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1 Niniejszy tekst powstał w oparciu o wstęp do wspomnień Mehmeta §evkiego Yazmana pt. Kumandantm 
Galięya ne yana dićjer? Mehmet Avrupa da (łę Bankasi Kultur Yayinlari, Istanbul 2007), przetłumaczonych 
i opracowanych naukowo przez autora, a złożonych do druku w Wydawnictwie Arkadiusz Wingert. 

2 Wielka Wojna 1914-1918, Trzaska, Ewert i Michalski, Warszawa 1937. 
3 „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, 1998, cz. 1, nr 11(75), s. 43-46; cz. 2, nr 12(76), s. 40-41 lub 

http: //www. navyingallipoli. com/ teksty/galicja_pl. pdf. 
4 W oparciu o wspomniany artykuł i w sposób nie do końca rzetelny powstały między innymi teksty Piotra 

Galika (Gdy Turek w Dniestrze napoi swe konie..., „Odkrywca. Skarby - Wojna - Historia”, nr 2 [109], luty 2008, 
s. 48-50) i Krzysztofa Bassary (Turecka odsiecz - historia walk tureckiego XVKorpusu w Galicji w latach 1916- 
-1917, „Przegląd Tatarski”, nr 1/2011, s. 7-10) oraz plagiat stanowiący wstęp do pewnej książki wydanej w Turcji. 

5 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. E. Siemieniec-Golaś, J. Georgiewa-Okoń, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 143-148. 

Ze względu na niemal całkowity brak źródeł w językach innych niż turecki, fakt 
udziału wojsk osmańskich w walkach na froncie wschodnio-galicyjskim w latach 1916— 
-1917 nie jest w naszym kraju znany nawet wielu profesjonalnym historykom. W okre
sie międzywojennym bardzo skrótowo wspomniał o nim chyba tylko Jan Dąbrowski, 
opisując w swej pomnikowej pracy ofensywę Brusiłowa2. Na pierwszy monograficzny 
tekst dotyczący walk Turków w Galicji czekać trzeba było aż do 1998 r., kiedy to ukazał 
się popularnonaukowy artykuł autorstwa Beaty Nykiel i Piotra Nykiela pt. Półksiężyc 
w Galicji3. Tekst ten, mimo swojej mało zobowiązującej formy stał się na kolejne lata 
wyznacznikiem wiedzy na wspomniany temat4 5 5. W 2010 r. zawarte w nim informacje 
poszerzone zostały w artykule P. Nykiela pt. Słów kilka o tym, co łączy Wernyhorę z kra
kowską turkologią3. 

Kiedy 9 stycznia 1916 r. ostatni aliancki żołnierz opuścił Półwysep Gallipoli, os
mański Sztab Generalny uzyskał możliwość przerzucenia na inny front przynajmniej częś
ci z jednostek 1., 2. i 5. Armii, broniących dotychczas Dardaneli. Z racji, że sytuacja na 
frontach irackim i palestyńskim nie przedstawiała się wówczas jeszcze tak dramatycznie, 
jak już w drugiej połowie tego samego roku, minister wojny Enver Pasza podjął autorytar
ną i nieprzemyślaną z punktu widzenia interesów Imperium Osmańskiego decyzję o wspo
możeniu wysiłku wojennego Niemiec i Austro-Węgier na którymś z frontów europejskich. 

http://www.navyingallipoli.com/
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Osmański minister wojny Enver Pasza podczas wizyty w Wiedniu we wrześniu 1916 r. 
(Zbiory Andrzeja Danilewicza)

Enver miał co prawda do dyspozycji jednostki o niekwestionowanych walorach bojo
wych, zaprawione w konfliktach bałkańskich lat 1912-1913 oraz w dziewięciomiesięcz
nej wojnie okopowej na Półwyspie Gallipoli, ale żołnierze ci byli wygłodzeni i katastro
falnie niedoposażeni6. Kiedy więc 4 czerwca 1916 r. niemiecki Sztab Generalny wyraził 

6 Pamiętajmy, że niemiecki wkład w obronę Dardaneli ograniczy! się niemal wyłącznie do - nie zawsze 
zresztą kompetentnego - dowodzenia częścią wojsk, a cały ludzki i materialny ciężar prowadzenia walki spo
czywa, na barkach Turków. Pierwsze regularne transporty kolejowe z amunicją i sprzętem wojennym zaczęły 
docierać do Stambułu dopiero po 17 stycznia 1916 r. Można więc śmiało powiedzieć, że Imperium Osmańskie 
obroniło cieśniny własnymi siłami, dysponując tym, co niespełna dwa lata wcześniej udało się uratować z pogro
mu jego armii na Bałkanach (por.: Veli Yilmaz, 1 nci Dilnya Harbi'nde Tiirk-Alman lltifaki veAskeri Yardimlar, 
Istanbul 1993, s. 118-132). 
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gotowość przyjęcia tureckiej pomocy na froncie wschodnio-galicyjskim w sile zaledwie 
jednego korpusu, w Stambule bez wątpienia odetchnięto z ulgą7. Wszyscy twardo stąpa
jący po ziemi urzędnicy Ministerstwa Wojny mieli bowiem świadomość, że dla większej 
liczby wojska nie można było uzbierać na terenie Imperium Osmańskiego regulamino
wego umundurowania, oporządzenia, namiotów, koni - słowem wszystkiego, czym żoł
nierze tureccy powinni byli dysponować, by swym wyglądem nie kompromitować kraju 
w oczach sojuszników i ludności cywilnej zamieszkującej zarówno w samej Galicji, jak 
i na trasie przerzutu. Ekwipowanie doborowych jednostek osmańskich kosztem innych 
było niestety z konieczności regułą, gdyż w 1912 r. Turcja straciła w Macedonii swoje 
główne magazyny broni, oporządzenia i środków logistycznych8. Problemem było więc 
także zunifikowanie uzbrojenia żołnierzy. Ostatecznie wyposażono ich w karabiny Mosi
na, zdobyte wcześniej na Rosjanach na froncie kaukaskim. 

