopravu ranených, ale ich nedosta-
tok bol zúfalý. Divíznym zdravotníckym oddielom 

nierz. Pierwszym zadaniem służb medycznych było 
wyniesienie rannego z pola walki. Tę czynność mieli 
zapewniać noszowi. Największe problemy z tym 
występowały głównie na początku wojny. Noszowi 
musieli nabrać doświadczenia. Trudno było wydo-
stać rannych z ziemi niczyjej pomiędzy pozycjami 
walczących stron. Bywało, że niektórzy ranni spę-
dzali tam godziny, a nawet dni. Oczywiście mogli to 
wytrzymać tylko lżej ranni żołnierze. W lepszej sy-
tuacji znajdował się ranny dostarczony na noszach 
do pułkowego punktu opatrunkowego. Wyniesienie 
rannego z linii walk do tego punktu było mniejszym 
problemem w równinnej Galicji, niż wśród ośnie-
żonych karpackich szczytów czy w wysokogórskich 
warunkach Alp Julijskich. Każdego rannego niosło 
dwóch ludzi, w trudnym terenie nawet czterech. 
Kiedy wróg napierał, na linii był potrzebny każdy 
karabin, dlatego rannych znoszono dopiero wtedy, 
kiedy było to możliwe. Pułkowy punkt opatrunkowy 
służył do szybkiej selekcji rannych, przeglądu i wy-
miany opatrunków. W jego pobliżu zwykle urządza-
no lazaret dla lekko rannych. Zgodnie z przepisami, 
takie miejsca miały być organizowane kilka kilome-
trów za frontem. Praktyka pokazała, że takie roz-
wiązanie było korzystniejsze. Lżej ranni żołnierze, 
którzy nie wymagali długotrwałej rekonwalescencji, 
pozostawali w przygotowanych lazaretach. Lekkie 
rany wprawdzie uniemożliwiały natychmiastowy 
powrót na linię frontu, ale nie były powodem do 
opuszczania jednostki. Taki ranny mógł być na kilka 
dni przydzielony do lżejszej służby na tyłach pułku.

Z pułkowego punktu opatrunkowego cięższe 
przypadki były transportowane wozami do punktu 
opatrunkowego dywizji. Tu też odbywała się se-
lekcja rannych, niezbędna wymiana opatrunków 
itp. W zasadzie chodziło o wykonanie tych samych 
czynności jak w pułkowym punkcie opatrunkowym. 
Z punktów dywizji ranni byli dalej przewożeni do 
szpitali polowych rozlokowanych na zapleczu po-
szczególnych dywizji. Zwykle były one oddalone 
o jeden dzień drogi od linii frontu. Poza okresami 
walk pozycyjnych problemem był brak wozów, któ-
rymi ranni mieli być odwożeni do szpitali polowych. 
Szybki transport na zaplecze był czynnikiem, który 
decydował o dalszym losie wielu z nich. We wspo-
mnieniach żołnierzy powtarza się, że taki transport 
przysparzał ogromnych cierpień, zwłaszcza ciężej 
rannym. Pacjenci byli umieszczani na zwykłych wo-
zach w pozycji leżącej lub siedzącej. Spędzali tak 
całe godziny, czasem dni, zanim dostali się do po-
ciągów. Paradoksalnie jeszcze bardziej cierpieli w 
specjalnych wozach dla rannych, przede wszystkim 
na górnych noszach, na których czuło się każdy wy-
bój w drodze. Od początku wojny było jasne, że od-
działy medyczne dywizji powinny dysponować lep-
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Dobová ilustrácia znázorňujúca systém prvej pomoci na bojisku.
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca system pierwszej 

pomocy na polu bitwy.

Výkonnostný odznak pre zdravotníkov  rakúsko-uhorskej armády.
Odznaka medyków wojskowych armii austro-węgierskiej.
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Sanitné vozidlo rakúsko-uhorskej armády značky Laurin & Klement.
Sanitarka armii austro-węgierskiej marki Laurin & Klement.
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sa autá väčšinou neprideľovali. Autokolóny mali 
k dispozícii väčšinou zbory. Štáb zboru im obvykle 
prideľoval rôzne iné úlohy a k transportu zranených 
sa dostávali málokedy.

Ešte lepším riešením boli špeciálne nemocničné 
vlaky. Aj tých bol obrovský nedostatok. Dobre vy-
bavený nemocničný vlak dokázal transportovať do 
zázemia asi 300 zranených. Náhradným riešením 
boli výpomocné nemocničné vlaky, ale aj tých bolo 
málo. Väčšina ranených bola transportovaná do 
zázemia normálnymi vlakmi zloženými z náklad-
ných a osobných vozňov. V osobných vozňoch boli 
umiestnení ranení, ktorí mohli sedieť a v náklad-
ných ranení, ktorí ležali na slame. 

Železničné transporty odchádzali do zázemia, kde 
boli ranení a chorí rozdeľovaní do nemocníc, ktoré 
boli v každom meste. Okrem veľkých posádkových 
nemocníc, ktorých bolo v celej monarchii 27, boli 
zranení a chorí vojaci hospitalizovaní v nemocni-
ciach verejných, nemocniciach Červeného kríža 
a pod. Vojaci nakazení infekčnými chorobami boli 
umiestňovaní do 
špeciálnych epide-
mických nemocníc. 
Normálne nemoc-
nice zabrali takmer 
každú verejnú bu-
dovu v mestách. 
Ako nemocničné 
budovy slúžili po-
čas  vojny najmä 
školy. Mnohé vý-
znamné osobnos  , 
napr. šľach  ci, po-
skytovali k dispo-
zícii svoje kaš  ele 
a pod. Epidemické 
nemocnice boli ob-
vykle zriaďované 
na okraji mesta. 
Boli umiestnené v narýchlo postavených barakoch. 
K epidemickým nemocniciam bola často posta-
vená železničná vlečka, aby infi kovaných vojakov 
neprevážali cez mesto, ale priamo z transportu do 
nemocnice. V epidemických nemocniciach museli 
byť dodržiavané prísne pravidlá. Obvykle sa takáto 
nemocnica skladala z barakov pre chorých, barakov 
pre zdravotnícky personál, administra  vnej budovy, 
kuchyne, práčovne a sušiarne. Okrem vojenských 
lekárov tvorili ošetrovací personál výlučne civilné 
ošetrovateľky. Vojaci sa starali o strážnu službu, 
kuchyňu, dezinfekciu a ostatné práce súvisiace so 
zabezpečím chodu nemocnice. V každom baraku 
boli umiestnení chorí s tou istou chorobou. Každý 

szymi środkami transportu. Wielką nowością było 
wprowadzenie do służby samochodów, uważanych 
za bardziej odpowiednie do transportu rannych, 
ale było ich rozpaczliwie mało. Oddziały medyczne 
dywizji zwykle nie otrzymywały samochodów. Ta-
borem pojazdów dysponowały zwykle korpusy, ale 
sztab najczęściej przydzielał im inne zadania. Rzad-
ko otrzymywały zlecenia transportu rannych.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem były specjale po-
ciągi sanitarne, ale i tych bardzo brakowało. Dobrze 
wyposażony pociąg sanitarny mógł przetranspor-
tować na tyły nawet 300 rannych. Rozwiązaniem 
zastępczym były pomocnicze pociągi sanitarne, 
lecz ich też było niewiele. Większość rannych była 
przewożona na zaplecze zwykłymi pociągami, skła-
dającymi się z wagonów towarowych i osobowych. 
W wagonach osobowych jechali ranni, którzy mogli 
siedzieć, a w towarowych przewożono na słomie 
rannych w pozycji leżącej.

Transporty kolejowe docierały na tyły, gdzie ranni 
i chorzy byli rozdzielani do szpitali, znajdujących się 

w każdym mieście. 
Oprócz wielkich 
szpitali garnizo-
nowych, których 
w całej monarchii 
działało 27, ranni 
i chorzy żołnierze 
byli leczeni w szpi-
talach publicznych, 
szpitalach Czerwo-
nego Krzyża itp. 
Żołnierze z choro-
bami zakaźnymi 
byli umieszczani 
w specjalnych szpi-
talach zakaźnych. 
Zwykle na szpital 
zajmowano wła-
ściwie każdy budy-

nek publiczny w mieście. Jako budynki szpitalne w 
czasie wojny służyły przede wszystkim szkoły. Wiele 
ważnych osobistości, np. arystokraci, oddawało do 
dyspozycji swoje rezydencje itp. Szpitale zakaźne 
były zwykle urządzane na przedmieściach, w pro-
wizorycznych barakach. Często ciągnięto do nich 
bocznice kolejowe, aby nie przewozić zakażonych 
żołnierzy przez miasto, lecz transportować ich bez-
pośrednio do wyznaczonego miejsca. W szpitalach 
epidemiologicznych należało przestrzegać ścisłych 
reguł. Zwykle taki szpital składał się z baraków dla 
chorych, baraków dla personelu medycznego, bu-
dynku administracyjnego, kuchni, pralni i suszarni. 
Oprócz lekarzy wojskowych personel medyczny 

Poľné obväzisko na bojisku pri rieke Piava (1918).
Polowy punkt opatrunkowy na polu bitwy nad Piawą (1918).
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barak mal svoju kúpeľňu a celý tábor mal kanalizá-
ciu. Nebezpečný a nepotrebný materiál bol spaľo-
vaný v peci určenej na  eto účely. 

Prísun  sícov chorých vojakov z frontu do záze-
mia ohrozoval aj civilistov a vznikli tak obavy pred 
vznikom epidémií v zázemí. Preto bolo v októbri 
1914 rozhodnuté o zriadení pozorovacích staníc. 
Mali slúžiť ako pozorovacie zdravotnícke ústavy, do 
ktorých prichádzajú zranení a chorí vojaci z frontu. 
Hlavným poslaním pozorovacích staníc bolo vy-
šetrením a pozorovaním označiť infi kované osoby. 
Všetky vojenské osoby, ktoré boli prijaté pozorova-
cími stanicami zostali pod lekárskym dozorom 5 dní. 
Tie, u ktorých sa nepotvrdila infekcia pokračovali do 
ďalších zdravotníckych zariadení v zázemí. Postup 
prijímania do stanice prebiehal podľa stanoveného 
postupu. Lazaretný transport bol odstavený na oso-
bitnú koľaj pre prijímací barak. Lekár najprv vytrie-
dil jednoznačne infekčne chorých vojakov. Títo boli 
umiestnení do určeného baraku. Ostatní prešli pri-
jímacím barakom, kde odovzdali svoje osobné veci, 
boli ostrihaní, odvšivení, absolvovali kúpeľ. Zranení 
vojaci boli ošetrení, prípadne operovaní.

Zložitý systém zdravotnej služby dopĺňali rôz-
ne sanatóriá, kúpeľné strediská a ústavy určené 
na rekonvalescenciu vojakov. Tu prichádzali vojaci 
z nemocníc na doliečenie a celkovú rehabilitáciu. 
V závere liečebného procesu dostávali vojaci zdra-
votnú dovolenku, ktorú mohli stráviť doma v kruhu 
najbližších. Pre mnohých vojakov to bola prvá mož-
nosť navš  viť domov od mobilizácie. O to ťažší bol 
potom odchod späť na front.

Vývoj vojny poukazoval na potrebu uskutočne-
nia mnohých zmien v zdravotnom systéme. Mali 
sa vytvárať špeciálne dopravné oddiely, ktoré by 
transportovali ranených do zázemia. V prípade väč-
ších bojov pôsobili v tesnom zázemí frontu špeciál-
ne zriadené mobilné chirurgické  skupiny, ktoré boli 
kvalitne vybavené. Tieto skupiny  pomáhali riešiť 
množstvo ťažších prípadov, ktoré bolo potrebné 
stabilizovať pred transportom do zázemia.

Z bojiska prichádzali masy zranených s rôznymi 
typmi zranení. Strelné poranenia sa spočiatku liečili 
dosť konzerva  vne. Postupne sa zdokonalila chirur-
gická technika, prevencia pro   tetanu, používali sa 
krvné transfúzie a pod. Veľmi častým zranením boli 
zlomeniny. V tomto období sa  eto zranenia už dáv-
no fi xovali sadrovým obväzom. Sadrové obväzy sa 
pripravovali priamo na obväziskách. Oveľa horšie sa 
liečili otvorené zlomeniny, ktoré nebolo možné dať 
do sadry. Na tento typ zlomenín sa objavil spôsob 
liečby až v roku 1916. Trauma  cky pôsobili ampu-
tácie konča  n. K odtrhnu  u konča  ny mohlo dôjsť 
už na bojisku alebo v nemocnici amputačným zá-

składał się jeszcze z cywilnych pielęgniarek. Żoł-
nierze wykonywali służbę wartowniczą, prace w 
kuchni, dezynfekcję i pozostałe obowiązki związane 
z funkcjonowaniem szpitala. Każdy barak miał swo-
ją łaźnię, a cały obóz był skanalizowany. Materiały 
niebezpieczne i niepotrzebne palono w przeznaczo-
nym do tego piecu.

Przybycie tysięcy chorych żołnierzy z frontu na 
zaplecze zagrażało ludności cywilnej, obawiano się 
wybuchu epidemii. Dlatego w październiku 1914 
roku zadecydowano się utworzyć punkty kwaran-
tanny. Miały to być placówki medyczne służące do 
obserwacji, kierowanych do nich rannych i chorych 
żołnierze z frontu. Głównym zadaniem tych punk-
tów było rozpoznawanie zakażonych osób za po-
mocą badań i obserwacji. Wszyscy żołnierze, którzy 
zostali przyjęci do punktów kwarantanny, pozosta-
wali w nich przez 5 dni pod nadzorem lekarza. Ci, 
u których nie stwierdzono infekcji, byli przenoszeni 
do placówek leczniczych na zapleczu. Przyjęcia do 
punktów odbywały się zgodnie z ustaloną procedu-
rą. Transport rannych był odstawiany na osobny tor 
prowadzący do baraku przyjęć. Lekarz najpierw se-
lekcjonował żołnierzy z jednoznacznymi objawami 
infekcji. Tych umieszczano w wyznaczonym braku. 
Pozostali przechodzili przez barak przyjęć, w którym 
oddawali rzeczy osobiste, byli strzyżeni, odwszawia-
ni, kąpani. Rannych opatrywano lub operowano.

Skomplikowany system służb medycznych uzupeł-
niały sanatoria, uzdrowiska oraz ośrodki dla rekon-
walescentów. Tu byli kierowani pacjenci szpitali na 
doleczenie i końcową rehabilitację. Na koniec lecze-
nia żołnierze otrzymywali urlop zdrowotny, który 
mogli spędzić w domu, w otoczeniu najbliższych. 
Dla wielu z nich była to pierwsza możliwość odwie-
dzenia rodzinnych stron od momentu zmobilizowa-
nia. Tym trudniejszy był powrót na front.

Przebieg wojny ujawnił potrzebę wprowadzenia 
wielu zmian w systemie służby medycznej. Plano-
wano tworzenie specjalnych oddziałów transporto-
wych do przewożenia rannych na zaplecze frontu. 
W razie większych walk między frontem a zaple-
czem działały specjalnie utworzone, świetnie wypo-
sażone lotne grupy chirurgów. Grupy te pomagały 
uratować wielu ciężko rannych, stabilizując ich stan 
na czas transportu na zaplecze.

Z pola bitwy przywożono ogromne liczby rannych 
z różnymi typami urazów. Na początku postrzały le-
czono dość konserwatywnie. Stopniowo udoskona-
lono technikę chirurgiczną, zapobiegano tężcowi, 
przeprowadzano transfuzje krwi itp. Bardzo częstym 
urazem były złamania. W tym czasie już od dawna 
używano do unieruchamiania gipsu. Opatrunki gip-
sowe przygotowywano na miejscu w punktach opa-
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Rakúsko-uhorský dokument upresňujúci budovanie zákopov.
Wytyczne austro-węgierskie w sprawie budowania okopów.
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krokom. Strata konča  ny viedla u mnohých vojakov 
k psychickým problémom. Mnohí vojaci boli v civile 
fyzicky pracujúci ľudia. Po strate konča  ny sa z nich 
stali mrzáci a invalidi. Niektorí neboli schopní sa 
s touto situáciou vyrovnať a spáchali samovraždu. 
Vzrast počtu takýchto zranení viedol k prudkému 
rozvoju prote  ky.

Po otvorení talianskeho frontu, kde sa viac bojo-
valo sta  ckým spôsobom, začalo pribúdať zrane-
ní hlavy a tváre. Tieto zranenia obvykle spôsobili 
črepiny z granátov a mín. Až jednu tre  nu z týchto 
zranení tvorili devastačné zlomeniny čeľus  . Takto 
zranení pacien   nemohli normálne prijímať stravu 
a boli odkázaní na výživovú sondu. Ak vojak s ta-
kýmto zranením prežil v zázemí, dostal sa do rúk 
chirurgom, ktorí bohužiaľ v tom období nemali do-
statočné vedomos   a skúsenos   s týmto typom 
zranení. Mnohí vojaci tak žili ďalšie roky s ťažkým 
poškodením tváre. Až postupne sa začala rozvíjať 
plas  cká chirurgia, ktorá začala  eto prípady riešiť.

Medzi veľmi vážne zranenia patrilo poranenia bru-
cha. Takéto poranenie viedlo mnohokrát k úmr  u už 
na bojisku. Ak vojak prežil, obvykle po troch dňoch 
prišli komplikácie, ktoré sa skončili smrťou. Najväč-
šiu šancu mali   zranení, ktorých sa podarilo dostať 
k doktorom počas prvých troch dní do absolútneho 
pokoja, čo znamenalo aj zákaz podávania potravy 
a nápojov. Aj pri tomto postupe bola úmrtnosť vyso-
ká. Nebezpečné boli  ež priestrely hrudníka. Nielen 
fyzické traumy vyradzovali vojakov z boja. Dlhodobé 
nasadenie viedlo nielen k opotrebovaniu fyzických, 
ale aj duševných síl. Na psychiku vojakov nega  vne 
vplývali: nedostatočná výživa, telesná vyčerpanosť, 
zlé počasie, horúčava, zima, únavné pochody, málo 
spánku, strach o rodinu, strach o vlastný život, stále 
napä  e, krv, krik ranených, panika, streľba, výbuchy 
a vlastné zranenie. Výsledkom pôsobenia týchto 
faktorov bola duševná vyčerpanosť, ktorá sa mohla 
prejaviť ako úplná apa  a. V tomto stave sa môžu za-
čať prejavovať duševné choroby: neurózy, hystéria, 
stavy zmätenos  , epilepsia. V zázemí existovali lie-
čebné zariadenia, ktoré sa venovali výlučne pacien-
tom s psychickými chorobami. Prvá svetová vojna 
donú  la zdravotníctvo čeliť novým zraneniam spô-
sobeným modernými zbraňami, na druhej strane sa 
vedecký pokrok postavil aj do služieb medicíny. Z cel-
kového hľadiska môžeme povedať, že rakúsko-uhor-
ský systém vojnovej zdravotníckej služby vykazoval 
dobré výsledky. Ak zranený vojak prežil transport do 
zázemia, mal veľmi slušnú šancu na preži  e. Nemoc-
nice v zázemí mali približne 3 až 4 % úmrtnosť, čo 
boli na tú dobu vynikajúce výsledky.

Záznamy o vojnových zraneniach vojakov v prvej 
svetovej vojne nachádzame iba v zoznamoch strát, 

trunkowych. O wiele trudniej było leczyć złamania 
otwarte, których nie można było zabezpieczyć gip-
sem. Możliwość leczenia takich urazów pojawiła się 
dopiero w 1916 roku. Traumatyczne były amputacje 
kończyn. Mogło dojść do oderwania kończyny na 
polu bitwy, albo do amputowania jej w szpitalu. Taka 
strata często powodowała u żołnierzy problemy psy-
chiczne. Wielu z nich w cywilu pracowało fi zycznie. 
Po stracie kończyny stawali się kalekami, inwalida-
mi. Niektórzy nie potrafi li pogodzić się z tą sytuacją 
i popełniali samobójstwa. Wzrost liczby amputacji 
doprowadził do szybkiego rozwoju protetyki.

Po otwarciu frontu włoskiego, na którym przewa-
żała wojna pozycyjna, zaczęło przybywać ran głowy 
i twarzy, zazwyczaj powodowanych przez odłamki 
granatów i min. Jedną trzecią tych urazów stanowiły 
złamania szczęki. Pacjenci z takimi obrażeniami nie 
mogli normalnie jeść i byli skazani na żywienie przez 
sondę. Jeśli żołnierz przeżył, na zapleczu był przeka-
zywany w ręce chirurgów, którzy w tym czasie nie 
mieli jeszcze wystarczającej wiedzy i doświadcze-
nia w postępowaniu z tak skomplikowanym złama-
niem. Dlatego też wielu weteranów żyło z ciężkimi 
uszkodzeniami twarzy. Dopiero stopniowo zaczęła 
rozwijać się chirurgia plastyczna, która zajęła się ta-
kimi przypadkami.

Do bardzo poważnych urazów należały rany brzu-
cha, które często prowadziły do śmierci jeszcze na 
polu bitwy, a jeśli żołnierz przeżył, zwykle po trzech 
dniach różne komplikacje doprowadzały do jego 
śmierci. Największą szansę mieli ci ranni, których 
w ciągu pierwszych trzech dni lekarzom udało się 
doprowadzić do pełnego spokoju, co oznaczało też 
zakaz podawania jedzenia i napojów. Choć i w ta-
kim przypadku śmiertelność była wysoka. Niebez-
pieczne były też postrzały klatki piersiowej. Nie 
tylko urazy fi zyczne eliminowały żołnierzy z walki. 
Długotrwały stres prowadził do wyczerpania sił nie 
tylko fi zycznych, ale też psychicznych. Na psychikę 
żołnierzy miały negatywny wpływ: niedożywienie, 
wyczerpanie fi zyczne, zła pogoda, gorąco, zimno, 
męczące marsze, niedostatek snu, niepokój o ro-
dzinę, strach o własne życie, stałe napięcie, krew, 
krzyk rannych, panika, strzały, wybuchy i rany. Wy-
nikiem działania tych czynników było wyczerpanie 
psychiczne, które mogło się objawiać zupełną apa-
 ą. W takim stanie mogą pojawiać się choroby psy-

chiczne: neurozy, histeria, zaburzenia świadomości, 
epilepsja. Na tyłach działały placówki medyczne, 
które zajmowały się wyłącznie pacjentami z takimi 
zaburzeniami.

Pierwsza wojna światowa zmusiła medycynę do 
stawienia czoła nowym urazom powodowanym 
przez nowoczesną broń, a z drugiej strony spowo-
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tzv. verlustliste. Bohužiaľ, záznamy sú veľmi struč-
né. Takýto záznam obvykle obsahuje iba meno 
a priezvisko vojaka, rok narodenia, bydlisko, jed-
notku a nemeckú skratka slova zranený alebo cho-
rý. Málokedy sa v zázname objavuje aj miesto re-
konvalescencie, ktorou bola obvykle nemocnica, 
prípadne iný typ zranenia. Spolu sa podarilo nájsť 
51 záznamov o rôznych mužoch z Medzilaboriec, 
ktorí sa liečili na zranenia alebo choroby v rôznych 
nemocniciach v monarchii. Vo vojenských nemoc-
niciach zomreli jedenás   vojaci z Medzilaboriec. 
Prvým z nich bol slobodník Johann Lutas z Vydra-
ne. Slúžil v 3. rote Honvédskeho pešieho pluku č. 9 
(HIR 9). V júni 1916 ochorel na tuberkulózu. Laza-
retným transportom sa dostal do zázemia. Bol lie-
čený v Záložnej nemocnici v Debrecíne. Jeho liečba 
bola neúspešná a Johan Lutas zomrel 1. júla 1916. 
Bol pochovaný na miestnom vojnovom cintoríne. 
Druhým prípadom bol vojak 
Andreas Lozak z Vydrane. 
Slúžil v 8. rote Pešieho plu-
ku č. 66 z Užhorodu. V máji 
1917 utrpel zranenie na 
talianskom fronte. So strel-
ným poranením a zlomeni-
nami konča  n bol prevezený 
do Záložnej nemocnice č. 4 
v meste Ľubľana. Jeho stav 
sa skomplikoval a 31. mája 
1917 zomrel na otravu krvi. 
Bol pochovaný vo vojen-
skom oddelení Cintorína Sv. 
Kríža v Ľubľane. Jeho hrob 
sa nachádza v skupine 42, 
rad 7/3, číslo 281. Tre  m 
smrteľným prípadom bol 
vojak Jánoš Bernád z Boro-
va. Slúžil v Domobraneckom 
pešom pluku č. 6 (LstIR 6) zo 
Subo  ce. V septembri 1917 
bol zranený na talianskom 
fronte a prevezený do Poľnej 
nemocnice č. 1410 v dedine 
Ajdovščina v dnešnom Slo-
vinsku. Záznam neobsahuje 
druh jeho zranenia, ale vie-
me, že 8. septembra zomrel v spomínanej nemocni-
ci. Bol pochovaný na miestnom vojnovom cintoríne. 
Štvrtým známym vojakom, ktorý zomrel v nemoc-
nici, bol vojak Michal Lapisak z Medzilaboriec. Bol 
vojakom Pešieho pluku č. 66 (IR 66) z Užhorodu. 
V zázname nie je presne uvedené, za akých okolnos-
  sa Michal Lapisak dostal do nemocnice v meste 

Novi Sad v dnešnom Srbsku. Nepoznáme ani príčinu 
smr  . Vieme však, že 5. októbra 1918 zomrel. Bol 

dowała wielki postęp medyczny. Ogólnie możemy 
stwierdzić, że austro-węgierski system wojskowej 
służby zdrowia osiągał dobre wyniki. Jeśli ranny 
żołnierz przetrwał transport na zaplecze, miał duże 
szanse na przeżycie. Szpitale na zapleczu miały oko-
ło 3-4-procentową śmiertelność, co w tym czasie 
było znakomitym wynikiem.

Informacje o odniesionych przez żołnierzy ranach 
wojennych można znaleźć wyłącznie na listach 
strat, tzw. verlustliste. Niestety, dane te są bardzo 
skąpe. Taki wpis zawiera zwykle tylko imię i nazwi-
sko żołnierza, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, 
jednostkę i niemiecki skrót słowa ranny lub chory. 
Czasami na liście pojawia się też miejsce rekon-
walescencji, zazwyczaj jakiś szpital, czasami rodzaj 
urazu. W sumie udało się znaleźć 51 wpisów do-
tyczących żołnierzy z Medzilaborec, którzy leczyli 
rany lub choroby w różnych szpitalach monarchii. 

W szpitalach wojskowych 
zmarło jedenastu żołnierzy 
z Medzilaborec. Pierwszym 
z nich był kapral Johann Lu-
tas z miejscowości Vydraň. 
Służył w 3 Kompanii 9 Pułku 
Piechoty Honwedu (HIR 9). 
W czerwcu 1916 roku za-
chorował na gruźlicę. Został 
przewieziony na zaplecze 
transportem sanitarnym. Był 
leczony w szpitalu rezerwo-
wym w Debreczynie. Kuracja 
nie powiodła się i zmarł 1 lip-
ca 1916 roku. Został pocho-
wany na miejscowym cmen-
tarzu wojskowym.

Drugim był szeregowy An-
dreas Lozak z Vydrani. Służył 
w 8 kompanii 66 Pułku Pie-
choty z Użhorodu. W maju 
1917 roku został ranny na 
froncie włoskim. Z ranami 
postrzałowymi i złamanymi 
kończynami został przewie-
ziony do szpitala rezerwo-
wym nr 4 w Lublanie. Jego 

stan pogorszył się i 31 maja 1917 roku zmarł na za-
każenie krwi. Został pochowany w wojskowej części 
Cmentarza św. Krzyża w Lublanie. Jego grób znajdu-
je się w sektorze 42, rząd 7/3, numer 281.

Trzecim przypadkiem śmiertelnym był szeregowy 
Jánoš Bernád z Borova. Służył w 6 Pułku Piechoty 
Landsturmu (LstIR 6) z Subo  cy. We wrześniu 1917 
roku został ranny na froncie włoskim i przewieziony 
do szpitala polowego nr 1410 we wsi Ajdovščina w 

Úmrtný kartotečný lístok vojaka 
Alexandra Szrulovicsa.

Karta zgonu żołnierza Alexandra Szrulovicsa.
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pochovaný  na vojnovom cintoríne v Novom Sade. 
V nemocnici zomrel aj Alexander Szrulovics.

Narodil sa v roku 1897 v obci Borov. Slúžil v Hon-
védskom pešom pluku č. 9 z Košíc v hodnos   rot-
majstra. Jeho smrť potvrdzuje úmrtný lístok. Podľa 
tohto zdroja bol rotmajster Szrulovics hospitalizo-
vaný v Posádkovej nemocnici č. 20 v Košiciach. Na-
priek snahe lekárov zomrel dňa 5. novembra 1918, 
takmer v závere vojny. Nepoznáme príčinu smr  , 
ale pravdepodobne zomrel na následky choroby. 
Pochovaný bol to  ž až 7. novembra 1918, teda 48 
hodín po svojej smr  . Ak vojaci zomreli na násled-

ky zranenia, obvykle boli pochovávaní omnoho 
skôr po svojej smr  . Pochovaný bol na Vojnovom 
cintoríne v Košiciach. Ďalším prípadom bol vojak 
Henryk Skultety narodený v roku 1879 v Budapeš-
 , príslušný do mesta Medzilaborce. Bol vojakom 

Domobraneckého pešieho pluku č. 1 (LstIR 1) z Bu-
dapeš  . V novembri 1914 bol transportovaný do 
Nemocnice Sv. Štefana v Budapeš   s rozsiahlymi 
zraneniami nôh a ramien. Lekári mu už nedoká-
zali pomôcť a na následky svojich zranení 19. no-
vembra 1914 zomrel. Pochovaný bol vo vojnovej 
čas   cintorína Kőbánya v Budapeš  . Vo vojenskej 
nemocnici zomrel aj Izsák Mendlovics. Narodil sa 
v roku 1883 v meste Medzilaborce. Slúžil v Pešom 
pluku č. 66 z Užhorodu. V jeseni 1914 bol hospi-
talizovaný v záložnej nemocnici v meste Hranice 
s diagnózou dyzentéria. Táto nákazlivá choroba 
oslabila jeho organizmus natoľko, že 5. novembra 
1914 zomrel. Pochovaný bol 8. novembra 1914 na 
Vojnovom cintoríne Hranice v dnešnej Českej re-
publike. Chorobe podľahol aj vojak Baurel Heller. 
Narodil sa v roku 1887 v meste Medzilaborce. Slúžil 
v Pešom pluku č. 66 z Užhorodu. Ochorel na zápal 
pohrudnice. S touto diagnózou bol  hospitalizovaný 

dzisiejszej Słowenii. Brak informacji o rodzaju od-
niesionych ran, ale wiemy, że 8 września zmarł we 
wspomnianym szpitalu. Został pochowany na miej-
scowym cmentarzu wojskowym.

Czwartą zidentyfi kowaną osobą, która zmarła w 
szpitalu, był szeregowy Michal Lapisak z Medzilabo-
rec. Służył w 66 Pułku Piechoty (IR 66) z Użhorodu. 
We wpisie nie podano dokładnie, w jakich okolicz-
nościach Michal Lapisak został przyjęty do szpitala 
w Nowym Sadzie, w dzisiejszej Serbii. Nie znamy też 
przyczyny jego śmierci. Wiemy tylko, że zmarł 5 paź-

dziernika 1918 roku. Został pochowany na 
cmentarzu wojskowym w Nowym Sadzie.

W szpitalu zmarł też Alexander Szrulo-
vics. Urodził się w 1897 roku w miejsco-
wości Borov. Służył w 9 Pułku Piecho-
ty z Koszyc w stopniu chorążego. Jego 
śmierć potwierdza akt zgonu. Według 
tego dokumentu chorąży sierżant Szrulo-
vics był leczony w Szpitalu Garnizonowym 
nr 20 w Koszycach. Pomimo starań leka-
rzy, zmarł 5 listopada 1918 roku, czyli tuż 
pod koniec wojny. Nie znamy przyczyny 
śmierci, ale prawdopodobnie były to po-
wikłania po jakiejś chorobie. Został po-
chowany dopiero 7 listopada 1918 roku, 
czyli 48 godzin po śmierci. Jeśli żołnierz 
zmarł w wyniku odniesionych ran, zwykle 
był grzebany o wiele szybciej. Alexander 
Szrulovics został pochowany na cmenta-

rzu wojskowym w Koszycach.
Szeregowy Henryk Skultety urodzony w roku 1879 

w Budapeszcie, pochodzący z miasta Medzilaborce, 
był żołnierzem 1 Pułku Piechoty Landsturmu (LstIR 
1) z Budapesztu. W listopadzie 1914 roku został 
przetransportowany do Szpitala św. Stefana w Bu-
dapeszcie z rozległymi ranami nóg i ramion. Leka-
rzom nie udało się go uratować i w wyniku odnie-
sionych ran zmarł 19 listopada 1914 roku. Został 
pochowany w wojskowej części cmentarza Kobanya 
w Budapeszcie.

W szpitalu wojskowym zmarł też Izsák Mendlo-
vics. Urodził się 1883 roku w mieście Medzilabor-
ce. Służył w 66 Pułku Piechoty z Użhorodu. Jesie-
nią 1914 był leczony w szpitalu rezerwowym w 
mieście Hranice na dyzenterię. Ta choroba zakaźna 
osłabiła jego organizm na tyle, że zmarł 5 listopada 
1914 roku. Został pochowany 8 listopada 1914 r. na 
cmentarzu wojskowym w mieście Hranice, na tere-
nie dzisiejszych Czech.

Zachorował też szeregowy Baurel Heller. Urodził 
się w 1887 roku w mieście Medzilaborce. Służył 
w 66 Pułku Piechoty z Użhorodu. Miał zapalenie 

Vojenská nemocnica v zázemí frontu.
Szpital wojskowy na tyłach frontu.



  

83

v Posádkovej nemocnici č. 1 vo Viedni. Svojej cho-
robe podľahol 10. februára 1915. Pochovaný bol na 
vojnovom cintoríne vo Viedni.

S ťažkým zranením skončil vo vojenskej nemoc-
nici aj vojak Mihály Kahán. Narodil sa v roku 1897 
v meste Medzilaborce. Slúžil v Honvédskom pe-
šom pluku č. 9 z Košíc. V júli 1917 bol transportom 
prevezený do záložnej nemocnice v meste Ostri-
hom s ťažkým strelným poranením chrbta. Na ná-
sledky svojho zranenia zomrel 5. júla 1918 a bol 
pochovaný na Vojnovom cintoríne v Ostrihome. 
Svojmu smutnému osudu neušiel ani vojak Péter 
Dzugan. Narodil sa v roku 
1893 v meste Medzilabor-
ce. Bol príslušníkom Pešie-
ho pluku č. 66 z Užhorodu. 
V apríli 1917 bol hospitali-
zovaný s bližšie neurčenými 
zraneniami do Posádkovej 
nemocnice č. 16 v Budapeš-
 . Na následky vnútorného 

krvácania zomrel 13. apríla 
1917 v Budapeš  . Pocho-
vaný bol 20. apríla 1917 na 
vojnovom sektore cintorína 
Kőbánya v Budapeš  .

Posledným vojakom z Me-
dzilaboriec, ktorý zomrel v nemocnici bol Sie Hel-
ler. Narodil sa v roku 1895 v Medzilaborciach. Slúžil 
v Pešom pluku č. 66 z Užhorodu  v hodnos   voja-
ka. O jeho smr   svedčí úmrtný lístok. Podľa toh-
to zdroja zomrel 25. decembra 1915 v nemocnici 
v mestečku Kni  elfeld v Rakúsku. Zdroj neuvádza 
príčinu smr  , ale pravdepodobne utrpel zranenie 
na talianskom fronte a bol prevezený do zázemia. 
Zdravotníckemu personálu sa mu už nepodarilo 
pomôcť a na následky zranenia zomrel. Bol pocho-
vaný 26. decembra 1915 na Vojnovom cintoríne 
Kni  elfi eld. 

opłucnej. Z taką diagnozą był hospitalizowany w 
Szpitalu Garnizonowym nr 1 w Wiedniu. Zmarł 10 
lutego 1915 roku. Został pochowany na cmentarzu 
wojskowym w Wiedniu.

Z ranami ciężkimi zmarł w szpitalu wojskowym 
także szeregowy Mihály Kahán. Urodził się w 1897 
roku w Medzilaborcach. Służył w 99 Pułku Piechoty 
Honwedu z Koszyc. W lipcu 1917 roku został prze-
wieziony do szpitala rezerwowego w Ostrzyhomiu 
z ciężką raną postrzałową pleców. W wyniku odnie-
sionej rany zmarł 5 lipca 1918 roku i został pocho-
wany na cmentarzu wojskowym w Ostrzyhomiu.

Przed swoim smutnym losem 
nie uciekł też szeregowy Péter 
Dzugan. Urodził się w 1893 roku 
w mieście Medzilaborce. Należał 
do 66 Pułku Piechoty z Użhorodu. 
W kwietniu 1917 roku był leczony 
w związku z bliżej nieokreślonymi 
ranami w Szpitalu Garnizonowym 
nr 16 w Budapeszcie. Z powodu 
krwawienia wewnętrznego zmarł 
tam 13 kwietnia 1917 roku. Został 
pochowany 20 kwietnia 1917 r. w 
sektorze wojskowym cmentarza 
Kobanya w Budapeszcie.

Ostatnim żołnierzem z Medzilaborec, który zmarł 
w szpitalu, był Sie Heller, urodzony w 1895 roku w 
Medzilaborcach. Służył w 66 Pułku Piechoty z Użho-
rodu jako szeregowy. Jego śmierć potwierdza akt 
zgonu. Zgodnie z nim zmarł 25 grudnia 1915 r. w 
szpitalu w mieście Kni  elfeld w Austrii. Źródło nie 
podaje przyczyny śmierci, ale jest prawdopodobne, 
że został ranny na froncie włoskim i przewieziony 
na zaplecze. Personel medyczny nie potrafi ł mu już 
pomóc i zmarł na skutek odniesionych ran. Został 
pochowany 26 grudnia 1915 na cmentarzu wojsko-
wym w Kni  elfi eld.        

Rakúsko-uhorská pracka.
Klamra austro-węgierska.

V tabuľke sú uvedené informácie o všetkých zranených a chorých vojakoch z Medzilaboriec, 
ktoré sa podarilo nájsť v zoznamoch strát.

W tabeli zostały podane informacje o wszystkich rannych i chorych żołnierzach z Medzilaborec, 
które udało się znaleźć na listach strat.

Priezvisko
Nazwisko

Meno
Imię

Ročník
Rocznik

Bydlisko
Miejsce 
zamieszkania

Jednotka
Jednostka 

Nemocnica
Szpital

Anygal Dionys 1875 Medzilaborce IR 26 Budapešť, Maďarsko
Budapeszt, Węgry

Bahin Peter 1893 Medzilaborce HIR 9 Košice, Slovensko
Koszyce, Słowacja

Barta Imre 1892 Medzilaborce IR 66 ?

Bernád Jánoš ? Borov LStIR 6 Ajdovščina, Slovinsko 
Ajdovščina, Słowenia

Demko János 1891 Medzilaborce HIR 9 ?
Dolmohucz Péter 1895 Medzilaborce IR 66 ?
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Dzugan Péter 1893 Medzilaborce IR 66 Budapešť, Maďarsko 

Budapeszt, Węgry
Fischer Mano 1881 Medzilaborce FJB 12 ?

Franko Georg 1888 Vydraň IR 66 Cluj, Rumunsko
Cluj, Rumunia

Godina János 1890 Medzilaborce GendBezKom č. 6 Budapešť, Maďarsko
Budapeszt, Węgry

Grundza András 1891 Medzilaborce HIR 9 ?
Grundza Demeter 1873 Medzilaborce HIR 9 ?
Grundzsa Mihály 1889 Medzilaborce IR 66 ?

Heller Baurel 1887 Medzilaborce IR 66 Viedeň, Rakúsko
Wiedeń, Austria

Heller Sie 1895 Medzilaborce IR 66 Kni  elfeld, Rakúsko
Kni  elfeld, Austria

Hicsak Franz 1895 Medzilaborce IR 66 ?
Hoszak Georg 1891 Medzilaborce IR 77 ?

Kahán Mihály 1897 Medzilaborce HIR 9 Ostrihom, Maďarsko
Ostrzyhom, Węgry

Kahan Michael 1894 Medzilaborce IR 66 ?
Kalinyák Ladislaus 1888 Medzilaborce IR 66 ?
Karasz Johann 1885 Medzilaborce IR 66 ?
Klyecsik Peter 1897 Medzilaborce HIR 9 ?
Koczurisin Nikolaus 1894 Medzilaborce IR 66 ?
Kohut Andreas 1893 Vydraň IR 66 – IR 55 ?
Koper  nszki Vazul 1880 Medzilaborce HIR 9 ?
Kopka Miklós 1888 Medzilaborce HIR 9 ?

Koropcsak Péter 1887 Medzilaborce GAR 4 Oradea, Rumunsko 
Oradea, Rumunia

Koruntyak-
Csopki Michael 1888 Medzilaborce IR 66 Brno, Česká republika

Brno, Czechy

Lapisak Michal 1899 Medzilaborce IR 66 Novi Sad, Srbsko
Nowy Sad, Serbia

Lozak Andreas 1876 Vydraň IR 66 Ľubľana, Slovinsko
Lublana, Słowenia

Lutas Johann 1895 Medzilaborce LIR 9 Debrecín, Maďarsko
Debreczyn, Węgry

Lutas Michael 1889 Vydraň IR 66 ?

Mendlovics Izsák 1883 Medzilaborce IR 66 Hranice, Česká republika
Hranice, Czechy

Mihalics Peter 1895 Medzilaborce IR 66 ?

Mihok Nikolaus 1885 Vydraň LIR 10 Satoraljaújhely, Maďarsko
Satoraljaújhély, Węgry

Mina András 1895 Medzilaborce HIR 9 ?
Molmács Andreas 1894 Medzilaborce IR 66 – IR 55 ?
Mulik István 1874 Medzilaborce LstIR 17 ?
Onodi József 1894 Vydraň HIR 9 ?
Palyi Illés 1886 Medzilaborce IR 66 ?
Regrut János 1893 Medzilaborce IR 66 ?
Ribar Georg 1882 Medzilaborce IR 66 ?
Rozsmjaki Imre 1894 Vydraň HIR 9 ?
Sivák István 1895 Medzilaborce HIR 9 ?

Skultety Henrik 1879 Medzilaborce LstIR 1 Budapešť, Maďarsko
Budapeszt, Węgry

Szakrun József 1881 Medzilaborce IR 66 ?

Szrulovics Alexander 1897 Borov HIR 9 Košice, Slovensko 
Koszyce, Słowacja

Szuchy Gyula 1896 Medzilaborce IR 66 ?
Szurma János 1880 Medzilaborce HIR 9 – HIR 313 ?
Tupi Johann 1892 Medzilaborce IR 66 ?
Vigh Marton 1875 Borov LstIR 19 ?

 



  

85

 Vo vojnovom zaja  
Dlhé roky frontového nasadenia priniesli množ-

stvo situácií, pri ktorých sa vojaci mohli dostať do 
zaja  a. Branie zajatcov bolo pre bojujúce strany 
povinnosťou, no malo aj určité plusy. Vojnoví zajat-
ci boli chránení medzinárodnými konvenciami, ale 
mohli  ež poskytnúť dôležité informácie, mohli byť 
propagandis  cky využi   ako príklad pre ich spo-
lubojovníkov. Masa vojnových zajatcov mohla  ež 
slúžiť ako náhradná pracovná sila za milióny mužov 
nasadených na fronte. Na druhej strane, množstvo 
vojnových zajatcov spôsobovalo všetkým bojujú-
cim štátom aj nemalé problémy. Žiadna z krajín ne-
bola pripravená na obrovský počet zajatcov, o kto-
rých sa bolo potrebné postarať do konca vojny. 
Neboli k dispozícii vhodné priestory, zásobovanie 
viazlo, evidencia sa tvorila veľmi pomaly a pod. Tie-
to problémy viac-menej pretrvávali až do repatriá-
cie vojnových zajatcov po skončení vojny.

Problema  ka vojnového zaja  a býva často spoli-
 zovaná a zneužívaná. V jednotkách každej armády 

sa nachádzali  sícky mužov, ktorí mali jasne pro-
 vojnové zmýšľanie. Zážitky z bojov ich ešte viac 

hnali k pokusu o prebehnu  e na druhú stranu. 
Často to nemalo byť vyjadrenie poli  ckého názo-
ru, ale išlo iba o pokus zúfalých mužov, ktorí chceli 
uniknúť vojnovému besneniu, v ktorom nevideli 
žiadny význam. Práve táto normálna ľudská túžba 
stojí za väčšinou prípadov dobrovoľného zaja  a. 
Samozrejme, menšia časť vojakov, ktorí úmyselne 
prebehli k nepriateľovi, bola mo  vovaná poli  cky. 
Títo jednotlivci svoju poli  ckú mo  váciu potom 
vyjadrili ak  vnym účinkovaním. V prípade českých 
alebo slovenských vojakov išlo o vstup do vojen-
ských jedno  ek čs. odboja tzv. československých 
légií.

Úplná väčšina vojakov sa do zaja  a dostávala ne-
dobrovoľne vďaka vývoju konkrétnej frontovej situ-
ácie. Vojaci padali do zaja  a pri hliadkovej činnos  , 
zaskočení v neznámom teréne presilou nepriateľa. 
Do zaja  a sa dostali mnohí zranení, ktorí ostali ležať  
na bojisku pri úspešnom útoku nepriateľa a ústupe 
vlastných jedno  ek. Niekedy sa do zaja  a dostala 
naraz veľká skupina vojakov. Známou udalosťou je 
kapitulácia pevnos   Przemysl, pri ktorej do ruské-
ho zaja  a odpochodovala celá posádka pevnos   
o sile 100-  síc mužov. Veľa vojakov skončilo v zaja   
pri rozvrate bojovej morálky pod vplyvom neúspeš-
ného vývoja na fronte. Príkladom takejto situácie 
môže byť úspešný začiatok Brusilovovej ofenzívy 
v júni 1916 na východnom fronte. Obrovský ruský 
útok prekvapil jednotky štyroch rakúsko-uhorských 
poľných armád. Na mnohých miestach sa podari-
lo ruským jednotkám dosiahnuť hlboké prielomy. 

 Jeńcy wojenni
W ciągu długich lat na linii frontu zdarzało się 

wiele sytuacji, podczas których żołnierze mogli się 
dostać od niewoli. Branie jeńców było obowiązkiem 
walczących stron i miało też pewne plusy. Jeńcy wo-
jenni byli chronieni konwencjami międzynarodowy-
mi, ale mogli także być źródłem istotnych informacji, 
można ich było użyć do działań propagandowych, 
np. wobec ich towarzyszy broni. Duże grupy jeńców 
mogły też służyć jako siła robocza, zastępując milio-
ny mężczyzn wysłanych na front. Z drugiej strony 
liczebność jeńców wojennych sprawiała niemałe 
problemy wszystkim walczącym państwom. Żaden 
kraj nie był przygotowany na tak ogromną liczbę 
jeńców, którym trzeba było zapewnić byt do końca 
wojny. Nie było odpowiednich pomieszczeń, kulało 
zaopatrzenie, ewidencja powstawała bardzo wolno 
itp. Te problemy trwały mniej więcej do czasu repa-
triacji jeńców po zakończeniu wojny.

Kwes  a jeńców wojennych często bywa wykorzy-
stywana politycznie. W każdej armii były tysiące lu-
dzi o poglądach wyraźnie antywojennych. Przeżycia 
wojenne jeszcze mocniej popychały ich do przejścia 
na drugą stronę. Często nie chodziło o zamanife-
stowanie poglądów politycznych, ale raczej o de-
sperację i chęć ucieczki od bezsensownej dla nich 
wojennej zawieruchy. Właśnie ta normalna ludzka 
tęsknota stoi za większością przypadków dobrowol-
nego oddania się do niewoli. Oczywiście niewielka 
część żołnierzy, którzy umyślnie przeszli na stronę 
wroga, miała polityczne motywacje. Potwierdzili je 
aktywnym działaniem. W przypadku żołnierzy cze-
skich lub słowackich chodziło o dołączenie do jed-
nostek czechosłowackiego ruchu wyzwoleńczego, 
tzw. legionów czechosłowackich.

Ogromna większość żołnierzy dostała się do nie-
woli wbrew swojej woli, w wyniku rozwoju sytuacji 
na froncie. Żołnierze ci zostali pojmani podczas pa-
troli, zaskoczeni w nieznanym terenie przez więk-
sze siły nieprzyjaciela. Do niewoli trafi ło też wielu 
rannych, którzy zostali na polu walki po skutecznym 
ataku wroga i odwrocie własnych jednostek. Cza-
sem jeńcami stawała się naraz duża grupa żołnierzy, 
tak było np. po kapitulacji twierdzy Przemyśl, kie-
dy do niewoli rosyjskiej poszła cała załoga twierdzy 
w liczbie 100 tysięcy ludzi. Wielu żołnierzy zostało 
jeńcami po upadku bojowego morale pod wpły-
wem niepowodzeń frontowych. Przykładem takiej 
sytuacji może być dobry początek ofensywy Brusi-
łowa w czerwcu 1916 roku na froncie wschodnim. 
Zmasowany atak Rosjan zaskoczył jednostki czte-
rech austro-węgierskich armii polowych. W wielu 
miejscach jednostkom rosyjskim udało się dokonać 
głębokiego wyłomu. W tej sytuacji na polu walki 
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V takejto situácii panoval na bojisku dokonalý cha-
os. Mnohí vojaci stra  li svojich dôstojníkov, nemali 
žiadne rozkazy ani prehľad o situácii. Takéto pome-
ry vedú veľmi rýchlo k rozvratu a úpadku morálky. 
Tisíce takýchto dezorientovaných vojakov sa veľmi 
ľahko vzdáva do zaja  a. Čím je chaos na bojisku pri 
úspešnej ofenzíve väčší, tým rýchlejšie dochádza 
k rozkladu celých jedno  ek. Kým sa rakúsko-uhor-
skému veleniu podarilo zastaviť chao  cký ústup 
a rozvrat svojej frontovej línie, zajali Rusi vyše 
220-  síc vojakov a dôstojníkov. Je nutné dodať, že 
na východnom alebo balkánskom bojisku padol na 
oboch bojujúcich stranách do zaja  a omnoho väčší 
počet vojakov než na západnom fronte. Na rozdiel 
od sta  ckej zákopovej vojny, ktorá prevládala na 
západnom fronte, na východe celé mesiace prevlá-
dal mobilný spôsob.

Vojaci z Medzilaboriec sa v priebehu vojnovej 
služby mohli dostať na rôzne bojiská. Na každom 
z nich sa mohli dostať do stavu vojnových zajatcov. 
Počas vojny sa teda mohli dostať do zaja  a srbské-
ho, ruského, rumunského a talianskeho. O vojno-
vých zajatcoch z mesta Medzilaborce sa dozvedá-
me iba z jedného druhu prameňov, a to zoznamov 
strát verlustliste. V týchto zoznamoch sa nachádza 
obvykle stručný údaj o zajatcovi. Záznam obsahu-
je meno, priezvisko, bydlisko, rok narodenia, jed-
notku a poznámka kriegsgefangen – teda vojnový 
zajatec. V niektorých prípadoch bol v zázname uve-
dený aj názov zajateckého tábora, alebo aspoň kra-
jina, v ktorej bol dotyčný väznený.

V záznamoch strát sa podarilo nájsť zmienky o 29 
mužoch z Medzilaboriec a pričlenených obcí, ktorí 
sa v priebehu vojny dostali do nepriateľského za-
ja  a. Drvivá väčšina z nich, 22 prípadov, skončila 
v ruskom zaja  . Jeden padol do talianskeho zaja  a 
a v 6 prípadoch záznam neobsahoval údaj o mies-
te. Tieto údaje plne korešpondujú s celkovými šta-
 s  kami, podľa ktorých v priebehu vojny padlo do 

zaja  a 2,8 milióna vojakov, z toho väčšina do zaja-
 a ruského.

Bežný život vojnového zajatca v Rusku sa dá re-
konštruovať na základe spomienok  sícov zajat-
cov, ktorí absolvovali dlhší či kratší zajatecký pobyt 
v Rusku. Ich osud bol rôzny, ale je možné niektoré 
momenty každodenného života zovšeobecniť.

Prvé dni po zaja   strávili zajatci  vo frontovom 
zázemí. Tu sa z nich snažili Rusi získať akékoľvek 
informácie, dochádzalo teda k spravodajskému vy-
ťažovaniu zajatcov. Po tomto vyťažení nasledovala 
cesta do ruského zázemia. Väčšina zajatcov sa v eu-
rópskej čas   Ruska zdržala veľmi krátko. Dlhšie sa 
v tomto priestore zdržali zranení zajatci, ktorí sa lie-
čili v ruských vojenských nemocniciach. Ruské zaja-

panował kompletny chaos. Wielu żołnierzy straciło 
swoich dowódców, nie mieli żadnych rozkazów, na-
wet pojęcia o sytuacji. To wszystko szybko prowadzi 
do rozbicia i upadku morale. Bardzo łatwo jest wziąć 
do niewoli całe tysiące takich zdezorientowanych 
żołnierzy. Im większy chaos na polu bitwy z powodu 
skutecznej ofensywy, tym łatwiej dochodzi do roz-
padu całych jednostek. Zanim dowództwo austro-
-węgierskie powstrzymało chaotyczne cofanie się 
i dezintegrację własnej linii frontu, Rosjanie wzięli 
do niewoli ponad 220 tysięcy żołnierzy i ofi cerów. 
Należy dodać, że na froncie wschodnim lub bałkań-
skim po obu stronach wzięto do niewoli o wiele 
więcej żołnierzy niż na froncie zachodnim. W odróż-
nieniu od statycznej wojny pozycyjnej na zachodzie, 
na wschodzie dominowała wojna manewrowa.

Żołnierze z Medzilaborec podczas służby wojsko-
wej mogli trafi ć na różne fronty. Na każdym z nich 
mogli zostać jeńcami. Czyli w czasie wojny mogli do-
stać się do niewoli serbskiej, rosyjskiej, rumuńskiej 
i włoskiej. Informacje o jeńcach wojennych z miasta 
Medzilaborce czerpiemy tylko z jednego rodzaju 
źródeł, czyli list strat – verlustliste. Na tych listach 
znajdują się zwykle krótkie dane jeńca: imię, nazwi-
sko, miejsce zamieszkania, rok urodzenia, jednostka 
oraz dopisek kriegsgefangen – czyli jeniec wojenny. 
W niektórych przypadkach na listach podano także 
nazwę obozu jenieckiego lub chociaż kraj, w którym 
dana osoba była przetrzymywana.

Na listach strat udało się odnaleźć wzmianki o 29 
mężczyznach z Medzilaborec i okolicznych wsi, któ-
rzy podczas wojny dostali się do niewoli. Ogromna 
większość z nich, czyli 22 osoby, skończyła w nie-
woli rosyjskiej. Jeden został pojmany przez Wło-
chów, a w 6 przypadkach lista nic nie mówi o miej-
scu wzięcia do niewoli. Dane te w pełni są zgodne 
z ogólnymi statystykami, według których w czasie 
wojny do niewoli dostało się 2,8 miliona żołnierzy, 
w tym porażająca większość do niewoli rosyjskiej.

Zwykłe życie jeńca wojennego w Rosji można 
zrekonstruować na podstawie wspomnień tysięcy 
więźniów, którzy dostali się do rosyjskiej niewoli na 
krótszy lub dłuższy czas. Ich losy były różne, ale nie-
które momenty jenieckiej codzienności wyglądały 
jednakowo.

Pierwsze dni w niewoli jeńcy spędzali na zapleczu 
frontowym. Tu Rosjanie starali się uzyskać od nich 
jakiekolwiek informacje, czyli dochodziło do prze-
słuchań. Potem odsyłano ich na rosyjskie tyły. Więk-
szość jeńców spędziła niewiele czasu w europejskiej 
części Rosji. Dłużej pozostawali tu ranni, którzy le-
czyli się w rosyjskich szpitalach wojskowych. Obo-
zy jenieckie znajdowały się w odległych częściach 
Imperium Rosyjskiego, gdzie często nie trzeba było 
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tecké tábory boli umiestnené v odľahlých čas  ach 
ruského impéria, kde často ani nebolo nutné pre-
háňať bezpečnostné opatrenia. Už len vzdialenosť, 
ktorá delila zajatcov od ich domoviny, odrádzala 
väčšinu väzňov od úteku.

Štáty bojujúce v prvej svetovej vojne boli sig-
natármi „Dohovoru o zákonoch a obyčajoch po-
zemnej vojny“ podpísaného 18. októbra 1907 
v holandskom Haagu. Zaja   vojaci spadali pod 
právomoc štátu, ktorý ich zajal. Malo sa s nimi za 
každých okolnos   zaobchádzať ľudsky, mali im ne-
chať osobné veci a primerane sa o nich postarať. 
To, samozrejme, záviselo od možnos   dotyčného 
štátu. S pokračujúcou vojnou sa ekonomická situ-
ácia väčšiny krajín zhoršovala. Preto je jasné, že 
bojujúce štáty si nemohli dovoliť rozmaznávať ani 
vlastné obyvateľstvo. Je logické, že v  starostlivos   
o zajatcov pretrvávali nedostatky. Podľa konvencií 
mohli byť zajatci využívaní na pracovné účely, kto-
ré nemali priamy vzťah k prebiehajúcim vojenským 
akciám. Túto zásadu všetky štáty obchádzali.

Vďaka svojmu zaja  u sa mnohí zajatci dosta-
li do skutočne exo  ckých oblas  . Ruské zajatecké 
tábory sa nachádzali pri staniciach Transsibírskej 
magistrály ako Kazaň, Čeľjabinsk, Omsk, Kujbyšev, 
Novosibirsk, Krasnojarsk, Čita a ďalšie. Mnohé tá-
bory sa nachádzali na území dnešného Kazachsta-
nu, Turkmenistanu, či Uzbekistanu. Podmienky 
v každom tábore mali svoje špecifi ká. V zaja   si 
mnoho mužov uvedomilo, že v existenčných situá-
ciách sa drama  cky menia ľudské priority. V celko-
vo ťažkom rozpoložení sa bežný zajatec tešil z vecí, 
o ktoré by v predvojnovom živote ani nezakopol. 
Život vojnových zajatcov sa točil okolo niekoľkých 
základných faktorov.

Jedným zo základných problémov bolo jedlo. 
Jedlo väzni dostávali centrálne z táborovej kuchy-
ne v závislos   od miestnych podmienok. Kvalita 
a kvan  ta jedla bola nedostatočná. Väzni si po-
stupne zvykli na špinavé nádoby, nečistotu v jedle, 
skazené potraviny, hmyz a pod. Mnohé spomienky 
uvádzajú, že pred vojnou by ich nikto nedonú  l jesť 
také jedlo v takých podmienkach ako v zajateckých 
táboroch. Chuť prežiť však nú  la väzňov zľavovať 
zo svojich nárokov. Objavovali sa aj nedostatky 
v prideľovaní stravy. To značí, že sa jedlo vydáva-
lo v rôznych časoch a stávalo sa, že na niektorých 
väzňov nedošlo. Strava mala nízke výživné hodno-
ty, mala nedostatok vitamínov a minerálov. To v ko-
nečnom dôsledku viedlo k podvýžive väzňov. Za-
jatcom chýbalo najmä mäso, a jeho nedostatok sa 
snažili napraviť akýmkoľvek dostupným riešením. 
Jedlo bolo rozdeľované v misách nazývaných baka. 
Tieto misy boli určené pre 10 ľudí. Každá skupina 

przesadnie dbać o bezpieczeństwo. Już sama odle-
głość, która dzieliła jeńców od ich domu, zniechęca-
ła od ucieczki.

Państwa biorące udział w pierwszej wojnie świa-
towej były sygnatariuszami Konwencji haskiej 
o sposobie prowadzenia wojny na lądzie, podpi-
sanej 18 października 1907 roku w holenderskiej 
Hadze. Żołnierze wzięci do niewoli podlegali usta-
wodawstwu państwa, które ich wzięło do niewoli. 
Należało z nimi w każdych okolicznościach obcho-
dzić się po ludzku, pozostawić im rzeczy osobiste 
i odpowiednio się nimi zająć. To oczywiście zależało 
od możliwości danego państwa. W miarę przedłu-
żania się wojny sytuacja ekonomiczna większości 
krajów pogarszała się. Kraje uczestniczące w wojnie 
nie mogły sobie więc pozwolić na rozpieszczanie 
nawet własnych obywateli. Z tego wynika, że w za-
opatrzeniu jeńców były braki. Zgodnie z konwencją 
jeńcy mieli być angażowani do prac, które nie miały 
bezpośredniego wypływu na toczące się walki. Tę 
zasadę obchodziły wszystkie państwa.

Wielu jeńców dotarło do naprawdę egzotycz-
nych miejsc. Rosyjskie obozy jenieckie znajdowały 
się przy stacjach Kolei Transsyberyjskiej, takich jak 
Kazań, Czelabińsk, Omsk, Kujbyszew, Nowosybirsk, 
Krasnojarsk, Czyta i inne. Wiele obozów utworzono 
na terenie dzisiejszego Kazachstanu, Turkmenistanu 
czy Uzbekistanu. Warunki w każdym z nich były spe-
cyfi czne. W niewoli wielu ludzi uświadomiło sobie, 
że w sytuacjach dotyczących życia i śmierci drama-
tycznie zmieniają się ludzkie priorytety. W ogólnie 
ciężkim położeniu zwykły jeniec cieszył się z rzeczy, 
na które w przedwojennym życiu nawet by się nie 
obejrzał. Życie jeńców wojennych toczyło się wokół 
kilku podstawowych czynników.

Jednym z głównych problemów, wokół którego 
toczył się dzień jeńca wojennego było jedzenie. 
Więźniowie dostawali posiłki przygotowywane w 
kuchni obozowej. Jakość i ilość jedzenia była nie-
wystarczająca. Jeńcy stopniowo przyzwyczajali się 
do brudnych naczyń, śmieci w jedzeniu, popsutej 
żywności, robaków itp. We wspomnieniach wielu 
podkreślało, że przed wojną nikt by ich nie zmusił 
do jedzenia takich rzeczy w takich warunkach, ja-
kie panowały w obozach jenieckich. Jednak chęć 
przeżycia stopniowo obniżała wymagania. Wystę-
powały też braki w przydziale jedzenia, co oznacza, 
że posiłki wydawano o różnych godzinach i bywało, 
że dla niektórych więźniów nic nie zostawało. Racje 
miały niską wartość odżywczą, brakowało witamin 
i minerałów. Prowadziło to do niedożywienia więź-
niów. Jeńcom brakowało przede wszystkim mięsa, 
jego braki starali się uzupełnić na wszelkie możli-
we sposoby. Jedzenie było rozdawane w misach 
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väzňov si muselo jedlo rozdeliť sama. Konfl ikty pri 
delení jedla boli na dennom poriadku. Zaujímavé 
je, že zajatcom po príchode do tábora boli odob-
rané osobné vojenské misky a príbory. Samozrej-
mosťou bolo, že sa na ostatných väzňoch priživoval 
personál kuchyne, ktorý bol  ež tvorený väzňami. 
Morálne zábrany išli v takomto prostredí bokom.

Problémy sa vyskytovali aj pri zabezpečení pit-
ného režimu. Zajatci si veľmi rýchlo zvykli na ruský 
spôsob pi  a čaju. Nutnosťou bolo preváranie vody 
na pi  e z hygienických a zdravotných dôvodov. 
Vody bolo v táboroch nedostatok. Často sa musela 
zabezpečovať z väčšej vzdialenos  . Vodu museli za-
bezpečovať samotní väzni. Bola to namáhavá a ne-
obľúbená práca, no mimoriadne dôležitá.

