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Zeppelin w Nowomińsku i inne wrażenia (1915)1

Był cudowny świt. M leczna mgła w isiała n ad polami. Przez tę b iałą ko
ronkow ą zasłonę widziałem grupy zmęczonych żołnierzy. Co rusz pojawiały się
resztki pułków piechoty formujące się n a powrót po walce. Gdzieniegdzie n a tr a 
fiałem wzrokiem n a oddziały kaw alerii z lancam i, na których powiewały małe
brudne flagi. W idziałem też pojedynczych jeźdźców n a polach, niektórzy galo
powali gdzieś z m eldunkam i, inni drzem ali w siodłach. Słońce niczym żółty
balonik szybowało n ad ziem ią przypom inając ogromnych rozm iarów gąsienicę.
Wszędzie naokoło była cisza. Dało się słyszeć tylko powolne dudnienie pociągu.
Chciałem spać, ale nie mogłem. Dochodziły do m nie głosy z pola. Czułem się jak
pionek w grze; oficerowie, jak hazardziści obliczali swoje straty, gdy „nocna gra”
się skończyła. Duże grupy żołnierzy stacjonowały w raz z furam i, wozami
i sprzętem wojskowym tam , gdzie usytuow ano kuchnie polowe. A rtyleria wyco
fywała swoich ludzi coraz szybciej, a Czerwony Krzyż „pakował” za każdym
razem po 8, 10 lub 12 furm anek do pociągów. U łan z w iązką siana, przewieszo
n ą przez szyję jego konia, jacyś żołnierze wyrywający rzepę z przydomowego
ogródka, wiejska dziewczyna, łkająca sam otnie przy wale kolejowym.
Dotarliśm y do Nowomińska o godzinie jedenastej. Oddaliśm y naszego
rannego do p u n k tu szpitalnego. Był to wielki nam iot Czerwonego Krzyża, roz
łożony w polu, obok stacji. Zaraz podeszli do n as oficerowie, żołnierze i służba
kolejowa, pytając o nowe wieści z W arszawy. Jacyś Polacy opłakiwali stra tę
nowego m ostu... Kosztował dziewięć milionów rubli. Mówiło o tym w podniece
niu całe m iasto. Słyszałem ich falsetowe głosy. Spadła ulewa. Byliśmy bardzo
przygnębieni.
Po południu poszedłem do m iasta: kocie łby n a chodniku, zabłocone drogi,
brudne zam ulone rynsztoki i rowy, zabiedzone drew niane chałupy. A rtyleria
z law etą i platform y z a m u n icją wozy z jedzeniem i paszą przem ierzały m iasto
z północy n a południe. Żołnierze piechotą m aszerow ali za oficerami, usadowio
nym i n a koniach. W ielki autom obil z oficerami i ich bagażam i wjechał w błoto,
rozbryzgując je n a boki. Mężczyźni, kobiety i dzieci, praktycznie sam i Żydzi,
stali przed swoimi brudnym i drew nianym i domostwami, obserwując przejście
oddziałów.
1 Fragm ent wspomnień R. S. LidelTa: On th e R ussian Front, London 1916. Tłum aczenie z języka
angielskiego - Alicja G ontarek.
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Nigdy nie widziałem takiego skrajnego ubóstwa, jakie wtedy zobaczyłem
w Nowomińsku. W ogóle było coś cudownie malowniczego w tych ludziach: ich
długie, ciasno pasowane czarne kapoty, m alutkie okrągłe czapeczki2; pięknooka
pulchna dziewczynka, której brudne łachy uw ypuklały biel miękkiego ciałka;
cnotliwie wyglądający młodzieńcy z nieogolonymi tw arzam i i głodnymi w szyst
kiego oczami, spoglądającymi zza wielkich okrągłych drucianych okularów.
