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T
wierdza Przemyśl, odkąd tylko roz-
poczęto budowę fortyfikacji, stała 
się obiektem zainteresowania ro-
syjskiego wywiadu. Wiadomo, iż 
już w 1875 roku zdołał on przejąć 

plany kilku nadsańskich umocnień, przy czym 
szczególnym trafem – o ile rzeczywiście był 
to przypadek – szpiedzy wykradli wówczas 
dokumentację dzieł wykluczonych z realiza-
cji. Wiele operacji musiało jednak Rosjanom 
wyjść doskonale, pozostawali bowiem dobrze 
zorientowani w meandrach fortecy. Informa-
cjami przez lata służył im zresztą osławiony 
Alfred Redl. Kontrwywiad monarchii zdołał 
zdekonspirować zapewne tylko niewielką 
część działających w Przemyślu szpiegów, 
a i to – biorąc przynajmniej pod uwagę 
nagłośnione przypadki – raczej mało zna-
czących1. Wielokrotnie natomiast dał sobie 
zagrać na nosie. 

wydalono go bowiem za granicę jako nie-
bezpiecznego fanatyka religijnego3. Później 
człowiek ten miał się okazać asem rosyjskiego 
wywiadu4. Jeśli rzeczywiście tak było, jego 
misja w Przemyślu polegała zapewne na 
odwracaniu uwagi od jakiejś niebagatelnej 
operacji szpiegowskiej. 

Największą kompromitację stanowiła jed-
nak wiosną 1913 roku sprawa pułkownika Re-
dla. Nie dość bowiem, że „wpadł” on dopiero 
po kilkunastoletniej pracy na rzecz Rosjan, to 
jeszcze – rzekomo dla uniknięcia skandalu – 
pozwolono mu rozstać się z życiem. Skutkiem 
tej „wspaniałomyślności” zaprzepaszczono 
szansę wykrycia innych austriackich infor-
matorów Ochrany, a przynajmniej kilkoro 
potrafiłby Redl wskazać i w naszym mieście, 
gdzie – jak przypomniała miejscowa prasa – 
częstokroć bywał (nad Sanem zresztą roz-
poczynał najprawdopodobniej karierę po-
dwójnego agenta), ciesząc się tutaj niejedną 
zażyłą znajomością5. Nie dziw przeto, iż rok 
później poważne zaniepokojenie wzbudziła 
ucieczka z Przemyśla porucznika Friedricha 
Raaba, który za sprawą awantury miłosnej 
popadł w tarapaty finansowe i dopuścił się 
defraudacji. Podejrzewano wszak, że budżet 

Przed stu laty 
w Przemyślu
Krzysztof Bortnik

1 Vide m.in.: A. Gilewicz, Twierdza Przemyśl 
w XIX i XX w. (budowa, oblężenie, rola w I woj-
nie światowej), „Rocznik Przemyski” 1968, t. 12, 
s. 160–161; J. Rożański, Twierdza Przemyśl, 
Rzeszów 1983, s. 14; idem, Tajemnice twierdzy 
przemyskiej, wyd. 2, Przemyśl 2000, passim; 
F. Forstner, Twierdza Przemyśl, przeł. J. Bańbor, 
Warszawa 2000, s. 88–91; K. Bachmann, Twier-
dza Przemyśl jako teren działań szpiegowskich 
na rzecz Rosji w przededniu I wojny światowej, 
„Studia Przemyskie” 2004, t. 2, s. 61–67; J. Błoń-
ski, Przemyśl. Twierdza niezdobyta, Winiary 2011, 
s. 55–87. Nieskuteczności działań kontrwywia-
dowczych dowodzi zresztą fakt, iż jeszcze pod-
czas oblężenia twierdzy Rosjanie byli na bieżąco 
informowani o planach przeciwnika. Zaledwie 

3 „San” 1879, nr 34, s. 2–3.

4 Aleksy Gilewicz (op. cit., s. 160–161) utożsamiał 
tajemniczego mnicha, legitymującego się – aby 
było dziwniej – francuskim paszportem na nazwi-
sko Mouillon, z zatrzymanym 20 lat później (vide: 
„Głos Przemyski” 1899, nr 35, s. 3) niejakim baro-
nem de Mormon. 

Szerokim echem odbił się choćby wyczyn 
pewnego piekarza, który jesienią 1887 roku 
wykradł plany czterech obiektów fortecznych. 
Sprawcę zdołano co prawda ująć, kilka lat 
później „Gazeta Przemyska” doniosła bowiem 
o jego skazaniu, nie udaremniono jednak 
odsprzedania materiałów Rosjanom2. Wielce 
kompromitujące były przy tym okoliczności 
przestępstwa, poufne dokumenty leżały wszak 
niezabezpieczone w pracowni kreślarskiej, 
zaś czujność strzegącego ich kaprala uśpił 
zuchwały rabuś „kroplą” wody ognistej. Nieco 
wcześniej, bo latem 1879 roku, „San” infor-
mował znowuż o aresztowaniu tajemniczego 
mnicha prawosławnego, który zachowaniem 
swym i wyglądem wzbudził w mieście sen-
sację. Śledczy usiłowali wybadać przybysza, 
nie bardzo jednak potrafili dojść z nim do 
ładu. Ostatecznie powziąć musieli przeko-
nanie, iż zakonnikowi brak „piątej klepki”, 

swój mógł również podreperować sprzedając 
informacje Rosjanom6. 

Wydarzenia tego rodzaju rozniecały ner-
wowość austro-węgierskich władz wojsko-
wych, która w przededniu I wojny światowej 
zdecydowanie przybrała na sile. Agentów 
widziano niemalże wszędzie. Do ludności 
apelowano o czujność, zaś za ujęcie bądź 
wskazanie szpiega obiecywano nagrody. 
Wskórano tyle, że owa nerwowość udzieliła 
się także cywilom, a służby, miast tropić rze-
czywistych agentów, mnóstwo czasu traciły 
daremnie, przeważnie bowiem zatrzymywano 
lub denuncjowano osoby niewinne. Często 
dochodziło przy tym do sytuacji kuriozalnych, 
jak choćby próba pochwycenia podejrzanie 
zachowującego się żołnierza przez jednego 
z przemyskich szewców, w rezultacie której 
to nadgorliwy cywil został obezwładniony 
i przekazany władzom7. 

Kontrwywiad dysponował wprawdzie sku-
teczną metodą wyławiania rosyjskich szpie-
gów, na początku 1911 roku zdołał wszak 
wyodrębnić cechy szczególne używanych 
przez nich paszportów. Rzecz całą, co oczy-
wiste, utrzymywano jednak w ścisłej tajemnicy 
(posiadaczy fałszywek poddawano dyskretnej 

[…] nakazano żołnierzom naszym – czytamy 
w Pamiętniku oberleutnanta Stanisława Marcele-
go Gayczaka (red. T. Idzikowski, [Przemyśl 2014], 
s. 47) – brać białe opaski na lewe ramię, i nim 
rozkaz ten doszedł do wszystkich pułków, już wi-
dziano rosyjskie patrole w naszych mundurach 
z opaską na lewym ramieniu.

2 „Gazeta Przemyska” 1891, nr 14, s. 2. Według 
Franza Forstnera (op. cit., s. 89) sprawca dzięki 
zarobionym na kradzieży pieniądzom otworzył 
w Kongresówce gospodę, jednak po kilku latach 
został wywabiony za granicę i ujęty. Jan Rożański 
(Tajemnice…, op. cit., s. 19) podawał z kolei, iż 
jeszcze przed końcem roku sam oddał się w ręce 
Austriaków.

5 „Nowy Głos Przemyski” (dalej: „NGP”) 1913,  
nr 23, s. 2–3. 

6 „Przegląd Przemyski” (dalej: „PP”) 1914, nr 244, 
s. 3; nr 245, s. 2; nr 246, s. 4.

7 Ibidem, nr 236, s. 3. O skali zjawiska świad-
czy fakt, iż w ciągu niepełnych 19 miesięcy (od 
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obserwacji, by dopiero po zebraniu informacji 
o miejscowych kontaktach aresztować), nie 
zapobiegło to więc szykanowaniu osób nie-
winnych. Metoda ta była zresztą bezużytecz-
na wobec agentów ulokowanych wcześniej 
bądź też zwerbowanych spośród miejscowej 
ludności, a takich – jak wiadomo – sporo 
przebywało w Galicji. Niewykluczone przy 
tym, iż gremialne „polowanie” na szpiegów 
psuło niekiedy kontrwywiadowi robotę, pło-
sząc inwigilowane osoby. Tak mogło być 
choćby w przypadku trójki rosyjskich wywia-
dowców, którzy na początku 1913 roku nie-
spodziewanie „dali nogę” z Przemyśla8.

Inna rzecz, iż o sprawie fałszywek Rosjanie 
mogli zostać uprzedzeni przez Redla. Nie jest 
więc wykluczone, że wodzili Austriaków za 
nos, dla zamydlenia oczu „wystawiając” im 
mało istotnych agentów. Do takich być może 
należała niejaka Trembecka vel Trąbczyńska, 

odwołała, skutkiem czego sama wylądowała 
za kratkami, zaś o działalności agenturalnej 
aresztantki świadczyć miał notatnik, w któ-
rym znaleziono kilkaset adresów osobistości 
z miast zagranicznych10. 

Dziś może wydać się dziwne, iż kobietę 
tę, zapewne zwykłą histeryczkę, wzięto za 
szpiega. Zajście niniejsze miało jednak miej-
sce dosłownie na kilka dni przed wybuchem 
wojny, kiedy byle głupstwo potrafiło wywołać 
przesadnie nerwowe reakcje. W połowie lip-
ca choćby przemyślan zelektryzowała wieść 
o zamachu dynamitowym na budynek woj-
skowy. Tymczasem „zaatakowany” obiekt do 
armii wcale nie należał, mimo że – przyznać 
trzeba – przez żołnierzy często był odwie-
dzany, zaś „zamach” okazał się dziełem kilku 
z nich, którzy celem spłatania figla urzę-
dującym tam paniom zdetonowali opodal 
niewielki ładunek11. Tydzień później pewien 
wartownik ostrzelał zarośla, sądząc, że otwar-
to doń stamtąd ogień. Śladów tajemniczego 
ataku jednak nie wykryto, pojawiło się więc 
domniemanie, iż jakiś podchmielony osobnik 
palnął w okolicy dla draki, a nieco zaspane-
mu żołnierzowi przewidziało się […], że to 
„zamach” na niego12.

10 „PP” 1914, nr 259, s. 3.

11 Ibidem, nr 256, s. 3.

12 Ibidem, nr 258, s. 3.

13 „NGP” 1913, nr 14, s. 3; J. Rożański, Tajemni-
ce…, op. cit., s. 51; J. Błoński, Przemyśl…, op. cit.,  
s. 97–102.

która między majem a lipcem 1911 roku pro-
wadziła w Przemyślu rozpoznanie miejsco-
wego ciała oficerskiego. Wywiadowcą była 
wszak kiepskim, skoro proceder swój upra-
wiała niezbyt dyskretnie i nawet kiedy grunt 
zaczął usuwać jej się spod stóp, nie powzięła 
choćby minimalnych środków ostrożności. 
Co więcej – jak złośliwie donosił „Nowy Głos 
Przemyski” – biedaczce brakowało predyspo-
zycji, aby zdobywać informacje kosztem swej 
bardzo wątpliwej cnoty9. Znamienne zresztą, 
iż wielu z wykrytych nad Sanem szpiegów 
(osobna sprawa, że zapewne nie zawsze byli 
to rzeczywiści agenci) dekonspirowało się 
w sposób niemal dziecinny. Do najbardziej 
kuriozalnych należał przypadek obywatelki 
rosyjskiej Marii Wonetko, która podczas jazdy 
pociągiem uruchomiła hamulec bezpieczeń-
stwa, tłumacząc, iż konduktor usiłował tar-
gnąć się na jej cześć. Później oskarżenie swe 

Incydent powyższy wiązać można zresztą 
nie tylko z wiszącą w powietrzu wojną. Prze-
myscy wartownicy padali niekiedy przecież 
ofiarą rzeczywistych ataków, choćby jesienią 
1912 roku, kiedy to szyldwach na Lipowicy 
raniony został przez napastników, zamierza-
jących jakoby wysadzić prochownię; kilka 
miesięcy później, rzekomo z ręki szpiega, 
zginął tam inny strażnik13. Istniały zatem real-
ne powody do nerwowości. Jej konsekwencje 
wszelako ponosili zazwyczaj Bogu ducha 
winni cywile, zwłaszcza jeśli zabłąkali się 
w pobliże obiektów wojskowych14. Przykłado-
wo wiosną 1914 roku prasa doniosła o aresz-
towaniu agenta Ochrany, przeciw któremu 
zgromadzono ponoć mocne dowody, jako 
że już od pięciu miesięcy objęty był obser-
wacją. „Przegląd Przemyski” powątpiewał 
jednak w winę zatrzymanego, ten bowiem 
zwrócił na siebie uwagę z powodu upodo-
bania do wędrówek po okolicy, co – jak iro-
nizowano – w obrębie twierdzy na zdrowie 
nie wychodzi15. I rzeczywiście, niebawem 
uwolniono go od zarzutów. Inny przemy-
ślanin zapracował na miano szpiega, kiedy 
nagabnięty podczas spaceru przez jakiegoś 
kaprala udzielił mu żartobliwej, a w opinii 

początku 1913 r. do wybuchu wojny) na łamach 
lokalnej prasy pojawiło się – i to mimo panującej 
cenzury – kilkadziesiąt wzmianek dotyczących 
zatrzymań bądź działalności rzekomych agentów. 
Według Rożańskiego (Tajemnice…, op. cit., s. 51) 
z początkiem 1913 r. liczba aresztowanych „szpie-
gów rosyjskich” przekraczała setkę, a około dwie-
ście osób znalazło się pod nadzorem policyjnym.

8 „NGP” 1913, nr 6, s. 2. 

