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Streszczenie. Wydarzenia w Lublinie w okresie kwiecieĔ–maj 1926 r. miaáy wymiar lokalny, ale
doskonale obrazują ogólnokrajowe problemy. W kwietniu doszáo do starü bezrobotnych, zaagitowanych przez komunistów, z policją pod Magistratem, co byáy rozpaczliwą próbą zwrócenia
uwagi rządzących na brak pracy i związaną z tym nĊdzĊ czĊĞci spoáeczeĔstwa. ZajĞcia zakoĔczyáy
siĊ niepomyĞlnie dla demonstrujących, ale pokazaáy potencjaá i siáĊ táumu zdolnego do najbardziej
radykalnych rozwiązaĔ. Podczas kolejnego istotnego w Īyciu Lublina wydarzenia ponownie siáą
sprawczą okazaáo siĊ spoáeczeĔstwo miasta. Jednak w maju, podczas zamachu stanu dokonanego
przez Józefa Piásudskiego i jego zwolenników, doszáo do wystąpieĔ spoáecznych, na które nie
miaáa wpáywu przynaleĪnoĞü do konkretnej grupy spoáecznej. Ponownie jednak táum pokazaá swą
siáĊ i moĪliwoĞci stając do konfrontacji z legalnymi wáadzami miasta. Tym razem nie chodziáo
bynajmniej o przejĊcie czy opanowanie konkretnego budynku, ale o wyraĪenie poparcia dla idei
sanacji moralnej marszaáka Piásudskiego.
Sáowa kluczowe: przewrót majowy, Lublin w 1926 r., prasa lubelska w dwudziestoleciu, bezrobotni

Początek 1926 r. wiązaá siĊ z szeregiem káopotów związanych ze sprawami
politycznymi i gospodarczymi, które przeĪywaáa Polska. Nasilający siĊ kryzys
w áonie rządu Aleksandra SkrzyĔskiego nie sprzyjaá intensyfikowaniu wysiáków
do walki z bezrobociem, naprawy paĔstwowych finansów czy poprawy poziomu
Īycia obywateli. Rząd byá niestabilny, gdyĪ ustawicznie krytykowaáa go zarówno opozycja, jak i wspóátworzące partie. Ministrowi skarbu Jerzemu Zdziechowskiemu zarzucano przy tym, Īe „wywoáaá w kraju uczucie zupeánej beznadziejnoĞci, rozjątrzyá klasĊ robotniczą, rozjątrzyá pracowników paĔstwowych”1.
W tym okresie w Lublinie sytuacja robotników i bezrobotnych przedstawiaáa
siĊ niezwykle niekorzystnie. Ogóáem na koniec stycznia 1926 r. z tytuáu utraty
pracy notowano 3390 bezrobotnych, w tym 2863 zarejestrowanych, spoĞród
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„Robotnik”, nr 97(2897), 9 IV 1926, s. 2.
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których 575 pobieraáo zasiáek2. W kwietniu liczba ta osiągnĊáa 7290 osób3. Obrazu tragedii dopeániaá brak pieniĊdzy w kasie miejskiej, co miaáo wpáyw na
wstrzymanie w początkach marca przez Magistrat zatrudniania bezrobotnych
przy robotach miejskich. PostĊpująca pauperyzacja tej wáaĞnie warstwy spoáecznej groziáa daleko idącymi konsekwencjami w wypadku nierozwiązania ich problemów. Z powagi sytuacji zdawaá sobie sprawĊ starosta lubelski Adolf Krauze,
który w marcu 1926 r. poleciá Policji PaĔstwowej (PP) obserwacjĊ nastrojów
i przejawów agitacji wywrotowej wĞród bezrobotnych. Ponadto 3 kwietnia
1926 r. poleciá on utrzymanie pogotowia policyjnego w dniach Ğwiątecznych
oraz cofnąá urlopy funkcjonariuszom, a takĪe nakazaá utrzymanie rezerwy co
najmniej czterdziestu policjantów i zaopatrzenie ich w odpowiednią iloĞü rowerów celem usprawnienia obserwacji ulicznej4. Tego samego dnia naczelnik Wydziaáu Samorządowego UrzĊdu Wojewódzkiego Lubelskiego (UWL) Marian
Szaynowski w zastĊpstwie wojewody wysáaá do starostów województwa lubelskiego telefonogramy, w których informowaá o sytuacji ogólnej i moĪliwoĞci
wystąpieĔ ludnoĞci w okresie Ğwiątecznym. JednoczeĞnie polecaá wydanie odnoĞnych zarządzeĔ gwarantujących sprawne dziaáanie administracji5. Podobnie
postrzegaá sytuacjĊ Stanisáaw Moskalewski, wojewoda lubelski, który w przeddzieĔ Ğwiąt wydaá wprawdzie zarządzenie o utrzymaniu pogotowia policyjnego,
ale jednoczeĞnie opuĞciá miasto, udając siĊ na urlop!
Konflikt rozpocząá siĊ 6 kwietnia 1926 r., w pierwszym dniu po ĞwiĊtach
Wielkiej Nocy. O jego przyczynach pisaáa prasa prowincjonalna i ogólnopolska6. Byá nieprzygotowanym, samorzutnym i niekontrolowanym wystąpieniem
bezrobotnych. Wskazuje na to chociaĪby fakt, Īe w pierwszy i drugi dzieĔ Ğwiąt
zarówno Komenda Powiatowa PP, jak i Ekspozytura Policji Politycznej meldowaáy staroĞcie o caákowitym spokoju w mieĞcie. Nie zaobserwowano Īadnych
przygotowaĔ do jakichkolwiek wystąpieĔ. 5 kwietnia o godz. 23.00 Eugeniusz
Kocuper, ówczeĞnie p.o. naczelnika Wydziaáu BezpieczeĔstwa UWL informowaá Mariana Szaynowskiego, Īe w mieĞcie panowaá caákowity spokój7.
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Ibidem, k. 8; Józef àawnik dowodziá, Īe w rzeczywistoĞci liczba lubelskich bezrobotnych byáa
dwukrotnie wyĪsza. Zob. Idem, Lata wielkiego kryzysu, [w:] Lublin rewolucyjny 1882–1982,
pod red. Z. MaĔkowskiego, Lublin 1982, s. 88.
Ibidem, s. 90; Danych tych nie potwierdza wypowiedĨ kierownika PaĔstwowego UrzĊdu PoĞrednictwa Pracy (PUPP) JasiĔskiego z 10 IV 1926 r., który stwierdziá, iĪ zarejestrowanych
bezrobotnych byáo w Lublinie 2554, z czego 160 miaáo zostaü zatrudnionych przez Ulen &
Company 12 kwietnia 1926 r., zaĞ 775 pobieraáo zasiáki. Pozostali pozostawali bez zasiáku.
Zob. Archiwum PaĔstwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej:
UWL), Wydziaá Spoáeczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 316, k. 19.
Ibidem, sygn. 2411, k. 4.
Ibidem, k. 9.
„Robotnik”, nr 95 (2895), 7 IV 1926, s. 1.
W tym samym telefonicznym meldunku Kocuper donosiá, Īe Īadnych tendencji do wystąpieĔ
bezrobotnych w dniach nastĊpnych naczelnik OkrĊgowego UrzĊdu Policji Politycznej nie przewidywaá. Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 2411, k. 10.
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Wypadki 6 kwietnia toczyáy siĊ początkowo równolegle w dwóch miejscach.
Bezrobotni zbierali siĊ przed budynkiem PaĔstwowego UrzĊdu PoĞrednictwa
Pracy (PUPP) oraz Magistratem. ZajĞcia zostaáy wywoáane pod PUPP przy ul.
Koááątaja. Endecki „Gáos Lubelski” nazwaá uczestników tychĪe „szumowinami,
áobuzami i podmiejską andruserją”8. SytuacjĊ wykorzystali przy tym agitatorzy
komunistyczni, prowokując zebranych do zakáócania spokoju i porządku publicznego. Táum liczyá okoáo 300 osób, zachowywaá siĊ wyzywająco i agresywnie, a okoáo godz. 9.00 zacząá przemieszczaü siĊ pod Magistrat, gdzie wkrótce
wewnątrz budynku znalazáo siĊ okoáo 150 osób. Na zewnątrz zaĞ, wg róĪnych
szacunków, przebywaáo kolejnych od 250 do 500. Wobec tego starosta Adolf
Krauze nakazaá nadkomisarzowi Stanisáawowi Pisarskiemu, komendantowi powiatowemu PP, wzmocniü obsadĊ budynku wáadz miejskich kolejnymi trzydziestoma policjantami9. Doszáo takĪe do wyáonienia delegacji spoĞród manifestujących, która miaáa prowadziü rozmowy z Czesáawem SzczepaĔskim, prezydentem miasta.
Caáa akcja przeprowadzona przez komisarza Stanisáawa Skalskiego z duĪym
wyczuciem i rozsądkiem nie przyniosáa jednakĪe zmiany sytuacji, albowiem na
zewnątrz táum stale wzrastaá, osiągając o godz. 12.00 okoáo 1000 osób. OkolicznoĞcią sprzyjającą gromadzeniu siĊ ludzi byáo wstrzymanie o godz. 11.00 ruchu
koáowego na placu àokietka, co „Gáos Lubelski” spuentowaá:
chyba po to, Īeby táum mógá siĊ zebraü, wzrosnąü, nawiązaü kontakt z przywódcami i wreszcie
speániü, co miaá do speánienia: demolowaü gmach, zelĪyü i pobiü kamieniami policjĊ, zaĞ rozproszyü siĊ przy pierwszym zdecydowanym geĞcie wáadzy: rozejĞü siĊ, nie pozwalam10.