S tarzy ludzie przedstaw iali się najbardziej malowniczo. Ich stonowany ortodok
syjny strój, długie czcigodne szare brody, wszystko to powodowało, że stanęli mi
przed oczami niczym patriarchow ie z samej Palestyny. W idziałem ich stojących
ze spokojnymi tw arzam i, jak myli ręce w strugach deszczu, które spływały
z niskich dachów ich domów. I pomyślałem o Mojżeszu i Aronie i innych biblij
nych postaciach sprzed dwóch tysięcy lat. To byli Żydzi z Nowomińska, zniena
widzeni, uciskani, poniew ierani Żydzi... Chrześcijanie spieszyli ulicam i z k a ra 
binam i, arm atam i, szablam i, harpunam i, nożami, bagnetam i i nabojami, ręcz
nym i granatam i, szrapnelam i, bom bam i...
W centrum m iasta rozpościerała się otw arta przestrzeń z posępnym, za
niedbanym i zabłoconym ogrodem. Blisko niego był duży dom, stojący n a zale
sionym terenie*. Podczas okupacji znajdował się tam sztab. Obok niego zaś
m ożna było dostrzec most, przerzucony przez rów. Nie można go jednak nazwać
korytem strum ienia. Za nim usytuow any był wielki rynek. Tu i tam stały budki
z jedzeniem , szm atam i i n ę d z n ą odzieżą. Dużo wozów z uchodźcami zatrzym y
wało się tutaj. Było także wiele dorożek z uciekinieram i, którzy zbiegli z W ar
szawy. Obserwowałem kuriozalne scenki. Bogatszy chłop wiózł ulicą w swoich
długich, o dziwnych kształtach wozach, żywy inw entarz. Koń ciągnął wóz, kro
wa szła za wozem, cielątka, jeden albo dwa, ze związanym i nogami leżały na
wozie z różnego rodzaju drobiem, wijącym się pod szeroką siatką. Czasami na
wozie siedziała kobieta i dzieci, ale częściej szybkim krokiem szły przy wozie
lub z tyłu.
Tej nocy była burza. Błyskawice i uderzenia pioruna pojawiały się jedno
cześnie. Deszcz lał jak z cebra. Wozy załadowane wielkimi ilościami siana prze
leciały przez miasto. Błyskawice oświetlały ulice. C ałą noc słyszało się krzyki
ludzi, rżenie koni i posępne ryczenie bydła. A z opuszczonych domów, które
teraz zajęli żołnierze dobiegała m uzyka melodeonów i instrum entów struno
wych, a także śpiew ludzi. M elodia, k tó rą grali praw ie wszyscy pochodziła
z „M arriage M arket”. Słyszałem j ą setki razy w wagonach, wypełnionych ludź
mi, przy ogniskach, w chałupkach i większych domach przerobionych na kosza
ry. J e s t to melodia, której nigdy nie zapomnę - kpiąca, ironiczna pieśń, k tóra
śmieje się i drwi pośród tragedii.
Po lewej stronie torów kolejowych, gdzieś n a północy m ożna było zobaczyć
łunę po spalonej wsi. Niemcy byli blisko nas. Nadchodzili z trzech stron.
N azajutrz, w piątek, 6 sierpnia życie w mieście toczyło się jak zwykle. Ca
ły pułk obozował w ogrodzie, blisko stacji. Żołnierze leżeli pod owocowymi
2 Chodzi o jarm ułki
* A utor ma na myśli pałac Dernałowiczów [przyp. - Red.]

242

Zeppelin w Nowomińsku i inne wrażenia (1915 r.).
drzew am i i spali. Pomiędzy nim i stały ułożone w stóg karabiny i rozłożone na
ziemi ręczne granaty, w które zostali zaopatrzeni. Wojacy, którzy nie spali,
gotowali posiłki n a m ałym ogniu, gaworzyli wesoło albo śpiewali i grali swoje
wesołe melodie n a różnych instrum entach.