’ Niemcy niechętnie przystali na ofertę Envera, gdyż zdawali sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji 
znajduje się Imperium Osmańskie, zmuszone do jednoczesnej walki na kilku frontach. W Berlinie obawiano się, 
że przyjęcie tureckiej oferty może pociągnąć za sobą roszczenia Stambułu, oczekującego w rewanżu jeszcze 
większej pomocy militarnej i finansowej ze strony Niemiec. 

8 Najdrastyczniejszym przykładem takiego „kanibalizmu” było odebranie broni żołnierzom walczącym 
na froncie syryjskim i przekazanie jej turecko-azerskiej Ochotniczej Armii Islamu, tworzonej w sierpniu 1918 r. 
Decyzja ta, podjęta przez owładniętego utopijną ideą utworzenia Wielkiego Turanu Envera Paszę, w kolosalnym 
stopniu zaważyła na utracie Damaszku i ostatecznej klęsce wojsk osmańskich na froncie syryjskim. 

’ Mustafa Kemal do Galicji jednak nie pojechał, gdyż zazdrosny o jego sukcesy Enver Pasza wolal odko
menderować go najpierw na krótko do Edime, a potem do Diyarbakir, gdzie przyszło mu walczyć z Rosjanami, 
którzy - w dużej mierze za sprawą nieudolności Envera - dotarli aż tam z frontu kaukaskiego. Wzajemna 
niechęć tych oficerów zaczęła się zresztą dużo wcześniej i miała nie tylko podłoże ambicjonalne, ale także 
polityczne. 

10 Ostatecznie do Galicji wyruszyło 32 018 żołnierzy i 535 oficerów (Selma Yel, Yakup $evki Pa^a ve 
Askeri Faaliyetleri, Atatürk Ara? tirma Merkezi, Aknara 2002, s. 27). 

Turecki minister wojny, traktując galicyjską misję prestiżowo, postanowił odkomen
derować na ten front XV Korpus złożony z 19. i 20. Dywizji. Wcześniej wchodził on 
w skład 5. Armii, na której w latach 1915-1916 spoczywał główny ciężar obrony Dar- 
daneli. W czasie walk pozycyjnych na Półwyspie Gallipoli korpus ten poniósł tak duże 
straty, że jego stan osobowy dwukrotnie odtwarzano niemal od zera. Dziewiętnasta Dy
wizja nie była jeszcze wówczas częścią XV, lecz III Korpusu 5. Armii, a rozsławiła się 
tym, że pod błyskotliwym dowództwem ppłk, sztab. Mustafy Kemala (znanego bardziej 
jako Kemal Atatürk - twórca i pierwszy prezydent Republiki Turcji) aż dwa razy ratowała 
sytuację na froncie9. 

Na dzień 10 czerwca 1916 r. stan liczebny XV Korpusu wynosił 30 tys. ludzi. W wy
niku uzupełnień dokonywanych od połowy lipca każda z dwóch dywizji otrzymać miała 
jeszcze po 5 tys. żołnierzy10. Oddziały kawalerii wchodzące w skład korpusu w sierpniu 
1916 r., a więc już po dotarciu do wschodniej Galicji, liczyły zaledwie 100 koni. Podział 
strukturalny obu dywizji przedstawiał się podobnie: na 19. Dywizję Piechoty składały 
się trzy pułki - 57., 72. i 77., a na 20. Dywizję - 61., 62. i 63. Oprócz tego obie dywizje 
posiadały po dwie kompanie ciężkich karabinów maszynowych, po jednym szwadronie 
kawalerii, po jednym pułku artylerii (w 19. Dywizji - 25., a w 20. Dywizji - 20. ), po jed
nej kompanii inżynieryjnej i sanitarnej oraz po jednej grupie łączności telegraficznej wraz 
z jednostkami pomocniczymi. Pierwszym dowódcą skierowanego do Galicji korpusu był
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Pierwszy dowódca XV Korpusu w Galicji płk sztabowy Yakup $evki (Suba$i). 
(„Harb Mecmuasi”)

płk sztab. Yakup $evki (Subaęi)". W listopadzie 1916 r. zastąpił go jednak gen. Cevat 
(ęobanli), sławny Cevat Pasza, który wcześniej, z ramienia tureckiego Ministerstwa Woj
ny, kierował obroną Dardanelskiego Rejonu Umocnionego11 12. Szefem sztabu mianowano 
ppłk. Hayriego. Na czele 19. Dywizji stał ppłk Mehmet $efik (Aker), zaś 20. Dywizją 
dowodził ppłk Yasin Hilmi13 14. Rozkaz rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu na front 
wschodnio-galicyjski przekazano dowódcom pododdziałów XV Korpusu w dniu 9 lipca. 
Na przełomie lipca i sierpnia ze stacji kolejowej Uzunköprü wyruszyły pierwsze jednostki1'1. 