Wybuch agresji spowodowaáo przy tym rozgoryczenie i agitacja prowokatorów przekonujących, Īe „Prezydent na pewno nie przyjedzie, czas juĪ zaczynaü
... dzisiaj dobra pora!”11. Po dwóch godzinach, tj. okoáo 12.00 táum począá forsowaü drzwi wejĞciowe do Magistratu. Policjanci powstrzymali jednakĪe napierających, a komisarz Stanisáaw Skalski wzmocniá obsadĊ drzwi wejĞciowych,
dolny korytarz oraz wejĞcia od strony podwórza (StraĪy Ogniowej i Pogotowia
Ratunkowego). Budynek staá siĊ „oblĊĪoną twierdzą” z „koniem trojaĔskim”
w Ğrodku, gdzie nadal przebywaáo przeszáo 150 osób.
Okoáo dwudziestu minut po rozpoczĊciu szturmu przybyá prezydent Czesáaw
SzczepaĔski, ale táum nadal próbowaá sforsowaü wejĞcie do Magistratu i to pomimo rozpoczĊcia rozmów (sic!). Atakowano od frontu. Bezrobotnym udaáo siĊ
nawet dostaü na balkon, ale zakratowane okna uniemoĪliwiáy wdarcie siĊ do
budynku. W tym samym czasie kilkudziesiĊciu innych staraáo siĊ sforsowaü
8
9

10
11

„Gáos Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 3.
Oddziaá komisarza Stanisáawa Skalskiego stanowiá wzmocnienie obsady policyjnej, albowiem
o godz. 8.40 do Magistratu przybyáo 15 policjantów pod dowództwem podkomisarza Kazimierza Sierakowskiego. Zob. APL, Starostwo Powiatowe Lubelskie [1915–] 1919–1939 (dalej:
SPL), sygn. 150, k. 1.
„Gáos Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 2, podkreĞlenia w oryginale.
Ibidem, s. 3.
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bramĊ od podwórza. Podczas tych ataków ranny bagnetem zostaá jeden z demonstrantów, co spowodowaáo rozpoczĊcie obrzucania kamieniami brukowymi
lokalu Pogotowia Ratunkowego i StraĪy Ogniowej12. NastĊpnie okoáo 13.20
zebrany táum rozpocząá obrzucanie kamieniami okien budynku wáadz miejskich
oraz coraz energiczniej napieraá na drzwi wejĞciowe, które sforsowano. „Gáos
Lubelski” pisaá:
Wywalono drzwi. Rozbestwiona táuszcza dotkliwie pobiáa dzielnych policjantów: Maciejewskiego, Berlina, Ochwata, Foksa i àukasiewicza. Bezzwáocznie zawiadomiono o groĨnej sytuacji
KomendĊ Powiatową13.