9 Ibidem 1911, nr 32, s. 2. Vide też: „Echo Prze-
myskie” 1911, nr 57, s. 3; J. Błoński, Kobieta 
szpieg, „Nasz Przemyśl” (dalej: „NP”) 2005, nr 9, 
s. 11. We wszystkich cytatach pisownię uwspół-
cześniono. 

14 Nieprzyjemności mieli niekiedy nawet robotnicy 
najęci do przeprowadzenia tam prac remonto-
wych – vide: „NGP” 1913, nr 46, s. 3.

15 „PP” 1914, nr 223, s. 3. Vide też: ibidem, nr 
222, s. 3; nr 224, s. 4; „NGP” 1914, nr 12, s. 2.
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obserwacji, by dopiero po zebraniu informacji 
o miejscowych kontaktach aresztować), nie 
zapobiegło to więc szykanowaniu osób nie-
winnych. Metoda ta była zresztą bezużytecz-
na wobec agentów ulokowanych wcześniej 
bądź też zwerbowanych spośród miejscowej 
ludności, a takich – jak wiadomo – sporo 
przebywało w Galicji. Niewykluczone przy 
tym, iż gremialne „polowanie” na szpiegów 
psuło niekiedy kontrwywiadowi robotę, pło-
sząc inwigilowane osoby. Tak mogło być 
choćby w przypadku trójki rosyjskich wywia-
dowców, którzy na początku 1913 roku nie-
spodziewanie „dali nogę” z Przemyśla8.

Inna rzecz, iż o sprawie fałszywek Rosjanie 
mogli zostać uprzedzeni przez Redla. Nie jest 
więc wykluczone, że wodzili Austriaków za 
nos, dla zamydlenia oczu „wystawiając” im 
mało istotnych agentów. Do takich być może 
należała niejaka Trembecka vel Trąbczyńska, 

odwołała, skutkiem czego sama wylądowała 
za kratkami, zaś o działalności agenturalnej 
aresztantki świadczyć miał notatnik, w któ-
rym znaleziono kilkaset adresów osobistości 
z miast zagranicznych10. 

Dziś może wydać się dziwne, iż kobietę 
tę, zapewne zwykłą histeryczkę, wzięto za 
szpiega. Zajście niniejsze miało jednak miej-
sce dosłownie na kilka dni przed wybuchem 
wojny, kiedy byle głupstwo potrafiło wywołać 
przesadnie nerwowe reakcje. W połowie lip-
ca choćby przemyślan zelektryzowała wieść 
o zamachu dynamitowym na budynek woj-
skowy. Tymczasem „zaatakowany” obiekt do 
armii wcale nie należał, mimo że – przyznać 
trzeba – przez żołnierzy często był odwie-
dzany, zaś „zamach” okazał się dziełem kilku 
z nich, którzy celem spłatania figla urzę-
dującym tam paniom zdetonowali opodal 
niewielki ładunek11. Tydzień później pewien 
wartownik ostrzelał zarośla, sądząc, że otwar-
to doń stamtąd ogień. Śladów tajemniczego 
ataku jednak nie wykryto, pojawiło się więc 
domniemanie, iż jakiś podchmielony osobnik 
palnął w okolicy dla draki, a nieco zaspane-
mu żołnierzowi przewidziało się […], że to 
„zamach” na niego12.

10 „PP” 1914, nr 259, s. 3.

11 Ibidem, nr 256, s. 3.

12 Ibidem, nr 258, s. 3.

13 „NGP” 1913, nr 14, s. 3; J. Rożański, Tajemni-
ce…, op. cit., s. 51; J. Błoński, Przemyśl…, op. cit.,  
s. 97–102.

która między majem a lipcem 1911 roku pro-
wadziła w Przemyślu rozpoznanie miejsco-
wego ciała oficerskiego. Wywiadowcą była 
wszak kiepskim, skoro proceder swój upra-
wiała niezbyt dyskretnie i nawet kiedy grunt 
zaczął usuwać jej się spod stóp, nie powzięła 
choćby minimalnych środków ostrożności. 
Co więcej – jak złośliwie donosił „Nowy Głos 
Przemyski” – biedaczce brakowało predyspo-
zycji, aby zdobywać informacje kosztem swej 
bardzo wątpliwej cnoty9. Znamienne zresztą, 
iż wielu z wykrytych nad Sanem szpiegów 
(osobna sprawa, że zapewne nie zawsze byli 
to rzeczywiści agenci) dekonspirowało się 
w sposób niemal dziecinny. Do najbardziej 
kuriozalnych należał przypadek obywatelki 
rosyjskiej Marii Wonetko, która podczas jazdy 
pociągiem uruchomiła hamulec bezpieczeń-
stwa, tłumacząc, iż konduktor usiłował tar-
gnąć się na jej cześć. Później oskarżenie swe 

Incydent powyższy wiązać można zresztą 
nie tylko z wiszącą w powietrzu wojną. Prze-
myscy wartownicy padali niekiedy przecież 
ofiarą rzeczywistych ataków, choćby jesienią 
1912 roku, kiedy to szyldwach na Lipowicy 
raniony został przez napastników, zamierza-
jących jakoby wysadzić prochownię; kilka 
miesięcy później, rzekomo z ręki szpiega, 
zginął tam inny strażnik13. Istniały zatem real-
ne powody do nerwowości. Jej konsekwencje 
wszelako ponosili zazwyczaj Bogu ducha 
winni cywile, zwłaszcza jeśli zabłąkali się 
w pobliże obiektów wojskowych14. Przykłado-
wo wiosną 1914 roku prasa doniosła o aresz-
towaniu agenta Ochrany, przeciw któremu 
zgromadzono ponoć mocne dowody, jako 
że już od pięciu miesięcy objęty był obser-
wacją. „Przegląd Przemyski” powątpiewał 
jednak w winę zatrzymanego, ten bowiem 
zwrócił na siebie uwagę z powodu upodo-
bania do wędrówek po okolicy, co – jak iro-
nizowano – w obrębie twierdzy na zdrowie 
nie wychodzi15. I rzeczywiście, niebawem 
uwolniono go od zarzutów. Inny przemy-
ślanin zapracował na miano szpiega, kiedy 
nagabnięty podczas spaceru przez jakiegoś 
kaprala udzielił mu żartobliwej, a w opinii 

początku 1913 r. do wybuchu wojny) na łamach 
lokalnej prasy pojawiło się – i to mimo panującej 
cenzury – kilkadziesiąt wzmianek dotyczących 
zatrzymań bądź działalności rzekomych agentów. 
Według Rożańskiego (Tajemnice…, op. cit., s. 51) 
z początkiem 1913 r. liczba aresztowanych „szpie-
gów rosyjskich” przekraczała setkę, a około dwie-
ście osób znalazło się pod nadzorem policyjnym.

8 „NGP” 1913, nr 6, s. 2. 

9 Ibidem 1911, nr 32, s. 2. Vide też: „Echo Prze-
myskie” 1911, nr 57, s. 3; J. Błoński, Kobieta 
szpieg, „Nasz Przemyśl” (dalej: „NP”) 2005, nr 9, 
s. 11. We wszystkich cytatach pisownię uwspół-
cześniono. 

14 Nieprzyjemności mieli niekiedy nawet robotnicy 
najęci do przeprowadzenia tam prac remonto-
wych – vide: „NGP” 1913, nr 46, s. 3.

15 „PP” 1914, nr 223, s. 3. Vide też: ibidem, nr 
222, s. 3; nr 224, s. 4; „NGP” 1914, nr 12, s. 2.
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wojskowego – poczuciem humoru najwyraź-
niej niegrzeszącego – wielce podejrzanej 
odpowiedzi16. 

Podobną przygodę miał nauczyciel, który 
w stanie lekkiego „uduchowienia” (wcze-
śniej gościł był wszak u zaprzyjaźnionego 
księdza) wracał piechotą z Ostrowa. Nie-
spodziewanie – relacjonował „Nowy Głos 
Przemyski” – zastąpili mu drogę 3 żandarmi 
i w imieniu prawa przyaresztowali – jako 
podejrzanego o szpiegostwo. P. M. zaklinał 
się na wszystkie świętości […], że ze szpie-
gostwem nie ma nic wspólnego, że żadnych 
„Werków” prócz fajerwerków […] nie zna. 
Ale na nic się zdały zaklęcia p. profesora. 
Odstawiono go […] do komisariatu poli-
cji, który stwierdziwszy u p. M. […] miłość 
i przywiązanie do monarchii – zarządził wy-
puszczenie go na wolną stopę17. Większych 
perturbacji doświadczył natomiast prawnik, 
w lutym 1914 roku zatrzymany na Lipowicy. 
Jako że miał czelność upierać się przy za-
chowaniu jakiegoś skryptu, wartownik kazał 
mu przez dwie godziny z podniesionymi 
rękami chodzić naokoło prochowni, a sam 
[…] z gotowym do strzału karabinem szedł 
za nim. Tak chodził ten prawnik […] nie 
mogąc ani zapiąć płaszcza, ani nawet po-
ruszyć palcami, bojąc się, aby żołnierz nie 
wziął tego za jakiś ruch podejrzany. […] By-
łoby bardzo pożądanym – puentowała swe 

glądały wczoraj […], ciekawość [natomiast] 
łatwo może zaprowadzić tam, gdzie niczego 
do oglądania nie ma20. 

Kilkanaście dni później nad Sanem pano-
wała już prawdziwa szpiegowska gorączka. 
Każdy cywil postrzegany był jako potencjalny 
agent, zaś osoby, które przyłapano w pobliżu 
obiektów o znaczeniu strategicznym, spotkać 
mógł smutny koniec. 18 sierpnia Helena Ja-
błońska zanotowała w dzienniku: nastrój po-
ważny, aresztowania ciągłe. 50 kroków nie 
można zrobić bez zobaczenia konwoju  
[z zatrzymanymi]. Coraz częstsze egzekucje, 
już nie rozstrzelanie, ale wieszają21. Stani-
sław Łańcucki wspominał znowuż: zakaz 
przechodzenia obok obiektów wojskowych 
i koło szańców opasujących miasto był ści-
śle przestrzegany, a raczej nadużywany 

20 Ibidem, nr 259, s. 2. Histerię, jaka od pierw-
szych dni wojny zapanowała w Galicji, dobrze 
obrazują perypetie Heleny Jabłońskiej podczas 
podróży odbytej na początku sierpnia z Sano-
ka do Przemyśla. W Olszanicy – relacjonowała 
diarystka – przykra sytuacja […]: przyskoczyło 
16-tu [żołnierzy] do nas z karabinami, w groźnej 
postawie. […] Krzyczą na szofera, że uciekał […]; 
chce się tłumaczyć – nie wolno mówić, bo grożą 
strzałem. Ja próbuję. „Milcz, bo pcham” – krzyczy 
żołdak, trzymając bagnet na dwa cale pod mymi 
żebrami. Matka płacze wystraszona […], od niej 
bagnet na pół metra. […] Długo trwało nim nas 
puszczono. […] W Krościenku warta zatrzymuje, 
padają 3 strzały. Pierwsze auto zdruzgotane, je-
den z panów dostaje […]. Wreszcie wojskowych 
puszczają, nas zatrzymują, [konfiskują] nawet kil-
ka bombonów podejrzanych o zawieranie bakcyli 
cholery. […] Zaczyna się indagacja o znajomości 
i stosunki w Sanoku. […] Puszczają nas w nocy 

doniesienie „Ziemia Przemyska” – aby raz 
wreszcie władze cywilne z wojskowymi usta-
liły, którędy wolno chodzić […]. W Przemyślu 
doszło do tego, że nawet na przechadzkę 
nie wolno wyjść poza miasto […], bo co krok 
natrafiamy na zapory i szykany18. 

Wydaje się wszakże, iż do wybuchu wojny 
owa szpiegomania miała raczej uciążliwy 
niźli groźny charakter. Osoby, które przez 
własną niefrasobliwość bądź też usłużność 
bliźnich naraziły się na podejrzenia, po zło-
żeniu wyjaśnień były przeważnie zwalniane. 
Jeszcze 23 lipca „Przegląd Przemyski” in-
formował o zatrzymaniu trzech rzekomych 
agentów, z których jeden został aresztowany 
na podstawie denuncjacji – i ten – domnie-
mywano – zdaje się wobec braku wszelkich 
poszlak uniknie rozprawy19. Sytuacja uległa 
jednak zmianie z chwilą rozpoczęcia konflik-
tu. Już 29 lipca to samo pismo alarmowało: 
W ostatnich dniach aresztowano kilkanaście 
osób jako podejrzane o szpiegostwo. Aresz-
towanych […] po przesłuchaniu policyjnym 
odstawiono następnie do sądu, gdzie będzie 
prowadzone przeciw nim śledztwo [!]. Ponie-
waż większość tych aresztowań jest wynikiem 
zbyt natrętnego przyglądania się rozmaitym 
budynkom kolejowym, mostom, itd. – przeto 
zwracamy się […] z ostrzeżeniem: nie gapić 
się […], bo mosty, budynki wojskowe, koszary, 
„werki”, itd. wyglądają dziś tak samo, jak wy-

przez straże […], które na własny rozum 
interpretowały wydane rozporządzenia. […] 
Co krok patrole wojskowe zmuszały […] do 
legitymowania się […]; nie wiadomo było 
[przy tym], czy żołdak nie strzeli, a bywały 
i takie przypadki. […] Sądy polowe również 
nie próżnowały […]. Nie było dnia, ażeby 
oddział wojska nie prowadził skazańca […] 
ku miejscu stracenia […] na tzw. Winnej Gó-
rze. […] Ludziska wybiegali z domów […], by 
przyjrzeć się temu orszakowi śmierci. Jedni 
spoglądali z trwogą […], inni głośno wyrażali 
swe zadowolenie22. 