11 W ślad za ogólnie przyjętą w tureckiej historiografii normą, w wypadku osób, które karierę rozpoczęły 
jeszcze w czasach osmańskich, nazwiska nadane im dopiero w 1934 r. podajemy w nawiasie. 

12 O przyczynach i okolicznościach tej zmiany powiemy nieco później, omawiając przebieg walk XV Kor
pusu w Galicji. Życiorys gen. Cevata (ęobanli) oraz więcej informacji na temat jego roli w obronie Dardaneli 
w: Piotr Nykiel, Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 
1914 - marzec 1915), Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków - Międzyzdroje 2008.

13 Oficer ten przeniesiony został do Galicji z Bliskiego Wschodu z uwagi na podejrzenia o sprzyjanie 
Arabom, podburzonym przez ppłk. Thomasa Edwarda Lawrencea do buntu przeciw Imperium Osmańskiemu. 
Pod koniec pierwszej wojny światowej przeszedł na stronę Brytyjczyków i wiernie im służył w Iraku (nie przy
padkowo właśnie tam, gdyż Yasin Hilmi Salman był Arabem, urodzonym w Bagdadzie). W latach 1924-1925 
i 1935- 1936 jako Yasin al-Hashimi zajmował stanowisko premiera Iraku. Zmarł w 1937 r. (Mesut Uyar, Edward 
J. Erickson, A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk, Greenwood Publishing Group, Santa 
Barbara 2009, s. 277).

14 Pojawienie się „niebawem” wojsk tureckich w Galicji anonsował krakowski „Czas” z 27 lipca 1916 r., 
powołując się na doniesienia berlińskiej Agencji Wolffa.
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Drugi dowódca XV Korpusu gen. Cevat (ęobanli). 
(Zbiory Piotra Nykiela)

W początkowej fazie przerzutu trasa ich podróży wiodła przez Belgrad, Budapeszt, Kra
ków, Przemyśl i Lwów aż do Podwysokiego15. Później, z niewiadomych powodów uległa 
ona zmianie i ostatni rzut oddziałów XV Korpusu skręcił w Budapeszcie na Stryj, a dalej 
przez Lwów dotarł do Podwysokiego16.

15 O krótkim postoju żołnierzy tureckich w Krakowie i zwiedzaniu przez nich wawelskiego zamku wspo
mina w swych pamiętnikach pod datą 31 lipca 1916 r. księżna Maria z Branickich Lubomirska (Pamiętnik księż
nej Marii Zdzislawowej Lubomirskiej 1914-1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997. s. 387-388). Autorka 
powołuje się przy tym na relacje prasowe, nie precyzując niestety źródła.

16 Podróż tą właśnie trasą w pierwszych dniach sierpnia 1916 r. opisał w swych wspomnieniach Yazman 
(Kumandanim Galięya..., s. 9—41).

Transporty z żołnierzami tureckimi napływały do Galicji przez ponad tydzień, prze
chodząc po drodze (w Zemunie) kilkudniową kwarantannę. Po krótkim odpoczynku 
w okolicach Podwysokiego jednostki wyruszały na linię frontu. Głównodowodzącym na 
tym odcinku był austriacki następca tronu arcyksiążę Karol, a oddziały tureckie walczyć 
miały w ramach niemieckiej Armii Południe na południowy zachód od Brzeżan, w wi-
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Ordre de Bataille XV Korpusu Armii Imperium Osmańskiego (11 lipca 1916).

Ordre de Bataille niemieckiej Armii Południe (15 sierpnia 1916).
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dłach rzek Złota Lipa i Narajówka, stanowiących północne dopływy Dniestru. Dziewięt
nasta Dywizja, która przybyła na miejsce jako pierwsza, dyslokowana została wzdłuż 
Złotej Lipy, na linii Potutory - Bożyków, ze sztabem w Mieczyszczowie. Dwudziestej 
Dywizji przydzielono natomiast drugi, nieco dłuższy odcinek okopów wzdłuż Złotej Lipy, 
pomiędzy miejscowościami Bożyków i Łysa. Sztab tej dywizji ulokowany został w Lip
nicy Dolnej, skąd po pewnym czasie przeniósł się do Szumlan. Sztab całego korpusu 
dotarł na miejsce 20 sierpnia i zainstalował się w Podwysokiem. Przejęte oficjalnie przez 
Turków pod koniec sierpnia pozycje, znajdowały się w luce opuszczonej przez austro- 
-węgierską 54. Dywizję. Od lewego skrzydła (czyli od północy) odcinek ten sąsiadował 
z 55. Dywizją niemiecko-austro-węgierskiego korpusu gen. Maxa Hoffmanna, zaś od pra
wego (od południa) z 1. Bawarską Dywizją Rezerwową.

Drugi dowódca XV Korpusu gen. Cevat (zaznaczony krzyżykiem) 
wraz ze swym sztabem w Podwysokiem.