Obok linii kolejowej stała fabryka szrapneli. M aszyny z tej fabryki łado
wano na wagony do Rosji. Jej wielkie hale służyły za stajnie do tra n sp o rtu koni
albo sypialnie dla ludzi. Inne zaś wykorzystywał Czerwony Krzyż, który u s ta 
wiał tam swoje wozy z lekami, bandażam i i innym i zasobami. Jeden z dyrekto
rów zakładu pozostał w Nowomińsku. Poznałem się z nim. Mówił mało, lecz
wyraz tw arzy w ystarczał za tysiąc słów.
Pociągi sa n ita rn e przyjechały jeszcze tego samego dnia i wszyscy ran n i
z namiotów zostali zabrani. Zwinięto też sam e nam ioty. Poszedłem spać około
jedenastej. Spałem w wagonie towarowym z młodym studentem medycyny.
Około godziny pierwszej w nocy obudził nas przerażający odgłos eksplozji. N a
stępnie, w odstępie sekund nastąpiły kolejne cztery inne wybuchy. W m iędzy
czasie przed o sta tn ią eksplozją zdążyłem wyjść z wagonu i zobaczyć, co się dzie
je. Założyłem tylko buty. C ała stacja budziła się w podekscytowaniu. Wszyscy
krzyczeli: Zeppelin I. I rzeczywiście to był Zeppelin I. Po raz pierwszy „nawie
dził” D rugą Armię.
W tej trudnej sytuacji miało miejsce w ydarzenie bardzo komiczne. S tu 
dent medycyny był głównym w niej aktorem . Zadał mi jedno pytanie: Zeppelin?
Krzyknąłem: Tak! W sekundę wyskoczył z wagonu i przem knął obok mnie, jak
błyskawica. Nie m iał nic n a sobie prócz krótkiej białej koszulki. G nał po m ie
ście, aż zobaczył większy budynek. Zapukał do drzwi, ale nie było odpowiedzi.
N acisnął klam kę i pospieszył do środka. W domu tym spali zmęczeni żandarm i,
którzy też zostali obudzeni przez wybuch bomb, ale nie mieli pojęcia, co to było.
Jeden z nich rozjaśnił świecę i oczom jego ukazał się ogarnięty przerażeniem
student, ubrany tylko we wspom niany biały podkoszulek. Gdzie je s t piw nica?—
krzyczał student. Szybkol Piwnica! N aturalnie żandarm i pomyśleli, że zw ario
wał i aresztow ali go. Chociaż był w stanie histerii, zdołał wyjaśnić, że nad m ia
stem pokazał się Zeppelin i, że chciał skryć się przed nim w piwnicy. Krzyki n a
tem at Zeppelina dotarły do żandarm ów z ulicy, więc wypuścili studenta.
W domu tym nie było piwnicy, ale poniżej schodów znajdował się schowek na
węgiel. S tu d en t wczołgał się w to miejsce i leżał tam , dygocząc przez kilka go
dzin, zanim powietrzny statek nie odleciał. Potem wrócił do mojego wagonu
w tym swoim białym podkoszulku, teraz czarnym od węgla. Ubrudzone m iał też
nagie nogi i ram iona nie tylko węglem, ale też błotem.
W międzyczasie, n a stacji próbowaliśmy dojrzeć Zeppelina. Nic nie doj
rzeliśm y, chociaż noc była gw iaździsta - ta k bardzo zapełniona gwiazdami, że
aż spadały n a ziemię. K ażda spadająca gwiazda powodowała dreszcz. N iektórzy
ludzie krzyczeli: Bomba!, co wywoływało ogólną konsternację.