Największe represje nastąpiły wszelako 
z początkiem września. Dotkliwa porażka 
sił austro-węgierskich, do której w pewnym 
stopniu rzeczywiście przyczyniła się agentura 
rosyjska23, zarówno wśród prostych żołnierzy, 

16 „NGP” 1914, nr 15, s. 2–3; „PP” 1914, nr 227, 
s. 2. Pechowy spacerowicz nie powinien być 
zresztą specjalnie zaskoczony, ile że niesnaski 
między mundurowymi a cywilami już od czasów 
osławionego Antona Galgótzyego (chodzi o lata 
1898–1905) stanowiły nad Sanem niemalże trady-
cję. Herman Lieberman – zapewne nie bez złośli-
wej przesady, obaj panowie mieli bowiem ze sobą 
na pieńku – ówczesne stosunki odmalował w czar-
nych barwach, zaś samego generała scharakte-
ryzował jako niebezpiecznego półidiotę. W jego 
umyśle – pisał o swym adwersarzu – początek 
świata zaczął się od stworzenia armii […]. Żył 
wciąż w przeświadczeniu, że wszystko, co w pań-
stwie […] żyje, podlega rozkazom wojskowych 
[…]. Można sobie przedstawić, jakie dziwolągi 
stwarzała obecność i działalność takiego dowódcy 
wojskowego w mieście […]. Oficerowie […] przy 
każdej sposobności policzkowali i fizycznie znę-
cali się nad osobami cywilnymi, władze wojskowe 
wydawały poniżające nakazy i zakazy […], tak że 

życie stawało się nad wyraz wszelki nieznośne – 
vide: H. Lieberman, Pamiętniki (wyjątki) [w:] Prze-
myśl w oczach pisarzy. Antologia XX wieku, red. 
S.J. Wiater, P. Wiater, Londyn 1994, s. 63–64. 

17 „NGP” 1913, nr 30, s. 3. 

18 „Ziemia Przemyska” (dalej: „ZP”) 1914, nr 7, 
s. 5. Nadgorliwość ta mogła wynikać z faktu, iż 
obiekty na Lipowicy cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem agentów. Nie bez znaczenia był zapew-
ne także posiadany przez zatrzymanego skrypt, 
szczególnie podejrzliwie traktowano bowiem 
osoby notujące lub szkicujące w miejscach pu-
blicznych, jak również parające się plenerowym 
malarstwem bądź fotografią – vide: m.in.: „PP” 
1913, nr 129, s. 2; J. Błoński, Tajemniczy szpieg 
z przemyskiego dworca, „NP” 2009, nr 10, s. 6–7; 
K. Bachmann, op. cit., s. 64.

19 „PP” 1914, nr 257, s. 2.

[…]. Jechać ani dalej ani wstecz nie radzą, bo 
mogą paść strzały celniejsze – vide: H. Jabłońska, 
Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–1915, 
oprac. H. Imbs, Przemyśl 1994, s. 36; vide też:  
T. Spiss, Ze wspomnień c.k. urzędnika polityczne-
go, Rzeszów 1936, s. 31–38.

21 Ibidem, s. 38. 

22 S. Łańcucki, Wspomnienia, Warszawa 1957,  
s. 142, 146–147. Miejscem straceń domniema-
nych szpiegów była najczęściej Szajbówka. Wyro-
ki miano wykonywać także na tzw. Górze Śmierci, 
w pobliżu obecnej ulicy Przemyskiej. 

23 Trzeba jednak zauważyć, że w kampanii tej zna-
czącą rolę odegrał zwiad lotniczy – vide: L. Fac, 
Druga bitwa lwowska 6 –11 września 1914 r.,  
„NP” 2014, nr 9, s. 14.
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wojskowego – poczuciem humoru najwyraź-
niej niegrzeszącego – wielce podejrzanej 
odpowiedzi16. 

Podobną przygodę miał nauczyciel, który 
w stanie lekkiego „uduchowienia” (wcze-
śniej gościł był wszak u zaprzyjaźnionego 
księdza) wracał piechotą z Ostrowa. Nie-
spodziewanie – relacjonował „Nowy Głos 
Przemyski” – zastąpili mu drogę 3 żandarmi 
i w imieniu prawa przyaresztowali – jako 
podejrzanego o szpiegostwo. P. M. zaklinał 
się na wszystkie świętości […], że ze szpie-
gostwem nie ma nic wspólnego, że żadnych 
„Werków” prócz fajerwerków […] nie zna. 
Ale na nic się zdały zaklęcia p. profesora. 
Odstawiono go […] do komisariatu poli-
cji, który stwierdziwszy u p. M. […] miłość 
i przywiązanie do monarchii – zarządził wy-
puszczenie go na wolną stopę17. Większych 
perturbacji doświadczył natomiast prawnik, 
w lutym 1914 roku zatrzymany na Lipowicy. 
Jako że miał czelność upierać się przy za-
chowaniu jakiegoś skryptu, wartownik kazał 
mu przez dwie godziny z podniesionymi 
rękami chodzić naokoło prochowni, a sam 
[…] z gotowym do strzału karabinem szedł 
za nim. Tak chodził ten prawnik […] nie 
mogąc ani zapiąć płaszcza, ani nawet po-
ruszyć palcami, bojąc się, aby żołnierz nie 
wziął tego za jakiś ruch podejrzany. […] By-
łoby bardzo pożądanym – puentowała swe 

glądały wczoraj […], ciekawość [natomiast] 
łatwo może zaprowadzić tam, gdzie niczego 
do oglądania nie ma20. 

Kilkanaście dni później nad Sanem pano-
wała już prawdziwa szpiegowska gorączka. 
Każdy cywil postrzegany był jako potencjalny 
agent, zaś osoby, które przyłapano w pobliżu 
obiektów o znaczeniu strategicznym, spotkać 
mógł smutny koniec. 18 sierpnia Helena Ja-
błońska zanotowała w dzienniku: nastrój po-
ważny, aresztowania ciągłe. 50 kroków nie 
można zrobić bez zobaczenia konwoju  
[z zatrzymanymi]. Coraz częstsze egzekucje, 
już nie rozstrzelanie, ale wieszają21. Stani-
sław Łańcucki wspominał znowuż: zakaz 
przechodzenia obok obiektów wojskowych 
i koło szańców opasujących miasto był ści-
śle przestrzegany, a raczej nadużywany 

20 Ibidem, nr 259, s. 2. Histerię, jaka od pierw-
szych dni wojny zapanowała w Galicji, dobrze 
obrazują perypetie Heleny Jabłońskiej podczas 
podróży odbytej na początku sierpnia z Sano-
ka do Przemyśla. W Olszanicy – relacjonowała 
diarystka – przykra sytuacja […]: przyskoczyło 
16-tu [żołnierzy] do nas z karabinami, w groźnej 
postawie. […] Krzyczą na szofera, że uciekał […]; 
chce się tłumaczyć – nie wolno mówić, bo grożą 
strzałem. Ja próbuję. „Milcz, bo pcham” – krzyczy 
żołdak, trzymając bagnet na dwa cale pod mymi 
żebrami. Matka płacze wystraszona […], od niej 
bagnet na pół metra. […] Długo trwało nim nas 
puszczono. […] W Krościenku warta zatrzymuje, 
padają 3 strzały. Pierwsze auto zdruzgotane, je-
den z panów dostaje […]. Wreszcie wojskowych 
puszczają, nas zatrzymują, [konfiskują] nawet kil-
ka bombonów podejrzanych o zawieranie bakcyli 
cholery. […] Zaczyna się indagacja o znajomości 
i stosunki w Sanoku. […] Puszczają nas w nocy 

doniesienie „Ziemia Przemyska” – aby raz 
wreszcie władze cywilne z wojskowymi usta-
liły, którędy wolno chodzić […]. W Przemyślu 
doszło do tego, że nawet na przechadzkę 
nie wolno wyjść poza miasto […], bo co krok 
natrafiamy na zapory i szykany18. 

Wydaje się wszakże, iż do wybuchu wojny 
owa szpiegomania miała raczej uciążliwy 
niźli groźny charakter. Osoby, które przez 
własną niefrasobliwość bądź też usłużność 
bliźnich naraziły się na podejrzenia, po zło-
żeniu wyjaśnień były przeważnie zwalniane. 
Jeszcze 23 lipca „Przegląd Przemyski” in-
formował o zatrzymaniu trzech rzekomych 
agentów, z których jeden został aresztowany 
na podstawie denuncjacji – i ten – domnie-
mywano – zdaje się wobec braku wszelkich 
poszlak uniknie rozprawy19. Sytuacja uległa 
jednak zmianie z chwilą rozpoczęcia konflik-
tu. Już 29 lipca to samo pismo alarmowało: 
W ostatnich dniach aresztowano kilkanaście 
osób jako podejrzane o szpiegostwo. Aresz-
towanych […] po przesłuchaniu policyjnym 
odstawiono następnie do sądu, gdzie będzie 
prowadzone przeciw nim śledztwo [!]. Ponie-
waż większość tych aresztowań jest wynikiem 
zbyt natrętnego przyglądania się rozmaitym 
budynkom kolejowym, mostom, itd. – przeto 
zwracamy się […] z ostrzeżeniem: nie gapić 
się […], bo mosty, budynki wojskowe, koszary, 
„werki”, itd. wyglądają dziś tak samo, jak wy-

przez straże […], które na własny rozum 
interpretowały wydane rozporządzenia. […] 
Co krok patrole wojskowe zmuszały […] do 
legitymowania się […]; nie wiadomo było 
[przy tym], czy żołdak nie strzeli, a bywały 
i takie przypadki. […] Sądy polowe również 
nie próżnowały […]. Nie było dnia, ażeby 
oddział wojska nie prowadził skazańca […] 
ku miejscu stracenia […] na tzw. Winnej Gó-
rze. […] Ludziska wybiegali z domów […], by 
przyjrzeć się temu orszakowi śmierci. Jedni 
spoglądali z trwogą […], inni głośno wyrażali 
swe zadowolenie22. 

Największe represje nastąpiły wszelako 
z początkiem września. Dotkliwa porażka 
sił austro-węgierskich, do której w pewnym 
stopniu rzeczywiście przyczyniła się agentura 
rosyjska23, zarówno wśród prostych żołnierzy, 

16 „NGP” 1914, nr 15, s. 2–3; „PP” 1914, nr 227, 
s. 2. Pechowy spacerowicz nie powinien być 
zresztą specjalnie zaskoczony, ile że niesnaski 
między mundurowymi a cywilami już od czasów 
osławionego Antona Galgótzyego (chodzi o lata 
1898–1905) stanowiły nad Sanem niemalże trady-
cję. Herman Lieberman – zapewne nie bez złośli-
wej przesady, obaj panowie mieli bowiem ze sobą 
na pieńku – ówczesne stosunki odmalował w czar-
nych barwach, zaś samego generała scharakte-
ryzował jako niebezpiecznego półidiotę. W jego 
umyśle – pisał o swym adwersarzu – początek 
świata zaczął się od stworzenia armii […]. Żył 
wciąż w przeświadczeniu, że wszystko, co w pań-
stwie […] żyje, podlega rozkazom wojskowych 
[…]. Można sobie przedstawić, jakie dziwolągi 
stwarzała obecność i działalność takiego dowódcy 
wojskowego w mieście […]. Oficerowie […] przy 
każdej sposobności policzkowali i fizycznie znę-
cali się nad osobami cywilnymi, władze wojskowe 
wydawały poniżające nakazy i zakazy […], tak że 

życie stawało się nad wyraz wszelki nieznośne – 
vide: H. Lieberman, Pamiętniki (wyjątki) [w:] Prze-
myśl w oczach pisarzy. Antologia XX wieku, red. 
S.J. Wiater, P. Wiater, Londyn 1994, s. 63–64. 

17 „NGP” 1913, nr 30, s. 3. 

18 „Ziemia Przemyska” (dalej: „ZP”) 1914, nr 7, 
s. 5. Nadgorliwość ta mogła wynikać z faktu, iż 
obiekty na Lipowicy cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem agentów. Nie bez znaczenia był zapew-
ne także posiadany przez zatrzymanego skrypt, 
szczególnie podejrzliwie traktowano bowiem 
osoby notujące lub szkicujące w miejscach pu-
blicznych, jak również parające się plenerowym 
malarstwem bądź fotografią – vide: m.in.: „PP” 
1913, nr 129, s. 2; J. Błoński, Tajemniczy szpieg 
z przemyskiego dworca, „NP” 2009, nr 10, s. 6–7; 
K. Bachmann, op. cit., s. 64.

19 „PP” 1914, nr 257, s. 2.

[…]. Jechać ani dalej ani wstecz nie radzą, bo 
mogą paść strzały celniejsze – vide: H. Jabłońska, 
Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–1915, 
oprac. H. Imbs, Przemyśl 1994, s. 36; vide też:  
T. Spiss, Ze wspomnień c.k. urzędnika polityczne-
go, Rzeszów 1936, s. 31–38.

21 Ibidem, s. 38. 

22 S. Łańcucki, Wspomnienia, Warszawa 1957,  
s. 142, 146–147. Miejscem straceń domniema-
nych szpiegów była najczęściej Szajbówka. Wyro-
ki miano wykonywać także na tzw. Górze Śmierci, 
w pobliżu obecnej ulicy Przemyskiej. 