(Zbiory Piotra Nykiela)

Gdy XV Korpus trafił na front wschodnio-galicyjski, obecne tam już przed nim woj
ska sojusznicze ze zmiennym szczęściem zmagały się od czerwca 1916 r. z gigantycz
ną ofensywą prowadzoną przez rosyjskiego gen. Aleksieja Brusiłowa. Już w pierwszych 
dniach września żołnierzom osmańskim przyszło się więc przekonać, że specyfika walk 
na froncie galicyjskim znacznie różni się od tej, do jakiej przywykli w Dardanelach. 
Pierwszą przykrą niespodzianką był klimat, charakteryzujący się o wiele niższymi tem
peraturami i stosunkowo dużą ilością opadów. Drugą była rozległość frontu i znacznie



>2 Piotr Nykiel

Propagandowa fotografia wykonana zimą 1916/1917 r. i zaopatrzona następującym podpisem:
„W Galicji: Osmańscy bohaterowie rzucający w stronę wroga ogniste bomby na odległość 

nawet sześćdziesięciu metrów”.
(„Harb Mecmuasi”) 
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większe odległości między okopami obu walczących stron. To z kolei wiązało się z niepo
równywalnie większym narażeniem na zmasowany ogień artyleryjski (najczęściej w for
mie „walca ogniowego”), po którym zawsze następował frontalny atak przeważających sił 
piechoty i kawalerii. Te elementy walki na frontach europejskich nikogo nie dziwiły. Dla 
żołnierzy tureckich, z których wielu miało za sobą tylko doświadczenie z Gallipoli, były 
jednak czymś nowym. W Dardanelach bowiem wąskie odcinki frontu (ograniczone topo
grafią półwyspu) charakteryzowały się bardzo niewielką, często nie przekraczającą kilku 
metrów odległością między pierwszą linią własnych okopów a pozycjami przeciwnika. 
Powyższa specyfika pola walki wykluczała użycie artylerii na taką skalę jak w Galicji (ze 
względu na zbyt duże ryzyko ostrzelania własnych pozycji) oraz kawalerii, która po obu 
stronach frontu została z konieczności spieszona. Rozmiar galicyjskiego teatru wojennego 
i większa niż w Dardanelach przewidywalność wiatrów dawała też walczącym stronom 
możliwość zastosowania gazów bojowych, z którymi Turcy nigdy wcześniej się nie ze
tknęli. Wszystkie te czynniki wymagały od żołnierzy osmańskich dużo większej mobil
ności niż dotychczas. Elementami dobrze im znanymi były za to częste starcia na bagnety 
i znaczne wykorzystanie granatów ręcznych. W tym Turcy okazali się niejednokrotnie 
skuteczniejsi od swoich sojuszników.

Dość powszechny wśród szeregowych żołnierzy i niskich rangą oficerów brak do
świadczenia nadrabiany był niewiarygodną ambicją i wolą walki17. Turcy, bijący się po raz 
pierwszy od dziesięcioleci poza granicami swojego imperium mieli początkowo poważne 
problemy ze zmianą mentalności. Każdego metra galicyjskich okopów bronili z takim 
poświęceniem, jakby była to ich ojczysta ziemia. Wydanie przez niemieckie dowództwo 
rozkazu taktycznego wycofania się o kilka kilometrów potrafiło całkowicie zrujnować 
morale żołnierzy i oficerów. Broniąc więc tak zaciekle każdej piędzi ziemi i pamiętając, 
że na Gallipoli pierwsza linia była niejednokrotnie jedyną, obsadzali okopy zbyt dużą 
liczbą ludzi, co już w początkowym okresie walk doprowadziło do ogromnych i zupełnie 
niepotrzebnych strat w wyniku ognia artyleryjskiego.

17 Nie zapominajmy, że okryte chwałą w walkach o Dardanele Dywizje 19. i 20. wyruszyły do Galicji 
w odnowionym w ponad połowie składzie osobowym. Wielu rekrutów, reprezentujących cały wachlarz mniej
szości narodowych Imperium Osmańskiego nie znało nawet tureckiego.

18 Odwrót ten był jednak planowanym manewrem taktycznym, do którego tureckie dowództwo nie zasto
sowało się. Za straty poniesione tego i w następnych dniach przez XV Korpus w dużej mierze odpowiadał nieste
ty jego bezpośredni dowódca płk Yakup §evki (Subaęi), co jasno wynika ze wspomnień Yazmana (Kumandamm 
Ga!ięya..., s. 77- 90 i 95-99).

Do pierwszych poważniejszych starć, w których wzięli udział żołnierze osmańscy, 
doszło na początku września 1916 r. W dniach 2-6 września, w walkach toczonych nad 
Narajówką wyróżniły się pułki 57. i 77., przyczyniając się wydatnie do odparcia kilkukrot
nie ponawianych przez Rosjan natarć na Korpus Hoffmanna. Niewiele wtedy brakowało, 
aby 6 września obydwie dywizje tureckie zostały odcięte. Uratował je rozkaz dowództwa 
armii, który w ostatniej chwili zdążył wstrzymać 1. Rezerwową Dywizję Bawarską, cofa
jącą się z zawrotną szybkością na odcinku Sarańczuki - Lipnica Dolna18. Jednak wskutek 
zmasowanego ognia artyleryjskiego i w wyniku walk na bagnety 20. Dywizja straciła 
600 żołnierzy. Do niewoli trafiły też dwie kompanie z 19. i jedna z 20. Dywizji. W nocy 
z 8 na 9 września Rosjanie siłami 26. i 47. Dywizji ponowili ataki na pozycje tureckie.
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Po krwawych kontratakach XV Korpusowi udało się odepchnąć przeciwnika, ale sukces 
ten okupiony został stratami w zabitych, rannych i zaginionych sięgającymi 1500 ludzi.