Powiadomiono równieĪ starostĊ lubelskiego, który nakazaá rozproszenie táumu14.
Sytuacja w budynku po wtargniĊciu demonstrantów zostaáa jednak opanowana dziĊki zdecydowanej postawie policji. Nie dopuszczono przede wszystkim do
wtargniĊcia demonstrantów na wyĪsze kondygnacje, a ponadto na zewnątrz
wypchniĊto tych, którzy wczeĞniej znajdowali siĊ na piĊtrze15. Warto podkreĞliü,
Īe oczyszczenie Magistratu zbiegáo siĊ w czasie z szarĪą oddziaáu piĊtnastu konnych policjantów pod dowództwem aspiranta Jarnickiego, którzy páazując wykonali kilka szarĪ wzdáuĪ placu àokietka i doprowadzili do caákowitego rozproszenia táumu, mimo Īe caáy czas byli obrzucani kamieniami. W akcji rozpraszania demonstrantów uczestniczyá takĪe oddziaá pieszy, któremu udaáo siĊ caákowicie zabezpieczyü Magistrat16.
Spokój i porządek przed Magistratem zostaáy przywrócone o godz. 13.42,
kiedy udaáo siĊ caákowicie usunąü demonstrujących z placu àokietka. Z przylegáych ulic protestujący zostali usuniĊci w ciągu kilkudziesiĊciu kolejnych minut.
Zlikwidowanie zgromadzenia przed budynkiem wáadz miejskich i ostateczne
zaprowadzenie porządku i spokoju w mieĞcie nastąpiáo o godz. 14.30. Zatrzymano 47 uczestników rozruchów17, a bilans pierwszego dnia zajĞü w Lublinie to
szeĞciu rannych policjantów, w tym jeden ciĊĪko oraz cztery osoby cywilne
niebiorące udziaáu w demonstracji. O ewentualnych rannych spoĞród bezrobot-
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W wyniku tego w lokalu Pogotowia Ratunkowego wybito kilka szyb, a ranny odáamkiem szkáa
zostaá dyrektor wydawnictwa „Express Lubelski” Franciszek GáowiĔski. Zob. APL, UWL,
WSP, sygn. 316, k. 70; „Gáos Lubelski”, nr 95, 7 IV 1926, s. 3.
Ibidem.
APL, UWL, WSP, sygn. 316, k. 64; Starosta zwróciá siĊ równieĪ do wojskowego komendanta
miasta z proĞbą o postawienie pod broĔ przygotowanego wczeĞniej oddziaáu wojska, który
w iloĞci 110 Īoánierzy, 4 oficerów z majorem na czele przybyá wkrótce do Komendy Powiatowej Policji PaĔstwowej, gdzie ulokowaá siĊ w podwórzu oczekując dalszych rozkazów. Zob.
ibidem, k. 69–70.
Ibidem, sygn. 2411, k. 23.
„Robotnik”, nr 95 (2895), 7 IV 1926, s. 1.
W Ĩródáach pojawia siĊ takĪe liczba 50. Zob. APL, SPL, sygn. 150, k. 1 i 42; „Gáos Lubelski”,
nr 96, 8 IV 1926, s. 3.
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nych Ĩródáa milczą18, ale przypuszczaü naleĪy, iĪ takowi byli. Sukcesem policji
byáo przy tym rozproszenie demonstrantów bez uĪycia broni palnej, chociaĪ
wáadze staroĞciaĔskie, które staraáy siĊ kierowaü caáą akcją przewidywaáy uĪycie
wojska oraz rozproszenie demonstrantów przy uĪyciu broni palnej, traktując
taką ewentualnoĞü jednakĪe jako ostatecznoĞü.
Opanowanie sytuacji 6 kwietnia 1926 r. nie oznaczaáo koĔca problemu,
z czego zdawali sobie sprawĊ zarówno bezrobotni, jak teĪ wáadze administracyjne. Wzmocniono iloĞü posterunków policyjnych w ĝródmieĞciu, obsadzono
policją i wojskiem waĪniejsze gmachy uĪytecznoĞci publicznej oraz stale dozorowano dzielnice robotnicze. Byáy to dziaáania uzasadnione, gdyĪ tego samego
dnia po poáudniu w teatrze „Rusaáka” na zebraniu komunistów omówiono taktykĊ na dzieĔ nastĊpny.
W nocy z 6 na 7 kwietnia do Lublina wrócili wojewoda Stanisáaw Moskalewski i wicewojewoda dr Stanisáaw Bryáa19, co w praktyce oznaczaáo, Īe przestaá istnieü problem oĞrodka kierowniczego. Rezultaty staáy siĊ widoczne juĪ
w godzinach rannych 7 kwietnia, gdy doszáo do ponownych wystąpieĔ bezrobotnych. I tym razem zainicjowanych przed budynkiem PUPP, gdzie wydawano
numerki zgáoszeĔ do pracy. Ponownie doszáo do prowokacji, gdy padáy okrzyki:
„Uwolniü aresztowanych!” i „Albo wszyscy bezrobotni niech pójdą do pracy,
albo nikt!”20. Reakcja policji byáa natychmiastowa. W rejon ulicy Koááątaja skierowano oddziaáy pieszy i konny, ale w tym czasie bezrobotni przemieĞcili siĊ juĪ
pod Magistrat. Policja przystąpiáa do dziaáania szybko i zdecydowanie. O godz.
10.05 oddziaá konny rozpocząá szarĪĊ na zebrany przed Magistratem táum i po
kilku minutach rozproszyá go, przy wydatnym wsparciu policji pieszej uzbrojonej w karabiny z odkrytymi bagnetami.
Wydarzenia z 7 kwietnia 1926 r. przybraáy zupeánie inny obrót niĪ w dniu
poprzednim gáównie z powodu zdecydowanej postawy wáadz administracyjnych. KomuniĞci próbowali wprawdzie nawoáywaü wĞród robotników do przerwania pracy i poparcia bezrobotnych, ale agitacja ta nie znalazáa zrozumienia
i posáuchu wĞród mieszkaĔców miasta, którzy – zmĊczeni wydarzeniami ostatnich dwóch dni – nie zareagowali. Wojewoda Stanisáaw Moskalewski, który
osobiĞcie kierowaá akcją stanąá na wysokoĞci zadania i w bardzo krótkim czasie
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19