23 Trzeba jednak zauważyć, że w kampanii tej zna-
czącą rolę odegrał zwiad lotniczy – vide: L. Fac, 
Druga bitwa lwowska 6 –11 września 1914 r.,  
„NP” 2014, nr 9, s. 14.
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jak i kadry dowódczej, wywołała wrażenie 
wszechogarniającej zdrady. Ludność cy-
wilną posądzono, iż masowo współdziała 
z wrogiem, informując o ruchach wojsk oraz 
prowadząc na ich tyłach działalność dywer-
syjną. W całej Galicji zaczęto wyłapywać 
i eliminować domniemanych agentów, przy 
czym owa czystka miała wyjątkowo restrykcyj-
ny charakter (jako znak dany nieprzyjacielo-
wi interpretowano nawet wywieszenie prania 
przed domem!), zaś jej rozmiary przyprawia-
ją o zgrozę. Na przykład 8 września jeden 
z oficerów zanotował: Pod wieczór przyszło 
wielu rosyjskich jeńców […] razem z okolicz-
nymi rusofilami, którzy strzelali do naszych 
żołnierzy. W nocy 61 cywilów powieszono, 
ich kobiety i dzieci odesłano24. Zygmunt 
Lasocki przywoływał znowuż świadectwo 
podporucznika, który kazał powiesić 83 
mężczyzn […] z powodu rzekomego podej-
rzenia o zdradę. Opowiadał, że podczas tej 
masowej egzekucji brakło nawet sznura […] 
i że jeden z chłopów spadł, bo się stryczek 
urwał. […] Na to ów młody podporucznik 
[…] kazał dać [mu] koniaku, aby przyszedł 
do siebie, i obiad, aby się pokrzepił, a gdy 
chłopina istotnie odzyskał siły, kazał go na 
nowo powiesić25. Pod Gródkiem Jagielloń-
skim stracono blisko 80 osób, które podczas 
ostrzału ukryły się w opuszczonym rosyjskim 

stracono też jako szpiegów30. Wystarczyło – 
pisał o tym Łańcucki – wskazać na kogoś 
palcem, że jest moskalofilem, by go wrzuco-
no do więzienia, a jeśli znalazł się jeszcze 
fałszywy świadek, to sądu polowego oskar-
żony nie uniknął31. 
     Rozpętana nagonka nie pozostała oczywi-
ście bez wpływu na nastroje społeczne. 
Z chwilą wybuchu wojny – konstatował cyto-
wany uprzednio działacz – jakiś diabeł wlazł 
w robotników polskich […], poczęli pałać […] 
nienawiścią do Ukraińców. Wymyślali im na 
każdym kroku od moskalofilów, zdrajców, 
szpiegów32. Sytuację zaogniali jeszcze zwo-
żeni do miasta ranni, którzy rozsiewali pogło-
ski o bestialstwach popełnianych przez nie-
przyjaciela oraz przeniewierstwie galicyjskich 
Rusinów. To najsmutniejsze, że wszędzie klę-
ska z powodu zdrady – ubolewała Jabłońska, 
jako bywalczyni dworca kolejowego na bie-
żąco zaznajomiona z „niusami”. – Gdy już 
nasi mają najpewniejsze stanowiska i kryci 
doskonale, spada gęsty grad szrapneli, a tak 
zawsze celny, że zmiata wszystko. Co oni for-
teli znają, jakich środków używają, jakie zna-
ki. Dymy jasne i szare, wypędzenie bydła, 
chorągiewka, sygnały lustrzane, znaczenie 
drzew. Procesja dla uproszenia zwycięstwa, 
a na końcu chorągwi lusterka i nasza artyle-
ria rozbita. Walczymy gorzej niż we wrogim 

okopie26. A i do Przemyśla, nieobjętego jesz-
cze wówczas walkami, owa fala represji na-
tychmiast dotarła. Egzekucja za egzekucją – 
4 września notowała Jabłońska. – Już teraz 
dziesiątkami wieszają. Padają i niewinni27. 

W najgorszym położeniu znaleźli się tak 
zwani moskalofile, czyli ci spośród galicyj-
skich Rusinów, którzy – nie uznając etnosu 
ukraińskiego – uważali siebie za przynależ-
nych do narodu rosyjskiego. Ludność tę siłą 
rzeczy posądzano o sprzyjanie nieprzyjacie-
lowi i po pierwszych klęskach ją głównie 
obarczono winą. Ogromne panuje oburze-
nie na moskalofilów w szczególności, a Rusi-
nów w ogólności, za liczne zdrady – 5 wrze-
śnia zanotował Jan Jakub Stock. – Dziś czy-
tam w rozkazie, aby bez pardonu zamykać 
„te bestie”, a opornych wystrzelić. Nie ulega 
wątpliwości […], że sympatie dużej części 
moskalofilów […] są po stronie Rosjan, ale 
od sympatii do czynnej propagandy i dzia-
łalności droga daleka, zwłaszcza wobec 
szybkiego i doraźnego wymiaru kary28. Tego 
rodzaju skrupuły, sporadycznie tylko poja-
wiające się wśród żołnierzy (i to przeważnie 
proweniencji słowiańskiej), obce były jednak 
ówczesnym decydentom. Domniemanych 
moskalofilów – a za takich brano często 
wszystkich, bez względu na orientację, Rusi-
nów – masowo osadzano w obozach29. Wielu 

kraju, bo nie wiedzieć kogo się strzec33. Pod 
wrażeniem tych wieści – a pamiętać trzeba, 
że wielu przemyślan miało w wojsku swych 
bliskich – konwoje aresztowanych wzbudzały 
mnóstwo negatywnych emocji. Na porządku 
dziennym było – zresztą nie tylko u nas – 
znieważanie słowne, a czasami też czynne, 
eskortowanych34.  
     W takiej atmosferze 15 września 1914 roku 
doszło do tragicznego zdarzenia. A dzień, co 
także nie pozostaje bez znaczenia, był szcze-
gólny. Gdy w południe udałam się […] do 
starostwa – zanotowała w diariuszu Ilka Künigl 
Ehrenburg – zaprzęgi […] ciągnęły […] nie-
kończącym się łańcuchem. I gdy wieczorem 
[…] szłam przez Rynek, nadal turkotał ten 
niekończący się łańcuch po wyboistym bruku, 
i końca nie było widać. Na niektórych wozach 
leżeli […] wyczerpani żołnierze […]. Na in-
nych zebrani po drodze ranni. […] Także od 
rana ulice przepełnione są maszerującymi 
oddziałami35. Do Przemyśla dotarły właśnie 
wycofywane na linię Sanu wojska. Artyleria, 
kawaleria, sznury taborów – pisał o tym Łań-
cucki – ciągnęły się już z dala, jak tylko okiem 
sięgnąć […], zlewając się w twierdzy przemy-
skiej w potworne morze ludzkie36. Główne 
arterie miasta były zatłoczone, zaś sklepy mo-
mentalnie ogołocone zostały z żywności. 
Wszędzie na polach i placach obozowało 

24 Dziennik oficera Landsturmu, oprac.  
M. Wichrowski, Przemyśl 2004, s. 52.

25 Z. Lasocki, Polacy w austriackich obozach ba-
rakowych dla uchodźców i internowanych, Kraków 
1929, s. 92.

26 Ibidem, s. 86. Autor opisał liczne przykłady 
dokonanych wówczas bezpodstawnie egzekucji. 
Jako szpiega stracono choćby rolnika, który prze-
ciwstawił się samowolnej „rekwizycji” w swojej za-
grodzie. Podobnie skończyło dwóch gospodarzy, 
kiedy przyłapawszy żołnierza na rabunku, związali 
go i donieśli o zajściu komendzie […]. W kwa-
drans potem obaj wisieli. […] Powieszono pod 
Bojanowem [nawet] matołka, którego żołnierze 
rosyjscy z żartów byli ubrali w strzępy uniformu ro-
syjskiego (ibidem, s. 85, 88). Lasocki słusznie przy 
tym podkreślił, iż nie tylko psychoza wojenna bądź 
próby zamaskowania przez dowódców własnej 
nieudolności, lecz także i chciwość była powodem 
tworzenia pogłosek o zdradach. Mordowano ludzi 

jako zdrajców, by zagrabić ich mienie. Mordowa-
no także mężów, broniących żon, ojców – córek, 
przed zgwałceniem. Zapewne i chęć wykazania 
się szczególnymi zasługami i uzyskania nagród 
lub awansu skłaniała żołnierzy do wyszukiwania 
domniemanych szpiegów (ibidem, s. 74). Bywało 
również, iż mundurowi zatrzymywali na ulicach 
„podejrzanych” cywili, by po przeszukaniu „ulotnić 
się” wraz z ichnimi pularesami – vide:  
„Głos Narodu” (dalej: „GN”) 1914, nr 229, s. 1.

27 H. Jabłońska, op. cit., s. 41. Również Lasocki 
(op. cit., s. 87) podawał, że egzekucje w Przemyślu 
miały charakter masowy.

28 J.J. Stock, Notatnik z Twierdzy Przemyśl 1914-
1915, oprac. J. Bator, Przemyśl 2014, s. 27. 

29 Najbardziej ponurą sławę zyskał Thalerhof koło 
Grazu, przez który przewinęło się blisko 14 tysięcy 
osób, z czego ósma część zmarła – vide: 
Енциклопедія українознавства, т. 8, Львів 2000, s. 3125.

30 Tylko do połowy września władze austriackie 
aresztować miały w Galicji Wschodniej blisko  
10 tysięcy Rusinów, z czego ponad 1000 straco-
no – vide: J. Skrzypek, Ukraińcy w Austrii podczas 
wielkiej wojny i geneza zamachu na Lwów, „Nie-
podległość” 1939, t. 19, z. 1, s. 60; K. Grünberg, 
B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-
-ukraińskie w X–XX wieku, Warszawa 2005, s. 236. 
Trzeba jednak mieć na uwadze, że obliczeń tych 
w styczniu 1915 r. dokonali dla celów propa-
gandowych Rosjanie. Niektórzy szacują, iż owa 
czystka pochłonęła łącznie życie ponad 36 tysięcy 
ukraińskich cywili – vide: І. Нагаєвський, Історія 
української держави двадцятого століття, Київ 
1993, s. 58; С. Попик, Українці в Австрії 1914 –1918. 
Австрійська політика в українському питанні 
періоду великої війни, Київ–Чернівці 1999, s. 90. 
Dodać wypada, że dysponujemy wcale pokaźnym 
materiałem fotograficznym z ówczesnych egzeku-
cji, ich wykonawcy chętnie bowiem je dokumento-
wali, a niekiedy nawet pozowali „w towarzystwie” 
straconych. Na jednym ze zdjęć uwieczniono 

choćby powieszenie dwóch młodych kobiet, obok 
których stoi dumnie kilku żołnierzy. 

31 S. Łańcucki, op. cit., s. 142–143.

32 Ibidem, s. 144.

33 H. Jabłońska, op. cit., s. 41. 

34 Vide: Z. Lasocki, op. cit., s. 73; S. Łańcucki, op. 
cit., s. 145; W. Daniec, Pamiętnik przeżyć wielkiej 
wojny, Rzeszów 1925, s. 44; „GN” 1914, nr 224, 
s. 2. Liczne przykłady nękania konwojowanych 
zawiera też: Талергофскiй альманаxъ, в. 1, Львовъ 
1924 (tekst dostępny na stronie: www.ukrstor.com).

35 I. Künigl Ehrenburg, W oblężonym Przemyślu. 
Kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914–
1915), przeł. E. Pietraszek, A. Siciak, oprac. 
S. Stępień, Przemyśl 2010, s. 49–50.

36 S. Łańcucki, op. cit., s. 150.
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jak i kadry dowódczej, wywołała wrażenie 
wszechogarniającej zdrady. Ludność cy-
wilną posądzono, iż masowo współdziała 
z wrogiem, informując o ruchach wojsk oraz 
prowadząc na ich tyłach działalność dywer-
syjną. W całej Galicji zaczęto wyłapywać 
i eliminować domniemanych agentów, przy 
czym owa czystka miała wyjątkowo restrykcyj-
ny charakter (jako znak dany nieprzyjacielo-
wi interpretowano nawet wywieszenie prania 
przed domem!), zaś jej rozmiary przyprawia-
ją o zgrozę. Na przykład 8 września jeden 
z oficerów zanotował: Pod wieczór przyszło 
wielu rosyjskich jeńców […] razem z okolicz-
nymi rusofilami, którzy strzelali do naszych 
żołnierzy. W nocy 61 cywilów powieszono, 
ich kobiety i dzieci odesłano24. Zygmunt 
Lasocki przywoływał znowuż świadectwo 
podporucznika, który kazał powiesić 83 
mężczyzn […] z powodu rzekomego podej-
rzenia o zdradę. Opowiadał, że podczas tej 
masowej egzekucji brakło nawet sznura […] 
i że jeden z chłopów spadł, bo się stryczek 
urwał. […] Na to ów młody podporucznik 
[…] kazał dać [mu] koniaku, aby przyszedł 
do siebie, i obiad, aby się pokrzepił, a gdy 
chłopina istotnie odzyskał siły, kazał go na 
nowo powiesić25. Pod Gródkiem Jagielloń-
skim stracono blisko 80 osób, które podczas 
ostrzału ukryły się w opuszczonym rosyjskim 

stracono też jako szpiegów30. Wystarczyło – 
pisał o tym Łańcucki – wskazać na kogoś 
palcem, że jest moskalofilem, by go wrzuco-
no do więzienia, a jeśli znalazł się jeszcze 
fałszywy świadek, to sądu polowego oskar-
żony nie uniknął31. 
     Rozpętana nagonka nie pozostała oczywi-
ście bez wpływu na nastroje społeczne. 
Z chwilą wybuchu wojny – konstatował cyto-
wany uprzednio działacz – jakiś diabeł wlazł 
w robotników polskich […], poczęli pałać […] 
nienawiścią do Ukraińców. Wymyślali im na 
każdym kroku od moskalofilów, zdrajców, 
szpiegów32. Sytuację zaogniali jeszcze zwo-
żeni do miasta ranni, którzy rozsiewali pogło-
ski o bestialstwach popełnianych przez nie-
przyjaciela oraz przeniewierstwie galicyjskich 
Rusinów. To najsmutniejsze, że wszędzie klę-
ska z powodu zdrady – ubolewała Jabłońska, 
jako bywalczyni dworca kolejowego na bie-
żąco zaznajomiona z „niusami”. – Gdy już 
nasi mają najpewniejsze stanowiska i kryci 
doskonale, spada gęsty grad szrapneli, a tak 
zawsze celny, że zmiata wszystko. Co oni for-
teli znają, jakich środków używają, jakie zna-
ki. Dymy jasne i szare, wypędzenie bydła, 
chorągiewka, sygnały lustrzane, znaczenie 
drzew. Procesja dla uproszenia zwycięstwa, 
a na końcu chorągwi lusterka i nasza artyle-
ria rozbita. Walczymy gorzej niż we wrogim 

okopie26. A i do Przemyśla, nieobjętego jesz-
cze wówczas walkami, owa fala represji na-
tychmiast dotarła. Egzekucja za egzekucją – 
4 września notowała Jabłońska. – Już teraz 
dziesiątkami wieszają. Padają i niewinni27. 