Okrem veľmi kri  ckých spomienok existujú aj 
spomienky, ktoré pobyt v ruských zajateckých tá-
boroch nehodno  a tak nega  vne. Sú zväčša  z prvej 
fázy vojny. Podmienky v zajateckých táboroch sa 
zhoršovali postupne so zväčšujúcim sa počtom za-
jatcov a zhoršovaním ekonomickej situácie v Rus-
ku. Veľmi zlé podmienky prevládali od roku 1917. 
Mnohí vojaci sa mali oveľa lepšie v čase nasadenia 
na sezónne práce, keď dočasne bývali a stravovali 
sa v roľníckych rodinách.  Vojaci mali rôzne mož-
nos   získavať jedlo aj od civilistov a súkromných 
predajcov. Na to však museli mať prostriedky. Ten-
to opis sa týkal  pomerov v zajateckých táboroch 
pre vojakov. Osobité podmienky mali samozrejme 
dôstojníci, ktorí mali k dispozícii omnoho kvalitnej-
šiu stravu.

Zajatecké tábory v žiadnej krajine neoplývali lu-
xusom. Ani  e ruské neboli výnimkou. Zajatci bý-
vali v drevených barakoch či zemniciach. Ani Rusko 
nebolo pripravené na také počty zajatcov, takže sa 
stávalo, že väzni boli dočasne umiestnení v cha-
trných stanoch, či dokonca pod holým nebom. 
Preplnenosť táborov a nedostatočné hygienické 
podmienky viedli k rozšíreniu parazitov. To, samo-
zrejme, zvyšovalo riziko vzniku epidémií nákazli-
vých chorôb ako týfus, cholera, či v južnejších ob-
las  ach častá malária. Blchy a ploš  ce spôsobovali 
zajatcom hotové muky. Na ich likvidáciu si zajatci 
vymýšľali rôzne zaručené spôsoby. Pri všeobec-
nom zamorení celého tábora však nebolo možné 
na dlho tomuto trápeniu uniknúť. Parazity sa dali 
z času na čas zničiť parnou procedúrou, čo však ťaž-
ko poškodzovalo oblečenie.

Spalo sa na niekoľkoposchodových drevených 
a neohobľovaných  pričniach. Jeden zo zajatcov 
spomínal, že v rakúsko-uhorských väzniciach mali 
ťažkí zločinci dvakrát za mesiac trest zostrený spa-
ním na tvrdom lôžku. To, čo bolo v mieri trestom 
pre zločincov, bolo pre vojnových zajatcov úplne 

zwanych baka, przeznaczonych dla 10 ludzi. Każda 
grupa więźniów musiała sama rozdzielić posiłek 
między siebie. Konfl ikty przy takim racjonowaniu 
były na porządku dziennym. Interesujące jest, że po 
przybyciu do obozu jeńcom odbierano własne miski 
i sztućce. Oczywiste było, że personel kuchni, stwo-
rzony z jeńców, dożywiał się kosztem pozostałych. 
Pozbywano się wszelkich oporów moralnych.

Problemem bywało też zaopatrzenie w wodę. 
Jeńcy szybko przywykli do rosyjskiego sposobu pi-
cia herbaty. Z powodów higienicznych i zdrowot-
nych niezbędne było przegotowanie wody do picia, 
której zawsze w obozach brakowało. Czasem trzeba 
było ją przynosić z daleka. Więźniowie musieli sami 
zadbać o wodę dla siebie. Była to wyczerpująca 
i nielubiana, ale wyjątkowo ważna praca.

Oprócz bardzo krytycznych wspomnień są też ta-
kie, które nie zawierają negatywnej oceny pobytu 
w rosyjskich obozach jenieckich. W większości są 
to wspomnienia z pierwszej fazy wojny. Warunki 
w obozach pogarszały się stopniowo wraz ze wzro-
stem liczby jeńców i osłabieniem ekonomicznym 
Rosji. Bardzo złe warunki przeważały od 1917 roku. 
Wielu żołnierzy miało się o wiele lepiej w okresie 
prac sezonowych, kiedy sezonowo mieszkali i żywili 
się u rodzin rolników. Żołnierze mieli też różne moż-
liwości zdobycia żywności od cywilów i prywatnych 
sprzedawców. Na to jednak musieli mieć środki.

Powyższy opis dotyczył sytuacji w obozach jeniec-
kich dla szeregowych żołnierzy. Oczywiście inne wa-
runki mieli ofi cerowie, którzy mieli dostęp do lep-
szego jedzenia

Obozy jenieckie w żadnym kraju nie opływały w 
luksusy. Rosyjskie nie były wyjątkiem. Jeńcy miesz-
kali w drewnianych barakach lub w ziemiankach. 
Rosja nie była przygotowana na taki napływ jeńców, 
więc bywało, że więźniów czasowo umieszczano w 
lichych namiotach, albo nawet pod gołym niebem. 
Przepełnienie w obozach i złe warunki higieniczne 
prowadziły do rozprzestrzeniania się pasożytów, 
co oczywiście zwiększało ryzyko wybuchu epidemii 
chorób zakaźnych, np. tyfusu, cholery, a na obsza-
rach południowych malarii. Pchły i pluskwy spra-
wiały jeńcom prawdziwe męki. Więźniowie wymy-
ślali różne skuteczne sposoby, by się ich pozbyć. 
Jednak w przypadku kiedy były w całym obozie nie 
można było tej pladze trwale zaradzić. Pasożyty od 
czasu do czasu były likwidowane przez wyparzanie, 
co jednak niszczyło odzież.

Spano na kilkupiętrowych, drewnianych, nieohe-
blowanych pryczach. Jeden z jeńców wspominał, 
że w więzieniach austro-węgierskich poważnych 
przestępców dwa razy w miesiącu karano spaniem 
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normálnou vecou. Veľkým problémom bolo ob-
lečenie. Od ruských úradov sa fasovalo oblečenie 
alebo topánky len na začiatku vojny. Všetko oble-
čenie a topánky boli určené pre armádu a väzni 
si  ich museli získavať všelijakým pokútnym spôso-
bom, čo nebolo jednoduché. Zachovalé topánky či 
oblečenie sa bralo aj mŕtvym spoluväzňom. Otázka 
nedostatočného oblečenia trápila väzňov najmä 
v zime.

Vzhľadom na hygienické a stravovacie podmien-
ky vládnuce v tábore boli choroby a smrť bežnou 
súčasťou táborového života. V zajateckých tábo-
roch zomreli  sícky väzňov. Epidémie mali obzvlášť 
ťažký priebeh v táboroch, ktoré sa nachádzali v se-
vernejších alebo južnejších oblas  ach ruskej ríše. 
Epidémie sa vymykali spod kontroly najmä vďaka 
nedostatočnej lekárskej starostlivos   a defi citu lie-
kov. Na  síce zajatcov pripadal v lepšom prípade je-
den lekár, často medik s nedokončeným vzdelaním. 
Nezvládanie epidémie sa prejavovalo strašným 
spôsobom, známe sú napr. cholerové baraky. Voja-
kov nakazených cholerou jednoducho sústredili 
do jedného baraku, na ktorom stráže zatĺkli okná 
a dvere. Následne boli chorí ponechaní svojmu 
osudu. Zajatci sa veľmi obávali, že budú vybraní na 
zobliekanie mŕtvych či kopanie hrobov, kde vo veľ-
kej miere hrozila nákaza. V podmienkach zúriacej 
epidémie bolo dôležité uchovať si nielen fyzické, 
ale aj duševné zdravie. Mnohí zajatci zaja  e nepre-
žili, pretože sa mentálne opus  li. 

Najhoršie bolo, že nemocní na rôzne choroby 
boli umiestnení spolu v barakoch. Mnohí preživší 
uvádzajú, že na noc sa zatvárali okná a dvere na 
barakoch zvonku. Nádoby na potrebu nestačili pre 
množstvo mužov chorých na dyzentériu, a  to boli 
nútení si uľaviť, kde sa dalo. V takto znečistenom 
baraku muselo stráviť niekoľko desiatok chorých 
mužov celú noc, bez možnos   prístupu čerstvého 
vzduchu.

Tábory boli zaplavené parazitmi, ktoré prenáša-
li rôzne choroby. Najčastejšie boli cholera, dyzen-
téria, malária, brušný a škvrnitý týfus. Výsledkom 
každej epidémie boli stovky mŕtvych. Zajatecké cin-
toríny boli obvykle vedľa táborov. Počas epidémií 
sa  eto cintoríny desivo rozrastali.

Nie v každom tábore boli podmienky rovnako 
zlé. Priam desivú povesť si vyslúžil tábor Zolotaja 
Orda v dnešnom Turkmenistane. Počas veľkých 
epidémií tu zomieralo asi 70 ľudí denne. Zajatci 
sa museli sami postarať o mŕtvych. Veliteľ tábora 
kše  oval s oblečením, takže nú  l zajatcov vyzlie-
kať mŕtvych, šatstvo vykazoval ako spotrebované 
a neskôr ho predával. V tomto tábore zahynulo aj 
veľa Slovákov. Dokázateľne vieme iden  fi kovať asi 

na twardym łóżku. To, co w czasie pokoju było karą 
dla przestępców, dla jeńców wojennych było rzeczą 
normalną. Dużym problemem były ubrania. Odzież 
lub obuwie fasowano z urzędów rosyjskich tylko na 
początku wojny. Później wszystko było przeznaczo-
ne dla armii, a więźniowie musieli zdobywać ubra-
nia i buty na wszelkie niedozwolone sposoby, co nie 
było łatwe. Obuwie oraz odzież zabierano też mar-
twym współwięźniom. Kwes  a braku ubrania doku-
czała więźniom przede wszystkim zimą.

W związku z warunkami higienicznymi panują-
cymi w obozach choroby i śmierć były na porząd-
ku dziennym. W obozach jenieckich zmarły tysiące 
więźniów. Epidemie o wyjątkowo ciężkim przebie-
gu zdarzały się w miejscach wysuniętych na północ 
lub południe Imperium Rosyjskiego. Wymykały się 
spod kontroli przede wszystkim z powodu niewy-
starczającej opieki lekarskiej i braku leków. Na tysią-
ce jeńców w najlepszym przypadku przypadał jeden 
lekarz, często tylko medyk z niepełnym wykształce-
niem. Brak kontroli nad epidemiami miał straszne 
skutki. Znane są np. baraki choleryczne. Żołnierzy 
zarażonych cholerą gromadzono w jednym baraku, 
w którym strażnicy zamykali okna i drzwi, i pozosta-
wiano ich samych sobie. Jeńcy bardzo się obawiali, 
że zostaną wybrani do rozbierania zmarłych lub ko-
pania grobów, co było obciążone dużym ryzykiem 
zakażenia. W warunkach szalejącej epidemii ważne 
było zachowanie zdrowia nie tylko fi zycznego, ale 
też psychicznego. Wielu jeńców nie przeżyło niewo-
li z powodu osłabienia psychiki.

Najgorsze było to, że chorzy na różne choroby byli 
umieszczani w tym samym baraku. Wielu z tych, 
którzy przeżyli, opowiadało, że na noc okna i drzwi 
w barakach zamykano od zewnątrz. Nie starczało 
wiader, bo wielu chorych miało dyzenterię i zała-
twiało swoje potrzeby gdzie popadnie. W tak zanie-
czyszczonym pomieszczeniu kilkudziesięciu chorych 
musiało spędzić całą noc bez dostępu do świeżego 
powietrza.

Obozy były pełne pasożytów, które przenosiły róż-
ne choroby. Najczęściej cholerę, dyzenterię, mala-
rię, dur brzuszny i tyfus plamisty. Każda epidemia 
zbierała obfi te żniwo. Cmentarze jenieckie uloko-
wane zwykle obok obozów podczas epidemii za-
trważająco szybko się rozrastały.

Nie w każdym obozie panowały tak samo złe wa-
runki. Jedną z najstraszniejszych opinii miał obóz 
Zołotaja Orda w dzisiejszym Turkmenistanie. W 
czasie wielkich epidemii umierało tu nawet 70 osób 
dziennie. Jeńcy musieli sami zajmować się zmar-
łymi. Dowódca obozu handlował odzieżą, więc 
zmuszał więźniów do rozbierania trupów, ubrania 
zdejmował ze stanu jako zużyte, a potem je sprze-
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60 mužov z rôznych kútov Slovenska. Ani ostatné 
tábory v oblas   Strednej Ázie nemali dobrú povesť. 
Zo šies  ch mužov z mesta Medzilaborce, ktorí do-
kázateľne zomreli v ruských zajateckých táboroch, 
štyria zomreli v Strednej Ázii. Prvým z nich bol Mi-
chal Czuper narodený v roku 1895 v meste Medzi-
laborce. Tento vojak Pešieho pluku č. 66  zomrel 
v apríli 1915 vo vojenskej nemocnici v meste Sa-
markand v dnešnom Uzbekistane. Príčinou smr   
bol týfus. Ďalším známym prípadom je Michal Su-
per narodený v roku 1895  v meste Medzilaborce. 
Slúžil v Honvédskom pešom pluku č. 9 z Košíc. Aj 
tento muž zomrel vo vojenskej nemocnici v Samar-
kande v októbri 1915. Zaujímavá je zhoda údajov 
medzi týmito dvoma mužmi. Nápadne sa podobajú 
mená, ročník narodenia a miesto smr  . Rozdielne 
sú iba jednotky, v ktorých muži slúžili a dátum smr-
 . Tre  m prípadom bol vojak Andrej Šuško narode-

ný v roku 1875 v obci Borov. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 a zomrel v tábore Chodžent, v súčasnos   Khu-
jand v Tadžikistane. Príčinou smr   bola cholera.  
Štvrtým bol  Mihály Galazsin narodený v roku 1897 
v Medzilaborciach. Slúžil v Honvédskom pešom 
pluku č. 9 z Košíc v hodnos   vojaka. Zomrel v za-
jateckom tábore Tschardschuj v dnešnom Uzbekis-
tane. Príčina smr   nie je známa. Dvaja zo štyroch 
mužov zomreli na najbežnejšie choroby, ktoré sa 
v táboroch vyskytovali. Ďalším prípadom bol Mi-
chal Gula narodený v roku 1891 vo Vydrani. Slúžil 
v Pešom pluku č. 66 z Užhorodu. Vojak Michal Gula 
zomrel až v máji 1918, teda v čase, keď už boľše-
vické Rusko uzavrelo s Centrálnymi mocnosťami 
separátny mier. Tento vojak zomrel vo vojenskej 
nemocnici v meste Nowo-Nikolajewsk, v súčasnos-
  Novosibirsk v Rusku. Príčina smr   nie je známa. 

Posledným zajatcom, ktorý zomrel v ruskom zaja   
bol Ján Lapihuska. Narodil sa v roku 1884 v meste 
Medzilaborce. Slúžil v Honvédskom pešom pluku č. 
9 z Košíc v hodnos   vojaka. Padol do ruského za-
ja  a a bol umiestnený do zajateckého tábora pri 
Ižovskom závode, v gubernii Vjatka, v súčasnos   
mesto Kirov v Rusku. Podľa úmrtného lístka zomrel 
v jeseni 1915, pravdepodobne počas epidémie nie-
ktorej z bežných chorôb. Bol pochovaný na miest-
nom zajateckom cintoríne.

V zajateckých táboroch vládli zložité sociálne 
vzťahy. Väzni sa delili do rôznych skupín a pod-
skupín. Jedno zo základných delení bolo podľa 
národnos  . Jazyk sa stal rozlišovacím znamením. 
Druhým deliacim kritériom bolo poli  cké hľadisko. 
V táboroch sa tvorili skupiny lojálnych monarchis-
tov a prívržencov odboja. Drvivá väčšina väzňov 
však bola poli  cky nerozhodná. Špeciálne postave-
nie mali zajatci, ktorí vďaka znalos   ruského jazyka 
zaujali určité postavenie v táborovej správe. Z toh-

dawał. W tym obozie zginęło prawie 60 jeńców 
z różnych zakątków Słowacji. Ale pozostałe obozy w 
Azji Środkowej również nie cieszyły się dobrą sławą. 
Spośród sześciu mężczyzn z miasta Medzilaborce, 
których śmierć w rosyjskich obozach jenieckich zo-
stała udokumentowana, czterech zmarło w właśnie 
Azji Środkowej. Pierwszym z nich był Michal Czuper 
urodzony w roku 1895 w mieście Medzilaborce. Żoł-
nierz 66 Pułku Piechoty zmarł w kwietniu 1915 roku 
w szpitalu wojskowym w Samarkandzie na terenie 
dzisiejszego Uzbekistanu. Przyczyną śmierci był ty-
fus. Kolejny udokumentowany przypadek to Michal 
Super urodzony w 1895 roku w mieście Medzila-
borce. Służył w 9 Pułku Piechoty Honwedu z Koszyc. 
Ten mężczyzna także umarł w szpitalu wojskowym 
w Samarkandzie w październiku 1915 roku. Uwagę 
zwraca zbieżność danych - te same imiona, rok uro-
dzenia i miejsce śmierci. Inne są tylko jednostki, w 
których służyli i daty śmierci. Trzecią osobą był sze-
regowy Andrej Šuško urodzony w roku 1875 w miej-
scowości Borov. Służył w 66 Pułku Piechoty, a zmarł 
w obozie Chodżent, obecnie Khujand w Tadżyki-
stanie. Przyczyną śmierci była cholera. Czwarty to 
Mihály Galazsin urodzony w roku 1897 w Medzila-
borcach. Służył w 9 Pułku Piechoty z Koszyc jako sze-
regowy. Zmarł w obozie jenieckim Tschardschuj, na 
terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Przyczyna śmierci 
jest nieznana. Dwóch z czterech mężczyzn zmarło 
na choroby powszechnie występujące w obozach. 
Kolejnym był Michal Gula urodzony w roku 1891 w 
miejscowości Vydraň. Służył w 66 Pułku Piechoty 
z Użhorodu. Szeregowy Michal Gula zmarł dopiero 
w maju 1918 r., kiedy już bolszewicka Rosja zawarła 
pokój z państwami centralnymi. Ten żołnierz zmarł 
w szpitalu wojskowym w mieście Nowonikołajewsk, 
obecnie Nowosybirsk w Rosji. Przyczyna śmierci jest 
nieznana. Ostatnim jeńcem, który zmarł w rosyjskiej 
niewoli, był Ján Lapihuska. Urodził się w 1884 roku 
w mieście Medzilaborce. Służył w 9 Pułku Piechoty 
z Koszyc jako szeregowy. Trafi ł do rosyjskiej niewo-
li i został umieszczony w obozie jenieckim przy za-
kładzie przemysłowym w Iżewsku, gubernia Wiat-
ka, obecnie miasto Kirow w Rosji. Zgodnie z aktem 
zgonu zmarł jesienią 1915 roku, prawdopodobnie 
podczas epidemii jednej ze zwykle występujących 
chorób. Został pochowany na miejscowym cmenta-
rzu jenieckim.

W obozach jenieckich panowały skomplikowa-
ne stosunki społeczne. Więźniowie dzielili się na 
różne grupy i podgrupy. Jednym z podstawowych 
kryteriów podziału była narodowość. Język stał się 
znakiem rozpoznawczym. Drugim kryterium były 
poglądy polityczne. W obozach tworzyły się grupy 
lojalnych monarchistów i zwolenników zmian. Jed-
nak ogromna większość więźniów była politycznie 
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to postavenia im, samozrejme, vyplývali mnohé 
výhody.

Špecifi ckú stránku života v táboroch predsta-
vovala zločinnosť. Kriminalita sa prejavovala ne-
ustálymi krádežami. Kradlo sa čokoľvek, pretože 
v týchto podmienkach malo hodnotu všetko. Ku 
krádežiam sa uchyľovali aj ľudia, ktorí pred vojnou 
v civile nemali s podobnou činnosťou žiadne skúse-
nos  . Niektorí sa vypracovali na špičkovú úroveň. 
Núdza proste prinú  la väzňov pomáhať si k preži-
 u aj takýmto spôsobom. Obeťou krádeží neboli 

len spoluväzni, ale aj ruský erár.
Okrem toho, čo ubíjalo väzňov fyzicky tu bol aj 

dôležitý faktor, na ktorí si spomínajú snáď všetci 
väzni – množstvo času vyplneného všadeprítom-
nou nudou. Väzni sa snažili skrá  ť čas akýmkoľvek 
zamestnaním či činnosťou. V zajateckých táboroch 
vznikali divadelné predstavenia, hudobné vystú-
penia, vydávali sa 
improvizované ča-
sopisy, dokonca sa 
organizovali učeb-
né kurzy jazykov. 
Mnohí zajatci sa 
naučili výborne ko-
munikovať v ruš  -
ne. Zajatci si sami 
museli vyrábať po-
môcky na krátenie 
chvíle, napr. hracie 
karty či šachovnice. 
Mnohé z nich boli 
naozaj vydarené 
umelecké kúsky. 
Väzni si  ež vyrába-
li predmety osob-
nej potreby, napr. 
fajky, malé kufríky, 
prívesky, a pod. Šikovní jednotlivci si takouto čin-
nosťou vedeli dobre privyrobiť. Obľúbenou kra-
tochvíľou bolo čítanie. Veľmi ťažko sa však zháňali 
knihy. Väčšina dostupných bola v ruš  ne, takže ná-
ruživí čitatelia museli ovládať tento jazyk.

Na vojnových zajatcov ťažko doliehala izolácia 
od domova a rodín. Napriek rôznym problémom 
existovala možnosť kontaktu s domovom. Záleži-
tos   zajatcov riadila v každom štáte informačná 
kancelária, ktorá mala byť založená v každom štá-
te podľa medzinárodných dohovorov. Každý zaja-
tec mal byť zaevidovaný, a prostredníctvom tejto 
kancelárie mali byť riešené všetky záležitos   voj-
nových zajatcov. Zoznamy vojnových zajatcov boli 
odovzdané národným pobočkám Červeného kríža, 
ktoré ich prostredníctvom centrály v Ženeve evido-

niezdecydowana. Specjalnymi względami cieszyli 
się jeńcy, którzy dzięki znajomości rosyjskiego peł-
nili konkretne funkcje w administracji obozowej. 
Oczywiście czerpali z tego wiele korzyści.

Specyfi czną stroną życia obozowego była prze-
stępczość, która objawiała się ciągłymi kradzieża-
mi. Kradziono wszystko, gdyż w tak niecodziennych 
warunkach wszystko miało jakąś wartość. Kradli 
także ludzie, którzy przed wojną, w cywilu, nigdy 
by tego nie zrobili. Niektórzy dochodzili w kradzie-
ży do perfekcji. Po prostu nędza pchała więźniów 
do radzenia sobie także w taki sposób. Ofi arami 
kradzieży byli nie tylko współwięźniowie, ale także 
rosyjskie mienie państwowe.

Oprócz czynników, które łamały więźniów fi zycz-
nie, był też inny – równie ważny, o którym wspomi-
nają chyba wszyscy. Mnóstwo pustego czasu wypeł-
nionego wszechobecną nudą. Jeńcy starali się zabić 

czas czymkolwiek. 
W obozach orga-
nizowano przed-
stawienia teatral-
ne, odbywały się 
występy muzycz-
ne, wydawano 
improwizowane 
gazetki, organizo-
wano kursy nauki 
języków. Wielu 
jeńców nauczyło 
się świetnie mó-
wić po rosyjsku. 
Jeńcy sami musie-
li przygotowywać 
pomoce do zabi-
jania czasu i nudy, 
np. karty do gry 
czy szachownice. 

Niektóre z tych dzieł miały niemałą wartość arty-
styczną. Więźniowie wykonywali przedmioty oso-
biste, np. fajki, małe szkatułki, wisiorki itp. Ci bar-
dziej zręczni potrafi li w ten sposób nieźle zarobić. 
Lubianą czynnością było czytanie, jednak o książki 
nie było łatwo. Większość dostępnych była po ro-
syjsku, wiec namiętni czytelnicy musieli znać rosyj-
ski.

Jeńcy wojenni ciężko znosili izolację od domu 
i rodzin. Pomimo rożnych problemów istniała 
możliwość kontaktu z bliskimi. Sprawami jeńców 
zajmowało się biuro informacyjne, obowiązkowo 
tworzone w każdym kraju zgodnie z warunkami 
konwencji. Każdy jeniec powinien być zarejestro-
wany, by za pośrednictwem tego biura mógł na-
wiązywać kontakt ze światem. Listy jeńców wojen-

Rakúsko-uhorskí zajatci v Rusku.
Jeńcy austro-węgierscy w Rosji.
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vali. Práve prostredníctvom Červeného kríža bolo 
možné zajatcom doručovať aj listy či balíky na pri-
lepšenie. Problémom bol dlhý čas doručenia zásie-
lok. V zásielkach boli peniaze, oblečenie, ale hlavne 
korešpondenčné lístky so stručnými informáciami. 
Pre zajatcov znamenali takéto ojedinelé kontakty 
s domovom možnosť na chvíľu opäť sa stať normál-
nym človekom, a aspoň na moment zabudnúť na 
svoju súčasnú situáciu. Mnoho zásielok sa stra  lo, 
mnoho ich bolo nedoručených kvôli problémom 
ruskej pošty. V jednej spomienke sa uvádza, že na 
pošte v Omsku sa nahromadilo až 2000 zásielok 
pre vojnových zajatcov, a preto boli na poštu po-
slaní samotní zajatci, aby pomohli situáciu vyriešiť. 
Veľkým problémom bolo, že poštoví úradníci neo-
vládali la  nku a nedokázali zabezpečiť doručenie 
správnemu adresátovi. Veľa zásielok nebolo nikdy 
doručených, pretože zajatci boli presúvaní z tábora 
do tábora.

Únikom z nudy a depresívneho prostredia zaja-
teckých táborov bolo pracovné nasadenie. Medzi 
väzňami bola obľúbená najmä práca v poľnohos-
podárstve. Väzni boli zamestnaní ako pomocníci na 
jednotlivých gazdovstvách. Práca nielen rušila ste-
reotyp života v zajateckom tábore, ale človek  ež 
trávil čas na čerstvom vzduchu, dostával omnoho 
lepšiu stravu, mohol si privyrobiť, no najmä sa do-
stal do kontaktu s civilmi, ženami a deťmi. Takéto 
kontakty umožňovali väzňom nadobudnúť aspoň 
na chvíľu pocit normálneho života. Nedobrú povesť 
mali pracovné ponuky z lomov a baní.  Práca tu bola 
extrémne ťažká a životné podmienky veľmi zlé. 

Špecifi ckou otázkou súvisiacou s vojnovými zajat-
cami sú úteky. Neexistujú žiadne šta  s  ky, z kto-
rých by sa dalo vychádzať, iba individuálne zmienky 
v spomienkach rôznych zajatcov. Ako už bolo spo-
mínané, odľahlé des  nácie, v ktorých boli ruské 
zajatecké tábory, kládli myšlienkam na útek vážne 
prekážky. Inak boli bezpečnostné opatrenia pomer-
ne benevolentné. Neprítomnosť väzňov sa obvykle 
zis  la až pri večernom sčítavaní, keď sa hlavne zis-
ťovalo, koľko väzňov zomrelo. Hlavným mo  vom 
úteku bol stav, keď sa nepríjemné podmienky v tá-
bore zmenili na vyslovene zlé. Existujú spomienky, 
podľa ktorých boli dôvodom na útek desivé epidé-
mie vymykajúce sa spod kontroly. Nádeje na úspeš-
ný útek boli veľmi malé, napriek tomu, že z tábora 
sa utečenci obvykle dostali veľmi ľahko. Mnohých 
utečencov nahlásili miestni obyvatelia, ktorí pred-
tým neváhali od utečencov zinkasovať úplatky za 
informácie. Úspešný útek znemožňovali zložité 
geografi cké podmienky, klima  cké podmienky, ob-
rovské vzdialenos  , ktoré bolo potrebné prekonať, 
ale i zlý fyzický stav vojnových zajatcov.

nych były przekazywane do oddziałów narodowych 
Czerwonego Krzyża i dalej do centrali w Genewie. 
Za pośrednictwem Czerwonego Krzyża można było 
wysyłać jeńcom listy czy paczki. Problemem był dłu-
gi czas doręczania. W przesyłkach były pieniądze, 
ubrania, ale przede wszystkim listy . Dla jeńców 
przesyłka oznaczała kontakt z domem, możliwość 
chwilowego powrotu do człowieczeństwa i zapo-
mnienia o swojej obecnej sytuacji. Wiele przesyłek 
zaginęło, wiele nie zostało doręczonych z powodu 
problemów poczty rosyjskiej. Jedna z relacji wspo-
mina, że na poczcie w Omsku zgromadzono aż 2000 
przesyłek dla jeńców wojennych, wysłano tam więc 
samych jeńców, aby pomogli rozwiązać sytuację. 
Sprawę utrudniał też fakt, że rosyjscy urzędnicy nie 
znali alfabetu łacińskiego i nie potrafi li doręczyć 
poczty właściwym adresatom. Wiele przesyłek nie 
zostało nigdy doręczonych, gdyż jeńcy byli przeno-
szeni z obozu do obozu.

Ucieczką od nudy i depresyjnego otoczenia obo-
zów jenieckich było skierowanie do pracy. Do ulu-
bionych należały zajęcia rolnicze. Jeńcy byli zatrud-
niani jako pomocnicy w gospodarstwach. Praca nie 
tylko przełamywała obozową rutynę, ważne było 
też to, że człowiek mógł spędzić czas na świeżym 
powietrzu, otrzymać o wiele lepszy posiłek, trochę 
sobie dorobić, ale przede wszystkim miał kontakt 
z cywilami, z kobietami i dziećmi. Takie sytuacje po-
zwalały więźniom choćby przez chwilę poczuć się 
jak w normalnym życiu. Złą opinię miała praca w 
kamieniołomach i kopalniach. Zajęcie było bardzo 
ciężkie, a warunki trudne.

Specyfi czną kwes  ą związaną z jeńcami wojen-
nymi były ucieczki. Nie istnieją żadne statystyki, 
na których można by się oprzeć, pozostają tylko 
subiektywne wspomnienia pojedynczych osób. 
Jak już wspominaliśmy, odległe miejsca, w których 
znajdowały się rosyjskie obozy jenieckie, poważ-
nie ograniczały myśli o ucieczce. Z drugiej strony 
zabezpieczenia były stosunkowo łatwe do poko-
nania. Zwykle odkrywano brak więźniów dopiero 
podczas wieczornego liczenia, kiedy sprawdzano 
przede wszystkim, ilu zmarło. Główną motywacją 
do ucieczki była sytuacja, kiedy kiepskie warunki 
obozowe zmieniały się w fatalne. Istnieją wspo-
mnienia, według których powodem ucieczki były 
szalejące epidemie. Nadzieje na udaną ucieczkę 
były bardzo małe, pomimo to uciekinierzy zwykle 
łatwo wydostawali się z obozu. Wielu z nich wydali 
miejscowi, którzy wcześniej nie wahali się przyjąć 
od nich zapłaty za informacje. Skuteczną ucieczkę 
uniemożliwiały warunki geografi czne, klimatyczne, 
duże odległości, które trzeba było pokonać, a także 
kiepski stan fi zyczny jeńców wojennych.
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O čom bol skutočný život vojnových väzňov naj-
lepšie ukazuje úryvok zo zajateckej modlitby, ktorá 
je hlbokou sondou do ťažkého postavenia vojnové-
ho zajatca:

„Od vší a blšieho uhryznu  a, vysloboď nás, Pane!
Od škrabania zemiakov, vysloboď nás, Pane!

Od kozáka s nagajkou (bič), ochraňuj nás, Pane!
Pred poháňaním do roboty, zachráň nás, Pane!

Od rybacej polievky, vysloboď nás, Pane!
Od nemastnej kaše, zachráň nás, Pane!

Keď mrzneme na previerke, Kriste, zmiluj sa nad nami!
Daj nám žemľu za kopejku, Kriste, zmiluj sa nad nami!

Horúcu vodu na čaj, nadeľ nám, Pane!
Amen.“

To, czym było prawdziwe życie jeńców wojen-
nych, najlepiej pokazuje fragment modlitwy jeniec-
kiej, która dogłębnie przedstawia ciężką sytuację w 
obozach:

„Od wszy i pcheł gryzienia, uwolnij nas, Panie!
Od ziemniaków skrobania, uwolnij nas, Panie!

Od kozaka z nahajką, chroń nas, Panie!
Przed poganianiem do pracy, broń nas, Panie!

Od zupy rybnej, uratuj nas, Panie!
Od nieokraszonej kaszy, chroń nas, Panie!

Gdy marzniemy na kość, Chryste, zmiłuj się nad nami!
Daj nam bułkę za grosz, Chryste, zmiłuj się nad nami!

Gorącej wody na herbatę, przydziel nam, Panie!
Amen.”        

V tabuľke sú zhrnuté informácie zo všetkých záznamov o zaja   vojakov z Medzilaboriec, ktoré sa podarilo nájsť.
W tabeli zostały przedstawione ustalenia dotyczące jeńców z Medzilaborec.

Priezvisko
Nazwisko

Meno
Imię

Ročník
Rocznik

Bydlisko
Miejsce zamieszkania

Jednotka
Jednostka

Zaja  e 
Niewola

Barna Géza 1881 Medzilaborce HIR 15 Piestchanka, Transbajkal, Rusko
Pieszczanka, Zabajkale, Rosja

Bejda Győrgy ? Medzilaborce IR 66 Rusko
Rosja

Bili Mihály 1895 Medzilaborce IR 66 ?

Bucsko Mihály ? Medzilaborce IR 66 Cagliari, Taliansko
Cagliari, Włochy

Csizmár Stefan 1883 Medzilaborce Eis.R. Ferghana, Rusko
Fergana, Rosja

Czuper Michal 1895 Medzilaborce IR 66 Samarkand, Rusko
Samarkanda, Rosja

Fédor József 1883 Medzilaborce IR 66 Krasnojarsk, Rusko
Krasnojarsk, Rosja

Galazsin Mihály 1897 Medzilaborce HIR 9 Tschardschuj, Samarkand, Uzbekistan
Tschardschuj, Samarkanda, Uzbekistan

Garfunkel Mano 1893 Medzilaborce IR 66 Ochansk, Rusko
Ochansk, Rosja

Gula Michal 1891 Vydraň IR 66 Nowo-Nikolajewsk, Rusko 
Nowonikołajewsk, Rosja

Gulik Andreas 1887 Vydraň IR 66 Charkov, Rusko
Charków, Rosja

Hicsák Franz 1896 Medzilaborce IR 66 Rusko 
Rosja

Kalus Salomon 1891 Medzilaborce IR 66 Rusko
Rosja

Kanizsak János 1878 Medzilaborce IR 66 Selo – Ksenjewka, Rusko
Selo – Ksenjewka, Rosja

Kerila András 1882 Borov IR 66 Rusko 
Rosja

Kerlik Alexander 1890 Vydraň IR 66 Taškent, Rusko
Taszkient, Rosja

Koman Mihály 1895 Medzilaborce HIR 9 ?
Kornyutyák Mihály 1890 Vydraň IR 66 ?

Lappihuszka János 1884 Vydraň HIR 9 Wjatka, Rusko
Wiatka, Rosja

Lipcsak Johann 1893 Medzilaborce IR 66 Rusko 
Rosja

Lozák Illés 1891 Vydraň HIR 9 Rusko 
Rosja
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Maro  Mihály 1896 Medzilaborce HIR 9 ?

Rubin Siegmund 1896 Medzilaborce IR 66 Rusko
Rosja

Schwarz Bernát 1886 Medzilaborce IR 66 ?

Stawrowski Elek 1891 Borov FHR 15 Jenotajewsk, Rusko
Jenotajewsk, Rosja

Super Michal 1895 Medzilaborce HIR 9 Samarkand, Rusko
Samarkanda, Rosja

Szenyak Mihály 1894 Vydraň IR 66 ?

Šuško Andreas 1875 Borov IR 66 Chodžent, Rusko 
Chodżent, Rosja

Tolján János 1895 Medzilaborce IR 66 Rusko 
Rosja

Zsurkela Zacharias 1887 Borov IR 43 Laischew, Rusko
Laiszewo, Rosja

 Do légií
V priebehu prvej svetovej vojny sa začína 

v emigrácii tvoriť československý odboj, ktorý si 
kládol za cieľ vytvorenie spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. Aby takýto štát vznikol, museli byť Cen-
trálne mocnos   porazené, a na tejto porážke sa mu-
seli Česi a Slováci ak  vne zúčastniť. Československé 
légie boli dobrovoľnícke vojsko, ktoré vznikalo so 
súhlasom dohodových veľmocí. Poli  cky boli légie 
zaš  tené Československou národnou radou na čele 
s Tomášom Gariggueom Masarykom, Milanom 
Ras  slavom Štefánikom a Edvardom Benešom. 
Légie sa významne zaslúžili o vznik Českosloven-
ska a stali sa základom neskoršej československej 
armády. Dobrovoľnícke jednotky sa formovali na 
ruskom území v rokoch 1914 – 1920 a ich základ 
tvorila Česká družina. Tú tvorili prevažne Česi, ktorí 
žili na území cárskeho Ruska. Ich velitelia boli rus-
kí dôstojníci. Družina nikdy nebojovala ako celok, 
ale jej čas   boli používané najmä na výzvednú čin-
nosť. Z tejto družiny vznikol 2. februára 1916 česko-
-slovenský strelecký pluk a 19. mája 1916 vznikla 
česko-slovenská strelecká brigáda. 7. januára 1919 
sa z tejto brigády vytvorilo česko-slovenské vojsko 
v Rusku, ktoré tvorili tri divízie. Tieto jednotky vy-
tvorili tzv. česko-slovenskú armádu.

Ďalšie legionárske jednotky sa začali tvoriť vo 
Francúzsku. Spočiatku pôsobili v rámci francúzskej 
cudzineckej légie, kde 31. augusta 1914 vznikla 
rota Nazdar. V roku 1918 vznikla československá 
brigáda vo Francúzsku. Títo vojaci boli nasadení 
na západnom fronte. Tre  a skupina legionárskych 
jedno  ek vznikla v Taliansku. Československí emi-
sári oslovovali Čechov a Slovákov v zajateckých 
táboroch talianskej armády. V jari 1918 vznikla čs. 
divízia a tesne po vojne v decembri 1918 dokonca 
čs. armádny zbor. Na talianskom fronte na seba le-
gionári upozornili najmä v bitke pri Doss Alto. 

 Do legionów
Podczas pierwszej wojny światowej zaczął formo-

wać się na emigracji ruch, którego celem było stwo-
rzenie wspólnego państwa Czechów i Słowaków. 
Jednak, by takie państwo mogło powstać, musiały 
zostać pokonane państwa centralne, a Czesi i Sło-
wacy musieli mieć swój czynny wkład w to zwycię-
stwo. Korpus Czechosłowacki, zwany również Legią 
lub Legionem, był wojskiem złożonym z ochotników, 
które powstało za przyzwoleniem państw Enten-
ty. Polityczny patronat nad Korpusem sprawowała 
Czechosłowacka Rada Narodowa z Tomášem Gar-
riguem Masarykiem, Milanem Ras  slavem Štefáni-
kiem i Edvardem Benešem na czele. Korpus bardzo 
zasłużył się dla powstania Czechosłowacji i stał się 
zalążkiem późniejszej armii czechosłowackiej. Jed-
nostki ochotnicze formowały się na terenie Rosji w 
latach 1914 – 1920, a pierwszą z nich była tzw. Dru-
żyna Czeska, którą tworzyli przeważnie Czesi miesz-
kający przed wojną na terenie carskiej Rosji. Ich do-
wódcami byli rosyjscy ofi cerowie. Drużyna nigdy nie 
walczyła, jako zwarta jednostka, ale jej poszczególne 
oddziały były wykorzystywane jako zwiad. Z żołnie-
rzy Drużyny utworzono 2 lutego 1916 r. Czechosło-
wacki Pułk Strzelców, a 19 maja 1916 r. powstała 
Czechosłowacka Brygada Strzelców. 7 stycznia 1919 
r. z brygady tej stworzono, składające się z trzech dy-
wizji, wojsko czechosłowackie w Rosji. Jednostki te 
stworzyły tzw. Armię Czechosłowacką, która walczy-
ła po stronie białych.

Kolejne legiony powstawały we Francji. Na po-
czątku działały w ramach francuskiej Legii Cudzo-
ziemskiej, jak utworzona 31 sierpnia 1914 roku 
kompania Nazdar. W 1918 roku powstała we Francji 
brygada czechosłowacka. Jej żołnierze walczyli na 
froncie zachodnim. Trzecia grupa legionów postała 
we Włoszech. Emisariusze czechosłowaccy werbo-
wali Czechów i Słowaków w obozach jenieckich ar-
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Podľa dostupných materiálov si cestu do légií na-
šlo aj 28 mužov z okresu Medzilaborce. Z nich traja 
pochádzajú z mesta Medzilaborce. Prvým z nich 
je Michal Grundza narodený 13. decembra 1889 
v meste Medzilaborce. Bol povolaním kováč. Počas 
vojny slúžil v Pešom pluku č. 66 z Užhorodu v hod-
nos   slobodníka. Do zaja  a padol na východnom 
fronte 15. mája 1915 v závere karpatských bojov. 
V tom čase bojoval Peší pluk č. 66 v rámci 15. pešej 
divízie neďaleko obce Osmoloda v rajóne Rožňja-
 v na dnešnej Ukrajine. Do československých légií 

vstúpil 21. septembra 1918 v Ufe. Bol zaradený do 
1. záložného pluku v hodnos   vojaka. Od 20. no-
vembra 1920 slúžil v 11. streleckom pluku. Po prí-
chode ruských légií domov bol demobilizovaný. 

Druhým prípadom je Ján Kanišák narodený 10. 
8. 1878 v Medzilaborciach. Bol roľníkom s gréc-
kokatolíckym vierovyznaním. V osobných materi-
áloch mal uvedené, že bol analfabet. Počas vojny 
slúžil v Pešom pluku č. 66 
z Užhorodu v hodnos   
vojaka. Do zaja  a padol 
na východnom fronte 4. 
novembra 1914 neďale-
ko poľského mesta Jaro-
slav v dnešnom Poľsku. 
Tohto muža máme v za-
znamenaného aj v kapi-
tole Vojnoví zajatci pod 
menom János Kanizsák. 
Do légií vstúpil v Ufe 4. 
decembra 1918. Službu 
začal v Československom 
tábore pre Slovákov. 
V hodnos   vojaka bol 12. júla 1919 zaradený do 
12. streleckého pluku. Ďalšie údaje o jeho službe 
nie sú známe.

Posledným známym prípadom bol Julius Marussy 
narodený 12. apríla 1899. Bol vyučeným kolárom 
s gréckokatolíckym vierovyznaním. Už pred vojnou 
bol členom sociálnej demokracie. Počas vojny slúžil 
v Husárskom pluku č. 6 (HR 6) z odvodovej oblas   
Gyöngyös v hodnos   čatára. Bol zajatý pri meste 
Rudnik 20. mája 1915. Do légií vstúpil 3. októbra 
1918 v Irkutsku. Službu začal v Československom 
tábore pre Slovákov. Od 13. decembra 1919 bol prí-
slušníkom Strážneho práporu. Ďalšie údaje o jeho 
službe nie sú známe.

mii włoskiej. Wiosną 1918 roku powstała dywizja 
czechosłowacka, a zaraz po wojnie, w grudniu 1918 
roku – Korpus czechosłowacki. Na froncie włoskim 
legioniści zwrócili na siebie uwagę przede wszystkim 
podczas bitwy pod Doss Alto.

Według dostępnych źródeł drogę do legionów zna-
lazło 28 ochotników z powiatu Medzilaborce. Trzech 
spośród nich pochodziło z miasta Medzilaborce. 
Pierwszy to Michal Grundza urodzony 13 grudnia 
1889 r. w Medzilaborcach. Z zawodu był kowalem. 
Podczas wojny służył w 66 Pułku Piechoty z Użhoro-
du w stopniu kaprala. Został wzięty do niewoli na 
froncie wschodnim 15 maja 1915 r., pod koniec walk 
karpackich. W tym czasie 66 Pułk Piechoty walczył w 
składzie 15 Dywizji Piechoty w pobliżu miejscowo-
ści Osmołoda w rejonie rożniatowskim, na terenie 
dzisiejszej Ukrainy. Do Legionów Czechosłowackich 
wstąpił 21 września 1918 r. w Ufi e. Został wcielony 
do 1 Pułku Rezerwy jako szeregowy. Od 20 listopada 

1920 r. służył w 11 Pułku 
Strzelców. Po wejściu le-
gionów do kraju został 
zdemobilizowany.

Drugą osobą jest Ján 
Kanišák urodzony 10 
sierpnia 1878 roku w 
Medzilaborcach, rolnik, 
wyznania greckokatolic-
kiego. W jego aktach oso-
bistych widnieje uwaga, 
że był analfabetą. Podczas 
wojny służył w 66 Pułku 
Piechoty z Użhorodu jako 
szeregowy. Został wzięty 

do niewoli na froncie wschodnim 4 listopada 1914 
r., w pobliżu polskiego miasta Jarosław. Ta sama oso-
ba jest wymieniona w rozdziale o jeńcach wojen-
nych pod nazwiskiem János Kanizsák. Do legionów 
wstąpił w Ufi e 4 grudnia 1918 r. Służbę rozpoczął w 
obozie czechosłowackim dla Słowaków*. W stopniu 
szeregowego został 12 lipca 1919 r. wcielony do 12 
Pułku Strzelców. Nie mamy informacji o przebiegu 
jego dalszej służby.

Ostatni znany legionista to Julius Marussy urodzo-
ny 12 kwietnia 1899 r. Z zawodu był stelmachem, 
z wyznania grekokatolikiem. Już przed wojną był 
członkiem socjaldemokracji. Podczas wojny służył w 
6 Pułku Huzarów (HR 6) z okręgu uzupełnień Gyön-
gyös, w stopniu sierżanta. Trafi ł do niewoli pod mia-
stem Rudnik 20 maja 1915 r. Do legionów wstąpił 3 
października 1918 r. w Irkucku. Służbę rozpoczął w 
obozie czechosłowackim dla Słowaków. Od 13 grud-
nia 1919 r. należał do Batalionu Strażniczego. Dalsze 
informacje o jego służbie są nieznane. 

Bojová zástava 12. streleckého pluku.
Sztandar bojowy 12 pułku strzelców.
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Matúš KORBA

ŤAŽISKOVÝ BOD KARPATSKÉHO FRONTU 
- MEDZILABORCE 1914/1915

PUNKT CIĘŻKOŚCI FRONTU KARPACKIEGO 
- MEDZILABORCE 1914/1915
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 Veľká väčšina obyvateľov Habsburskej monar-
chie nemala ani tušenia, že v Karpatoch na severe 
Zemplínskej župy sa nachádza malé mesto Medzi-
laborce a do roku 1914 o ňom nikdy nepočula. Vý-
nimku predstavovali príslušníci Generálneho štábu 
ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorí veľmi dobre 
poznali jeho strategický význam. Cez Medzilabor-
ce viedla jedna z najdôležitejších železničných tra   
spájajúcich vnútrozemie monarchie s pevnostným 
komplexom okolo Przemyśla na vtedajších hrani-
ciach s cárskym Ruskom. Od vypuknu  a I. svetovej 
vojny a zahájenia mobilizácie sa mesto stalo kľúčo-
vým dopravným uzlom, ktorým prechádzali vlakové 
transporty smerujúce cez Lupkovský priesmyk na 
severnú stranu Karpát na bojiská v Haliči. 

Vojenský význam Medzilaboriec ešte viac narástol 
na konci septembra 1914, keď sa front po prvýkrát 
priblížil k územiu dnešného Slovenska. Na južnú 
stranu Karpát ustúpili rakúsko-uhorské vojská, kto-
ré mali za sebou prvé krvavé a vyčerpávajúce boje 
v Haliči a ich vojaci boli unavení a oslabení prežitými 
frontovými útrapami. V dôsledku toho sa medzi nimi 
začali šíriť infekčné choroby a ich epidémii sa podari-
lo zabrániť len s najväčším nasadením vtedajších ne-
dokonalých zdravotníckych prostriedkov. Svedectvo 
o týchto prvých vojnových hrôzach podal mobilizo-
vaný lekár Ivan Stodola, ktorý sa neskôr stal význam-
ným slovenským drama  kom a spisovateľom: „...stal 
som sa veliteľom vlaku, ktorý mal z Medzilaboriec do 
Miškovca odviezť vojakov nakazených cholerou. Ne-
pridelili mi ani odborný personál, ani lieky. O všetko 
som sa mal postarať sám. Tridsať rokov nenavš  vila 
krajinu cholera. O zákernej chorobe som nemal veľa 
vedomos  . Zo školy som vedel, že ju zapríčiňujú vib-
riá a že jestvuje i pro  cholerové sérum. Nik mi však 
nevedel poradiť, ako by som sa k nemu dostal.

Museli sme sa zabezpečiť, aby sa infekcia cestou 
nedostala i do nás. Keď sme sa v Medzilaborciach 
ukázali v gumových plášťoch, železničiari od nás 
s údesom cúvali. V blízkych skladiskách sme uzreli 
danteovské peklo. Na zemi sa váľali desiatky a de-
siatky chorých, mnohí v kŕčoch objímali drevené 
stĺpy. Chudákom sa len tak lialo z rozbúrených čriev. 
Iní zasa bez ustania vracali. Zhubná nákaza vysáva-
la z vyschnutých  el posledné prúdy teku  ny. Niek-
torí sa už zvíjali v smrteľných zášklboch. 

Vojenskí zdravotníci chvatne prenášali do chole-
rového vlaku pos  hnutých úbožiakov. Nik nevnímal 
pach výkalov a vývratkov, ktoré takmer súvisle po-
krývali zem. Niekoľkí zomierajúci bedákali a žobro-
nili: „Aj mňa zoberte, aj mňa, budem žiť, už mi je 
lepšie“. O pár minút chrčiac umierali. Brali sme len 
živých. Za dve hodiny nám ich sanitári naložili tristo. 
A vlak s hrozným nákladom sa pohol na juh.

 Spora część mieszkańców monarchii habsburskiej 
nie miała pojęcia o tym, że w Karpatach, na północy 
tzw. Zemplínskiej żupy (województwa) istnieje małe 
miasteczko Medzilaborce, a do roku 1914 nawet o 
nim nigdy nie słyszała. Wyjątkiem byli członkowie 
Sztabu Generalnego sił zbrojnych Austro-Węgier, 
którzy doskonale wiedzieli jakie ma ono znaczenie 
strategiczne. Przez Medzilaborce prowadziła jedna 
z najważniejszych linii kolejowych, łączących we-
wnętrzne tereny monarchii z systemem umocnień 
koło Przemyśla, w pobliżu ówczesnych granic z car-
ską Rosją. Po wybuchu I wojny światowej i ogłosze-
niu mobilizacji miasto stało się kluczowym węzłem 
kolejowym, przez który przejeżdżały transporty w 
kierunku Przełęczy Łupkowskiej i dalej na północną 
stronę Karpat na pola walk znajdujące się w Galicji.

Znaczenie wojskowe Medzilaborec wzrosło jesz-
cze końcem sierpnia 1914 r., kiedy front po raz 
pierwszy zbliżył się do terytorium dzisiejszej Sło-
wacji. Wojska austro-węgierskie wycofały się na 
południową stronę Karpat, ponieważ miały za sobą 
krwawe i wyczerpujące walki w Galicji, a ich żołnie-
rze byli zmęczeni oraz osłabieni frontowymi truda-
mi. W związku z tym zaczęły się między nimi szerzyć 
choroby zakaźne, a ich epidemii udało się zapobiec 
jedynie, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu ów-
czesnych niedoskonałych środków medycznych. 
Świadectwem tych pierwszych, przepełnionych gro-
zą, wojennych dni są zapiski zmobilizowanego leka-
rza Ivana Stodoly, późniejszego wybitnego słowac-
kiego dramaturga i pisarza: „...zostałem dowódcą 
pociągu, którym mieli być przewiezieni z Medzila-
borec do Miškovca żołnierze chorzy na cholerę. Nie 
przydzielono mi personelu medycznego, ani leków. 
O wszystko musiałem zadbać sam. Od trzydziestu 
lat nie było w kraju cholery. Niewiele wiedziałem o 
tej podstępnej chorobie. Pamiętałem ze szkoły, że 
wywołują ją przecinkowce i jeszcze, że istnieje szcze-
pionka przeciw cholerze. Nikt jednak nie potrafi ł mi 
powiedzieć, jak mam ją zdobyć.

My też musieliśmy się zabezpieczyć przed infek-
cją. Kiedy zjawiliśmy się w Medzilaborcach w gu-
mowych płaszczach, kolejarze uciekali przed nami 
z przerażenia. W pobliskich magazynach zobaczyli-
śmy dantejskie sceny. Po ziemi walały się dziesiątki 
chorych, wielu konwulsyjnie obejmowało drewnia-
ne słupy. Biedakom dosłownie wylewało się z bulgo-
czących jelit. Inni bez przerwy wymiotowali. Zgubna 
zaraza wysysała z wyschniętych ciał ostanie resztki 
płynów. Niektórzy już zwijali się w śmiertelnych kon-
wulsjach.

Medycy wojskowi szybko przenosili do chole-
rycznego pociągu chorych nieszczęśników. Nikt nie 
zwracał uwagi na odór fekaliów i wymiocin, któ-
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Pri druhom transporte už bola oveľa lepšia situ-
ácia. Chorých začali očkovať pro   zhubnej nákaze 
a naskutku ubudlo ťažkých prípadov. Len stonanie 
a bedákanie neustávalo. Pacientov okrem iného 
moril aj hlad. Všetci vojaci, ktorí dostali hnačku, boli 
vyhlásení za podozrivých a veliteľstvo nariadilo, aby 
ich izolovali. Nebola však pre nich pripravená diétna 
kuchyňa, a tak po celé dni dostávali len čaj. Medzi 
podozrivými bolo veľa i takých, ktorí určite nemali 
choleru. Museli však 
podstúpiť rovnakú 
hladovku ako chorí, 
ba navyše boli vysta-
vení nebezpečenstvu 
skutočnej cholerovej 
infekcie“.

Na začiatku októbra 
1914 vojská habsbur-
skej monarchie prešli 
do pro  útoku a zatla-
čili ruskú cársku armá-
du až k rieke San. Tam 
sa ich ofenzívny po-
tenciál vyčerpal a stra-
tegickú inicia  vu pre-
vzal pro  vník, ktorý 
v tomto mesiaci plne 
dokončil svoju mobili-
záciu a presuny z vnút-
rozemia Ruskej cárskej 
ríše na front. Na za-
čiatku novembra 1914 
disponovali ruské voj-
ská dvojnásobnou početnou prevahou a zahájili ge-
nerálnu ofenzívu, ktorú nemeckí a rakúsko-uhorskí 
veteráni vo svojich povojnových memoároch pome-
novali „valiacim sa ruským parným valcom“.

re niemal całkowicie pokrywały ziemię. Niektórzy 
umierający lamentowali i błagali: „mnie też zabierz-
cie, mnie też, będę żył, już jest mi lepiej”. Po kilku 
minutach umierali charcząc. Braliśmy tylko żywych. 
W ciągu dwóch godzin sanitariusze załadowali nam 
ich trzystu. I pociąg z groźnym ładunkiem ruszył na 
południe.

Przy drugim transporcie sytuacja już była o wiele 
lepsza. Chorych zaczęto szczepić przeciwko śmier-

telnej zarazie i było mniej ciężkich przy-
padków. Tylko wzdychanie i lament nie 
ustawały. Pacjentów dręczył także głód. 
Wszyscy żołnierze, którzy dostali biegun-
ki, zostali uznani za podejrzanych i do-
wództwo rozkazało, by ich izolować. Nie 
przygotowano jednak dla nich dietetycz-
nej kuchni, więc przez całe dnie dostawali 
tylko herbatę. Wśród podejrzanych było 
wielu takich, którzy na pewno nie mieli 
cholery. Musieli jednak przejść taką samą 
głodówkę, jak chorzy, a w dodatku mogli 
się faktycznie zarazić cholerą“. 

Na początku października 1914 r. woj-
ska monarchii habsburskiej przeszły do 
kontrofensywy i zaczęły spychać carską 
armię aż do Sanu. Tam ich ofensywa 
straciła impet, a inicjatywę strategicz-
ną przejął przeciwnik, który w tym mie-
siącu całkowicie zakończył mobilizację i 
przesunięcia wojsk z centrum carskiego 
Imperium Rosyjskiego na front. Począt-
kiem listopada 1914 r. rosyjskie wojska 
miały dwukrotną przewagę liczebną i 

rozpoczęły generalną ofensywę, którą niemieccy 
oraz austro-węgierscy weterani nazwali w swoich 
powojennych pamiętnikach „przewalającym się ro-
syjskim walcem parowym”. 

Ivan Stodola (1888 – 1977)

Prvý ruský prienik cez Karpaty
Spojenecké nemecké a rakúsko-uhorské velenie 

vedelo, že zo západného frontu až do polovice de-
cembra 1914 nebudú prisunuté žiadne posily a mu-
selo sa spoliehať iba na vojská, ktoré boli k dispo-
zícii na východnom fronte. V tejto napätej situácii 
sa rozhodlo pre veľmi riskantný manéver. Vrchný 
veliteľ nemeckých vojsk na východnom fronte ge-
nerálplukovník Paul von Hindenburg s  ahol 9. ar-
mádu generála jazdectva Augusta von Mackensena 
z priestoru medzi Lodžou a Čenstochovou a presu-
nul ju do priestoru severozápadne od Lodže. Do me-
dzery, ktorá vznikla jej odchodom, bola presunutá 

Pierwsze rosyjskie przejście przez Karpaty
Sojusznicze niemieckie i austro-węgierskie do-

wództwo wiedziało, że z frontu zachodniego nie 
zostaną aż do połowy grudnia 1914 r. przeniesione 
żadne posiłki, więc musiało polegać wyłącznie na 
wojskach, które znajdowały się na froncie wschod-
nim. W tej napiętej sytuacji zdecydowało się bardzo 
ryzykowny manewr. Naczelny dowódca wojsk nie-
mieckich na froncie wschodnim generał pułkownik 
Paul von Hindenburg wycofał 9 Armię generała ka-
walerii Augusta von Mackensena z terenów między 
Łodzią a Częstochową i przesunął ją na północny 
wschód od Łodzi. Lukę, która powstała po jej odej-
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Karpaty – dobová ilustrácia.
Karpaty – archiwalna ilustracja.
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rakúsko-uhorská 2. armáda generála jazdectva Edu-
arda von Böhm-Ermolli, ktorú náčelník Generálneho 
štábu generálplukovník Franz Conrad von Hötzen-
dorf s  ahol zo svojho pravého krídla v Karpatoch. 
Táto armáda na začiatku novembra 1914 ustúpila 
z Haliče na územie dnešného severovýchodného 
Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, odkiaľ bola vlak-
mi prevezená do centrálneho Poľska k Čenstocho-
vej. Rozvinutá sieť železníc v rakúsko-uhorskom 
a nemeckom tyle umožnila rýchlu a nepozorovanú 
realizáciu tohto „karpatského gambitu“, ktorý vy-
tvoril predpoklady na prekvapujúci pro  útok pro   
hlavným silám ruského Severozápadného frontu 
v priestore Lodži.  

Rakúsko-uhorské velenie týmto strategickým 
manévrom prikrylo nemecké Sliezsko a vytvori-
lo podmienky pre pro  útok nemeckej 9. armády. 
Cenou za pomoc spojencovi bolo podstatné osla-
benie obrany v Karpatoch, keď prístupové cesty do 
vnútrozemia Uhorska ostala kryť len osamotená 3. 
armáda generála pechoty Svetozara Boroeviča. Ná-
čelník nemeckého Generálneho štábu generálpo-
ručík Erich von Falkenhayn vo svojich povojnových 
memoároch otvorene napísal: „Preskupenie našej 
9. armády k prekvapivému pro  útoku bolo možné 
vďaka súhlasu rakúsko-uhorského velenia, ktoré 
vzniknutú medzeru v Poľsku zaplnilo jednou svojou 
armádou presunutou z pravého krídla v Karpatoch. 

ściu, wypełniła austro-węgierska 2 Armia generała 
kawalerii Eduarda von Böhm-Ermolli, którą naczel-
nik Sztabu Generalnego generał pułkownik Franz 
Conrad von Hötzendorf ściągnął ze swojego prawe-
go skrzydła w Karpatach. Armia ta początkiem listo-
pada 1914 r. wycofała się z Galicji na tereny obecnej 
północno-wschodniej Słowacji i Rusi Zakarpackiej, 
skąd pociągami została przewieziona do centralnej 
Polski w okolice Częstochowy. Rozwinięta sieć ko-
lejowa na tyłach austro-węgierskich i niemieckich 
umożliwiła szybkie i niepostrzeżone przeprowadze-
nie tego „karpackiego gambitu”, który pozwolił z za-
skoczenia uderzyć na główne siły rosyjskiego Frontu 
Północno-Zachodniego w okolicy Łodzi.

Dzięki temu manewrowi strategicznemu 
dowództwo austro-węgierskie osłoniło nie-
miecki Śląsk i stworzyło warunki do podję-
cia kontrofensywy przez 9 Armię. Ceną za 
pomoc sprzymierzeńcowi było znaczące 
osłabienie obrony w Karpatach, gdzie dro-
gi wiodące w głąb Węgier musiała osłaniać 
jedynie osamotniona 3 Armia generała 
piechoty Svetozara Boroevića. Naczelnik 
niemieckiego Sztabu Generalnego generał 
porucznik Erich von Falkenhayn otwarcie 
napisał w swoich powojennych wspomnie-
niach: „przegrupowanie naszej 9 Armii do 
niespodziewanego ataku było możliwe dzię-
ki zgodzie dowództwa austro-węgierskie-
go, które zapełniło powstałą w Polsce lukę 
swoją jedną armią przeniesioną z prawego 
skrzydła w Karpatach. Prawdą jest, że zgo-
da ta została wydana pod silnym naciskiem. 
Mimo to była dowodem solidarności sojusz-
ników w obliczu trudnej sytuacji. Dowodem 
tym cenniejszym, że w ten sposób została 
osłabiona obrona granic Węgier“.

Dowództwo wojskowe monarchii habs-
burskiej spełniło swoje sojusznicze zobo-

wiązania i pomogło powstrzymać rosyjskie oddziały 
zmierzające na niemiecki Śląsk, nawet za cenę na-
rażenia na niebezpieczeństwo terytorium własnego 
kraju. Słabo broniony austro-węgierski front w Gali-
cji Zachodniej i w Karpatach znalazł się w związku z 
tym końcem listopada 1914 r. w krytycznej sytuacji. 
Dowódca rosyjskiego Frontu Południowo-Zachod-
niego, generał artylerii Nikołaj Iudowicz Iwanow, 19 
listopada 1914 r. wydał 8 Armii następujący rozkaz: 
„na odcinku od Dukli do Sambora i Stryja osłaniać 
od strony Karpat działania 3 oraz 11 Armii. Od Dukli 
kierować się na Nowy Żmigród, by związać ze sobą 
siły nieprzyjaciela i zapobiec w ten sposób ich prze-
sunięciu na inny odcinek frontu“.

 Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v Karpatoch (1914).
Archiwalna ilustracja przedstawiająca walki w Karpatach (1914).
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Je pravdou, že tento súhlas bol daný pod naším sil-
ným tlakom. Napriek tomu išlo o dôkaz pevnej jed-
noty spojencov v ťažkej situácii. Dôkaz o to cennejší, 
že týmto bola oslabená obrana hranice Uhorska“. 

Vojenské velenie habsburskej monarchie splnilo 
svoje spojenecké záväzky a pomohlo zastaviť ruský 
postup smerujúci do nemeckého Sliezska aj za cenu 
ohrozenia vlastného vnútrozemia. Slabo bránený 
rakúsko-uhorský front v západnej Haliči a v Karpa-
toch sa v dôsledku toho dostal na konci novembra 
1914 do kri  ckej situácie.  Veliteľ ruského Juhozá-
padného frontu generál delostrelectva Nikolaj Iu-
dovič Ivanov 19. novembra 1914 vydal 8. armáde 
nasledujúci rozkaz: „Na úseku od Dukly po Sambor 
a Stryj kryť zo strany Karpát činnosť 3. armády a 11. 
armády. Od Dukly postupovať na Nowy Żmigród 
s cieľom pripútať k sebe nepriateľské sily a zabrániť 
im v presune na iný úsek frontu“.

Veliteľ ruskej 8. armády generál jazdectva Alexej 
Alexejevič Brusilov sa rozhodol uvedený rozkaz spl-
niť ofenzívnym spôsobom. Pridelený úsek frontu 
chcel prikryť zo strany Karpát prostredníctvom do-
bi  a priesmykov na hlavnom karpatskom hrebeni. 
Išlo o Dukliansky priesmyk, Lupkovský priesmyk 
a priesmyk Ruské sedlo v priestore dnešnej poľ-
sko-slovenskej hranice. Na ľavom krídle 8. armády 
útočil XXIV. armádny zbor generálporučíka Afanas-
ia Andrejeviča Curikova, ktorý disponoval 48. a 49. 
pešou divíziou, 2. zmiešanou kozáckou divíziou, 
4. streleckou brigádou a menšími útvarmi bojovej 
podpory a zabezpečenia. 