Kolejne większe starcia miały miejsce nad Złotą Lipą po obustronnych przegrupo
waniach 16 i 17 września. Pierwszego dnia pozycje wojsk centralnych trzykrotnie ata
kowało 13 pułków z czterech rosyjskich dywizji (3. Turkiestańskiej, 26., 41. i 47.). Na 
odcinku 62. pułku tureckiego Rosjanie użyli gazów bojowych. Cały XV Korpus odpierał 
przez 12 godzin ataki przeciwnika mającego dwukrotną przewagę liczebną. Obydwie 
strony zanotowały ciężkie straty. W niektórych kompaniach tureckich polegli wszyscy ofi
cerowie. Już tego dnia XV Korpus rnusiał więc po raz pierwszy skorzystać z niemieckich 
uzupełnień w postaci 65. Brygady. Nazajutrz, po rzuceniu do walki wszystkich rezerw, 
w okopach bili się nawet dowódcy pułków. W sumie do 17 września straty po stronie 
tureckiej wyniosły 95 oficerów i 7 tys. żołnierzy (zabici, ranni, zaginieni).

Raport sporządzony dla sztabu generalnego z końcem miesiąca mówił o poległych 
45 oficerach i 5 tys. żołnierzy. Choć pod bronią w całym korpusie znajdowało się wtedy 
zaledwie 12 tys. ludzi, Turcy nadal znacznie większym respektem darzyli nie Rosjan, lecz 
Anglików, a zwłaszcza Australijczyków, którym rok wcześniej stawiali czoła na półwy
spie Gallipoli19.

Por.: „Harb Mecmuasi”, Yil 1, Sayi 12, Agustos 1332, s. 178.

Ostatni dzień września zapamiętano jako dzień walk na bagnety, w których cztery tu
reckie pułki (57., 61., 72. i 77.) pobiły między innymi jednostki III Korpusu Kaukaskiego. 
Ze względu na duże straty w ludziach dowództwo osmańskie po raz kolejny skorzystać 
wtedy musiało z niemieckich uzupełnień. Zdziesiątkowanie XV Korpusu już na samym 
początku walk w Galicji było niestety w dużej mierze efektem nieumiejętności dostoso
wania się jego dowódcy do specyfiki wojny prowadzonej na tym froncie.

Z początkiem października 1916 doszło do kolejnego przegrupowania 19. i 20. Dy
wizji. Manewr ten nie uchronił jednak 61. pułku przed ogromnymi stratami poniesionymi 
5 października. Dzień później XV Korpus stracił kolejne 3 tys. żołnierzy i 15 oficerów, 
skutkiem czego aż 10 kompanii pozostało bez dowódców. Cała 20. Dywizja utraciła zdol
ność operacyjną i zmuszona była ponownie skorzystać z niemieckich uzupełnień. Cza
sowo na jej miejsce weszła 36. Dywizja Rezerwowa. Straty Rosjan były cztero-, a nawet 
pięciokrotnie większe, ale w przeciwieństwie do Turków nie musieli się oni obawiać bra
ków kadrowych. Od 15 do 22 oraz 30 października trwały zacięte boje nad Narajówką.

Listopad przyniósł wyraźny spadek aktywności Rosjan, co pozwoliło XV Korpusowi 
na dokonanie niezbędnych przegrupowań. Żołnierze mieli też dzięki temu możliwość zre
generowania sił po niezwykle ciężkich walkach z ubiegłych dwóch miesięcy. Z uwagi na 
to, że osmańskie bataliony piechoty liczyły wtedy przeciętnie po 600 żołnierzy (podczas 
gdy niemieckie po 900), postanowiono zredukować liczbę kompanii. Niemcy rozdali też 
Turkom w prezencie po trzy karabiny maszynowe na batalion.

W dniu 17 listopada doszło do zmiany na stanowisku dowódcy XV Korpusu. Miejsce 
odwołanego płk. Yakupa $evkiego (Subaęi) zajął gen. Cevat (ęobanli). Okoliczności tej 
roszady kadrowej budzą do dziś kontrowersje. Oficjalna turecka historiografia i biografo
wie Yakuba $evkiego twierdzą, iż oficer ten od samego początku miał problem z nawią
zaniem partnerskiej współptracy z Niemcami, przy czym całością winy za taki stan rzeczy
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Żołnierze osmańscy „rozprawiający w galicyjskich okopach o miłości do ojczyzny” (listopad 1916 r.). 
(„Harb Mecmuasi”)

obarczana jest strona niemiecka, której wytyka się tchórzowstwo, arogancję, brak zro
zumienia dla różnic kulturowych oraz ingerowanie w sposób dowodzenia tureckim kor
pusem. Jednocześnie Niemcy oskarżani są o dwulicowość, czego dowodem ma być to, 
że w tym samym czasie płk Yakup $evki nagradzany był przez nich i przez Austriaków 
medalami za szczególne zasługi XV Korpusu na polu walki20. Wydaje się jednak, że taka 
ocena sytuacji przez turecką historiografię odzwierciedla ciągle niestety powszechną nie
chęć Turków do przyjmowania krytyki ze strony obcokrajowców. Oficjalne dowody uzna
nia, z jakimi spotykał się dowódca XV Korpusu, skierowane były tak naprawdę do jego 
podwładnych, żołnierzy i oficerów liniowych, którzy wykonywali rozkazy z największym 
poświęceniem i dużą skutecznością. Przypłacali to jednak ogromnymi stratami, których 
można było uniknąć, gdyby płk Yakup $evki od samego początku harmonijnie współ
pracował z sojusznikami i realizował ich założenia taktyczne, dostosowane do specyfiki 
galicyjskiego pola walki. Turecki dowódca wołał niestety walczyć jak na Gallipoli i kosz
tem swoich żołnierzy uczyć sojuszników heroiczności. Trudno więc dziwić się naciskom 
dowództwa Armii Południowej i podejmowanym przezeń próbom wpływania na sposób 
prowadzenia walki przez XV Korpus w sytuacji, gdy już po niespełna trzech tygodniach 
jego obecności w Galicji Niemcy musieli wspomagać go własnymi uzupełnieniami. O ile 