W najgorszym położeniu znaleźli się tak 
zwani moskalofile, czyli ci spośród galicyj-
skich Rusinów, którzy – nie uznając etnosu 
ukraińskiego – uważali siebie za przynależ-
nych do narodu rosyjskiego. Ludność tę siłą 
rzeczy posądzano o sprzyjanie nieprzyjacie-
lowi i po pierwszych klęskach ją głównie 
obarczono winą. Ogromne panuje oburze-
nie na moskalofilów w szczególności, a Rusi-
nów w ogólności, za liczne zdrady – 5 wrze-
śnia zanotował Jan Jakub Stock. – Dziś czy-
tam w rozkazie, aby bez pardonu zamykać 
„te bestie”, a opornych wystrzelić. Nie ulega 
wątpliwości […], że sympatie dużej części 
moskalofilów […] są po stronie Rosjan, ale 
od sympatii do czynnej propagandy i dzia-
łalności droga daleka, zwłaszcza wobec 
szybkiego i doraźnego wymiaru kary28. Tego 
rodzaju skrupuły, sporadycznie tylko poja-
wiające się wśród żołnierzy (i to przeważnie 
proweniencji słowiańskiej), obce były jednak 
ówczesnym decydentom. Domniemanych 
moskalofilów – a za takich brano często 
wszystkich, bez względu na orientację, Rusi-
nów – masowo osadzano w obozach29. Wielu 

kraju, bo nie wiedzieć kogo się strzec33. Pod 
wrażeniem tych wieści – a pamiętać trzeba, 
że wielu przemyślan miało w wojsku swych 
bliskich – konwoje aresztowanych wzbudzały 
mnóstwo negatywnych emocji. Na porządku 
dziennym było – zresztą nie tylko u nas – 
znieważanie słowne, a czasami też czynne, 
eskortowanych34.  
     W takiej atmosferze 15 września 1914 roku 
doszło do tragicznego zdarzenia. A dzień, co 
także nie pozostaje bez znaczenia, był szcze-
gólny. Gdy w południe udałam się […] do 
starostwa – zanotowała w diariuszu Ilka Künigl 
Ehrenburg – zaprzęgi […] ciągnęły […] nie-
kończącym się łańcuchem. I gdy wieczorem 
[…] szłam przez Rynek, nadal turkotał ten 
niekończący się łańcuch po wyboistym bruku, 
i końca nie było widać. Na niektórych wozach 
leżeli […] wyczerpani żołnierze […]. Na in-
nych zebrani po drodze ranni. […] Także od 
rana ulice przepełnione są maszerującymi 
oddziałami35. Do Przemyśla dotarły właśnie 
wycofywane na linię Sanu wojska. Artyleria, 
kawaleria, sznury taborów – pisał o tym Łań-
cucki – ciągnęły się już z dala, jak tylko okiem 
sięgnąć […], zlewając się w twierdzy przemy-
skiej w potworne morze ludzkie36. Główne 
arterie miasta były zatłoczone, zaś sklepy mo-
mentalnie ogołocone zostały z żywności. 
Wszędzie na polach i placach obozowało 

24 Dziennik oficera Landsturmu, oprac.  
M. Wichrowski, Przemyśl 2004, s. 52.

25 Z. Lasocki, Polacy w austriackich obozach ba-
rakowych dla uchodźców i internowanych, Kraków 
1929, s. 92.

26 Ibidem, s. 86. Autor opisał liczne przykłady 
dokonanych wówczas bezpodstawnie egzekucji. 
Jako szpiega stracono choćby rolnika, który prze-
ciwstawił się samowolnej „rekwizycji” w swojej za-
grodzie. Podobnie skończyło dwóch gospodarzy, 
kiedy przyłapawszy żołnierza na rabunku, związali 
go i donieśli o zajściu komendzie […]. W kwa-
drans potem obaj wisieli. […] Powieszono pod 
Bojanowem [nawet] matołka, którego żołnierze 
rosyjscy z żartów byli ubrali w strzępy uniformu ro-
syjskiego (ibidem, s. 85, 88). Lasocki słusznie przy 
tym podkreślił, iż nie tylko psychoza wojenna bądź 
próby zamaskowania przez dowódców własnej 
nieudolności, lecz także i chciwość była powodem 
tworzenia pogłosek o zdradach. Mordowano ludzi 

jako zdrajców, by zagrabić ich mienie. Mordowa-
no także mężów, broniących żon, ojców – córek, 
przed zgwałceniem. Zapewne i chęć wykazania 
się szczególnymi zasługami i uzyskania nagród 
lub awansu skłaniała żołnierzy do wyszukiwania 
domniemanych szpiegów (ibidem, s. 74). Bywało 
również, iż mundurowi zatrzymywali na ulicach 
„podejrzanych” cywili, by po przeszukaniu „ulotnić 
się” wraz z ichnimi pularesami – vide:  
„Głos Narodu” (dalej: „GN”) 1914, nr 229, s. 1.

27 H. Jabłońska, op. cit., s. 41. Również Lasocki 
(op. cit., s. 87) podawał, że egzekucje w Przemyślu 
miały charakter masowy.

28 J.J. Stock, Notatnik z Twierdzy Przemyśl 1914-
1915, oprac. J. Bator, Przemyśl 2014, s. 27. 

29 Najbardziej ponurą sławę zyskał Thalerhof koło 
Grazu, przez który przewinęło się blisko 14 tysięcy 
osób, z czego ósma część zmarła – vide: 
Енциклопедія українознавства, т. 8, Львів 2000, s. 3125.

30 Tylko do połowy września władze austriackie 
aresztować miały w Galicji Wschodniej blisko  
10 tysięcy Rusinów, z czego ponad 1000 straco-
no – vide: J. Skrzypek, Ukraińcy w Austrii podczas 
wielkiej wojny i geneza zamachu na Lwów, „Nie-
podległość” 1939, t. 19, z. 1, s. 60; K. Grünberg, 
B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-
-ukraińskie w X–XX wieku, Warszawa 2005, s. 236. 
Trzeba jednak mieć na uwadze, że obliczeń tych 
w styczniu 1915 r. dokonali dla celów propa-
gandowych Rosjanie. Niektórzy szacują, iż owa 
czystka pochłonęła łącznie życie ponad 36 tysięcy 
ukraińskich cywili – vide: І. Нагаєвський, Історія 
української держави двадцятого століття, Київ 
1993, s. 58; С. Попик, Українці в Австрії 1914 –1918. 
Австрійська політика в українському питанні 
періоду великої війни, Київ–Чернівці 1999, s. 90. 
Dodać wypada, że dysponujemy wcale pokaźnym 
materiałem fotograficznym z ówczesnych egzeku-
cji, ich wykonawcy chętnie bowiem je dokumento-
wali, a niekiedy nawet pozowali „w towarzystwie” 
straconych. Na jednym ze zdjęć uwieczniono 

choćby powieszenie dwóch młodych kobiet, obok 
których stoi dumnie kilku żołnierzy. 

31 S. Łańcucki, op. cit., s. 142–143.

32 Ibidem, s. 144.

33 H. Jabłońska, op. cit., s. 41. 

34 Vide: Z. Lasocki, op. cit., s. 73; S. Łańcucki, op. 
cit., s. 145; W. Daniec, Pamiętnik przeżyć wielkiej 
wojny, Rzeszów 1925, s. 44; „GN” 1914, nr 224, 
s. 2. Liczne przykłady nękania konwojowanych 
zawiera też: Талергофскiй альманаxъ, в. 1, Львовъ 
1924 (tekst dostępny na stronie: www.ukrstor.com).

35 I. Künigl Ehrenburg, W oblężonym Przemyślu. 
Kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914–
1915), przeł. E. Pietraszek, A. Siciak, oprac. 
S. Stępień, Przemyśl 2010, s. 49–50.

36 S. Łańcucki, op. cit., s. 150.
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wojsko, panowało nie-
zwykłe ożywienie, ruch, 
wrzawa […], gromady 
maruderów włóczyły 
się żebrząc lub krad-
nąc, co się tylko dało37.  
     Zamieszanie pano-
wać musiało również 
w okolicach bakoń-
czyckiej stacji kolejo-
wej, obsługującej mię-
dzy innymi transporty 
rannych i chorych żoł-
nierzy. A tam właśnie 
około południa wysa-
dzono czterdziestosze-

ścioosobową grupę podejrzanych o moskalo-
filstwo Rusinów. Byli to głównie mężczyźni, 
rolnicy z powiatu dobromilskiego. Wśród 
aresztantów znajdowały się jednak również 
dwie kobiety: Katarzyna (Kateryna) Bandrow-
ska, którą wywieziono, mimo że wychowywała 
samotnie (mąż przebywał w Ameryce) czworo 
małych dzieci, oraz niespełna siedemnasto-
letnia (urodzona 21 grudnia 1897 roku) 
uczennica Maria (Marija) Mochnacka, zatrzy-
mana prawdopodobnie w związku z wcze-
śniejszym internowaniem jej ojca38.  
     Około godziny trzynastej uformowani 
czwórkami aresztanci pod opieką sześcio-

osobowej eskorty wyruszyli w kierunku komi-
sariatu policji przy ulicy Dworskiego. Nie 
zdołali wszakże tam dotrzeć. Już od samej 
stacji w Bakończycach – zeznawał później 
jeden z konwojowanych, Jan (Iwan) Mach-
nik – obstępowała nas gawiedź uliczna i wy-
krzykiwała: „Zdrajcy moskalofilscy, przez 
was krew się leje”, poszturkiwała nas, rzuca-
ła kamieniami, a pannę Mochnacką ktoś 
kopnął. […] Pod naporem gawiedzi, jej wy-
krzykników i potrąceń, zaczęliśmy biec39. 
Wówczas drogę uciekającym zastąpił od-
dział węgierskiej kawalerii, osaczając ich na 
styku ulic Dworskiego i Bocianiej40. Od tego 
momentu zdarzenia potoczyły się niemal 
błyskawicznie. Między dragonami a eskortą 
doszło do krótkiej wymiany zdań41, po czym 
nagle Węgrzy siec zaczęli aresztantów sza-
blami42. Jednocześnie w sukurs honwedom 
pospieszyli inni obecni przy zajściu żołnie-
rze (zapewne także cywile), którzy ruszyli do 
akcji uzbrojeni w deski wyrywane naprędce 
z ogrodzeń. 
     Skromna liczebnie eskorta nie miała moż-
liwości, a być może i chęci, bronić napadnię-
tych. Aktywność jej ograniczyła się zatem do 
werbalnych protestów, te zaś nie były w sta-
nie powstrzymać nacierających żołnierzy. 
Spośród 46 aresztantów tylko Machnik oraz 
Stefan (Stepan) Borsuk zdołali ujść z życiem. 

Ocaleli, gdyż padłszy na ziemię, wmieszali 
się między zabitych. Machnik przebieg zaj-
ścia opisał następująco: żołnierz (czy prosty 
czy oficer nie wiem) […] z konia rozciął sza-
blą głowę jednemu z moich towarzyszy. Żoł-
nierze, którzy nas zatrzymali, zaczęli nas wte-
dy bić. Ludzie […] usiłowali uciekać, lecz 
żołnierze spędzali ich […] do gromady i prąc 
przed sobą zepchnęli nas pod ścianę kamie-
nicy. Stojących pod ścianą i otoczonych za-
częli bić na śmierć i strzelać. Z kamienicy zaś 
rzucali na nas flaszkami. Ja upadłem i zdając 
sobie sprawę, że przez udanie śmierci mogę 
życie uratować, leżałem bez ruchu między 
zabitymi. […] Potem słyszałem klaskanie 
w dłonie i wreszcie wszystko ucichło. Jak dłu-
go tak leżałem, nie wiem; dopiero gdy nadje-
chała fura i pomordowanych na nią ładować 
zaczęto, podniosłem się43.  
     Wstrząsający opis zajścia pozostawił 
w swych Wspomnieniach Łańcucki. Areszto-
wani – relacjonował – padali pokotem na 
ziemię, a żołdactwo rąbało na lewo i prawo 
[…], aż oczom ludzkim ukazała się bez-
kształtna masa porżniętych ciał. […] Wśród 
tej miazgi ludzkiego mięsa okazało się, że 
wielu będących pod spodem żyje. Wtedy za-
bitych odrzucono na bok, żyjących wycią-
gnięto, i teraz żołdactwo rozhulało się na do-
bre. […] Żołdacy rzucili się do wyrywania 
progów, którymi rozbijali już bez pardonu 
czaszki […]. Zdawało się, że nikt już nie 
uszedł cało z rąk tej rozpasanej dziczy […]. 
Okazało się jednak, że jedna z aresztowa-

nych, córka księdza unickiego, jeszcze żyła. 
[…] Gdy omdlenie minęło i dziewczyna usiło-
wała się podnieść, rozbestwiony żołdak do-
skoczył do niej i z całej siły uderzył progiem 
w głowę. Czaszka pękła, mózg wyprysnął na 
mur domów44. 
     Łańcucki, jak się zdaje, nie był jednak na-
ocznym świadkiem pogromu. Również Ja-
błońska o masakrze usłyszała od mieszkają-
cego u niej oficera. Na podstawie jego relacji 
notowała: Szablami, siekierami, kijami, pię-
ściami walono. Nadeszli rębacze z kłodami 
drzew i tak ich miażdżono, że mózgi płatami 
obryzgały przechodniów, a krew tryskała na 
mury i ludzi przypatrujących się. Powstały 
bryły drgającego mięsa45. Oba opisy, mimo 
że pochodzą z drugiej ręki, zapewne ade-
kwatnie oddają charakter zajścia. Powątpie-
wać można co prawda, czy rannych faktycz-
nie dobijano aż tak skrupulatnie, skoro dwóm 
aresztantom udało się – i to ze stosunkowo 
niewielkimi obrażeniami46 – przeżyć atak. 
Bardzo drastyczny przebieg napaści nie ule-
ga wszak wątpliwości. Radca Sądu Obwodo-
wego w Przemyślu, Roman Dmochowski, 
oglądając po godzinie siedemnastej miejsce 
zbrodni, zastał tam bowiem rozkawałkowane 
zwłoki, zaś bruk i ściany okolicznych domów 
zachlapane krwią. Widok ten tak bardzo nim 
wstrząsnął, że dnia następnego osobiście wy-
ruszył w tej sprawie do Wiednia. Bez rezulta-
tu. Władze nie były zainteresowane wykry-
ciem i ukaraniem winnych (Węgrzy koniec 
końców stanowili militarną ostoję Przemyśla), 37 Ibidem. Również Jabłońska (op. cit., s. 43) 

odnotowała: Wojska nadchodzi moc, moc do for-
tecy. […] Nie ma miejsca, [żołnierze] nocują na 
gankach, schodach, ulicach. Jadła zupełny brak 
w mieście, oni wygłodnieli. Każdy mówi, że po 
4–5 dni nic nie jedli.