Dowódca rosyjskiej 8 Armii, generał kawalerii 
Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow, zdecydował się wy-
pełnić ten rozkaz w ofensywny sposób. Przydzielony 
mu odcinek frontu chciał osłonić od strony Karpat 
zdobywając przełęcze głównego grzbietu Karpat. 
Chodziło o Przełęcz Dukielską, Przełęcz Łupkowską 
i Przełęcz nad Roztokami, znajdujące się na dzisiej-
szej granicy polsko-słowackiej. Na lewym skrzydle 
8 Armii atakował XXIV Korpus generała porucznika 
Afanasia Andriejewicza Curikowa, w skład którego 
wchodziły 48 i 49 Dywizja Piechoty, 2 Mieszana Dy-
wizja Kozaków, 4 Brygada Strzelców oraz mniejsze 
oddziały wsparcia i zabezpieczenia bojowego.

Do zdobycia Przełęczy Łukowskiej została wyzna-
czona 4 Brygada Strzelców generała Denikina, któ-
rej ówczesny stan bojowy przedstawia meldunek 
dowódcy rosyjskiego XXIV Korpusu: „...oddziały 
brygady krańcowo wyczerpując wszystkie swoje 
siły pokonały wielkie trudności i w nocy z 6 listopa-
da (19.11) na 7 listopada (20.11) zajęły wyznaczo-
ne pozycje. Ich zadaniem było zdobycie głównego 
grzbietu Karpat, opanowanie odcinka od wzgórza 
707 do wzgórza 764 oraz przedostanie się do miej-
scowości Ňagov i Čabalovce.

W ciągu dnia, 7 listopada, nasi żołnierze natrafi li 
na zacięty opór przeciwnika i wielokrotnie musie-
li używać w walce bagnetów. Z niewiarygodnym 
poświęceniem przy 15-stopniowych mrozach oraz 
ostrym przenikliwym wietrze pokonywali strome 
oblodzone zbocza, bardzo często nie tylko pozba-
wione jakichkolwiek dróg, ale nawet płajów. Od-
działy 4 Brygady Strzelców do wieczora podeszły 
południowymi stokami wzgórza 706 (na północ od 

Náčelník rakúsko-uhorského 
generálneho štábu generálplukovník 

Franz Conrad von Hötzendorf .
Naczelnik austro-węgierskiego sztabu 
generalnego generał pułkownik Franz 

Conrad von Hötzendorf.

Náčelník nemeckého generálneho štábu 
generálporučík Erich von Falkenhayn. 

Naczelnik niemieckiego sztabu 
generalnego generał porucznik Erich 

von Falkenhayn.

Vrchný veliteľ ruských vojsk generál 
jazdectva veľkoknieža 

Nikolaj Nikolajevič Romanov.
Dowódca naczelny wojsk rosyjskich 
generał kawalerii arcyksiążę Nikołaj 

Nikołajewicz Romanow.
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Dobi  m Lupkovského priesmyku bola poverená 
4. strelecká brigáda generála Denikina, ktorej bo-
jové nasadenie približuje dobové hlásenie veliteľa 
ruského XXIV. armádneho zboru: „...útvary brigády 
s krajným vypä  m všetkých síl prekonali veľké pre-
kážky a v noci zo 6. novembra (19. 11.) na 7. novem-
bra (20. 11) zaujali určené pozície. Ich úlohou bolo 
dobi  e hlavného hrebeňa Beskýd, ovládnu  e úseku 
od výšiny 707 po výšinu 764 a preniknu  e k obciam 
Ňagov a Čabalovce. 

V priebehu 7. novembra naši vojaci narazili na hú-
ževnatý odpor pro  vníka a neraz zviedli boj na bodá-
ky. S neuveriteľným úsilím v 15 stupňových mrazoch 
a pri ostrom prenika-
vom vetre prekonáva-
li strmé zľadovatené 
svahy, veľmi často nie-
len bez akýchkoľvek 
ciest, ale aj bez pas  er-
skych chodníkov. Útva-
ry 4. streleckej brigády 
do večera postúpili po 
južných svahoch výšiny 
706 (severne od obce 
Łupków) na vzdiale-
nosť 200 až 400 krokov 
k pozíciám pro  vníka. 

Bez ohľadu na maxi-
málne energický tlak 
vyvinutý našimi jed-
notkami 8. novembra 
(21. 11.) sa im nepoda-
rilo ukončiť plánovaný 
útočný manéver. Počas 
svojho postupu nara-
zili na vytrvalý odpor 
nepriateľa, veľmi zlo-
žité terénne podmien-
ky a nežičlivé počasie. 
Útvary 4. streleckej 
brigády dobili výšinu 
706, obec Lupkov a vý-
šinu 641, pričom zajali 
50 dôstojníkov a 1 800 vojakov. 

V priebehu 9. novembra (22. 11.) útvary 4. stre-
leckej brigády obsadili hlavný karpatský hrebeň od 
výšiny 698 po výšinu 766. Nasledujúci deň (23. 11.) 
obsadili obce Čabalovce a Ňagov, odkiaľ prenikli do 
mesta Medzilaborce. Na tamojšej železničnej stanici 
ukoris  li 12 lokomo  v a 287 vagónov s bohatým ná-
kladom rôzneho druhu vrátane diel“. (Vzhľadom na 
to, že ide o hlásenie vypracované v decembri 1914, 
všetky dátumy sú uvedené podľa juliánskeho kalen-
dára. 

wsi Łupków) na odległość 200 do 400 kroków do po-
zycji przeciwnika.

Pomimo niezwykle energicznego ataku, podjętego 
przez nasze jednostki, nie udało się im zakończyć 7 li-
stopada (21.11) zaplanowanego manewru ofensyw-
nego. W trakcie przemieszczania się natrafi ły na silny 
opór, bardzo trudne warunki terenowe oraz niesprzy-
jającą pogodę. Jednostki 4 Brygady Strzelców zdoby-
ły wzgórze 706, wieś Łupków i wzgórze 641, w trakcie 
czego wzięły do niewoli 50 ofi cerów i 1 800 żołnierzy.

Dnia 8 listopada (22.11) oddziały 4 Brygady 
Strzelców zajęły główny grzbiet Karpat od wzgó-
rza 698 do wzgórza 766. Następnego dnia (23.11) 

zajęły miejscowości 
Čabalovce i Ňagov, 
skąd przedarły się do 
miasta Medzilabor-
ce. Na tamtejszej sta-
cji kolejowej zdobyły 
12 lokomotyw i 287 
wagonów z cennym 
ładunkiem różnego 
rodzaju, w tym działa-
mi“. (W związku z tym, 
że meldunek został 
sporządzony w grud-
niu 1914 r., wszystkie 
daty podawane są 
według kalendarza 
juliańskiego. Zgodnie 
z obecnie obowiązu-
jącym kalendarzem 
gregoriańskim, chodzi 
o okres od 1 listopada 
do 13 grudnia 1914 r.)

Terenów koło Prze-
łęczy Łupkowskiej 
broniły jednostki au-
st ro - wę g i e rs k i e go 
VII Korpusu pod do-
wództwem generała 
kawalerii arcyksięcia 

Józefa Habsburga. W drugiej połowie listopada 
1914 r. w skład tego korpusu wchodziła 20 Dywi-
zja Piechoty Honwedu i 17 Dywizja Piechoty, któ-
rej częścią był również 61 Pułk Piechoty.  W kronice 
wojennej tego pułku zostały opisane walki pomię-
dzy Przełęczą Łupkowską a Medzilaborcami: „20 
listopada 1914 r. – podczas ciężkich walk w trakcie 
odwrotu, walcząc w śniegu i mrozie, pułk podniósł 
poważne straty. Po przybyciu w tym dniu rezerw dy-
wizji stworzono dwa bataliony po dwie kompanie. 
Na ich dowódców zostali wyznaczeni kapitan Klotz 
oraz porucznicy Mosig, Rosenberg i dr Stein.

Dobová pohľadnica vyobrazujúca boje v Karpatoch.
Archiwalna widokówka przedstawiająca walki w Karpatach. 
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Priestor okolo Lupkovského priesmyku bránili 
jednotky rakúsko-uhorského VII. armádneho zboru 
pod velením generála jazdectva arcikniežaťa Joze-
fa von Habsburg. V druhej polovici novembra 1914 
tento zbor disponoval 20. pešou divíziou Honvédu 
a 17. pešou divíziou, ktorej súčasťou bol aj 61. peší 
pluk.  Vo vojnovej kronike tohto pluku sú opísané 
boje medzi Lupkovským priesmykom a Medzilabor-
cami: „20. november 1914 – v ťažkých ústupových 
obranných bojoch, v snehu a mraze, mal pluk znač-
né straty. Potom, čo v tento deň došli divízne rezer-
vy, boli vytvorené dva prápory po dve roty. Ich ve-
lením boli poverení kapitán Klotz a poručíci Mosig, 
Rosenberg a Dr. Stein.

21. november 1914 – prud-
ké útoky vedené Rusmi počas 
dňa stroskotali na našom ne-
únavnom odpore. Dvaja udat-
ní dôstojníci, poručík Faber 
a kadet Hollinger, padli a kapi-
tán Klotz bol zranený. Mnoho 
Rusov bolo zajatých, vrátane 
celej roty Besarabského pe-
šieho pluku, s ktorou nám pa-
dol do rúk aj guľomet s hrdým 
cárskym erbom. O siedmej 
hodine večer boli oznámené 
mimoriadne úspechy generála 
von Hindenburga – obkľúčenie 
dvoch ruských armád a pre-
nasledovanie tretej. Najsláv-
nejšou udalosťou dňa však bol 
príjazd poľnej kuchyne. Vojaci 
po šesťdňovej prestávke opäť 
dostali teplé jedlo.

22. november 1914 – po 
bojoch pechoty miestneho vý-
znamu dorazil rozkaz k opä-
tovnému ústupu. Všetci sú 
prekvapení, nikto nechce tomu 
veriť. Jednotlivým rotám sa 
musí rozkaz opakovať dva až 
tri krát. Týmto dňom sa skon-
čila séria mimoriadne ťažkých 
bojov na výšinách Beskýd. Slo-
vami sa dá len ťažko opísať, čo 
sa tu udialo. V snehu a ľade, deň a noc bez prestáv-
ky a vyhovujúceho zásobovania, bojovali naši voja-
ci v najväčšej núdzi – koho ušetrila guľka, zahynul 
zmrznu  m. Na týchto hrdinov, na týchto martýrov, 
sa nesmie zabudnúť.

23. november 1914 – po náročnom nočnom po-
chode bol v ranných hodinách z kóty 565 (výšina 
Ubič) pri obci Vydraň s  ahnutý posilnený zadný 

21 listopada 1914 r. – szybkie ataki Rosjan w cią-
gu dnia załamywały się na naszej niezłomnej obro-
nie. Dwaj zdolni ofi cerowie, porucznik Faber i kadet 
Hollinger, polegli a kapitan Klotz został ranny. Wie-
lu Rosjan zostało wziętych do niewoli, w tym cała 
kompania Besarabskiego Pułku Piechoty, wraz z 
którą wpadł w nasze ręce karabin maszynowy ozdo-
biony dumnym carskim herbem. O godzinie siódmej 
wieczorem ogłoszono niebywale sukcesy generała 
von Hindenburga – okrążenie dwóch rosyjskich ar-
mii oraz ściganie trzeciej. Najważniejszym wyda-
rzeniem dnia był jednak przyjazd kuchni polowej. 
Żołnierze po sześciu dniach wreszcie znowu dostali 
ciepły posiłek.

22 listopada 1914 r. - po lo-
kalnych potyczkach piechoty 
nadszedł rozkaz ponownego 
wycofania się. Wszyscy są za-
skoczeni, nikt w to nie chce 
uwierzyć. Poszczególnym kom-
paniom trzeba było powtarzać 
rozkaz dwa, a nawet trzy razy. 
W tym dniu zakończyła się se-
ria wyjątkowo ciężkich walk 
na beskidzkich i bieszczadz-
kich szczytach. Trudno opisać 
słowami, co się tu działo. W 
śniegu i lodzie, w dzień i w noc, 
bez przerwy i bez odpowied-
niej aprowizacji nasi żołnierze 
walczyli w najtrudniejszych 
warunkach – kogo trafi ła kula, 
ten umierał zamarzając. Nie 
wolno nam zapominać o tych 
bohaterach, o tych męczenni-
kach.

23 listopada 1914 r. - po wy-
czerpującym nocnym marszu 
w godzinach porannych wy-
cofano z koty 565 (wzgórze 
Ubič) w miejscowości Vydraň 
wzmocnioną straż tylną. Do-
piero teraz wytłumaczono nam 
powód odwrotu. Prawe skrzy-
dło naszego frontu w Karpa-
tach znalazło się w krytycznej 

sytuacji i konieczne było zrezygnowanie z całej linii 
naszej obrony – zwartej ściany, która miała udarem-
nić wtargnięcie Rosjan na Węgry. Nasza straż tylna 
w trakcie walk podczas odwrotu zastrzeliła niektóre 
patrole wroga, a niektóre wzięła do niewoli. Pod jej 
osłoną pułk pieszym marszem przez Medzilaborce i 
Krásny Brod dotarł do Rokytoviec. Przemarznięci i 
wyczerpani zajęliśmy wyznaczone pozycje i w głę-

 Vrchný veliteľ nemeckých vojsk na východnom 
fronte generálplukovník Paul von Hindenburg 

(vľavo) a jeho náčelník štábu generálmajor 
Erich Ludendorff  (vpravo).

Naczelny dowódca wojsk niemieckich na 
Froncie Wschodnim generał pułkownik Paul von 

Hindenburg (po lewej) i jego naczelnik sztabu 
generał major Erich Ludendorff  (po prawej).
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voj. Až teraz nám bol vysvetlený dôvod ústupu. 
Pravé krídlo nášho frontu v Karpatoch sa dostalo 
do krízy a museli sme sa zriecť celej našej obran-
nej línie – neoblomnej steny, ktorá mala zabrániť 
vpádu Rusov do Uhorska. Náš zadný voj pri ústupo-
vých bojoch niektoré nepriateľské hliadky  zastrelil 
a niektoré zajal. Pod jeho kry  m sa pluk peším po-
chodom presunul cez Medzilaborce a Krásny Brod 
do Rokytoviec. Premrznu   a vyčerpaní sme dosiahli 
určené pozície a v hlbokom snehu sme sa utáborili. 
Zásobovacie kolóny idúce v tesnom závese za voj-
skom vdýchli nový život do našich unavených kon-
ča  n vďaka privezeným teplým nápojom a dobrým 
jedlám.“ 

Očité svedectvo o bojoch v priestore Lupkovské-
ho priesmyku a dobi   Medzilaboriec  zanechal vo 
svojich povojnových memoároch aj veliteľ ruskej 
4. streleckej brigády generál Denikin: „...dňa 20. 
novembra jednotky nášho zboru prešli do útoku 
a moja železná brigáda postupovala východne od 

Lupkovského priesmyku. Na tomto úseku, ako aj 
vpravo od nás na úseku susedného VIII. armádne-
ho zboru, Rakúšania kládli najhúževnatejší odpor. 
Útok ľavého krídla tohto zboru sa úplne zastavil, 
a aby som mu pomohol a zároveň si prebil cestu, 
tri dni som zvádzal ťažké boje v priestore Lupkova. 
Najväčšiu ťarchu týchto bojov znášali na svojich ple-
ciach 14. strelecký pluk a 15. strelecký pluk môjho 
pravého krídla pod velením statočného generála 
Stankjeviča. Na konci tre  eho dňa sme dobili Lup-
kov aj priľahlé výšiny a rozbili pro  vníka. Niektoré 
jeho útvary boli skoro úplne zničené, zvyšky ďalších 
útvarov v počte 2 000 vojakov boli zajaté.

bokim śniegu rozbiliśmy obóz. Kolumny zaopatrze-
niowe, idące tuż za wojskiem tchnęły nowe życie 
w nasze zmęczone ciała przywożąc ciepłe napoje i 
dobrą strawę“.

Naoczne świadectwo walk w okolicy Przełęczy 
Łupkowskiej oraz zdobycia Medzilaborec pozosta-
wił w swoich, spisanych po wojnie pamiętnikach, 
dowódca rosyjskiej 4 Brygady Strzelców generał 
Denikin: „...dnia 20 listopada jednostki naszego 
korpusu przeszły do natarcia, a moja żelazna bry-
gada przemieszczała się na wschód od Przełęczy 
Łupkowskiej. Na tym odcinku, a także na prawo 
od nas na odcinku sąsiedniego VIII Korpusu napo-
tkano najbardziej zaciekły opór. Atak lewego skrzy-
dła tego korpusu całkowicie się zatrzymał, więc by 
mu pomóc, a równocześnie utorować sobie drogę, 
przez trzy dni prowadziłem ciężkie walki w okolicy 
Łupkowa. Największy ciężar tych walk spoczywał na 
barkach 14 Pułku Strzelców i 15 Pułku Strzelców z 
mojego prawego skrzydła pod dowództwem dziel-

nego generała Stankiewicza. 
Pod koniec trzeciego dnia zdo-
byliśmy Łupków oraz okoliczne 
wzgórza i rozgromiliśmy prze-
ciwnika Niektóre jego oddziały 
zostały niemal całkowicie znisz-
czone, resztki innych jednostek 
liczące 2 000 żołnierzy zostały 
wzięte do niewoli.

Pogoda w tych dniach była 
okropna, a mróz dochodził 
do - 15 stopni. W górach było 
jeszcze zimniej, podczas zamie-
ci śnieg zawiewał całą dolinę 
i zalepiał nam oczy. Na moim 
odcinku nie było żadnych dróg, 
które by przechodziły przez 
góry, jedynie strome, śliskie i 
oblodzone płaje. Austriacy na-
dal bronili Przełęczy Łupkow-
skiej, a sytuacja VIII Korpusu 

wciąż była trudna. Było dla mnie jasne, że jedynie 
pojawiając się niespodziewanie na tyłach wojsk nie-
przyjaciela, znajdujących się na tej przełęczy, mogę 
ułatwić sąsiedniemu korpusowi jego dalsze prze-
mieszczanie się, a równocześnie zapewnić sobie do-
stęp do dobrej drogi prowadzącej do Medzilaborec.

Zdecydowałem się na ryzykowne posunięcie i zo-
stawiłem swoją artylerię oraz kolumny aprowiza-
cyjne koło Łupkowa pod ochroną zaledwie jednego 
batalionu. Rozkazałem wyprząc konie z taborów 
aprowizacyjnych i załadować na ich grzbiety worki 
z nabojami oraz sucharami. W niezwykle trudnych 
warunkach przedzieraliśmy się bez żadnych dróg 

Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v Karpatoch. 
Archiwalna ilustracja przedstawiająca walki w Karpatach.
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Počasie v týchto dňoch 
bolo hrozné a mráz dosa-
hoval 15 stupňov. V ho-
rách bolo ešte chladnej-
šie, snehová metelica 
zaviala celé údolie a osle-
povala oči. Na mojom 
úseku neboli žiadne cesty 
vedúce cez hory, iba str-
mé, klzké a zľadovatené 
pas  erske chodníky. Ra-
kúšania naďalej bránili 
Lupkovský priesmyk a si-
tuácia VIII. armádneho 
zboru ostávala zložitá. 
Bolo mi jasné, že len pre-
kvapujúcim prienikom do 
tyla nepriateľských vojsk 
stojacich v tomto prie-
smyku môžem uľahčiť 
susednému zboru jeho 
ďalší postup a zároveň 
sprístupniť dobrú cestnú 
komunikáciu vedúcu na 
Medzilaborce.  

Rozhodol som sa pre 
riskantný krok a svoje de-
lostrelectvo a zásobova-
cie kolóny som nechal pri 
obci Lupkov pod ochra-
nou iba jedného práporu. 
Nariadil som vypriahnuť 
časť koní zo zásobovacích 
povozov a naložiť im na 
chrbty vrecia s nábojmi 
a suchármi. Prekonali 
sme obrovské ťažkos-
 , keď sme postupovali 

bez akýchkoľvek ciest po 
zľadovatených svahoch 
hôr, ktoré boli zarastené 
nízkymi krovinami. Moje 
pluky prekonávali odpor 
Rakúšanov, brali zajatcov a dobili niekoľko dedín 
a oporných bodov. Nakoniec prenikli do Medzilabo-
riec a ovládli túto dôležitú križovatku aj s tamojšou 
vlakovou stanicou. Železná brigáda počas precho-
du Karpát získala 3 730 zajatcov, množstvo zbraní 
a vojenského materiálu a ukoris  la vlakové súpra-
vy s cenným nákladom, vrátane 9 diel. Počas tých-
to bojov sme stra  li 164 padlých a 1 168 ranených 
a nezvestných vojakov“.   

przez oblodzone stoki gór zarośnięte niskimi krzaka-
mi. Moje pułki przełamywały opór Austriaków, brały 
jeńców i zdobyły kilka wsi oraz punktów oporu. W 
końcu dotarliśmy do Medzilaborec i opanowaliśmy 
ten ważny węzeł komunikacyjny oraz tamtejszą sta-
cję kolejową. „Żelazna” brygada pokonując Karpaty 
wzięła do niewoli 3 730 jeńców, zdobyła dużo broni i 
wyposażenia wojskowego, pociągi z cennym ładun-
kiem, w tym 9 dział. Podczas tych walk nasze straty 
wyniosły 164 zabitych oraz 1 168 rannych i zaginio-
nych żołnierzy“.      

Titulná stránka novín „Kronen Zeitung“ informujúca 
o bojoch v Karpatoch (december 1914).

Pierwsza strona gazety „Kronen Zeitung“ informująca 
o walkach w Karpatach (grudzień 1914 r.).
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Prvé obsadenie Medzilaboriec
Úspešný obchvatný manéver ruskej 4. streleckej 

brigády generála Denikina prinú  l rakúsko-uhorské 
velenie s  ahnuť svoje sily z priestoru Lupkovského 
priesmyku. Vďaka tomu pravé krídlo XXIV. armádne-
ho zboru generála Curikova a ľavé krídlo VIII. armád-
neho zboru generálporučíka Nikolaja Alexandroviča 
Orlova prenikli cez hlavný hrebeň Karpát a vstúpili 
na územie dnešného severovýchodného Slovenska. 
Jednotky rakúsko-uhorského VII. armádneho zboru 
generála arcikniežaťa Jozefa von Habsburg 23. no-
vembra 1914 ustúpili z Medzilaboriec a obranu zau-
jali na novej línii západne od mesta.  

V dobovej tlači bolo zverejnené svedectvo o dobi-
  Medzilaboriec ruskými vojskami, ktoré sprostred-

koval vojnový korešpondent na základe rozhovorov 
s očitými svedkami týchto udalos  : „Počas vpádu 
Rusov na Zemplín najviac utrpeli tri prihraničné že-
lezničné stanice – Lupkov, Vydraň a Medzilaborce. 

Ako je známe, Rusi zatarasili Lupkovský tunel, vy-
trhali koľajnice, železničné vozne na kusy dolámali 
a celkom rozbili, tak  ež takmer úplne rozobrali sta-
ničné budovy v Medzilaborciach a Vydrani. Kto mo-
hol, ten u  ekol. 

Prednosta stanice vo Vydrani (prednostom vlako-
vej stanice vo Vydrani bol v roku 1914 Károly Kozler) 
plánoval opus  ť svoje služobné miesto až s posled-
ným vlakom a u  ekol len vtedy, keď sa Rusi celkom 
priblížili k obci. Do odchádzajúceho vlaku naložil 
manželku s dieťaťom, jedného vlakového dozorcu 

Pierwsze zajęcie Medzilaborec
Udany manewr okrążający rosyjskiej 4 Brygady 

Strzelców generała Denikina zmusił dowództwo 
austro-węgierskie, by wycofało swoje siły z okolic 
Przełęczy Łupkowskiej. Dzięki temu prawe skrzydło 
XXIV Korpusu generała Curikowa i lewe skrzydło VIII 
Korpusu generała porucznika Nikołaja Aleksandro-
wicza Orłowa przeszły przez główny grzbiet Karpat 
i weszły na terytorium obecnej północo-wschodniej 
Słowacji. Jednostki austro-węgierskiego VII Korpusu 
generała arcyksięcia Józefa Habsburga wycofały się 
23 listopada 1914 r. z Medzilaborec i przygotowały 
do obrony na nowej linii na zachód od miasta.

W ówczesnej prasie pojawiła się relacja o zdoby-
ciu Medzilaborec przez rosyjskie wojska, którą prze-
kazał korespondent wojenny na podstawie rozmów 
z naocznymi świadkami tych zdarzeń: „podczas 
wkroczenia Rosjan do Zemplína najbardziej ucier-
piały trzy przygraniczne stacje kolejowe - Łupków, 

Vydraň i Medzila-
borce. Jak wiado-
mo, Rosjanie zaba-
rykadowali tunel 
łupkowski, powyry-
wali szyny, połamali 
i rozbili w drobny 
mak wagony kolejo-
we oraz niemal cał-
kowicie rozebrali 
budynki stacyjne 
w Medzilaborcach 
i Vydrani. Kto mógł, 
ten uciekał.

Naczelnik stacji w 
Vydrani (naczelni-
kiem stacji kolejo-
wej w Vydrani był 
w 1914 roku Károly 
Kozler) chciał opu-
ścić swoje stanowi-
sko wraz z ostatnim 
pociągiem i uciekał 

dopiero wtedy, gdy Rosjanie całkiem zbliżyli się 
do wsi. Wsadził do odjeżdżającego pociągu żonę 
z dzieckiem, pewnego dróżnika z całą rodziną, kie-
rowniczkę poczty, księdza dziekana i trzech ostatnich 
stacyjnych ładowaczy. Przez Medzilaborce jecha-
li na południe, ale za Radvaňą nad Laborcem linia 
kolejowa była uszkodzona i pociąg nie mógł jechać 
dalej. Byli zmuszeni wrócić do Medzilaborec, skąd 
już nie można było uciec. Do miasta weszli Rosjanie 
i zatrzymali uciekinierów z Vydrani. Odeskortowali 
ich do swojego dowództwa, skąd żona naczelnika 
stacji została zwolniona.

Dobová pohľadnica vyobrazujúca boje v Karpatoch.
Archiwalna widokówka przedstawiająca walki w Karpatach.
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s celou rodinou, poštmajsterku, cirkevného deka-
na a troch posledných staničných nakladačov. Cez 
Medzilaborce smerovali na juh, ale za Radvaňou 
nad Laborcom bola železničná trať prerušená a vlak 
nemohol pokračovať ďalej. Boli nútení vrá  ť sa na-
späť do Medzilaboriec, odkiaľ už nebol čas ani spô-
sob ako uniknúť. Do mesta vstúpili Rusi a utečencov 
z Vydrane zadržali. Eskortovali ich na svoje vojenské 
veliteľstvo, kde manželku prednostu stanice prepus-
 li.  

Korešpondent nášho Večerníka mal potom mož-
nosť porozprávať sa s ňou a dozvedel sa mimoriadne 
zaujímavé veci: „Môj manžel a  e rodiny z Vydrane, 
ktoré nes  hli ujsť, napokon odchádzali posledným 
vlakom. Bola noc a prežité vypä  e nás všetkých 
natoľko vyčerpalo, že sme zaspali. Bolo už neskoro 
predpoludním, keď sme sa zobudili nato, že vlak do 
niečoho narazil a zastal. Manžel sa pozrel von ok-
nom a s prekvapením v hlase povedal:  ‚Akoto, že 
sme len v Medzilaborciach? To je nemožné!‘ Vystú-
pil z vlaku, po pár minútach sa vrá  l a rozpovedal, 
že za Radvaňou nad Laborcom bola na koľajniciach 
prekážka, ktorá zastavila premávku na železnici.1 
Náš vlak sa preto vrá  l späť do Medzilaboriec. Toto 
konštatovanie nás všetkých rozladilo. Nič iné sme už 
nemohli urobiť, nemohli sme u  ecť žiadnym druhým 
spôsobom, pretože ruské predsunuté hliadky sa už 
pohybovali v blízkos   Medzilaboriec. Zariadili sme 
sa v kupé vlaku tak, že v prípade potreby sme v ňom 
mohli ostať žiť aj niekoľko týždňov. 

Po predsunutých hliadkach prišli do mesta väč-
šie ruské oddiely. Prvá vec, ktorú urobili, bola, pri-
rodzene, obhliadka železničnej stanice. My sme 
sa v jednotlivých kupé už cí  li celkom podomácky 
a s prekvapenými ruskými vojakmi sme sa snažili 
aj rozprávať. Keďže sa nám už míňali zásoby chle-
ba, poštmajsterka si ho vypýtala od Rusov. Na tre   
deň prišiel na stanicu v Medzilaborciach dôstojník 
vysokej hodnos  . Začal nás vypočúvať prostred-
níctvom kňaza z Vydrane a poštmajsterky, ktorí 
sa vedeli dohovoriť po rusky. Vyzval nás, aby sme 
si zbalili najnutnejšie veci, pretože z vagónov nás 
odvedú a ubytujú v meste. Ubezpečil nás, že sa 
nám nič zlé nestane, lebo Rusi sa na obyvateľov 
Uhorska nehnevajú a len preto bojujú pro   nám, 
že sme spojencami ich naozajstných nepriateľov – 
Nemcov. 

1 Uvedenou prekážkou bol prienik ruských vojsk do Koškoviec. V ar-
chivovanom štábnom dokumente sa uvádza: „večer 9. novembra 
(22.11. podľa gregoriánskeho kalendára) útvary 49. pešej divízie obsa-
dili obce Výrava a Papín a dve predsunuté roty prenikli k obci Koškov-
ce a prerušili železničnú trať a telegrafné spojenie medzi Humenným 
a Medzilaborcami“. Ruský štátny vojensko-historický archív (RGVIA) 
Moskva, Fond 2226, Inventár 1, Fascikel 110, Karotkyj abzor bajevych 
dejstvij XXIV-vo armejskovo korpusa s 20-vo akťjabrja da kaňca najabr-
ja 1914 goda.

Korespondent naszego „Večerníka” (gazety wie-
czornej) miał potem okazję porozmawiać z nią i do-
wiedział się bardzo ciekawych rzeczy: „Mój mąż i te 
rodziny z Vydrani, które nie zdążyły uciec, odjeżdżali 
w końcu ostatnim pociągiem. Była noc, a przeżyte 
emocje na tyle nas wszystkich wyczerpały, że zasnę-
liśmy. Było już późne przedpołudnie, kiedy się obu-
dziliśmy, bo pociąg w coś uderzył i zatrzymał się. 
Mąż wyjrzał przez okno i z zaskoczeniem w głosie 
powiedział: Cóż to, jesteśmy dopiero w Medzilabor-
cach? To niemożliwe! Wysiadł z pociągu, po kilku 
minutach wrócił i powiedział, że za Radvaňą nad 
Laborcem była na torach przeszkoda, która unie-
możliwiła przejazd i dlatego nasz pociąg zawrócił do 
Medzilaborec1. Informacja ta wszystkich nas rozbi-
ła. Nic innego już nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy 
uciec w żaden inny sposób, ponieważ rosyjskie pa-
trole pojawiły się już w pobliżu Medzilaborec. Urzą-
dziliśmy się w przedziale pociągu tak, że w razie po-
trzeby mogliśmy w nim zostać nawet kilka tygodni.

Po patrolach zwiadowczych weszły do miasta 
większe oddziały rosyjskie. Pierwszą rzeczą, którą 
zrobiły było oczywiście sprawdzenie stacji kolejo-
wej. My już całkiem dobrze zadomowiliśmy się w 
poszczególnych przedziałach i staraliśmy się doga-
dać z zaskoczonymi rosyjskimi żołnierzami. Ponie-
waż kończyły się nam już zapasy chleba, kierownicz-
ka poczty wyprosiła go od Rosjan. Trzeciego dnia 
przyszedł na stację w Medzilaborcach wysoki rangą 
ofi cer. Zaczął nas przesłuchiwać przy pomocy księ-
dza z Vydrani i kierowniczki poczty, którzy potrafi li 
się dogadać po rosyjsku. Polecił nam byśmy spako-
wali najpotrzebniejsze rzeczy, bo wyprowadzą nas 
z wagonów i zakwaterują w mieście. Zapewnił nas, 
że nic złego się nam nie stanie, ponieważ Rosjanie 
nie mają do nas - mieszkańców Węgier żadnych pre-
tensji, a walczą z nami jedynie dlatego, że jesteśmy 
sojusznikami ich prawdziwych nieprzyjaciół – Niem-
ców.

Ogólnie rosyjscy ofi cerowie zachowywali się wo-
bec nas bardzo uprzejmie, w przeciwieństwie do 
ich żołnierzy, przede wszystkim kozaków, którzy byli 
wyjątkowo szorstcy, nieludzcy i bezlitośni. Intereso-
wały ich tylko pijatyki i rabunek. Pytali o okoliczne 
wsie, ale na temat miast w naszym województwie 
nie padło nawet słowo. Najbardziej interesowały 

1 Przeszkodę tę ustawiły rosyjskie wojska, które weszły do Koškoviec. 
W zarchiwizowanym dokumencie sztabowym podano: „wieczorem 9 
listopada (22.11 według kalendarza gregoriańskiego) jednostki 49 Dy-
wizji Piechoty zajęły miejscowości Výrava i Papín, a dwie wysunięte 
kompanie weszły do miejscowości Koškovce i przerwały linię kolejową 
oraz połączenie telegrafi czne między Humennem a Medzilaborca-
mi“. Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowo-Historyczne (RGVIA) 
Moskwa, Zbiór 2226, Dział 1, Księga 110, Korotkij obzor wojennych 
diejstwij XXIV-go armiejskogo korpusa s 20-go ok  abria da konca 
nojabria 1914 goda.
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Vo všeobecnos   sa ruskí dôstojníci správali k nám 
zdvorilo, v pro  klade k ich vojakom, zvlášť kozá-
kom, ktorí boli mimoriadne drsní, neľudskí a nemi-
losrdní. Svoje uspokojenie videli 
len v pija  ke a rabovaní. Vypy-
tovali sa na okolité dediny, ale 
o mestách v tejto župe nepadlo 
ani slovo. Najviac ich však zaují-
mali obe hlavné mestá, Budapešť 
a Viedeň. Okrem iného sa naprí-
klad pýtali, či sme naozaj vytlačili 
z Budapeš   Srbov. 

Pokladám za užitočné ešte spo-
menúť, že prvou otázkou Rusov 
bolo pravidelne: ‚Kde bývajú ži-
dia?‘ Ak sa dozvedeli, že práve tu, 
ich vandalizmus bol ešte väčší ako 
v iných domoch. Keď prichádzali 
po druhýkrát, už ich nezaujímalo, 
kde bývajú židia a pýtali sa, kde 
je pálenka.  Potom prišli na rad 
peniaze, cenné veci a šperky. Od 
toho, kto sa im dostal do rúk brali 
papierové peniaze, mince, hodin-
ky, prstene, re  azky či náramky. 
Rusi sa vadili a doslova bili o cen-
nejšie veci ako psy o mastnú kosť. 
Počas rabovačiek sa neraz stalo, 
že jeden svoju ukradnutú korisť 
musel zanechať druhému a skon-
čil so zakrvavenou rozbitou hla-
vou“. 

Pohľad z opačnej strany frontu 
na obsadené Medzilaborce ponú-
kajú spomienky ruského práporčí-
ka Fjodora Avgustoviča Stepuna, 
ktorý bol po komunis  ckom pre-
vrate v roku 1917 vyhnaný z vlas   
a neskôr sa stal známym emig-
rantským fi lozofom. Vo svojich 
memoároch publikoval list adre-
sovaný manželke, ktorý bol napí-
saný 3. decembra 1914 v Medzi-
laborciach: „20. novembra 1914 
(podľa juliánskeho kalendára) 
v Mezolabordž. O sebe teraz nič 
nepíšem, všetko po starom. Hory, 
sneh, ťažké pochody. Raz som bol dvadsaťšesť ho-
dín v sedle bez kúska chleba a šálky čaju. Všetko to 
zvládam s úplnou ľahkosťou. Vo všeobecnos   cí  m 
vo svojom vnútri neobyčajnú ľahkosť. Niekedy mô-
žem prespať celú noc aj celý deň, inokedy nemusím 
spať vôbec. 

ich jednak stolice, Budapeszt i Wiedeń. Poza tym 
pytali na przykład, czy naprawdę wypędziliśmy Ser-
bów z Budapesztu.

Myślę, że trzeba jeszcze wspo-
mnieć o tym, że pierwszym pyta-
niem Rosjan było zawsze: Gdzie 
mieszkają Żydzi? Kiedy się dowie-
dzieli, że właśnie tu, wtedy siali 
zniszczenie jeszcze większe niż w 
innych domach. Kiedy przycho-
dzili po raz drugi, już ich nie inte-
resowało, gdzie mieszkają Żydzi, 
ale pytali gdzie jest pálenka (sa-
mogon). Potem przychodziła kolej 
na pieniądze, cenne przedmioty 
i biżuterię. Temu, kto wpadł w ich 
ręce zabierali banknoty, monety, 
zegarki, pierścionki, łańcuszki, 
bransoletki. Rosjanie kłócili się 
i naprawdę bili się o cenniejsze 
rzeczy, jak psy o tłustą kość. Pod-
czas rabunków nieraz zdarzało 
się, że jeden musiał oddać drugie-
mu swój złodziejski łup i kończył 
z zakrwawioną rozbita głową“. 

Jak po drugiej stronie frontu 
widziano zajęte Medzilaborce 
dowiadujemy się ze wspomnień 
rosyjskiego chorążego Fiodora 
Awgustowicza Stepuna, który po 
przewrocie komunistycznym w 
1917 roku został wygnany z oj-
czyzny, a później stał się znanym 
fi lozofem emigracyjnym. W swo-
ich pamiętnikach opublikował list 
do żony, napisany 3 grudnia 1914 
r. w Medzilaborcach: „20 listo-
pada 1914 r. (według kalendarza 
juliańskiego) w Mezőlaborc. O so-
bie teraz nic nie napiszę, wszystko 
po staremu. Góry, śnieg, ciężkie 
marsze. Kiedyś byłem dwadzie-
ścia sześć godzin w siodle bez 
kawałka chleba i fi liżanki herba-
ty. Wszystko to wytrzymuję bez 
trudu. W ogóle mam w sobie nie-
zwykłą łatwość dostosowywania 
się. Czasami mogę przespać całą 

noc i cały dzień, a kiedy indziej wcale nie muszę 
spać.

Niemal zupełne przestałem jeść, bo cały czas kar-
mią nas tylko befsztykami, a już nie mogę patrzeć 
na mięso. Zostałem wegetarianinem, ale trudno 
wyjaśnić dlaczego. Najprawdopodobniej dlatego, 

Veliteľ ruského Juhozápadného frontu 
generál delostrelectva 
Nikolaj Iudovič Ivanov.

Dowódca rosyjskiego Frontu 
Południowo-Zachodniego generał 
artylerii Nikołaj Iudowicz Iwanow.

Veliteľ ruského Severozápadného frontu 
generála pechoty 

Nikolaj Vladimirovič Ruzskij.
Dowódca rosyjskiego Frontu Północno-

Zachodniego generał piechoty 
Nikołaj Władimirowicz Ruzski.
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Skoro úplne som prestal jesť, lebo celý čas nás kŕ-
mia len bi  ekmi a ja už viac nemôžem jesť mäso. 
Stal som sa vegetariánom, ale je zložité vysvetliť 
prečo. Najpravdepodobnejšie preto, lebo my sami 
zarezávame kravy a všade dookola sa váľajú ich 
črevá, žalúdky a oči. Na snehu sú kaluže krvi a úbo-
hý dobytok sa často zmieta na zemi s podrezaným 
hrdlom a kŕčovito šklbe zadnými nohami. 

Nedávno sme vošli do mesta, ktoré iba krátko 
predtým opus  li ustupujúce nepriateľské vojská. 
Mal som z toho hrozné dojmy. Celé mesto bolo do-
slova prevrátené hore nohami.  Ulice aj železničná 
stanica boli zavalené všakovakým hnuteľným ma-
jetkom domácnos  . Je očividné, že miestni oby-
vatelia sa snažili svoje veci odviesť, ale nes  hli to. 
Pri stanici stálo päť vlakov a vo vagónoch ako aj 
na koľajniciach boli porozhadzované postele, po-
hovky, matrace, albumy, portrétové obrazy, ženské 
šaty, rukávniky-mufy, klobúky, veľké židovské knihy, 
židovské modlitebné  iliny, káva, svietniky, detské 
hojdacie hračky, čepčeky, mlynčeky na mäso, obál-
ky s listami a mnoho, mnoho, nevyčísliteľne mnoho 
ďalších vecí. Všetko bolo prehrabované, poprevra-
cané, poničené a rozbité. Okolo toho, ako šakaly 
okolo mŕtvol, sa brodia miestni chudobní obyvate-
lia, naši vojaci a kozáci. 

Už celé dva dni žijeme veľkolepo. Sedíme na mäk-
kých pohovkách, pijeme červené víno z brúseného 
krištáľu, obedujeme pri hre na klavíri a cigánske 
romance spievame do hudby na fortepiano. Ležiac 
v mäkkých posteliach privolávame vojenské spoj-
ky pomocou elektrických zvončekov. Zablatenými 
čižmami dupeme po drahých kobercoch a svo-
je anfasy a profi ly si obzeráme v trojitom zrkadle 
kvalitného dámskeho kozme  ckého stolíka. Opro   
nášho domu stojí katolícky kostol s doširoka otvo-
renými vchodovými dvermi. Tiež je celý prevrátený 
hore nohami. Na podlahe sa váľa la  nská biblia. 
Hodvábne liturgické rúcha a ornáty kňazov sú sem 
i tam porozhadzované. Pri vchode do kostola dote-
raz ležia dvaja mŕtvi rakúski vojaci, tvárami obrá-
tení k nebu. Jeden je mladý, krásny, s otvorenými 
zamrznutými očami. Druhý je o dosť starší, veľmi 
škaredý, s vybitými očami a s prstami hlboko zary-
tými do zeme. Ich vrecká, rovnako ako vrecká všet-
kých padlých, sú, samozrejme, vyvrátené – mŕtvoly 
prehľadávali v túžbe po drahocennos  ach. Okolo 
oboch  el ako aj pozdĺž steny kostola sú viditeľné 
odporné fyziologické stopy prebývania ľudí“.

że sami zarzynamy krowy i wszędzie dookoła wa-
lają się ich fl aki, żołądki i oczy. Na śniegu są kału-
że krwi, a biedne bydło często miota się po ziemi 
z poderżniętym gardłem i kurczowo podwiniętymi 
tylnymi nogami.

Niedawno weszliśmy do miasta, które na krótko 
przed tym opuściły wycofujące się nieprzyjacielskie 
wojska. Moje wrażenia były straszne. Całe miasto 
było dosłownie przewrócone do góry nogami. Uli-
ce i stacja kolejowa były zawalone wszelkim moż-
liwym dobytkiem. Oczywiście tutejsi mieszkańcy 
starali się wywieźć swoje rzeczy, lecz nie zdążyli. 
Na stacji stało pięć pociągów, a w wagonach i na 
torach były porozrzucane łóżka, sofy, materace, al-
bumy, portrety, kobiece sukienki, mu  i, kapelusze, 
wielkie żydowskie księgi, żydowskie modlitewne 
tefi liny, kawa, świeczniki, dziecięce zabawki buja-
ne, czepeczki, maszynki do mielenia mięsa, koperty 
z listami i niezliczona ilość innych rzeczy. Wszyst-
ko było przegrzebane, poprzewracane, zniszczone 
i rozbite. Koło tego, jak szakle wokół trupów, krą-
żyła miejscowa biedota oraz nasi żołnierze i kozacy.

Już całe dwa dni mieszkamy po pańsku. Siaduje-
my na miękkich sofach, popijamy czerwone wino 
z rżniętych kryształów, jadamy obiad przy akom-
paniamencie fortepianu i przy tym sam akompa-
niamencie śpiewamy cygańskie romanse. Leżąc w 
miękkich łóżkach wzywamy gońców korzystając 
z elektrycznych dzwonków. Zabłoconymi butami 
depczemy po drogich dywanach oraz podziwiamy 
się en face i z profi lu w lustrze z dwoma skrzydłami 
przy eleganckiej damskiej toaletce.

Naprzeciwko naszego domu stoi katolicki kościół 
z na oścież otwartymi drzwiami. Też jest komplet-
nie splądrowany. Po podłodze wala się łacińska 
Biblia. Wszędzie są porozrzucane jedwabne stu-
ły i ornaty. Przy wejściu do kościoła do teraz leżą 
dwaj martwi austriaccy żołnierze, z twarzami zwró-
conymi do nieba. Jeden jest młody, ładny, z otwar-
tymi zamarzniętymi oczami. Drugi jest dość stary, 
bardzo brzydki, z wybitymi oczami i palcami wbi-
tymi głęboko w ziemię. Ich kieszenie, tak samo jak 
kieszenie, wszystkich zabitych, są oczywiście wybe-
beszone, bo trupy są przeszukiwane, czy nie mają 
kosztowności. Koło obu ciał oraz wzdłuż ściany ko-
ścioła widać odrażające ślady ludzkiej obecności“.
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Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v údolí Laborca pri meste Medzilaborce (1915).
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca walki w dolinie Laborca koło miasta Medzilaborce (1915 r.).
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Línia frontu v Karpatoch – situácia k 25.11.1914.
Linia frontu w

 Karpatach – sytuacja na 25.11.1914 r.
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Odrazenie ruského útoku v Karpatoch
Útok XXIV. armádneho zboru generála Curikova 

začal 20. novembra 1914 a spočiatku sa vyvíjal veľ-
mi úspešne. Za štyri dni bojov ruské vojská preko-
nali hlavný karpatský hrebeň a 23. novembra 1914 
obsadili Medzilaborce aj Humenné. Veliteľ 8. armá-
dy generál Brusilov však týmto postupom porušil 
pôvodný rozkaz veliteľa ruského Juhozápadného 
frontu generála Ivanova, ktorý nariadil, aby „v rámci 
síl 8. armády bola v záujme súčinnos   s 3. armádou 
vyčlenená pohyblivá rezerva v priestore mesta Gor-
lice. Generál Brusilov hlásil, že zatlačí pro  vníka za 
karpatské priesmyky a ponechá na nich krycie sily. 
Pohyblivú rezervu vytvorí z VIII. a  XXIV. armádneho 
zboru a presunie ju ku Gorliciam“. Tento zámer však 
generál Brusilov nesplnil a po doby   Ruského sed-
la a Lupkovského priesmyku svojvoľne pokračoval 
s jednotkami VIII. a XXIV. armádneho zboru v prie-
niku na južnú stranu Karpát. 

Dobi  e Medzilaboriec a Humenného vytvorilo 
reálnu hrozbu ruského prielomu do vnútrozemia 
Uhorska. Velenie vojsk habsburskej monarchie bolo 
nútené improvizovať a  do boja nasadilo všetky 
dostupné zálohy. Zároveň oslabilo susedné úseky 
karpatského frontu a s  ahlo od  aľ jednotky, ktoré 
vrhlo do pro  útoku na Sninu a Humenné. Na toto 

Odparcie rosyjskiego ataku w Karpatach
Atak XXIV Korpusu generała Curikowa zaczął się 

20 listopada 1914 r. i na początku rozwijał się bardzo 
pomyślnie. W ciągu czterech dni walk rosyjskie woj-
ska pokonały główny grzbiet Karpat i 23 listopada 
1914 r. zajęły Medzilaborce oraz Humenné. Dowód-
ca 8 Armii, generał Brusiłow, złamał jednak przez 
to pierwotny rozkaz dowódcy rosyjskiego Frontu 
Południowo-Zachodniego generała Iwanowa, który 
rozkazał, by „w ramach sił 8 Armii wydzielona lotna 
rezerwa współdziałała z 3 Armią w okolicy miasta 
Gorlice. Generał Brusiłow oświadczył, że wypchnie 
wroga za karpackie przełęcze i pozostawi na nich 
jednostki osłaniające. Lotną rezerwę stworzy z VIII 
oraz  XXIV Korpusu i przesunie ją pod Gorlice“. Jed-
nak nie zrealizował tego planu i po zdobyciu Przełę-
czy Beskid nad Czeremchą oraz Przełęczy Łupkow-
skiej samowolnie udał się dalej z jednostkami VIII 
i XXIV Korpusu na południową stronę Karpat.

Zdobycie Medzilaborec i Humennégo oznaczało 
realną groźbę wtargnięcia Rosjan w głąb teryto-
rium Węgier. Dowództwo wojsk monarchii habs-
burskiej było zmuszone improwizować i rzuciło do 
walki wszystkie dostępne odwody, przez co osłabi-
ło sąsiednie odcinki frontu karpackiego i wycofało 
z niego jednostki, które skierowało do kontrataku 

 Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v Karpatoch. 
Archiwalna ilustracja przedstawiająca walki w Karpatach.
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bojisko bol osobne vyslaný štátny tajomník Uhor-
ského kráľovského ministerstva vojny generálporu-
čík Šándor Szurmay. Dňa 25. novembra 1914 pre-
vzal od generálporučíka Johanna Karga velenie nad 
všetkými rakúsko-uhorskými jednotkami v oblas   
medzi Sninou a Užockým priesmykom. Vznikla ope-
račná skupina „Szurmay“, ktorej sa podarilo oslobo-
diť Sninu a stabilizovať front na tomto úseku Kar-
pát. Do pro  útoku sa zapojila aj operačná skupina 
„Krautwald“2 pod velením generálporučíka Josefa 
Krautwalda, ktorej sa podarilo oslobodiť Humenné. 
Tieto úspechy boli dosiahnuté 28. novembra 1914 
a rakúsko-uhorské jednotky začali prenasledovať  
ustupujúce divízie ruského XXIV. armádneho zboru, 
ktoré sa sťahovali za Karpaty. 

Vážny operačný neúspech ruských vojsk na seve-
rovýchode dnešného Slovenska vo svojich povojno-
vých spomienkach komentoval aj generál Denikin, 
ktorý v priestore Medzilaboriec velil 4. streleckej 
brigáde: „Zodpovednosť za porážku niesol výhradne 
veliteľ 8. armády generál Brusilov. Ten sa však zau-
jímal iba o vlastnú slávu, a preto vo svojich memo-
ároch vinu zvalil na generála Kornilova. Všetci mu 
uverili, pretože meno Kornilova vyvolávalo medzi 
boľševikmi nenávisť...3 Operácia nášho zboru začala 
skvele, ale skončila sa neúspechom. Útvary 48. a 49. 
pešej divízie museli v ťažkých bojoch ustupovať ku 
karpatským priesmykom. Moja 4. strelecká brigáda 
až do 30. novembra 1914 dokázala pomaly postu-
povať vpred, ale potom bola vystriedaná sibírskymi 
streleckými jednotkami. Následne sme boli zarade-
ní do zálohy veliteľa armády. Za vinníka  neúspechu 
celej operácie bol označený generál Kornilov“. 

Útvary 4. streleckej brigády generála Denikina po 
obsadení Medzilaboriec postúpili cez Krásny Brod 
k Sukovu a Čabinám. V tomto priestore 24. – 26. 
novembra 1914 kryli útok ľavého krídla VIII. armád-
2 Operačná skupina „Szurmay“  na konci novembra 1914 disponovala  
38. pešou divíziou Honvédu generálmajora Paula von Nagy  a 8. jazdec-
kou divíziou generálmajora Georga von Lehmanna.
Operačná skupina „Krautwald“ na konci novembra 1914 disponovala 
34. pešou divíziou pod velením samotného generálporučíka Josefa 
Krautwalda, 56. pešou divíziou generálmajora Wilhelma grófa A  ems-
-Petzenstein a 1. jazdeckou divíziou generálmajora Arthura Peteani von 
Steinberg.
3 Na rela  vne malom území severovýchodného Slovenska sa pri tejto 
operácii preťali osudy troch významných ruských generálov. Vtedajší 
veliteľ 8. armády generál Brusilov sa neskôr v júni 1916 zaslúžil o prie-
lom rakúsko-uhorského frontu vo východnej Haliči a na Volyni a v máji 
1917 bol vymenovaný za vrchného veliteľa ruských vojsk. Vtedajší ve-
liteľ 48. pechotnej divízie generálmajor Lavr Georgijevič Kornilov na-
hradil generála Brusilova v tejto funkcii  v júli 1917.  Boľševický prevrat  
v novembri 1917 ich postavil na opačné strany barikády, za  aľ čo ge-
nerál Brusilov sa pridal na stranu Leninovho režimu, generál Kornilov 
patril k organizátorom bielogvardejského hnu  a. Treťou významnou 
osobnosťou zapojenou do operácie v slovenských Karpatoch bol gene-
rálmajor Anton Ivanovič Denikin, ktorý vtedy velil 4. streleckej brigáde.  
Po februárovej revolúcii 1917 bol vymenovaný za náčelníka štábu pri 
vrchnom veliteľstve ruských vojsk a slúžil ako pod generálom Brusilo-
vom, tak aj pod generálom Kornilovom. Po boľševickom novembrovom 
prevrate 1917 sa pridal na stranu opozície a v apríli 1918 sa stal velite-
ľom bielogvardejskej dobrovoľníckej armády na juhu Ruska.

na Sninę i Humenné. Na to pole walki został oso-
biście wysłany sekretarz stanu Węgierskiego Kró-
lewskiego Ministerstwa Wojny generał porucznik 
Šándor Szurmay. Dnia 25 listopada 1914 r. przejął 
od generała porucznika Johanna Karga dowództwo 
nad wszystkimi jednostkami austro-węgierskimi w 
rejonie między Sniną a Przełęczą Użocką. Powstała 
Grupa Operacyjna „Szurmay“, której udało się odbić 
Sninę oraz ustabilizować front na tym odcinku Kar-
pat. Do kontrataku włączyła się także Grupa Ope-
racyjna „Krautwald“2 pod dowództwem generała 
porucznika Josefa Krautwalda, której udało się od-
bić Humenné. Sukcesy te miały miejsce 28 listopa-
da 1914 r., a następnie jednostki austro-węgierskie 
zaczęły ścigać wycofujące się dywizje rosyjskiego 
XXIV Korpusu, które uciekały za Karpaty.

Spore niepowodzenie operacyjne rosyjskich wojsk 
na terenie obecnej północno-wschodniej Słowacji, 
tak skomentował w swoich powojennych wspo-
mnieniach generał Denikin, który dowodził w rejonie 
Medzilaborec 4 Brygadą Strzelców: „odpowiedzial-
ność za porażkę ponosił wyłącznie dowódca 8 Armii 
- generał Brusiłow. Jego jednak interesowała tylko 
własna sława i dlatego w swoich pamiętnikach zwa-
lił winę na generała Korniłowa. Wszyscy mu uwie-
rzyli, bo nazwisko Korniłowa budziło w bolszewikach 
nienawiść...3 Operacja naszego korpusu zaczęła się 
świetnie, ale zakończyła niepowodzeniem. Oddziały 
4 oraz 49 Dywizji Piechoty musiały, tocząc ciężkie 
walki, wycofywać się w kierunku karpackich prze-
łęczy. Moja 4 Brygada Strzelców aż do 30 listopada 
1914 r. była w stanie powoli posuwać się naprzód, 
ale potem została zastąpiona przez jednostki Strzel-
ców Syberyjskich. Następnie zostaliśmy włączeni do 
odwodu dowódcy armii. Za winnego niepowodzenia 
całej operacji został uznany generał Korniłow“ 
2 Grupa Operacyjna „Szurmay“ końcem listopada 1914 r. składała się 
z 38 Dywizji Piechoty Honwedu generała majora Paula von Nagy oraz 8 
Dywizji Kawalerii generała majora Georga von Lehmanna.
W skład Grupy Operacyjnej „Krautwald“ wchodziły końcem listopa-
da 1914 r.: 34 Dywizja Piechoty pod dowództwem samego generała 
porucznika Josefa Krautwalda, 56 Dywizja Piechoty generała majora 
Wilhelma hrabiego A  ems-Petzenstein i 1 Dywizja Kawalerii generała 
majora Arthura Peteaniego von Steinberga.
3 Na stosunkowo małej powierzchni północno-wschodniej Słowacji 
przecięły się losy trzech ważnych rosyjskich generałów. Ówczesnego 
dowódcy 8 Armii generała Brusiłowa, który potem w czerwcu 1916 r. 
przełamał austro-węgierski front we wschodniej Galicji i na Wołyniu, 
a w maju 1917 r. został mianowany naczelnym dowódcą wojsk rosyj-
skich. Pełniący w tym czasie funkcję dowódcy 48 Dywizji Piechoty ge-
nerał major Ławr Georgijewicz Korniłow zastąpił generała Brusiłowa na 
tym stanowisku w lipcu 1917 r. Rewolucja bolszewicka w listopadzie 
1917 r. postawiła ich po przeciwnych stronach barykady, ponieważ ge-
nerał Brusiłow opowiedział się po stronie reżimu Lenina, a generał Kor-
niłow był jednym z organizatorów ruchu białogwardyjskiego. Trzecią 
ważną osobistością biorącą udział w operacji w słowackich Karpatach 
był generał major Anton Iwanowicz Denikin, który dowodził wtedy 4 
Brygadą Strzelców. Po rewolucji lutowej w 1917 r. został mianowany 
naczelnikiem sztabu przy dowództwie naczelnym wojsk rosyjskich i słu-
żył zarówno pod generałem Brusiłowem, jak i generałem Korniłowem. 
Po przewrocie bolszewickim w listopadzie 1917 r. dołączył do opozycji, 
a w kwietniu 1918 r. został dowódcą białogwardyjskiej Armii Ochotnic-
zej na południu Rosji.
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neho zboru na horské sedlo medzi Rokytovcami 
a Malou Poľanou. Rakúsko-uhorská obrana však 
odolávala, takže 27. novembra 1914 sa k tomuto 
útoku pripojili aj Denikinovi strelci, ktorí udreli na 
výšiny západne od Roškoviec.  V dôsledku sústrede-
ného tlaku sa rakúsko-uhorské jednotky s  ahli a 28. 
novembra 1914 ustúpili do nových obranných pozí-
cií na sever a juh od obce Havaj. 

Bojov v uvedenom priestore sa ak  vne zúčastnil 
aj rakúsko-uhorský 61. peší pluk, ktorý predtým 
bránil Lupkovský priesmyk a potom cez Medzila-
borce ustúpil do Rokytoviec. Vo vojnovej kronike 
tohto pluku sa uvádza: „24. november 1914 – po-
plach ráno o 05.00 hodine. Rýchlym krokom sa sťa-
hujeme na záložnú pozíciu západne Rokytoviec. Po-
poludní o 14.00 hodine dostáva pluk rozkaz zadržať 
postup dvoch ruských práporov na výšinu Kamen 
po hrebeni smerujúcom na juhovýchod. Rýchlym 
pochodom sme dosiahli výšinu a spozorovali sme 
nepriateľskú kolónu postupujúcu od Medzilaboriec. 
Popoludní o 16.00 hodine sa Rusi z južnej strany vy-
driapali na svah hrebeňa. Husté masy pechoty sú 
očividne bližšie a bližšie. Keď sa priblížili na 20 kro-
kov, padol výstrel, po ktorom nasledovala mohutná 
paľba. Rusi napriek tomu nepoľavili vo svojom po-
stupe a s hlasitým hurááá sa všetci ako jeden muž 
vrhli do útoku. 

Ohlušujúci bojový ryk a boj zblízka boli sprevá-
dzané rozhorčením a úzkosťou. Ruské posily ako 
keby z nevyčerpateľného rezervoára prúdili na pra-
vé krídlo, ktoré muselo pred ohromnou presilou 
ustúpiť. V tomto kri  ckom momente major Bátorff y 
viedol do pro  útoku zálohu svojho pluku, ku kto-
rej sa pridali aj niektoré útvary 96. pešieho pluku 

Oddziały 4 Brygady Strzelców generała Deniki-
na po zajęciu Medzilaborec przesuwały się przez 
Krásny Brod w kierunku Sukova i Čabin. W tym re-
jonie od 24 do 26 listopada 1914 r. osłaniały atak 
lewego skrzydła VIII Korpusu na przełęcz górską 
między Rokytovcami a Malą Poľaną. Obrona austro-
-węgierska jednak wytrzymała, więc 27 listopada 
1914 r. do ataku weszli także strzelcy Denikina, któ-
rzy uderzyli na wzgórza położone na zachód od wsi 
Roškovce. W wyniku zmasowanego natarcia jed-
nostki austro-węgierskie wycofały się 28 listopada 
1914 r. na nowe pozycje obronne znajdujące się na 
północ oraz na południe od miejscowości Havaj.

W walkach w tym rejonie brał aktywny udział tak-
że austro-węgierski 61 Pułk Piechoty, który wcze-
śniej bronił Przełęczy Łupkowskiej, a potem wycofał 
się przez Medzilaborce do Rokytoviec. W kronice 
wojennej tego pułku zanotowano: „24 listopada 
1914 r. – alarm o godzinie  05:00 rano. Szybkim kro-
kiem przemieszczamy się na pozycję rezerwową na 
zachód od Rokytoviec. Popołudniu koło 14:00 pułk 
dostaje rozkaz, by powstrzymać ruch dwóch rosyj-
skich batalionów zmierzających ku wzgórzu Kamen 
i biegnącemu na południowy wschód grzbietowi. 
Szybkim marszem dostaliśmy się na wzgórze i ob-
serwowaliśmy kolumnę nieprzyjaciela, nadciąga-
jącą od Medzilaborec. Popołudniu o 16:00 Rosjanie 
zaczęli się wdzierać od południa na zbocze i zmie-
rzać w kierunku grzbietu. Duże masy piechoty pod-
chodziły coraz bliżej. Kiedy zbliżyły się na 20 kroków, 
padł wystrzał, po którym rozpętała się wielka strze-
lanina. Rosjanie mimo to, nie zrezygnowali z natar-
cia i z głośnym uraaa wszyscy, jak jeden mąż, ruszyli 
do ataku.

Veliteľ ruskej 8. armády generála 
jazdectva Aleksej Aleksejevič Brusilov.

Dowódca rosyjskiej VIII armii 
generał kawalerii 

Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow.

Veliteľ ruskej 48. pešej divízie 
generálmajor Lavr Georgijevič Kornilov.

Dowódca rosyjskiej 48 Dywizji 
Piechoty generał major 

Ławr Gieorgijewicz Korniłow.

Veliteľ ruskej 4. streleckej brigády 
generálmajor Anton Ivanovič Denikin.

Dowódca rosyjskiej 4 Brygady S
trzelców generał major 

Anton Iwanowicz Denikin.
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a 46. pešieho pluku. Tento pro  útok vzpružil celú 
našu prednú líniu a po skvelom boji zblízka s bo-
dákmi a pažbami boli opakované útoky pro  vníka 
odrazené. Zomierajúci nepriatelia sa váľali po zemi 
a mučivo stonali, vzdychy a náreky ranených zapl-
nili predpolie. Z tých, čo prežili, len málo u  eklo do 
lesnej húš  ny, väčšina sa vzdala svojim premožite-
ľom. Išlo o niekoľko stoviek príslušníkov ruského 58. 
pešieho pluku, medzi ktorými bol aj jeden štábny 
dôstojník.  

Náš útvar sa na tomto víťaznom bojisku skvelo 
predviedol a vniesol nehynúcu slávu do dejín 61. pe-
šieho pluku. Avšak tento priestor preslávený našimi 
zbraňami musel byť z tak  ckých dôvodov opustený. 
Náš pluk ustúpil na výšinu 551 východne od Malej 
Poľany, kde sa zakopal ako záloha.   

25. november 1914 – pluk zotrvával v zálohe na 
určenej pozícii. S neopísateľným nadšením bola pri-
jatá správa, že jeho výsosť arciknieža Jozef bol vy-
menovaný za veliteľa nášho VII. armádneho zboru. 

26. november 1914 – pluk sa ako rezerva velenia 
s  ahol do obce Havaj.  