20

Stanisáaw Krzykaáa stwierdziá lakonicznie, Īe po obu stronach byli ranni, nie podając przybliĪonej ich liczby. Zob. Idem, Stosunki spoáeczno-polityczne w Lublinie w latach 1921–1939, [w:]
Dzieje Lublina, pod red. S. Krzykaáy, t. II, Lublin 1976, s. 155; Józef àawnik podaá, Īe policja
raniáa 7 osób. Zob. Idem, op. cit., s. 90; W dniu 11 IV 1926 r. rannych policjantów przebywających w szpitalu Ğw. Jana BoĪego odwiedzili wojewoda Stanisáaw Moskalewski, starosta Adolf
Krauze oraz przedstawiciele komendanta wojewódzkiego PP. Zob. „Gáos Lubelski”, nr 101,
13 IV 1926, s. 2.
Ibidem, nr 96, 8 IV 1926, s. 3; Redakcja „Ziemi Lubelskiej” podaáa natomiast, Īe dr Stanisáaw
Bryáa powróciá do Lublina dopiero w nocy z 7 na 8 kwietnia 1926 r. Zob. „Ziemia Lubelska”,
nr 78, 10 IV 1926, s. 3.
Ibidem, nr 76, 8 IV 1926, s. 2.
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opanowaá sytuacjĊ poprzez trafne i zdecydowane decyzje. Z postawionych zadaĔ
równie dobrze wywiązali siĊ policjanci.
W Lublinie sukcesywnie postĊpowaáo uspokojenie sytuacji. Po poáudniu nie
odnotowano oznak napiĊcia z godzin przedpoáudniowych. Policja, aby nie tworzyü wraĪenia „obozu warownego”, ĞciągnĊáa z Krakowskiego PrzedmieĞcia
posterunki piesze. Jedynie przed Magistratem zdecydowano siĊ na pozostawienie patrolu policyjnego. Praca w urzĊdach publicznych przebiegaáa normalnie.
Dnia nastĊpnego nie doszáo do Īadnych wystąpieĔ i ekscesów. Wzmocnione
patrole policyjne poruszające siĊ w ĝródmieĞciu uniemoĪliwiaáy gromadzenie
siĊ przechodniów.
W nastĊpnych dniach spoáeczeĔstwo Lublina wykazywaáo zdecydowanie pasywną postawĊ. Przygotowywano natomiast obchody ĞwiĊta 1 maja, które wedáug niektórych dziaáaczy lewicowych miaáy staü siĊ wstĊpem do zamachu stanu
przeprowadzonego przez Józefa Piásudskiego21. Trudno byáo oceniü jego prawdopodobieĔstwo, ale nie ulegaáo wątpliwoĞci, Īe zaplanowane manifestacje robotnicze mogáyby przerodziü siĊ w paramilitarne oddziaáy gotowe pod sztandarem sanacji moralnej przejąü wáadzĊ w caáym kraju. Oparcie zamachu na ruchu
robotniczym niosáo jednak ryzyko niekontrolowanej rewolucji spoáecznej, której
wzorce aĪ nadto widoczne byáy w ZSRS. Ryzyko potĊgowane byáo dodatkowo
dziaáalnoĞcią komunistów spod znaku Komunistycznej Partii Polski (KPP). Reagowaáa Polska Partia Socjalistyczna (PPS), zastanawiając siĊ 14 kwietnia
1926 r., czy wspólny pochód z KPP byá zasadny. Po dyskusji uznano, Īe nie!22.
Pomimo to w lubelskiej PPS nadal szczegóáowo analizowano sytuacjĊ, obawiając siĊ zdominowania pochodu 1-majowego przez komunistów, a przez to dostarczenia pretekstu do rozproszenia przez policjĊ za ich antypaĔstwowe wystąpienia. Postanowiono utworzyü milicjĊ z zadaniem czuwania nad porządkiem
i niedopuszczeniem do pochodu komunistów23. Ustalenia te potwierdzono
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22
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A. CzubiĔski, Przewrót majowy 1926 roku, Warszawa 1989, s. 152; O tym: W. Wáadyka,
W obronie demokracji (1927), [w:] Pierwsze maje, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1984,
s. 174–180.
DecyzjĊ taką powziĊto, mimo Īe wpáywy komunistów w tym okresie byáy wĞród robotników
znaczne. Znalazáo to m.in. odzwierciedlenie w sprawozdaniu kierownika Ekspozytury Policji
Politycznej w Lublinie za miesiąc kwiecieĔ 1926 r., który stwierdziá, Īe robotnicy fabryczni,
gáównie metalowcy, a takĪe rzemieĞlnicy nie mieli zaufania do PPS i dlatego opowiadali siĊ za
ruchem komunistycznym, chociaĪ zdawali sobie sprawĊ z tego, Īe wáadze administracyjne nie
dopuszczą do zorganizowania przez nich pochodu. Podobne stanowisko zajmowali takĪe kolejarze, mimo Īe Zarząd ZZK przygotowywaá siĊ do wystąpienia pod wáasnymi sztandarami wespóá z PPS. Natomiast wĞród pracowników firmy Ulen & Company rozwijali komuniĞci szeroką akcjĊ propagandową, agitując za przerwaniem pracy w dniu 1 maja i zgromadzeniem siĊ
przed Magistratem celem Īądania podwyĪki páac. Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 317, k. 328.
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych dopáywy (dalej:
MSW-dopáywy), sygn. 1057, k. 8; APL, Ekspozytura Policji Politycznej w Lublinie [1921–]
1924–1926 (dalej: EPPL), sygn. 57, k. 18.
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18 kwietnia 1926 r.24 „Gáos Lubelski” pisaá jednak, Īe socjaliĞci „bĊdą demonstrowaü siáĊ, która ma zgubiü paĔstwo, a kraj pogrąĪyü w nĊdzy. Pójdą z komunistami, którzy co dzieĔ knują zamachy na PaĔstwo – przeciw PaĔstwu, na zgubĊ interesów Narodu”25. PoczynaĔ komunistów obawiaáa siĊ nie tylko PPS, ale
równieĪ wáadze administracyjne26, którym udaáo siĊ jednakĪe 30 kwietnia zlikwidowaü lubelską organizacjĊ KPP, co w znaczący sposób wpáynĊáo na osáabienie dziaáalnoĞci partii27.
Przeciwko obchodom ĞwiĊta robotniczego protestowaáa natomiast prawica,
której lokalny organ prasowy wzywaá:
Polacy miasta Lublina! W dniu 1-szym maja dzieci, kobiety sáabe, mĊĪczyĨni sáabi i zajĊczego
ducha niech siedzą w mieszkaniach. Ale ci Obywatele, którzy czują w sobie siáĊ i dzielnoĞü, którzy chcą Polski wielkiej i wáasnej, niech táumnie wystąpią na miasto i niech swą masą i postawą
udaremnią wystĊpy przeciwpaĔstwowe i zadokumentują, Īe Lublin byá, jest i bĊdzie miastem
szczerze narodowym i polskim28.