38 Ojcem Marii był duchowny greckokatolicki 
Ignacy (Ihnatij) Mochnacki. Ofiarą represji padł 
też jej brat, Teofil, którego w 1915 r. stracono jako 
szpiega – vide: Талергофскiй…, op. cit., s. 104, 
198.

39 Cyt. za: А. Копистянскій, Всенародний рускій 
памятник в г. Перемишлі, Львів 1937, s. 21. 

40 Taką nazwę nosił wówczas górny odcinek ulicy 
Henryka Siemiradzkiego.

41 Treści rozmowy nie znamy, jeden z aresztantów, 
Stefan (Stepan) Borsuk, utrzymywał wszelako, 
jakoby konwojujący sugerowali żołnierzom, że 

zatrzymani będą powieszeni za zdradę – vide: 
Талергофскiй…, op. cit., s. 111; „Український Бескид” 
(dalej: „УБ”) 1936, nr 26, s. 3. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, iż nie zdołał on dokładnie zrozumieć 
prowadzonej w języku niemieckim rozmowy. Ponad-
to relacja jego sprawia wrażenie nieco podkolory-
zowanej. 

42 Honwedzi znani byli z gwałtowności, a także nie 
cieszyli się – tak wśród cywili, jak i żołnierzy innych 
narodowości – zbyt dobrą opinią (vide m.in.:  
Z. Lasocki, op. cit., s. 82–83, 85, 87, 93; Pamięt-
nik…, op. cit., s. 83; J. Vit, Wspomnienia z mojego 
pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 
1914-1915, przeł. L. Hofbauer, J. Husar, oprac.  
S. Stępień, Przemyśl 1995, s. 39). Nawet Jabłońska 
(op. cit., s. 49) odnotowała ciągłe skargi na Węgrów 
[…]. Nie tylko kradną, ale np. po stajni wchodząc 
[sic!] krowom brzuchy porozpruwali, to znów z po-
duszki pióra wypuszczają, meble rąbią, garnki tłuką 
[…]; rozpacz ludzi, gdy słyszą o Madziarach. Wzdy-
chają, aby Moskal przyszedł, bo nie tak straszny. 

43 Cyt. za: А. Копистянскій, op. cit., s. 21–22. 

44 S. Łańcucki, op. cit., s. 148–149.

45 H. Jabłońska, op. cit., s. 43. Ciekawe, iż o wyda-
rzeniu tym donosiła ona już 14 września, podczas 
gdy samosąd – czego dowodzą relacje uczestni-
ków tudzież tablica umieszczona na grobie ofiar – 
miał miejsce dopiero dnia następnego. Czyżby 
więc autorka nieco „oszukiwała” i dziennik pro-
wadziła nie zawsze na bieżąco? Datę 14 września 
znajdziemy wprawdzie również w kilku innych 
publikacjach (J. Rożański, Twierdza…, op. cit., 
s. 27; idem, Tajemnice…, op. cit., s. 62; J. Błoński, 
Przemyśl…, op. cit., s. 256), najprawdopodobniej 
jednak ich autorzy sugerowali się zapisem Jabłoń-
skiej. Wiele zresztą z funkcjonujących w literaturze 

historycznej wzmianek na temat masakry (vide m.in.: 
A. Gilewicz, op. cit., s. 170; С. Попик, op. cit., s. 90; 
F. Forstner, op. cit., s. 113; A. Kolańczuk,  
Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk 
niepodległościowych w latach 1917–1921, Przemyśl 
2003, s. 93; S. Stępień, Przedmowa [w:] I. Künigl 
Ehrenburg, op. cit., s. 12) obciążonych jest błędami. 
Dla rozwiania niejasności najlepiej odwołać się do 
artykułu Macieja Daleckiego: Samosąd na moskalo-
filach w Przemyślu podczas pierwszej wojny świato-
wej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1994, t. 7–8, 
s. 151–157; vide też: K. Bortnik, Samosąd w Prze-
myślu. Tragiczny epizod galicyjskiej „szpiegomanii”, 
„NP” 2009, nr 11, s. 12–13. 

46 Machnik miał pięciocentymetrowe rozcięcie na 
głowie, Borsuka raniono w rękę.
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wojsko, panowało nie-
zwykłe ożywienie, ruch, 
wrzawa […], gromady 
maruderów włóczyły 
się żebrząc lub krad-
nąc, co się tylko dało37.  
     Zamieszanie pano-
wać musiało również 
w okolicach bakoń-
czyckiej stacji kolejo-
wej, obsługującej mię-
dzy innymi transporty 
rannych i chorych żoł-
nierzy. A tam właśnie 
około południa wysa-
dzono czterdziestosze-

ścioosobową grupę podejrzanych o moskalo-
filstwo Rusinów. Byli to głównie mężczyźni, 
rolnicy z powiatu dobromilskiego. Wśród 
aresztantów znajdowały się jednak również 
dwie kobiety: Katarzyna (Kateryna) Bandrow-
ska, którą wywieziono, mimo że wychowywała 
samotnie (mąż przebywał w Ameryce) czworo 
małych dzieci, oraz niespełna siedemnasto-
letnia (urodzona 21 grudnia 1897 roku) 
uczennica Maria (Marija) Mochnacka, zatrzy-
mana prawdopodobnie w związku z wcze-
śniejszym internowaniem jej ojca38.  
     Około godziny trzynastej uformowani 
czwórkami aresztanci pod opieką sześcio-

osobowej eskorty wyruszyli w kierunku komi-
sariatu policji przy ulicy Dworskiego. Nie 
zdołali wszakże tam dotrzeć. Już od samej 
stacji w Bakończycach – zeznawał później 
jeden z konwojowanych, Jan (Iwan) Mach-
nik – obstępowała nas gawiedź uliczna i wy-
krzykiwała: „Zdrajcy moskalofilscy, przez 
was krew się leje”, poszturkiwała nas, rzuca-
ła kamieniami, a pannę Mochnacką ktoś 
kopnął. […] Pod naporem gawiedzi, jej wy-
krzykników i potrąceń, zaczęliśmy biec39. 
Wówczas drogę uciekającym zastąpił od-
dział węgierskiej kawalerii, osaczając ich na 
styku ulic Dworskiego i Bocianiej40. Od tego 
momentu zdarzenia potoczyły się niemal 
błyskawicznie. Między dragonami a eskortą 
doszło do krótkiej wymiany zdań41, po czym 
nagle Węgrzy siec zaczęli aresztantów sza-
blami42. Jednocześnie w sukurs honwedom 
pospieszyli inni obecni przy zajściu żołnie-
rze (zapewne także cywile), którzy ruszyli do 
akcji uzbrojeni w deski wyrywane naprędce 
z ogrodzeń. 
     Skromna liczebnie eskorta nie miała moż-
liwości, a być może i chęci, bronić napadnię-
tych. Aktywność jej ograniczyła się zatem do 
werbalnych protestów, te zaś nie były w sta-
nie powstrzymać nacierających żołnierzy. 
Spośród 46 aresztantów tylko Machnik oraz 
Stefan (Stepan) Borsuk zdołali ujść z życiem. 

Ocaleli, gdyż padłszy na ziemię, wmieszali 
się między zabitych. Machnik przebieg zaj-
ścia opisał następująco: żołnierz (czy prosty 
czy oficer nie wiem) […] z konia rozciął sza-
blą głowę jednemu z moich towarzyszy. Żoł-
nierze, którzy nas zatrzymali, zaczęli nas wte-
dy bić. Ludzie […] usiłowali uciekać, lecz 
żołnierze spędzali ich […] do gromady i prąc 
przed sobą zepchnęli nas pod ścianę kamie-
nicy. Stojących pod ścianą i otoczonych za-
częli bić na śmierć i strzelać. Z kamienicy zaś 
rzucali na nas flaszkami. Ja upadłem i zdając 
sobie sprawę, że przez udanie śmierci mogę 
życie uratować, leżałem bez ruchu między 
zabitymi. […] Potem słyszałem klaskanie 
w dłonie i wreszcie wszystko ucichło. Jak dłu-
go tak leżałem, nie wiem; dopiero gdy nadje-
chała fura i pomordowanych na nią ładować 
zaczęto, podniosłem się43.  
     Wstrząsający opis zajścia pozostawił 
w swych Wspomnieniach Łańcucki. Areszto-
wani – relacjonował – padali pokotem na 
ziemię, a żołdactwo rąbało na lewo i prawo 
[…], aż oczom ludzkim ukazała się bez-
kształtna masa porżniętych ciał. […] Wśród 
tej miazgi ludzkiego mięsa okazało się, że 
wielu będących pod spodem żyje. Wtedy za-
bitych odrzucono na bok, żyjących wycią-
gnięto, i teraz żołdactwo rozhulało się na do-
bre. […] Żołdacy rzucili się do wyrywania 
progów, którymi rozbijali już bez pardonu 
czaszki […]. Zdawało się, że nikt już nie 
uszedł cało z rąk tej rozpasanej dziczy […]. 
Okazało się jednak, że jedna z aresztowa-

nych, córka księdza unickiego, jeszcze żyła. 
[…] Gdy omdlenie minęło i dziewczyna usiło-
wała się podnieść, rozbestwiony żołdak do-
skoczył do niej i z całej siły uderzył progiem 
w głowę. Czaszka pękła, mózg wyprysnął na 
mur domów44. 
     Łańcucki, jak się zdaje, nie był jednak na-
ocznym świadkiem pogromu. Również Ja-
błońska o masakrze usłyszała od mieszkają-
cego u niej oficera. Na podstawie jego relacji 
notowała: Szablami, siekierami, kijami, pię-
ściami walono. Nadeszli rębacze z kłodami 
drzew i tak ich miażdżono, że mózgi płatami 
obryzgały przechodniów, a krew tryskała na 
mury i ludzi przypatrujących się. Powstały 
bryły drgającego mięsa45. Oba opisy, mimo 
że pochodzą z drugiej ręki, zapewne ade-
kwatnie oddają charakter zajścia. Powątpie-
wać można co prawda, czy rannych faktycz-
nie dobijano aż tak skrupulatnie, skoro dwóm 
aresztantom udało się – i to ze stosunkowo 
niewielkimi obrażeniami46 – przeżyć atak. 
Bardzo drastyczny przebieg napaści nie ule-
ga wszak wątpliwości. Radca Sądu Obwodo-
wego w Przemyślu, Roman Dmochowski, 
oglądając po godzinie siedemnastej miejsce 
zbrodni, zastał tam bowiem rozkawałkowane 
zwłoki, zaś bruk i ściany okolicznych domów 
zachlapane krwią. Widok ten tak bardzo nim 
wstrząsnął, że dnia następnego osobiście wy-
ruszył w tej sprawie do Wiednia. Bez rezulta-
tu. Władze nie były zainteresowane wykry-
ciem i ukaraniem winnych (Węgrzy koniec 
końców stanowili militarną ostoję Przemyśla), 37 Ibidem. Również Jabłońska (op. cit., s. 43) 

odnotowała: Wojska nadchodzi moc, moc do for-
tecy. […] Nie ma miejsca, [żołnierze] nocują na 
gankach, schodach, ulicach. Jadła zupełny brak 
w mieście, oni wygłodnieli. Każdy mówi, że po 
4–5 dni nic nie jedli.

38 Ojcem Marii był duchowny greckokatolicki 
Ignacy (Ihnatij) Mochnacki. Ofiarą represji padł 
też jej brat, Teofil, którego w 1915 r. stracono jako 
szpiega – vide: Талергофскiй…, op. cit., s. 104, 
198.

39 Cyt. za: А. Копистянскій, Всенародний рускій 
памятник в г. Перемишлі, Львів 1937, s. 21. 

40 Taką nazwę nosił wówczas górny odcinek ulicy 
Henryka Siemiradzkiego.

41 Treści rozmowy nie znamy, jeden z aresztantów, 
Stefan (Stepan) Borsuk, utrzymywał wszelako, 
jakoby konwojujący sugerowali żołnierzom, że 

zatrzymani będą powieszeni za zdradę – vide: 
Талергофскiй…, op. cit., s. 111; „Український Бескид” 
(dalej: „УБ”) 1936, nr 26, s. 3. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, iż nie zdołał on dokładnie zrozumieć 
prowadzonej w języku niemieckim rozmowy. Ponad-
to relacja jego sprawia wrażenie nieco podkolory-
zowanej. 