27. november 1914 – pluk zasiahol do bojov o vý-
šiny juhozápadne od Roškoviec, kde zadržiaval útok 
silného nepriateľa. Išlo o sibírskych strelcov. (Voj-

Ogłuszającemu bojowemu rykowi i walce wręcz 
towarzyszyły rozgoryczenie i żal. Posiłki rosyjskie, 
w nieprzebranej ilości pędziły na prawe skrzydło, 
które wobec ogromnej przewagi nieprzyjaciela mu-
siało się wycofać. W tym krytycznym momencie 
major Bátorff y wprowadził do ataku odwód swoje-
go pułku, do którego dołączyły także niektóre od-
działy 96 Pułku Piechoty i 46 Pułku Piechoty. Ten 
kontratak wzmocnił całą naszą przednią linię, po 
zaciekłej walce wręcz na bagnety i kolby karabinów 
ponowne ataki przeciwnika zostały odparte. Umie-
rający nieprzyjaciele tarzali się po ziemi i zastygali w 
mękach, a jęki rannych przepełniały przedpole. Nie-
wielu z tych, którzy przeżyli, udało się uciec w leśny 
gąszcz, większość poddała się swoim pogromcom. 
Było to kilkuset żołnierzy rosyjskiego 58 Pułku Pie-
choty, wśród których był również jeden ofi cer szta-
bowy.

Nasz oddział pokazał się z najlepszej strony na 
tym polu walki i na zawsze bohatersko zapisał się w 
historii 61 Pułku Piechoty. Jednak rejon ten, rozsła-
wiony naszymi walkami, musieliśmy opuścić z po-
wodów taktycznych. Nasz pułk wycofał się na wzgó-
rze 551 na wschód od Malej Poľany, gdzie okopał się 
jako odwód.

25 listopada 1914 r. – pułk nadal znajdował się 
jako odwód na wyznaczonej pozycji. Z nieopisaną 

Priebeh bojovej činnos   neďaleko Medzilaboriec v závere novembra 1914.
Przebieg działań bojowych w pobliżu Medzilaborec pod koniec listopada 1914 r.
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nová kronika sedmohradského 61. pešieho pluku 
nepresne iden  fi kovala pro  vníka, nakoľko v tento 
deň sa jeho vojaci stretli v boji s príslušníkmi ruskej 
4. streleckej brigády generála Denikina.)

28. november 1914 – obidva prápory pluku, po 
statočných a rozhodných výkonoch z predošlého 
dňa, boli zaradené do divíznej rezervy a s  ahli sa na 
výšinu východne od Varechoviec. 

29. november 1914 -  prápor kapitána Morariu 
a pochodový prápor kapitána Paula zajali obranné 
pozície na výšine 598“.

Svedectvo o krvavých bojoch na západ od Medzi-
laboriec zanechal aj Octavian Taslauanu, rakúsko-
-uhorský dôstojník rumunského pôvodu. Slúžil v 22. 
pešom pluku Honvédu, ktorý bol dočasne vyňatý 
z materskej 38. pešej divízie Honvédu a začlenený 
do zostavy 20. pešej divízie Honvédu. V jej radoch 
bol veliteľ čaty O. Taslauanu nasadený do akcie 
v priestore obce Malá Poľana. Do svojho denníka 
si zaznamenal nasledujúce vojnové zážitky zo slo-
venských Karpát: „27. november 1914 – skoro ráno 
sme vyrazili z obce Havaj a pochodovali sme k de-
dine Malá Poľana. Všade naokolo bola hustá hmla 
a zima prenikala až do morku kos  . Pre mojich una-
vených vojakov bol tento pochod veľmi namáhavý. 
Chlapi mali zodraté a úplne špinavé uniformy a vši 
sa na nich hemžili ako včely v úli. Niektorým chýbali 
aj vojenské baganče, takže chodidlá v roztrhaných 
ponožkách si zabalili do handier a poriadne omota-
li. Napriek tomu ich mali celé doráňané a boľavé. 
Vedeli však, že lekár im nepomôže, lebo v kri  ckej 
frontovej situácii pla  l prísny rozkaz posielať do la-
zaretov iba napoly mŕtvych vojakov. Jeden z mojich 
chlapov ostával v prvej línii ešte dva týždne potom, 
ako mu odrazená črepina delostreleckého graná-
tu zlomila ľavú ruku. Spôsobila zakrytú zlomeninu, 
pretože už nemala dostatok energie, aby prenikla 
do ruky. Vojakovi ostala iba veľká modrina, s ktorou 
ani nešiel k lekárovi, lebo by mu ju aj tak neuznal 
ako zranenie. 

V postaveniach pri Malej Poľane sme absolvovali 
nočný boj v zalesnenom teréne. V tunajších lesoch 
nebolo skoro nič vidno ani cez deň a po zotmení 
sa všetko strácalo v úplnej temnote. Boj v takých-
to podmienkach mal chao  cký priebeh a bol trau-
ma  zujúci. Jediné, čo sa dalo uvidieť boli záblesky 
výstrelov a iba na ich základe sa dalo vytušiť, kde 
je nepriateľ a ako je silný. Nočný boj v lese sa menil 
na zrážky izolovaných skupiniek vojakov. Mohli ste 
sa k niekomu priblížiť aj od chrbta, ale do posled-
nej chvíle ste nemali tušenia, či je to priateľ alebo 
nepriateľ. Jeden náš poručík mal prestrelenú zadnú 
časť svojej čiapky. Keď zis  l, že je medzi Rusmi, tak 
sa plazením pokúšal uniknúť. Tí po zvuku začali 

radością przyjęliśmy wiadomość, że jego wysokość 
arcyksiążę Józef został mianowany dowódcą nasze-
go VII Korpusu.

26 listopada 1914 r. – pułk został ściągnięty, jako 
rezerwa dowództwa, do miejscowości Havaj

27 listopada 1914 r. – pułk brał udział w walkach 
o wzgórza na północny zachód od Roškoviec, gdzie 
powstrzymywał atak licznych sił nieprzyjaciela. Były 
to jednostki Strzelców Syberyjskich. (W kronice wo-
jennej siedmiogrodzkiego 61 Pułku Piechoty nie-
właściwie rozpoznano przeciwnika, ponieważ tego 
dnia jego żołnierze walczyli z żołnierzami rosyjskiej 
4 Brygady Strzelców generała Denikina.)

28 listopada 1914 r. – oba bataliony pułku po cięż-
kich, lecz decydujących walkach w poprzednim dniu 
zostały włączone do odwodu dywizji i przeniosły się 
na wzgórze znajdujące się na wschód od Varecho-
viec.

29 listopada 1914 r. - batalion kapitana Morarii 
oraz batalion marszowy kapitana Paula zajęły pozy-
cje obronne na wzgórzu 598“.

Świadectwo tych krwawych walk toczących się na 
zachód od Medzilaborec pozostawił też Octavian 
Taslauanu, ofi cer austro-węgierski rumuńskiego 
pochodzenia. Służył w 22 Pułku Piechoty Honwe-
du, który został tymczasowo wyłączony z macierzy-
stej 38 Dywizji Piechoty Honwedu i wszedł w skład 
20 Dywizji Piechoty Honwedu. W jej szeregach O. 
Taslauanu został jako dowódca plutonu wysłany 
na akcję w rejonie miejscowości Malá Poľana. W 
swoim dzienniku zapisał następujące przeżycia wo-
jenne ze słowackich Karpat: „27 listopada 1914 r. 
– wczesnym rankiem wyszliśmy z miejscowości Ha-
vaj i maszerowaliśmy do wsi Malá Poľana. Wszędzie 
dookoła była gęsta mgła, a zimno przenikało aż do 
szpiku kości. Dla moich zmęczonych żołnierzy marsz 
ten był bardzo wyczerpujący. Chłopy mieli zdarte 
buty i strasznie brudne mundury, a wszy roiły się na 
nich jak w ulu. Niektórzy w ogóle nie mieli kamaszy, 
więc stopy w podartych skarpetach owinęli szma-
tami i porządnie obwiązali. Pomimo to mieli całe 
nogi poranione i obolałe. Wiedzieli jednak, że lekarz 
im nie pomoże, bo w obliczu krytycznej sytuacji na 
froncie obowiązywał ścisły rozkaz, by do lazaretów 
odsyłać jedynie na pół martwych żołnierzy. Jeden 
z moich chłopów był na pierwszej linii frontu jesz-
cze dwa tygodnie po tym, jak mu odłamek pocisku 
złamał prawą rękę. Było to złamanie zamknięte, bo 
pocisk już stracił impet i nie przebił mu ręki. Żołnierz 
miał tylko duży siniak, z którym nie próbował iść do 
lekarza, bo ten nawet nie uznałby tego za ranę.

Będąc na pozycjach koło Malej Poľany walczyliśmy 
w nocy w zalesionym terenie. W tutejszych lasach 
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strieľať a pár guliek zasiahlo jeho kabát a čiapku. 
Mal však šťas  e, odplazil sa do dostatočnej vzdia-
lenos   a potom začal utekať kryjúc sa za kmeňmi 
stromov.

28. november 1914. Nad ránom sme sa vrá  li do 
Havaja. Večer sme už pochodovali naspäť do prvej 
línie, pretože Rusi okolo 17.00 hodiny prenikli do bez-
prostrednej blízkos   Malej Poľany. Rozmiestnili sme 
sa v zákopoch a nepriateľ nám poslal delostrelecký 
pozdrav na dobrú noc – štyri granáty explodovali 
v blízkos   dedinskej cerkvi. Celú noc sme vykonáva-
li hliadky a držali poľnú stráž, pričom vojakov sme 
striedali každé dve hodiny. Jedna z našich hliadok 
priviedla troch ruských vojakov. Boli to mladí a zdra-
vo vyzerajúci chlapi, dvaja z nich Rusi a jeden ruský 
Žid. Neviem, odkiaľ pochádzal, ale práve on preho-
voril svojich dvoch spolubojovníkov, aby sa dali zajať. 

V tento deň nás opus  l obľúbený major Paternos. 
Dostal otravu do zranenia, ktoré predtým utrpel na 
ruke, a kvôli veľmi vysokým horúčkam bol odoslaný 
do lazaretu.  Aj môj zdravotný stav sa zhoršoval. 
Bol som kosť a koža a ledva som stál na vlastných 

nohách. Mal som 
už plné zuby vojny 
a konečne som sa 
rozhodol nahlásiť 
sa u lekára“.

Na boje západne 
a juhozápadne od 
Medzilaboriec mal 
rozhodujúci vplyv 
vývoj na ľavom 
krídle ruskej 8. 
armády generála 
Brusilova. V tomto 
priestore hlavné 
sily ruského XXIV. 
armádneho zboru 
generála Curiko-
va utrpeli porážku 
a došlo k zmene 
celkovej situá-
cie na bojisku. Po 
oslobodení Hu-
menného a Sniny 

28. novembra 1914 rakúsko-uhorská operačná sku-
pina „Krautwald“ prenasledovala ustupujúce rus-
ké jednotky na sever smerom k Medzilaborciam. 
Operačná skupina „Szurmay“ sa pripravovala na 
urýchlený presun po železnici na ľavé krídlo 3. ar-
mády generála Boroeviča do priestoru na západ od 
Bardejova. Jej úlohou bolo čo najskôr zasadiť úder 
do odkrytého boku ruských vojsk postupujúcich na 
Krakov. 

nie było prawie nic widać nawet w dzień, a po zmro-
ku wszystko ginęło w całkowitej ciemności. Walki w 
takich warunkach miały chaotyczny przebieg i były 
traumą. Jedyne, co można było zobaczyć, to rozbły-
ski wystrzałów, które pozwalały się zorientować, 
gdzie i jak silny jest nieprzyjaciel. Nocna walka w 
lesie zmieniła się w potyczki pojedynczych grupek 
żołnierzy. Można się było ocierać o czyjeś plecy i do 
ostatniej chwili nie mieć pojęcia, czy to przyjaciel 
czy wróg. Pewien nasz porucznik miał przestrzelo-
ną tylną część swojej czapki. Kiedy zorientował się, 
że jest wśród Rosjan, starał się uciec czołgając. Ci, 
słysząc odgłos, zaczęli strzelać i kilka kul trafi ło w 
jego płaszcz oraz czapkę. Miał jednak szczęście, wy-
czołgał się na bezpieczną odległość, a potem zaczął 
uciekać chowając się za pniami drzew.

28 listopada 1914 r. nad ranem wróciliśmy do 
Havaja. Wieczorem już znowu maszerowaliśmy na 
pierwszą linię, bo Rosjanie koło 17:00 przedarli się 
w bezpośrednie pobliże Malej Poľany. Rozlokowali-
śmy się w okopach, a wróg posłał nam artyleryjskie 
pozdrowienie na dobra noc – cztery granty eksplo-
dowały koło wioskowej cerkwi. Całą noc chodziliśmy 
na patrole i trzymaliśmy wartę, na której żołnierze 
zmieniali co dwie godziny. Jeden z naszych patro-
li przyprowadził trzech rosyjskich żołnierzy. Były to 
młode i zdrowo wyglądające chłopy, dwaj z nich byli 
Rosjanami, a jeden rosyjskim Żydem. Nie wiem skąd 
pochodził, ale to jemu właśnie udało się namówić 
dwóch współtowarzyszy, by oddali się do niewoli.

Tego dnia opuścił nas ulubiony major Paternos. 
We wcześniej przez niego odniesioną ranę ręki wda-
ło się zakażenie i z powodu bardzo wysokiej gorączki 
został odesłany do lazaretu. Również mój stan zdro-
wia się pogarszał. Zostały ze mnie skóra i kości, i le-
dwie stałem na własnych nogach. Miałem już wojny 
po dziurki w nosie i końcu postanowiłem zgłosić się 
do lekarza“.

Na walki na zachodzie i południowym zachodzie 
od Medzilaborec miał decydujący wpływ rozwój 
wydarzeń na lewym skrzydle rosyjskiej 8 Armii ge-
nerała Brusiłowa. W tym rejonie główne siły rosyj-
skiego XXIV Korpusu generała Curikowa poniosły 
klęskę, więc sytuacja na polu walki uległa całkowi-
tej zmianie. Po odbiciu 28 listopada 1914 r. Humen-
ného i Sniny austro-węgierska Grupa Operacyjna 
„Krautwald“ ścigała rosyjskie jednostki wycofujące 
się w kierunku na północ do Medzilaborec. Grupa 
Operacyjna „Szurmay“ przygotowywała się do szyb-
kiego przemieszczenia się koleją na lewe skrzydło 3 
Armii generała Boroevića w rejon na zachód od Bar-
dejova. Jej zadaniem było jak najszybciej uderzyć 
na odsłonięty bok rosyjskich wojsk zmierzających 
na Kraków.

Veliteľ rakúsko-uhorskej operačnej 
skupiny „Szurmay“ generálporučík 

Szándor Szurmay.
Dowódca austro-węgierskiej 

Grupy Operacyjnej „Szurmay“ 
generał porucznik 
Szándor Szurmay.
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Veliteľ ruskej 8. armády generál Brusilov tak  ež 
začal presúvať sily na západ na svoje pravé krídlo ku 
Gorliciam, aby s veľkým oneskorením splnil pôvod-
ný rozkaz veliteľa Juhozápadného frontu generála 
Ivanova. Avšak čas stratený v dôsledku jeho svojvoľ-
ného prieniku na južnú stranu Karpát zohral osudo-
vú úlohu. Rakúsko-uhorské jednotky sa vlakovými 
transportmi presunuli do nového ťažiska bojov me-
dzi dnešnou slovenskou hranicou a Krakovom skôr 
ako ruské jednotky, ktoré počas vyčerpávajúcich 
peších pochodov pomaly prekonávali náročné kar-
patské cesty.

Na základe rozkazov generála Brusilova sa útva-
ry 4. streleckej brigády s  ahli z línie frontu juhozá-
padne od Medzilaboriec 1. decembra 1914 a boli 
vystriedané dvoma plukmi 12. sibírskej strelec-
kej divízie. Peším pochodom sa cez Medzilaborce 
a Lupkovský priesmyk dosali na severnú stranu Kar-
pát, odkiaľ 2. decembra 1914 spolu s ďalšími jed-
notkami ruského XXIV. armádneho zboru zahájili 
presun ku Gorliciam. 

Najvyššie ruské velenie si v tomto momente už 
plne uvedomilo, že svojvoľná inicia  va generála 
Brusilova ho zaviedla príliš hlboko na južnú stranu 
Karpát a nechala odkrytý ľavý bok vojsk útočia-
cich na Krakov. Jeho 8. armáda nedokázala dosta-
točnými silami a v rýchlom čase podporiť svojho 
západného suseda: „Keď sa na celom fronte začal 
rakúsko-uhorský nástup, sústredenie dvoch zborov 
8. armády pri meste Nowy Sącz nebolo ani zďaleka 
ukončené. Jednotky VIII. armádneho zboru sa k 3. 
decembru 1914 s  hli presunúť iba k mestu Gorlice 
a jednotky XXIV. armádneho zboru sa nachádzali 
ešte len medzi Liskom a Sanokom“.

Táto strategická chyba bola spôsobená tým, že 
velenie Juhozápadného frontu skoro dva týždne 
tolerovalo neplnenie svojho pôvodného rozkazu. 
V rámci 8. armády mala byť v záujme súčinnos-
  s vojskami postupujúcimi na Krakov vyčlenená 

pohyblivá rezerva v priestore Nowy Sącz –  Gorli-
ce. Generál Brusilov informoval štáb frontu, že za-
tlačí pro  vníka za karpatské priesmyky a ponechá 
na nich iba krycie sily. Hlásil, že pohyblivú rezervu 
vytvorí z VIII. a  XXIV. armádneho zboru a presunie 
ju ku Gorliciam. Namiesto toho prenikol ďaleko na 
južnú stranu Karpát a v momente zača  a rakúsko-
-uhorského pro  útoku medzi dnešnou slovenskou 
hranicou a Krakovom 2. decembra 1914 držala jeho 
8. armáda líniu Bardejov – Stropkov – Medzilabor-
ce. 

Dowódca rosyjskiej 8 Armii, generał Brusiłow, 
również zaczął przesuwać siły na zachód, a swoje 
prawe skrzydło ku Gorlicom, by z dużym opóźnie-
niem wykonać pierwotny rozkaz dowódcy Frontu 
Południowo-Zachodniego generała Iwanowa. Jed-
nak czas, stracony w wyniku jego samowolnej wy-
prawy na południową stronę Karpat, odegrał de-
cydującą rolę. Jednostki austro-węgierskie zostały 
przewiezione koleją w nowy punkt ciężkości walk, 
między dzisiejszą granicą ze Słowacją a Krakowem, 
więc dotarły tam wcześniej niż jednostki rosyjskie, 
które wolno pokonywały podczas wyczerpujących 
pieszych przemarszy trudne karpackie drogi.

Zgodnie z rozkazami generała Brusiłowa oddziały 
4 Brygady Strzelców opuściły 1 grudnia 1914 r. li-
nię frontu znajdującą się na południowy zachód od 
Medzilaborec i zostały zastąpione przez dwa pułki 
12 Syberyjskiej Dywizji Piechoty. Maszerując przez 
Medzilaborce i Przełęcz Łupkowską dotarły na pół-
nocną stronę Karpat, skąd 2 grudnia 1914 r. wraz 
z pozostałymi jednostkami rosyjskiego XXIV Korpu-
su zaczęły się przesuwać w stronę Gorlic.

Najwyższe dowództwo rosyjskie miało już w tym 
to momencie pełną świadomość, że samowolna ini-
cjatywa generała Brusiłowa zaprowadziła go zbyt 
głęboko na południową stronę Karpat i spowodo-
wała odsłonięcie lewego boku wojsk atakujących 
Kraków. Jego 8 Armia nie miała wystarczających sił, 
by w szybkim czasie wesprzeć swojego zachodnie-
go sąsiada: „kiedy na całym froncie rozpoczęła się 
austro-węgierska ofensywa, dwa korpusy 8 Armii 
wciąż jeszcze nie dotarły całe w okolice koło No-
wego Sącza. Jednostki VIII Korpusu do 3 grudnia 
1914 r. zaledwie zdążyły przesunąć się pod Gorlice, 
a jednostki XXIV Korpusu znajdowały się między Le-
skiem a Sanokiem“.

Ten błąd strategiczny był spowodowany tym, że 
dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego tole-
rowało przez niemal dwa tygodnie niesubordynację 
wobec swojego pierwotnego rozkazu. W ramach 8 
Armii miała zostać wydzielona lotna rezerwa w re-
jonie Nowego Sącza - Gorlic, której zadaniem było 
współdziałanie z wojskami zmierzającymi w kierun-
ku Krakowa. Generał Brusiłow poinformował sztab 
frontu, że zepchnie wroga za karpackie przełęcze 
i pozostawi na nich tylko siły osłaniające. Twierdził, 
że lotną rezerwę stworzy z VIII oraz XXIV Korpusu 
i przesunie ją w stronę Gorlic. Zamiast tego zapu-
ścił się jednak daleko na południową stronę Karpat, 
więc w momencie rozpoczęcia 2 grudnia 1914 r. 
austro-węgierskiego kontrataku w rejonie między 
dzisiejszą granicą ze Słowacją a Krakowem, jego 8 
Armia znajdowała się na linii Bardejov – Stropkov – 
Medzilaborce.
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Línia frontu na Východnom fronte (01.12.1914).
Línia frontu na Froncie Wschodnim (01.12.1914).
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Rakúsko-uhorský pro  útok                                
v údolí Laborca
Po s  hnu   4. streleckej brigády generála De-

nikina obranu v priestore Medzilaboriec držala 
12. sibírska strelecká divízia generálporučíka 
Nikolaja Iljiča Sulimova. K mestu sa od juhu 
približovali jednotky rakúsko-uhorskej operač-
nej skupiny „Krautwald“, ktoré v dňoch 7. – 9. 
decembra 1914 útočili na ruské obranné pozí-
cie v doline Laborca.  Ťažisko úderu 34. pešej 
divízie generála Krautwalda ležalo na výšinách 
západne od rieky. Ako prvý v noci na 7. decem-
bra 1914 zaútočil 29. peší pluk a v tme sa mu 
podarilo prekvapiť pro  vníka a prelomiť jeho 
obranu. V ranných hodinách sa k útoku pripo-
jil aj 101. peší pluk a spoločnými silami vytlačili 
pro  vníka z Radvane nad Laborcom. Nasledu-
júci deň pokračovali v postupe na Medzilabor-
ce, ale pred Volicou a na výšinách západne od 
tejto obce sa stretli so silným odporom. Po opa-
kovaných útokoch a krvavých bojoch zblízka sa 
im ruskú obranu podarilo prelomiť 9. decem-
bra 1914.  

Vo vojnovej kronike 29. pešieho plu-
ku sa o týchto bojoch píše: „Naša odvážna 
prieskumná hliadka prenikla za nepriateľské lí-
nie a v okolí Vyšnej Radvane spozorovala deväť 
práporov pechoty a 12 diel pro  vníka. V noci 
zo 6. na 7. decembra náš pluk uskutočnil veľmi 
úspešný prepad ruských pozícií a zajal množstvo 
vojakov a ukoris  l veľa vojenského materiálu. 
Vyšná Radvaň bola dobitá v priebehu 7. decem-
bra a ďalší deň sme postupovali po výšinách 
na západ od údolia rieky Laborec. Pri Volici náš 
pluk 8. decembra narazil na silného nepriateľa, 
ktorý bol veľmi dobre opevnený. Nasledujúce 
útoky si v našich radoch vyžiadali ťažké straty 
a padli 3 dôstojníci a 116 vojakov.  Na druhý 
deň 9. decembra sme pokračovali v útokoch, 
ktorým už Rusi neodolali a boli nútení ustúpiť“. 

Vo vojnovej kronike 101. pešieho pluku sa 
uvádza: „Ráno 7. decembra za svitania náš pluk 
vyrazil do útoku a napadol ruské postavenia pri 
Radvani nad Laborcom. Napriek preriedeným 
početným stavom sme udreli na nepriateľa s pl-
ným bojovým elánom a pohŕdajúc smrťou. V te-
réne, v ktorom prevládal lesný porast a skupiny 
krovín, naši vojaci smelo postupovali vpred po 
svahoch šmykľavých od rannej námrazy a ino-

Austro-węgierski kontratak 
w dolinie Laborca
Po dogonieniu 4 Brygady Strzelców generała 

Denikina, obronę w rejonie Medzilaborec prze-
jęła 12 Syberyjska Dywizja Strzelców generała 
porucznika Nikołaja Iljicza Sulimowa. Do mia-
sta zbliżały się od południa jednostki austro-
-węgierskiej Grupy Operacyjnej „Krautwald“, 
które w dniach 7-9 grudnia 1914 r. atakowały 
rosyjskie pozycje obronne w dolinie Laborca. 
Centralnym punktem natarcia 34 Dywizji Pie-
choty generała Krautwalda były wzgórza na 
zachód od rzeki. Jako pierwszy, w nocy z 6 na 
7 grudnia 1914 r., zaatakował 29 Pułk Piechoty, 
któremu udało się w ciemności zaskoczyć prze-
ciwnika i przełamać jego bronę. W godzinach 
rannych do ataku wszedł także 101 Pułk Pie-
choty i wspólnymi siłami wypchnięto przeciw-
nika z Radvani nad Laborcem. Następnego dnia 
kontynuowano marsz na Medzilaborce, ale 
przed Volicą oraz na wzgórzach na zachód od 
tej miejscowości napotkano silny opór. Po po-
nawianych atakach i krwawych walkach wręcz 
9 grudnia 1914 r. udało się przełamać rosyjską 
obronę.

W kronice wojennej 2 Pułku Piechoty napi-
sano o tych walkach tak: „nasz odważny patrol 
zwiadowczy przedostał się za linię wroga i w 
okolicy Vyšnej Radvani zaobserwował dziewięć 
batalionów piechoty oraz 12 dział przeciwnika. 
W nocy z 6 na 7 grudnia nasz pułk podjął bardzo 
skuteczny wypad na rosyjskie pozycje i wziął do 
niewoli wielu żołnierzy oraz zdobył wiele sprzę-
tu wojskowego. Vyšná Radvaň została zdobyta 
7 grudnia, a następnego dnia przemieszczali-
śmy się wzgórzami na zachód od doliny rzeki 
Laborec. Koło Volicy nasz pułk natrafi ł 8 grud-
nia na silne jednostki wroga, który był bardzo 
dobrze okopany. Kolejne ataki spowodowały 
dotkliwe straty w naszych szeregach, poległo 3 
ofi cerów i 116 żołnierzy. Drugiego dnia, 9 grud-
nia, kontynuowaliśmy ataki, których Rosjanie 
już nie zdołali odeprzeć i byli zmuszeni wycofać 
się“.

W kronice wojennej 101 Pułku Piechoty po-
dano: „rano 7 grudnia o świcie nasz pułk ruszył 
do ataku na rosyjskie pozycje koło Radvani nad 
Laborcem. Pomimo przerzedzonego stanu li-
czebnego uderzyliśmy na wroga z pełnym im-
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va  . Vedeli, že ich čaká silný a početný súper. 
Keď sa priblížili k ruským zákopom, v šedivej 
rannej hmle zaznelo naše hromové hurrrá.  Za-
praskali salvy z pušiek a zaduneli výbuchy gra-
nátov, ktoré sprevádzali  prudký útok nášho 
pluku.  Už čoskoro prišli k slovu bodáky, poľné 
lopatky a pažby pušiek, a tento zúrivý boj zblíz-
ka bol sprevádzaný  výkrikmi a revom. Rus-
kí obrancovia tento nápor nevydržali a začali 
ustupovať. Náš pluk v tento deň zajal 200 ne-
priateľských vojakov.

Na druhý deň, 8. decembra hneď ráno o 07.00, 
veliteľ nášho pluku dostal zo štábu divízie rozkaz 
vyčleniť päť rôt a podporiť nimi útok susedného 
29. pešieho pluku na ruské pozície na výšinách 
západne od Volice. Za prudkej nepriateľskej paľ-
by a v ťažko prístupnom teréne sa našim rotám 
podarilo pripojiť k 29. pešiemu pluku a z ľavej 
strany zaútočiť na pro  vníka. Došlo k ťažkým 
bojom, ktoré často vyús  li do krvavých zápa-
sov zblízka. V tento deň vojaci znepriatelených 
strán preliali veľa krvi a množstvo ich padlo 
alebo bolo zmrzačených. Naši aj ruskí bojovní-
ci urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby svojej 
rodnej vlas   zabezpečili víťazstvo, ale boj skon-
čil nerozhodne. Až nasledujúci deň 9. decembra 
sa nám podarilo dosiahnuť úspech a prinú  ť 
pro  vníka k ústupu“. 

Krvavé boje a pomalé prelamovanie ruskej 
obrany v doline Laborca spôsobili, že velenie 
operačnej skupiny „Krautwald“ v koordiná-
cii so štábom VII. armádneho zboru generála 
arcikniežaťa Jozefa von Habsburg pristúpilo 
k pokusu o obchvatný manéver. Využili pri tom 
jazdecké jednotky, ktoré patrili k elite rakúsko-
-uhorských vojsk. V tejto fáze vojny už bola 
jazda nasadzovaná na bojisku v úlohe pecho-
ty a svoje kone využívala iba na rýchly presun 
z jedného úseku frontu na druhý, respek  ve na 
rýchly postup v členitom a zalesnenom teréne 
Karpát. 

Rakúsko-uhorského obchvatu nacieleného na 
vytlačenie ruských jedno  ek z údolia Laborca 
a na oslobodenie Medzilaboriec sa zúčastnil aj 
7. husársky pluk 1. jazdeckej divízie generálma-
jora Arthura Peteani von Steinberg. Dôstojník 
uvedeného pluku kapitán barón Kelemen Wal-
dbo   zanechal o týchto bojoch nasledovné sve-
dectvo: „Po bitke pri Humennom ruské jednotky 

petem i gardząc śmiercią. W terenie, w którym 
przeważało podszycie leśne i zarośla krzaków, 
nasi żołnierze śmiało parli naprzód po stokach 
śliskich od rannej gołoledzi i szronu. Wiedzieli, 
że czeka na nich silny i liczny przeciwnik. Kiedy 
zbliżyli się do rosyjskich okopów, w sinej po-
rannej mgle zabrzmiało nasze gromkie Hurrra. 
Trzasnęły salwy z karabinów i zadudniły wybu-
chy pocisków, które towarzyszyły szybkiemu 
szturmowi naszego pułku. Bardzo szybko po-
szły w ruch bagnety, saperki i kolby karabinów. 
Tej zawziętej walce wręcz towarzyszyły krzyki 
i wrzask. Rosyjscy obrońcy nie wytrzymali na-
szego naporu i zaczęli się wycofywać. Nasz pułk 
wziął tego dnia do niewoli 200 żołnierzy nie-
przyjaciela.

Następnego dnia, 8 grudnia, wcześnie rano 
o 07:00 dowódca naszego pułku dostał rozkaz 
ze sztabu dywizji, by wydzielić pięć kompa-
nii i wesprzeć nimi atak sąsiedniego 29 Pułku 
Piechoty na rosyjskie pozycje na wzgórzach na 
zachód od Volicy. Pod silnym nieprzyjacielskim 
ostrzałem i w trudno dostępnym terenie udało 
się naszym kompaniom połączyć z 29 Pułkiem 
Piechoty oraz zaatakować wroga z lewej stro-
ny. Doszło do ciężkich walk, które często prze-
radzały się w krwawe starcia wręcz. Tego dnia 
żołnierze po obu stronach przelali wiele krwi, 
a liczni z nich zginęli. Nasi, a także rosyjscy 
żołnierze zrobili wszystko, co było w ich mocy, 
by zapewnić swojej ojczyźnie zwycięstwo, ale 
bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Dopiero na-
stępnego dnia, 9 grudnia, udało nam się zwy-
ciężyć i zmusić przeciwnika do wycofania się“. 

Krwawe walki i powolne przełamywanie ro-
syjskiej obrony w dolinie Laborca spowodo-
wały, że dowództwo Grupy Operacyjnej „Krau-
twald“ przy współdziałaniu ze sztabem VII 
Korpusu generała arcyksięcia Józefa Habsburga 
podjęły próbę wykonania manewru okrążają-
cego. Wykorzystały do tego jednostki kawale-
rii, które uważane były za elitę wojsk austro-
-węgierskich.

Na tym etapie wojny kawaleria była już wy-
korzystywana na polu walki jako piechota, 
a swoich koni używała jedynie do szybkiego 
przemieszczania się z jednego odcinku frontu 
na drugi lub, by przyspieszyć poruszanie się w 
pofałdowanym i zalesionym terenie Karpat.
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začiatkom decembra 1914 kládli v údolí Laborca 
tuhý odpor našim postupujúcim vojskám. Ako 
v samom údolí popri železnici, tak aj na výšinách 
ležiacich napravo a naľavo od rieky sa jednotky 
generálporučíka Krautwalda snažili dosiahnuť 
územné zisky. Naša 1. jazdecká divízia postupo-
vala rovnobežne s nimi údolím riečky Oľky. 

V obci Pravrovce  som 9. decembra od veliteľa 
divízie generálmajora Peteaniho  osobne pre-
vzal nasledovný rozkaz: nepriateľské jednotky 
sa silne opevnili v údolí Laborca za obcou Ča-
biny. Hlavné pozície Rusov sa  ahnu od Suko-
va po strmú výšinu nad kláštorom pri Krásnom 
Brode, ktorá nepriedušne uzatvára postup cez 
údolie smerom na sever.  Vaša eskadróna spolu 
s hypomobilnou delostreleckou batériou má za 
úlohu nájsť schodnú cestu z Varechoviec na vý-
chod cez výšiny a lesy s cieľom preniknúť do tyla 
ruských jedno  ek zakopaných v údolí Laborca.  
Generálmajor Peteani s úsmevom na tvári do-
dal: ‚Je to prekrásna bojová úloha pre husár-
skeho kapitána a vynikajúca príležitosť získať 
ďalšie vyznamenanie. Snažte sa vytlačiť Rusov 
z ich pozícií delostreleckou paľbou. Pre úspech 
tejto akcie som ochotný obetovať aj delá. Ak sa 
to podarí, svoje delá oželiem‘. 

Veliteľovi delostreleckého oddielu sa tento 
šialený nápad nepáčil a rozhodne pro   nemu 
vystupoval. S veľkými ťažkosťami sa mi poda-
rilo získať aspoň dve delá. Predpoludním 10. 
decembra o 10.30 hodine sme vyrazili z Vare-
choviec a popri výšine 309 sme po lesnej ceste 
začali postupovať na sever smerom na Roškov-
ce. Dopredu som ako prieskumnú hliadku vyslal 
4. čatu mojej eskadróny pod velením nadporu-
číka Rudolfa Szunyogha, ostrieľaného a skúse-
ného dôstojníka. S týmto silným kry  m – a po-
kiaľ možno čo naj  chšie – sme napredovali cez 

W austro-węgierskim okrążeniu, mającym na 
celu wypchnięcie rosyjskich jednostek z doliny 
Laborca i odbicie Medzilaborec, uczestniczył 
także 7 Pułk Huzarów 1 Dywizji Kawalerii gene-
rała majora Arthura Peteaniego von Steinberga. 
Ofi cer tego pułku kapitan baron Kelemen Wald-
bo   zapisał następujące wspomnienie z tych 
walka: „po bitwie pod Humennem rosyjskie 
jednostki początkiem grudnia 1914 r. stawiały 
silny opór w dolinie Laborca naszym postępują-
cym wojskom. Zarówno w samej dolinie wzdłuż 
linii kolejowej, jak i na wzgórzach leżących na 
prawo i na lewo od rzeki, jednostki generała 
porucznika Krautwalda starały się zdobyć te-
ren. Nasza 1 Dywizja Kawalerii przemieszczała 
się równolegle z nimi doliną rzeczki Oľki.

W miejscowości Pravrovce 9 grudnia dowód-
ca dywizji generał major Peteani osobiście mi 
wydał następujący rozkaz: jednostki nieprzyja-
ciela są silnie umocnione w dolinie Laborca za 
miejscowością Čabiny. Główne pozycje Rosjan 
ciągną się od Sukova aż do stromego wzgórza 
nad klasztorem koło Krásnego Brodu, które 
szczelnie zamyka przejście przez dolinę w kierun-
ku północnym. Pański szwadron wraz z baterią 
konną artylerii ma za zadanie znaleźć dogodną 
drogę z Varechoviec na wschód przez wzgórza 
i lasy, by dostać się na tyły jednostek rosyjskich 
okopanych w dolinie Laborca. Generał major 
Peteani dodał z uśmiecham na twarzy: to prze-
piękne zadanie bojowe dla kapitana huzarów 
i świetna okazja, by zdobyć kolejne odznacze-
nie. Proszę się postarać wypchnąć Rosjan z ich 
pozycji ostrzałem artyleryjskim. Dla sukcesu tej 
akcji jestem skłonny poświęcić nawet działa. Je-
śli się uda, to odżałuję swoje działa.

Zničené budovy v meste Humenné po ústupe ruských vojsk.
Zniszczone budynki w Humenném po wycofaniu 

się wojsk rosyjskich.



  

126

Mosin vz. 1891.

Mauser M98.

Mannlicher M1895.

Ruský bodák vz. 1891.
Bagnet rosyjski wz. 1891.
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Rakúsko-uhorský 7.5 cm horský kanón (M.15).
Austro-węgierskie działo górskie kalibru 75 mm (M.15).
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hustý les. Boli sme stále v strehu, očakávajúc, že 
narazíme na ruské hliadky. Na svojom koni som 
šiel na čele kolóny. 

Prekonali sme niekoľko kilometrov, prešli cez 
jedno údolie a už sme stúpali na výšiny nad Roš-
kovcami. Vtedy sa objavil nadporučík Peter Ba-
ich na spenenom koni a priniesol nový rozkaz: 
máte sa ihneď vrá  ť, pretože všetky výšiny na 
okolí sú obsadené ruskými jednotkami. Odpove-
dal som, že táto skutočnosť mi je dobre známa, 
nakoľko som na štábe videl situačnú mapu. Ako 
sa mám dostať do tyla nepriateľa, ak nie takto? 
Doposiaľ som na Rusov nenarazil, a preto nie je 
žiaden dôvod, aby sme sa vrá  li. Neťažilo ma 
svedomie, že by som pri strete s nepriateľom 
stra  l delá a vedel som, že so svojimi husármi 
sa kedykoľvek a kdekoľvek dokážem prebiť cez 
Rusov. Navyše polovica mojej eskadróny bola 
rozptýlená po lese na prieskumných hliadkach 
a nemal som možnosť ich informovať o rozkaze 
na návrat späť. S neľahkou úlohou nariadenou 
veliteľom divízie som pred akciou oboznámil 
všetkých svojich podriadených, ktorí ju nadše-

ne prijali a boli za jej prevedenie. Bolo by pro   
môjmu presvedčeniu, aby som sa teraz v polo-
vici cesty vzdal a úlohu nesplnil. Rozhodol som 
sa pokračovať ďalej napriek rozkazu na návrat. 
Všetku zodpovednosť som vzal na seba. 

V napätej atmosfére bolo počuť hrkotanie 
kolies našich diel ťahaných koňmi po zlej lesnej 
ceste, ktorá bola zamrznutá. Sto ráz som pre-
klial hluk, ktorý sme spôsobovali a ktorý nás 
mohol ľahko prezradiť. Bol som, žiaľ, bezmocný 
a nemal som žiadnu inú možnosť. Náhodou sme 
narazili na veľmi dobre udržiavanú lesnú cestu, 
ktorá v dôsledku mrazu bola v lepšom stave ako 

Dowódcy oddziału artyleryjskiego nie podo-
bał się ten szalony pomysł i zdecydowanie mu 
się sprzeciwiał. Z ogromnymi problemami uda-
ło mi zdobyć przynajmniej dwa działa. Przed-
południem 10 grudnia o 10:30 wyruszyliśmy 
z Varechoviec i koło wzgórza 309 leśną ścieżką 
zaczęliśmy przemieszczać się na północ w kie-
runku miejscowości Roškovce. Przodem, jako 
patrol zwiadowczy, wysłałem 4 pluton moje-
go szwadronu pod dowództwem nadporucz-
nika Rudolfa Szunyogha, zaprawionego w bo-
jach i doświadczonego ofi cera. Pod taką silną 
osłoną, najciszej jak to było możliwe, szliśmy 
naprzód przez gęsty las. Cały czas zachowywa-
liśmy czujność, bo spodziewaliśmy się, że może-
my natknąć się na rosyjskie patrole. Jechałem 
na swoim koniu na czele kolumny.

Pokonaliśmy kilka kilometrów, przeszliśmy jed-
ną dolinę i już wspinaliśmy się na wzgórza nad 
Roškovcami, kiedy pojawił się nadporucznik Pe-
ter Baich na spienionym koniu, który przywiózł 
nowy rozkaz: macie natychmiast zawrócić, po-
nieważ wszystkie wzgórza w okolicy są zajęte 
przez rosyjskie jednostki. Odpowiedziałem mu, 
że dobrze wiem o tym, ponieważ widziałem w 
sztabie mapę sytuacyjną. Jak mam się jednak 
dostać na tyły nieprzyjaciela, jeśli nie w ten spo-
sób? Dotychczas nie spotkałem Rosjan, więc nie 
ma żadnego powodu byśmy wracali. Nie prze-
rażała mnie świadomość, że w przypadku spo-
tkania z wrogiem stracę działa i wiedziałem, że 
z moimi huzarami zawsze i wszędzie zdołam się 
przebić przez siły Rosjan. W dodatku połowa mo-
jego szwadronu była rozproszona po lesie jako 
patrole zwiadowcze i nie miałem możliwości, by 
ich poinformować o rozkazie powrotu. O trud-
nym zadaniu, przydzielonym mi przez dowódcę 
dywizji, poinformowałem przed akcją wszystkich 
swoich podwładnych, którzy z entuzjazmem je 
przyjęli i chcieli wykonać. Postąpiłbym wbrew so-
bie, gdybym teraz w połowie drogi zrezygnował 
i nie wykonał zadania. Zdecydowałem się wbrew 
rozkazowi powrotu kontynuować swoją misję. 
Całą odpowiedzialność wziąłem na siebie.

W napiętej atmosferze słychać było terkota-
nie kół nasz dział ciągnionych przez konie po 
kiepskiej, leśnej, zamarzniętej drodze. Stokroć 
przekląłem hałas, który robiliśmy i który łatwo 
mógł nas zdradzić. Niestety, byłem bezradny 
i nie miałem żadnego innego wyjścia. Przypad-

Dobová ilustrácia znázorňujúca boje v Karpatoch.
Archiwalna ilustracja przedstawiająca walki w Karpatach.



  

129

doterajšia. Serpen  nami sme sa dostali do sed-
la nad Roškovcami. 

Odcválal som dopredu, aby som od nadporu-
číka Szunyogha vyslaného na prieskum získal 
ďalšie informácie. Cestou som narazil na deväť 
ruských vojakov, mohutných chlapov. S našim 
trubačom Szelom sme okamžite vytasili piš-
tole. Hneď sme však začuli šťavnaté nadávky 
v maďarčine a uvideli, ako sa blížia dvaja husári 
s tasenými šabľami. Eskortovali ruskú hliadku, 
ktorá padla do pasce a bola zajatá pri kríži nad 
Roškovcami. Spus  l som sa po úžľabine k obci 
a stretol som sa s nadporučíkom Szunyoghom. 
Príslušníci jeho čaty preverili všetky okolité 
úbočia a vnikli aj do Roškoviec, ktorých južnú 
časť kryl a zabezpečoval poddôstojník Szaszik. 
Nepriateľské jednotky v dedine iba prenocovali 
a v priebehu rána vyrazili do Sukova. Na kry-
 e Roškoviec zanechali iba spomínanú hliadku 

z devia  ch vojakov, ktorých naši husári zajali.
Analyzujúc vzniknutú situáciu, pochopil som, 

že sme sa dostali do tyla ruských jedno  ek.  
Údolie Laborca ležalo predo mnou v slnečnom 
dni ako na plas  ckej mape. Cez jednu úžľabinu 
sa odkrýval výhľad na strmú kužeľovitú výšinu, 
ktorá vyčnievala ako hradba smerom na juh 
a tvorila bariéru medzi údolím Laborca a doli-
nou s obcou Sukov. Nikto nemal šancu postúpiť 
vpred, kým túto pevnosť nezdolá. Výšina bola 
veľmi dobré prikrytá ruským delostrelectvom, 
ktoré bolo umiestnené za kláštorom pri Krás-
nom Brode a tento úsek pozorne ochraňovalo. 
Cez poľný ďalekohľad som videl stupňovito roz-
miestnené ruské zákopy, ako aj delostrelecké 
palebné postavenia. Zákopy boli plné ruských 
vojakov a bolo počuť salvy z pušiek a rachot 
guľometov prichádzajúci z juhu, kde sa nachá-
dzalo naše útočiace vojsko. Pozoroval som, ako 
naše delostrelectvo vystreľuje svoje granáty, 
ale ich účinok bol malý, nakoľko salvy dopadali 
pred ruské pozície a veľa škody nenarobili.

Pochy  la ma silná túžba okamžite zaútočiť na 
nepriateľa a zničiť ho. Počas niekoľkých krátkych 
minút mi nápady a myšlienky vírili hlavou, ale 
napokon zvíťazil zdravý rozum a rozvaha. Doš-
lo mi, že okamžitý útok nemám s čím vykonať 
a prevážila chladnokrvnosť. Jasne som pochopil, 
že iba pomocou pridelených delostrelcov môžem 
dosiahnuť moment prekvapenia a len ich účinná 
paľba môže priniesť hmatateľný výsledok.

kiem natknęliśmy się na bardzo dobrze utrzy-
maną drogę leśną, która dzięki mrozowi była w 
lepszym stanie niż dotychczasowa droga. Ser-
pentynami dotarliśmy na przełęcz nad Roško-
vcami.

Pocwałowałem naprzód, aby uzyskać od nad-
porucznika Szunyogha, wysłanego na zwiad, 
kolejne informacje. Po drodze natknąłem się 
na dziewięciu rosyjskich żołnierzy, wielkich 
chłopów. Z naszym trębaczem Szelą natych-
miast wyciągnęliśmy pistolety. Wnet jednak 
usłyszeliśmy soczyste przekleństwa po węgier-
sku i zobaczyliśmy zbliżających się dwóch hu-
zarów z wyciągniętymi szablami. Eskortowali 
rosyjski patrol, który wpadł w pułapkę i został 
wzięty do niewoli koło krzyża nad Roškovcami. 
Zjechałem wąwozem do wsi i spotkałem tam 
nadporucznika Szunyogha. Żołnierze z jego 
plutonu sprawdzili wszystkie okoliczne zbocza 
oraz weszli do Roškoviec, których południową 
część osłaniał i zabezpieczał podofi cer Szaszik. 
Nieprzyjacielskie jednostki tylko przenocowały 
we wsi, a rano wyruszyły do Sukova. Do osłony 
Roškoviec pozostawiły tylko wspomniany patrol 
dziewięciu żołnierzy, których nasi huzarzy wzięli 
do niewoli.

Analizując zaistniałą sytuację zrozumiałem, 
że dostaliśmy się na tyły rosyjskich jednostek. 
Dolina Laborca rozpościerała się przede mną w 
ten słoneczny dzień, jak na plastycznej mapie. 
Z jednego wąwozu był widok na strome stożko-
wate wzgórze, które jak twierdza wznosiło się 
od południa i odgradzało dolinę Laborca od do-
liny, w której leżał Sukov. Nikt nie mógł ruszyć 
naprzód, póki nie zdobył tej twierdzy. Wzgórze 
było bardzo dobrze bronione przez rosyjska 
artylerię, znajdowało się za klasztorem koło 
Krásnego Brodu i pilnie strzegło tego odcinka. 
Przez lornetkę polową widziałem tarasowato 
ułożone rosyjskie okopy, a także artyleryjskie 
pozycje strzeleckie. Okopy były pełne rosyjskich 
żołnierzy, a od południa, skąd nacierało nasze 
wojsko, było słychać salwy z karabinów i grze-
chot karabinów maszynowych. Obserwowa-
łem, jak nasza artyleria wystrzeliwuje pociski, 
ale ich skuteczność była niewielka, bo padały 
przed rosyjskimi pozycjami i nie wyrządzały 
większej szkody.

Dopadła mnie chęć, by natychmiast zaatako-
wać wroga i zniszczyć go. W ciągu kilku krótkich 
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Veliteľ delostrelcov nadporučík Reinoch už vy-
hliadol miesto pre svoje delá na svahu blízkej 
výšiny. Ja som mu zabezpečil potrebné kry  e, 
aby mohol pristúpiť k bojovej činnos  . Svoju 4. 
čatu som rozmiestnil vpredu na východ od Roš-
koviec a príslušníci 3. čaty obsadili výšinu Ho-
mola na juh od obce. Na výšinu východne od 
Roškoviec som vyslal 1. čatu s úlohou, aby po-
mocou pohyblivých hliadok udržiavala kontakt 
s 2. čatou, ktorá bola vyčlenená na ochranu diel 
a zároveň tvorila moju zálohu. Medzitým naše 
delá dorazili na miesto určenia.   

Po ich rozmiestnení som požiadal veliteľa 
delostrelcov o okamžité spustenie paľby vede-
nej zozadu a z boku na ruské pozície. Nadpo-
ručík Reinoch však namietal, že po niekoľkých 
výstreloch budú jeho delá objavené a zničené 
a nás zajmú alebo zabijú. Podľa všetkého tento 
dôstojník dostal od svojho veliteľa iné inštruk-
cie ako ja od veliteľa divízie. Asi sa viac obával 
o svoje delá ako o výsledok akcie. Nakoľko som 

nedokázal vyvrá  ť jeho argumenty, ani ho iným 
spôsobom presvedčiť, využil som svoju právo-
moc veliteľa akcie a vydal som rozkaz k paľbe. 

V napätom očakávaní a nervozite naše delá 
popoludní o 13.30 hodine zahájili paľbu na ne-
priateľské zákopy, ktoré boli od nás vzdialené 
iba 3 200 metrov. Účinok prekvapenia bol ob-
rovský! Šrapnely, ktoré s plochou trajektóriou 
zasahovali nepriateľské zákopy, rozsievali skazu 
a smrť. Je všeobecne známe, že ruskí vojaci boli 
vždy citliví na útoky zozadu a z boku. Nariadil 
som zrýchliť paľbu, ešte aj moji husári pomá-
hali delostreleckým obsluhám pri nabíjaní. De-
lostrelci vynikajúco zvládali svoju úlohu a naša 

minut pomysły i plany kłębiły się w mojej gło-
wie, ale w końcu zwyciężyły zdrowy rozsądek 
oraz rozwaga. Zrozumiałem, że nie mam lu-
dzi, by przeprowadzić natychmiastowy szturm 
i wzięła górę zimna krew. Wyraźnie zrozumia-
łem, że tylko z pomocą przydzielonych mi arty-
lerzystów mogę osiągnąć efekt zaskoczenia i że 
jedynie ich skuteczny ostrzał może dać pożąda-
ny efekt.

Dowódca artylerzystów, nadporucznik Re-
inoch, już szukał miejsca dla swoich dział na 
zboczu pobliskiego wzgórza. Zapewniłem mu 
potrzebną osłonę, by mógł rozpocząć działania 
bojowe. Swój 4 pluton ulokowałem z przodu 
na wschód od Roškoviec, a żołnierze 3 plutonu 
zajęli wzgórze Homola na południe od wsi. Na 
wzgórze na wschód od Roškoviec wysłałem 1 
pluton z zadaniem, by przy pomocy patroli lot-
nych utrzymywał kontakt z 2 plutonem, który 
został wydzielony do ochrony dział, a równo-
cześnie stanowił mój odwód. W tym czasie dzia-
ła dotarły na wyznaczone miejsce.

Po ich rozlokowaniu poprosiłem dowódcę 
artylerzystów o natychmiastowe rozpoczęcie 
ostrzału tyłów i boku rosyjskich pozycji. Nadpo-
rucznik Reinoch odpowiedział jednak, że po kil-
ku wystrzałach jego działa zostaną zauważone 
i zniszczone, a my zostaniemy wzięci do niewoli 
lub zabici. Poza tym ofi cer ten otrzymał od swo-
jego dowódcy inne instrukcje, niż ja od dowód-
cy dywizji. Widocznie bardziej zależało mu na 
jego działach, niż na powodzeniu akcji. Ponie-
waż nie potrafi łem odeprzeć jego argumentów, 
ani przekonać go w żaden inny sposób, wyko-
rzystałem swoje uprawnienia dowódcy akcji 
i wydałem rozkaz ostrzału.

W pełnym napięcia i nerwowości oczekiwa-
niu nasze działa o 13:30 popołudniu zaczęły 
ostrzał okopów wroga, które były od nas od-
dalone jedynie o 3200 metrów. Efekt zaskocze-
nia był ogromny! Szrapnele, które przy płaskiej 
trajektorii dosięgały nieprzyjacielskich okopów, 
siały przerażenie i śmierć. Powszechnie wiado-
mo, że rosyjscy żołnierze byli zawsze wyczuleni 
na ataki z tyłu i z boku. Poleciłem, by wzmóc 
ostrzał, nawet moi huzarzy pomagali obsłudze 
ładować działa. Artylerzyści spisali się na me-
dal, a nasz intensywny ostrzał miał wywołać 
wrażenie, że strzela więcej dział, niż napraw-
dę ich mamy. Z radością obserwowałem nad-

Delostrelectvo rakúsko-uhorskej armády 
pri Medzilaborciach.

Artyleria armii austro-węgierskiej koło Medzilaborec.
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rýchla paľba mala vyvolať dojem, že strieľa viac 
diel, ako ich v skutočnos   máme. Bola radosť 
sledovať nadporučíka Reinocha ako výborne 
plní vydaný rozkaz. 

Po desia  ch minútach sme videli, ako ruskí 
vojaci začínajú ustupovať, najprv jednotlivci, 
potom celé skupiny. Po polhodinovej paľbe Rusi 
opus  li svoje pozície nad Sukovom. Bol to bož-
ský pohľad! Škoda, že som nemal pod svojím 
velením pár eskadrón a viac diel. Práve teraz 
bola vhodná príležitosť vyraziť dopredu, udrieť 
na nepriateľov a zajať ich či zničiť. Žiaľ, mal som 
k dispozícii len dve delá a jednu eskadrónu hu-
sárov. 

 V priebehu pol hodiny sa nám paľbou poda-
rilo vyhnať z ruských zákopov  sícku vojakov 
a prinú  ť ich k ústupu. Jazdca za jazdcom som 
posielal ako spojky so žiadosťou, aby nám boli 
dodané ďalšie granáty do kanónov. Dorazila 
však iba jedna zásielka spolu s upozornením, 
aby sme viac nestrieľali, lebo ďalšie granáty už 
nedostaneme.

 Rusi zahájili všeobecný ústup smerom ku 
Krásnemu Brodu. Naše delostrelectvo rozmiest-
nené v údolí Laborca tento pohyb spozorovalo 
a intenzívne ho začalo ostreľovať. Videl som 
naše pešie útvary ako vyrážajú do útoku po 
oboch stranách Laborca a postupne obsadzujú 
opustené ruské zákopy. Zaplavilo ma nesmierne 
šťas  e. Po doterajších neúspechoch v boji s rus-
kou presilou náš ústup prebiehal od východných 
hraníc Haliče až za Karpaty. Teraz sa nám ko-
nečne podarilo prinú  ť Rusov k ústupu a tlačili 
sme ich za hlavný karpatský hrebeň. 

Cí  l som sa byť víťazom, keďže som dokázal 
to, čo nedokázala ani celá naša pešia divízia. So 
svojou malou bojovou skupinou som v krátkom 
čase prinú  l nepriateľa k všeobecnému ústupu 
z dobre vybudovaných pozícií. Mnohým našim 
spolubojovníkom som zachránil život. Bol to 
božský okamih. 

Medzičasom nastal súmrak a tma začala za-
haľovať naše aj nepriateľské jednotky. Nebolo 
rozumné ostať hore na úbočí s delami aj koňmi, 
tak som sa rozhodol neriskovať a na nocľah sa 
vrá  ť do údolia Oľky. Ďalší deň na svitaní sme 
sa tak mohli opäť presunúť na výšinu nad Roš-
kovcami“.

porucznika Reinocha, jak świetnie wykonywał 
wydany rozkaz.

Po dziesięciu minutach widzieliśmy jak ro-
syjscy żołnierze zaczynają się wycofywać, naj-
pierw pojedynczo, potem całymi grupami. Po 
półgodzinnym ostrzale Rosjanie opuścili swo-
je pozycje nad Sukovem. Była to łaska Boska! 
Szkoda, że nie miałem pod swoim dowództwem 
kilku szwadronów i więcej dział. Właśnie teraz 
była świetna okazja, by rzucić się naprzód i za-
atakować wroga, wziąć go do niewoli lub znisz-
czyć. Niestety, miałem tylko dwa działa i jeden 
szwadron huzarów.

W ciągu pół godziny udało nam się przy po-
mocy ostrzału przepędzić z rosyjskich okopów 
tysiąc żołnierzy i zmusić ich do wycofania się. 
Posyłałem kawalerzystę za kawalerzystą, jako 
gońców, z prośbą, by dostarczono nam amuni-
cję do dział. Dotarła jednak tylko jedna par  a 
wraz z ostrzeżeniem, żebyśmy więcej nie strze-
lali, bo więcej pocisków nie dostaniemy.

Rosjanie zaczęli całkowity odwrót w kierunku 
Krásnego Brodu. Nasza artyleria rozmieszczo-
na w dolinie Laborca zauważyła ten ruch i za-
częła silny ostrzał. Widziałem jak nasze piesze 
oddziały ruszają do ataku po obu stronach La-
borca i stopniowo zajmują opuszczone rosyjskie 
okopy. Zalało mnie bezmierne szczęście. Po do-
tychczasowych fi askach w walkach z rosyjska 
przewagą, bo wycofywaliśmy się od wschod-
nich granic Galicji aż za Karpaty, teraz w końcu 
udało się nam zmusić Rosjan do odwrotu i wy-
pychaliśmy ich za główny grzbiet Karpat.

Czułem się zwycięzcą, bo udało mi się to, co 
nie udało się całej naszej dywizji piechoty. Ze 
swoją małą grupą bojową w krótkim czasie 
zmusiłem wroga do całkowitego wycofania się 
z dobrze umocnionych pozycji. Wielu naszym 
współtowarzyszom uratowałem życie. To była 
boska chwila.

W międzyczasie nadciągnął zmierzch i ciem-
ność zaczęła otulać nasze i nieprzyjacielskie 
jednostki. Bez sensu było zostawać w górze na 
zboczu z oddziałami i końmi, więc zdecydowa-
łem się, że nie będę ryzykował i wrócimy na 
nocleg w dolinę Oľki. Następnego dnia o świcie 
udało się nam ponownie wejść na wzgórze nad 
Roškovcami“.
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Línia frontu v Karpatoch – situácia k 02.12.1914.
Linia frontu w

 Karpatach – sytuacja na 02.12.1914 r.
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Prvé oslobodenie Medzilaboriec
Na pozadí ťažkých bojov v Karpatoch sa odo-

hrávali drama  cké príbehy jednotlivých ľudí, 
ktorých osudy sa dostali do víru vojny. Medzi-
laborce sa nachádzali tesne za líniou frontu 
a tamojšiu vojnovú každodennosť ilustruje list 
ruského práporčíka Stepuna adresovaný man-
želke, ktorý bol napísaný 3. decembra 1914: 
„20. novembra 1914 (podľa juliánskeho ka-
lendára) v Mezolabordž. Nad celým mestom 
sa nesie bedákanie obyvateľov, ktorí tu ostali. 
Prebieha to  ž nevyhnutná rekvizícia petrole-
ja, sena, ovsa a dobytka. Pri stĺpe pouličného 
osvetlenia sa o petrolej bijú dve miestne rusín-
ske ženy. Rozháňajú ich kozáci, ktorí obnovujú 
poriadok. Každý má pod sedlom zamatový ob-
rus, alebo namiesto sedla vyšívanú hodvábnu 
podušku. Mnohí z nich si vedú dvoch aj troch 
koní. Kozáci sú frajerská tlupa. Sú rôzne názory 
na to, akí sú bojovníci, či šetria alebo nešetria 
svoje životy v akcii. Vlastný názor som si za  aľ 
nevytvoril. Nemám ale najmenšie pochybnos   
o tom, že sú profesionálnymi marodérmi a nad 
nikým sa nezľutujú. 

  Rozdiel medzi radovými vojakmi a kozákmi 
pri rabovaní spočíva v tom, že kozáci s čistým 
svedomím odvlečú všetko potrebné aj nepo-
trebné. Vojaci predsa len pociťujú určité výčitky 
svedomia a berú iba veci, ktoré potrebujú. Von-
koncom to prísne nehodno  m, pretože vojak 
nasadzujúci vlastný život nemôže brať ohľad na 
blahobyt miestneho obyvateľa a preži  e jeho 
teľaťa a sliepky. Človek, ktorý je vystavený naj-
väčšiemu vojnovému násiliu sa nemôže nestať 
násilníkom.  Kutuzov to chápal, a keď sa mu ža-
lovali na marodérstvo jeho vojakov, odpovedal, 
že keď sa rúbe les, lietajú triesky. Táto téma je 
široká, keď sa stretneme, porozprávam o nej aj 
v úplne inom rozmere“.

Ďalšie čriepky do mozaiky prifrontových Me-
dzilaboriec prináša reportáž vojnového koreš-
pondenta, ktorý v dobovej tlači zverejnil sve-
dectvo manželky prednostu železničnej stanice 
vo Vydrani. Pri pokuse o evakuáciu skupina ute-
čencov z tejto obce uviazla v meste obsadenom 
ruskými vojskami: „Môjho manžela viackrát 
oslovil generál, ktorý bol najhlavnejší medzi 
všetkými. Požiadal ho, aby v ruských službách 
vykonával funkciu prednostu stanice v Medzila-

Pierwsze wyzwolenie Medzilaborec
Na tle ciężkich walk w Karpatach rozgrywały 

się dramaty poszczególnych ludzi, których losy 
rzuciły w wiry wojny. Medzilaborce znajdowały 
się tuż za linią frontu, a tamtejszą wojenną rze-
czywistość ilustruje list rosyjskiego batalion-
czika (dowódcy batalionu) Stepuna do żony, 
napisany 3 grudnia 1914 r.: „20 listopada 1914 
r. (według kalendarza juliańskiego) w Mezőla-
borc. Nad całym miastem rozlega się lament 
mieszkańców, którzy tu zostali. Rekwiruje się: 
na  ę, siano, owies i bydło. Przy słupie latarni 
ulicznej biją się o na  ę dwie tutejsze rusińskie 
kobiety. Rozpędzają je kozacy, którzy przywra-
cają porządek. Każdy ma pod siodłem aksa-
mitny obrus albo zamiast siodła wyszywaną 
jedwabną poduszkę. Wielu z nich prowadzi po 
dwa, albo trzy konie. Kozacy to zgrana banda. 
Są różne opinie o tym, jakimi są żołnierzami, czy 
oszczędzają czy też nie swoje życie w akcji. Wła-
snej opinii na ten temat jeszcze sobie nie wy-
robiłem. Za to nie mam najmniejszych wątpli-
wości, że są profesjonalnymi maruderami i nie 
mają litości dla nikogo.

Różnica podczas rabowania między zwykły-
mi żołnierzami a kozakami, polega na tym, 
że kozacy ze spokojnym sumieniem zabierają 
wszystko co potrzebne i niepotrzebne. Żołnierze 
natomiast, odczuwają pewne wyrzuty sumienia 
i biorą tylko rzeczy, których potrzebują. Nie osą-
dzam tego zbyt surowo, bo żołnierz narażający 
własne życie nie może oglądać się na dobrobyt 
tutejszych mieszkańców, ani na życie ich ciela-
ków czy kur. Człowiek, narażony na największe 
okrucieństwa wojny nie może nie stać się okrut-
nikiem. Kutuzow to rozumiał i kiedy oskarżano 
jego żołnierzy o maruderstwo, to odpowiadał, 
że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. To szeroki 
temat i kiedy się spotkamy, to porozmawiamy 
o tym z zupełnie innej perspektywy“.

Kolejne kamyki, układające się w mozaikę 
przyfrontowych Medzilaborec, znajdujemy 
w reportażu korespondent wojennego, który 
w ówczesnej prasie opublikował relację żony 
naczelnika stacji kolejowej w Vydrani. Pod-
czas próby ewakuacji grupa uciekinierów z tej 
miejscowości utkwiła w mieście zajętym przez 
rosyjskie wojska: „z moim mężem kilkakrotnie 
rozmawiał najważniejszy ze wszystkich gene-
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borciach, on však vždy  eto ponuky rozhodne 
odmietol. Generál mu sľuboval vysoký plat, vy-
nikajúce zaopatrenie a obrovské vedľajšie príj-
my. Najprv prosil, potom rozkazoval, a keď ani 
toto neúčinkovalo, vyhrážal sa, že ho zadrží ako 
vojnového zajatca. 