Ta eskalacja napiĊcia spowodowaáa, Īe wáadze wojskowe 30 kwietnia zorganizowaáy próbną defiladĊ, która al. Racáawickimi i Krakowskim PrzedmieĞciem
przeszáa na plac Katedralny. Przemarsz byá próbą generalną przed uroczystoĞciami 3 maja, ale sáuĪyü miaá takĪe zademonstrowaniu, iĪ w przypadku jakichkolwiek wystąpieĔ wojsko zdecydowane byáo zaprowadziü porządek w mieĞcie29.
DzieĔ 1 maja w Lublinie miaá spokojny przebieg. Pochód PPS odbyá siĊ bez
zakáóceĔ, a ex post zaistniaáy spór dotyczyá liczby uczestników. Organizatorzy
szacowali ją na kilka tysiĊcy, podczas gdy prasa narodowa na 200–300 osób.
Natomiast UWL szacowaá ją na okoáo 600. KPP pochodu nie zorganizowaáa
24

25
26

27

28
29

APL, SPL, sygn. 114, k. 51; W konferencji uczestniczyáo 60 osób z caáego województwa lubelskiego. Nieobecni byli jedynie delegaci z Cheáma, Janowa Lubelskiego i Puáaw. Zob. APL,
EPPL, sygn. 57, k. 21.
„Gáos Lubelski”, nr 118, 30 IV 1926, s. 2.
21 IV 1926 r. minister spraw wewnĊtrznych Wáadysáaw Raczkiewicz przesáaá do wojewodów
i komisarza rządu na miasto stoáeczne WarszawĊ InstrukcjĊ w sprawie 1-ego maja 1926 r.,
w której podawaá m.in.: „Wedáug ostatnich dyrektyw Kominternu komuniĞci nie bĊdą w zasadzie urządzali wáasnych obchodów, lecz za wszelką cenĊ bĊdą dąĪyli do opanowania pochodów
i demonstracji urządzanych przez inne ugrupowania robotnicze, a przede wszystkim przez PPS
i NSPP [NiezaleĪna Socjalistyczna Partia Pracy – M.S.], mając na celu przeobraĪenie tych pochodów w demonstracje o charakterze antypaĔstwowym i antyspoáecznym, wzglĊdnie do wywoáania ekscesów i zaburzeĔ ulicznych, wyzyskując pewne podniecenie istniejące wĞród robotników, a specjalnie wĞród bezrobotnych”. Konkludując stwierdziá: „Wobec takiego stanu rzeczy
naleĪy siĊ liczyü z faktem, iĪ moĪe dojĞü do powaĪniejszych starü miĊdzy poszczególnymi grupami demonstrantów”. Zob. AAN, MSW-dopáywy, sygn. 1057, k. 8.
APL, EPPL, sygn. 56, k. 171; Emil Horoch, analizując ten okres dziaáalnoĞci lubelskiej KPP,
stwierdziá jedynie nader enigmatycznie, Īe „od maja do listopada 1926 r. okrĊgowa organizacja
lubelska byáa zupeánie zdezorganizowana”. Zob. Idem, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918–1938, Lublin 1993, s. 266.
„Gáos Lubelski”, nr 118, 30 IV 1926, s. 2.
Ibidem, nr 119, 1 V 1926, s. 2.
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z uwagi na rozbicie organizacji, niechĊü PPS i spoáeczeĔstwa miasta. Odmienny
przebieg miaá pochód Īydowskiego Bundu i Zukunftu, albowiem jego uczestnicy, bez zgody wáadz administracyjnych, skierowali go do ĝródmieĞcia, gdzie na
ul. Nowej zostali zaatakowani przez bojówki StraĪy Narodowej. Przy caákowitej
biernoĞci policji dowodzonej przez aspiranta Ludwika Krajewskiego bojówki
narodowe pobiáy ĩydów30. Zaznaczyü wypada, Īe dokáadne odtworzenie zdarzenia nie jest moĪliwe, albowiem Ĩródáa róĪnie podają jego przebieg31.
Niewątpliwie dzieĔ 1 maja 1926 r. spoáeczeĔstwo Lublina przyjĊáo bardzo
spokojnie, nie angaĪując siĊ w przewaĪającej mierze w jego uczczenie. Nie bez
znaczenia byáa przy tym propaganda prasy endeckiej, która dowodziáa, Īe byá to
„zwykáy dzieĔ pracy, zmącony chwilowo prowokacyjnym wystąpieniem komunizującego Īywioáu Īydowskiego z [ul.] Lubartowskiej”32.
Pomimo zakoĔczenia do godzin popoáudniowych zaplanowanych manifestacji doszáo w mieĞcie do ekscesów33. Nie doszáo natomiast do przewidywanej
przez niektórych rewolucji, gdyĪ Józef Piásudski, postrzegany w ówczesnej Polsce jako jedyny zdolny do takiego czynu czáowiek, nie uczyniá nic, co mogáoby
zapoczątkowaü rewoltĊ.
Odmienny przebieg miaáy natomiast uroczystoĞci 3 maja. Przebiegáy one
spokojnie z zachowaniem oficjalnego harmonogramu, którego gáównym elementem byáa parada 8. PPLeg., policji oraz organizacji paramilitarnych i spoáecznych na Krakowskim PrzedmieĞciu34. Kierownik Ekspozytury Policji Politycznej w Lublinie w telefonogramie do OkrĊgowego UrzĊdu Policji Politycznej
w Lublinie pisaá:

30
31

32
33
34

„Ziemia Lubelska”, nr 98, 5 V 1926, s. 3.
„Gáos Lubelski” podaá zupeánie odmienną wersjĊ wydarzeĔ, wg której to wáaĞnie uzbrojeni
w paáki i kamienie ĩydzi sprowokowali Polaków. W wyniku starcia pochód zostaá rozproszony,
ale kilkanaĞcie osób odniosáo lekkie obraĪenia, a kilka ciĊĪsze. Zob. „Gáos Lubelski”, dodatek
nadzwyczajny, nr 120, 1 V 1926, s. 1; Jeszcze inną wersjĊ wydarzeĔ podaá Komunikat urzĊdowy, wg którego: „Uczestnicy pochodu Īydowskiego zauwaĪywszy wywiadowców policji, zaatakowali ich, w rezultacie czego wywiadowcy Szpejda Marian i Feldman Henryk, oraz akademik Uniwersytetu Lubelskiego PostĊpski Edmund zostali przez uczestnika pochodu Īyda pobici, jak siĊ w nastĊpstwie okazaáo paáką gumową. Oburzona publicznoĞü zareagowaáa na tĊ napaĞü ze strony uczestników pochodu Īydowskiego i pobiáa laskami Grynwalda Jankla i drugiego osobnika, którego nazwisko nie zostaáo ustalone”. Zob. „Gáos Lubelski”, dodatek nadzwyczajny, nr 120, 1 V 1926, s. 1; Szerzej o tym: Pierwszomajowa klĊska miĊdzynarodówki, „Gáos
Lubelski”, nr 120, 2 V 1926, s. 7.
Ibidem.
Zob. „Ziemia Lubelska”, nr 98, 5 V 1926, s. 3 oraz „Gáos Lubelski”, nr 122, 5 V 1926, s. 2.
Jedna z gazet donosiáa, Īe „mimo skromnych rozmiarów obchodu, mimo ciĊĪkich obecnych
czasów – [obchodzono 3 maja – M.S.] uroczyĞcie, powaĪnie i wesoáo. SpoáeczeĔstwo odczuáo
i zrozumiaáo wielką ideĊ uroczystoĞci przez powaĪny i patriotyczny nastrój zadokumentowaáo
raz jeszcze, Īe w sercach kipi Īar ukochania tego co piĊkne i wzniosáe, Īe potrafili uczciü wielkie czyny przodków, Īe miáoĞü Ojczyzny i jej potĊga to pierwsze przykazanie Polaka”. Zob.
„Gáos Lubelski”, nr 121, 4 V 1926, s. 2.
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Zgáaszam Panu Naczelnikowi, Īe obchód 3-go Maja w Lublinie odbyá siĊ spokojnie. W obchodzie
braáo udziaá okoáo 6-ciu tysiĊcy ludzi. Nastrój wĞród biorących udziaá w obchodzie byá podniosáy
i nader uroczysty35.

DziewiĊü dni póĨniej w Warszawie dziaáania Józefa Piásudskiego i jego zwolenników doprowadziáy do zamachu stanu, a w konsekwencji do obalenia legalnego rządu i przejĊcia wáadzy pod hasáami sanacji moralnej. W Lublinie waĪnym oĞrodku administracyjnym, przemysáowym i wojskowym wydarzenia
w stolicy byáy „konsumowane” z kilkugodzinnym opóĨnieniem, ale nie byáy
kopią stoáecznych.
12 maja byá normalnym dniem pracy. Niemniej jednak okoáo poáudnia zaniepokojeni sytuacją w Warszawie mieszkaĔcy Lublina poczĊli indagowaü redakcje
miejscowych pism o bardziej szczegóáowe informacje. Wobec braku tychĪe
zaczĊáo narastaü poczucie niepewnoĞci, szczególnie, Īe wáadze administracyjne
nic o sytuacji w Warszawie nie wiedziaáy36. Ponadto wáadze wojewódzkie naáoĪyáy swoistą cenzurĊ na redakcje „Expressu Lubelskiego” i „Ziemi Lubelskiej”,
zakazując UrzĊdowi Telefonicznemu áączenia ich ze stolicą. Znamienne, Īe polecenie to nie dotyczyáo „Gáosu Lubelskiego”37, a zastanawiające, Īe nie zablokowano poáączeĔ z Warszawy, dziĊki czemu redakcja „Expressu Lubelskiego”
uzyskaáa wiadomoĞü, Īe nastąpiá „Zamach na Sulejówek... Rembertów. Marsz
na WarszawĊ...”38.
Byáy to pierwsze informacje, jakie napáynĊáy ze stolicy do Lublina. Wywoáaáy ogromne zainteresowanie, gdyĪ coraz bardziej stawaáo siĊ oczywiste, iĪ to, co
jeszcze kilka dni wczeĞniej gazety prawicowe okreĞlaáy mianem „burdy”,
w rzeczywistoĞci przerodziáo siĊ w bunt przeciwko legalnym wáadzom paĔstwowym. Wszystkie dzienniki lokalne wydaáy natychmiast dodatki nadzwyczajne, przedrukowując za Agencją Wschodnią komunikat rządowy39. Gazety
lewicowe tekst ten uzupeániáy wáasnym komentarzem utrzymanym w tonie odmiennym od oficjalnego. Spowodowaáo to interwencjĊ Starostwa Powiatowego,
które skierowaáo na ul. KoĞciuszki oddziaá policjantów z poleceniem skonfisko-

35
36

37
38
39

APL, EPPL, sygn. 47, k. 3.
Okoáo godz. 13 do redakcji „Expressu Lubelskiego” zatelefonowaá urzĊdnik Starostwa Powiatowego z poleceniem starosty Adolfa Krauzego: „– GdybyĞcie panowie mieli jakie wiadomoĞci
z Warszawy i chcieli wydaü dodatek nadzwyczajny, to proszĊ nie czyĔcie tego bez porozumienia ze mną [...] bo mam polecenie konfiskowaü”. Zob. „Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4.
„Ziemia Lubelska”, nr 105, 13 V 1926, s. 1.
„Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4.
Gáosiá on: „Szerzona od dáuĪszego czasu przez spiskowców i burzycieli áadu i porządku zbrodnicza agitacja wĞród wojska spowodowaáa smutne nastĊpstwa. Kilka oddziaáów wojskowych
z niektórych powiatów z okolic Rembertowa, podnieconych faászywymi pogáoskami i rozkazami, daáo siĊ pociągnąü do záamania dyscypliny i wystąpienia przeciwko Rzeczypospolitej [...]
Prezydent Rzeczypospolitej, jako najwyĪszy zwierzchnik siá zbrojnych, wezwaá rozkazem
zbuntowanych do opamiĊtania siĊ i poddania rozkazom wáadz. Rząd wzywa wszystkich obywateli do spokoju i posáuszeĔstwa wobec wáadz Rzeczypospolitej”. Zob. „Gáos Lubelski”,
12 V 1926, dodatek nadzwyczajny.
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wania dodatku „Expressu Lubelskiego”40. W póĨnych godzinach wieczornych
i nocnych w mieĞcie panowaá caákowity spokój, na co niewątpliwie miaáa wpáyw
blokada telefoniczna. Nie doszáo teĪ do Īadnych wystąpieĔ czy zamieszek. Pomimo to, relacjonując wydarzenia z Lublina w dniu 12 maja 1926 r., „Robotnik”
donosiá:
przewrót dokonaá siĊ o godz. 14 [12 maja 1926 r. – M.S.]. Gen. Romer, wraz z wszystkimi podlegáymi mu wojskami opowiedziaá siĊ po stronie Marszaáka. Nie byáo Īadnych starü, ani zamieszek.
W mieĞcie i okolicach zupeány spokój41,