42 Honwedzi znani byli z gwałtowności, a także nie 
cieszyli się – tak wśród cywili, jak i żołnierzy innych 
narodowości – zbyt dobrą opinią (vide m.in.:  
Z. Lasocki, op. cit., s. 82–83, 85, 87, 93; Pamięt-
nik…, op. cit., s. 83; J. Vit, Wspomnienia z mojego 
pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 
1914-1915, przeł. L. Hofbauer, J. Husar, oprac.  
S. Stępień, Przemyśl 1995, s. 39). Nawet Jabłońska 
(op. cit., s. 49) odnotowała ciągłe skargi na Węgrów 
[…]. Nie tylko kradną, ale np. po stajni wchodząc 
[sic!] krowom brzuchy porozpruwali, to znów z po-
duszki pióra wypuszczają, meble rąbią, garnki tłuką 
[…]; rozpacz ludzi, gdy słyszą o Madziarach. Wzdy-
chają, aby Moskal przyszedł, bo nie tak straszny. 

43 Cyt. za: А. Копистянскій, op. cit., s. 21–22. 

44 S. Łańcucki, op. cit., s. 148–149.

45 H. Jabłońska, op. cit., s. 43. Ciekawe, iż o wyda-
rzeniu tym donosiła ona już 14 września, podczas 
gdy samosąd – czego dowodzą relacje uczestni-
ków tudzież tablica umieszczona na grobie ofiar – 
miał miejsce dopiero dnia następnego. Czyżby 
więc autorka nieco „oszukiwała” i dziennik pro-
wadziła nie zawsze na bieżąco? Datę 14 września 
znajdziemy wprawdzie również w kilku innych 
publikacjach (J. Rożański, Twierdza…, op. cit., 
s. 27; idem, Tajemnice…, op. cit., s. 62; J. Błoński, 
Przemyśl…, op. cit., s. 256), najprawdopodobniej 
jednak ich autorzy sugerowali się zapisem Jabłoń-
skiej. Wiele zresztą z funkcjonujących w literaturze 

historycznej wzmianek na temat masakry (vide m.in.: 
A. Gilewicz, op. cit., s. 170; С. Попик, op. cit., s. 90; 
F. Forstner, op. cit., s. 113; A. Kolańczuk,  
Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk 
niepodległościowych w latach 1917–1921, Przemyśl 
2003, s. 93; S. Stępień, Przedmowa [w:] I. Künigl 
Ehrenburg, op. cit., s. 12) obciążonych jest błędami. 
Dla rozwiania niejasności najlepiej odwołać się do 
artykułu Macieja Daleckiego: Samosąd na moskalo-
filach w Przemyślu podczas pierwszej wojny świato-
wej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1994, t. 7–8, 
s. 151–157; vide też: K. Bortnik, Samosąd w Prze-
myślu. Tragiczny epizod galicyjskiej „szpiegomanii”, 
„NP” 2009, nr 11, s. 12–13. 

46 Machnik miał pięciocentymetrowe rozcięcie na 
głowie, Borsuka raniono w rękę.
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a komendant twierdzy, generał Hermann  
Kusmanek von Burgneustädten, miał ponoć 
nawet wyrazić zadowolenie z dokonanego 
samosądu47. 
     Na „wybryki” tego rodzaju zwykle zresztą 
patrzono przez palce. Nie było to bowiem 
jedyne tak dramatyczne zajście w Przemyślu. 
Nieco wcześniej żołnierze równie brutalnie 
obeszli się przecież z inną grupą zatrzyma-
nych Rusinów. Na jednym z torów kolejo-
wych – relacjonował Łańcucki, który tym  
razem rzecz widział osobiście – stał pociąg 
z internowanymi. Z jednego wagonu usiłował 
wyjść jakiś ksiądz greckokatolicki, trzymając 
w ręku dzbanek. Widocznie szedł po wodę, 
a upał był straszny. Żołdak zauważył to, po-
rwał za karabin i począł kolbą okładać księ-
dza po głowie […], aż krew zalała mu twarz. 
Jakaś kobieta zasłoniła księdza swoją osobą, 
lecz rozwścieczony żołdak pchnął ją bagne-
tem. Struga krwi bryznęła i kobieta runęła na 
podłogę wagonu. Na płacz i lament więź-
niów doskoczyło jeszcze kilku Węgrów i za-
częła się masakra. Nieludzkie krzyki słychać 
było z wewnątrz, wreszcie żołdactwo powy-
skakiwało z wagonu […]; pociąg stał koło 
pompy wodnej, przeto jeden z żołdaków 
chwycił za gumowego węża […] i poprzez 
otwarte okno puścił strumień wody, która 
przez szpary w podłodze spływała zabarwio-
na krwią48. 
     Masakry na ulicy Bocianiej nie dało się po 
prostu łatwo zamieść pod dywan, tym razem 
bowiem żołnierze nieroztropnie pozwolili so-
bie „pohulać” w miejscu tłumnie uczęszcza-

nym przez cywili. Władze wojskowe zresztą 
same zachęcały – czy wręcz obligowały – 
podwładnych do doraźnych rozpraw z do-
mniemanymi agentami. W czasie obecnej 
wojny – informowano przemyślan ledwie pięć 
dni przed masakrą – zdarzały się w niektó-
rych okolicach wypadki, że ludność miejsco-
wa dopuszczała się zdrady na korzyść nie-
przyjaciela w ten sposób, że przerywała druty 
telefoniczne, zatruwała studnie, podawała 
znaki za pomocą ognia i w inny podstępny 
sposób działała na szkodę naszej armii. Wo-
bec tego c. i k. Komenda Twierdzy rozkazem 
z 10 września br. L. 2231 zarządziła, by 
w gminach tutejszych podobne zbrodnicze 
czyny karane były jak najsurowiej […]. Ko-
mendy wojskowe otrzymały polecenie w po-
dobnych razach zastosować […] rozstrzelanie 
winnego na miejscu bez przeprowadzenia 
rozprawy49.  
     Nawet jednak gdyby władze miały zamiar 
ukarać sprawców, powątpiewać można, czy 
ich ustalenie – już tylko ze względu na liczbę 
przetaczających się wtedy przez miasto żoł-
nierzy – było w ogóle możliwe. Z drugiej stro-
ny – o czym świadczy relacja ówczesnego ko-
misarza rządowego, Józefa Lanikiewicza – 
wiedziano, iż w napaści uczestniczyli piekarze 
wojskowi. Istniał zatem punkt wyjścia do czyn-
ności śledczych. Lanikiewicz zwrócił przy tym 
uwagę, że masakry dokonano niemal pod no-
sem policji50. Trzeba mieć jednak świadomość, 
iż pogrom rozegrał się bardzo szybko, zaś na 
ulicy Dworskiego, wypełnionej przypuszczal-
nie nadciągającymi od stacji wozami z ranny-

mi oraz oddziałami wojska, panował zapewne 
duży hałas, który tłumił odgłosy natarcia. 
     Prawdopodobnie zaraz po dokonaniu 
mordu winowajcy opuścili miejsce przestęp-
stwa, tak że przysłany celem zbadania sprawy 
funkcjonariusz policji zdołał jedynie ustalić, iż 
przeważna część żołnierzy, którzy na konwój 
napadli, składała się z dragonów, a przyczy-
ną napadu miało być, że któryś […] rozpo-
znał w konwoju chłopów, którzy mieli gdzieś 
strzelać do patroli […] i zastrzelili 2 czy 3 
dragonów51. Po sprawdzeniu okazało się jed-
nak, iż motyw ów został zmyślony. Według 
innej wersji – przytaczanej między innymi 
przez Jabłońską – to podczas zajścia ktoś spo-
śród zatrzymanych (mówiono o Mochnackiej) 
oddał w kierunku kawalerzystów strzał z re-
wolweru. Ewentualność, że aresztanci mieli 
przy sobie broń palną, jest jednak mało 
prawdopodobna. Musiano przecież wcze-
śniej ich zrewidować. 

     Nie wykluczałbym wszelako, iż atak fak-
tycznie został sprowokowany przez wystrzał. 
Któryś z obecnych na miejscu żołnierzy mógł 
wszakże dla uspokojenia ruchawki oddać 
salwę w powietrze, co interweniującym hon-
wedom łatwo przyszłoby zinterpretować 
opacznie, zwłaszcza że dookoła panowało 
zamieszanie, atmosfera zaś była nerwowa. 
Dragoni mogli zresztą reagować gwałtowniej 
pod wpływem głodu52 bądź upojenia alkoho-
lowego53. Węgrzy ponadto, nie znając miej-
scowych języków oraz zwyczajów, neutralne 
gesty często brali za wrogie. Bywało choćby, 
iż podczas przemarszu przez wioski strzelali 
do przyglądających się im wyrostków, są-
dząc, że to szpiedzy rosyjscy. Możliwe zatem, 
iż atak sprowokowany został nieopatrznym 
ruchem bądź słowem którejś z konwojowa-
nych osób. Wszystko to pozostaje wszelako 
w sferze domniemań, sprawy nigdy bowiem 
nie wyjaśniono.  

47 „УБ” 1936, nr 26, s. 3; nr 27, s. 2; А. Копистян-
скій, op. cit., s. 13–15; M. Dalecki, op. cit., s. 154. 
Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak nadmienić, 
iż wobec ocalonych zastosowano swoisty „akt ła-
ski” i nie wysłano do Thalerhofu, dokąd w innych 
okolicznościach prawdopodobnie by trafili. 

48 S. Łańcucki, op. cit., s. 146.

49 Cyt. za: J. Rożański, Twierdza…, op. cit., s. 27. 
Wśród sankcji przewidziano również: rozstrzelanie 
co dziesiątego mieszkańca, wzięcie i ewentualne 
stracenie zakładników, spalenie wsi. Nie znaczy 
to jednak, iż rygorystycznie stosowano się do tych 
wytycznych. „ZP” (1914, nr 32, s. 2) donosiła 
choćby o zatrzymaniu z końcem września chłopa 

ruskiego, który pod swą chałupą strzelał z rewol-
weru. Już mieli [żołnierze] spełnić na pojmanym 
sąd doraźny, ale ponieważ chłop płakał i przysię-
gał, że jest niewinny, po stosownej nauczce puścili 
go wolno. Osobna sprawa, że objęte wojenną 
cenzurą pismo przedstawiało mocno zniekształ-
cony obraz ówczesnych stosunków. Gdyby jednak 
sumiennie przestrzegano wszystkich tego rodzaju 
nakazów, terror w Galicji osiągnąłby monstrualne 
rozmiary. Wszak już 20 sierpnia funkcjonariuszy 
żandarmerii pouczono, aby podejrzanych o zdra-
dę nie odstawiali do sądów polowych, ale […] po 
krótkim przesłuchaniu […] rozstrzeliwali – cyt. za: 
Z. Lasocki, op. cit., s. 91.

50 Vide: А. Копистянскій, op. cit., s. 23–24.

51 Ibidem, s. 20.

52 Według Łańcuckiego (op. cit., s. 148) masa-
kra rozpoczęła się, kiedy jeden z aresztowanych 
zwrócił się do żołnierza z prośbą, aby pozwolił 
na zakup chleba w pobliskim sklepie […]. W od-
powiedzi na to żołdak rzucił się na ofiarę, tnąc 
szablą po głowie, plecach i rękach. Głodnego 
żołnierza, wobec niemożności nabycia w mie-
ście jakichkolwiek produktów żywnościowych, 
„zuchwałość” taka mogłaby rzeczywiście dopro-
wadzić do furii. Tyle że wersja ta nie znajduje po-
twierdzenia w relacjach obu ocalałych.  

Łańcucki zresztą napastników utożsamiał najwy-
raźniej z eskortą.

53 Honwedzi oczywiście – jak każde szanujące 
się wojsko – w abstynencji raczej nie gustowali. 
Spotkałem pod Kolbuszową – zaświadczał Lasocki 
(op. cit., s. 82) – oddział honwedów, który rozbił 
był jakiś skład spirytualiów, pijany do nieprzy-
tomności. Co chwila któryś z żołnierzy wpadał do 
rowu przydrożnego. Przed natarczywością kilku 
z nich musiałem […] bronić panie przejeżdżające 
szosą i odpędzać ich brauningami. Wszędzie po 
drodze słychać było na nich skargi. 
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a komendant twierdzy, generał Hermann  
Kusmanek von Burgneustädten, miał ponoć 
nawet wyrazić zadowolenie z dokonanego 
samosądu47. 
     Na „wybryki” tego rodzaju zwykle zresztą 
patrzono przez palce. Nie było to bowiem 
jedyne tak dramatyczne zajście w Przemyślu. 
Nieco wcześniej żołnierze równie brutalnie 
obeszli się przecież z inną grupą zatrzyma-
nych Rusinów. Na jednym z torów kolejo-
wych – relacjonował Łańcucki, który tym  
razem rzecz widział osobiście – stał pociąg 
z internowanymi. Z jednego wagonu usiłował 
wyjść jakiś ksiądz greckokatolicki, trzymając 
w ręku dzbanek. Widocznie szedł po wodę, 
a upał był straszny. Żołdak zauważył to, po-
rwał za karabin i począł kolbą okładać księ-
dza po głowie […], aż krew zalała mu twarz. 
Jakaś kobieta zasłoniła księdza swoją osobą, 
lecz rozwścieczony żołdak pchnął ją bagne-
tem. Struga krwi bryznęła i kobieta runęła na 
podłogę wagonu. Na płacz i lament więź-
niów doskoczyło jeszcze kilku Węgrów i za-
częła się masakra. Nieludzkie krzyki słychać 
było z wewnątrz, wreszcie żołdactwo powy-
skakiwało z wagonu […]; pociąg stał koło 
pompy wodnej, przeto jeden z żołdaków 
chwycił za gumowego węża […] i poprzez 
otwarte okno puścił strumień wody, która 
przez szpary w podłodze spływała zabarwio-
na krwią48. 
     Masakry na ulicy Bocianiej nie dało się po 
prostu łatwo zamieść pod dywan, tym razem 
bowiem żołnierze nieroztropnie pozwolili so-
bie „pohulać” w miejscu tłumnie uczęszcza-