Keď už Rusi silne pociťovali, že sa v Medzila-
borciach neudržia viac ako pár dní, oznámili, že 
môjho manžela, farára, troch staničných nakla-
dačov a strážnika vydranskej stanice Gála zobe-
rú so sebou ako vojnových zajatcov a ostatných 
pus  a na slobodu. Na náš plač a prosby však 
prisľúbili, že keď budú musieť ustúpiť z mesta, 
našich mužov vezmú so sebou len na tri dni ako 
rukojemníkov. Vysvetlili to tým, že sa možno do-
počuli také informácie, ktorých vyzradenie by 
bolo veľmi osožné pre naše vojská. 

Už niekoľko dní pred ústupom Rusov sme 
pozorovali, že sa niečo deje, lebo dôstojníci sa 
s čím ďalej, tým väčším vzrušením balili a chys-
tali k odchodu. Predtým, ako odišli, dovolili mi 
rozlúčiť sa s manželom. Potom ma spolu s die-
ťaťom a trochou našich zachránených osobných 
vecí naložili na povoz a ruský generál povedal 
kočišovi, aby ma odviezol do najbližšej dedi-
ny. Zabudla som už názov obce, pri ktorej ko-
čiš vyložil moje veci, bez slov sa otočil, šibol do 
koní a bezhlavo uháňal späť do Medzilaboriec. 
Z okraja dediny sme išli na obecný úrad, kde no-
tár ešte v ten istý deň zariadil, aby sme mohli 
cestovať ďalej. Môjho manžela odviedli a s ním 
ostal strážnik Gál. Trom vydranským staničným 
nakladačom sa podarilo zo zaja  a u  ecť. Čo 
sa stalo s kňazom a poštmajsterkou, o tom ne-

rał. Prosił go, by objął i wykonywał dla Rosjan 
funkcję naczelnika stacji w Medzilaborcach, on 
jednak zawsze zdecydowanie odrzucał te oferty. 
Generał mu obiecywał wysoką pensję, świetne 
warunki i gigantyczne dodatkowe dochody. 
Najpierw prosił, potem rozkazywał, a kiedy na-
wet to nie skutkowało groził, że weźmie go do 
niewoli jako jeńca wojennego.

Kiedy Rosjanie już wyraźnie czuli, że nie utrzy-
mają się w Medzilaborcach dłużej niż kilka 
dni, to oznajmili, że mojego męża, proboszcza, 
trzech kolejarzy-ładowaczy i dróżnika Gála ze 
stacji w Vydrani zabiorą ze sobą, jako jeńców 
wojennych, a pozostałych wypuszczą na wol-
ność. Na nasz płacz i prośby obiecali jednak, że 
kiedy będą musieli wycofać się miasta, to na-
szych mężów wezmą ze sobą tylko na trzy dni 

jako zakładników. Wyjaśniali to tym, że mogli 
oni usłyszeć takie informacje, których zdradze-
nie mogłoby się bardzo przydać naszym woj-
skom.

Już na kilka dni przed wycofaniem się Rosjan 
zauważyliśmy, że coś się dzieje, bo ofi cerowie 
coraz bardziej nerwowo pakowali się i przygo-
towywali do wymarszu. Zanim odeszli, pozwolili 
mi pożegnać się z mężem. Potem razem z dziec-
kiem i resztką uratowanych naszych osobistych 
rzeczy załadowali mnie na wóz i rosyjski generał 
polecił woźnicy, by zawiózł mnie do najbliższej 
wsi. Zapomniałam już jak się nazywała wieś, 
przy której woźnica wyładował moje rzeczy 
i bez słowa zawrócił, świsnął batem konia i bez 
zastanowienia pognał z powrotem do Medzila-
borec. Ze skraju wsi poszliśmy do urzędu gminy, 

Rakúsko-uhorskí vojaci vo Vydrani (1914).
Żołnierze austro-węgierscy w Vydrani (1914 r.).
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mám ani tušenia. Jedného dňa zmizli a odvtedy 
som ich nevidela“ .

Výpoveď manželky prednostu železničnej sta-
nice vo Vydrani auten  cky opisuje atmosféru 
v Medzilaborciach v posledné dni okupácie. 
Úspešný obchvat ruských pozícií v údolí La-
borca uskutočnený 10. decembra 1914 viedol 
k ústupu 12. sibírskej streleckej divízie generála 
Sulimova. Hneď v nasledujúci deň ruské jed-
notky opus  li mesto a sťahovali sa na sever-
nú stranu Karpát. Medzilaborce 11. decembra 
1914 oslobodili útvary 34. pešej divízie gene-
rála Krautwalda a 1. jazdeckej divízie generála 
Peteani von Steinberg, ktoré prenasledovali 
ustupujúceho nepriateľa.   

S prvými rakúsko-uhorskými jednotkami vstú-
pil do mesta aj vojnový korešpondent M. Fa-
ragó, ktorý vo svojej 
reportáži, publiko-
vanej 16. decembra 
1914, zanechal na-
sledovné svedectvo: 
„V Medzilaborciach aj 
v Humennom Rusi pri 
ústupe systema  cky 
podpaľovali budovy. 
Medzilaborecká sta-
nica zhorela do tla 
rovnako ako aj sused-
né technické budovy 
a nedotknutá ostala 
len železničná výhrev-
ňa. Stra  lo sa nie-
koľko lokomo  v s naloženými nákladnými voz-
ňami. Akumulátor elektrického osvetlenia Rusi 
demontovali a odniesli, výhybky zničili. Na vý-
sledkoch ich činnos   vidieť, že všade konali pod 
dozorom špecialistov.

Na ceste zo stanice do mestečka ležia zdoch-
liny koní, na ktorých sa hos   kŕdeľ vrán. Aj 
vnútorné ulice a chodníky lemujú uhynuté 
kone. Živé zviera v Medzilaborciach nie je ani 
jedno jediné. Tu snáď pustošili ešte divokejšie 
ako v Humennom. V byte miestneho hlavného 
štátneho úradníka grófa Hoyosa šarapa  li dôs-
tojníci. Odniekiaľ si zaobstarali klavír, pretože 
gróf cennejšie kusy majetku stačil včas ukryť, 
oni však potrebovali zábavu pri hudbe. Teraz, 
keď sa gróf vrá  l do úradu, na svoje prekvape-
nie našiel v byte cudzí klavír. Hudobný nástroj 

gdzie notariusz jeszcze tego samego dnia po-
starał się, byśmy mogli pojechać dalej. Mojego 
męża zabrano i został z nim dróżnik Gál. Trzem 
kolejarzom z Vydrani udało się uciec z niewoli. 
Nie mam pojęcia co się stało z księdzem i kie-
rowniczką poczty. Pewnego dnia zniknęli i od 
chwili ich nie widziałam“.

Wypowiedź żony naczelnika stacji kolejowej 
w Vydrani dobrze oddaje atmosferę Medzi-
laborec w ostatnich dniach okupacji. Udane 
okrążenie rosyjskich pozycji w dolinie Laborca 
z 10 grudnia 1914 r. spowodowało wycofanie 
się 12 Syberyjskiej Dywizji Strzelców generała 
Sulimowa. Zaraz następnego dnia rosyjskie jed-
nostki opuściły miasto i przemieszczały się na 
północną stronę Karpat. Medzilaborce 11 grud-
nia 1914 r. wyzwoliły oddziały 34 Dywizji Pie-
choty generała Krautwalda i 1 Dywizji Kawalerii 

generała Peteaniego 
von Steinberga, które 
ścigały wycofującego 
się nieprzyjaciela.

Wraz z pierwszymi 
jednostkami austro-
-węgierskimi przybył 
do miasta także ko-
respondent wojen-
ny M. Faragó, który 
w swoim reportażu, 
opublikowanym 16 
grudnia 1914 r., pisał 
tak: „w Medzilabor-
cach oraz w Humen-

nem Rosjanie wycofując się systematycznie 
podpalali budynki. Dworzec w Medzilaborcach 
spłonął doszczętnie, tak samo jak sąsiednie bu-
dynki techniczne, nietknięta pozostała jedynie 
lokomotywownia. Straciliśmy kilka lokomotyw 
z załadowanymi wagonami. Rosjanie zdemon-
towali i zabrali ze sobą generator oświetlenia 
elektrycznego, zniszczyli rozjazdy. Efekty ich do-
konań świadczą o tym, że wszędzie działali pod 
nadzorem specjalistów.

Na drodze ze stacji do miasteczka leżą trupy 
koni, na których biesiadują stada wron. Także 
przy ulicach i chodnikach w mieście leżą padłe 
konie. W Medzilaborcach nie ma ani jedne-
go żywego zwierzęcia. Tu widocznie siali jesz-
cze większe spustoszenie niż w Humennem. W 
mieszkaniu tutejszego starosty powiatowego 

Civilní utečenci na železničnej stanici v Medzilaborciach. 
Cywilni uchodźcy na stacji kolejowej w Medzilaborcach.
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Ruský 76 mm poľný kanón vz. 1902.
Rosyjska armata polowa 76 mm wz. 1902.
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305 mm mažiar Škoda M.11.
305 mm moździerz Skoda M.11.
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nebol vôbec poškodený, avšak jeho vlastný ná-
bytok dôstojníci zničili. 

K jednému chudobnému obyvateľovi vtrhli 
viacerí ruskí vojaci a žiadali ho, aby im vydal 
potraviny. ‚Nemám‘ – povedal  so smrteľnou úz-
kosťou prepadnutý človek. „Ty pes, ak by potra-
viny pýtali vlastní vojaci, tak by si dal!“ - pozna-
menal zlostne jeden Rus. Potom nasledovala 
spŕška nadávok a lupiči výhražne mávali zbra-
ňami. Rusi všade zdôrazňovali, že jedno krídlo 
ich vojsk pôjde na Budapešť a druhé na Berlín, 
kde podpíšu mier. 

V miestnom štátnom úrade neostal ani hárok 
papiera. Spisy vysypali, vietor ich rozfúkal, te-
raz sú ulice plné úradných písomnos  . V krytej 
chodbe úradnej budovy vidíme stopy po stre-
lách. Keď naše jednotky prenasledovali ustu-
pujúce vojská pro  vníka, Medzilaborce sa stali 
miestom urputných bojov. Do jedného z domov 
vletel delostrelecký granát. Rusi vyprovokovali 
pouličné boje a aj keď sa v meste dokázali udr-
žať len krátky čas, viacero domov bolo v dôsled-
ku silnej paľby poškodených. Posledný boj trval 
sotva pol hodiny a potom Rusi ozlomkrky ustu-
povali za hranice“.

V rovnakom večerníku bolo 21. decembra 
1914 zverejnené svedectvo ďalšieho očitého 
svedka, ktorý dorazil do mesta krátko po jeho 
oslobodení. Vojnový korešpondent, ktorého 
úlohou bolo popri informovaní verejnos   šíriť 
aj propagandu, napísal: „Do Medzilaboriec som 
sa dostal až po zotmení a jeden láskavý a milý 
nadporučík mi dal deku, ktorú som prestrel na 
podlahu a ľahol si. Bolo to pod strechou domu, 
ktorý mal nerozbité okná. O väčšom pohodlí 
v tak poničenom meste som nemohol ani sní-
vať. Rusi v Medzilaborciach nevypálili ani jeden 
dom – s výnimkou staničných budov. Tie ale zni-
čili dôkladne. Našu poslednú väčšiu železničnú 
stanicu pred hranicami zničili podľa všetkých 
pravidiel vojenského umenia. Budovy zhoreli do 
tla, výhybky a koľaje v okolí stanice vyhodili do 
vzduchu. Mos  k nad koľajiskom zničili tak, že 
spadol na pod ním sústredené železničné vagó-
ny, ktorých vraky zanechali spálené. Na koľajni-
ciach leží okolo dvesto zhorených debien: miest-
ne obyvateľstvo do nich zabalilo svoje osobné 
veci, ale v dôsledku rýchleho vpádu Rusov ich 
už nes  hli odviezť.

hrabiego Hoyosa szaleli ofi cerowie. Przynieśli 
skądś fortepian, bo hrabia zdążył w porę ukryć 
cenniejszy majątek, a oni przecież potrzebowa-
li zabawy przy muzyce. Teraz, kiedy hrabia na 
nowo objął urząd, znalazł ku swojemu zasko-
czeniu w swoim mieszkaniu cudzy fortepian. In-
strument muzyczny nie był w ogóle uszkodzony, 
jednak jego własne meble ofi cerowie zniszczyli.

Do pewnego biedaka wtargnęło kilku rosyj-
skich żołnierzy i zażądali, by im dał żywność. 
„Nie mam” – powiedział ze śmiertelnym prze-
rażeniem napadnięty człowiek. „Ty psie, gdyby 
chcieli żarcia właśni żołnierze, to byś im dał!” – 
powiedział ze złością jeden Rosjanin. Potem na-
stąpiło bluzgnięcie przekleństw i rabusie zaczęli 
groźnie wymachiwać bronią. Rosjanie wszędzie 
podkreślali, że jedno skrzydło ich wojsk pójdzie 
na Budapeszt, a drugie na Berlin, gdzie podpi-
szą pokój.

W tutejszym starostwie nie został ani jeden 
arkusz papieru. Akta rozrzucono, wiatr je roz-
wiał, teraz ulice są pełne urzędowych pism. W 
zabudowanej sieni budynku urzędu widać ślady 
kul. Kiedy nasze jednostki ścigały wycofujące 
się wojska przeciwnika, Medzilaborce stały się 
miejscem zaciekłych walk. Do jednego z domów 
wpadł pocisk artyleryjski. Rosjanie toczyli walki 
uliczne i chociaż udało im się utrzymać miasto 
tylko przez krótki czas, to wiele domów było 
uszkodzonych w wyniku silnego ostrzału. Ostat-
nia potyczka trwała tylko pół godziny, a potem 
Rosjanie na złamanie karku wycofywali się za 
granicę“.

W takiej samej gazecie wieczornej została 
21 grudnia 1914 r. zamieszczona relacja kolej-
nego naocznego świadka, który przybył do mia-
sta krótko po jego wyzwoleniu. Korespondent 
wojenny, którego zadaniem było oprócz infor-
mowania społeczeństwa również szerzenie pro-
pagandy, napisał: „do Medzilaborec dotarłem 
dopiero po zmroku, a pewien uprzejmy i miły 
nadporucznik dał mi koc, który rozłożyłem na 
podłodze i położyłem się na nim. W domu, któ-
rym nocowałem były powybijane okna. O więk-
szym komforcie w tak zniszczonym mieście na-
wet nie mogłem marzyć. Rosjanie nie spalili w 
Medzilaborcach ani jednego domu, poza stacją 
kolejową. Tę za to zniszczyli dokładnie. Naszą 
ostatnią większą stację kolejową przed grani-
cą zniszczyli zgodnie ze wszystkimi arkanami 
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Gréckokatolícky duchovný Rojkovič ostal v Me-
dzilaborciach počas všetkých dní hrôzostrašnej 
prítomnos   Rusov. Jeho dom je krížom-krážom 
prestrieľaný guľkami. Samotného kňaza postavili 
pred hlavne pušiek a jeho rodinu  eto divé hor-
dy neustále držali v strachu. V jeho záhrade sú 
v úhľadnom rade umiestnené hroby jedného rus-
kého generála, jedného plukovníka a jedného či 
dvoch dôstojníkov. Hroby s pietnou úctou ozdo-
bili kvetmi naše vojská, ktoré vstúpili do mesta.

Vedúci predstaviteľ medzilaboreckých židov, 
ktorý ostal v meste, mi rozpovedal hrozné sku-
točnos   o krutos   Rusov. Aj on, ako aj ďalší ži-
dia, ktorých sme sa na Rusov pýtali, odpovedali 
len nevysloviteľným a nenapodobniteľným ges-
tom. Zdôrazňovali, že slovami sa nedá opísať, 
čo museli prežiť. Zo svojich domov sa neodvá-
žili vychádzať na ulicu a ak sa otvorili vonkajšie 
dvere, nevedeli, či do ich domácnos   nevstúpi 
smrť. Nemali ani kúsok jedla – tak isto ako po 
mojom príchode – 
chlieb či iné potraviny 
nebolo možné dostať 
ani za zlato. Vedúci 
predstaviteľ tunajších 
židov mi s úprimnos-
ťou porozprával, že 
raz jeden kozák na-
padol jeho manželku. 
V tejto chvíli zabudol 
na svoju mierumi-
lovnosť, chy  l do rúk 
sekeru a zahnal sa na 
votrelca. Pravda, ten 
kozák nemal pri sebe 
zbraň – inak by som 
sa na to neodvážil – priznal otvorene“. 

Boje v priestore Medzilaboriec na prelome 
novembra a decembra 1914 boli dôležitou 
súčasťou karpatskej bitky medzi ruskou 8. ar-
mádou generála Brusilova a rakúsko-uhorskou 
3. armádou generála Boroeviča. V dôsledku 
svojvoľnej inicia  vy generála Brusilova zbory 
jeho armády v rozpore s rozkazmi velenia Ju-
hozápadného frontu  postúpili príliš hlboko na 
južnú stranu Karpát. Uviazli v bojoch na línii 
Bardejov – Stropkov – Medzilaborce a nechali 
odkrytý ľavý bok ruských vojsk útočiacich na 
Krakov. Túto chybu využilo rakúsko-uhorské 
velenie, ktoré z priestoru západne od Bardejo-

sztuki wojennej. Budynki spłonęły doszczętnie, 
rozjazdy i szyny wokół stacji zostały wysadzo-
ne w powietrze. Kładkę nad torowiskiem znisz-
czyli tak, że spadła na stojące pod nią wagony, 
których spalone wraki zostawili. Na torach leży 
około dwieście spalonych skrzyń: tutejsi miesz-
kańcy spakowali do nich swoje rzeczy osobiste, 
ale z powodu szybkiego wtargnięcia Rosjan już 
nie zdążyli ich wywieźć.

Grekokatolicki duchowny Rojkovič był w Me-
dzilaborcach przez wszystkie dni, budzącej gro-
zę, obecności Rosjan. Jego dom jest z każdej stro-
ny zryty kulami. Samego księdza postawili przed 
lufami karabinów, a jego rodzinę te dzikie hordy 
nieustannie trzymały w strachu. W jego ogrodzie 
w równym rzędzie ciągną się groby: jednego ro-
syjskiego generała, jednego pułkownika i jedne-
go czy dwóch ofi cerów. Groby z należytą czcią 
ozdobiły kwiatami nasze wojska, które wkroczyły 
do miasta.

P r z e w o d n i c z ą c y 
gminy żydowskiej, 
który został w Medzi-
laborcach, opowiadał 
mi przerażające rze-
czy o okrucieństwie 
Rosjan. Zarówno on, 
jako i pozostali Żydzi, 
których pytaliśmy 
o Rosjan, odpowia-
dali tylko niemym 
i niemożliwym do 
powtórzenia gestem. 
Podkreślali, że nie da 
się opisać słowami 
tego, co musieli prze-

żyć. Nie mieli odwagi wysunąć nosa na ulicę, 
a kiedy otwierały się drzwi wejściowe, nie wie-
dzieli, czy to nie śmierć wchodzi do ich domu. 
Nie mieli ani kęsa jedzenia – tak samo jak po 
moim przyjeździe, bo chleba, ani innej żywno-
ści, nie można było kupić nawet za cenę złota. 
Przewodniczący tutejszej gminy żydowskiej 
szczerze mi opowiedział, że raz pewien kozak 
napadł na jego żonę. W tamtej chwili zapo-
mniał o swoim umiłowaniu pokoju, chwycił w 
rękę siekierę i zamachnął się nią na napastni-
ka. Co prawda kozak nie miał przy sobie broni – 
bo wtedy bym się na to nie odważył – przyznał 
otwarcie“.

Delostrelectvo rakúsko-uhorskej armády 
pri Medzilaborciach (Čer  žné, 1914).

Artyleria armii austro-węgierskiej 
koło Medzilaborec (Čer  žné, 1914).
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va zasadilo úder smerom na Nowy Sącz a Gor-
lice. 

Pro  útok  ľavého krídla 3. armády generála 
Boroevića v rozhodujúcej miere prispel k celko-
vému rakúsko-uhorskému víťazstvu v bitke pri 
Limanowej, ktorá  predstavovala rozhodujúci 
strategický úspech habsburskej monarchie v za-
čiatočnej fáze vojny. Memoárová aj odborná li-
teratúra medzivojnového obdobia sa zhodova-
la v tom, že význam odrazenia ruských úderov 
na Krakov bol porovnateľný s významom odra-
zenia  nemeckej generálnej ofenzívy na Paríž 
v septembri 1914. Rakúsko-Uhorsko vlastnými 
silami dokázalo v decembri 1914 odvrá  ť hroz-
bu svojej vojnovej porážky a stabilizovalo líniu 
frontu. „Zázrak pri Limanowej“  tak pripomínal 
„zázrak na Marne“, keď sa francúzskym voj-
skám podarilo zastaviť nemecký postup a od-
vrá  ť svoju porážku vo vojne.  

Náčelník štábu Vrchného veliteľstva nemec-
kých vojsk na východnom fronte generálmajor 
Erich Ludendorff  vo svojich povojnových me-
moároch explicitne napísal: „Na konci novem-
bra 1914 sa rázne vyostrila situácia juhový-
chodne od Krakova. Rakúsko-uhorské najvyššie 
velenie nás požiadalo o rýchlu posilu v podobe 
jednej nemeckej pešej divízie. S ťažkým srdcom 
sme im vyhoveli. Táto divízia dorazila práve 
včas, aby sa zapojila do rozpútanej bitky. Gene-
rál Condrad von Hötzendorf chcel prostredníc-
tvom manévru cez Karpaty obkľúčiť južné krídlo 
Rusov. V bojoch od 3. do 14. decembra 1914 sa 
mu na línii Limanowa – Lapanow západne od 
rieky Dunajec podarilo Rusov rozbiť. Išlo o veľmi 
dobrý výsledok rakúsko-uhorských vojsk, ktorý 
bol dosiahnutý po sérii neúspechov. V dôsled-

Walki w rejonie Medzilaborec na przełomie 
listopada i grudnia 1914 r. były ważną częścią 
bitwy karpackiej miedzy rosyjską 8 Armią ge-
nerała Brusiłowa a austro-węgierską 3 Armią 
generała Boroevića. W wyniku samowolnej ini-
cjatywy generała Brusiłowa oddziały jego armii 
wbrew rozkazom dowództwa Frontu Południo-
wo-Zachodniego zapuściły się zbyt głęboko na 
południową stronę Karpat. Zostały związane 
walkami na linii Bardejov – Stropkov – Medzila-
borce i pozostawiły odkryty lewy bok rosyjskich 
wojsk ciągnących na Kraków. Błąd ten wyko-
rzystało dowództwo austro-węgierskie, które 
z rejonu na zachód od Bardejova wyprowadziło 
uderzenie w kierunku na Nowy Sącz i Gorlice.

Kontratak lewego skrzydła 3 Armii generała 
Boroevića w znacznym stopniu przyczynił się 
do końcowego zwycięstwa Austro-Węgier w 
bitwie pod Limanową, która była decydującym 
sukcesem strategicznym monarchii habsbur-
skiej w początkowej fazie wojny. Pamiętniki 
i literatura fachowa z okresu międzywojenne-
go są zgodne, że odrzucenia rosyjskiego natar-
cia na Kraków jest porównywalne z odparciem 
niemieckiej ofensywy generalnej na Paryż we 
wrześniu 1914 r. Austro-Węgry potrafi ły o wła-
snych siłach oddalić w grudniu 1914 r. groźbę 
klęski wojennej i ustabilizować linię frontu. 
„Cud pod Limanową“ przypominał więc „cud 
nad Marną“, kiedy to francuskim wojskom uda-
ło się powstrzymać niemieckie natarcie i od-
wrócić losy wojny na swoją korzyść.

Naczelnik sztabu naczelnego dowództwa wojsk 
niemieckich na froncie wschodnim generał ma-
jor Erich Ludendorff  w swoich wspomnieniach 
po wojnie wyraźnie napisał: „końcem listopada 
1914 r. sytuacja na południowy wschód od Kra-
kowa wyraźnie się zaostrzyła. Austro-węgierskie 
najwyższe dowództwo poprosiło nas o szybkie 
wsparcie w liczbie jednej niemieckiej dywizji pie-
choty. Z ciężkim sercem spełniliśmy ich prośbę. 
Dywizja ta dotarła dokładnie na czas, by włą-
czyć się w rozpętaną bitwę. Generał Conrad von 
Hötzendorf chciał dzięki manewrowi przejścia 
przez Karpaty okrążyć południowe skrzydło Ro-
sjan. W walkach od 3 do 14 grudnia 1914 r. uda-
ło mu się rozbić Rosjan na linii Limanowa – Ła-
panów na zachód od rzeki Dunajec. Był to wielki 
sukces wojsk austro-węgierskich, który nadszedł 
po serii niepowodzeń. W efekcie naszych zwy-

Vojaci rakúsko-uhorskej armády (Čer  žné, 1914).
Żołnierze armii austro-węgierskiej (Čer  žné, 1914).
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ku našich víťazs  ev v Poľsku a Haliči pro  vník 
ustúpil na nové pozície. Gigan  cká operácia sa 
skončila a Nemecko s Rakúsko-Uhorskom boli 
zachránené pred ruskou inváziou. Všetky plány 
veľkokniežaťa Nikolaja Nikolajeviča utrpeli ne-
úspech. Ruské ofenzívy zlyhali vo Východnom 
Prusku aj na ľavom brehu Visly a spolu s nimi 
spľasla nádej Dohodových mocnos   na úspešné 
ukončenie vojny ešte v roku 1914“.

cięstw w Polsce i w Galicji przeciwnik wycofał 
się na nowe pozycje. Gigantyczna operacja za-
kończyła się, a Niemcy i Austro-Węgry zostały 
uratowane przed rosyjską inwazją. Wszystkie 
plany arcyksięcia Nikołaja Nikołajewicza brały w 
łeb. Rosyjskie ofensywy w Prusach Wschodnich, 
a także na lewym brzegu Wisły padały, a wraz 
z nimi gasła szansa państw Ententy na zwycię-
skie zakończenie wojny jeszcze w 1914 roku“.

Pomer síl na Východnom fronte k 01.01.1915.
Układ sił na Froncie Wschodnim na 01.01.1915 r.
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Druhý ruský prienik cez Karpaty 
a obsadenie Medzilaboriec
Frontová línia severne od Medzilaboriec sa 

na konci decembra 1914 stabilizovala sever-
ne od hlavného karpatského hrebeňa. Nastala 
niekoľkotýždňová operačná pauza, ktorú zne-
priatelené strany využili na reorganizáciu a do-
plnenie svojich jedno  ek.  V priebehu januára 
1915 rakúsko-uhorské velenie prisúvalo posily 
a  v dedinách nachádzajúcich sa popri cestách 
k Lupkovskému priesmyku a Čer  žskému sedlu 
sústreďovalo zálohy a vojenský materiál. Jeho 
cieľom bolo zahájiť ofenzívu, ktorá by debloko-
vala obkľúčený for  fi kačný komplex Przemyśl 
v Haliči. Rovnako postupovalo aj ruské velenie, 
ktoré plánovalo  eto prechody cez Karpaty vyu-
žiť pre svoju ofenzívu do vnútrozemia Habsbur-
skej monarchie.  

Z januára 1915 sa 
dochovalo svedectvo 
vojnového veterána 
I. Szabóa, ktorý cez 
mesto prechádzal 
na front: „Studené 
a chmúrne ráno. Keď 
náš transport vchá-
dza do železničnej 
stanice v Medzilabor-
ciach, víta nás hmla 
nad horami. Pre nás 
je to posledná stani-
ca. Od  aľ odpocho-
dujeme po ceste do 
Rokytoviec. V šedom špinavom úsvite vidieť, 
ako sa v snehu strácajú koľajnice, na ktorých 
stoja vozne a v nich rôzne druhy vojsk čakajú-
cich na vysadenie. 

Medzi koľajnicami sú naukladané muničné 
debny, ktoré strážia uzimení vojaci s nasade-
nými bodákom na puškách. Okolo stanice je 
oplotenie, ktoré nesie stopy vyčíňania ruských 
vandalov. Mnohé čas   sú zničené, povylamova-
né a spálené. Za plotom na ceste vidno tristo 
hnedých uniforiem ako pochodujú, sú to ruskí 
zajatci, ktorých odvádzajú do zberného tábora.

Vpravo bola železničná stanica, teraz už len 
holé začadené steny bez strechy. Ruské de-
lostrelecké granáty očesali jej krov. Smutné 
roztrhané telefónne káble visia na múroch. Aj 

Drugie rosyjskie przejście przez 
Karpaty i zajęcie Medzilaborec
Linia frontu na północ od Medzilaborec usta-

bilizowała się końcem grudnia 1914 r. na północ 
od głównego grzbietu Karpat. Nastąpiła kilku 
tygodniowa przerwa w operacji, którą nieprzy-
jacielskie strony wykorzystały na przegrupowa-
nia i uzupełnienia swoich jednostek. W styczniu 
1915 r. austro-węgierskie dowództwo ściągnę-
ło posiłki, a we wsiach leżących przy drogach 
do Przełęczy Łupkowskiej i Przełęczy Beskid nad 
Czeremchą zgrupowało swoje odwody i sprzęt 
wojskowy. Jego celem było rozpoczęcie ofen-
sywy, która odblokowałaby okrążony kompleks 
fortyfi kacyjny Przemyśl w Galicji. Tak samo po-
stępowało rosyjskie dowództwo, które plano-
wało wykorzystać te przejścia przez Karpaty na 
cele swojej ofensywy i przedostać się w głąb 

terytorium monarchii 
habsburskiej.

Zachowała się rela-
cja ze stycznia 1915 r. 
autorstwa weterana 
wojennego I. Sza-
bó, który przechodził 
przez miasto zmierza-
jąc na front: „zimny 
i chmurny poranek. 
Kiedy nasz transport 
wjeżdża na stację w 
Medzilaborcach, wita 
nas mgła nad górami. 
Dla nas to końcowa 

stacja. Stąd pomaszerujemy drogą do Rokyto-
viec. Sinym brudnym świtem widać, jak giną w 
śniegu szyny, na których stoją wagony z różny-
mi rodzajami wojsk czekającymi na wysiadkę.

Między szynami są poukładane skrzynie 
z amunicją, których pilnują zmarznięci żołnierze 
z bagnetami na karabinach. Wokół stacji jest 
płot, który nosi ślady poczynań rosyjskich wan-
dali. Wiele jego części jest zniszczonych, powy-
łamywanych i spalonych. Za płotem na drodze 
widać trzysta maszerujących brązowych mun-
durów, to rosyjscy jeńcy, którzy są eskortowani 
do obozu zbiorczego.

Na prawo był dworzec kolejowy, teraz już tylko 
gołe osmalone ściany pozbawione dachu. Rosyj-
skie pociski artyleryjskie odciosały jego więźbę. 

Vlakový transport v údolí rieky Laborec.
Transport kolejowy w dolinie rzeki Laborec.
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toto je dielo ruských vojsk. O desať krokov ďalej 
jeden granát vyhĺbil v zemi kráter, vytvárajúc 
tak otvorenú ranu v bielej snežnej prikrývke. 
V neveľkej vzdialenos   vidieť dymiace poľné 
kuchyne, ktoré pracujú na plné obrátky. Jedny 
pripravujú horúci čaj, iné varia guľáš a poliev-
ky. Obďaleč je nahromadená veľká kopa chleba. 
Tento chlieb práve nakladajú na vozy.

Neďaleko vidieť honvédov, ktorí sa zoraďujú 
pri jednej poľnej kuchyni so šálkami v rukách 
a čakajú na prídel polievky. V poľných šálkach 
im drnkajú hliníkové lyžice. Chlapi sú netrpezli-
ví a hladní, práve dorazili a vysadli z vlakového 
transportu. V ich blízkos   sa nachádzajú debny 
s cukrom a konzervami. Aj  eto nakladajú na 
povozy a odvážajú za vojskom na fronte.

Na vedľajšej budove vidieť zástavu, ktorá 
bola znakom červeného kríža. Strážny pred dre-
veným barakom mi 
hovorí, že dnu sú len 
zosnulí vojaci. Týchto 
poobede pochovajú. 
Jedného práve vnášali 
do budovy. Ten zomrel 
len nedávno. Zatnem 
zuby a vchádzam do 
baraku. 

Zarazili ma ich vos-
kové tváre, zaschnutá 
a až do hneda zafar-
bená krv.  Pozerám 
na ich otvorené oči, 
zmodrené ústa. Bol 
to strašný pohľad. Vedľa som uvidel dobrovoľ-
níka Wertheima. Veď to je nemožné, ešte vče-
ra bol plný humoru, keď s nami šiel vlakovým 
transportom. Pridal sa k nám na nejakej men-
šej železničnej stanici. Žiaľ, len nedávno ho sem 
položili, povedal jeden sanitár. Pri prechádzke 
okolo stanice sa zrazu zvalil na zem mŕtvy. Po-
obede ho pochováme. Chudák chlapec. Žiaľ, 
ani nepadol hrdinskou smrťou, len zomrel. Iba 
včera sa vystatoval, že by chcel okúsiť ruského 
mužíka na svojom bodáku. Mal len 19 rokov. 
Z tohto miesta som odchádzal s veľmi zmieša-
nými pocitmi“. 

Dňa 23. januára 1915 rakúsko-uhorská 3. ar-
máda generála Boroeviča prešla na karpatskom 
fronte do ofenzívy. Vojskám monarchie sa však 

Smutne zerwane kable telefoniczne wiszą na 
murach. To także jest dziełem rosyjskich wojsk. 
O dziesięć kroków dalej jeden pocisk wyżłobił w 
ziemi krater, tworząc w ten sposób ranę w bia-
łej śnieżnej pokrywie. Niedaleko stąd widać dy-
miące kuchnie polowe, które pracują na pełnych 
obrotach. Jedne gotują gorąca herbatę, inne 
gulasz i zupy. Nieopodal ułożono wielką stertę 
chleba. Chleb właśnie ładują na wozy.

Niedaleko widać honwedów, którzy ustawiają 
się przy jednej polowej kuchni z menażkami w 
rękach i czekają na przydział zupy. W menaż-
kach pobrzękują im aluminiowe łyżki. Żołnierze 
są niecierpliwi, właśnie dotarli i wysiedli z esze-
lonu. Koło nich leżą skrzynie z cukrem i konser-
wami. Te też są ładowane na wozy i wiezione za 
wojskiem na front.

Na budynku obok widać fl agę, która była zna-
kiem Czerwonego Krzyża. Strażnik przed drew-

nianym barakiem mi 
mówi, że w środku są 
tylko zmarli żołnie-
rze. Pochowają ich 
po obiedzie. Jednego 
właśnie wnoszą do 
budynku. Ten zmarł 
przed chwilą. Zaci-
skam zęby i wchodzę 
do baraku.

Poraziły mnie ich 
woskowe twarze, za-
schnięta aż na brązo-
wo zabarwiona krew. 
Patrzyłem na ich 

otwarte oczy, posiniałe usta. Był to straszny wi-
dok. Obok zobaczyłem ochotnika Wertheima. 
Przecież to niemożliwe, jeszcze wczoraj tryskał 
humorem, kiedy jechał z nami wojskowym 
transportem. Przysiadł się do nas na jakiejś 
mniejszej stacji kolejowej. Niestety, właśnie 
przed chwilą go tu położyli, powiedział mi jeden 
sanitariusz. Podczas spaceru wokół stacji nagle 
padł martwy na ziemię. Popołudniu go pocho-
wamy. Biedny chłopiec. Nawet nie poległ boha-
terską śmiercią, tylko umarł. Jeszcze wczoraj się 
przechwalał, że chciałby popróbować rosyjskie-
go mužíka swoim bagnetem. Miał dopiero 19 
lat. Opuściłem to miejsce targany sprzecznymi 
uczuciami“.

Letecký pohľad na Krásny Brod a Medzilaborce (1914/1915).
Zdjęcie lotnicze Krásnego Brodu i Medzilaborec (1914/1915).
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v ťažkom teréne a za zložitých klima  ckých 
podmienok nepodarilo prelomiť ruskú obra-
nu a preniknúť k obkľúčenému for  fi kačnému 
komplexu v Przemyśli.  Následne 27. januára 
1915 začali jednotky ruskej 8. armády generála 
Brusilova vlastnú ofenzívu a chopili sa strategic-
kej inicia  vy. Smerom na Medzi-
laborce postupovali divízie VIII. 
armádneho zboru  pod velením 
generálporučíka Vladimira Mi-
chajloviča Dragomirova. Pro   nim 
stál rakúsko-uhorský X. armádny 
zbor pod velením generálporučí-
ka Josefa Krautwalda. Ťažiskom 
najväčších bojov sa stalo Čer  ž-
ské sedlo medzi poľskou obcou 
Czeremcha a slovenskou obcou 
Čer  žné. Ruské vojská si v tomto 
priestore prebojovali cestu cez 
hlavný karpatský hrebeň a pre-
nikli do údolia rieky Laborec. 

Do priestoru Medzilaboriec 
prenikla ruská 19. pešia divízia, 
ktorej velil generálporučík Gri-
gorij Jefi movič Januševskij. V jej 
radoch pôsobil Ivan Antonovič 
Arjamov, ktorý bol lekárom 73. 
pešieho Krymského pluku. Vo 
svojom denníku zanechal dva 
záznamy z januárových bojov 
v Karpatoch: „12. január 1915 
(podľa gregoriánskeho kalendára 
25. 1.) – začalo sa to 10. januára, 
keď Rakúšania zahájili ofenzívu. 
Zodpovedajúcim spôsobom sme 
sa im postavili na odpor. Zadune-
li delá a vzduchom smutne kvílili 
a rozprskávali sa šrapnely. Veľmi 
pekný pohľad – na bezoblačnej 
oblohe v  chom povetrí sa zne-
nazdajky objavujú dva obláčiky, 
vyššie biele a nižšie hnedé, ktoré 
postupne miznú. Pri zemi racho  a 
guľomety a guľky z pušiek lietajú 
ako muchy, ako otravné muchy. 

Naše predsunuté obväzisko sa nachádzalo 
medzi dvoma našimi delostreleckými batéria-
mi a nepriateľ ho, samozrejme, ostreľoval. Za 
takýchto podmienok je strašné pracovať. Iba 
desať krokov od nás boli okamžite na mieste za-

Dnia 23 stycznia 1915 r. austro-węgierska 3 
Armia generała Boroevića przeszła na karpac-
kim froncie do ofensywy. Wojskom monarchii 
nie udało się jednak w ciężkim terenie i przy 
trudnych warunkach pogodowych przeła-
mać rosyjskiej obrony i dotrzeć do okrążonej 

twierdzy Przemyśl. Następnie 27 
stycznia 1915 r. jednostki rosyj-
skiej 8 Armii generała Brusiło-
wa rozpoczęły swoją ofensywę 
i przejęły inicjatywę strategicz-
ną. W kierunku na Medzilaborce 
ruszyły dywizje VIII Korpusu pod 
dowództwem generała poruczni-
ka Władimira Michajłowicza Dra-
gomirowa. Naprzeciw nich stanął 
austro-węgierski X Korpus pod 
dowództwem generała poruczni-
ka Josefa Krautwalda. Epicentrum 
najcięższych walk stała się Prze-
łęcz Beskid między polską wsią 
Czeremcha a słowacką wsią Čer  -
žné. Wojska rosyjskie także w tym 
rejonie wywalczyły sobie drogę 
przez główny grzbiet Karpat i do-
stały się w dolinę rzeki Laborec.

W rejon Medzilaborec dotar-
ła rosyjska 19 Dywizja Piechoty, 
którą dowodził generał porucznik 
Grigorij Jefi mowicz Januszewskij. 
W jej szeregach służył, jako lekarz 
73 Krymskiego Pułku Piechoty, 
Iwan Antonowicz Arjamow. W 
swoim dzienniku zanotował dwa 
opisy styczniowych walk w Kar-
patach: „12 stycznia 1915 r. (we-
dług kalendarza gregoriańskiego 
25.01) – wszystko zaczęło się 10 
stycznia, kiedy Austriacy rozpo-
częli ofensywę. W odpowiedni 
sposób stawiliśmy im opór. Za-
dudniły działa, a w powietrzu 
smutno kwiliły i rozpryskiwały się 
szrapnele. Przepiękny widok - na 
bezchmurnym niebie, przy lekkim 

wietrzyku, znienacka pojawiają się dwa obłocz-
ki, wyżej biały, a niżej brązowy, które stopniowo 
znikają. Przy ziemi grzechoczą karabiny maszy-
nowe, a kule z karabinów latają jak muchy, jak 
natrętne muchy.

 Veliteľ rakúsko-uhorskej 
2. armády generál jazdectva 
Eduard von Böhm-Ermolli.

Dowódca austro-węgierskiej II 
Armii generał kawalerii 

Eduard von Böhm-Ermolli.

Veliteľ rakúsko-uhorskej 
3. armády generál pechoty 

Svetozar Boroević.
Dowódca austro-węgierskiej III 

Armii generał piechoty 
Svetozar Boroević.



  

147

Lí
ni

a 
fro

nt
u 

v 
Ka

rp
at

oc
h 

– 
sit

uá
ci

a 
k 

22
.0

1.
19

15
.

Li
ni

a 
fro

nt
u 

w
 K

ar
pa

ta
ch

 –
 sy

tu
ac

ja
 n

a 
22

.0
1.

19
15

 r.



  

148

bi   traja vojaci. Máme mnoho ranených, za  aľ 
viac ako 150 vojakov, mnohých v ťažkom stave. 
V prípade umierajúcich mám deprimujúce po-
city, len s vypä  m sa zdržiavam plaču. Padlo aj 
niekoľko dôstojníkov, medzi nimi aj môj dobrý 
známy kapitán Maľčevskij. Krátko predtým sme 
spolu besedovali. 

Neďaleko našej chalupy umies  li šesť diel, ale 
našťas  e ani raz nevystrelili a po zotmení ich 
premiestnili. Avšak Rakúšania o tejto batérii 
očividne vedeli a celých sedem dní toto miesto 
zasypávali delostreleckými granátmi. Na jed-

notlivé drevenice tejto dediny sa sypali šrapne-
lové guľky. Našťas  e z miestnych obyvateľov 
za  aľ nikto neutrpel zranenie. 

18. január (podľa gregoriánskeho kalendá-
ra 31. 1.) – boje ďalej pokračujú a ranených 
pribúda. Množstvo ľudského utrpenia sa ako 
v epicentre sústreďuje a koncentruje na na-
šom predsunutom obväzisku. Máme tu všetky 
druhy poškodenia ľudského tela – prestrelené 
ruky, konča  ny roztrhané výbušnými strela-
mi, rozdrvené čeľuste s odtrhnutými jazykmi. 
Ranení vojaci sú ledva živí, ležia poskrúcaní, 
často v smrteľných kŕčoch, na polovicu v bez-
vedomom stave. A akí sú unavení! S ťažkými 
zraneniami často zaspávajú ešte predtým, ako 
im obviažeme rany a necí  a tak bolesť.  Už viac 
ako týždeň sa vojaci nachádzajú v prednej línii, 
ani nie v zákopoch, ale jednoducho v snehu. Je 
tuhý mráz, ktorý dosahuje teplotu do mínus 20 
stupňov. Množstvo z nich dostáva také omrzliny 
rúk a nôh, že je ich nutné amputovať. 

Nasz wysunięty punkt opatrunkowy znaj-
dował się pomiędzy naszymi dwiema bateria-
mi artyleryjskimi i oczywiście nieprzyjaciel go 
ostrzeliwał. Strasznie pracuje się w takich wa-
runkach. Zaledwie dziesięć kroków od nas zo-
stali zabici trzej żołnierze. Mamy wielu rannych, 
już ponad 150 żołnierzy, wielu w ciężkim stanie. 
Kiedy widzę umierających tracę cały hart ducha 
i z trudem powstrzymuję się od płaczu. Poległo 
również kilku ofi cerów, między innymi mój do-
bry znajomy kapitan Malczewskij. Na krótko 
przed tym razem biesiadowaliśmy.

Niedaleko naszej 
chałupy ustawiono 
sześć dział, ale na 
szczęście ani razu 
nie wystrzeliły i po 
zmroku je przenie-
siono. Jednak Au-
striacy na pewno 
wiedzieli o tej baterii 
i przez całych sie-
dem dni zasypywali 
to miejsce pociskami 
artyleryjskimi. Na 
poszczególne cha-
łupy w tej wsi sypa-
ły się szrapnele. Na 
szczęście nikt z tutej-

szych mieszkańców nie został dotychczas ranny.
18. stycznia (według kalendarza gregoriań-

skiego 31.01) – walki nadal trwają, a rannych 
przybywa. Tak wiele ludzkiego cierpienia, jak w 
soczewce gromadzi się i koncentruje w naszym 
wysuniętym punkcie opatrunkowym. Mamy tu 
wszystkie rodzaje uszkodzeń ludzkiego ciała – 
przestrzelone ręce, kończyny rozerwane kulami 
dum-dum, pogruchotane szczęki z odciętymi 
językami. Ranni żołnierze są ledwie żywi, leżą 
skuleni, często w śmiertelnych konwulsjach, 
półświadomi. A jacy są zmęczeni! Ciężko ranni 
często zasypiają jeszcze zanim im opatrzymy 
rany, lecz dzięki temu nie czują bólu. Już ponad 
tydzień żołnierze są na pierwszej linii frontu, na-
wet nie w okopach, ale wprost w śniegu. Jest 
silny mróz, temperatura spada poniżej minus 
20 stopni. Wielu z nich ma tak poodmrażane 
ręce i nogi, że trzeba je amputować.

Po przeciwnej stronie frontu znalazł się po-
rucznik Pál Molnár, który dowodził 5 kom-

Práca telegrafi stov rakúsko-uhorskej armády v Karpatoch.
Praca telegrafi stów armii austro-węgierskiej w Karpatach.
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Na opačnej strane frontu stál poručík Pál Mol-
nár, ktorý velil 5. rote 5. samostatného ženijné-
ho práporu (doplňovací obvod v Prešporku). 
Na začiatku februára 1915 sa osobne zúčastnil 
bojov o Medzilaborce a vo svojich memoároch 
zanechal očité svedectvo: „Ofenzíva rakúsko-
-uhorských vojsk, ktorej cieľom bolo oslobodiť 
pevnosť Przemyśl, skončila neúspechom. Ruské 
vojská zahájili svoju vlastnú ofenzívu a naša 2. 
pešia divízia bola zatlačená hlbšie do Karpát. 
(Vo februári 1915 tejto divízii velil generálmajor 
Karl von Langer.) Stáli sme na uhorských hrani-
ciach a držali obranu na línii Kalinov – Habura 
– výšina Stredná hora (kóta 488,8). Naša diví-
zia v  intenzívnych a krvavých bojoch v januári 
1915 utrpela ťažké straty. Na začiatku februára 
1915 jej štyri pešie pluky disponovali iba 600 
bojaschopnými vojakmi. Jednalo sa o poľské, 
ukrajinské a bosniansko-hercegovinské pluky, 
ktoré boli v predchádzajúcich bojoch citeľne 
oslabené a poriadne preriedené. Najlepšia si-
tuácia bola v 5. rote 5. samostatného ženijné-
ho práporu, ktorá si zachovávala dostatočnú 
bojaschopnosť. Moji ženis   boli nasadení vždy 
v prvej línii spolu s pechotnými plukmi a svojimi 
technickými prostriedkami sa im snažili uľahčiť 
plnenie náročných bojových úloh. Mnohokrát 
prekonávali hranice ľudských možnos   a v mra-
zivej zime po pás v snehu pomáhali opevňovať 
postavenia pechoty. Robili všetko preto, aby 
prispeli k zlepšeniu stále sa zhoršujúcej situácie 
našej divízie. 

Popoludní 3. februára 1915 o 14.00 veliteľ-
stvo 2. pechotnej divízie vydalo mojej 5. že-
nijnej rote rozkaz na s  ahnu  e sa z prvej línie 
k Medzilaborciam. Našou úlohou bolo vybudo-
vať a opevniť zákopy na výšine Kýčera, ktorá sa 
nachádzala na sever od mestečka. Z tejto výši-
ny bolo možné paľbou kontrolovať dve cestné 
komunikácie so spevneným povrchom vedúce 
do Medzilaboriec, ktoré mali veľký operačno-
-tak  cký význam. Rozkaz na vybudovanie tejto 
druhej obrannej línie bol prezieravý, pretože 
veliteľstvo našej divízie vedelo o kri  ckej situ-
ácii na fronte a poznalo morálny stav vojakov 
v zdecimovaných peších plukoch. Medzitým 
útvary našej divízie už ustúpili na čiaru Kalinov 
– Borov – kóta 683 (výšina Brúsy) a hrozilo, že 
nepriateľ ich bude tlačiť ďalej na juh. V tomto 
prípade moja ženijná rota mala za úlohu udržať 

panią 5 Samodzielnego Batalionu Saperów 
(rejon uzupełnień w Preszburgu - obecnej Bra-
tysławie). Początkiem lutego 1915 r. osobiście 
uczestniczył w walkach o Medzilaborce i jako 
naoczny świadek zapisał w swoim pamiętni-
ku tak: „ofensywa wojsk austro-węgierskich, 
której celem było wyzwolenie twierdzy Prze-
myśl, zakończyła się porażką. Wojska rosyjskie 
rozpoczęły swoją własną ofensywę, a nasza 2 
Dywizja Piechoty została zepchnięta w głąb 
Karpat. (W lutym 1915 r. dywizją tą dowodził 
generał major Karl von Langer.) Staliśmy przy 
węgierskich granicach i obroniliśmy linii Ka-
linov – Habura – wzgórze Stredná hora (kota 
488,8). Nasza dywizja poniosła wielkie straty w 
ciężkich i krwawych walkach w styczniu 1915 r. 
Na początku lutego 1915 r. jej cztery pułki pie-
choty dysponowały tylko 600 zdolnymi do wal-
ki żołnierzami. Były to polskie, ukraińskie i bo-
śniacko-hercegowińskie pułki, które zostały w 
poprzednich walkach znacznie osłabione i po-
rządnie przerzedzone. Najlepsza sytuacja była 
w 5 kompanii 5 Samodzielnego Batalionu Sa-
perów, która zachowała odpowiednią zdolność 
bojową. Moi saperzy zawsze byli wysyłani na 
pierwszą linię razem z pułkami piechoty i sta-
rali się, korzystając ze swoich środków technicz-
nych, ułatwić im wykonywanie trudnych zadań 
bojowych. Wiele razy przekraczali granicę ludz-
kich możliwości i podczas mroźnej zimy, po pas 
w śniegu pomagali umacniać pozycje piechoty. 
Robili wszystko, aby poprawić wciąż pogarsza-
jącą się sytuację naszej dywizji.

Popołudniu 3 lutego 1915 r. o 14:00 dowódz-
two 2 Dywizji Piechoty wydało mojej 5 kompa-
nii saperów rozkaz, by zeszła z pierwszej linii do 
Medzilaborec. Naszym zadaniem było zbudo-
wanie i umocnienie okopów na wzgórzu Kýče-
ra, które znajduje się na północ od miasteczka. 
Z tego wzgórza można było prowadzić ostrzał 
i kontrolować dwie utwardzone drogi wiodące 
do Medzilaborec, które miały duże znaczenie 
operacyjno-taktyczne. Rozkaz zbudowania tej 
drugiej linii obrony był dowodem przezorności, 
bo dowództwo naszej dywizji wiedziało o kry-
tycznej sytuacji na froncie i znało stan morale 
żołnierzy w zdziesiątkowanych pułkach piecho-
ty. W międzyczasie oddziały naszej dywizji już 
wycofały się za linię Kalinov – Borov – kota 683 
(wzgórze Brúsy), a groziło nam, że nieprzyjaciel 
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postavenia na výšine Kýčera a kryť ústup našej 
divízie. 

Ženis   pristúpili k vytváraniu druhej obrannej 
línie ešte v ten istý deň a v práci pokračovali aj 
4. februára 1915. Po celý čas sme sa nachádzali 
pod paľbou ruských delostreleckých batérií, kto-
ré stáli pri obci Habura, vôbec sa nemaskovali 
a boli dobre viditeľné. Po vybudovaní a opev-
není zákopov na Kýčere sme  eto postavenia 
bojovo obsadili.  Následne sme boli popoludní 
o 16.00 vystriedaní jedným práporom 40. pe-
šieho pluku. Z veliteľstva našej divízie sme do-
stali rozkaz presunúť sa do Medzilaboriec a pri-

będzie nas spychał dalej na południe. W takim 
wypadku moja kompania saperów miała za 
zadanie utrzymać pozycje na wzgórzu Kýčera 
i osłaniać odwrót naszej dywizji.

Saperzy jeszcze tego samego dnia zaczęli bu-
dować drugą linię obrony i kontynuowali prace 
również 4 lutego 1915 r. Przez cały czas byliśmy 
pod ostrzałem rosyjskich baterii artylerii, które 
zostały rozstawione koło wsi Habura, w ogóle 
się nie maskowały i były dobrze widoczne. Po 
zbudowaniu i umocnieniu okopów na Kýčerze 
zajęliśmy te pozycje. Następnie popołudniu 
o 16:00 zostaliśmy zmienieni przez jeden ba-
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praviť mestečko na obranu pred nepriateľským 
útokom.  Zároveň sme mali časť ženistov vyslať 
na kótu 533, ktorá sa nachádzala na západ od 
mestečka. Ich úlohou bolo vybudovať a opevniť 
zákopy pre jednu rotu pechoty.  

Práce boli zahájené ešte podvečer toho istého 
dňa. Už sa stmievalo, keď tri čaty ženistov začali 
v  medzilaboreckých domoch vysekávať strieľ-
ne tak, aby sa skupiny budov mohli navzájom 
kryť paľbou. V priestore medzi pravým brehom 
riečky Vydranka a ľavým brehom rieky Laborec 
boli vybudované zákopy a palebné postavenia 
pre guľomety. Táto obranná línia bola zabez-

talion 40 Pułku Piechoty. Z dowództwa naszej 
dywizji otrzymaliśmy rozkaz, by przejść do Me-
dzilaborec i  przygotować miasteczko do obrony 
przed nieprzyjacielskim atakiem. Równocześnie 
mieliśmy część saperów wysłać na kotę 533, 
która znajdowała się na zachód od miasteczka. 
Ich zadaniem było zbudowanie i umocnienie 
okopów dla jednej kompanii piechoty.

Zaczęliśmy prace jeszcze przed wieczorem 
tego samego dnia. Już się ściemniało, kiedy trzy 
plutony saperów zaczęły wycinać w domach w 
Medzilaboracach otwory strzelnicze, by grupy 
domów mogły się nawzajem osłaniać ogniem. 

Lí
ni

a 
fro

nt
u 

v 
Ka

rp
at

oc
h 

– 
sit

uá
ci

a 
22

.0
1.

 –
 2

6.
01

.1
91

5.
Li

ni
a 

fro
nt

u 
w

 K
ar

pa
ta

ch
 –

 sy
tu

ac
ja

 z 
22

.0
1.

 –
 2

6.
01

.1
91

5.



  

152

pečená drôtenými zátarasami a prekážkami. 
Na uliciach boli postavené barikády a najväčšie 
budovy boli prispôsobené na kruhovú obranu. 
Tieto oporné body som obsadil najodvážnej-
šími ženistami, na ktorých som sa mohol spo-
ľahnúť, že neustúpia. Štvrtá čata mojej roty sa 
medzitým presunula na kótu 533, kde vytvorila 
obranné postavenie. Neskôr o 21.00 ju vystrie-
dala pešia rota, ktorá na tejto kóte zaujala ob-
ranu. V týchto neskorých večerných hodinách 4. 
februára 1915 sa štáb X. armádneho zboru aj 
veliteľstvo 2. pešej divízie ešte stále nachádzali 
v Medzilaborciach. 

Okolo 23.00 sa pozície mojich ženistov v mes-
tečku dostali pod paľbu pechotných zbraní, kto-
rá prichádzala z vý-
šiny Kýčera. Onedlho 
sme uvideli, ako sa 
po ceste smerom od 
obce Vydraň približu-
jú roztrúsené skupin-
ky rakúsko-uhorských 
vojakov. Popri nich sa 
mihali siluety poľných 
kuchýň, ktoré ťahali 
cválajúce kone. Ustu-
pujúci vojaci patrili 
k 40. pešiemu pluku 
a 4. bosniansko-her-
cegovinskému pešie-
mu pluku našej divízie. Moji ženis   ich zastavi-
li a dozvedeli sa, že krátko predtým sa pozície 
oboch plukov stali cieľom nočného útoku, pri 
ktorom Rusi vtrhli do ich zákopov. Aj keď sme 
neverili všetkému, čo vzrušeným hlasom roz-
právali, znepokojovala nás skutočnosť, že Rusi 
prenikli až k výšine Kýčera. Okamžite sme prija-
li nutné pro  opatrenia. Vydal som rozkaz, aby 
vojaci 1. a 3. čaty mojej ženijnej roty prerušili 
opevňovacie práce a zaujali obranu. Ich posta-
venia boli posilnené vojakmi ustupujúcich plu-
kov. Vojaci 4. čaty za  aľ  pokračovali v ženij-
ných prácach v mestečku. Vojakov 2. čaty, ktorí 
sa vrá  li z kóty 537, som si ponechal v zálohe. 

V našich postaveniach sa objavovalo čím ďalej, 
tým viac neorganizovane ustupujúcich vojakov. 
Pred barikádou na jednej z medzilaboreckých 
ulíc som stretol veliteľa 4. bosniansko-herce-
govinského pešieho pluku majora Kuchinku, 
ktorý priviedol skupinu vojakov s dvoma guľo-

W rejonie między prawym brzegiem rzeczki Vy-
dranka, a lewym brzegiem rzeki Laborec zbu-
dowaliśmy okopy i stanowiska dla karabinów 
maszynowych. Ta linia obrony została zabezpie-
czona zasiekami z drutu i przeszkodami. Na uli-
cach zbudowano barykady, a największe budyn-
ki zostały przystosowane do obrony okrężnej. Te 
punkty oporu sam obsadziłem najodważniejszy-
mi saperami, na których mogłem polegać, że się 
nie wycofają. Czwarty pluton mojej kompanii 
przesunął się w tym czasie na kotę 533, gdzie 
zbudował stanowisko obronne. Później o 21:00 
zmieniła go kompania piechoty, która przejęła 
obronę na tej kocie. W tych późnych godzinach 
wieczornych 4 lutego 1915 r. sztab X Korpusu 

oraz dowództwo 2 Dy-
wizji Piechoty wciąż 
jeszcze znajdowały się 
w Medzilaborcach.

Około 23:00 pozy-
cje moich saperów w 
miasteczku znalazły 
się w zasięgu ognia 
piechoty, która nad-
ciągała od wzgórza 
Kýčera. Niedługo zo-
baczyliśmy, jak drogą 
z od strony miejsco-
wości Vydraň zbliżają 
się grupki rozporoszo-

nych austro-węgierskich żołnierzy. Obok nich 
migotały zarysy kuchni polowych, ciągniętych 
przez cwałujące konie. Wycofujący się żołnierze 
należeli do 40 Pułku Piechoty i 4 Bośniacko-Her-
cegowińskiego Pułku Piechoty naszej dywizji. 
Moi saperzy ich zatrzymali i dowiedzieli się, że 
chwilę wcześniej pozycje obu pułków stały się 
celem nocnego ataku, podczas którego Rosja-
nie wdarli się do ich okopów. Choć nie wierzy-
liśmy wszystkiemu, o czym mówili poruszonymi 
głosami, to niepokoił nas fakt, że Rosjanie prze-
dostali się aż do wzgórza Kýčera. Natychmiast 
podjęliśmy odpowiednie kroki. Wydałem rozkaz, 
by żołnierze 1 i 3 plutonu mojej kompanii sape-
rów przerwali prace przy umocnieniach i zajęli 
pozycje obronne. Ich stanowiska zostały wzmoc-
nione żołnierzami wycofujących się pułków. Żoł-
nierze 4 plutonu kontynuowali prace saperskie 
w miasteczku. Żołnierzy 2 plutonu, którzy wrócili 
z koty 537, zostawiłem w odwodzie.

 Rakúsko-uhorskí vojaci pri Medzilaborciach.
Żołnierze austro-węgierscy koło Medzilaborec.
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metmi. Potvrdil správy, ktoré sme sa dozvedeli 
od ustupujúcich – Rusi prelomili našu prvú ob-
rannú líniu a postupovali vpred.  Spojenie medzi 
plukmi a prápormi našej divízie bolo prerušené 
a pechota ustupovala na juh. Vojaci sa sťaho-
vali cez lesy po výšinách, ktoré sa nachádzali na 
západ a na východ od Medzilaboriec. V dôsled-
ku toho sa na komunikáciách vedúcich do Me-
dzilaboriec nenachádzali žiadne naše sily a ne-
priateľovi už nič nestálo v ceste. Ak by mestečko 
nebolo mojimi ženistami pripravené na obranu, 
situácia by bola úplne kri  cká. Major Kuchinka 
prevzal velenie nad všetkými útvarmi, ktoré sa 
sústredili v Medzila-
borciach a 5. ženij-
ná rota sa stala jeho 
oporou. Disponibilné 
guľomety pridelil mo-
jim ženistom. Umiest-
nili sme ich na bariká-
dach tak, aby jeden 
ostreľoval cestu vedú-
cu z Vydrane a druhý 
cestu vedúcu z Boro-
va. Vykonanie týchto 
obranných opatrení 
major Kuchinka na-
hlásil na veliteľstve 2. 
pešej divízie, ktoré sa 
ešte stále nachádzalo 
v mestečku. 

V noci zo 4. februára na 5. februára 1915 bola 
rela  vne dobrá viditeľnosť. Jednalo sa o pre-
krásnu zimnú mesačnú noc a terén v snehom 
pokrytej bielej krajine bolo možné pozorovať do 
veľkej vzdialenos  . Čoskoro sme uvideli Rusov, 
ktorí systema  cky postupovali k Medzilabor-
ciam. Vojakom 4. čaty som nariadil okamžite 
prerušiť opevňovacie práce a zaujať obranu.  
Moje tri ženijné čaty držali pozície od brehu 
rieky Laborec až po cestu z Vydrane. Napravo 
od nás sa rozmiestnili vojaci 40. pešieho pluku, 
ktorí držali pozície až po breh riečky Vydranka.  
Do tých budov, ktoré boli premenené na oporné 
body našej obrany som vyslal vojakov 2. čaty. 
Väčšina tejto čaty však naďalej ostávala v zá-
lohe. 

Okolo polnoci ruskí vojaci zaútočili na Medzi-
laborce. Medzi kostolom a riekou Laborec sa 
im podarilo vniknúť do mestečka a došlo k boju 

Na naszych pozycjach pojawiało się coraz 
więcej wycofujących się chaotycznie żołnierzy. 
Przed barykadą na jednej z medzilaboreckich 
ulic spotkałem dowódcę 4 Bośniacko-Hercego-
wińskiego Pułku Piechoty majora Kuchinkę, któ-
ry przyprowadził grupę żołnierzy z dwoma kara-
binami maszynowymi. Potwierdził wiadomości, 
które mieliśmy od wycofujących się – Rosjanie 
przełamali naszą pierwszą linię obrony i parli 
do przodu. Połączenie między pułkami i bata-
lionami naszej dywizji zostało przerwane, a pie-
chota wycofywała się na południe. Żołnierze 
wycofywali się przez lasy i wzgórza, znajdujące 

się na zachód oraz na 
wschód od Medzi-
laborec. W związku 
z tym na drogach, 
które prowadziły do 
Medzilaborec nie 
było żadnych naszych 
sił i nieprzyjaciel nie 
napotykał żadnych 
przeszkód. Gdyby 
miasteczko nie zosta-
ło przygotowane do 
obrony przez moich 
saperów, to sytuacja 
byłaby całkiem kry-
tyczna. Major Kuchin-
ka przejął dowództwo 

nad wszystkimi jednostkami, które zgrupowały 
się w Medzilaborcach, a 5 kompania saperów 
była jego podporą. Posiadane karabiny maszy-
nowe przydzielił moim saperom. Umieściliśmy 
je na barykadach tak, by jeden ostrzeliwał dro-
gę, prowadzącą z Vydrani, a drugi drogę wio-
dącą z Borova. Przeprowadzenie tych działań 
obronnych major Kuchinka zgłosił dowództwu 
2 Dywizji Piechoty, które wciąż jeszcze było w 
miasteczku.