20 Por.: Selma Yel, Yakup §evki Pa^a..., s. 23-28.
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w konflikcie tym najbliżsi Yakupowi $evkiemu oficerowie stali twardo za nim21, o tyle 
niżsi rangą tureccy oficerowie liniowi oceniali już sytuację dużo obiektywniej i choć nie 
wprost, to przyznawali jednak rację sojusznikom, a nie własnemu dowódcy korpusu22. 
Przypuszczać należy, że w tej sytuacji to strona niemiecka jako pierwsza podejęła kwiestię 
zmiany dowódcy XV Korpusu i to ona zasugerowała na jego następcę Cevata Paszę. Ofi
cer ten ukończył berlińską akademię wojskową z drugą lokatą i za sprawą swych osiągnięć 
w Dardanelach darzony był przez Niemców wyjątkowym respektem. W przeciwieństwie 
do swego poprzednika potrafił też w każdej sytuacji zachować się taktownie i nie brzydził 
się języka niemieckiego, którym władał biegle23.

21 Por.: tamże.
22 W kilku miejscach swych wspomnień daje też temu wyraz Yazman.
23 Także płk Yakup §evki znał podobno płynnie niemiecki, ale nikt nie miał okazji się o tym przekonać, 

gdyż „w kontaktach z Niemcami w ogóle nie używał tego języka, kierując się poczuciem dumy narodowej oraz 
wyrażając wten sposób brak alkceptacji dla niemieckiego despotyzmu” (Selma Yel, Yakup $evki Pafa, s. 14; 
najbardziej zdumiewa jednak to, że cytat ten nie jest wypowiedzią kogoś z otoczenia Yakupa $evkiego, lecz 
stanowi fragment jego współczesnej biograf!...).

24 Por.: Mehmet §evki Yazman, Kumandamm Galięya..., s. 218-220.

Gdy nastał grudzień 1916 r. z rosyjskich okopów posypały się na drugą stronę pa
cyfistyczne ulotki, a potem obserwatorzy zaczęli ostrzegać o „przemykających” na ich 
tyłach samochodach pancernych. Pojawienie się w styczniu 1917 r. czołgów (w zbyt 
małej liczbie, by carscy sztabowcy próbowali ich faktycznie użyć), wymusiło jednak na 
dowództwie Armii Południowej pewne zmiany strukturalne. We wszystkich dywizjach 
pospiesznie tworzono kompanie szturmowe. Z większą troską patrzono też na morale pod
komendnych. Te ostatnie zabiegi okazały się jednak zbyteczne, gdyż wraz z nadciągającą 
rewolucją lutową Rosjanie z dnia na dzień tracili bojowego ducha. Przez trzy miesiące 
obie strony właściwie nie wychylały się z okopów. W połowie kwietnia naczelne dowódz
two powiadomiło XV Korpus o planach użycia go w przygotowywanym kontmatarciu.

Tymczasem zmiany polityczne zachodzące na tyłach rosyjskich linii objawiać się za
częły w postaci demonstrowania postaw nie oczekiwanych od żołnierza. Czternastego 
i 15 kwietnia dwóch Tatarów doręczyło do tureckich okopów listy przyjaźni. Rosjanie 
i Niemcy zaczęli sobie składać wizyty, które inspirowane były przez niemiecki sztab, pra
gnący wykorzystać je do osłabienia i tak już mocno zachwianego morale przeciwnika24. 
W maju, wobec niepowodzeń na froncie zachodnim, Armia Południe otrzymała rozkaz 
oszczędzania amunicji. Rosjanie zaś podjęli ostatnią próbę odwrócenia niekorzystnej dla 
siebie sytuacji, rozpoczynając ofensywę Kiereńskiego.

Pod koniec tego miesiąca XV Korpus otrzymał informację o planowanym odwołaniu 
go z frontu galicyjskiego. W czerwcu rozkaz powrotu do kraju otrzymała 19. Dywizja. 
Zanim jednak doszło do wycofania 20. Dywizji przyszło jej jeszcze wziąć udział w od
pieraniu ostatniej rosyjskiej ofensywy. Trzydziestego czerwca pozycje zajmowane przez 
Turków znalazły się pod zmasowanym ogniem artylerii. Przed ruszeniem do natarcia Ro
sjanie znów użyli gazów bojowych. Zacięte walki, trwające na tym odcinku przez kilka 
dni, miały podobny przebieg. W sumie w rejonie Brzeżan wojska carskie stracić miały 
około 13 tys. ludzi. W połowie lipca rosyjskie dowództwo rozpoczęło generalny odwrót.