co tylko czĊĞciowo odpowiadaáo rzeczywistoĞci. Wprawdzie wiĊkszoĞü oficerów garnizonu lubelskiego wysáaáa do marszaáka Piásudskiego depesze hoádownicze („Stoimy wiernie przy dokonanym czynie”42), ale nie uczyniá tego dowódca OkrĊgu Korpusu (OK) II gen. Jan Romer43. Zamach poparáy natomiast lokalne organizacje Związku Legionistów, Związku Podoficerów Rezerwy i Związku
Strzeleckiego.
DzieĔ nastĊpny, tj. 13 maja 1926 r., zacząá siĊ w Lublinie spokojnie, ale na
ulicach, gdzie gromadzili siĊ mieszkaĔcy w oczekiwaniu na dalsze informacje ze
stolicy, dawaáo siĊ wyczuü nastrój niepewnoĞci. Pojawiáy siĊ m.in. wzmocnione
posterunki policyjne uzbrojone w karabiny z bagnetami, a przed redakcjami
pism lokalnych w miarĊ upáywu czasu przybywaáo ludzi oczekujących na nowiny. Po ukazaniu siĊ pierwszych dodatków zgromadzony táum na wieĞü o sukcesach wojsk marszaáka Piásudskiego wzniósá okrzyki na jego czeĞü. Ale o godz.
13.00 Wydziaá BezpieczeĔstwa UWL informowaá, Īe „panuje w caáym mieĞcie
oraz na przedmieĞciach i w najbliĪszej okolicy zupeány spokój. Obiekty uĪytecznoĞci publicznej zostaáy przez wojsko zabezpieczone”44. Natomiast jedna
z gazet w swym dodatku nadzwyczajnym wzywaáa
obywateli m. Lublina, aby nie dali wiary celowo szerzonemu przez piásudczyków defetyzmowi, za
pomocą zmyĞlonych pogáosek, wiernie wypowiadali siĊ przy Rzeczypospolitej i Prezydencie
Wojciechowskim.

Nie bez racji autor dowodziá:
PamiĊtajcie Obywatele, Īe Polski bagnetami posiąĞü siĊ nie da! PamiĊtajcie, Īe prócz zuĪytych
haseá »nowego áadu i porządku« Piásudski rwie siĊ do wáadzy bez Īadnego programu politycznego
lub gospodarczego. Na razie rezultatem zbawczej akcji tego pana jest wzrastająca z godziny na
godzinĊ droĪyzna produktów ĪywnoĞciowych. Ufajmy, Īe potĊga Rzeczypospolitej záamie rebeliĊ
w ciągu najbliĪszych godzin45.

Pomimo tak uspokajających wiadomoĞci w Lublinie nastąpiá wyraĨny i niekorzystny podziaá na zwolenników i przeciwników legalnego rządu. Administra40
41
42
43
44
45

M. Sioma, Lublin w dniach przewrotu majowego, „Res Historica” 2002, z. 15, s. 110–111.
„Robotnik”, nr 131 (2931), 13 V 1926, s. 3.
„Ziemia Lubelska”, nr 105, 13 V 1926, s. 1.
J. Romer, PamiĊtniki, wstĊp i oprac. J. Odziemkowski, Warszawa [2011], s. 446–447.
„Gazeta Poranna” (Lwów), 13 V 1926, wyd. nadzwyczajne, s. 1.
„Gáos Lubelski”, 13 V 1926, dodatek nadzwyczajny.
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cja wojewódzka i samorządowa oraz policja opowiedziaáy siĊ za dotychczasowymi wáadzami, podczas gdy znaczna czĊĞü mieszkaĔców zajĊáa postawĊ zdecydowanie przeciwną – opowiadając siĊ za Józefem Piásudskim.
W takiej sytuacji kluczową rolĊ odegraü mogáo wojsko, ale w sytuacji, gdy
o godz. 1.30 dnia 13 maja Dowództwo OkrĊgu Korpusu (DOK) otrzymaáo depeszĊ od gen. Stanisáawa Burhardta-Bukackiego, nakazującą wysáanie szeĞciu
batalionów z 3 DP Leg. (po dwa z kaĪdego puáku) do Warszawy, liczba Īoánierzy do zabezpieczenia miast mogáa zmaleü o poáowĊ, szczególnie, Īe pod nieobecnoĞü dowódcy „rozkaz” zaakceptowaá kierownik II Referatu DOK mjr Bronisáaw Galbasz. W godzinach rannych 13 maja wróciá do Lublina gen. Romer,
który uznawszy podjĊtą akcjĊ za sprzeczną z prawem, wstrzymaá wysáanie oddziaáów46. Zastanawiające pozostaje przy tym to, iĪ bataliony 8. PP Leg. w Lublinie nie byáy gotowe do wyjazdu, podczas gdy np. 9. PP Leg. w ZamoĞciu
zostaáy zaáadowane do wagonów kolejowych juĪ o godz. 10.30. Pomimo trwającej do godzin popoáudniowych niepewnoĞci dowódca OK II, po pewnych oporach, podporządkowaá siĊ wraz z caáym garnizonem marszaákowi Piásudskiemu47. Tego teĪ dnia po poáudniu organizacje kombatanckie wspólnie z PPS zapowiedziaáy na pl. Bychawskim demonstracjĊ poparcia dla Marszaáka48. JednakĪe wobec sprzeciwu starosty Adolfa Krauzego pochód i demonstracja zostaáy
odwoáane!49. Okazaáo siĊ jednak, Īe wykonanie tej decyzji byáo niemoĪliwe
z uwagi na czas rozpoczĊcia oraz wyraĨną niechĊü zgromadzonych do rozejĞcia
siĊ. Wobec powyĪszego dowodzący oddziaáami policji pieszej i konnej nadkomisarz Stanisáaw Pisarski wezwaá zebranych do rozejĞcia siĊ, ale wezwanie pozostaáo bez odpowiedzi. Powstaáa sytuacja doprowadziáa do otwartej konfrontacji protestujących z policją, w wyniku czego pochód, pomimo przyáączenia siĊ
doĔ kolejarzy, zostaá rozpĊdzony przed mostem na Bystrzycy50. Po spacyfikowaniu demonstrantów policja kontrolowaáa sytuacjĊ, nie dopuszczając, mimo
ponawianych prób, do ponownego sformowania pochodu51. Podczas zajĞcia nie
46
47