W nocy z 4 na 5 lutego 1915 r. była dość do-
bra widoczność. To była przepiękna zimowa 
noc, a w pokrytym śniegiem białym pejzażu 
można było obserwować teren na dużą odle-
głość. Bardzo szybko zobaczyliśmy Rosjan, któ-
rzy stopniowo zbliżali się do Medzilaborec. Po-
leciłem żołnierzom 4 plutonu, by natychmiast 
przerwali prace przy umocnieniach i zajęli sta-
nowiska obronne. Moje trzy plutony saperów 
utrzymywały pozycje od brzegu rzeki Laborec 

 Letecký pohľad na Haburu (1914/1915).
Zdjęcie lotnicze Habury (1914/1915).
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zblízka. Tento krvavý zápas muža pro   mužovi 
vyús  l do vzájomného zabíjania sa. Do pro  ú-
toku som vyslal 2. čatu, ktorej sa podarilo ne-
priateľa vytlačiť z Medzilaboriec. Ruské útvary 
za sebou zanechali množstvo mŕtvych, ranených 
a zajatých. Na ostatných úsekoch obrany sa 
pro  vníkovi nepodarilo preniknúť do mestečka 
a jeho útoky boli odrazené. Ruskí vojaci sa ná-
sledne s  ahli za výšinu Kýčera.4 Počas tohto noč-
ného boja Medzilaborce opus  l štáb X. armád-
neho zboru ako aj veliteľstvo 2. pešej divízie.  
Pred svitaním 5. februára 1915 o 04.00 nám bol 
doručený rozkaz nariaďujúci ústup z mestečka. 

Nasadenie 5. roty 5. samostatného ženij-
ného práporu v rozhodujúcej miere prispelo 
k ubráneniu Medzilaboriec a odrazeniu ruské-
ho nočného útoku. Pomohli sme tak pribrzdiť 
nepriateľský postupu na Humenné a tak  ež 
sme zachránili pred zaja  m štáby, ktoré sa ešte 
nachádzali v Medzilaborciach. Vybudované 
obranné postavenia a bojaschopnosť ženistov 
zmarila ruský plán na prekvapivé obsadenie 
mestečka z chodu. Pro  vník bol odrazený a pri-
nútený rozvinúť svoje sily. Rusi po našom ústu-
pe z Medzilaboriec postupovali ďalej iba opatr-
ne a vpred vysielali už len prieskumné hliadky.  
V dôsledku toho naša 2. pešia divízia získala čas 
na reorganizáciu, preskupenie a zachytenie sa 
na obrannej línii južne od Medzilaboriec“.

4 S týmto miestom je osudovo spojený aj životný príbeh ruského 
vojaka a neskoršieho sovietskeho dôstojníka Ivankina.  Počas druhej 
svetovej vojny v novembri 1944 bojom o Medzilaborce velil sovietsky 
generál V. F. Gladkov a podplukovník Ivankin bol jeho zástupcom. Ge-
nerál Gladkov vo svojich spomienkach uviedol, že Ivankin padol počas 
prudkých bojov o výšinu Kýčera: „Zahynul náš vojnový kamarát, vete-
rán divízie, človek s krásnou dušou, obľúbenec vojakov. Zahynul na tom 
istom mieste, kde pred 30 rokmi bojoval počas prvej svetovej vojny ako 
radový vojak, a kde bol vtedy ranený do nohy“.

aż do drogi z Vydrani. Na prawo od nas rozloko-
wali się żołnierze 40 Pułku Piechoty, którzy zaję-
li pozycje aż do brzegu rzeczki Vydranki. Do tych 
budynków, które zostały zamienione w punkty 
wsparcia naszej obrony, już posłałem żołnierzy 
2 plutonu. Większość tego plutonu nadal pozo-
stawała w odwodzie.

Około północy rosyjscy żołnierze zaatako-
wali Medzilaborce. Udało się im wejść do 
miasteczka między kościołem a rzeką Laborec 
i rozgorzały walki wręcz. Tent krwawy pojedy-
nek z człowieka z człowiekiem zamienił się we 
wzajemną rzeź. Posłałem do kontrataku 2 plu-
ton, któremu udało się wypchnąć nieprzyjaciela 
z Medzilaborec. Rosyjskie oddziały zostawiły po 
sobie wielu zabitych i rannych, sporo żołnierzy 
zostało wziętych do niewoli. Na pozostałych 
odcinkach obrony przeciwnikowi nie udało się 
przedrzeć do miasteczka, a jego ataki zostały 
odparte. Rosyjscy żołnierze wycofali się potem 
za wzgórze Kýčera.4 W trakcie tej nocnej walki 
opuścił Medzilaborce sztab X Korpusu, a także 
dowództwo 2 Dywizji Piechoty. Przed świtem 5 
lutego 1915 r. o 04:00 doręczono nam rozkaz 
nakazujący wycofanie się z miasteczka.

Postawa 5 kompanii 5 Samodzielnego Bata-
lionu Saperów w decydujący sposób przyczy-
niła się od skutecznej obrony Medzilaborec 
i odrzucenia rosyjskiego nocnego ataku. Pomo-
gliśmy powstrzymać marsz nieprzyjaciela na 
Humenné oraz uchroniliśmy przed dostaniem 
się do niewoli sztaby, które nadal znajdowały 
się w Medzilaborcach. Zbudowane stanowiska 
obronne i postawa bojowa saperów udarem-
niły rosyjski plan, by przez zaskoczenie z mar-
szu zdobyć miasteczko. Wróg został odrzucony 
i zmuszony do rozwinięcia swojego szyku. Ro-
sjanie po naszym wycofaniu się z Medzilaborec 
dalej posuwali się ostrożniej i przodem wysyłali 
już tylko patrole zwiadowcze. W efekcie nasza 
2 Dywizja Piechoty zyskała czas na reorganiza-
cję, przegrupowanie się i zajęcie linii obrony na 
południe od Medzilaborec“.

4 Z tym miastem są związane losy rosyjskiego żołnierza, a późniejsze-
go ofi cera Iwankina. Podczas drugiej wojny światowej w listopadzie 
1944 r. bitwą o Medzilaborce dowodził sowiecki generał W. F. Gładkow, 
a podpułkownik Iwankin był jego zastępcą. Generał Gładkow w swoich 
wspomnieniach napisał, że Iwankin poległ podczas walk o wzgórze Ký-
čera: „Poległ nasz towarzysz broni, weteran dywizji, człowiek o pięknej 
duszy, ulubieniec żołnierzy. Poległ na tym samym miejscu, gdzie przed 
trzydziestu laty walczył w czasie pierwszej wojny światowej, jako szere-
gowy żołnierz i został wówczas ranny w nogę“.

Nagant M1895.
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Zákopová vojna južne 
od Medzilaboriec
Ruské vojská prenikli do mesta 5. februára 

1915 a prenasledovali ustupujúceho pro  vníka 
južným smerom dolinou Laborca. Po ťažkých 
bojoch v hornatom zasneženom teréne a po 
veľkých stratách na oboch stranách sa inercia 
ruského útoku vyčerpala a rakúsko-uhorské 
jednotky zastavili nepriateľský postup na línii 
obcí Sukov – Krásny Brod – Čabalovce – Ster-
kovce - Výrava.  V období  od začiatku februára 
do konca marca 1915 bol tento frontový úsek  
rela  vne stabilný a tamojšia situácia nadobudla 
charakter zákopovej vojny. Bojová činnosť bola 
vedená najmä delostrelectvom a menšími pe-
šími útvarmi, ktoré realizovali prieskum bojom 
a prepady pro  vníko-
vých postavení. Príle-
žitostne dochádzalo 
k väčším útokom, kto-
ré však mali len ob-
medzené tak  cké cie-
le a ich úlohou bolo 
pútať a vyčerpávať 
pro  vníkove sily.  

Medzilaborce sa po 
necelých dvoch me-
siacoch opäť ocitli 
v operačnom tyle rus-
kých vojsk. Za  aľ čo 
na prelome novem-
bra a decembra 1914 
boli obsadené iba de-
vätnásť dní, v roku 1915 ich čakala trojmesačná 
okupácia. V samotnom meste bola umiestnená 
poľná ošetrovňa, etapné sklady a ďalšie tylové 
vojenské zariadenia. Domy miestnych obyvate-
ľov boli využívané na oddych vojakov s  ahnu-
tých z prednej línie v rámci pravidelných rotácií 
útvarov. Nakoľko ustupujúce rakúsko-uhorské 
vojská vyhodili do vzduchu železničný tunel 
v Lupkovskom priesmyku, zásobovanie ruských 
vojsk na tomto úseku frontu prebiehalo kon-
skými povozmi. Medzilaborce sa stali dôležitou 
cestnou križovatkou, cez ktorú do prvej línie 
v Karpatoch prúdili zálohy a vojenský materiál.  

V polovici februára 1915 došlo k reorganizácii 
ruských vojsk v priestore Medzilaboriec. Veliteľ 
8. armády generál Brusilov odovzdal pod vele-

Wojna okopowa na południe 
od Medzilaborec
Rosyjskie wojska weszły do miasta 5 lutego 

1915 r. i ścigały przeciwnika wycofującego się 
na południe doliną Laborca. Po ciężkich wal-
kach w górzystym zaśnieżonym terenie i ponie-
sieniu dużych strat przez obie strony, rosyjski 
atak stracił rozmach, więc jednostkom austro-
-węgierskim udało się zatrzymać nieprzyjaciela 
na linii Sukov – Krásny Brod – Čabalovce – Ster-
kovce - Výrava. W okresie od początku lutego 
do końca marca 1915 r. ten odcinek frontu był 
stosunkowo spokojny, a sytuacja przybrała for-
mę wojny okopowej. Działania bojowe były 
wykonywane przede wszystkim przez artylerię 
i mniejsze oddziały piechoty, które przeprowa-

dzały rozpoznanie bo-
jowe i drobne ataki na 
pozycje wroga. Czasa-
mi zdarzały się więk-
sze szturmy, których 
znaczenie taktyczne 
było jednak niewiel-
kie, a ich zadaniem 
było związać walką 
nieprzyjaciela i nad-
wyrężać jego siły.

Medzilaborce po 
niespełna dwóch mie-
siącach ponownie sta-
ły się zapleczem ope-
racyjnym wojsk. O ile 
na przełomie listopa-

da i grudnia 1914 r. były zajęte tylko przez dzie-
więtnaście dni, to w 1915 roku czekała je trzy-
miesięczna okupacja. W samym mieście został 
zorganizowany szpital polowy, magazyny etapo-
we i inne zaplecze wojskowe. Domy tutejszych 
mieszkańców służyły do wypoczynku żołnie-
rzom, którzy zostali ściągnięci z pierwszej linii w 
ramach regularnych zmian oddziałów. Ponieważ 
wycofujące się wojska austro-węgierskie wysa-
dziły tunel kolejowy pod Przełęczą Łupkowską, 
to zaopatrzenie rosyjskich wojsk na tym od-
cinku frontu odbywało się za pomocą wozów 
konnych. Medzilaborce stały się ważnym wę-
złem komunikacyjnym, przez który docierały na 
pierwszą linię frontu w Karpatach posiłki, sprzęt 
i amunicja.

Kláštor v Krásnom Brode pred poškodením 
delostreleckou paľbou.

Klasztor w Krásnym Brodzie przed zniszczeniem 
przez ostrzał artyleryjski.
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Dobové hlásenie zobrazujúce situáciu v údolí Laborca (február, 1915).
Meldunek z czasów I wojny światowej przedstawiający sytuację w dolinie Laborca (luty 1915 r.).
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Dobové hlásenie zobrazujúce situáciu v údolí Laborca (marec, 1915).
Meldunek z czasów I wojny światowej przedstawiający sytuację w dolinie Laborca (marzec 1915 r.).
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nie susednej 3. armády generála pechoty Radko 
Dmitrieva svoj XII. armádny zbor generálporučí-
ka Leonida Viľgeľmoviča Leša. Jeho pro  vníkom 
naďalej ostával rakúsko-uhorský  X. armádny 
zbor generála Krautwalda, ktorý bol súčasťou 
3. armády generála Boroeviča. Na tejto armáde 
ležala hlavná ťarcha bojov na slovenskom úse-
ku karpatského frontu a jej veliteľ musel plniť 
nekompromisný rozkaz najvyššieho velenia – za 
žiadnu cenu nedopus  ť prielom ruských vojsk 
do vnútrozemia monarchie.  

Zákopová vojna v Karpatoch mala svoje špe-
cifi ká, ktoré spôsoboval tunajší kopcovitý a za-
lesnený terén. V zimných podmienkach bol iba 
ťažko priechodný a frontové úseky s ucelenými 

W połowie lutego 1915 r. zreorganizowano 
rosyjskie wojska w rejonie Medzilaborec. Do-
wódca 8 Armii, generał Brusiłow, przekazał pod 
dowództwo sąsiedniej 3 Armii, czyli genera-
ła piechoty Radko Dmitriewa, swój XII Korpus 
generała porucznika Leonida Wilgelmowicza 
Lesza. Jego przeciwnikiem nadal był austro-wę-
gierski  X Korpus generała Krautwalda, który 
wchodził w skład 3 Armii generała Boroevića. 
Na tej armii spoczywał główny ciężar walk na 
słowackim odcinku karpackiego frontu, a jej do-
wódca musiał wypełnić bezkompromisowy roz-
kaz najwyższego dowództwa – za żadną cenę 
nie dopuścić do wdarcia się rosyjskich wojsk w 
głąb terytorium monarchii.
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líniami zákopov striedali úseky, v ktorých sa 
nachádzali iba poľné hliadky. Realis  ckú pred-
stavu o vtedajších podmienkach prinášajú spo-
mienky ruského veterána Nikandra Andrejeviča 
Grigorjeva, ktorého vojnový osud zavial na front 
južne od Medzilaboriec: „Mobilizovaný som bol 
1. januára 1915 v meste Novochopersk.  Zara-
dili ma do 11. roty  7. záložného práporu a slúžil 
som tam ako pisár až do 16. februára. Následne 
som bol odvelený na rakúsky front a dorazil som 
do obce Krásny Brod pri mestečku Medzilabor-
ce. Vymenovali ma za veliteľa družstva v počte 
12 vojakov.  Všetci moji muži boli ‘krstňatá‘, tak 
sme nazývali zmobilizovaných záložníkov, ktorí 
pochádzali z rovnakej oblas  . 

Wojna okopowa w Karpatach była specyfi cz-
na ze względu na tutejszy górzysty i zalesiony 
teren. W warunkach zimowych był on trudny 
do pokonania, a odcinki frontu ze zwartymi li-
niami okopów przeplatały się z odcinkami, na 
których były jedynie patrole polowe. Reali-
styczny obraz ówczesnych warunków odmalo-
wał w swoich wspomnieniach rosyjski weteran 
Nikandr Andriejewicz Grigorjew, którego wo-
jenne losy rzuciły na front na południe od Me-
dzilaborec: „zostałem zmobilizowany 1 stycznia 
1915 r. w mieście Nowochopiorsk. Dostałem 
przydział do 11 kompanii 7 Batalionu Rezerwy, 
w którym służyłem jako pisarz aż do 16 lutego. 
Następnie zostałem wysłany na front austriac-
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Do Krásneho Brodu sme sa presunuli v noci 
za tmy, pretože frontová línia viedla neďaleko 
obce. Hneď po príchode ma poverili, aby som 
spolu s pia  mi ‘krstňatami‘ odišiel hliadkovať 
pred našu prvú líniu. Poslušne sme sa odo-
vzdali vôli Božej a pripravovali sme sa vyraziť, 
aj keď všade naokolo bola tma a terén sme ne-
poznali. ‚Čo budeme robiť? Kadiaľ pôjdeme?‘ 
– pošepky sa zhovárali moji kamará  . Strach 
z neznámeho mal veľké oči. Považoval som za 
potrebné ich povzbudiť a povedal som – ‚Brat-
ci, prisahali sme nášmu Cárovi, že vo viere 
a pravde vydržíme všetky vojnové trápenia, 
zimu aj hlad. Sme predsa obrancovia vlas   
a musíme svedomito plniť rozkazy našich dôs-
tojníkov. Odvážne vyrazíme na hliadku a po-
tom sa uvidí, čo ďalej.‘“

Najedli sme sa, vzali opasky aj s nábojovými 
sumkami, na chrbát si hodili vojenské batohy 
a do rúch sme chy  li naše staré prehrdzave-
né pušky. Takto vystrojení sme sa vybrali do 
priestoru pred našou prvou líniou. Bol už ne-
skorý večer okolo desiatej hodiny a panovalo 
zlé počasie. Sneh zmiešaný s dažďom sa nám 
lepil na oči. Po neznámom teréne sme sa po-
hybovali ako slepí. Celí premočení sme došli 
do úžľabiny a začali sa radiť. ‚Ísť ďalej? Ktorým 
smerom?‘ Počuli sme zriedkavé výstrely z pu-
šiek a guľky s hvízdaním prelietavali nad našimi 
hlavami.  ‚Ostaneme v úžľabine‘ – povedal som 
kamarátom.  Posadali sme si tesne jeden vedľa 
druhého a začali fajčiť. Robili sme to opatrne, 
aby nepriateľ nemohol uvidieť svetlo. Čím viac 
sa ochladzovalo, tým viac sme sa tlačili jeden 
k druhému a vzájomne sa zohrievali. 

Nakoniec studená a mokrá noc prešla a po-
maly začalo svitať. Uvideli sme, že sa nachá-
dzame iba sto metrov od línie nepriateľských 
zákopov. Po úžľabine sme sa vrá  li k našej línii 
a dôstojníkovi som ohlásil, že počas hliadky sa 
nič zvláštneho nestalo.  Veliteľ našej čaty bol 
spokojný a poslal nás naspäť do Krásneho Bro-
du, kde sa nachádzala poľná kuchyňa. Povedal 
mi – ‚Tam sa naraňajkujete a pôjdete do domu 
číslo 124. Chalupa sa nachádza vpravo od ku-
chyne. Oddýchnite si tam a vysušte svoje uni-
formy‘. Keď sme došli ku kuchyni, žartovali sme 
a prehlasovali, že šies   čudáci z nočnej hliadky 
sa chcú poriadne najesť. Dostali sme to, čo ob-
vykle – polievku s kúskom mäsa. Zahnali sme 

ki i dotarłem do miejscowości Krásny Brod koło 
miasteczka Medzilaborce. Mianowano mnie 
dowódcą drużyny liczącej 12 żołnierzy. Wszyscy 
moi żołnierze byli „chrześniakami” jak nazywa-
liśmy zmobilizowanych rezerwistów, którzy po-
chodzili z tego samego terenu. 

Do Krásnego Brodu przyszliśmy nocą po ciem-
ku, bo linia frontu biegła niedaleko wsi. Za-
raz po przyjściu polecono mi, bym z pięcioma 
„chrześniakami” udał się na patrol przed naszą 
pierwszą linię. Posłusznie poddaliśmy się woli 
Bożej i przygotowywaliśmy się do wyjścia, choć 
wszędzie dookoła panowała ciemność i nie zna-
liśmy terenu. „Co mamy robić? Dokąd pójdzie-
my?“ – szeptem zastanawiali się moi koledzy. 
Strach przed nieznanym ma wielkie oczy. Uwa-
żałem, że trzeba ich zmobilizować i powiedzia-
łem – „Bracia, przysięgaliśmy naszemu Carowi, 
że wytrwamy w wierze i prawdzie wszystkie 
trudy wojny, zimno i głód. Przecież jesteśmy 
obrońcami ojczyzny i musimy dobrze wypełniać 
rozkazy naszych ofi cerów. Odważnie pójdziemy 
na patrol, a potem zobaczymy co dalej.”

Zjedliśmy, wzięliśmy pasy z ładownicami, za-
rzuciliśmy na ramiona wojskowe plecaki, a w 
rękach trzymaliśmy nasze stare przerdzewiałe 
karabiny. Wyposażeni w ten sposób udaliśmy 
się w teren przed naszą pierwszą linią. Był już 
późny wieczór, koło godziny dziesiątej i była zła 
pogoda. Śnieg zmieszany z deszczem zalepiał 
nam oczy. Jak ślepcy poruszaliśmy się po nie-
znanym terenie. Cali przemoczeni doszliśmy do 
wąwozu i zaczęliśmy się naradzać. „Iść dalej? W 
którą stronę?“ Usłyszeliśmy rzadkie wystrzały 
z karabinów, a kule gwiżdżąc przelatywały nad 
naszymi głowami. „Zostaniemy w wąwozie“ – 
powiedziałem towarzyszom. Usiedliśmy jeden 
przy drugim i zaczęliśmy palić. Robiliśmy to 
ostrożnie, by nieprzyjaciel nie zobaczył światła. 
Czym zimniej się robiło, tym bliżej przysuwali-
śmy się do siebie i grzaliśmy się nawzajem.

W końcu minęła zimna i mokra noc, powoli 
zaczynało świtać. Zobaczyliśmy, że znajduje-
my się zaledwie o kilka metrów od linii okopów 
wroga. Wąwozem wróciliśmy na naszą linię 
i zameldowałem  ofi cerowi, że w trakcie patrolu 
się wydarzyło się nic specjalnego. Dowódca na-
szego plutonu był zadowolony i posłał nas z po-
wrotem do Krásnego Brodu, gdzie była kuchnia 
polowa. Powiedział mi – „Tam dostaniecie śnia-
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hlad a odobrali sa do určenej chalupy. Vnútri 
bolo teplo a útulne ako doma, tak sme si ľahli 
pospať.

Onedlho nás prebudil veliteľ roty, ktorý spolu 
s veliteľom čaty vošli do chalupy. Vyhlásili nám 
pohotovosť a oznámili, že nepriateľ vedie silnú 
delostreleckú paľbu a naše jednotky ustúpili 
z prvej línie. Keď odišli, svojim chlapom som po-
vedal – ‚Bratci, musíme byť pripravení! Buď nás 
pošlú dopredu, alebo nám nariadia s  ahnuť sa. 
Oddychovať budeme po skončení vojny‘. Avšak 
Nelko ma poslal do čerta a povedal, že sa chce 
po nočnej hliadke vyspať. Zvalil sa na podlahu 
a pod hlavu si položil kôpku slamy. Černouchov 
sa zasmial a ľahol si vedľa neho. Zajcev a Ry-
bakov sa pozreli na mňa, ako budem reagovať. 
Tiež sa im chcelo spať, ale báli sa ľahnúť bez 
môjho súhlasu. Jedine Strachov ostal po mojom 
boku a začal sa modliť. Pripojil som sa k jeho 

modlitbe.  To isté spravil ešte jeden kamarát, 
ostatní traja zaspali. 

Predpoludním okolo deviatej hodiny delostre-
lecká paľba u  chla. Počul som, ako si Strachov 
šepká – ‚Bože náš, my sme ľudia Tvoji, spas nás 
a vyslyš modlitby naše‘. Díval som sa na neho 
a pomyslel som si, že toto je skutočný veriaci 
hrdina ruskej armády. Do očí sa mi tlačili slzy 
a mal som pocit, že nás čaká osud námorní-
kov z krížniku Varjag. Čaká nás smrť pod vlna-
mi – nie však pod vlnami japonského mora ako 
v roku 1904, ale pod ‘vlnami‘ Karpát  v roku 
1915. Tento deň mi utkvel v pamä   - bolo 2. 
marca 1915 (podľa gregoriánskeho kalendára 
15. 3.). 

Prebudil som spiacich kamarátov, ktorí boli 
takí unavení, že nepočuli ani dunenie delostre-
leckej paľby. Vyzerali oddýchnu   a dúfali, že 

danie i pójdziecie do domu numer 124. Chału-
pa jest na prawo od kuchni. Odpocznijcie tam 
i wysuszcie swoje mundury“. Kiedy doszliśmy do 
kuchni, żartowaliśmy i oświadczyliśmy, że sze-
ściu dziwaków z nocnego patrolu chce się po-
rządnie najeść. Dostaliśmy to co zwykle – zupę 
z kawałkiem mięsa. Przepędziliśmy głód i po-
szliśmy do wyznaczonej chałupy. W środku było 
ciepło i przytulnie jak w domu, więc położyliśmy 
się spać.

Niedługo obudził nas dowódca kompanii, któ-
ry wraz z dowódcą plutonu wszedł do chałupy. 
Ogłosił stan gotowości i oznajmił, że nieprzyja-
ciel prowadzi silny ostrzał artyleryjski, a nasze 
jednostki wycofały się z pierwszej linii. Kiedy 
wyszli, powiedziałem swoim żołnierzom– „Bra-
cia, musimy być przygotowani! Albo poślą nas 
naprzód, albo każą nam się wycofać. Odpoczy-
wać będziemy jak się skończy wojna“. Nelko 

mnie jednak posłał do diabła i powiedział, że 
chce się wyspać po nocnym patrolu. Zwalił się 
na podłogę i podłożył sobie pod głowę wiązkę 
słomy. Czernouchow się roześmiał i położył się 
obok niego. Zajcew i Rybakow spojrzeli na mnie, 
jak zareaguję. Im też się chciało spać, ale bali 
się położyć bez mojej zgody. Jedynie Strachow 
mnie rozumiał i zaczął się modlić. Modliłem się 
razem z nim. To samo zrobił jeszcze jeden kole-
ga, pozostali trzej zasnęli.

Przedpołudniem koło dziewiątej kanonada 
dział ucichła. Usłyszałem, jak Strachow szepcze 
– „Boże nasz, my jesteśmy Twoim ludem, zbaw 
nas i usłysz modlitwy nasze“. Patrzyłem na nie-
go i pomyślałem, że to jest prawdziwy wierzący 
bohater armii rosyjskiej. Łzy mi napływały do 
oczu i miałem wrażenie, że czeka nas los ma-
rynarzy z krążownika Wariag. Czeka nas śmierć 

Ruskí vojaci pri gréckokatolíckom kostole v Medzilaborciach.
Żołnierze rosyjscy koło kościoła greckokatolickiego w Medzilaborcach.
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Prvá strana novín „Das Interessante Bla  “ informujúca o bojoch v Karpatoch (Február 1915).
Pierwsza strona gazety „Das Interessante Bla  “ informująca o walkach w Karpatach (Luty 1915 r.).
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Ruský guľomet Maxim vz. 1910.
Rosyjski karabin maszynowy Maxim wz. 1910.

Nemecký guľomet MG08.
Niemiecki  karabin maszynowy MG08.
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dostaneme rozkaz k ústupu. Do chalupy zašiel 
rotmajster Varjuchin a spýtal sa, ako sa máme. 
Porozprával som mu o našej nočnej hliadke. On 
sa iba zasmial a povedal – ‚Nečakal som od vás, 
že to takto prak  cky vyriešite. Priznám sa, pre-
kvapili ste ma. Vojna je vojna. Keby si Ty, Gri-
gorjev, vedel, čo všetko som už zažil na fronte. 
Všetky  e útoky a ústupy, k tomu dve zrane-
nia...‘   Potom sa pozrel na hodinky a povedal 
– ‚Už prešlo poludnie, je pol druhej, a obed sa 
ešte nerozdával. Postarám sa o to. Vy za  aľ od-
dychujte, pretože situácia sa momentálne upo-
kojila. Ale nedá sa vylúčiť, že večer pôjdeme do 
útoku.‘“

Po tomto rozhovore sme si všetci ľahli spať. 
Na vojne je spánok najdôležitejší a vo sne člo-
vek zabúda na všetko trápenie. Snívalo sa mi, 
že som v chráme a vidím svojho zosnulého otca 
Andreja Petroviča. Poprosil som ho, aby nechal 
odslúžiť omšu za Alexandra... Zobudili sme sa 
až na druhý deň ráno, dali sa do poriadku a po-
dišli sme k poľnej kuchyni. Spravili sme si ho-
rúci čaj a naraňajkovali sa. Komu už došla zá-
soba chleba, s tým sme sa podelili. Potom sme 
fajčili machorku a  žartovali. Rybakov sa díval 
do prázdnej misky a hovoril – ‚Palacinky moje, 
palacinky milé, kde že ste sa skryli?‘  Všetci sa 
smiali, keď v tom sme začuli explóziu. Delostre-
lecký granát dopadol neďaleko našej chalupy, 
sklenené tabuľky na oknách sa zatriasli. Náš 
smiech sa zmenil na modlitbu a ja som pove-
dal – ‚Rodáci moji, zahynieme pod vlnami kar-
patského mora‘.  Počuli sme le  eť druhý de-

wśród fal – ale nie fal Morza Japońskiego jak w 
1904 roku, lecz wśród „fal“ Karpat w roku 1915. 
Ten dzień mi utkwił w pamięci - był 2 marca 
1915 r. (według kalendarza gregoriańskiego 
15.03).

Obudziłem śpiących kolegów, którzy byli tak 
zmęczeni, że nawet nie słyszeli dudnienia arty-
leryjskiego ostrzału. Chcieli odpocząć i mieli na-
dzieję, że dostaniemy rozkaz odwrotu. Do cha-
łupy zajrzał chorąży Warjuchin i zapytał, jak się 
mamy. Opowiedziałem mu o naszym nocnym 
patrolu. Tylko się zaśmiał i powiedział– „Nie są-
dziłem, że tak praktycznie to rozwiążecie. Przy-
znam, że zaskoczyliście mnie. Wojna to wojna. 

Gdybyś Ty, Grigorjew, wiedział, 
co ja już na froncie przeżyłem. 
Wszystkie te szturmy i odwro-
ty, do tego dwie rany...“ Potem 
spojrzał na zegarek i powiedział 
– „Już minęło południe, jest 
wpół do drugiej, a nie wydano 
jeszcze obiadu. Zajmę się tym. 
Wy na razie odpoczywajcie, bo 
sytuacja się chwilowo uspokoiła. 
Nie można jednak wykluczyć, że 
wieczorem pójdziemy do ataku.

Po tej rozmowie wszyscy po-
łożyliśmy się spać. Na wojnie 
sen jest najważniejszy i we śnie 
człowiek zapomina o wszystkich 
kłopotach. Śniło mi się, że je-

stem w cerkwi i widzę swojego zmarłego ojca 
Andrieja Pietrowicza. Poprosiłem go, by dał 
na mszę za Aleksandra... Obudziliśmy się już 
następnego dnia rano, ogarnęliśmy się i po-
deszliśmy do kuchni polowej. Zrobiliśmy sobie 
gorącej herbaty i zjedliśmy śniadanie. Podzieli-
liśmy się zapasami chleba z tymi, którym już się 
skończyły. Potem zapaliliśmy machorkę i żar-
towaliśmy. Rybakow spoglądał w pustą miskę 
i mówił – „Bliny moje, bliny miłe, gdzieście się 
podziały?“ Wszyscy się śmiali, nagle usłyszeli-
śmy eksplozję. Pocisk artyleryjski spadł niedale-
ko naszej chałupy, zatrzęsły się szyby w oknach. 
Nasz śmiech zamienił się w modlitwę, a ja po-
wiedziałem– „Rodacy moi, zginiemy pod falami 
karpackiego morza“. Usłyszeliśmy jak nadlatuje 
drugi pocisk, który po chwili wybuchł niedale-
ko miejsca, gdzie uderzył poprzedni. Wtedy 
przestał się śmiać nawet Rybakow i zaczął się 

Zničená budova železničnej stanice v Medzilaborciach.
Zniszczony budynek dworca kolejowego w Medzilaborcach.
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lostrelecký granát, ktorý o chvíľu explodoval 
neďaleko miesta, ktoré zasiahol predchádzajúci 
granát. Vtedy sa prestal smiať už aj Rybakov 
a začal sa modliť. Tre   delostrelecký granát za-
siahol poľnú kuchyňu, ktorá začala horieť. Ob-
javili sa zdravotníci s nosidlami a začali zbierať 
ranených. Ďalšie granáty už neprileteli, ale my 
sme ostali radšej ležať  pri  snu   k stene našej 
chalupy. V plnom výstroji sme čakali na ďalšie 
rozkazy.  

Podišiel veliteľ čaty a nariadil – ‚Grigorjev, 
dnes ide Tvoje družstvo do prvej línie. V záko-
poch bude rotácia‘.  Na základe jeho rozkazu 
som zhromaždil svojich 12 mužov, ktorí boli bez 
pušiek. Ironicky som to komentoval – ‚Nemusíte 
sa báť, pro    Rakúšanom pôjdeme so zovretými 
päsťami‘.  Dôstojník však veci uviedol na pravú 
mieru – ‚Pušky dostanete od vojakov, ktorých 
vystriedate v zákopoch‘. Do večera sme mali 
voľno a potom si po nás prišiel veliteľ čaty, aby 
nás odviedol do prvej línie. Kráčal vpredu, ja 
som šiel druhý a ‘krstňatá‘ išli za nami. Naoko-
lo bola nočná temnota, ktorá v nás vyvolávala 
strach. Za chladnej a mokrej noci sme dorazili 

modlić. Trzeci pocisk trafi ł w kuchnię polową, 
która zaczęła płonąć. Pojawili się sanitariusze 
z noszami i zaczęli zbierać rannych. Więcej poci-
sków już nie nadleciało, ale my nadal leżeliśmy 
przysunięci do ściany naszej chałupy. W pełnym 
rynsztunku czekaliśmy na dalsze rozkazy.

Podszedł dowódca plutonu i zarządził – „Gri-
gorjew, dzisiaj Twoja drużyna idzie na pierwszą 
linię. Będzie zmiana w okopach“. Zgodnie z jego 
rozkazem zebrałem swoich 12 towarzyszy, któ-
rzy nie mieli karabinów. Ironicznie skomento-
wałem – „Nie musicie się bać, pójdziemy na 
Austriaków z zaciśniętym pięściami“. Ofi cer jed-
nak przywołał nas do porządku – „Karabiny do-
staniecie od żołnierzy, których zluzujecie w oko-
pach“. Do wieczora mieliśmy wolne, a potem 
przyszedł po nas dowódca plutonu, by nas od-
prowadzić na pierwszą linię. Maszerowaliśmy 
naprzód, ja szedłem drugi, a „chrześniacy“ szli 
za nami. Wokół panował mrok nocy, który bu-
dził w nas strach. W zimną i mokrą noc dotar-
liśmy na pierwszą linię. Okopy były pełne wody 
i błota. Usiedliśmy w nich i czekaliśmy. Po chwili 
przyczołgał się do nas na brzuchu chorąży i za-

Línia frontu v Karpatoch – situácia k 10.03.1915.
Linia frontu w Karpatach – sytuacja na 10.03.1915.
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do prvej línie. Zákopy boli plné vody a blata. Po-
sadali sme si do nich a čakali. Po chvíli sa k nám 
po bruchu priplazil rotmajster a spýtal sa – ‚Ako 
sa máte, chlapi?‘  Neňka mu odvrkol – ‚Sedíme 
vo vode, je nám zima a sme úplne premočení‘. 
Nemohli sme nikam ísť, nikomu sme sa nemohli 
posťažovať a museli sme to jednoducho vydr-
žať. Táto noc bola veľmi ťažká a nekonečne 
dlhá.  Čas strávený v mokrých zákopoch si za-
pamätám do konca života...“. Na tomto mieste 
sa vojnové zápisky v denníku N. A. Grigorjeva 
končia. Na línii frontu pri Krásnom Brode južne 
od Medzilaboriec strávil iba niekoľko dní a ešte 
v marci 1915 padol do rakúsko-uhorského za-
ja  a. Prešiel niekoľkými zajateckými tábormi 
a denníkový záznam o svojich vojnových zá-
žitkoch  napísal v nemocnici v Komárne ešte 
v roku 1915. 

K oživeniu bojovej činnos   v údolí Laborca 
došlo koncom marca 1915.  Nadchádzajúce 
intenzívne boje na tomto úseku karpatského 
frontu boli zapríčinené   významnou zmenou 
strategickej situácie. V dôsledku kapitulácie ra-
kúsko-uhorského for  fi kačného komplexu oko-
lo Przemyślu došlo k uvoľneniu ruských vojsk, 
ktoré túto pevnosť obliehali už od novembra 
1914. Veliteľ Juhozápadného frontu, gene-
rál Ivanov, presvedčil ruské Vrchné veliteľstvo 
(Stavku) využiť  eto sily pri jeho pokuse o pre-
lomenie rakúsko-uhorskej obrany v Karpatoch. 
Táto ofenzíva bola koncipovaná veľmi ambi-
ciózne a jej cieľom bol nielen prienik do nížin 
karpatskej kotliny, ale aj celkové vyradenie Ra-
kúsko-Uhorska z vojny.

Na jar 1915 rakúsko-uhorská armáda poci-
ťovala akútny nedostatok vycvičených záloh 
a od začiatku vojny utrpela veľmi citeľné stra-
ty, takže nová ruská ofenzíva predstavovala pre 
habsburskú monarchiu akútnu hrozbu. Závaž-
nosť tejto hrozby bola o to väčšia, že nemec-
ký spojenec nesplnil svoje predvojnové sľuby 
a nedokázal za sedem týždňov vyradiť z vojny 
Francúzsko a presunúť svoje sily pro   Rusku. 
Rakúsko-Uhorsko tak namiesto pôvodne pláno-
vaných sedem týždňov čelilo ruským vojskám 
už sedem mesiacov a odolnosť jeho armády 
bola na jar 1915 vystavená kri  ckej zaťažkáva-
cej skúške.

pytał – „Jak się macie, chłopaki?“ Neńka mu od-
warknął – „Siedzimy w wodzie, zimno nam i je-
steśmy całkiem przemoczeni“. Nie mogliśmy się 
nigdzie ruszyć, nie mogliśmy się nikomu poskar-
żyć i po prostu musieliśmy to wytrzymać. Ta noc 
była bardzo ciężka i nieskończenie długa. Czas 
spędzony w mokrych okopach zapamiętam do 
końca życia...“. W tym miejscu zapiski wojenne 
w dzienniku N. A. Grigorjewa się kończą. Na li-
nii frontu pod Krásnym Brodem na południe od 
Medzilaborec spędził tylko kilka dni i jeszcze w 
marcu 1915 r. dostał się do austro-węgierskiej 
niewoli. Był w kilku obozach jenieckich, a za-
piski o swoich wojennych przeżyciach zrobił w 
szpitalu w Komárnie jeszcze w 1915 roku.

Działania bojowe w dolinie Laborca ożywiły 
się końcem marca 1915 r. Przyczyną ciężkich 
walk, które miały się rozpocząć na tym odcin-
ku frontu karpackiego, była znacząca zmiana 
sytuacji strategicznej. W wyniku kapitulacji 
systemu umocnień koło okolo Przemyśla zosta-
ły zwolnione rosyjskie wojska, które oblegały 
tę twierdzę już od listopada 1914 r. Dowódca 
Frontu Południowo-Zachodniego, generał Iwa-
now, przekonał rosyjskie naczelne dowództwo 
(Stawkę), by wykorzystać jego siły podczas pró-
by przełamania austro-węgierskiej obrony w 
Karpatach. Ofensywa ta została zaplanowana 
niezwykle ambitnie, a jej celem było nie tylko 
wejście na niziny Kotliny Panońskiej, lecz tak-
że całkowite wyeliminowanie Austro-Węgier 
z wojny.

Wiosną 1915 r. armia austro-węgierska od-
czuwała brak wyszkolonych rezerw, a od po-
czątku wojny poniosła bardzo odczuwalne 
straty. Nowa rosyjska ofensywa była więc dla 
monarchii habsburskiej dużym zagrożeniem. 
Skala tego zagrożenia była tym większa, że 
niemiecki sprzymierzeniec nie spełnił swoich 
przedwojennych obietnic i nie potrafi ł w ciągu 
siedmiu tygodni pokonać Francji, by przenieść 
swoje siły na front z Rosją. W związku z tym Au-
stro-Węgry, zamiast pierwotnie planowanych 
siedmiu tygodni, stawiały czoła rosyjskim woj-
skom już siedem miesięcy, a wytrzymałość ich 
armii została wiosną 1915 r. poddana krytycz-
nej i ciężkiej próbie.
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Veľkonočná bitka v Karpatoch
Rozhodujúca ruská ofenzíva na karpatskom 

fronte začala v noci na 20. marca 1915. Ruské 
velenie svoj útok vynikajúco načasovalo, keď-
že bol začatý v predvečer kapitulácie rakúsko-
-uhorského for  fi kačného komplexu okolo 
Przemyślu, ktorý sa po päťmesačnej obrane 
vzdal 22. marca 1915.  Jednotky obliehacej ar-
mády sa v dôsledku toho uvoľnili a boli okamži-
te presúvané do Karpát s cieľom posilniť útočia-
ce ruské vojská. Ťažisko ich 
ofenzívy ležalo v údolí La-
borca v smere na Humenné 
a v údolí Ondavy v smere na 
Stropkov, ale pomocný úder 
bol zasadený aj v smere na 
Bardejov. 

Južne od Medzilaboriec 
útočili jednotky ruského XII. 
armádneho zboru generála 
Leša, ktorým čelil X. armád-
ny zbor generála Krautwal-
da. Napriek tomu, že ruská armáda na jar 1915 
už pociťovala vážny nedostatok delostreleckej 
munície a domáca výroba nestačila plniť požia-
davky frontu, na rozhodujúcu ruskú ofenzívu 
v Karpatoch boli vyčlenené všetky disponibilné 
rezervy. Pocí  li to aj rakúsko-uhorskí obran-
covia na línii Sukov – Krány Brod – Čabalovce, 
ktorí sa každo-
denne stávali 
cieľom intenzív-
nej delostrelec-
kej paľby. Pod 
jej kry  m ruská 
pechota opako-
vane postupo-
vala k ich posta-
veniam, a keď 
sa priblížila do 
dostatočnej blíz-
kos  , prechádzala do masových útokov na bo-
dáky. Za  aľ čo Rakúsko-Uhorsko v tejto fáze 
vojny už pociťovalo nedostatok vojakov, Rusko 
s tým za  aľ nemalo žiadne problémy a z ľud-
ských zdrojov impéria Romanovcov boli pravi-
delne dopĺňané všetky bojujúce jednotky rus-
kých vojsk. 

Na prelome marca a apríla 1915 bol bojový 
duch vojakov na oboch stranách frontu vysta-

Bitwa Wielkanocna w Karpatach
Decydująca ofensywa rosyjska na froncie kar-

packim zaczęła się w nocy na 20 marca 1915 r. 
Rosyjskie dowództwo świetnie zaplanowało 
czas swojego ataku, ponieważ rozpoczął się 
on wieczorem w przeddzień kapitulacji austro-
-węgierskiego kompleksu fortyfi kacyjnego koło 
Przemyśla, który po piętnastomiesięcznej obro-
nie poddał się 22 marca 1915 r. Jednostki armii 
oblegającej twierdzę zostały w związku z tym 

zwolnione i natychmiast 
przeniesione w Karpaty, by 
wzmocniły atakujące ro-
syjskie wojska. Głównym 
celem ich ofensywy była 
dolina Laborca w kierunku 
na Humenné oraz dolina 
Ondavy w kierunku Strop-
kova, ale dodatkowe natar-
cie prowadzono również w 
kierunku na Bardejov. 

Na południe od Medzila-
borec nacierały jednostki rosyjskiego XII Korpu-
su generała Lesza, którym stawił czoła X Korpus 
generała Krautwalda. Pomimo, że rosyjska ar-
mia już wiosną 1915 r. odczuwała poważny brak 
pocisków artyleryjskich, a produkcja krajowa 
nie wystarczała, by zaspokoić potrzeby frontu, 
to na decydującą rosyjską ofensywę w Karpa-

tach przeznaczo-
no wszystkie do-
stępne rezerwy. 
Odczuli to także 
austro-węgier-
scy obrońcy na li-
nii Sukov - Krásny 
Brod - Čabalo-
vce, którzy co-
dziennie stawali 
się celem silnego 
artyleryjskiego 

ostrzału. Pod jego osłoną rosyjska piechota raz 
po raz zbliżała się do ich pozycji, a kiedy pod-
chodziła wystarczająco blisko, przechodziła do 
zmasowanych ataków na bagnety. Tymczasem 
Austro-Węgry odczuwały już w tej fazie wojny 
brak żołnierzy. Rosja, jeszcze nie miała z tym 
żadnych problemów i zasoby ludzkie imperium 
Romanowych regularnie uzupełniały wszystkie 
walczące jednostki rosyjskich wojsk.

Čapicový odznak 2. rakúsko-uhorskej armády 
v Karpatoch 1914/1915.

Znak na czapce II Armii austro-węgierskiej 
w Karpatach 1914/1915.

Delostrelectvo rakúsko-uhorskej armády (Volica, 1915).
Artyleria armii austro-węgierskiej (Volica, 1915).
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vený kri  ckej zaťažkávacej skúške. Ruskí vojaci 
sa s nasadením všetkých síl  pokúšali prelomiť 
rakúsko-uhorskú obranu v Karpatoch, pretože 
verili, že prienik do Východoslovenskej nížiny 
otvorí bránu k víťaznému postupu na Budapešť 
a Viedeň. Dochované memoáre a spomienky 
potvrdzujú, že na jar 1915 po kapitulácii Prze-
myślu zavládlo v ruských vojskách presved-
čenie, že stačí vyvinúť posledné rozhodujúce 
úsilie, aby bolo Rakúsko-Uhorsko porazené. 
Memoáre a spomienky z opačnej strany bojiska 
dokladajú, že vojaci Habsburskej monarchie si 
na jar 1915 tak  ež veľmi dobre uvedomovali, 
že nastal doposiaľ najkri  ckejší moment celej 

Na przełomie marca i kwietnia 1915 r. duch 
bojowy żołnierzy, po obu stronach frontu, zo-
stał wystawiony na ciężką próbę. Żołnierze ro-
syjscy dokładali wszystkich sił, by przełamać 
austro-węgierską obronę w Karpatach, ponie-
waż wierzyli, że przejście na wschód, na niziny 
słowackie otworzy im bramę do zwycięskiego 
marszu na Budapeszt i Wiedeń. Zachowane 
pamiętniki i wspomnienia potwierdzają, że 
wiosną 1915 r. po kapitulacji Przemyśla zapa-
nowało w rosyjskich wojskach przekonanie, że 
wystarczy jeszcze wykrzesać z siebie trochę sił, 
by Austro-Węgry zostały pokonane. Pamiętni-
ki i wspomnienia z drugiej strony pola walki, 
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vojny. Zo všetkých síl držali svoje postavenia 
v Karpatoch, ktoré považovali za poslednú lí-
niu obrany. Zákopy na ešte stále zasnežených 
výšinách a v rozbahnených a jarnou vodou za-
plavených údoliach bránili s vedomím, že ústup 
by znamenal prelomenie karpatského frontu 
a preniknu  e pro  vníkových armád do vnútro-
zemia monarchie.

Svedectvo o týchto bojoch sa dochovalo 
v denníku ruského lekára Ivana Antonoviča 
Arjamova, ktorého plukovná ošetrovňa sa na-
chádzala v Medzilaborciach: „20. marca 1915 
(podľa gregoriánskeho kalendára 2. 4) - pred 
pár dňami sme sa pokúsili prejsť do ofenzívy, 

świadczą o tym, że żołnierze monarchii habs-
burskiej wiosną 1915 r. również zdawali sobie 
doskonale sprawę, że nadszedł najbardziej 
krytyczny z dotychczasowych momentów ca-
łej wojny. Za wszelką cenę starali się utrzymać 
swoje pozycje w Karpatach, które uważali za 
ostatnią linię obrony. Bronili okopów na jeszcze 
wciąż zaśnieżonych wzgórzach i w rozmokłych 
oraz zalanych wiosennymi roztopami dolinach 
ze świadomością, że wycofanie się oznaczałoby 
przełamanie karpackiego frontu i wejście armii 
przeciwnika w głąb terytorium monarchii.

Świadectwo tych walk zachowało się w dzien-
niku rosyjskiego lekarza Iwana Antonowicza 
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ale neúspešne a utrpeli sme masové straty. Iba 
o trochu sme sa posunuli vpred, aj to len preto, 
že Rakúšania sa príliš vyplašili a ustúpili z dôle-
žitých pozícií. Išlo o kótu 426  a kótu 589 – výši-
ny v lese (západne od Sukova).  

Náš pluk sa už dva mesiace bez vystriedania 
nachádza v prvej línii. Vojaci sú nervózni, vysile-
ní, zavšivení, ledva sa hýbu. Avšak stále ich nú-
 a útočiť a dobíjať ťažko dostupné výšiny chrá-

nené troma radmi prekážok z ostnatého drôtu. 
Nedávajú im oddýchnuť a nestriedajú ich. Naše 
hlásenia a žiados   veliteľa pluku určené vyšším 
štábom sú márne – velenie sa nezaujíma o re-
álny stav vojsk a len prikazuje postupovať stále 
vpred a vpred. 

Dúfam, že snaha plniť  eto rozkazy neprive-
die k smutnému výsledku. Nedá sa to vylúčiť, 
pretože postup vpred bez záloh je príliš riskant-
ný. Iba neutešenému stavu pro  vníkových vojsk 
vďačíme za svoje doterajšie úspechy. Zálohy 
však nemáme.  Hovorí sa, že Rakúšania veľmi 
obdivujú našu schopnosť skrývať zálohy.  V sku-
točnos   sa naše velenie umúdrilo záloh ‘skryť‘ 
tak, že všetky svoje sily roz  ahlo ako nitku do 
jednej bojovej línie a žiadne zálohy si nepone-
chalo“.  

Rozhodujúci ruský pokus o prelomenie kar-
patského frontu vyús  l do krvavých bojov, ktoré 
si na oboch stranách vyžiadali obrovské straty 
na životoch.  Po skoro dvoch týždňoch poma-
lého prehryzovania sa rakúsko-uhorskou ob-
ranou južne od Medzilaboriec veliteľ 3. armá-
dy generál Dmitriev nasadil v tomto priestore 
zálohy uvoľnené po kapitulácii Przemyśla. Išlo 
o útvary 81. pešej divízie generálmajora Serge-

Arjamowa, którego pułkowy lazaret znajdował 
się w Medzilaborcach: „20 marca 1915 r. (we-
dług kalendarza gregoriańskiego 02.04) - przed 
kilkoma dniami staraliśmy się przejść do ofen-
sywy, ale bezskutecznie i ponieśliśmy wielkie 
straty. Tylko trochę posunęliśmy się do przodu, 
a i to tylko dlatego, że Austriacy za bardzo się 
wystraszyli i opuścili ważne pozycje. Chodziło 
o kotę 426 oraz kotę 589 – wzgórza w lesie (na 
zachód od Sukova).

Nasz pułk już od dwóch miesięcy bez zluzowa-
nia znajduje się na pierwszej linii. Żołnierze są 
nerwowi, wyczerpani, zawszeni, ledwie się ru-
szają. Wciąż jednak ich zmuszają, by atakowali 
i zdobywali trudno dostępne szczyty chronione 

przez trzy rzędy zasieków z kolczastego drutu. 
Nie pozwalają im odpocząć i nie zmieniają ich. 
Nasze meldunki i prośby dowódcy pułku kie-
rowane do wyższych sztabów są bezskuteczne 
– dowództwa nie interesuje realny stan wojsk 
i tylko nakazuje wciąż iść naprzód i naprzód.

Mam nadzieję, że starania, by wypełnić te 
rozkazy nie zakończą się smutnym fi nałem. Nie 
można tego wykluczyć, bo parcie naprzód bez 
rezerw w odwodzie jest niezwykle ryzykowne. 
Wyłącznie opłakanemu stanowi wojsk prze-
ciwnika zawdzięczamy swoje dotychczasowe 
sukcesy. Mówi się, że Austriacy darzą wielkim 
podziwem naszą umiejętność ukrywania odwo-
dów. Tak naprawdę nasze dowództwo posta-
nowiło „ukryć“ odwody tak, że wszystkie swoje 

Poľná nemocnica ruskej armády v Medzilaborciach.
Szpital polowy armii rosyjskiej w Medzilaborcach.
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ja Dmitrijeviča Čisťjakova, ktoré disponovali 16 
000 vojakmi. Ich úlohou bolo vytvoriť prielom 
medzi kótami  Javorská a Kobyla na sever od Va-
lentoviec cez Zbudskú Belú a preniknúť do tyla 
rakúsko-uhorských jedno  ek v údolí Laborca. 

Obranu na tomto úseku držala 4. pešia bri-
gáda plukovníka Phlepsa podliehajúca 2. pešej 
divízii, ktorá disponovala približne 3 000 vojak-
mi. Jej ľavým susedom bola 3. pešia brigáda tej 
istej divízie pod velením plukovníka Barwika, 
ktorá  ež disponovala približne 3 000 vojakmi. 
Rakúsko-uhorská 2. pešia divízia generálporučí-
ka Antona Lipoščaka patrili X. armádnemu zbo-
ru generála pechoty Huga Meixner von Zwe-
ienstamm, ktorý podliehal 3. armáde generála 
Boroeviča.  

Na začiatku apríla 1915 sa v karpatských vr-
choch ešte držal sneh a nočné teploty sa po-
hybovali pod bodom mrazu. Rakúsko-uhorské 
obranné postavenia prebiehali po hrebeni kót 
Javorská a Kobyla a z týchto vyššie položených 
pozícií mali vojaci dobrý palebný sektor na sva-
hy pod ich líniou. Išlo však o zalesnený terén, 
ktorý na druhej strane umožňoval ruským voja-
kom skryto sa priblížiť do rela  vnej blízkos   
rakúsko-uhorských postavení a od  aľ rýchlym 
útokom prekonať ostreľovaný úsek pred pro  v-
níkovými zákopmi. V noci z 1. na 2. apríla 1915 
na úseku frontu juhovýchodne od Medzilabo-
riec štyri pluky ruskej 81. pešej divízie vystrie-
dali dva pluky ľavého krídla 19. pešej divízie, 
ktoré sa presunuli ku Krásnemu Brodu. Okamži-
te po zauja   pozícií boli útvary 81. pešej divízie 
na poludnie o 12.00 petrohradského času vrh-
nuté do útoku. Hlavný nápor bol nasmerovaný 
priamo na vrcholy kót Javorská a  Kobyla, ktoré 
predstavovali ťažisko rakúsko-uhorskej obrany.  
Po ich dobi    začali rakúsko-uhorskí vojaci ustu-
povať  aj z ostatných pozícii na hrebeni a vznik-
nutý prielom  ruské jednotky využili na prienik 
do hĺbky pro  vníkovej obrany. 

Zachovali sa spomienky očitého svedka, kto-
rý sa osobne zúčastnil týchto bojov.  Poručík 
Pál Molnár sa od januára 1915 nachádzal na 
fronte v priestore Medzilaboriec, kde velil 5. 
rote 5. samostatného ženijného práporu: „Dňa 
2. apríla 1915 na Veľký piatok som na zákla-
de rozkazu vyslal polovicu svojej ženijnej roty 
do úseku 3. pešej brigády. Ich úlohou bolo vy-
budovanie zákopov za našou hlavnou líniou 

siły rozciągnęło jak nitkę w jedną linię bojową 
i nie zostawiło żadnych odwodów“. 

Decydująca rosyjska próba przełamania kar-
packiego frontu przerodziła się w krwawe wal-
ki, w których poległy ogromne masy ludzkie 
po obu stronach. Po prawie dwóch tygodniach 
powolnego przegryzania się przez austro-wę-
gierską obronę na południe od Medzilaborec 
dowódca 3 Armii, generał Dmitriew, posłał w 
ten rejon rezerwy zwolnione po kapitulacji 
Przemyśla. Były to oddziały 81 Dywizji Piecho-
ty generała majora Siergieja Dmitrijewicza Czi-
s  akowa, które dysponowały 16 000 żołnierzy. 
Ich zadaniem było zrobienie wyłomu między 
wzgórzami Javorská i Kobyla na północ od Va-
lentoviec przez Zbudską Belę oraz przejście na 
tyły jednostek austro-węgierskich w dolinie La-
borca.

Na tym odcinku broniła się 4 Brygada Piecho-
ty pułkownika Phlepsa podlegająca 2 Dywizji 
Piechoty, która miała około 3 000 żołnierzy. Jej 
lewym sąsiadem była 3 Brygada Piechoty tej 
samej dywizji pod dowództwem pułkownika 
Barwika, która też dysponowała około 3 000 
żołnierzy. Austro-węgierska 2 Dywizja Piechoty 
generała porucznika Antona Lipošćaka, nale-
żała do X Korpusu generała piechoty Hugona 
Meixnera von Zweienstamma, który podlegał 3 
Armii generała Boroevića.

Na początku kwietnia 1915 r. na karpackich 
szczytach zalegał jeszcze śnieg, a tempera-
tury w nocy spadały poniżej zera. Austro-wę-
gierskie pozycje obronne ciągnęły się wzdłuż 
grzbietów wzgórz Javorská oraz Kobyla. Z tych 
wyżej położonych pozycji żołnierze mieli dobre 
pole ostrzału na zbocza znajdujące poniżej ich 
linii. Był to jednak zalesiony teren, który z dru-
giej strony umożliwiał rosyjskim wojskom w 
niepostrzeżony sposób podejść dość blisko do 
austro-węgierskich pozycji i stąd szturmem 
pokonać ostrzeliwany odcinek przed okopami 
przeciwnika. W nocy z 1 na 2 kwietnia 1915 r. 
na odcinku frontu na południowy wschód od 
Medzilaborec cztery pułki rosyjskiej 81 Dywi-
zji Piechoty zluzowały dwa pułki lewego skrzy-
dła 19 Dywizji Piechoty, które przesunęły się w 
stronę Krásnego Brodu. Natychmiast po zajęciu 
pozycji oddziały 81 Dywizji Piechoty w południe 
o 12:00 czasu moskiewskiego zostały rzucone 
do ataku. Główne uderzenie było skierowane 
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a príprava  záchytných obranných postavení 
na kóte 430 severozápadne od Valentoviec. Ja 
som spolu s druhou polovicou ženistov ostal 
v úseku 4. pešej brigády a pokračoval v opev-
ňovaní obranného postavenia severovýchodne 
od Valentoviec. 

Približne o 10.00 sa pozície 4. pešej brigády 
a susedných jedno  ek na našej hlavnej línii stali 
cieľom prudkej delostreleckej paľby a ruských 
útokov. V dôsledku toho došlo k hromadnému 
ústupu našej pechoty. Jej príslušníci opúšťali 
svoje pozície a sťahovali sa dozadu po zalesne-
ných hrebeňoch okolitých kopcov. Kri  ckú si-
tuáciu čiastočne vylepšil prísun záloh. Jednalo 
sa o vojakov 4. bosensko-hercegovinského pe-
šieho pluk, ktorí obsadili záchytné postavenia 

vybudované pred niekoľkými dňami našou 5. 
rotou 5. prešporského ženijného práporu. Tieto 
postavenia sa nachádzali hlbšie v tyle okolo de-
diny Zbudská Belá. 

Vzniknutá situácia a rýchly postup nepriateľa 
si vyžadovali prija  e a vykonanie rozhodných 
opatrení. Začal som plniť rozkaz vopred určený 
pre takúto situáciu a s  ahol som polovicu svojej 
roty dole do Valentoviec s cieľom brániť dedinu. 
Pri rozmiesťovaní vojakov som natrafi l na poru-
číka Maternu z veliteľstva 4. pešej brigády, kto-
rý mi povedal, že ich štáb práve opúšťa dedinu. 
Zároveň ma informoval o súčasnom postavení 
nepriateľa v našom úseku a o smere jeho útoku. 
Podľa doručených hlásení Rusi dobili kótu Ko-
byla a prinú  li k ústupu všetky naše jednotky. 
Poručík Materna vydal rozkaz, aby naša rota 

bezpośrednio na szczyty wzgórz Javorská i Ko-
byla, które były centralnym punktem austro-
-węgierskiej obrony. Po ich zdobyciu żołnierze 
austro-węgierscy zaczęli się wycofywać także 
z pozostałych pozycji na grzbiecie, a rosyjskie 
jednostki wykorzystały powstały wyłom, by 
wniknąć głębiej w linie obrony przeciwnika.

Zachowały się wspomnienia naocznego 
świadka, który osobiście brał udział w tych wal-
kach. Porucznik Pál Molnár od stycznia 1915 r. 
przebywał na froncie w rejonie Medzilaborec, 
gdzie dowodził 5 kompanią 5 Samodzielnego 
Batalionu Saperów: „Dnia 2 kwietnia 1915 r. w 
Wielki Piątek zgodnie z otrzymanym rozkazem 
wysłałem połowę swojej kompanii saperów 
na odcinek 3 Brygady Piechoty. Ich zadaniem 

było zbudowanie okopów za naszą 
główną linią oraz przygotowanie 
drugiej linii stanowisk obronnych 
na kocie 430 na północny zachód 
od Valentoviec. Ja wraz z drugą po-
łową saperów zostałem na odcin-
ku 4 Brygady Piechoty i kończyłem 
umacnianie pozycji obronnych znaj-
dujących się na północny wschód 
od Valentoviec.

Mniej więcej o 10:00 pozycje 4 
Brygady Piechoty i sąsiednich jed-
nostek na naszej głównej linii stały 
się celem gęstego ostrzału artyleryj-
skiego i rosyjskich ataków. Spowo-
dowało to gromadne wycofywanie 
się naszej piechoty. Jej żołnierze 

opuszczali swoje pozycje i wycofywali się za-
lesionymi grzbietami okolicznych wzgórz. Kry-
tyczną sytuację częściowo poprawiło nadejście 
posiłków. Byli to żołnierze 4 Bośniacko-Herce-
gowińskiego Pułku Piechoty, którzy zajęli dru-
gą linię stanowisk, zbudowaną przed kilkoma 
dniami przez naszą 5 kompanię 5 Preszburskie-
go Batalionu Saperów. Pozycje te znajdowały 
się głębiej na tyłach koło wsi Zbudská Belá.

Zaistniała sytuacja i szybki odwrót nieprzy-
jaciela wymagały podjęcia zdecydowanych 
działań. Zacząłem wykonywać rozkaz, wyda-
ny wcześniej na wypadek takiej sytuacji, więc 
ściągnąłem połowę mojej kompanii na dół do 
Valentoviec, by bronić wsi. Podczas rozmiesz-
czania żołnierzy spotkałem porucznika Mater-
nę z dowództwa 4 Brygady Piechoty, który mi 

 Ruskí vojaci v Medzilaborciach.
Żołnierze rosyjscy w Medzilaborcach.
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okamžite ustúpila, pretože vo Valentovciach jej 
hrozí obkľúčenie a zaja  e. Mali sme sa s  ahnuť 
na kótu Uhliska južne od dediny, a tam zaujať 
obranu v súčinnos   s jazdeckým útvarom hu-
lánov, ktorí boli nasadení ako pechota. Po vy-
poču   týchto inštrukcií som spolu so ženistami 
opus  l Valentovce. 

Napriek tomu, že sme začali ustupovať, nevy-
hli sme sa smutným udalos  am, ktoré nasledo-
vali krátko potom. Valentovce ležia v zalesnenej 
doline a presun na kótu Uhliska bol možný len 
smerom do strmého svahu. Za  aľ čo moji voja-
ci ustupovali hore do kopca, dolinou spod kóty 
Kobyla sa priblížili nepriateľské jednotky. Ruskí 
vojaci zaútočili s mohutným pokrikom „hurá“ 
a postupovali na Valentovce.  Ženis   sa im sna-
žili uniknúť a ešte rýchlejšie sa začali 
driapať napoly holým svahom hore 
na kótu Uhliska. Boli pri tom vysta-
vení priamej paľbe ruských vojakov, 
ktorí mali možnosť v takomto teréne 
doslova poľovať na našich vojakov. 
Ženistov začalo ubúdať kvôli rane-
ným a padlým.  Všetci, ktorí z akých-
koľvek príčin zaostali dole na svahu, 
boli zaja   Rusmi.