Piętnastego lipca w drogę powrotną do Turcji wyruszył sztab XV Korpusu. Dwu
dziesta Dywizja została więc bezpośrednio podporządkowana niemieckiemu dowództwu
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Żołnierze osmańskiej kompanii szturmowej wiosną 1917 r.
(Zbiory Piotra Nykiela)

i wzięła jeszcze udział w początkowej fazie niemiecko-austro-węgierskiej kontrofensywy, 
zmagając się między innymi z 3. Kazachską Dywizją Kaukaską i Korpusem Kawale
rii gen. Piotra Nikołajewicza Wrangla oraz przygotowując się do forsowania Zbrucza. 
Wstrzymanie ofensywy na początku sierpnia przesądziło o powrocie dywizji do Turcji. 
Szesnastego sierpnia ruszyła w drogę artyleria, a 22 piechota. Ostatnie jednostki 20. Dy
wizji przybyły do Stambułu 26 września.

Wciągu rocznego pobytu w Galicji Wschodniej XV Korpus wziął do niewoli 12 ofi
cerów i 853 żołnierzy. Jego pobyt na tym froncie stał się pretekstem dla kilku wizyt ofi-
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Enver Pasza (drugi z lewej) we wrześniu 1916 r. w drodze na front zatrzymał się w Przemyślu. 
Tuż za nim stoi jego adiutant mjr sztab. Kazim (Orbay). Komendant Twierdzy Przemyśl gen. Sto- 
waser objaśnia tureckim gościom w jaki sposób wojskom austro-węgierskim i niemieckim udało 

się odbić miasto z rąk Rosjan.
(„Harb Mecmuasi”)

cjalnych na dość wysokim szczeblu. W dniach 10-11 września 1916 r. w Galicji gościł 
Enver Pasza. Prasa krakowska odnotowała jego kilkudziesięciominutową przejażdżkę po 
mieście, niewiele dłuższy pobyt w Przemyślu25, kilkugodzinną inspekcję wojsk osmań
skich na froncie oraz kurtuazyjny obiad z arcyksięciem Karolem. Warto także wspomnieć 
o nieco dłuższych wizytach książąt osmańskich: majora artylerii polowej Abdurrahima 
i kapitana kawalerii Osmana Fuata (4 stycznia 1917) oraz podporucznika piechoty Ómera 
Faruka (18 kwietnia 1917). Pierwszy z wymienionych powrócił jeszcze w maju, by odbyć 
staż w sztabie XV Korpusu.

25 Fotografie Envera Paszy w Przemyślu zamieścił także turecki ilustrowany biuletyn wojenny „Harb 
Mecmuasi” (Yil 1, Sayi 12,Aguslos 1332).

Odwołanie jednostek osmańskich z Galicji wiązało się z katastrofalną sytuacją wojsk 
sułtańskich na froncie mezopotamskim, gdzie w marcu 1917 r. Turcy utracili Bagdad. 
Z punktu widzenia interesów Imperium Osmańskiego zaangażowanie nawet tylko jedne
go korpusu w walki w Galicji było bez wątpienia dużym błędem. Nie tylko nie przynio
sło ono żadnych korzyści strategicznych czy politycznych - nie mówiąc już o terytorial
nych - ale okupione zostało bardzo ciężkimi stratami, które łącznie wyniosły około 12 tys. 
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zabitych oraz około 6 tys. rannych i zaginionych, co stanowiło ponad połowę z niespełna 
33 tys. stanu wyjściowego tych najbardziej elitarnych jednostek armii osmańskiej. Ofiar
ność tureckich żołnierzy docenili jednak Niemcy i Austriacy, obiektywnie zauważając, że 
utrzymanie się na takich a nie innych pozycjach podczas ofensyw Brusiłowa i Kiereńskie- 
go nie byłoby możliwe bez pomocy sojuszników znad Bosforu26.

26 Por.: rozkaz dzienny nr 12321 wydany w dniu 13 czerwca 1917 przez dowództwo Armii Południe i za
mieszczony in extenso w opracowaniu tureckiego Sztabu Generalnego pt. Birinci Diinya Harbi, VII nci Ciii, 
Avrupa Cepheleri, 1 nci Kisim, Galięya Cephesi, Gnkur. Basimevi, Ankara 1967, s. 112-114.

27 Szerzej o tym w: Piotr Nykiel, Slow kilka o tym, co łączy Wernyhorę z krakowską turkologiq, Od Anatolii 
po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń (red.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 143-148.

28 Obecnie jest to Katedra Turkologii, funkcjonująca w ramach Instytutu Orientalistyki UJ.
29 Więcej na ten temat w: Piotr Nykiel, Słów kilka... oraz Ewa Siemieniec-Gołaś, Krakowska turkologia - 

historia, teraźniejszości perspektywy, http://www.filg.uj.edu.pl/ifo/turkologia/Teksty/Turkologia.pdf.
30 Byli nimi: porucznik Mehmet ismail Hakki (zm. 6 października 1916) oraz szeregowi Ahmet Abdiirrah- 

man (zm. 24 września 1916), Mehmet Raęid (zm. 16 października 1916), Ahmetoglu Ahmet (zm. 8 marca 1917), 