Rano wiedzieliśmy już, że Zeppelin z Nowomińska skierował się n a
wschód, na Siedlce. Zrzucił tam dwadzieścia dwie bomby. Poszedłem do m iasta
zobaczyć zniszczenia. Trzy z pięciu bomb spadły blisko kw atery sztabu. Dwie
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następne około 300 jardów dalej. Zapewne jest prawdopodobne, albo raczej
praw ie pewne, że wszystkie bomby były kierowane na duże budynki, w których
rezydowali oficerowie. Były one dobrym celem, dobrze oświetlone, podczas gdy
reszta drew nianych budynków tonęła w ciemności. K ilka3 m ałych domów było
jednak zburzonych, wiele szyb roztrzaskanych, a ściany wyszczerbione i pokru
szone. Rannych nie odnotowano wielu. Jednym z nich był siostrzeniec M arii
Curie - Składkowskiej, tej od radu. Został on ranny w klatkę piersiową, gdy
podczas swojej wędrówki znalazł się w Nowomińsku. Został zabrany do naszego
wagonu, gdzie się nim zajęliśmy. W parę dni wydobrzał. Aeroplan odwiedził nas
też rano i zrzucił wiele bomb. Główne zniszczenia, które zrobił w naszej okolicy
to zabicie dwóch koni, które stały niedaleko mojego wagonu.
Tego samego dnia, w sobotę, 7 sierpnia, sztab, Czerwony Krzyż i w ogóle
m iasto znalazło się w stanie ewakuacji. Pozostali tylko żołnierze, którzy jednak
przygotowali się do wyjazdu. Zostałem w Nowomińsku sam i czekałem na po
rucznika Józefowicza i saperów, którzy n a zachodzie, wzdłuż linii kolejowej,
niszczyli mosty i punkty kolejowe. Niewielu żołnierzy widziało się w okolicach
stacji. W nocy wycofali się n a wschód.
O siódmej Taube krążył wokół nas i zrzucił bomby. N ikt nie został ranny.
O dziesiątej zaczęło padać. Zrobiło się ciemno, zimno i przeraźliw ie przygnębia
jąco. Skierowałem się n a zachód, wzdłuż linii kolejowej, żeby spotkać saperski
pociąg n a moście, który m iał zostać w łaśnie wysadzony w powietrze. Ten most
znajdował się nad naszym i toram i i jednocześnie tworzył linie kolejową nad
nimi. W pobliżu znajdowała się p u sta chata, do której się skryłem . M iałem
świece ze so b ą więc nie m usiałem czekać w ciemności. W chacie nie było mebli
- w szystkie zabrano, z w yjątkiem kołyski, k tóra stała przy zimnym sczerniałym
piecu. Usiadłem n a kraw ędzi tej kołyski. N a ścianie, w jednym z rogów nadal
wisiały obrazki świętych, obram owane w fantazyjne obwódki kolorowego papie
ru. M iauczący kociak dom agał się jedzenia, ocierając się o moje buty. Dałem mu
kaw ałek suchego czarnego chleba, który zjadł łapczywie.
Zrobiłem się senny. Obawiając się zaśnięcia, które odłączyłoby m nie od
saperów, wyszedłem i przespacerowałem się w kierunku m ostu, pod którym
stało dwóch wartowników. N adal lał deszcz. Duże krople wody spadały z mostu
do rozległej kałuży, k tóra się pod nim zrobiła. Było ciemno i tajemniczo. Ledwie
słyszałoby się jakiś ludzki głos. Nagle usłyszałem odgłos kroków n a żwirze albo
trzaśnięcie gałązki pod czyimś butem . K to ta m ? - jeden ze strażników krzyk
nął, unosząc broń.
Z najbliższej okolicy doszedł mnie głos. Nic nie widziałem, wszędzie p a
nowała ciemność, tylko jakiś chłop albo chłopka m inęli n as i poszli n a wschód.
Czasami dochodziły do m nie kroki chłopów albo żołnierzy nade m n ą na torach
kolejowych. Czekałem kilka godzin. Około godziny drugiej usłyszałem głośną
eksplozję za zachodzie, za płotem zobaczyłem lam py pociągu saperskiego.
Z uczuciem ulgi, gdy się zatrzym ał, wsiadłem do niego. Zobaczyłem Józefowi
3 Może również chodzić o kilkanaście. W języku angielskim słowo „several” oznacza kilka lub k ilk a
naście.