nym przez cywili. Władze wojskowe zresztą 
same zachęcały – czy wręcz obligowały – 
podwładnych do doraźnych rozpraw z do-
mniemanymi agentami. W czasie obecnej 
wojny – informowano przemyślan ledwie pięć 
dni przed masakrą – zdarzały się w niektó-
rych okolicach wypadki, że ludność miejsco-
wa dopuszczała się zdrady na korzyść nie-
przyjaciela w ten sposób, że przerywała druty 
telefoniczne, zatruwała studnie, podawała 
znaki za pomocą ognia i w inny podstępny 
sposób działała na szkodę naszej armii. Wo-
bec tego c. i k. Komenda Twierdzy rozkazem 
z 10 września br. L. 2231 zarządziła, by 
w gminach tutejszych podobne zbrodnicze 
czyny karane były jak najsurowiej […]. Ko-
mendy wojskowe otrzymały polecenie w po-
dobnych razach zastosować […] rozstrzelanie 
winnego na miejscu bez przeprowadzenia 
rozprawy49.  
     Nawet jednak gdyby władze miały zamiar 
ukarać sprawców, powątpiewać można, czy 
ich ustalenie – już tylko ze względu na liczbę 
przetaczających się wtedy przez miasto żoł-
nierzy – było w ogóle możliwe. Z drugiej stro-
ny – o czym świadczy relacja ówczesnego ko-
misarza rządowego, Józefa Lanikiewicza – 
wiedziano, iż w napaści uczestniczyli piekarze 
wojskowi. Istniał zatem punkt wyjścia do czyn-
ności śledczych. Lanikiewicz zwrócił przy tym 
uwagę, że masakry dokonano niemal pod no-
sem policji50. Trzeba mieć jednak świadomość, 
iż pogrom rozegrał się bardzo szybko, zaś na 
ulicy Dworskiego, wypełnionej przypuszczal-
nie nadciągającymi od stacji wozami z ranny-

mi oraz oddziałami wojska, panował zapewne 
duży hałas, który tłumił odgłosy natarcia. 
     Prawdopodobnie zaraz po dokonaniu 
mordu winowajcy opuścili miejsce przestęp-
stwa, tak że przysłany celem zbadania sprawy 
funkcjonariusz policji zdołał jedynie ustalić, iż 
przeważna część żołnierzy, którzy na konwój 
napadli, składała się z dragonów, a przyczy-
ną napadu miało być, że któryś […] rozpo-
znał w konwoju chłopów, którzy mieli gdzieś 
strzelać do patroli […] i zastrzelili 2 czy 3 
dragonów51. Po sprawdzeniu okazało się jed-
nak, iż motyw ów został zmyślony. Według 
innej wersji – przytaczanej między innymi 
przez Jabłońską – to podczas zajścia ktoś spo-
śród zatrzymanych (mówiono o Mochnackiej) 
oddał w kierunku kawalerzystów strzał z re-
wolweru. Ewentualność, że aresztanci mieli 
przy sobie broń palną, jest jednak mało 
prawdopodobna. Musiano przecież wcze-
śniej ich zrewidować. 

     Nie wykluczałbym wszelako, iż atak fak-
tycznie został sprowokowany przez wystrzał. 
Któryś z obecnych na miejscu żołnierzy mógł 
wszakże dla uspokojenia ruchawki oddać 
salwę w powietrze, co interweniującym hon-
wedom łatwo przyszłoby zinterpretować 
opacznie, zwłaszcza że dookoła panowało 
zamieszanie, atmosfera zaś była nerwowa. 
Dragoni mogli zresztą reagować gwałtowniej 
pod wpływem głodu52 bądź upojenia alkoho-
lowego53. Węgrzy ponadto, nie znając miej-
scowych języków oraz zwyczajów, neutralne 
gesty często brali za wrogie. Bywało choćby, 
iż podczas przemarszu przez wioski strzelali 
do przyglądających się im wyrostków, są-
dząc, że to szpiedzy rosyjscy. Możliwe zatem, 
iż atak sprowokowany został nieopatrznym 
ruchem bądź słowem którejś z konwojowa-
nych osób. Wszystko to pozostaje wszelako 
w sferze domniemań, sprawy nigdy bowiem 
nie wyjaśniono.  

47 „УБ” 1936, nr 26, s. 3; nr 27, s. 2; А. Копистян-
скій, op. cit., s. 13–15; M. Dalecki, op. cit., s. 154. 
Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak nadmienić, 
iż wobec ocalonych zastosowano swoisty „akt ła-
ski” i nie wysłano do Thalerhofu, dokąd w innych 
okolicznościach prawdopodobnie by trafili. 

48 S. Łańcucki, op. cit., s. 146.

49 Cyt. za: J. Rożański, Twierdza…, op. cit., s. 27. 
Wśród sankcji przewidziano również: rozstrzelanie 
co dziesiątego mieszkańca, wzięcie i ewentualne 
stracenie zakładników, spalenie wsi. Nie znaczy 
to jednak, iż rygorystycznie stosowano się do tych 
wytycznych. „ZP” (1914, nr 32, s. 2) donosiła 
choćby o zatrzymaniu z końcem września chłopa 

ruskiego, który pod swą chałupą strzelał z rewol-
weru. Już mieli [żołnierze] spełnić na pojmanym 
sąd doraźny, ale ponieważ chłop płakał i przysię-
gał, że jest niewinny, po stosownej nauczce puścili 
go wolno. Osobna sprawa, że objęte wojenną 
cenzurą pismo przedstawiało mocno zniekształ-
cony obraz ówczesnych stosunków. Gdyby jednak 
sumiennie przestrzegano wszystkich tego rodzaju 
nakazów, terror w Galicji osiągnąłby monstrualne 
rozmiary. Wszak już 20 sierpnia funkcjonariuszy 
żandarmerii pouczono, aby podejrzanych o zdra-
dę nie odstawiali do sądów polowych, ale […] po 
krótkim przesłuchaniu […] rozstrzeliwali – cyt. za: 
Z. Lasocki, op. cit., s. 91.

50 Vide: А. Копистянскій, op. cit., s. 23–24.

51 Ibidem, s. 20.

52 Według Łańcuckiego (op. cit., s. 148) masa-
kra rozpoczęła się, kiedy jeden z aresztowanych 
zwrócił się do żołnierza z prośbą, aby pozwolił 
na zakup chleba w pobliskim sklepie […]. W od-
powiedzi na to żołdak rzucił się na ofiarę, tnąc 
szablą po głowie, plecach i rękach. Głodnego 
żołnierza, wobec niemożności nabycia w mie-
ście jakichkolwiek produktów żywnościowych, 
„zuchwałość” taka mogłaby rzeczywiście dopro-
wadzić do furii. Tyle że wersja ta nie znajduje po-
twierdzenia w relacjach obu ocalałych.  

Łańcucki zresztą napastników utożsamiał najwy-
raźniej z eskortą.

53 Honwedzi oczywiście – jak każde szanujące 
się wojsko – w abstynencji raczej nie gustowali. 
Spotkałem pod Kolbuszową – zaświadczał Lasocki 
(op. cit., s. 82) – oddział honwedów, który rozbił 
był jakiś skład spirytualiów, pijany do nieprzy-
tomności. Co chwila któryś z żołnierzy wpadał do 
rowu przydrożnego. Przed natarczywością kilku 
z nich musiałem […] bronić panie przejeżdżające 
szosą i odpędzać ich brauningami. Wszędzie po 
drodze słychać było na nich skargi. 
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Pogrzeb ofiar przemyskiego samosądu 30 czerwca 1936 roku 

А. Копистянскій, Всенародний рускій памятник в г. Перемишлі, Львів 1937



     Ciała ofiar ponad 20 lat przeleżały zako-
pane w polu między cmentarzem chrześci-
jańskim a kirkutem. Kwestię urządzenia im 
godnego pochówku wielokrotnie wprawdzie 
podnoszono, przez długi czas jednak – mimo 
iż gestów dobrej woli nie brakowało (Ołena 
Kulczycka wyraziła gotowość zaprojektowania 
nagrobka, Borys Palij-Nejiło wykonał tablicę 
upamiętniającą zgładzonych) – inicjatywa 
rozbijała się o rozliczne przeszkody, wśród 
których pewną rolę odgrywały również 
względy partykularne, przy okazji bowiem 
załatwiać usiłowano doraźne interesy poli-
tyczne, a niekiedy szczytnymi postulatami 
maskowano po prostu zwykłą prywatę. Ba, 
doszło nawet do tego, że zebrane fundusze 
sczezły razem z kwestarzem! Dopiero więc  
30 czerwca 1936 roku szczątki zabitych prze-
niesiono w obręb nekropolii i wyprawiono im 
uroczysty pogrzeb54. Większość ofiar ówcze-
snej psychozy nie doczekała się wszakże na-
wet spóźnionej ceremonii. Ciała straconych 
„szpiegów” – a było ich przypuszczalnie kil-
kuset – zakopano w okolicach dzisiejszej 
elektrociepłowni. Od nasypu kolejowego do 
podnóża góry rozciąga się tam istny, chociaż 
nieoznaczony, cmentarz – pamiątka po sza-
leństwie, jakie przed stu laty zapanowało 
w Przemyślu.

The Fortress of Przemyśl was field of intense 
activity of Russian intelligence during the 
period preceding World War I. The Austrian 
authorities, not coping with the problem, 
were responding to it more and more nerv-
ously. In addition to the real spies, they 
began tracking imaginary ones, so that the 
inhabitants of the city were exposed to nu-
merous trouble. After the outbreak of war this 
spymania entered a hysterical phase, partly 
due to the military failure of Austro-Hunga-
rian army, which Russian agency was blamed 
of. A large number of local population was 
identified as spies, especially the so-called 
Moscowphiles, those among the Galician 
Ruthenians who – not accepting the ethnos of 
Ukrainian – considered themselves as be-
longing to Russian nation. In Przemyśl, as in 
the whole Galicia, there were mass arrests of 
people suspected of supporting the enemy. 
Executions were on the agenda. There were 
also some lynches. The most tragic was on  
15 September, 1914, when the Hungarian 
cavalry massacred 44 people on the Stork 
Street.

Translated by Sylwia Mikuła

Krzysztof Bortnik (ur. 1977) – ukończył histo-
rię na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 
1997–2007 pracownik Południowo-Wschodnie-
go Instytutu Naukowego w Przemyślu. Od 2008 
roku kieruje wydawnictwem KABORT, w ramach 
którego przygotował między innymi antologie  
Demony perwersji i Metoda Schlegmachera. 
Autor licznych artykułów i recenzji (publikował 
między innymi w: „Biuletynie Ukrainoznawczym”, 
„Studiach Przemyskich”, „Roczniku Przemyskim”, 
„Naszym Przemyślu”, „Przemyskim Przeglądzie 
Kulturalnym”, „Historice”) oraz haseł do Słownika 
biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX 
wieku Polski południowo-wschodniej.

A hundred years ago in Przemyśl

SUMMARY

112 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 32–33 2014

M
uzyka sakralna to muzyka ści-
śle związana z duchem liturgii. 
Jej obecność w Kościele sięga 
początków tworzenia się wspólnot 

chrześcijańskich. Ale nie oznacza to wcale, 
że muzyka sakralna istniała tak po prostu 
i zwyczajnie. Z historii wiemy, że władze 
kościelne wiedziały, jaka nie ma być mu-
zyka towarzysząca liturgii. Sobór Trydencki 
(1545–1563) w Dekrecie o tym, co należy 
zachować, a czego unikać podczas odpra-

wiania mszy2, zajmuje się muzyką w stopniu 
niewielkim, ale domaga się godnej dla 
liturgii oprawy muzycznej i dlatego żąda 
usuwania z kościołów takich rodzajów 
muzyki, w których tkwi domieszka czegoś 
swawolnego albo nieczystego, czy to wyko-
nywanej na organach, czy też śpiewanej3. 
Jest to pewna próba zasygnalizowania wagi 
muzyki w Kościele. 

Ksiądz Edward Hinz pisze, że oficjalne 
sprecyzowanie istoty muzyki sakralnej, jej 

XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej   
„Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu

Iwona Agnieszka Siedlaczek

1 Kto śpiewa podczas mszy, ten dwa razy się mo-
dli. Bis orat, qui bene cantat (Kto dobrze śpiewa, 
ten dwa razy się modli) – starochrześcijańskie 
powiedzenie przywołane na kartach Wyznań św. 
Augustyna, które stało się swoistym aforyzmem. 
Ale warto tutaj przypomnieć istotniejszą myśl 
Augustyna o roli i wpływie śpiewu na wiernych: 
Ileż razy płakałem, słuchając hymnów Twoich 
i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego 
Kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, 
a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, 
parowało z niego gorące uczucie pobożnego od-
dania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi. 
Niedawny to był jeszcze czas, kiedy Kościół me-
diolański zaczął szukać pociechy i duchowego 

umocnienia w takim zespalaniu głosów i serc 
swoich wiernych. […] wprowadzono zwyczaj, 
wzorem Kościołów wschodnich, śpiewania hym-
nów i psalmów, aby […] wierny lud nie tracił du-
cha – vide: Św. Augustyn, Wyznania, ks. IX, 6–7, 
tłum. i wstęp Z. Kubiak, Warszawa 1999, s. 206.

2 Vide: Sobór Trydencki. Sesja 22 [w:] Dokumenty 
soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski,  
t. 4/2, Lateran V, Trydent, Watykan I (1511–1870), 
układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, 
s. 649.

3  Ibidem, s. 651.

BBis orat, 
qui cantat 
intra Missam1
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54 „УБ” 1936, nr 26, s. 3; nr 27, s. 2; nr 28, s. 2;  
nr 29, s. 2; „NGP” 1936, nr 26, s. 2; nr 27, s. 3. 