Pobyt Turków w Galicji w latach 1916-1917 miał też szczególne znaczenie symbolicz
ne - żeby nie powiedzieć mistyczne - dla narodu polskiego, żyjącego od czwartej ćwierci 
XVIII w. pod zaborami. Przez ponad sto lat Polacy znajdowali pocieszenie w przepowiedni 
ukraińskiego wieszcza Wemyhory, której treść (mocno zniekształcona przez przekaz ludo
wy) głosiła, że Polska odrodzi się „po tym, jak Turek napoi konia w Wiśle”27. Obecność 
XV Korpusu w Galicji można łączyć ze spełnieniem się tego proroctwa, gdyż nieco ponad 
rok po wycofaniu się stąd ostatniego tureckiego żołnierza Polska rzeczywiście odzyskała 
niepodległość. Sceptyk powie zapewne, że XV Korpus walczył przecież w dorzeczu Dnie
stru, a nie nad Wisłą. Nie zapominajmy jednak, że część jego żołnierzy jechała na front 
przez leżący przecież nad Wisłą Kraków. W prywatnych zbiorach i prasie z epoki zacho
wały się nawet zdjęcia Turków czekających na posiłek na dworcu kolejowym w Krakowie. 
Skoro więc jedli tu żołnierze, to wodą z Wisły musiano także poić konie...

Pośrednim efektem pobytu Turków w Galicji jest najstarsza w Polsce turkologia, dzia
łająca na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1919 r.28. Jej założyciel, krakowski orientalista 
prof. Tadeusz Kowalski w latach 1916-1917 zatrudniony był przez austriackie władze woj - 
skowe jako tłumacz dla rannych żołnierzy osmańskich przebywających w szpitalach w Kra
kowie i w Wiedniu. Kontakty z pacjentami swojej małżonki Zofii z domu Medweckiej - 
lekarza z krakowskiego szpitala wojskowego - profesor wykorzystał do zebrania mate
riału językowego i literackiego, którego późniejsze opracowanie stało się bodźcem dla 
formalnego rozpoczęcia badań turkologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim29.

Część z hospitalizowanych w Krakowie żołnierzy osmańskich nie zdołała niestety 
powrócić do zdrowia i spoczęła na Cmentarzu Rakowickim. Pierwszych dwóch (szer. 
ismail Osman ídilbey, zm. 11 września 1916 i szer. Rasif Hiiseyin, zm. 12 września 1916) 
pochowano wraz z ich bośniackimi braćmi w wierze w zbiorowej mogile w kwaterze 
nr XXIII na tak zwanym „I Placu Mahometańskim”. Dalszy napływ ciężko rannych Turków 
do szpitali Twierdzy Kraków oraz brak miejsca na kolejne pochówki, skłoniły austriackie 
władze do ustanowienia na tym samym cmentarzu odrębnego „II Placu Mahometańskie- 
go” (na kwaterze nr XXVI), gdzie grzebano już tylko żołnierzy osmańskich. Sześć nieupo
rządkowanych mogił ziemnych, istniejących na nim co najmniej do końca lat 50. XX w. 
kryło szczątki ośmiu Turków30.

http://www.filg.uj.edu.pl/ifo/turkologia/Teksty/Turkologia.pdf
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Cmentarz Rakowicki w Krakowie, kwatera nr XXIII. Symboliczny nagrobek upamiętniający żoł
nierzy tureckich poległych na froncie galicyjskim. Co rok 18 marca odbywają się w tym miejscu 
uroczystości z okazji Dnia Poległych (tur.: $ehitler Gunti), w których uczestniczą przedstawiciele 

Ambasady Republiki Turcji w Warszawie oraz pracownicy i studenci krakowskiej turkologii.
(foto: Piotr Nykiel)

Groby te, zapomniane przez państwo tureckie i przez niewdzięcznych Polaków nie 
przetrwały niestety do naszych czasów31. Dopiero w 1997 r. ówczesny prezydent Turcji 
Siileyman Demirel, podczas oficjalnej wizyty w Polsce dokonał na Cmentarzu Rakowic
kim odsłonięcia symbolicznego nagrobka. Z braku miejsca nie udało się jednak tego uczy
nić na kwaterze nr XXVI, gdzie spoczęła większość Turków zmarłych w krakowskich 
szpitalach. Nagrobek upamiętniający Turków poległych w Galicji w latach 1916-1917 
usytuowano więc na dawnym „I Placu Mahometańskim”, gdzie - jak już wspomniano - 
pochowanych zostało pierwszych dwóch żołnierzy osmańskich.

Ahmetoglu Mustafa (lub Mustafaoglu Ahmet) (zm. 5 lipca 1917), Abduloglu Mustafa (zm. 18 sierpnia 1917), 
Mehmetoglu Ómer (zm. 20 września 1917) i Nazimoglu ismail (zm. 17 sierpnia 1918). Więcej na ten temat 
w artykule P. Nykiela pt. ¿olnierze osmańscy w szpitalach Twierdzy Kraków w latach 1916-1917 złożonym do 
druku w „Studiach historycznych”.

31 W 1996 r., podczas kwerendy przeprowadzonej przez autora wspólnie z ówczesnym attaché wojskowym 
Republiki Turcji w Warszawie ppłk. Sabrim Dogarem urzędnicy przekazali informację, że po upływie 50 lat 
bez opieki groby żołnierzy osmańskich zostały zapewne zlikwidowane (co - jeśli jest prawdą - uznać należy 
za pogwałcenie ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych). Jednakże wizja lokalna doko
nana przez autora w 2013 r. pozwala przypuszczać, że szczątki ww. Turków nadal spoczywają w pierwotnych 
miejscach, tyle tylko, że nie zachowały się wyraźnie wyodrębnione i opisane mogiły. Wydaje się, że jednym 
sposobem weryfikacji tych domniemań jest wykonanie stosownych badań archeologicznych.
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