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cza. Poczęstował m nie gorącą h e rb a tą i chlebem z masłem. Pociąg te n był zwy
kłym towarowym wagonem, ale napchano go m eblam i z w arszaw skiego m iesz
k an ia Józefowicza. Dzięki tem u miałem do dyspozycji prawdziwe łóżko, kanapę,
pianino, naw et obrazy. Były też dwie m ałe gablotki i trzy fotele. W szystko to
podczas jazdy poruszało się i trzęsło.
Zostaliśm y w pobliżu mostu do ran a, gdy założono w szystkie ładunki.
Paczki z laskam i dynam itu umiejscowiono w kilku miejscach m ostu. W szystkie
miały połączenie z jednym drutem . Do niego z kolei podłączono inny drut, który
przymocowano do naładow anej baterii. N astępnie, gdy wszystko było już goto
we, porucznik odszedł n a bezpieczną odległość ze swoją b a te r ią rozwijając jed 
nocześnie przymocowany do niej drut, przekręcił rączkę i most z wielkim łomo
tem rozpadł się n a kaw ałki. J a i saperzy szybko podbiegliśmy do pozostałości
m ostu, żeby zobaczyć dzieło zniszczenia. W powietrzu unosił się gęsta m gła
białego w apna. W niej dojrzałem żółtego motyla, trzepoczącego skrzydełkam i...
Na miejscu zjawił się też mój kociak z chatki, który wyszedł zobaczyć, co spo
wodowało tak i huk. Jed en z saperów zabrał go ze sobą i um ieścił w naszym
wagonie.
W powietrze m usiała wylecieć także wieża ciśnień i kolejowe budynki. To
była, można powiedzieć, pracochłonna robota, zajm ująca kilka godzin. Nowom ińszczanie stali w bezpiecznej odległości i obserwowali całą operację. Połam a
n a trakcja kolejowa paliła się, dolewano jeszcze benzyny, żeby wzniecić jeszcze
większy pożar. N a koniec został jeszcze inny m ost ułożony nad m ałym stru m y 
kiem po wschodniej części, tuż za stacją. Też m usiał zostać wysadzony. Saper
ski pociąg m inął go i zatrzym ał się 150 jardów za nim. M ieliśmy dwóch stra ż 
ników ze sobą w wagonie, tylko jednego n a koniu i dwóch dodatkowych w te re 
nie. A rm ia zdążyła się już wycofać do tego czasu.
Saperzy zaczęli montować dynam it. M ost eksplodował, ale porucznik Jó 
zefowicz nie był całkowicie usatysfakcjonowany. Powiedział, że m ost mógłby
być dość łatwo napraw iony, więc zarządził założyć następne ładunki. W tym
momencie przybył n a koniu strażnik i zakomunikował, że niem iecka i a u striac
k a kaw aleria jest n a drodze do m iasta i wkroczy do niego w ciągu kilku m inut.
Potem odjechał n a wschód wzdłuż linii kolejowej. Policzyliśmy się, było nas 32
ludzi, wliczając mnie, m aszynistę i palacza, a także żołnierzy z b ro n ią stojących
przy nich w swoich kabinach. Józefowicz wysłał dwóch ludzi, żeby zabezpieczali
nas od strony Nowomińska i rozkazał podłożyć laski dynam itu drugi raz. Sape
rzy pracowali spokojnie i metodycznie. Nie było pośpiechu w ich pracy.
Osobiście, patrząc n a to wszystko, czekałem w zdenerwowaniu. Znowu
deszcz lał strum ieniam i. Spoglądałem n a dwóch strażników , stojących daleko
n a horyzoncie, n a szczycie długiego pola, n a którym ustaw ione było w stogi
siano. W ydawali mi się tacy samotni. Z domku, stojącego blisko stacji dochodzi
ła m uzyka z gramofonu. Tłum ek cywilów stał w otw artym oknie, słuchając m e
lodii i przypatrując się nam z bezpiecznej odległości. Potem jeden ze strażników
powiadomił nas, że wróg jest już w mieście. Zobaczył kaw alerię ze szczytu pola,
n a którym pełnił w artę. Zaraz wrócił n a swoją pozycję.