Námaha mojich vojakov bola ko-
nečne korunovaná úspechom a do-
siahli sme vrchol kóty Uhliska.  Na 
tomto mieste sme však nikoho ne-
našli, naši huláni už medzi tým ustú-
pili a my sme tak ostali bez spojenia 
a podpory. Tak  ež nám ostávalo 
už len málo streliva, asi 40 nábo-
jov na vojaka.  Bolo holým nezmyslom pokúsiť 
sa o udržanie kóty Uhliska a po krátkej porade 
s poddôstojníkmi som vydal rozkaz pokračovať 
v ústupe s cieľom nájsť lepšie obranné postave-
nie. S  ahli sme sa na juhozápad a obranu sme 
zaujali na svahu nad cestou medzi Valentovca-
mi a Zbudskou Belou. Z tejto výhodnej pozície 
bolo možné veľmi dobre pozorovať činnosť ne-
priateľa a zastrieľať sa na terén pod nami.  Na 
tomto mieste sa moji ženis   začali v rýchlos   
zakopávať a pripravovať na obranu.  Následne 
som vyslal hliadky, aby zis  li, kde sa nachádza-
jú susedné jednotky a nadviazali s nimi kontakt. 
Ich členov som poveril získaním informácií o ak-
tuálnej bojovej situácii, a tak  ež získaním stre-
liva. 

powiedział, że ich sztab właśnie opuszcza wieś. 
Równocześnie poinformował mnie o aktual-
nych pozycjach nieprzyjaciela na naszym odcin-
ku oraz o kierunku jego natarcia. Według do-
starczonych meldunków Rosjanie zdobyli kotę 
Kobyla i zmusili do wycofania się wszystkie na-
sze jednostki. Porucznik Materna wydał rozkaz, 
by nasza kompania natychmiast się wycofała, 
bo w Valentovcach grozi jej okrążenie i wzię-
cie do niewoli. Mieliśmy wycofać się na kotę 
Uhliska na południe od wsi i tam zająć pozycje 
obronne przy współdziałaniu z formacją konną 
spieszonych ułanów. Po wysłuchaniu tych in-
strukcji opuściłem wraz z saperami Valentovce.

Pomimo, że zaczęliśmy się wycofywać, to 
nie uniknęliśmy dramatycznych sytuacji, któ-

re wkrótce nastąpiły. Valentovce 
leżą w zalesionej dolinie, więc  na 
kotę Uhliska można się dostać je-
dynie stromym zboczem. Gdy tylko 
moi żołnierze zaczęli się wspinać na 
wzgórze, doliną spod koty Kobyla 
zbliżyły się nieprzyjacielskie jednost-
ki. Rosyjscy żołnierze zaatakowali 
z gromkim okrzykiem „ura“ i szli da-
lej na Valentovce. Saperzy starali się 
im umknąć i jeszcze szybciej zaczęli 
się wdrapywać po pół nagim zboczu 
na kotę Uhliska. Byli przy tym nara-
żeni na bezpośredni ogień rosyjskich 
żołnierzy, którzy w tym terenie mo-
gli dosłownie polować na naszych 
żołnierzy. Saperów zaczęło ubywać, 
byli ranni i polegli. Wszyscy, którzy 

z jakichkolwiek przyczyn zostali na dole zbocza 
zostali wzięci do rosyjskiej niewoli.

Trud moich żołnierzy został wreszcie zwień-
czony sukcesem i osiągnęliśmy szczyt wzgórza 
Uhliska. Nikogo jednak tam nie znaleźliśmy, nasi 
ułani w międzyczasie wycofali się, więc zostali-
śmy bez łączności i bez wsparcia. Zaczynało nam 
także brakować amunicji, mieliśmy po mniej 
więcej 40 naboi na żołnierza. Czystym absurdem 
byłaby próba utrzymania koty Uhliska, więc po 
krótkiej naradzie z  podofi cerami wydałem roz-
kaz, by kontynuować odwrót i znaleźć lepsze 
pozycje obronne. Kierowaliśmy się na południo-
wy zachód i zajęliśmy pozycje obronne na sto-
ku nad drogą między Valentovcami a Zbudską 
Belą. Z tego dogodnego stanowiska można było 

Čapicový odznak 3. 
rakúsko-uhorskej armády 
v Karpatoch 1914/1915.
Znak na czapce III Armii 

austro-węgierskiej w 
Karpatach 1914/1915.
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Dobová ilustrácia znázorňujúca ústup ruskej armády z Karpát.
Ilustracja z czasów I wojny światowej przedstawiająca wycofywanie się armii rosyjskiej z Karpat.
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Línia frontu v Karpatoch – situácia k 02.04 - 05.04.1915.
Linia frontu w Karpatach – sytuacja na 02.04 - 05.04.1915.
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Hliadka, ktorú som vyslal do nášho tyla nara-
zila v Zbudskej Belej na vojakov 3. pešej brigá-
dy. V dedine sa stretla aj s príslušníkmi druhej 
polovice našej roty, ktorá bola dnes ráno nasa-
dená na úseku 3. pešej brigády na kóte 430 se-
verozápadne od Valentoviec. V dôsledku neča-
kaného ruského prielomu  to ženis   po bojoch 
s nepriateľom ustúpili do Zbudskej Belej, kde sa 
okolo 18.00 stretli s vyslanou hliadkou.  Násled-
ne sa obe polovice 5. roty 5. Prešporského ženij-
ného práporu spojili a začali plniť nový rozkaz, 
ktorý sme medzitým dostali zo štábu 2. pešej 
divízie. Týmto rozkazom bola celá rota podria-

dená pod velenia 3. pešej brigády a dostali sme 
pokyn s  ahnuť sa viac dozadu.  Našou úlohou 
bolo ešte v priebehu toho istého večera ženijne 
zabezpečiť  zákopy  peších jedno  ek na svahoch 
pri Zbudskej Belej, ktoré uzatvárali bočnú cestu 
do údolia Laborca.  Po dokončení ženijných prác 
sme sa neskoro v noci (podľa gregoriánskeho 
z 2. 4. na 3. 4.1915) presunuli priamo do dedi-
ny, kde moji vojaci zaujali obranu. 

świetnie obserwować działania nieprzyjacie-
la oraz wstrzeliwać się w teren pod nami. Moi 
saperzy zaczęli się pośpiechu okopywać na tym 
miejscu i przygotowywać do obrony. Następnie 
wysłałem patrole, by sprawdziły, gdzie znajdu-
ją się sąsiednie jednostki oraz nawiązały z nimi 
kontakt. Żołnierzom wychodzącym na patrol po-
leciłem, by zdobyli informacje na temat aktual-
nej sytuacji bojowej oraz amunicję.

Patrol, który wysłałem na nasze tyły natknął 
się w Zbudskiej Belej na żołnierzy 3 Brygady 
Piechoty. We wsi spotkali też druga połowę na-
szej kompanii, która została dziś rano wysłana 
na odcinek 3 Brygady Piechoty na kocie 430 na 
północny zachód od Valentoviec. W wyniku nie-
oczekiwanego przełamania naszej obrony przez 
Rosjan saperzy ci po walkach z nieprzyjacielem 
wycofali się do Zbudskiej Belej, gdzie koło 18:00 
spotkali się z wysłanym patrolem. Potem obie 
połowy 5 kompanii 5 Preszburskiego Batalionu 
Saperów połączyły się i zaczęły wypełniać nowy 
rozkaz, który tymczasem otrzymaliśmy ze sztabu 
2 Dywizji Piechoty. Zgodnie z tym rozkazem cała 
kompania została podporządkowana dowódz-
twu 3 Brygady Piechoty i otrzymaliśmy polecenie, 
by cofnąć się jeszcze głębiej. Naszym zadaniem 
na ten wieczór było wykonanie zabezpieczenia 
saperskiego okopów jednostek piechoty na sto-
kach koło Zbudskiej Belej, które zamykały bocz-
ną drogę do doliny Laborca. Po zakończeniu prac 
saperskich, późno w nocy (według kalendarza 
gregoriańskiego z 02.04 na 03.04.1915 r.), prze-
nieśliśmy się bezpośrednio do wsi, gdzie moi żoł-
nierze zajęli stanowiska obronne.

Celem naszego dowództwa było utrzymanie 
nowych pozycji koło Zbudskiej Belej i uniemoż-
liwienie Rosjanom wejścia do doliny Laborca 
oraz ataku na Humenné. Dowództwo X Korpu-
su ściągnęło na nasz odcinek kolejne posiłki, 
złożone z żołnierzy 102 Pułku Piechoty. Żołnie-
rze ci zajęli pozycje na stokach pod Zbudską 
Belą, które umocnili saperzy naszej kompanii. 
Oddział karabinów maszynowych tego pułku 
przeszedł pod moje dowództwo i został roz-
mieszczony na północnym skraju wsi. Z naszą 
linią łączyły się po prawej stronie stanowiska 
4 Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piecho-
ty, a po lewej ciągnęły się stanowiska 54 Puł-
ku Piechoty Landsturmu. Żołnierze pospolitego 
ruszenia trzymali pozycje aż do sąsiedniej wsi 

Čistenie bojiska po ukončení bojovej 
činnos   na kóte Javorská.

Sprzątanie pola bitwy po zakończeniu 
działań bojowych na wzgórzu Javorská.
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Cieľom nášho velenia bolo udržanie nových 
postavení okolo Zbudskej Belej a zabránenie 
ruskému prieniku údolím Laborca na Humen-
né. Veliteľstvo X. armádneho zboru prisunulo 
do nášho úseku ďalšiu zálohu, ktorá bola tvo-
rená príslušníkmi 102. pešieho pluku. Títo voja-
ci obsadili postavenia na svahoch pri Zbudskej 
Belej, ktoré opevnili ženis   našej roty. Guľomet-
ný oddiel tohto pluku prešiel pod moje velenie 
a bol rozmiestnený na severnom okraji dediny. 
Na naše línie vpravo nadväzovali postavenia 4. 
bosensko-hercegovinského pešieho pluku a vľa-
vo pokračovali postavenia 54. pešieho pluku 
Landsturmu. Príslušníci domobrany držali po-
stavenia až po susednú dedinu Volica, ku ktorej 
bola s  ahnutá hlavná línia X. armádneho zboru 
v údolí Laborca. 

Tento armádny zbor bol po dlhých bojoch na 
laboreckom úseku nášho frontu v Karpatoch 
silno zdecimovaný a hrozilo, že ďalší nápor ne-
priateľa nevydrží. V jeho tyle sa však v  eto dni 
na začiatku apríla už rozvinovali posily zo spo-
jeneckého Nemecka.  Jednotky ‘Beskiden Korps‘ 
v priebehu 3. apríla 1915 začali zapĺňať posta-
venia v hlavnej línii X. armádneho zboru a už 
okolo poludnia prešli do frontálneho pro  úto-
ku. Táto posledná fáza bojov bola veľmi krátka 
a nemecké jednotky do 5. apríla 1915 obsadili 
kóty Javorská a Kobyla a získali tak naspäť úze-
mie, ktoré naše jednotky stra  li v predošlých 
bojoch. 

Moja 5. rota 5. prešporského ženijného prá-
poru bola 3. apríla 1915 o 11.00 s  ahnutá do 
zálohy a jej postavenia v Zbudskej Belej obsadili 
ženis   nemeckej 35. pešej divízie. Dňa 6. apríla 
1915 bola rota odvelená z frontu v Karpatoch 
a odoslaná na oddych a doplnenie. Počas bo-
jov v údolí Laborca jej stav klesol na 1/3 tabuľ-
kových počtov. Moji ženis   boli presunu   na 
tri týždne do kúpeľného mesta Krynica, ktoré 
v blízkom tyle frontu slúžilo na oddych vojakov 
našej bojujúcej armády“.

Spomienky poručíka Molnára veľmi auten-
 cky ilustrujú kri  ckú situáciu, ktorá nastala 2. 

apríla 1915 po prelomení rakúsko-uhorského 
frontu. Útvary ruskej 81. pešej divízie prekonali 
obranné postavenia na výšinách a obsadili obec 
Valentovce, ktorá sa nachádzala už na ich juž-
nej strane. Od  aľ im ostávalo postúpiť iba o päť 
kilometrov  dolinou Belianky cez Zbudskú Belú, 

Volica, gdzie przebiegała główna linia X Korpu-
su w dolinie Laborca.

Korpus ten był, po długich walkach na labo-
reckim odcinku naszego frontu w Karpatach, 
mocno zdziesiątkowany i istniało zagrożenie, że 
nie wytrzyma dalszego naporu nieprzyjaciela. 
Na  jego tyłach zaczęły się jednak w tych dniach, 
na początku kwietnia, rozwijać posiłki z sojusz-
niczych Niemiec. Jednostki „Beskiden Korps“ 
3 kwietnia 1915 r. zaczęły zapełniać stanowiska 
na głównej linii X Korpusu i już koło południa 
przeszły do frontalnego kontrataku. Ta ostatnia 
faza walk była bardzo krótka, a niemieckie jed-
nostki do 5 kwietnia 1915 r. zajęły koty Javorská 
i Kobyla oraz odzyskały teren, który nasze jed-
nostki straciły we wcześniejszych walkach.

Moja 5 kompania 5 Preszburskiego Batalio-
nu Saperów została 3 kwietnia 1915 r. o 11:00 
przeniesiona do odwodu, a jej stanowiska 
w Zbudskiej Belej zajęli saperzy niemieckiej 35 
Dywizji Piechoty. Dnia 6 kwietnia 1915 r. kom-
pania została wycofana z frontu w Karpatach 
i odesłana na wypoczynek oraz miała otrzymać 
uzupełnienia. Podczas walk w dolinie Laborca 
jej stan spadł do 1/3 przewidzianej liczby żoł-
nierzy. Moi saperzy zostali na trzy tygodnie 
skierowani do uzdrowiska Krynica, które znaj-
dując się na niedalekich tyłach frontu, było 
miejscem wypoczynku żołnierzy naszej walczą-
cej armii“.

Wspomnienia porucznika Molnára bardzo re-
alistycznie oddają krytyczną sytuację, jaka pa-
nowała po 2 kwietnia 1915 r., kiedy nastąpiło 
przełamanie frontu austro-węgierskiego. Od-
działy rosyjskiej 81 Dywizji Piechoty przełamały 
pozycje obronne na wzgórzach i zajęły miej-
scowość Valentovce, znajdującą się już po ich 
południowej stronie. Stąd wystarczyło przejść 
jedynie pięć kilometrów doliną Belianky przez 
Zbudską Belą, by dostać się do Radvani, a w ten 
sposób także do doliny Laborca. Wtedy zwycię-
stwo taktyczne na odcinku austro-węgierskiej 
2 Dywizji Piechoty stałoby się w przełomową 
operacją na linii całego X Korpusu i otworzyło-
by drogę na Humenné.

Groźbę tę zneutralizowało wprowadzenie do 
walki niemieckich jednostek „Beskiden Korps“, 
którymi dowodził generał kawalerii Johannes 
Georg von der Marwitz. Niemieccy żołnierze 
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aby sa dostali do Radvane, a tým pádom aj do 
údolia Laborca. V dôsledku toho by tak  cký 
úspech na úseku rakúsko-uhorskej 2. pešej di-
vízie premenili na operačný prielom postavení 
celého X. armádneho zboru a otvorili si cestu 
na Humenné. 

Túto hrozbu neutralizovalo nasadenie ne-
meckých jedno  ek „Beskiden Korps“, ktorému 
velil generál jazdectva Johannes Georg von der 
Marwitz. Nemeckí vojaci boli vykladaní z vlakov 
na železničnej tra   medzi Humenným a Koškov-
cami. Do 3. apríla 1915 sa sústredili za rakúsko-
-uhorskou líniou v údolí Laborca a prak  cky 
z chodu prešli do pro  útoku.  Na postaveniach 
okolo Zbudskej Belej sa rozvinuli príslušníci ne-
meckej 35. pešej divízie generálporučíka Maxa 
von Schme  au a už popoludní 3. 4. 1915 začali 
postupovať na Valentovce. Začalo posledné kolo 
vypätých bojov, ktoré boli spojené s veľkými stra-
tami na oboch stranách. Ruské jednotky nedo-
kázali zastaviť 
postup pro  v-
níka a nemec-
kým a rakúsko-
- u h o r s k ý m 
jednotkám sa  
do 5. apríla 
1915 poda-
rilo obnoviť 
pôvodnú líniu 
obrany na kó-
tach Javorská 
a Kobyla. 

O kľúčovom 
význame tých-
to bojov sved-
čí aj osobná 
prítomnosť veliteľa ruskej 3. armády generála 
Dmitrieva na bojisku pri Medzilaborciach. Vo 
vojnovom denníku ruskej 81. pešej divízie sa 
dochovalo niekoľko záznamov o jeho návšteve 
v kri  cký moment celej operácie: „23. marca 
1915 (podľa gregoriánskeho kalendára 5. 4.) 
ráno o 06.30 na železničnej stanici v Medzila-
borciach veliteľ divízie a jeho starší adjutant pri-
vítali veliteľa 3. armády generála Radko Dmit-
rieva, ktorý mal želanie navš  viť divíziu.    

...Veliteľ armády popoludní o 16:50 dorazil do 
Čabaloviec. Od  aľ sa telefonicky spojil s velite-
ľom 19. pešej divízie a vydal mu rozkaz okamži-

wysiadali z pociągów na linii kolejowej między 
Humennem a Koškovcami. Do 3 kwietnia 1915 
r. jednostki te koncentrowały się za austro-wę-
gierską linią w dolinie Laborca i praktycznie 
z marszu przeszły do kontrataku. Na pozycjach 
wokół Zbudskej Belej rozlokowali się żołnierze 
niemieckiej 35 Dywizji Piechoty generała po-
rucznika Maxa von Schme  au i już popołudniu 
03.04.1915 r. ruszyli na Valentovce. Rozpoczęła 
się ostania runda ciężkich walk, które powodo-
wały duże straty po obu stronach. Rosyjskie jed-
nostki nie potrafi ły powstrzymać naporu prze-
ciwnika, więc niemieckim i austro-węgierskim 
jednostkom udało się do 5 kwietnia 1915 r. od-
tworzyć pierwotną linię obrony na wzgórzach 
Javorská i Kobyla.

O kluczowym znaczeniu tych walk świadczy 
osobista obecność dowódcy rosyjskiej 3 Armii 
generała Dmitriewa na polu walki pod Medzi-
laborcami. W dzienniku wojennym 81 Dywizji 

Piechoty za-
chowało się 
kilka wpisów 
dotyczących 
jego wizyty w 
k r y t y c z n y m 
m o m e n c i e 
całej opera-
cji: „23 marca 
1915 r. (we-
dług kalenda-
rza gregoriań-
skiego 05.04) 
rano o 06:30 
na stacji kole-
jowej w Me-
dzilaborcach 

dowódca dywizji oraz jego starszy adiutant 
powitali dowódcę 3 Armii generała Radko Dmi-
triewa, który przyjechał na wizytację dywizji.

Dowódca armii popołudniu o 16:50 przybył 
do Čabaloviec. Stąd telefonicznie połączył się 
z dowódcą 19 Dywizji Piechoty i wydał mu roz-
kaz, by natychmiast wprowadził z odwodu na 
pierwszą linię jeden pułk, jako wsparcie 321 
Okskiego Pułku Piechoty naszej dywizji. Wraz 
z dowódcą armii przybył do Čabaloviec także 
dowódca dywizji który po przeczytaniu meldun-
ku o naszym wycofaniu się z kot 600 oraz 640 
pojechał do Sterkoviec. Tam osobiście starał 

Vojaci nemeckých jedno  ek „Beskiden Korps“ v údolí Laborca.
Żołnierze z niemieckich jednostek „Beskiden Korps“ w dolinie Laborca.



  

184

te nasadiť zo zálohy jeden pluk na podporu 321. 
pešieho Okskeho pluku našej divízie. Spolu s ve-
liteľom armády dorazil do Čabaloviec aj veliteľ 
divízie, ktorý sa po prečítaní hlásenia o našom 
ústupe z kót 600 a 640 odobral do Sterkoviec. 
Tam sa osobne snažil naviesť poriadok medzi 
ustupujúcimi útvarmi. Okolo tejto obce sa mu 
podarilo zhromaždiť zvyšky Jurijevského pluku 
a Soligaličského pluku. Podvečer sa k nim pri-
pojili aj zvyšky Kľazminského pluku. Čo sa týka 
Okskeho pluku, do večera z neho ostalo len pár 
vojakov. 

...Počas bojov od 20. marca do 23. marca 
1915 (podľa gregoriánskeho kalendára od 2. 
4. do 5. 4.) naša divízia stra  la 92 dôstojníkov 
a 10 375 vojakov (padlých, ranených, nezvest-
ných a zajatých). Stra  la tak  ež 13 guľometov 
a 2 delá“. (Vzhľadom na to, že ide o priebežné 
záznamy písané vo vtedajšom čase, všetky dá-
tumy sú uvedené podľa juliánskeho kalendára. 

Druhé oslobodenie Medzilaboriec
Na začiatku apríla 1915 sa situácia na fronte 

južne od mesta stabilizovala a najurputnejšie 
boje  v celej epopeji karpatských bi  ek skonči-
li. Ruské vojská vrhli do útoku posledné zálohy 
a zužitkovali všetky dostupné zásoby munície, 
ale úspech nedosiahli. Rakúsko-uhorským voj-
skám sa z posledných síl podarilo udržať svoje 
postavenia, ktoré boli bránené s vedomím, že 
ústup by znamenal prelomenie karpatského 
frontu a preniknu  e pro  vníkových armád do 
vnútrozemia monarchie. 

Na pozadí týchto drama  ckých udalos   sa 
odohrávali individuálne príbehy jednotlivých 
ľudí. Tak, ako to býva v každej vojne, tragické 
chvíle a trauma  zujúce zážitky boli iba vrcho-
lom ľadovca  ľudského utrpenia.  Pod „hladi-
nou“ sa skrýval každodenný únavný stereotyp 
frontového nasadenia. Vojaci bojujúcich armád 
len s vypä  m všetkých síl zvládali náročné voj-
nové podmienky. Vyčerpávajúca fyzická ná-
maha pri opevňovaní zákopov, udržiavaní ko-
munikácií a prísune zásob, neustále psychické 
vypä  e pri hliadkovaní a pozorovaní, stále prí-
tomná hrozba ochorenia, zranenia alebo smr  , 
to všetko vplývalo na bojaschopnosť a morálku 
ľudí oblečených do uniforiem. 

się zaprowadzić porządek wśród wycofujących 
się oddziałów. Koło tej miejscowości udało mu 
się zebrać resztki Jurijewskiego pułku i Soliga-
liczskiego pułku. Pod wieczór dołączyły do nich 
także resztki Klazminskiego pułku. Jeśli chodzi 
o Okski pułk, to do wieczora zostało z niego tyl-
ko paru żołnierzy.

W trakcie walk od 20 marca do 23 marca 
1915 r. (według kalendarza gregoriańskiego od 
02.04 do 05.04) nasza dywizja straciła 92 ofi ce-
rów oraz 10 375 żołnierzy (poległych, rannych, 
zaginionych i wziętych do niewoli). Straciła 
również 13 karabinów maszynowych i 2 dzia-
ła“. (W związku z tym, że są to wpisy robione 
wówczas na bieżąco, wszystkie daty zostały po-
dane według kalendarza juliańskiego. Zgodnie 
z obecnie obowiązującym kalendarzem chodzi 
o okres od 24 marca do 28 maja 1915 r.)

Drugie wyzwolenie Medzilaborec
Na początku kwietnia 1915 r. sytuacja na 

froncie na południe od miasta ustabilizowała 
się i zakończyły się najzacieklejsze walki w całej 
karpackiej epopei wojennej. Rosyjskie wojska 
rzuciły do ataku ostatnie odwody i wykorzy-
stały wszystkie dostępne zasoby amunicji, lecz 
nie odniosły zwycięstwa. Wojskom austro-wę-
gierskim udało się resztkami sił utrzymać swoje 
pozycje, których broniono ze świadomością, że 
wycofanie się oznaczałoby przełamanie karpac-
kiego frontu i przeniknięcie armii wroga w głąb 
terytorium monarchii.

Na tle tych dramatycznych wydarzeń rozgry-
wały się losy pojedynczych ludzi. Tak, jak bywa 
to podczas każdej wojny, tragiczne chwile i trau-
matyczne przeżycia były tylko czubkiem góry lo-
dowej ludzkiego cierpienia. Pod „powierzchnią“ 
krył się codzienny wyczerpujący trud służby na 
froncie. Żołnierze walczących armii, musieli 
mobilizować wszystkie swoje siły, by wytrzy-
mywać ciężkie wojenne warunki. Wyczerpujący 
wysiłek fi zyczny podczas umacniania okopów, 
utrzymywania dróg i dostaw aprowizacji, nie-
ustanne napięcie psychiczne podczas patroli 
i obserwacji, wciąż obecna groźba zachorowa-
nia, odniesienia ran lub śmierci, wszystko to 
wpływało na zdolność bojową oraz morale lu-
dzi ubranych w mundury.
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Svedectvo o vtedajšej situácii v radoch rus-
kých vojsk zanechal lekár 73. pešieho Krym-
ského pluku 19. pešej divízie Ivan Antonovič 
Arjamov, ktorého ošetrovňa sa nachádzala 
v Medzilaborciach: „12. apríla 1915  (podľa gre-
goriánskeho kalendára 25. 4.) – začal sa škvrni-
tý týfus. Prípadov ochorenia nie je za  aľ veľa, 
ale v súvislos   s existujúcimi nehygienickými 
pomermi môžeme očakávať vážne dôsledky. 

Vodné toky sú to  ž infi kované mŕtvolami ľudí 
a zvierat a naši vojaci sú vysilení. Žiadne serióz-
ne pro  epidemické opatrenia sa neprijímajú. 
Samozrejme, zhora dostávame mnoho rozka-
zov týkajúcich sa zdravotníckeho zabezpečenia 
vojsk, ktoré obsahujú veľa dobrých odporúčaní, 
avšak absolútne nezohľadňujú realitu na fron-
te. Neplní sa to  ž jedno z hlavných opatrení – 
vojakom sa nedáva možnosť pravidelne si od-
dýchnuť. 

Náš pluk sa už dva mesiace nachádza v prvej 
línii a je zapojený do nepretržitých bojov. Vojaci 
sú do krajnos   unavení, zavšivení a úplne špina-
ví. Len s veľkým úsilím sme od vyššieho velenia 
vymohli päťdňový oddych. Dva z týchto dní sme 
strávili pešími presunmi z miesta na miesto, 

Opis sytuacji, jaka panowała wówczas w sze-
regach rosyjskiego wojska, zostawił lekarz 73 
Krymskiego Pułku Piechoty 19 Dywizji Piecho-
ty Iwan Antonowicz Arjamow, którego lazaret 
znajdował się w Medzilaborcach: „12 kwiet-
nia 1915 r. (według kalendarza gregoriańskie-
go 25.04) – zaczął się tyfus plamisty. Na razie 
jest niewiele przypadków zachorowań, ale w 
związku z brakiem należytej higieny możemy 

spodziewać się poważnej epidemii. Cieki wodne 
są również skażone przez trupy ludzi i zwierząt, 
a nasi żołnierze są wyczerpani. Nie wchodzą w 
grę żadne poważne działania zapobiegające 
epidemii. Oczywiście dostajemy z góry wiele 
rozkazów dotyczących zabezpieczenia medycz-
nego wojsk, w których jest mnóstwo dobrych 
rad, ale kompletnie nie przystają one do fron-
towej rzeczywistości. Nie przestrzega się także 
jednego z podstawowych wymogów – nie po-
zwala się żołnierzom na regularny odpoczynek.

Nasz pułk już od dwóch miesięcy jest na 
pierwszej linii i wciąż walczy. Żołnierze są krań-
cowo zmęczeni, zawszeni i makabrycznie brud-
ni. Z ogromnymi problemami wyprosiliśmy 
u wyższego dowództwa pięciodniowy wypoczy-

 Medzilaborce (jar 1915).
Medzilaborce (wiosna 1915).
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ktorých zmysel sme absolútne nechápali. Vojaci 
nemajú spodnú bielizeň, kabáty, čižmy a nikto 
sa nestará o riešenie tohto veľmi ostrého prob-
lému. Hovorí sa, že niekde sa nejaké zásoby na-
chádzajú, ale my sme za  aľ nič nedostali.

Neďaleko v tyle sa rozmiestnila 20. skupina 
Červeného kríža, v ktorej slúžia milučké žienky 
– naparfumované, vyfi ntené a koketne oblečené 
do uniforiem zdravotníckych ses  er milosrden-
stva. Neviem, prečo sem prišli. Splnomocnenec 
Červeného kríža Danič často pozýva a hos   ve-
liacich dôstojníkov zo štábu divízie. Je ľahké si 
domyslieť, čo sa tam deje... Náčelník štábu di-
vízie Prokopovič od veliteľov našich plukov vyža-
duje, aby v hláseniach písali, že Danič pracuje 

pod nepriateľskou paľbou a navrhovali ho na 
udelenie vyznamenaní. Niektoré zo spomenu-
tých žien sa fo  a v starých zákopoch a inscenujú 
zábery z ošetrovania ako keby ranených voja-
kov. Tieto fotky potom zverejňujú petrohradské 
či moskovské časopisy aj s popisom, že ich akté-
ri sa nachádzajú v prvej línii pod nepriateľskou 
paľbou. 

V Krásnom Brode pri Medzilaborciach je plno 
vojska, avšak nikto sa neponáhľa vystriedať 
našu 19. pešiu divíziu na pozíciách. Od začiatku 
vojny sme skoro neoddychovali.  Dnes dorazili 
doplnky tvorené odvedenými brancami naro-
denými v roku 1900! Sú to len chlapci a je mi 
ich veľmi ľúto. Ako dlho ešte potrvá toto hrôzo-
strašné kynoženie ľudí a aké obete si ešte vyžia-
da zlý boh vojny? Ženy a de  ? 

Táto jar nám priniesla jednu novú hrozbu. Na 
našom fronte sa objavili lietadlá. Je skvelé po-

nek. Dwa z tych dni zajęło nam przemieszczanie 
się na piechotę z miejsca na miejsce, którego 
sensu kompletnie nie rozumieliśmy. Żołnierze 
nie mają bielizny, płaszczy, butów i nikt nie sta-
ra się rozwiązać tego problemu. Mówi się, że 
gdzieś są jakieś przydziały, ale my dotychczas 
nic nie dostaliśmy.

Niedaleko na tyłach rozlokowała się 20 Grupa 
Czerwonego Krzyża, w której służą gładkie ko-
bietki – wyperfumowane, wyfi okowane i kokie-
teryjnie ubrane w uniformy medycznych sióstr 
miłosierdzia. Nie wiem po co tu przyjechały. 
Pełnomocnik Czerwonego Krzyża Danicz często 
zaprasza i gości starszych ofi cerów ze sztabu 
dywizji. Łatwo się domyślić, co tam się dzieje... 

Naczelnik sztabu dywizji Prokopo-
wicz wymaga od dowódców naszych 
pułków, by w meldunkach pisali, że 
Danicz pracuje pod nieprzyjaciel-
skim ostrzałem i przedstawiali go do 
odznaczenia. Niektóre z tych kobiet 
fotografują się w starych okopach 
i pozują do zdjęć udając, że opatrują 
rannych żołnierzy. Te zdjęcia potem 
drukują petersburskie, albo mo-
skiewskie czasopisma z podpisem, 
że widoczne na nich osoby znajdują 
się na pierwszej linii pod nieprzyja-
cielskim ostrzałem.

W Krásnym Brodzie koło Medzila-
borec jest pełno wojska, jednak nikt 

się nie kwapi, by zmienić na pozycjach naszą 19 
Dywizję Piechoty. Od początku wojny prawie 
nie odpoczywaliśmy. Dziś przybyły uzupełnienia 
złożone z rekrutów urodzonych w 1900 roku! To 
ledwie chłopcy i strasznie mi ich żal. Jak długo 
jeszcze potrwa ta przerażająca ludzka rzeź i ja-
kich ofi ar zażąda jeszcze okrutny bóg wojny? 
Kobiet i dzieci?

Ta wiosna przyniosła nam jedno nowe zagro-
żenie. Na naszym froncie pojawiły się samoloty. 
Jest piękna pogoda, nieprzyjaciel bezustannie 
krąży po niebie i obserwuje ziemię. Kiedy nade-
szły pierwsze słoneczne dni, wtedy te powietrz-
ne drapieżniki zaczęły latać nad naszymi głowa-
mi. Najpierw jak ptaki krążyły bardzo wysoko 
– na wysokościach niebios, ledwie widoczne 
gołym okiem. Tylko warkot ich silników zdra-
dzał, że nie należą do gromady ptaków. Cieka-
wie było patrzeć przez lornetkę na ten piękny 

Ruský dôstojník v Medzilaborciach.
Rosyjski ofi cer w Medzilaborcach.
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časie, nepriateľ sa usilovne premáva po nebi 
a skúma zem. Keď prišli prvé slnečné dni,  to 
vzdušní dravci začali lietať nad našimi hlavami. 
Najprv ako vtáci krúžili veľmi vysoko-prevysoko 
na nebesách, ledva viditeľní voľným okom. Len 
zvuk ich motorov prezrádzal, že nepatria do ríše 
operencov. Bolo zaujímavé dívať sa cez ďaleko-
hľad na tento krásny vzlet ľudského génia a mali 
sme dokonca radosť z pokorenia vzduchu. Lie-
tadlá sa správali slušne. Niekde si poletovali, 
niečo pozorovali, ale nikomu neubližovali. 

Potom sa ale situácia zhoršila. Začali klesať 
bližšie k zemi a vtedy to začalo! Nad hlavou le   
takýto vták, vznáša sa s vrčiacim motorom, pre-
hľadáva zem pod sebou a potom zrazu – bum! 
Letecká bomba explodovala na-
blízku, alebo zasiahla sústredenie 
konských zásobovacích povozov či 
pochodujúce zálohy. Títo dravci sa 
každý deň stávali drzejšími. Pro   
nim zo zeme poleteli šrapnely a sal-
vy guľometov a pušiek.  Mohlo by 
to potešiť, ak by táto masa guliek 
nepadala naspäť na zem a neohro-
zovala naše vlastné hlavy. 

Vojaci nemajú radi lietadlá. Obá-
vajú sa ich neočakávanos   a prak-
 cky úplnej nemožnos   svojho ukry-
 a.  Vojaci sa nachádzajú v zálohe, 

oddychujú, umývajú sa, v tyle sa cí-
 a bezpečne, keď im zrazu niečo za-

vrčí nad hlavou a jedna za druhou sa sypú bom-
by, ktorých výbuchy ohrozujú ich životy.  A keď 
lietadlo nebombarduje, vypus   dve či tri svet-
lice – dve či tri ligotavé hviezdičky sa ako me-
teority rú  a dole a ostáva za nimi dlhý chvost. 
Tieto dlhé tenké prúžky dymu potom dlho visia 
v  chom bezvetrí.  Vtedy môžeme čakať de-
lostrelecké ostreľovanie s ťažkými granátmi, 
pretože visiace prúžky dymu slúžia ako pozná-
vacie znaky pre nepriateľské batérie.  Dokonca 
aj v hlbokom tyle, dvadsať či tridsať verstv od 
prednej línie môžu lietadla otráviť pokojnú exis-
tenciu.  Aj tam hrozí bombardovanie z lietadla 
a už došlo k dosť smutným prípadom. Naši vo-
jaci nemajú radi lietadlá. Nepriateľskí vojaci ich 
samozrejme  ež nemajú radi, naši Muromci sú 
ešte strašnejší ako ich stroje“. 

Keď na začiatku apríla 1915 zlyhal rozhodujúci 
pokus ruských vojsk o prekonanie Karpát a vyra-

wzlot ludzkiego geniuszu i cieszyliśmy się nawet 
z ujarzmienia przestworzy. Samoloty zachowy-
wały się grzecznie. Trochę polatały, coś poob-
serwowały, ale nikomu nie robiły krzywdy.

Potem niestety sytuacja się pogorszyła. Za-
częły latać bliżej ziemi i wtedy się zaczęło! Leci 
nad głową taki ptak, wznosi się z ryczącym sil-
nikiem, przepatruje ziemię pod sobą i potem 
nagle – bum! Bomba lotnicza wybuchła nieopo-
dal, albo trafi ła w grupę taborów konnych lub 
maszerujące rezerwy. Te drapieżniki stawały 
się z dnia na dzień coraz bardziej krwiożercze. 
W ich stronę poleciały z ziemi szrapnele i salwy 
z karabinów maszynowych i zwykłych. Mogło-
by to być pocieszeniem, gdyby ta masa kul nie 

spadała z powrotem na ziemię i nie trafi ała w 
nasze własne głowy.

Żołnierze nie lubią samolotów. Boją się ich 
nieprzewidywalności i tego, że praktycznie nie 
mają szans, by się przed nimi ukryć. Żołnierze 
są w odwodzie, odpoczywają, myją się, na ty-
łach czują się bezpiecznie. Nagle coś im zawar-
czy nad głową i jedna za drugą sypią się bomby, 
które mogą ich zabić. A gdy samolot nie bom-
barduje, to wypuszcza dwie lub trzy rakiety 
świetlne – dwie lub trzy gwiazdeczki migoczące 
niczym meteoryty, a kiedy spadają w dół to zo-
stawiają za sobą długi ogon. Te długie cienkie 
paski dymu długo potem wiszą w cichym stoją-
cym powietrzu. Wtedy możemy się spodziewać 
ciężkiego ostrzału artyleryjskiego, bo te wiszą-
ce pręgi dymu są znakami rozpoznawczymi dla 
nieprzyjacielskich baterii. Nawet na głębokich 
tyłach, dwadzieścia czy trzydzieści wiorst za 

Ruiny kláštora v Krásnom Brode.
Ruiny klasztoru w Krásnym Brodzie.
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Leták pre rakúsko-uhorských vojakov slúžiaci na iden
 fi káciu lietadiel.

Ulotka dla żołnierzy austro-w
ęgierskich instruująca jak rozpoznaw

ać sam
oloty.
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Dobové hlásenie zobrazujúce situáciu pri obci Habura (6. máj 1915).
Meldunek z czasów I wojny światowej przedstawiający sytuację w miejscowości Habura (6 maja 1915 r.).
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denie Rakúsko-Uhorska z vojny,  na východnom 
fronte došlo v dôsledku toho k celkovej zmene 
strategickej situácie. Ozbrojené sily habsburskej 
monarchie vydržali kri  ckú zaťažkávaciu skúšku 
a vytvorili podmienky pre sústredenie nemec-
kých záloh presunutých zo západného frontu, 
ktoré potom 2. mája 1915 prešli do úspešnej 
ofenzívy pri Gorliciach. Na začiatku mája 1915 
bol prelomený ruský front v západnej Haliči 
a postup nemeckých a rakúsko-uhorských vojsk 
prinú  l ruské velenie k okamžitému s  ahnu  u 
jeho síl z južnej strany Karpát. Oblas  , o ktoré 
ruské vojská tvrdo a za veľkých strát bojovali od 
januára do apríla 1915, museli byť v priebehu 
niekoľkých dní opustené. 

Z priestoru Medzilaboriec bola vytlačená 
33. pešia divízia generálmajora Matveja Alek-
sandroviča (Mahometa Sulejmanoviča) Suľke-
viča.5 Tento zväzok pôvodne držal obranu na 
rieke Dunajec, ale po neúspechu ruskej gene-
rálnej ofenzívy bol v druhej polovici apríla 1915 
s  ahnutý z priestoru budúceho prielomu fron-
tu medzi Gorlicami a Tarnowom a presunutý 
k Medzilaborciam. V hlásení štábu ruského XXI. 
armádneho zboru z 26. apríla 1915 sa nachádza 
informácia o jeho zložení a rozmiestnení: „Na 
pravom krídle zboru sa nachádza úsek divízie 
generálmajora Suľkeviča  – 129. peší pluk, 130. 
peší pluk, 131. peší pluk, oddiel 81. delostre-
leckej brigády a horská batéria 2. sibírskeho  
delostreleckého oddielu. Jej úlohou je úporne 
brániť líniu frontu od rieky Laborec až po výšinu 
547 Dielec. Osobitnú pozornosť je potrebné ve-

5 Generál Suľkevič bol ďalšou významnou historickou osobnosťou, 
ktorú vojnový osud zavial do Medzilaboriec. Išlo o litovského Tatára, 
ktorý sa v momente uskutočnenia boľševického prevratu v novem-
bri 1917 nachádzal na Kryme, kde formoval I. moslimský armádny 
zbor Ruskej republiky. S podporou krymských Tatárov a miestnych 
pro  komunis  ckých Rusov zlikvidoval tzv. Tavrijskú sovietsku socia-
lis  ckú republiku a v júni 1918 s nemeckým súhlasom sformoval tzv. 
Krymskú regionálnu vládu. Suľkevič v nej naraz zastával funkcie pre-
miéra, ministra obrany a ministra vnútra. Orientoval sa na spoluprácu 
s Nemeckom a Tureckom a snažil sa o vytvorenie štátneho útvaru na 
Kryme nezávislého od ukrajinskej vlády. Po porážke Centrálnych moc-
nos   odišiel z Krymu a prijal ponuku Azerbajdžanskej demokra  ckej 
republiky vstúpiť do jej služieb. Do hlavného mesta Baku pricestoval 
v marci 1919 a na základe svojich vojenských skúsenos   bol menova-
ný za náčelníka generálneho štábu. Suľkevič sa pus  l do posilňovania 
armády nového štátu a organizačne koordinoval jej rozvoj. Nemal 
však k dispozícii veľa materiálnych zdrojov a ani veľa času. V septem-
bri 1919 britské vojská opus  li územie Azerbajdžanskej demokra  ckej 
republiku a prestali pôsobiť ako jej protektor. Leninov režim využil 
vzniknutú situáciu a zorganizoval v Baku komunis  cký prevrat, kto-
rému okamžite poskytla tzv. „internacionálnu pomoc“ Červená ar-
máda. Jednotky sovietskej 11. armády prekročili hranice 27. apríla 
1920 a obsadili celý Azerbajdžan. V krajine začali pôsobiť boľševické 
represívne orgány „Čeka“ (Výnimočná komisia pre boj s kontrarevolú-
ciou) a ich obeťou sa stal aj Suľkevič, ktorý bol zatknutý a v mestskom 
väzení v Baku popravený.

pierwszą linią, samoloty potrafi ą zatruć spokoj-
ne życie. Nawet tam grozi bombardowane lot-
nicze i doszło już do nieszczęść. Nasi żołnierze 
nie lubią samolotów. Nieprzyjacielscy żołnierze 
też ich oczywiście nie lubią, nasi Muromcy są 
jeszcze straszniejsi niż ich maszyny“. 

Kiedy na początku kwietnia 1915 r. kończy-
ła się fi askiem decydująca próba pokonania 
Karpat przez rosyjskie wojska i wyłączenia Au-
stro-Węgier z wojny, sytuacja strategiczna na 
froncie wschodnim uległa w związku z tym cał-
kowitej zmianie. Siły zbrojne monarchii habs-
burskiej wytrzymały niezwykle ciężką próbę 
i pozwoliły zgrupować się niemieckim rezer-
wom przeniesionym z frontu zachodniego, któ-
re potem 2 maja 1915 r. rozpoczęły zwycięską 
ofensywę pod Gorlicami. Na początku maja 
1915 r. został przełamany rosyjski front w Gali-
cji Zachodniej, a ruchy niemieckich oraz austro-
-węgierskich wojsk zmusiły rosyjskie dowódz-
two do natychmiastowego wycofania jego sił 
z południowej strony Karpat. Tereny, o które 
rosyjskie wojska ciężko i z ogromnymi stratami 
walczyły od stycznia do kwietnia 1915 r., musia-
ły zostać opuszczone w ciągu kilku dni.

Z rejonu Medzilaborec została wypchnięta 33 
Dywizja Piechoty generała majora Macieja Alek-
sandrowicza (Mahometa Sulejmanowicza) Sul-
kiewicza.5 Formacja ta pierwotnie obroniła się 
na rzece Dunajec, ale po klęsce głównej ofensy-
wy rosyjskiej została w drugiej połowie kwietnia 
1915 r. wycofana z rejonu przyszłego przełama-

5 Generał Sulkiewicz był kolejną ważną postacią historyczną, którą 
wichry wojny rzuciły do Medzilaborec. Był to litewski Tatar, który w mo-
mencie bolszewickiego przewrotu w listopadzie 1917 r. znajdował się 
na Krymie, gdzie formował I Muzułmański Korpus Republiki Rosyjskiej. 
Przy wsparciu Tatarów krymskich i lokalnych rosyjskich antykomunis-
tów zlikwidował tzw. Socjalistyczną Republikę Taurydy, a w czerwcu 
1918 r. sformował, za niemieckim przyzwoleniem, Krymski Rząd Regio-
nalny. Sulkiewicz pełnił w nim równocześnie funkcję premiera, ministra 
obrony i spraw wewnętrznych. Opowiadał się za współpracą z Niem-
cami i Turcją oraz zabiegał o założenie na Krymie państwa niezależne-
go od ukraińskiego rządu. Po klęsce państw centralnych opuścił Krym 
i przyjął propozycję Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu, by wstą-
pić na jej służby. Do stolicy - Baku przyjechał w marcu 1919 r., gdzie ze 
względu na jego wojskowe doświadczenia został mianowany naczelni-
kiem sztabu generalnego. Sulkiewicz zaczął wzmacniać armię nowego 
państwa i organizacyjnie koordynował jej rozwój. Nie miał jednak zbyt 
dużych środków fi nansowych, ani czasu. We wrześniu 1919 r. brytyj-
skie wojska opuściły terytorium Demokratycznej Republiki Azerbejdża-
nu i przestały być jej protektorem. Reżim Lenina wykorzystał tę sytu-
ację i zorganizował przewrót komunistyczny w Baku, któremu Armia 
Czerwona natychmiast udzieliła tzw. „internacjonalistycznej pomocy“. 
Jednostki sowieckiej 11 Armii przekroczyły granice 27 kwietnia 1920 
r. i zajęły cały Azerbejdżan. W kraju zaczęły działać bolszewickie orga-
ny represji „Czeka“ (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki 
z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy), której ofi arą stał 
się Sulkiewicz. Został aresztowany, osadzony w więzieniu miejskim w 
Baku, a następnie rozstrzelany.
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novať výnimočne silnému opevneniu výšin 457 
a 564 (južne od Ňagova a Čabaloviec). Štáb di-
vízie v Medzilaborciach“.

Vojaci ruskej 33. pešej divízie po intenzívnych 
bojoch a v dôsledku silného tlaku pro  vníka 6. 
mája 1915 vyprázdnili Medzilaborce. Posledné 
útvary generála Suľkeviča ustúpili z tejto čas   
dnešného Slovenska cez Lupkovský priesmyk 
7. mája 1915. V tesnom závese za nemeckými 
a rakúsko-uhorskými vojskami vstúpil do mesta 
aj vojnový korešpondent F. Göndör, ktorý v tla-
či publikoval svoju reportáž poznačenú dobo-
vou propagandou: „Rusi za žiadnych okolnos   
nechceli opus  ť 
Medzilaborce, 
a v tejto čas   
Uhorska sa dr-
žali najdlhšie.  
Potom však po 
vražedných bo-
joch  predsa len 
museli ustúpiť. 
Do mesta som 
dorazil len nie-
koľko hodín po 
vyhnaní Rusov. 
V Medzilabor-
ciach bol ich od-
por mimoriadne 
húževnatý. Výšiny lemujúce mestečko bolo po-
trebné obsadiť v krvavých zápasoch a na úbo-
čiach kopcov sa povaľovali stovky mŕtvol. 

Pred hotelom Schönfeld, ktorý stojí opro   roz-
strieľanej budove železničnej stanice, sa mi na-
skytol nezabudnuteľný pochmúrny obraz. Pod 
holým nebol na nosidlách ležali stovky ranených 
vojakov. Ruskí, nemeckí a uhorskí ranení ved-
ľa seba. Včera ešte s puškami a bodákmi pro   
sebe bojovali a dnes s boľavými ranami, v mu-
kách a v horúčkach, ležia vedľa seba.  Nepreja-
vujú voči sebe zášť a so zlomenými pohľadmi, 
krotko, takmer so sústrasťou sa na seba navzá-
jom dívajú. Prežíva v nich hlboká solidarita s tr-
piacimi ľuďmi...  Spolu sa dostali do tejto biedy 
a v niekdajšom pro  vníkovi už nevidia príčinu 
svojho utrpenia, veď všetci trpia rovnako a vzá-
jomne sa ľutujú...

Vo veľkej prevahe sú ranení ruskí vojaci. 
Straty Rusov sú spravidla nepomerne väčšie, 
ako v počte padlých, tak aj v počte ranených. 

nia frontu między Gorlicami a Tarnowem i prze-
niesiona w stronę Medzilaborec. W meldunkach 
sztabu rosyjskiego XXI Korpusu z 26 kwietnia 
1915 r. znajduje się informacja o jego składzie 
i rozmieszczeniu: „na prawym skrzydle korpusu 
znajduje się odcinek dywizji generała majora Sul-
kiewicza – 129 Pułk Piechoty, 130 Pułk Piechoty, 
131  Pułk Piechoty, oddział 81 Brygady Artylerii 
i bateria górska 2 Syberyjskiego Oddziału Artyle-
ryjskiego. Jej zadaniem jest za wszelką cenę bro-
nić linii frontu od rzeki Laborec aż do wzgórza 
547 Dielec. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
to, by zbudować wyjątkowo silne umocnienia na 

wzgórzach 457 
oraz 564 (na po-
łudnie od Ňago-
va i Čabaloviec). 
Sztab dywizji 
w Medzilabor-
cach“.

Żołnierze ro-
syjskiej 33 Dywi-
zji Piechoty po 
intensywnych 
walkach i w wy-
niku silnego na-
poru przeciwni-
ka 6 maja 1915 
r. opuścili Me-

dzilaborce. Ostatnie oddziały generała Sulkie-
wicza wycofały się z tej części obecnej Słowacji 
przez Przełęcz Łupkowską 7 maja 1915 r. W bar-
dzo krótkim czasie za niemieckimi a austro-wę-
gierskimi wojskami przybył do miasta również 
korespondent wojenny F. Göndör, który opu-
blikował w prasie swój reportaż przesiąknięty 
ówczesną propagandą: „Rosjanie pod żadnym 
pozorem nie chcieli opuścić Medzilaborec i w 
tej części Węgier trzymali się najdłużej. Potem 
jednak po morderczych walkach musieli się wy-
cofać. Do miasta przybyłem w zaledwie kilka 
godzin po przepędzeniu Rosjan. W Medzilabor-
cach ich opór był wyjątkowo zacięty. Wzgórza 
otaczające miasteczko trzeba było zdobywać w 
krwawych bojach, a na stokach walały się setki 
trupów.

Przed hotelem Schönfeld, który stoi naprze-
ciwko roztrzaskanego budynku dworca kole-
jowego, zobaczyłem niezapomnianą i ponurą 
scenę. Pod gołym niebem leżały na noszach 

Vojnové škody v meste Medzilaborce.
Zniszczenia wojenne w mieście Medzilaborce.



  

194



  

195

Lí
ni

a 
fro

nt
u 

v 
Ka

rp
at

oc
h 

– 
sit

uá
ci

a 
k 

01
.0

5.
 –

 0
6.

05
.1

91
5.

Li
ni

a 
fro

nt
u 

w
 K

ar
pa

ta
ch

 –
 sy

tu
ac

ja
 n

a 
01

.0
5.

 –
 0

6.
05

.1
91

5.



  

196

V hrozných podmienkach ležia v medzilabo-
reckom prachu pred hotelom Schönfeld ranení 
ruskí zajatci. Komu sa neušli nosidlá, ten leží na 
zemi.  Všetci majú žlté a od utrpenia smrteľne 
vyčerpané tváre, mnohí od boles   škrípu zuba-
mi, iní skrútení nehybne ležia v prachu ako mŕt-
voly.  Niektorí majú zakrvavené šaty a mnoho 
ich leží vo veľkej mláke krvi. Uniformy i nosidlá 
sú presiaknuté krvou, ktorá kvapká na zem. 

A znovu privážajú ďalších ranených,  niektorí 
z nich  sú schopní ísť na vlastných nohách, tacka-
júc sa a vzájomne sa podopierajúc.  Medzi nimi 
vidím jedného chorého uhorského husára, ktorý 
nesie na chrbte úbohého ruského vojaka s obo-
ma nohami prestrelenými. Popri jednorukých 
ruských vojakoch ležia beznohí, ďalší ležia so 
zranenou hlavou, s prestrelenou hruďou či s tvá-
rou, ktorú roztrhal šrapnel. Mnohým je vidieť ich 
nahé telá so zaschnutou krvou a hnisom. Všade 
počuť ťažké vzdychy, dusivé chrčanie, od boles   

setki rannych żołnierzy. Rosyjscy ranni, niemiec-
cy ranni i węgierscy ranni obok siebie. Jeszcze 
wczoraj walczyli ze sobą na karabiny i bagnety, 
a dziś z bolesnymi ranami, w mękach i gorącz-
kach leżą obok siebie. Nie żywią do siebie niena-
wiści i opuszczonym wzrokiem, krótko, niemal 
z litością zerkają na siebie nawzajem. Przeważa 
wśród nich solidarność cierpiących ludzi. Ra-
zem znaleźli się w tych tarapatach i nie widzą 
już w dawnym przeciwniku, przyczyny swojego 

cierpienia, przecież wszyscy sobie 
wzajemnie współczują...

Ogromną przewagę stanowią tu 
ranni rosyjscy żołnierze. Straty Ro-
sjan są najczęściej niewspółmier-
nie większe, zarówno jeśli chodzi 
o liczbę poległych, jak i liczbę ran-
nych. W okropnych warunkach 
leżą w medzilaboreckim pyle przed 
hotelem Schönfeld ranni rosyjscy 
jeńcy. Dla kogo nie starczyło noszy, 
ten leży na ziemi. Wszyscy mają 
pożółkłe i śmiertelnie zmęczone 
cierpieniem twarze, wielu zgrzyta 
zębami z bólu, inni skuleni, leżą w 
pyle bez ruchu jak martwi. Niektó-
rzy mają zakrwawione ubrania, 
a wielu z nich leży w wielkich ka-
łużach krwi. Mundury i nosze są 
przesiąknięte krwią, która skapuje 
na ziemię.

I znowu przywożą kolejnych ran-
nych, niektórzy z nich są w stanie 
iść o własnych siłach, kuśtykając 
i podpierając się nawzajem. Mię-
dzy nimi widzę jednego chorego 
węgierskiego huzara, który niesie 
na plecach nieszczęsnego rosyj-
skiego żołnierza z przestrzelonymi 

obiema nogami. Obok jednorękich rosyjskich 
żołnierzy leżą ci bez nóg, dalej leżą ranni w gło-
wę, z przestrzeloną klatką piersiową lub twa-
rzą, którą rozszarpał szrapnel. Wielu spod mun-
durów wystaje nagie ciało ze zaschniętą krwią 
i ropą. Wszędzie słychać jęki, dławiące charcze-
nie, widać zastygłe w bólu twarze i nieruchome 
białka wywróconych oczu. Takie sceny przypra-
wią człowieka o dreszcze.

Wszystkich tych nieszczęsnych rannych ze-
brano ze wzgórz wokół Medzilaborec. Było tam 

Zničená budova železničnej stanice v Medzilaborciach.
Zniszczony budynek dworca kolejowego w Medzilaborcach.
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znetvorené tváre a meravé bielka vyvrátených 
očí. Z tohto výjavu človeku chodí mráz po chrbte.

Všetkých týchto úbohých ranených pozbierali 
z kopcov v okolí Medzilaboriec. Bolo tam toľko 
mŕtvych, že ich nes  hali pochovávať. Aj rane-
ných je toľko, že ich nevládzu  všetkých pozbie-
rať, nedokážu ich ani  len prechodne umiestniť 
pod prístrešok.  Všetky izby hotela Schönfeld sú 
už plné, aj v pivnici ležia ranení, a priestor  pred 
hotelom je  ež zaplnený ranenými.  Jeden ruský 
vojak z Kišiňova hovorí, že šesť týždňov trpel so 
zranením a vliekol sa sem a tam dovtedy, až sa 
dostal do Medzilaboriec, kde mu obviazali rany. 
Ruskí vojaci s hroznými zraneniami tri, štyri, či 
päť týždňov ležia v kopcoch a občas dostanú 
jedlo od ustupujúcich jedno  ek.

Pri železničnej stanici v Medzilaborciach je 
vojnový cintorín plný čerstvých hrobov. V pr-
vom hrobe spočívajú dvaja uhorskí honvédi: 

tylu martwych, że nie nadążano ich chować. 
Rannych też jest tylu, że nie sposób ich wszyst-
kich zebrać, nie można ich nawet tymczasowo 
schować pod dach. Wszystkie pokoje w hotelu 
Schönfeld są już pełne, nawet w piwnicy leżą 
ranni, a miejsce przed hotelem też jest zapeł-
nione rannymi. Pewien rosyjski żołnierz z Kiszy-
niowa mówi mi, że jest od sześciu tygodni ranny 
i tułał się po różnych miejscach dopóty, dopóki 
nie dostał się do Medzilaborec, gdzie mu opa-
trzono rany. Rosyjscy żołnierze z ciężkimi rana-
mi trzy, cztery czy pięć tygodni leżą w górach 
i czasami dostają jedzenie od wycofujących się 
jednostek.

Przy stacji kolejowej w Medzilaborcach jest 
cmentarz wojenny pełen świeżych grobów. W 
pierwszym grobie są pochowani dwaj węgier-
scy honwedzi Lajos Makra i Sándor Papp. Zmar-
li 13 maja 1915 r. Niedaleko jest grób Ferenca 

Avia  k B.I.
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vojaci Lajos Makra a Sándor Papp. Zomreli 13. 
mája 1915. Neďaleko je hrob Ferenca Szálayho 
a Izora Lich  ga. Ďalej je vedľa seba mnoho hro-
bov ruských vojakov, a potom hroby nemeckých 
vojakov. Celý tento vojnový cintorín má medzi-
národný charakter. 

Vojdem do mestečka, väčšina Medzilaboriec 
leží v ruinách a ten dom, ktorý nebol rozstrie-
ľaný alebo podpálený je vyrabovaný a neobý-
vateľný. Medzi ruinami sa poneviera sotva pár 
ľudí, väčšina miestnych obyvateľov u  ekla. Prví 
navrá  lci, slečna lekárnička a stará vedúca po-
šty, už chodia medzi úplne zničenými domami 
a ulicami. So slzami v očiach sa pozerajú na ke-
dysi prekvitajúce Medzilaborce, ktoré Rusi  zni-
čili a takmer zrovnali so zemou“.

Osudový význam karpatských bojov veľmi 
výs  žne charakterizujú slová K. Keľnera, ktorý 
počas I. svetovej vojny slúžil ako dôstojník v 9. 
streleckom pluku ruskej 3. streleckej divízie 
a v zime a na jar 1915 sa osobne sa zúčastnil bo-
jov na juhovýchod od Medzilaboriec. V ruskej 
občianskej vojne bojoval pro   Leninovmu reži-
mu a po víťazstve komunis  ckej diktatúry emig-
roval do západnej Európy. V roku 1936 s od-
stupom vyše dvoch desaťročí  o týchto bojoch 
napísal: „Karpaty! Divoká a očarujúca príroda. 
Strmé svahy, kľukaté potoky, rozmočené úžľa-
biny. V zime všetko zavalené hlbokým snehom. 
Karpaty! Zalesnené kopce, ktorých výška pre-
konáva  síc metrov a ktoré videli stovky bojov. 
Tieto výšiny dobíjali hrdinovia našej statočnej 
armády a stáli desiatky  sícov ruských životov. 
Zlovestné Karpaty! Pripravili nás o najlepších 
kádrových dôstojníkov a vojakov, ktorých si rus-
ká armáda starostlivo vycvičila v mierových ča-
soch. Spôsobili, že vojna sa na  ahla na niekoľ-

Szálayho i Izydora Lich  ga. Dalej znajdują się 
obok siebie liczne groby rosyjskich żołnierzy, 
a potem groby niemieckich żołnierzy. Cały ten 
cmentarz wojenny ma międzynarodowy cha-
rakter.

Wchodzę do miasteczka, większa część Me-
dzilaborec leży w ruinie, a te z domów, które nie 
zostały zbombardowane lub podpalone, zosta-
ły splądrowane i nie nadają się do zamieszka-
nia. Między ruinami wałęsa się zaledwie kilku 
ludzi, większość tutejszych mieszkańców ucie-
kła. Pierwsi powracający: panna aptekarka 
i stara kierowniczka poczty już chodzą między 
doszczętnie zniszczonymi domami i ulicami. 
Ze łzami w oczach patrzą na niegdyś kwitnące 
Medzilaborce, które Rosjanie zniszczyli i niemal 
zrównali z ziemią“.

Rozstrzygające znaczenie karpackich walk bar-
dzo dokładnie charakteryzują słowa K. Kelnera, 
który służył podczas I wojny światowej jako 
ofi cer w 9 Pułku Strzelców rosyjskiej 3 Dywizji 
Strzelców, a zimą i wiosną 1915 r. brał udział w 
walkach na południowy wschód od Medzilabo-
rec. W rosyjskiej wojnie domowej walczył z re-
żimem Lenina, a po zwycięstwie komunistycz-
nej dyktatury wyemigrował na zachód Europy. 
W 1936 roku z perspektywy dwóch dekad napi-
sał o tych walkach tak: „Karpaty! Dzika i czaru-
jąca przyroda. Strome zbocza, wijące się potoki 
i rozmokłe wąwozy. W zimie wszystko zasypane 
głębokim śniegiem. Karpaty! Zalesione szczy-
ty, których wysokość przekracza tysiąc metrów 
i które widziały setki walk. Te szczyty zdobywali 
bohaterowie naszej dzielnej armii i kosztowały 
dziesiątki tysięcy rosyjskich istnień. Złowieszcze 
Karpaty! Zabrały nam najlepszych kadrowych 
ofi cerów i żołnierzy, których rosyjska armia 
starannie sobie wyćwiczyła w czasach pokoju. 

Steyr M1912.Luger P.08.
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ko rokov a vytvorila podmienky pre nešťastnú 
februárovú revolúciu a kataklizmu boľševického 
prevratu. Popri tom nám však Karpaty dali mož-
nosť ukázať celému svetu slávu a chrabrosť dôs-
tojníkov a vojakov cárskej armády. Krvou týchto 
mužov sú zaliate svahy karpatských výšin a ich 
nespočetnými hrobmi sú posiate karpatské lesy. 
V nich pod nenápadnými pravoslávnymi krížmi 
ležia nezvestní ruskí vojaci...“  

     Tieto slová predstavujú symbolický epitaf  
na pamiatku nielen ruských, ale aj rakúsko-
-uhorských a nemeckých vojakov, ktorí stra  li 
svoje životy v Karpatoch. Najväčšie obete pri-
niesla rozhodujúca ruská ofenzíva, počas kto-
rej sa Medzilaborce na prelome marca a apríla 
1915 stali ťažiskom jednej z najvýznamnejších 
bi  ek I. svetovej vojny. Do európskej vojenskej 
histórie vstúpili  eto boje ako „Veľkonočná bit-
ka v Karpatoch“ a ruská vojenská historiografi a 
ich označuje za „Tre  u karpatskú bitku“.

Spowodowały, że wojna ciągnęła się kilka lat 
i przyczyniły się do nieszczęść rewolucji lutowej 
i kataklizmu bolszewickiego przewrotu. Oprócz 
tego Karpaty pozwoliły pokazać całemu światu 
sławę i odwagę ofi cerów i żołnierzy armii car-
skiej. Krwią tych ludzi są zalane zbocza karpac-
kich wzgórz, a ich niezliczone groby są rozsiane 
w karpackich lasach. W nich pod niepozornymi 
prawosławnymi krzyżami leżą nieznani rosyjscy 
żołnierze...“ 

Te słowa to epitafi um nie tylko dla rosyjskich, 
ale także austro-węgierskich i niemieckich żoł-
nierzy, którzy stracili swoje życie w Karpatach. 
Najwięcej ofi ar pochłonęła decydująca rosyjska 
ofensywa, podczas której Medzilaborce stały 
się na przełomie marca i kwietnia 1915 r. cen-
tralnym punktem jednej z najważniejszych bi-
tew I wojny światowej. W europejskiej historii 
wojskowości walki te są znane jako „Bitwa Wiel-
kanocna w Karpatach“, a rosyjska historiografi a 
wojskowa nazywa je „Trzecią Bitwą Karpacką“.
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Mar  n DROBŇÁK

Vojnové cintoríny a pamätníky v Medzilaborciach
Cmentarze i pomniki wojenne w Medzilaborcach
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Rozsah bojovej činnos   a strát v prvých me-
siacoch prvej svetovej vojny bol obrovský. 
V otázke evidencie a pochovávania padlých 
vojakov nebolo možné spoliehať sa na zavede-
né postupy z mierových časov. Množstvo obe   
na fronte v Haliči a Karpatoch nú  lo velenie 
rakúsko-uhorskej armády systema  cky sa zao-
berať organizáciou celého procesu vojenského 
pohrebníctva a budovania vojnových cintorí-
nov.

Počas prebiehajúcej bojovej činnos   nebolo 
dostatok priestoru pre dôkladné pochovanie 
padlých vojakov. Bývalé bojisko bolo posia-
te  síckami provizórnych hrobov. Vojaci boli 
pochovávaní v plytkých hroboch obvykle na 
mieste, kde padli. Často 
vznikol provizórny cintorín 
len pár metrov od bývalej 
frontovej línie. Pozostatky 
mnohých vojakov ani ne-
boli pochované a nachá-
dzali sa roztrúsené v kra-
jine. V čase prebiehajúcej 
bojovej činnos  , resp. tes-
ne po jej skončení, prá-
ce spojené s budovaním 
provizórnych vojnových 
cintorínov zabezpečovali 
Oddiely čistenia a sanácie 
bojiska, ktoré spadali pod 
jednotlivé tylové veliteľ-
stvá. V prvom rade bolo 
ich úlohou vyčis  ť bojisko 
od voľne ležiacich padlých 
vojakov a vybudo-
v ať provizórne voj-
nové cintoríny. Pri 
tejto činnos   úzko 
s p o l u p r a c o v a -
li s veliteľstvami 
nasadených jed-
no  ek, ale aj na-
príklad poľným 
žandárstvom, kto-
ré pomáhalo pri 
evidencii padlých 
vojakov.

Po defi ni  vnom 
vzdialení sa fron-
tu musela byť vy-

W pierwszych miesiącach pierwszej wojny 
światowej zasięg działań bojowych i związanych 
z nimi strat w ludziach był porażający. Proce-
dury z czasów pokoju zupełnie nie przystawały 
do potrzeb ewidencjonowania i grzebania po-
ległych żołnierzy. Liczba ofi ar walk na froncie 
w Galicji oraz w Karpatach zmusiła dowództwo 
armii austro-węgierskiej, by w systematyczny 
sposób zajęło się zorganizowaniem całego po-
grzebnictwa wojskowego i budowania cmenta-
rzy wojennych.

Podczas walk nie było czasu, by w odpowiedni 
sposób grzebać poległych żołnierzy. Dawne pole 
walki było usiane tysiącami prowizorycznych 
grobów. Żołnierzy chowano w płytkich grobach, 

najczęściej tam, gdzie padli. 
Prowizoryczne cmentarze 
często powstawały zaled-
wie parę metrów od linii 
frontu. Szczątków wielu żoł-
nierzy nawet nie zdołano 
pogrzebać i były rozrzucone 
po całym terenie walk. W 
trakcie działań wojennych 
lub tuż po ich zakończeniu 
prace związane z budo-
waniem prowizorycznych 
cmentarzy wojennych wy-
konywały oddziały oczysz-
czania i sanacji pola walki, 
które podlegały poszczegól-
nym dowództwom jedno-
stek na tyłach frontów. Ich 
zadaniem było czyszczenie 

pola walki z niepo-
grzebanych ciał, ale 
przede wszystkim 
oddziały te budo-
wały prowizorycz-
ne cmentarze. Pod-
czas tych działań 
ściśle współpraco-
wały z dowództwa-
mi przebywających 
tam jednostek, a 
także z żandarme-
rią polową, która 
pomagała sporzą-
dzać ewidencję po-
ległych żołnierzy.

Padlí vojaci na bojisku (pravdepodobne pri Medzilaborciach).
Żołnierze polegli na polu bitwy (prawdopodobnie pod Medzilaborcami).
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riešená otázka budovania stálych vojnových 
cintorínov. Nepochované ľudské telá  a provi-
zórne plytké hroby predstavovali hygienické 
riziko. Nezanedbateľné bolo aj ekonomické 
hľadisko. Počas budovania provizórnych poh-
rebísk sa vojaci nezaoberali tým, na akom po-
zemku sa nachádzajú a kto je vlastníkom. Po 
skončení bojov sa vrá  li majitelia jednotlivých 
pozemkov a zis  li, že na mnohých lúkach, po-
liach, záhradách, ale aj v blízkos   ich domov 
sa nachádzajú čerstvé hroby. Obyvateľstvo tak 
nemohlo využívať svoje pozemky pre vlastnú 
obživu. Okrem vymenovaných dôvodov (hy-
gienických, ekonomických a humanitárnych), 
existovali aj dôvody e  cké a poli  cké. Proces 
budovania vojnových cintorínov bol postave-
ný  na idei, že s každým vojakom, ktorý padol, 
má byť naložené ako s hrdinom. Táto myšlien-
ka ovplyvňovala celý proces budovania vojno-
vých cintorínov. Telo každého padlého vojaka 
malo byť dôstojne pochované a pokiaľ to bolo 
možné, aj iden  fi kované. Rovnako malo byť 
naložené s telami vojakov rakúsko-uhorskej ar-
mády a jej spojencov (nemecká armáda), ako 
aj s telami vojakov nepriateľskej – ruskej armá-
dy. Celý proces výstavby vojnových cintorínov 
v rakúsko-uhorskej monarchii tak môžeme po-
važovať za v histórii málo vídaný hlboký prejav 
humanizmu v otázke pochovávania padlých 
vojakov.

Za účelom realizácie výstavby komplexu voj-
nových cintorínov podľa spomenutých zásad 
bol v roku 1915 Ministerstvom vojny zriade-
ný Odbor vojnových hrobov  (Kriegsgräber-
-abteilung – KGA). Prácu v teréne vykonávali 
Inšpekcie vojnových hrobov, ktoré pôsobili pri 
veliteľstvách armádnych zborov – hlavne tých, 
na území ktorých prebiehali bojové operácie. 
Pre oblasť Karpatského frontu túto úlohu za-
bezpečovala Inšpekcia vojnových hrobov pri 
Zborovom veliteľstve Košice. V roku 1917 bol 
9. Odbor vojnových hrobov pri Ministerstve 
vojny. (9./K.Gr.A.) premenovaný na 10. Odbor 
strát pri Ministerstve vojny (10/V.L.A.) Tento 
úrad fungoval až do konca prvej svetovej vojny. 
Okrem výstav vojnových cintorínov pod jeho 
právomoci  ež patrila evidencia strát, a to vo 
frontovom p ásme, ako aj v zázemí frontu. 

Samotnú výstavbu vojnových cintorínov rea-
lizovali zruční remeselníci, najmä tesári, stolári, 

Po ostatecznym oddaleniu się frontu musiała 
zostać rozwiązana kwes  a zbudowania stałych 
wojskowych cmentarzy wojennych. Niepocho-
wane ludzkie ciała oraz prowizoryczne płytkie 
groby stanowiły zagrożenie epidemiologiczne. 
Istotny był też aspekt ekonomiczny. Podczas bu-
dowania prowizorycznych cmentarzy żołnierzy 
nie interesowało, do kogo należy ziemia, na któ-
rej je budują. Po zakończeniu walk wrócili właści-
ciele tych terenów i zobaczyli w pobliżu swoich 
domów świeże groby. Nie mogli więc korzystać 
z pól i ogrodów, by zabezpieczyć swój byt. Poza 
wymienionymi już powodami epidemiologicz-
nymi, ekonomicznymi i humanitarnymi istniały 
jeszcze kwes  e etyczne oraz polityczne. Ideą 
budowania nowych cmentarzy wojennych było 
założenie, że każdego poległego żołnierza nale-
ży traktować jak bohatera. Idea ta miała wpływ 
na całą koncepcję budowania cmentarzy wo-
jennych. Każdy poległy miał być pochowany z 
szacunkiem i, jeśli to możliwe, zidentyfi kowa-
ny. Ciała żołnierzy armii austro-węgierskiej i jej 
sprzymierzeńców (armii niemieckiej), jak i cia-
ła żołnierzy wrogiej – rosyjskiej armii miały być 
traktowane jednakowo. Cały proces budowy 
cmentarzy wojennych na terenie monarchii au-
stro-węgierskiej można zatem uważać za rzadko 
spotykany w historii przejaw humanizmu doty-
czący pochówku poległych żołnierzy.

W celu zbudowania kompleksu cmentarzy wo-
jennych według opisanych reguł, Ministerstwo 
Wojny powołało w 1915 r. Wydział Grobów Wo-
jennych (Kriegsgräber-abteilung – KGA). Pracę 
w terenie wykonywały Inspekcje Grobów Wo-
jennych, które działały przy dowództwach kor-
pusów – przede wszystkim tych, na terenach 
których odbywały się operacje wojenne. Na 
terenie frontu karpackiego zadaniem tym zaj-
mowała się Inspekcja Grobów Wojennych przy 
dowództwie korpusu w Koszycach. W 1917 roku 
9 Wydział Grobów Wojennych przy Minister-
stwie Wojny (9./K.Gr.A.) został przemianowany 
na 10 Wydział Strat przy Ministerstwie Wojny 
(10/V.L.A.). Urząd ten działał do końca pierwszej 
wojny światowej. Poza budowaniem cmentarzy 
wojennych do jego obowiązków należało rów-
nież ewidencjonowanie strat zarówno na linii 
frontu, jak i na jego tyłach.

Samą budową cmentarzy wojennych zajmo-
wali się zręczni rzemieślnicy, przede wszystkim 
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murári či kamenári. Pracovali 
pod vedením talentovaných 
architektov v uniformách. 
Architek   vytvárali jedineč-
né projekty cintorínov a voj-
nových pamätníkov, z kto-
rých mnohé mali obrovskú 
umeleckú a kultúrnu hod-
notu. Cintoríny v krajine boli 
umiestňované tak, aby boli 
dominantou okolitej krajiny, 
no zároveň aby vhodne za-
padli do prostredia, v ktorom 
sa nachádzajú. Vychádzalo sa 
z už spomenutého predpo-
kladu, že vojnový cintorín má 
byť hlavne pietnym miestom 
pre padlých hrdinov. 

Špinavú prácu, ktorá súvisela so zbieraním 
rozkladajúcich sa  el, robili vojnoví zajatci. Ta-
káto pracovná povinnosť bola veľmi nepríjem-
ná. Telesné pozostatky vojakov sa nachádzali 
v pokročilom štádiu rozkladu. S pozostatkami 
sa manipulovalo pomocou bežných pracov-
ných nástrojov. Pracovalo sa s primi  vnymi 
ochrannými prostriedkami, čo nevyhnutne 
viedlo k ochoreniu mnohých príslušníkov exhu-
mačných skupín. Tieto ochorenia sa nezriedka 
končili smrťou.

  
Po skončení prvej svetovej vojny prevzala zod-

povednosť za všetky vojnové cintoríny a hroby 
na svojom území Československá republika. Od 
mája 1919 bola vykonaná dotazníková akcia. 
Všetkým zainteresovaným úradom boli posie-
lané informačné dotazníky za účelom získania 
základného prehľadu o počtoch vojnových cin-
torínov, hrobov, obe   a ich národnos  . Na tej-
to akcii sa zúčastnili obecné úrady, posádkové 
veliteľstvá, žandárske stanice, inš  túcie, ktoré 
viedli matriky, majitelia pozemkov, na ktorých 
sa nachádzali cintoríny a podobne. Postupne 
sa začala vytvárať aj agenda vojnových hrobov 
a pohrebísk. Na Ministerstve obrany bol vy-
tvorený Ústredný inšpektorát vojnových hro-
bov. Mal zastrešovať všetky ak  vity súvisiace 
s vojnovými cintorínmi. V jednotlivých čas  ach 
štátu podliehali inšpektorátu Zemské inšpekcie 
vojnových hrobov. Riešili rozsah stavebných 
úprav na cintorínoch, dopĺňanie evidencie, 

cieśle, stolarze, murarze i kamieniarze. Praco-
wali pod kierunkiem utalentowanych architek-
tów w mundurach. Architekci tworzyli wyjątko-
we projekty cmentarzy i pomników wojennych, 
z których wiele było wybitnymi dziełami sztuki 
o wartości kulturowej. Cmentarze te były sytu-
owane w terenie w taki sposób, by stawały się 
dominującym elementem krajobrazu, a rów-
nocześnie komponowały się z nim. Założeniem 
było, jak już wspomniano, że cmentarz wojen-
ny ma być przede wszystkim miejscem pamięci, 
poświęconym poległym bohaterom.

Brudną pracę, polegająca na zbieraniu roz-
kładających się ciał, wykonywali jeńcy wojen-
ni. Była ona nie tylko bardzo nieprzyjemna, ale 
również niebezpieczna. Szczątki były w zaawan-
sowanym stadium rozkładu, a przenoszono je 
przy użyciu najprostszych narzędzi i stosując 
prymitywne środki ochrony, co nieuchronnie 
prowadziło do licznych zachorowań wśród 
członków grup ekshumacyjnych. Zachorowania 
te często kończyły się śmiercią.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej 
odpowiedzialność za wszystkie cmentarze i gro-
by wojenne na swoim terytorium przejęła Re-
publika Czechosłowacka. Od maja 1919 r. przy 
pomocy ankiet zbierano dane. Wszystkim zain-
teresowanym urzędom przesyłano formularze, 
aby można było opracować bodaj podstawowe 
zestawienie dotyczące liczby cmentarzy, grobów, 
ofi ar i ich narodowości. W akcji tej uczestniczyły 

Vojnové hroby v Medzilaborciach na dobovej pohľadnici.
Groby wojenne w Medzilaborcach na starej widokówce.
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kontrolovali efek  vitu vynaložených fi nanč-
ných prostriedkov a podobne. Dôraz bol klade-
ný na kontrolnú činnosť. Do roku 1924 zodpo-
vedala za vojnové hroby na severovýchodnom 
Slovensku Zemská inšpekcia vojnových hrobov 
so sídlom v Košiciach a jej expozitúra v Bra  -
slave. Následne po nej starostlivosť o vojnové 
hroby prevzal Referát vojnových hrobov spa-
dajúci pod Zemské vojenské veliteľstvo v Bra-
 slave. Nová inš  túcia prevzala celú agendu 

a pokračovala v činnos   počas celého medzi-
vojnového obdobia.

Podkarpatskú Rus a severovýchodné Sloven-
sko ako jedinú časť Československa zasiahli 
rozsiahle frontové boje. Je logické, že najväčšia 
koncentrácia vojnových hrobov a cintorínov sa 
nachádzala práve v týchto oblas  ach. Len na 
severovýchode Slovenska sa nachádzalo viac 
ako 230 cintorínov a desiatky rozptýlených voj-
nových hrobov. Evidencia a starostlivosť o  eto 
pohrebiská bola vzhľadom na ich vysoký počet 
a umiestnenie technicky aj fi nančne náročná 
úloha. Prvoradé bolo zriadenie presnej evi-
dencie cintorínov. Išlo o úlohu, ktorú nemohli 
v krátkom čase zvládnuť vojenské inš  túcie bez 
náležitej pomoci. Prak  ckým riešením bola me-
dzirezortná pomoc, ktorá sa ponúkala zo stra-
ny orgánov podriadených Ministerstvu vnútra. 
Zemské četnícke veliteľstvo v Bra  slave dostalo 
pokyny, aby jemu podriadené orgány boli nápo-
mocné pri riešení tejto náročnej úlohy. Eviden-

urzędy gmin, dowództwa stanic wojskowych, ko-
mendy żandarmerii, instytucje prowadzące akta 
stanu cywilnego, właściciele działek, na których 
znajdowały się cmentarze itp. Powoli zaczęła po-
wstawać dokumentacja grobów i cmentarzysk 
wojennych. W Ministerstwie Obrony utworzono 
Centralny Inspektorat Grobów Wojennych. Miał 
on nadzorować wszystkie działania związane 
z cmentarzami wojennymi oraz ustalać zakres 
zmian podczas przebudowy cmentarzy, uzupeł-
niać ewidencję, sprawdzać efektywność wydat-
kowania środków fi nansowych itp. Kładziono 
nacisk na kontrolę. Do roku 1924 za groby wo-
jenne na północno-wschodniej Słowacji odpo-
wiadała Krajowa Inspekcja Grobów Wojennych z 
siedzibą w Koszycach oraz jej ekspozytura w Bra-
tysławie. Następnie opiekę nad grobami wojen-
nymi przejął po niej Referat Grobów Wojennych 
podlegający Krajowemu Dowództwu Wojskowe-
mu w Bratysławie. Nowa instytucja przejęła całą 
dokumentację i działała przez cały okres między-
wojenny.

Ruś Zakarpacka i północno-wschodnia Słowa-
cja były jedyną częścią Czechosłowacji, na tere-
nie której toczyły się poważne walki frontowe. 
Logiczne więc jest, że najwięcej grobów i cmen-
tarzy wojennych znajdowało się właśnie tam. 
Tylko na terenie północno-wschodniej Słowacji 
było ponad 230 cmentarzy oraz dziesiątki rozrzu-
conych mogił wojennych. Ewidencja oraz opieka 
nad tymi miejscami pochówku były, ze względu 

na ich dużą liczbę i lokali-
zację, zadaniem, które wy-
magało sporych nakładów 
fi nansowych. Priorytetem 
było stworzenie dokładnej 
ewidencji cmentarzy. Insty-
tucje wojskowe nie zdoła-
łyby sobie w krótkim czasie 
poradzić z tym zadaniem, 
gdyby nie odpowiednia po-
moc. Praktycznym rozwią-
zaniem okazała się pomoc 
międzyresortowa, którą 
świadczyły instytucje pod-
ległe Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. Krajowe 
dowództwo żandarmerii w 
Bratysławie dostało instruk-
cje, by podległe mu jed-

Žandári pri kontrole vojnových cintorínov v okrese Medzilaborce.
Żandarmi podczas kontroli cmentarzy wojennych w powiecie Medzilaborce.
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ciu cintorínov a jednotlivých hrobov teda zo-
stavovali miestne žandárske stanice. Vo svojich 
okrskoch mali systema  cky zaznamenať všetky 
vojnové hroby, či už sa nachádzajú v obciach 
alebo horách. Súčasťou dokumentácie mali byť 
prehľadné náčrty a ďalšie dôležité informácie. 
Žandárske stanice pr istúpili k tejto úlohe rôzne.

Československé orgány  ež museli pokra-
čovať v nedokončenej práci rakúsko-uhorskej 
armády na úseku sústreďovania roztrúsených 
provizórnych vojnových hrobov a cintorínov. Zá-
kladným dôvodom rozsiahlej exhumačnej čin-
nos   bolo ušetrenie fi nančných prostriedkov. 
Sústredenie hrobov uľahčilo starostlivosť o voj-
nové cintoríny a znížilo náklady. Exhumačné 
práce sa vykoná-
vali v obvodoch 
jednotlivých žan-
dárskych staníc, 
ktoré boli zo  zá-
kona správcami 
cintorínov.

Od roku 1921 
Ministerstvo ná-
rodnej obrany 
schválilo usta-
novenie funkcie 
stálych hrobárov, 
ktorí sa starali 
o bežnú údržbu 
vojnových cinto-
rínov na celom 
území ČSR. Cie-
ľom bolo zbaviť správcov vojnových cintorínov 
mnohých bežných staros   s údržbou. Hrobár 
na vojnovom cintoríne musel podpísať pracov-
nú zmluvu so správcom cintorína. Pri podpi-
se sa oboznámil s rozsahom prác, ktoré sa od 
neho očakávali. Práce, ktoré mal vykonávať, 
mal jasne zadefi nované. Správca cintorína po-
sudzoval a kontroloval prácu hrobára. Tento 
systém starostlivos   o vojnové pohrebiská sa 
ukázal ako veľmi efek  vny a zabezpečil, že väč-
šina vojnových cintorínov na severovýchod-
nom Slovensku bola dôstojne upravená až do 
druhej svetovej vojny.

Po skončení druhej svetovej vojny boli voj-
nové cintoríny z prvej svetovej vojny takmer 

nostki współdziałały podczas wykonywania tego 
trudnego zadania. Ewidencję cmentarzy i po-
szczególnych grobów sporządzały zatem lokalne 
komendy żandarmerii. Miały systematycznie od-
notowywać wszystkie groby wojenne w swoich 
rewirach, bez względu na to, czy znajdowały się 
na terenie zamieszkałym, czy w górach. Częścią 
dokumentacji miały też być czytelne szkice oraz 
inne ważne informacje. Komendy żandarmerii 
różnie podchodziły do tego zadania.

Organy czechosłowackie musiały również 
kontynuować nie zakończoną pracę armii au-
stro-węgierskiej związaną z przenoszeniem roz-
rzuconych prowizorycznych grobów i cmentarzy 
wojennych. Głównym powodem prowadzenia 

prac ekshumacyjnych była po-
trzeba zaoszczędzenia środków 
fi nansowych. Przeniesienie 
grobów w jedno miejsce uła-
twiało opiekę nad cmentarzami 
wojennymi i obniżało koszty. 
Prace ekshumacyjne były pro-
wadzone w obwodach poszcze-
gólnych komend żandarmerii, 
które zgodnie z ustawą zostały 
zarządcami cmentarzy.

Od roku 1921 Ministerstwo 
Obrony Narodowej zatwierdzi-
ło stanowiska stałych dozorców, 
którzy dbali o bieżące utrzyma-
nie cmentarzy wojennych w 
całej Czechosłowacji. Mieli oni 
odciążyć zarządców cmentarzy 

wojennych i przejąć obowiązki związane z bie-
żącym utrzymaniem tych obiektów. Dozorca 
cmentarza wojennego musiał podpisać umowę 
o pracę z zarządcą cmentarza. Przed podpisa-
niem zapoznawał się z zakresem obowiązków. 
Prace, które miał wykonywać, były dokładnie 
określone. Zarządca cmentarza oceniał i kontro-
lował jego pracę. Taki system opieki nad cmen-
tarzami wojennymi był bardzo skuteczny, dzięki 
czemu większość cmentarzy wojennych na pół-
nocno-wschodniej Słowacji była dobrze utrzy-
mana do drugiej wojny światowej.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
cmentarze wojenne z czasu pierwszej wojny 
zostały niemal wymazane ze świadomości spo-

Rakúsko-uhorská vojenská známka.
Austro-węgierski nieśmiertelnik żołnierski.
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vymazané z povedomia ľudí. Štát poveril sta-
rostlivosťou o vojnové hroby vtedajšie Miestne 
národné výbory. V období rokov 1948 – 1989 
neexistovala žiadna ucelená stratégia v oblas   
starostlivos   o vojnové cintoríny z prvej sve-
tovej vojny. Vďaka niektorým fi lantropickým 
osobnos  am, najmä učiteľom, na niektorých 
miestach prežívala tradícia starostlivos   mlá-
deže o vojnové cintoríny. Tieto tradície však 
postupne vymizli. Z desiatok vojnových cinto-
rínov na severovýchodnom Slovensku sa iba 
niekoľko z nich dočkalo občasných úprav v ro-
koch 1948 – 1989. Postupne sa takmer všet-
ky lokality dostali do dezolátneho stavu. Veľká 
časť z nich pod vplyvom prostredia a nulovej 
údržby postupne mizla a nejavila žiadne znaky 
vojnového cintorína. S postupujúcimi rokmi sa 
vytrácali aj ľudia, ktorí o vojnových cintorínoch 
vedeli. Vojnové cintoríny sa tak ponorili do úpl-
nej anonymity.

Po roku 1989 sa situácia začala postupne 
meniť.  Časť lokalít už bola zrekonštruovaná 
a stala sa dôstojným miestom večného od-
počinku obe   vojny. Avšak väčšina vojnových 
cintorínov ešte potrebuje zachrániť pred záni-
kom. Veľmi dôležité je najmä podrobné pre-
skúmanie a zdokumentovanie tejto problema-
 ky. Často sa v súčasnos   stretávame s tým, že 

vojnový cintorín je zrekonštruovaný v rozpore 
s historickými podkladmi. Odporuje to základ-
ným ideám, s ktorými boli vojnové cintoríny 
budované a roky udržiavané. 

V meste Medzilaborce sa nachádza až 6 vojno-
vých cintorínov, pamätník a pamätná tabuľa 
venovaná udalos  am I. svetovej vojny. V čas   
Vydraň sa tak  ež nachádza vojnový cintorín. 
Hroby vojakov sa nachádzajú aj na židovskom 
cintoríne vo Vydrani. Prinášame základný pre-
hľad jednotlivých vojnových cintorínov a pa-
mätných miest. Pri opise sme sa nesústredili 
na opis iden  ty pochovaných vojakov, nakoľko 
stále prebieha spracovávanie matrík vojen-
ských jedno  ek a  eto údaje sú stále aktuali-
zované o nové mená vojakov.

łecznej. Państwo powierzyło opiekę nad groba-
mi wojennymi ówczesnym lokalnym Komitetom 
Narodowym. W latach 1948-1989 nie istniała 
żadna spójna strategia opieki nad cmentarzami 
wojennymi z pierwszej wojny światowej. Dzię-
ki niektórym społecznikom, przede wszystkim 
nauczycielom, w niektórych miejscowościach 
przetrwała tradycja opiekowania się cmenta-
rzami przez młodzież. Jednak i ona stopniowo 
zanikała. Z dziesiątek cmentarzy wojennych na 
północno-wschodniej Słowacji tylko kilka do-
czekało się prowizorycznych remontów w latach 
1948-1989. Z upływem czasu niemal wszystkie 
te miejsca popadały w ruinę. Duża ich część pod 
wpływem warunków atmosferycznych i z powo-
du braku rzetelnej opieki stopniowo znikała lub 
zatracała swój charakter. Z biegiem lat znikali 
też ludzie, którzy znali historię cmentarzy wo-
jennych. W ten sposób cmentarze te popadły w 
niepamięć.

Po roku 1989 sytuacja zaczęła się stopniowo 
zmieniać. Część miejsc została już wyremonto-
wana i stała się godnym miejscem wiecznego 
odpoczynku ofi ar wojny. Jednak większość do-
maga się jeszcze ochrony przed zapomnieniem. 
Niezwykle ważne jest przede wszystkim dokład-
ne zbadanie i wykonanie dokumentacji tych 
obiektów. Obecnie często spotykamy się z sytu-
acją, że cmentarz wojenny zostaje wyremonto-
wany bez zachowania jego pierwotnego kształ-
tu. W ten sposób zostaje zatracona koncepcja, 
w oparciu o którą cmentarze wojenne były za-
kładane, a potem przez lata utrzymywane.

W mieście Medzilaborce znajduje się aż 6 
cmentarzy, pomnik i tablica pamiątkowa po-
święcona wydarzeniom I wojny światowej. Rów-
nież w dzielnicy Vydraň jest cmentarz wojskowy. 
Groby żołnierzy znajdują się też na cmentarzu 
żydowskim w Vydrani. Przedstawiamy podsta-
wowy wykaz i opis poszczególnych cmentarzy 
wojennych oraz miejsc pamięci. Nie koncentro-
waliśmy się na opisie tożsamości pochowanych 
na nich żołnierzy, ponieważ badania dokumen-
tacji personalnej jednostek wojskowych jeszcze 
trwają i dane te są wciąż aktualizowane, czyli 
uzupełniane nazwiskami kolejnych żołnierzy.
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Vojnový cintorín č. I
Vojnový cintorín sa nachádza asi 150 metrov 

severne od hlavnej železničnej stanice v Me-
dzilaborciach a je jasne viditeľný ako skupina 
smrekov.  V archívnych dokumentoch je jeho 
poloha označená, ako „u vodárny na nádraží.“ 
V období prvej republiky starostlivosť o tento 
vojnový cintorín, tak ako aj o zvyšné vojnové 
cintoríny v meste Medzilaborce zabezpečovala 
miestna žandárska stanica so sídlom v Medzila-
borciach. Rozmery cintorína sú 32 x 14 metrov. 
Po celom obvode bol cintorín obohnaný betó-
novými stĺpmi a ostnatým drôtom. 

Na vojnovom cintoríne bolo pochovaných 100 
vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej ar-
mády. Cintorín dlhé roky chátral. V roku 2010 tu 
bol vykonaný veľmi necitlivý zásah, počas kto-
rého mali byť exhumované ostatky tu pochova-
ných vojakov a prenesené na vojnový cintorín č. 
II. Celá plocha cintorína bola zarovnaná.

Cmentarz wojenny nr. I
Teren cmentarza wojennego znajduje się oko-

ło 150 metrów na północ od głównego dwor-
ca kolejowego w Medzilaborcach, wyróżnia go 
grupa świerków. W dokumentach archiwalnych 
jego lokalizacja jest określona słowami „przy 
wieży wodnej koło dworca”. W okresie między-
wojennym opiekę nad tym cmentarzem wojen-
nym, tak samo jak nad pozostałymi cmentarza-
mi na terenie miasta Medzilaborce, sprawowała 
tutejsza komenda żandarmerii. Cmentarz miał 
wymiary 32 na 14 metrów. Był dookoła ogrodzo-
ny betonowymi słupami z drutem kolczastym.

Pochowano na nim 100 żołnierzy armii au-
stro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Cmen-
tarz niszczał przez długie lata. W 2010 roku eks-
humowano szczątki pochowanych tu żołnierzy 
i przeniesiono je na cmentarz wojenny nr. II, a 
całą powierzchnię cmentarza brutalnie splan-
towano.

Československý dobový náčrt vojnového cintorína 
Medzilaborce č. 1 (Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Archiwalny czechosłowacki szkic sytuacyjny cmentarza 

wojennego Medzilaborce nr I (Wojskowe Archiwum 
Historyczne Bratysława, zbiór: Groby i cmentarze wojenne).

Evidenčný list hrobu vojaka na vojnovom cintoríne 
Medzilaborce č. 1 z medzivojnového obdobia –Josef Vít 

(Vojenský historický archív Bra  slava, 
fond: Vojnové hroby a cintoríny).

Karta ewidencyjna grobu żołnierza na cmentarzu wojennym 
Medzilaborce nr I z okresu międzywojennego – Josef Vít

(Wojskowe Archiwum Historyczne Bratysława, 
zbiór: Groby i cmentarze wojenne).
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Vojnový cintorín Medzilaborce č. 1 (2003).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr I (2003).

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 1 (2007).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr I (2007).
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Vojnový cintorín č. II
Vojnový cintorín sa nachádza za mestským 

úradom a je najväčší spomedzi všetkých vojno-
vých cintorínov v Medzilaborciach. Cintorínu 
dominuje centrálny kamenný pamätník. V 115 
hroboch by malo byť na cintoríne pochovaných 
až 1692 padlých vojakov rakúsko-uhorskej, rus-
kej a nemeckej armády.

Hroby vojakov boli pôvodne označené be-
tónovými krížmi, ktoré boli doplnené o š  tky 
s menami vojakov. Cintorín bol ohradený. Sú-
časťou oplotenia bola vstupná brána s relié-
fom matky plačúcej na hrobe svojho syna. Po 
druhej svetovej vojne začal cintorín postupne 
chátrať. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
bol už vážne poškodený. V rokoch 2009 – 2011 
bola vykonaná rekonštrukcia tohto pietneho 
miesta. Žiaľ, neprihliadalo sa na jeho kultúr-
no-historickú hodnotu. Hroby boli zarovnané, 

Cmentarz wojenny nr. II
Cmentarz wojenny znajduje się na tyłach 

urzędu miejskiego i jest największym ze wszyst-
kich cmentarzy wojennych w Medzilaborcach. 
Dominuje na nim centralnie umieszczony po-
mnik z kamienia. W 115 grobach pochowano 
aż 1 692 poległych żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

Pierwotnie groby żołnierzy były oznaczone be-
tonowymi krzyżami, na których umieszczono ta-
bliczki z ich nazwiskami. Cmentarz był ogrodzo-
ny. Część ogrodzenia stanowiła brama wejściowa 
z płaskorzeźbą matki płaczącej na grobie syna. 
Po drugiej wojnie światowej cmentarz zaczął 
stopniowo niszczeć. W 90. latach XX wieku był 
już w bardzo złym stanie. W latach 2009-2011 
przeprowadzono remont tego miejsca pamięci. 
Niestety podczas remontu nie zwracano uwagi 
na jego wartość kulturowo-historyczną. Mogiły 

Rakúsko-uhorský dobový náčrt vojnového cintorína Medzilaborce č. 2  
(Vojenský historický archív Bra  slava, fond: Vojnové hroby a cintoríny).

Archiwalny austro-węgierski szkic sytuacyjny cmentarza wojennego Medzilaborce nr II 
(Wojskowe Archiwum Historyczne Bratysława, zbiór: Groby i cmentarze wojenne).
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Vojnový cintorín Medzilaborce č. 2 (1915).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II (1915).

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 2 po vybudovaní.
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II po zbudowaniu.

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 2 (1946).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II (1946). 

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 2 po vybudovaní.
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II po zbudowaniu.
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Stav vojnového cintorína Medzilaborce č. 2 v 70-tych rokoch 20. storočia.
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II stan z 70. lat XX wieku.

Stav vojnového cintorína Medzilaborce č. 2 v 90-tych rokoch 20. storočia. 
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II stan z 90. lat XX wieku.

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 2 (2012).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr II (2012). 
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betónové kríže odstránené z hrobov. Zničená 
bola  ež unikátna vstupná brána. Dnes je voj-
nový cintorín dôstojným pietnym miestom, 
jeho historická hodnota však bola vážne naru-
šená.

Vojnový cintorín č. III
Vojnový cintorín sa nachádza na Cintorínskej 

ulici neďaleko nového mestského cintorína. Voj-
nový cintorín má pôdorys obdĺžnika s rozmermi 
32 x 26 metrov a celkovo je na ňom pochova-
ných 318 padlých vojakov rakúsko-uhorskej 
a ruskej armády. Dominantou pietneho miesta 
je centrálny pamätník. Na vrchole pamätníka 
bolo mosadzné delo. To sa, bohužiaľ, nezacho-
valo, a tak z pomníka ostal iba masívny kamen-
ný podstavec. Jednotlivé hroby sú označené 
pôvodnými betónovými krížmi. Mohutné be-
tónové kríže sú osadené aj na masových šach-
tách. Po obvode cintorína sa zachovali pôvodné 
betónové stĺpy oplotenia. V súčasnej dobe je 
vykonávaná základná starostlivosť o toto vojen-
ské pohrebisko.

splantowano i usunięto z nich betonowe krzyże. 
Zniszczono również wyjątkową bramę wejścio-
wą. Dzisiaj ten cmentarz wojenny jest godnym 
miejscem pamięci, ale niestety jego wartość hi-
storyczna została poważnie naruszona.

Cmentarz wojenny nr. III
Cmentarz wojenny znajduje się przy ulicy Cin-

torínskej niedaleko nowego cmentarza miej-
skiego. Został założony na planie prostokąta 
o wymiarach 32 x 26 metrów. Łącznie pocho-
wano na nim 318 żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej i rosyjskiej. Dominującym elementem 
miejsca pamięci jest centralnie umieszczony 
pomnik, na jego szczycie znajdowało się mo-
siężne działo, które niestety nie zachowało się. 
Obecnie pomnik to tylko masywny kamienny 
postument. Poszczególne groby są oznaczone 
oryginalnymi betonowymi krzyżami. Wielkie 
betonowe krzyże osadzono też przy mogiłach 
zbiorowych. Cmentarz jest ogrodzony, zacho-
wały się oryginalne betonowe słupy ogrodze-
nia. Obecnie cmentarz ten jest objęty opieką.

Rakúsko-uhorský dobový náčrt vojnového cintorína 
Medzilaborce č. 3 (Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Archiwalny austro-węgierski szkic sytuacyjny cmentarza 

wojennego Medzilaborce nr III (Wojskowe Archiwum 
Historyczne Bratysława, zbiór: Groby i cmentarze wojenne).

 Československý dobový náčrt vojnového cintorína 
Medzilaborce č. 3 (Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Archiwalny czechosłowacki szkic sytuacyjny cmentarza 
wojennego Medzilaborce nr III (Wojskowe Archiwum 

Historyczne Bratysława, zbiór: Groby i cmentarze wojenne).
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Vojnový cintorín Medzilaborce 
č. 3 po vybudovaní.

Cmentarz wojenny Medzilaborce 
nr III po zbudowaniu.

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 3 (1939)
(Milan Zvolenský, Miroslav Hulka, 

Oldo Fiolek a Štefan Korintus).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr III (1939)

(Milan Zvolenský, Miroslav Hulka, 
Oldo Fiolek a Štefan Korintus).

Stav vojnového cintorína Medzilaborce č. 3 v 20-tých rokoch 20. storočia. 
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr III stan z 20. lat XX wieku.
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Stav vojnového cintorína Medzilaborce č. 3 v 90-tých rokoch 20. storočia. 
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr III stan z 90. lat XX wieku.

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 3 (2003).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr III (2003).

Pietny akt na vojnovom cintoríne Medzilaborce č. 3 (2018).
Pomnik pieta na cmentarzu wojennym w Medzilaborcach nr 3 (2018 r.).
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Vojnový cintorín č. IV
Vojnový cintorín sa nachádza asi 200 metrov 

od hlavnej železničnej stanice východným sme-
rom. Je tu pochovaných 33 vojakov rakúsko-
-uhorskej a ruskej armády. Hroby boli označe-
né betónovými krížmi a cintorín bol oplotený. 
V súčasnej dobe čaká toto pietne miesto na 
rekonštrukciu.

Vojnový cintorín č. V
Vojnový cintorín je súčasťou starého mest-

ského cintorína. Tvorí ho len 12 jednotlivých 
hrobov, 3 spoločné 
hroby a 1 masový voj-
nový hrob.

Cmentarz wojenny nr. IV
Cmentarz wojenny znajduje się około 200 

metrów od głównego dworca kolejowego. Po-
chowano na nim 33 żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej i rosyjskiej. Obecnie to miejsce pamię-
ci czeka na remont.

Cmentarz wojenny nr. V
Cmentarz wojenny jest częścią tzw. starego 

cmentarza. Znajduje się na nim tylko 12 poje-
dynczych grobów, 3 
wspólne groby i zbio-
rowa mogiła wojenna.

Československý dobový náčrt vojnového cintorína 
Medzilaborce č. 4 (Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Archiwalny czechosłowacki szkic sytuacyjny cmentarza 
wojennego Medzilaborce nr IV (Wojskowe Archiwum 

Historyczne Bratysława, zbiór: Groby i cmentarze wojenne).

Vojnový cintorín Medzilaborce č. 4 (2003).
Cmentarz wojenny Medzilaborce nr IV (2003).

Československý dobový 
náčrt vojnového cintorína 

Medzilaborce č. 5
(Vojenský historický archív 
Bra  slava, fond: Vojnové 

hroby a cintoríny).

Archiwalny czechosłowacki 
szkic sytuacyjny cmentarza 

wojennego Medzilaborce nr V
(Wojskowe Archiwum 

Historyczne Bratysława, zbiór: 
Groby i cmentarze wojenne).
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Vojnový cintorín 
na súkromnom pozemku
V záhrade súkromného domu č. 98 na Šev-

čenkovej ulici sa nachádzajú vojnové hroby 
označené betónovými krížmi. O týchto vojno-
vých hroboch nemáme žiadne informácie z ar-
chívnych dokumentov.

Vojnový cintorín Vydraň
Vojnový cintorín sa nachádza na okraji civil-

ného cintorína vo Vydrani. V 35 hroboch je tu 
pochovaných 205 vojakov rakúsko-uhorskej, 
nemeckej a ruskej armády. Na cintoríne je po-
chovaná aj časť obe   vlakového nešťas  a, ktoré 
sa pri obci v čase vojny odohralo. Vojnový cin-
torín dlhé roky chátral a čaká na rekonštrukciu.

Cmentarz wojenny 
na terenie prywatnym
W ogrodzie domu prywatnego nr 98 przy 

ulicy Ševčenkovej znajdują się groby wojenne 
oznaczone betonowymi krzyżami. W archiwach 
nie znaleziono żadnych informacji na temat 
tych grobów.

Cmentarz wojenny w Vydrani
Cmentarz wojenny znajduje się na peryfe-

riach, na skraju cmentarza w Vydrani. W 35 
grobach pochowano tu 205 żołnierzy armii 
austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Po-
grzebano tu również cześć ofi ar katastrofy ko-
lejowej, która wydarzyła się podczas wojny nie-
daleko Vydrani. Cmentarz od wielu lat niszczeje 
i czeka na remont.

Československý dobový náčrt vojnového cintorína Vydraň
(Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Archiwalny czechosłowacki szkic sytuacyjny cmentarza 

wojennego w Vydrani
(Wojskowe Archiwum Historyczne Bratysława, 

zbiór: Groby i cmentarze wojenne).

Katastrálny list vojnového cintorína Vydraň
(Vojenský historický archív Bra  slava, 

fond: Vojnové hroby a cintoríny).
Katastralna karta inwentaryzacyjna cmentarza 

wojennego w Vydrani 
(Wojskowe Archiwum Historyczne Bratysława, 

zbiór: Groby i cmentarze wojenne).
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Vojnové hroby na židovskom 
cintoríne vo Vydrani
Na židovskom cintoríne vo Vydrani je pocho-

vaných niekoľko vojakov padlých v prvej sveto-
vej vojne. Vojenský sektor cintorína tvorí iba 
malú časť z celkovej plochy. Je tvorený jedenás-
 mi jednotlivými hrobmi. Boli tu pochovávaní 

vojaci židovského vierovyznania, ktorí zahynu-
li na fronte či v jeho bezprostrednej blízkos   
v širšom okolí Medzilaboriec.

Pamätník Českej družiny
Pamätník sa nachádza na križovatke ulíc Zá-

močnícka a Dobrianského. Slávnostne odhale-
ný bol 7. júla 1929. Pamätník je venovaný dvom 
príslušníkom Českej družiny1, ktorí padli neďa-
leko Medzilaboriec.

1 Česká družina: V októbri 1914 českí a slovenskí krajania žijúci v Rus-
ku a na Ukrajine sformovali prvú česko-slovenskú zahraničnú jednotku 
– Českú družinu, ktorú tvorilo približne 700 mužov.

Groby wojenne na cmentarzu 
żydowskim w Vydrani
Na cmentarzu żydowskim w Vydrani pocho-

wano kilku żołnierzy poległych podczas pierw-
szej wojny światowej. Sektor wojenny zajmuje 
tylko niewielką część powierzchni cmentarza. 
Tworzy go 11 pojedynczych grobów. Zostali tu 
pochowani żołnierze wyznania mojżeszowego, 
którzy zginęli na froncie lub w pobliżu niego w 
całym rejonie Medzilaborec.

Pomnik Drużyny Czeskiej
Pomnik znajduje się na skrzyżowaniu ulic 

Zámočníckiej i Dobrianskiego. Został uroczy-
ście odsłonięty 7 czerwca 1929 r. Upamiętnia 
dwóch członków Drużyny Czeskiej1, którzy po-
legli niedaleko Medzilaborec.

1 Drużyna Czeska została sformowana w październiku 1914 r. przez 
mieszkających na terenie Rosji i Ukrainy Czechów oraz Słowaków. Była 
to pierwsza zagraniczna czecho-słowacka jednostka wojskowa, w której 
służyło około 700 żołnierzy.

Pamätník Českej družiny (7. júla 1929).
Pomnik Drużyny Czeskiej (7 czerwca 1929 r.).
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Pamätník Českej družiny (1999).
Pomnik Drużyny Czeskiej (1999).

Pamätník Českej družiny (1987).
Pomnik Drużyny Czeskiej (1987).

Pamätník Českej družiny (2004).
Pomnik Drużyny Czeskiej (2004).
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Pamätná tabuľa 
vlakovému nešťas  u
Pamätná tabuľa je umiestnená na budove že-

lezničnej stanice v Medzilaborciach. Osadenie 
realizoval Klub priateľov železníc východného 
Slovenska. Tabuľa pripomína vlakové nešťas  e, 
počas ktorého cisternový vlak s benzínom vrazil 
do nemocničného vlaku. Podľa údajov z článku, 
ktorý bol publikovaný v medzivojnovom období 
sa nešťas  e odohralo 26. septembra 1916. Pod-
ľa najnovších výskumov maďarských historikov 
sa ukazuje, že k nešťas  u došlo už o rok skôr 
26. septembra 1915. V každom prípade, vlako-
vé nešťas  e, ktoré sa odohralo na železničnej 
tra   medzi Lupkovským tunelom a mestom 
Medzilaborce, si údajne vyžiadalo život vyše 
140 vojakov a pracovníkov železníc. Radí sa tak 
medzi najväčšie vlakové nešťas  a, ktoré sa stali 
na území Slovenska. Slávnostné odhalenie ta-
bule sa uskutočnilo 19. novembra 2016.

Tablica pamiątkowa poświęcona 
katastrofi e kolejowej
Tablica pamiątkowa znajduje się na budynku 

dworca kolejowego w Medzilaborcach. Została 
zamontowana z inicjatywy Klubu priateľov že-
lezníc východného Slovenska (Klubu Przyjaciół 
Kolei Wschodniej Słowacji). Tablica jest poświę-
cona katastrofi e, do której doszło na linii kolejo-
wej miedzy tunelem łupkowskim a Medzilabor-
cami, podczas której pociąg cysterna z benzyną 
zderzył się z pociągiem przewożącym rannych. 
Zgodnie z informacjami podanymi w artykule 
opublikowanym w okresie międzywojennym, 
katastrofa ta wydarzyła się 26 września 1916 r. 
Z najnowszych badań węgierskich historyków 
wynika jednak, że stało się to już rok wcześniej, 
26 września 1915 r. Bez względu na to, kiedy 
doszło do katastrofy, szacuje się, że straciło w 
niej życie ponad 140 żołnierzy i pracowników 
kolei. Była to jedna z największych katastrof ko-
lejowych, jakie wydarzyły się na terenie Słowa-
cji. Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce 
19 listopada 2016 r.

Pamätná tabuľa vlakovému nešťas  u.
Tablica pamiątkowa poświęcona katastrofi e kolejowej.
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Marián DRIBŇAK

O projekte „Poľsko-slovenské cestovanie v čase“
O projekcie „ Polsko-słowackie podróże w czasie“
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Dňa 29. mája 2017 mesto Medzilaborce 
uzatvorilo so Združením Karpatského Eurore-
giónu a Prešovským samosprávnym krajom 
Zmluvu o poskytnu   fi nančného príspev-
ku pre spoločný mikroprojekt číslo INT/EK/
KAR/1/I/B/0058 s názvom „Poľsko-slovenské 
cestovanie v čase“ spolu s Gminou Zagórz, 
ktorá je vedúcim partnerom tohto spoločného 
mikroprojektu.

Hlavným cieľom projektu bolo podniknu  e 
spoločných ak  vít pre udržanie kultúrneho 
dedičstva a zväčšenie atrak  vity cestovného 
ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. Prija-
 e takej výzvy vyplýva z analýzy aktuálnej si-

tuácie a problémov v rozsahu udržania dedič-
stva v oblas   dvoch samospráv. Náš kultúrny 
potenciál si vyžaduje zásah v podobe inves-
 čných, ako aj „mäkkých” ak  vít. Vzhľadom 

na túto skutočnosť partneri realizujú viacero 
predsavza   za účelom ochrany historických 
objektov pred zničením, sú však potrebné aj 
opatrenia pre ich exponovanie a propagova-
nie, a práve na to slúži tento projekt, ktorý 
bude mať vplyv na zachovanie kultúrneho de-
dičstva pre budúce generácie. 

Druhou dôležitou súčasťou projektu je ces-
tovný ruch, ktorý má v súčasnos   vplyv na 

Dnia 29 maja 2017 r. miasto Medzilaborce podpi-
sało ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpaty oraz 
z Prešovským samosprávnym krajem (Preszow-
skim Województwem Samorządowym) Umowę 
o dofi nansowaniu wspólnego mikroprojektu 
nr INT/EK/KAR/1/I/B/0058 pod tytułem „Pol-
sko-słowackie podróże w czasie“, w którym rolę 
partnera wiodącego pełni Gmina Zagórz.

Głównym celem projektu była realizacja 
wspólnych działań na rzecz zachowania dziedzic-
twa kulturowego oraz podniesienia atrakcyjno-
ści turystycznej polsko-słowackiego pogranicza. 
Podjęcie takiego wyzwania wynikało z analizy 
obecnej sytuacji oraz problemów związanych z 

zachowaniem dzie-
dzictwa, znajdujące-
go się na terenach 
obu samorządów. 
Nasz potencjał kul-
turowy wymaga 
wsparcia w postaci 
działań inwestycyj-
nych oraz tzw. dzia-
łań „miękkich”. Ma-
jąc na względzie ten 
fakt, partnerzy re-
alizują wiele przed-
sięwzięć, by chronić 
obiekty historyczne 
przed zniszczeniem. 
Niezbędne są jed-
nak także działania, 
które umożliwią wy-
eksponowanie oraz 
promowanie na-
szego dziedzictwa i 
temu właśnie służy 

niniejszy projekt, który pozwoli nam zachować 
dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Drugim ważnym elementem projektu jest 
turystyka, która ma obecnie wpływ zarówno 
na różnego rodzaju inicjatywy lokalne, jak i na 
rozwój społeczeństwa oraz zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego. Celem naszego przed-
sięwzięcia jest promowanie lokalnych wartości 
kulturowych wśród mieszkańców i turystów, co 
pozwoli zachować te wartości oraz będzie prze-
słaniem dla przyszłych pokoleń.

Ważnym czynnikiem jest nawiązanie trwałej 
współpracy transgranicznej, wynikającej z po-

Vladimír Pro  vňák, Vladislav Višňovský, Jerzy Zuba a Łukasz  Woźniczak.
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miestne ak  vity rôzneho druhu, rozvoj spo-
ločenstva a zachovanie kultúrneho dedičstva. 
Cieľom nášho zámeru je propagácia miest-
nych kultúrnych hodnôt medzi obyvateľmi 
a turistami, čo umožní zachovať  eto hodnoty 
a bude odkazom pre budúce generácie.

Dôležitým faktorom je nadviazanie trvalej 
cezhraničnej spolupráce, ktorá vyplýva z po-
treby spoznávania spoločného kultúrneho 
dedičstva a tvorby ponuky cestovného ruchu. 
Nadviazanie miestnych kontaktov, priznanie 
im požadovaného tvaru v sociálnej, kultúrnej 
a ekonomickej oblas   dovolí pre  eto oblas   
zabezpečiť udržateľný a špecifi cké podmienky 
cezhraničnej polohy 
zohľadňujúci spôsob 
využi  a kultúrneho 
dedičstva pre oby-
vateľov, ako aj pre 
turistov navštevu-
júcich tento región. 
Oba  eto regióny 
sa vyznačujú prírod-
ným bohatstvom 
a tradíciami umelec-
kej tvorby, čo tvorí 
obrovský potenciál, 
ktorý môžu využiť 
pre svoj ďalší rozvoj.

V súvislos   so 100. 
výročím ukončenia 
1. svetovej vojny pri-
padajúcim na tento 
rok, prvou ak  vitou 
mikroprojektu bola 
historická rekon-
štrukcia bojov z tohto obdobia, ktorá sa usku-
točnila v sobotu 21. apríla 2018 na území mes-
ta Medzilaborce.

Rekonštrukcia bojov bola doplnená sprie-
vodnými poduja  ami: pietny akt kladenia ven-
cov na vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny 
pri pamätníku „Delo“, dobová vojenská hudba, 
dobová ľudová hudba s tema  kou vojenských 
piesní, ukážky dobovej módy a života, ukážky 
výstroja a výzbroje, historické lietadlo, výsta-
vy, prednášky historikov a bádateľov, fes  val 
vojenskej kuchyne, sprievodné ak  vity pre 
de   (detská zóna a pod.).  

trzeby poznawania wspólnego dziedzictwa kul-
turowego, a także potrzeby stworzenia oferty 
turystycznej. Nawiązanie lokalnych kontaktów 
oraz nadanie im odpowiedniego kształtu w 
dziedzinie społecznej, kulturalnej i ekonomicz-
nej umożliwi zrównoważone wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego, uwzględniającego 
specyfi kę transgranicznego położenia naszych 
gmin, przez mieszkańców, a także turystów od-
wiedzających ten region. Wspólnymi cechami 
obu naszych regionów są bogactwo przyrodni-
cze i tradycje sztuki ludowej, tworzące ogrom-
ny potencjał, który mogą one wykorzystać dla 
swojego dalszego rozwoju.

W związku z przypadającą na ten rok setną 
rocznicą zakończenia I wojny światowej, pierw-
szym działaniem mikroprojektu była rekonstruk-
cja historyczna walk z tego okresu, która odbyła 
się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. na terenie mia-
sta Medzilaborce.

Rekonstrukcji walk towarzyszyły różne inne 
wydarzenia: uroczyste złożenie wieńców pod 
pomnikiem „Delo“ na cmentarzu wojennym w 
czasu I wojny światowej, koncert muzyki woj-
skowej z tamtych czasów i muzyki ludowej z 
tego okresu związanej z tematyką wojenną, po-
kazy ówczesnej mody oraz scenek z życia, poka-

Poľsko-slovenské cestovanie v čase.
Polsko-słowackie podróże w czasie.
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Poduja  e s názvom Karpaty 1914/1915 od-
štartovalo o 10.00 hod. vystúpenie dobovej 
vojenskej dychovej hudby. Nasledovala pre-
hliadka dobových armád (ruskej, nemeckej 
a rakúsko-uhorskej) s prednáškami historikov, 
prezentácie výstroja a výzbroje. Folklórna sku-
pina Hrabina zaspievala ľudové piesne s vojen-
skou tema  kou. Následne sa koncertom pre-
zentovala Vojenská hudba Banská Bystrica na 
čele so svojím dirigentom kpt. Mgr. art. Jánom 
Goliášom. Ozbrojené sily Slovenskej republiky 
predviedli sta  cké ukážky súčasnej pozem-
nej vojenskej techniky (samohybná kanónová 
húfnica Zuzana, bojové vozidlo pechoty – BVP, 
pancierové obrnené vozidlo Aligátor, terénne 
vozidlo Land Rover). Na poduja   nechýbal stá-
nok regrutačného náboru do Ozbrojených síl 
SR a stánok Vojenského historického ústavu 
Bra  slava. Návštevníci mali možnosť ochutnať 
tradičný „bramborák“, ktorý pripravili členovia 
poľnej vojenskej kuchyne. Pre najmenších boli 
pripravené sprievodné akcie ako napr. jazda 
na koníkoch, prak  cká ukážka podania prvej 
pomoci (Červený kríž) a stánky so sladkými 
dobrotami. Na poriadok a bezpečnosť celej 
akcie dohliadala mestská polícia a miestna ob-
čianska poriadková služba. 

Presne o 14:00 hod. sa za účas   min. 2000 
divákov – nielen domácich, ale aj návštev-
níkov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Českej 
republiky, začala dlho očakávaná historická 
rekonštrukcia bojov 1. svetovej vojny s dobo-
vým nákladným vozidlom, kanónmi, vojen-
skou poľnou ošetrovňou. Celá ukážka bojov 
bola moderovaná. Približne po 10. minútach 
priletela z Benešova (Česká republika) replika 
dvojplošného lietadla z 1. svetovej vojny, kto-
rá svojimi nízkymi preletmi nad zemou vyrá-
žala dych prítomným divákom. Samozrejme, 
nechýbali pyrotechnické výbuchy. Najväčšiu 
radosť po ukážke mali de  , pretože si mohli 
zozbierať prázdne nábojnice slepých nábojov. 
Historickú ukážku bojov zabezpečil Klub vojen-
skej histórie Beskydy. Súčasťou poduja  a boli 
 ež výstavy prezentujúce udalos   1. svetovej 

vojny v slovensko-poľskom pohraničí.
Vyvrcholením realizácie mikroprojektu bolo 

vydanie tejto publikácie zameranej na obdo-
bie Medzilaboriec pred a v čase 1. svetovej 
vojny, Medzilaborčanov na bojiskách tejto 

zy broni i ekwipunku, pokazy lotnicze, wystawy, 
wykłady historyków i badaczy, fes  wal kuchni 
wojskowej, imprezy towarzyszące dla dzieci 
(strefa zabaw dla dzieci itp.).

Wydarzenie pod tytułem Karpaty 1914/1915 
rozpoczął o godz. 10.00 występ orkiestry dę-
tej grającej melodie wojskowe z tamtych lat. 
Następnie odbył się przegląd dawnych armii 
(rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej) 
połączony z wykładami historyków, prezenta-
cją uzbrojenia i ekwipunku. Zespół regionalny 
„Hrabina” zaśpiewał pieśni ludowe o tematy-
ce wojennej, a potem można było wysłuchać 
koncertu Orkiestry Wojskowej Banská Bystrica 
pod batutą kpt. mgra sztuki Jána Goliáša. Siły 
Zbrojne Republiki Słowackiej zorganizowały 
statyczne pokazy współczesnego wojskowego 
sprzętu lądowego (działo samobieżne Zuzana, 
pojazd bojowy piechoty – BVP, pojazd pancer-
ny Aligátor, samochód terenowy Land Rover). 
Podczas wydarzenia nie zabrakło stoiska Komisji 
Uzupełniń Wojskowych Sił Zbrojnych Republiki 
Słowackiej oraz stoiska Vojenského historického 
ústavu (Wojskowego Instytutu Historycznego) 
z Bratysławy. Publiczność miała okazję skosz-
tować tradycyjnych placków ziemniaczanych, 
usmażonych przez załogę polskiej kuchni po-
lowej. Dla najmłodszych zostały przygotowane 
imprezy towarzyszące np.: przejażdżki na kucy-
kach, praktyczne pokazy udzielania pierwszej 
pomocy (Czerwony Krzyż) oraz stoiska z łako-
ciami. Nad porządkiem i bezpieczeństwem ca-
łej imprezy czuwała Straż Miejska oraz tutejsza 
Straż Obywatelska.

Dokładnie o godz. 14:00 przy udziale co naj-
mniej 2000 publiczności – nie tylko z kraju, ale 
również z Polski, Węgier, Ukrainy i Republiki 
Czeskiej – rozpoczęła się długo oczekiwana re-
konstrukcja historyczna walki z czasów I wojny 
światowej, w której wykorzystano pochodzą-
ce z epoki: samochód ciężarowy i działa oraz 
zorganizowano wojskowy polowy punkt opa-
trunkowy. Pokaz walk przez cały czas był ko-
mentowany. Po koło 10 minutach nadleciała z 
Benešova (Republika Czeska) replika samolotu 
dwupłatowego z okresu I wojny światowej, któ-
ry przelatując nisko nad ziemią zapierał dech w 
piersiach obecnych tam widzów. Oczywiście nie 
zabrakło pokazów pirotechnicznych, z których 
najbardziej cieszyły się dzieci, bo mogły zbierać 
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vojny, vojnové cintoríny a pamätníky na území 
mesta, fotoreportáž z vyššie uvedenej rekon-
štrukcie bojov.

Celkový rozpočet mikroprojektu za mesto 
Medzilaborce predstavoval sumu 43 419,00 
€. Nenávratný fi nančný príspevok bol vo výške 
95 %, t. j. 41 248,05 €. Mesto sa na projekte 
podieľa 5 % - ou spoluúčasťou, čo predstavo-
valo 2 170,95 €.

Mikroprojekt bol spolufi nancovaný Európ-
skou úniou z prostriedkov Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014-2020 a štátnym rozpočtom.

puste łuski po ślepych nabojach. Rekonstrukcję 
historyczną walk zorganizował Klub vojenskej 
histórie (Klub Historii Wojskowej) Beskydy. Czę-
ścią wydarzenia były wystawy prezentujące te 
odsłony I wojny światowej, które rozegrały się 
na pograniczu polsko-słowackim.

Kulminacyjnym momentem realizacji projek-
tu było wydanie niniejszej publikacji prezentu-
jącej okolice Medzilaborec przed i w trakcie I 
wojny światowej, mieszkańców Medzilaborec 
na polach walki tej wojny, cmentarze wojskowe 
i pomniki na terenie miasta oraz zawierającej 
fotoreportaż z wcześniej opisanej rekonstrukcji 
walk.

Łączny budżet projektu ze strony miasta Me-
dzilaborce, będącego w nim partnerem, wyno-
sił 43 419,00 euro, z poziomem dofi nasowania 
95%, czyli dotacją w wysokości 41 248,05 euro. 
Wkład własny miasta wynosił 5%, co dawało 
2 170,95 euro.

Mikroprojekt był współfi nansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu 
państwa.
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Pamätná tabuľa vlakovému nešťas  u.
Tablica pamiątkowa poświęcona katastrofi e kolejowej.

(19.11.2016)
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Legiovlak v meste Medzilaborce.
„Legiovlak“  w mieście Medzilaborce.

(15. – 16.8.2017)
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Karpaty 1914/1915.
(21.4.2018)
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Karpaty 1914/1915.
(21.4.2018)
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Karpaty 1914/1915.
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Dobrý vojak Švejk.
Dobry wojak Szwejk.

(25.8.2018)
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Summary

The First World War is inseparably connected with the city of Medzilaborce as well as the en  re 
region of northeastern Slovakia. The publica  on, Medzilaborce 1914-1918, is the result of some 
long-term professional research. 

In the fi rst part of the book, the authors devote themselves to the fate of the men who came from 
Medzilaborce (including the later incorporated villages of Borov and Vydraň); they had par  cipated 
in World War I ba  les in various corners of the world. Based on studying archival materials in Slova-
kia and especially abroad, they managed to put together the fates of dozens of men from the war.  
Some were far away from their homes, whereas others were wounded or taken cap  ve, possibly 
fi gh  ng in the legions of the newly forming state of Czechoslovakia. 

Paradoxically, we can fi nd the least amount of informa  on in the archives about those who sur-
vived the war. Due to some past mistakes, the personnel cards of a large number of soldiers of the 
Austro-Hungarian army from the territory of today‘s Slovakia fi gh  ng in the First World War were 
shredded.  We o  en only know about their fates from stories that have been handed down in disu-
nited families in Slovakia. Unfortunately, such memories have rarely been recorded.  Thus over a 
hundred years, these family stories of our ancestors are slowly fading away for what they called The 
Great War.

The second part of the publica  on describes the course of the fi gh  ng in the town of Medzilaborce 
and its environs from the autumn of 1914 un  l May 1915. The authors of the publica  on a  empted 
to summarize not only the facts about the course of combat opera  ons, but also how the unexplain-
able cruelty of the war aff ected the town of Medzilaborce and the surrounding area.  For this rea-
son, one will fi nd in the chapter many memoirs from people who lived through and felt the impact 
of these events:  generals, offi  cers, army soldiers, doctors, war correspondents -- par  cipants from 
both sides of the war.  Such work on a record of each person will eventually create a picture of the 
horrors of the military events around Medzilaborce.  A rich collec  on of photos and maps add to the 
informa  on.

The next chapter of the publica  on features the war cemeteries in Medzilaborce.  They act as a 
silent tes  mony to the events that occurred more than a hundred years ago. Thanks to many years 
of research, the author has managed to collect photographs of these sacred sites from the  me of 
their origin to the present day. The best photographs document how interest in war cemeteries and 
for the buried vic  ms gradually waned over  me.  First, the name-plates fell off  of crosses, and then 
the ravages of  me gradually eroded the crosses and memorials. Similarly people lost their recol-
lec  ons of those soldiers who died in the First World War.  They forgot not only those buried who 
came from Medzilaborce, but those who lie in graves thousands of kilometers from their homeland.
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A hundred years a  er the First World War, it is high  me to correct the indiff erence and disrespect 
for our own history. This publica  on is a testament to this.  The restored war cemeteries also show 
how soldiers, who previously fought against one another, now lie buried next to one another. We are 
delighted that we are star  ng to implement the goals that we have set out to achieve.  Brief informa-
 on about the restored cemeteries is available at the end of the publica  on.

The authors do not claim to answer all ques  ons related to the events of the First World War 
around Medzilaborce. For decades, research on topics was lacking and one cannot accomplish eve-
rything in just a few years. However, the study aims to ini  ate an even deeper and more intense in-
terest in this part of our history. The pages describing events from over a hundred years ago resulted 
from spending thousands of hours researching documents in archives in Bra  slava, Prague, Buda-
pest, Vienna, Moscow and other ci  es. Absorbing such material would be unthinkable without the 
excellent coopera  on of historians from Slovakia with their foreign colleagues. The publica  on also 
needed the collabora  on with people whose ancestors once stood on various sides of the ba  le-
fi eld. It is a tribute to our ancestors, who experienced the tribula  ons of war, which we, fortunately, 
are not so familiar with.

(Transla  on by Michael J. Kopanic, Jr, Ph.D., The University of Maryland University College)
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