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Po dziesięciu-piętnastu m inutach nastąp iła eksplozja m ostu. Józefowicz
użył gwizdka, co spowodowało, że strażnicy, pełniący cały czas w artę, zaczęli
biec w naszym kierunku. Słyszeliśmy już od strony m iasta strzały wroga, za
nim załadowaliśm y się do wagonu. Byliśmy odcięci w yrw ą po dawnym moście.
Nowomińszczanie spoglądali n a nas, a potem przeszli do swoich rozrywek.
Część z nich, bez w ątpienia, było rozczarowanych, że nie będzie im dane obser
wować walki miedzy nam i a Niemcami i A ustriakam i.
P raca saperów jest bardzo w ażna i niebezpieczna, ponieważ m uszą zaw 
sze zostać n a miejscu podczas, gdy reszta arm ii się wycofuje. Ale nasza lokomo
tyw a m usiała się cofnąć, żeby ruszyć do przodu...
Po drodze wysadziliśmy więcej obiektów kolejowych, podpaliliśmy w ielką
ilość siana i słomy, a także podłożyliśmy ogień pod dwa popsute wagony, stojące
n a bocznicy. Po godzinie zatrzym aliśm y się przy jeziorze. Pospieszyliśmy w dół
do jego brzegów. W rzuciliśmy do niego dynam it, ale nie było ryb, więc wrócili
śmy do wagonu, kontynuując podróż. Około piątej po południu dojechaliśmy do
małej stacyjki. Znajdowało się tam wielu uchodźców i nieliczni żołnierze. Jeden
z nich grzebał w ogromnej stercie czarnego chleba, który zostawiła arm ia, pró
bując znaleźć kaw ałek nie zajęty pleśnią. Były tam też dwa rozległe stawy.
W rzuciliśmy do nich dynam it, ale ryby się nie pokazały. To samo zrobiliśmy
w drugim staw ie i po wybuchu n a tafli wody wypłynęło bardzo dużo ryb. Kilka
razy pow tarzaliśm y tę czynność. W oda wzbijała się w powietrze niczym fontan
na. Cały staw dudnił, a woda wylewała się n a jego brzegi. Ryby ginęły setkam i
albo były ogłuszone. Żołnierze weszli do staw u, żeby je wybrać; inni rozbierali
się do naga i wchodzili do wody po te łupy, aby włożyć je do butów. Do staw u
weszli też chłopcy z rodzin uchodźców przebywających n a stacji, a także w od
daleniu od n a s brodzące dziewczynki, którym udało się zgarnąć z tafli wody
m ałą liczbę szczupaków i innych niewielkich ryb. To była w spaniała zabawa.
I pomyśleć, że dwie godziny wcześniej, my, w saperskim pociągu, znajdowali
śmy się w niebezpieczeństwie. M ogliśmy utracić wolność albo zginąć. Z łatw o
ścią wróg mógł nas zabić.
W nocy wysadziliśmy wieżę ciśnień, punkty kolejowe i kilka miejsc, gdzie
krzyżowały się tory. W tam tym czasie wiele trakcji było już usuniętych przez
kolejowe wojska inżynieryjne - tylko linia, po której my zdążaliśm y, pozostała
nietknięta. Zniszczyliśmy ją po drodze. W ysadziliśmy też most, albo dwa, ale
przespałem ten moment.
R anek był przepiękny! nad nam i przeleciały trzy wrogie aeroplany. Pole
ciały do Siedlec zrzucać bomby. Z porucznikiem Józefowiczem poszedłem na
zachód, żeby zobaczyć most, który został w nocy zniszczony. Do tego czasu a r 
m ia się praktycznie cała wycofała. Szliśmy, rozglądając się czujnie, ale miło się
rozczarowaliśmy. Później, za dnia, pojechałem lokom otywą do Siedlec, gdzie
ponownie dołączyłem do pułkow nika Bargigliego, który m iał swój pociąg. Był
poniedziałek, 9 sierpień. Poprzedniego dnia, w sobotę ponad pięciuset a u striac
kich więźniów przeszło koło stacji.
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