48
49
50
51

J. Romer, op. cit., s. 447.
Sprawozdanie dowódcy 3 DP Leg., gen. bryg. K. Fabrycego do Komisji Likwidacyjnej gen.
Broni L. ĩeligowskiego z dziaáalnoĞci dywizji podczas wypadków majowych, [w:] A. Garlicki,
P. Stawecki, Przewrót wojskowy w Polsce. Wybór dokumentów, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1977, nr 2 (80), dok. 10, s. 262; „Kurier Poranny” donosiá, iĪ w Lublinie gen. Romer
wydaje rozkazy z ramienia marszaáka Piásudskiego, nakazując objĊcie poczty, telefonów oraz
kolei. Zob. „Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, dodatek nadzwyczajny nr 1; Oficjalnie gen.
Romer oddaá siĊ do dyspozycji marszaáka Piásudskiego dopiero w godzinach rannych dnia
15 maja 1926 r. Zob. „Ziemia Lubelska”, 15 V 1926, drugi dodatek nadzwyczajny.
„Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, s. 2.
„Ziemia Lubelska”, nr 106, 14 V 1926, s. 1.
M. Sioma, op. cit., s. 113–114.
„Express Lubelski” podaá, Īe demonstrantom udaáo siĊ przedostaü do ĝródmieĞcia, Ğpiewając
„Pierwszą BrygadĊ” i wznosząc okrzyki na czeĞü marszaáka Piásudskiego, co pozostaje w wyraĨnej sprzecznoĞci z przytoczonym przebiegiem wydarzeĔ na placu Bychawskim. Faktem byáo
natomiast, iĪ demonstranci pojedynczo przechodzili do centrum miasta, gdzie sformowaá siĊ
nowy pochód. Zob. „Express Lubelski”, 17 V 1926, s. 4.
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uĪyto broni palnej, nikt teĪ nie zginąá. Jeszcze tego samego dnia, tj. 13 maja,
w dodatku nadzwyczajnym endecki „Gáos Lubelski” wzywaá:
Obywatele Lublina. Zachowajcie spokój, wierni NajjaĞniejszej Rzeczypospolitej, juĪ chwila wyzwolenia jest bliska! Niech Īyje Prezydent Wojciechowski!52.

ZajĞcia na placu Bychawskim i jego okolicy byáy „pokazem” siáy i sprawnoĞci lubelskiej policji, ale sytuacja ulegáa zmianie, gdy z koszar na rogu alei Racáawickich i KraĞnickiej wymaszerowaáy w kierunku Krakowskiego PrzedmieĞcia, ul. Zamojskiej i mostu na Bystrzycy dwa bataliony 8. PP Leg. zdąĪające na
pomoc zbuntowanym oddziaáom Wojska Polskiego walczącym po stronie Józefa
Piásudskiego. W tej sytuacji, przy owacji táumów dla Īoánierzy, policja zachowywaáa siĊ biernie, a nadkomisarz Stanisáaw Pisarski nakazaá zdjąü posterunki
policyjne chroniące most i wycofaü je na pobliskie áąki53.
Wyjazd, po usuniĊciu pewnych komplikacji54, nastąpiá okoáo godz. 22, po
czym Īegnający Īoánierzy kilkutysiĊczny táum ruszyá w stronĊ ĝródmieĞcia.
W czasie pochodu demonstranci wznosili okrzyki „Precz z wojewodą Moskalewskim” i Ğpiewali pieĞĔ O czeĞü wam panowie magnaci. Reakcja ta zwiastowaáa zdecydowanie agresywną postawĊ, mogącą áatwo doprowadziü do wybuchu rewolucji spoáecznej w Lublinie. Byáo to tym bardziej prawdopodobne, Īe
powszechnie oczekiwano, iĪ dziaáania Piásudskiego pójdą w tym wáaĞnie kierunku. Po dotarciu pod budynek DOK przemówienie wygáosiá jeden z uczestników pochodu, po czym, zapewne z powodu póĨnej pory i braku nowych informacji ze stolicy, demonstranci w najwiĊkszym spokoju rozeszli siĊ do domów55.
Drugi dzieĔ przewrotu nie przyniósá ostatecznego rozstrzygniĊcia zarówno na
ulicach Warszawy, jak i Lublina. Aparat administracyjny oraz policja ciągle
pozostawaáy wierne legalnym wáadzom centralnym, podczas gdy wojsko, lewicowe organizacje spoáeczne, PPS, prasa lewicowa, a takĪe duĪa czĊĞü mieszkaĔców Lublina poparáa nielegalne dziaáania marszaáka Piásudskiego56. W walce
o wpáywy w mieĞcie niepoĞlednią rolĊ odgrywaáa ponadto prasa, która w zaleĪnoĞci od prezentowanych poglądów staraáa siĊ tak przedstawiaü fakty, aby byáy
one zgodne z daną linią polityczną. W nocy z 13 na 14 maja na ulicach miasta
ciągle pozostawaáo wielu mieszkaĔców, dyskutujących o aktualnych wydarzeniach i oczekujących wieĞci ze stolicy. W godzinach wieczornych gazety lokalne
wydaáy dodatki nadzwyczajne.
52
53
54
55
56

„Gáos Lubelski”, 13 V 1926, dodatek nadzwyczajny.
„Ziemia Lubelska”, nr 106, 14 V 1926, s. 1.
M. Sioma, op. cit., s. 114.
„Kurier Poranny”, nr 132, 14 V 1926, s. 2.
Za przewrotem opowiedziaáy siĊ m.in.: Związek Legionistów Polskich, Związek Zawodowy
Kolejarzy, Związek Strzelecki, Związek Podoficerów Rezerwy, redakcja „Ziemi Lubelskiej”.
Zob. J. Konefaá, Lubelski Oddziaá Związku Legionistów Polskich (1922–1926), „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. XLVI, z. 2, s. 199; „Gáos Lubelski” podaá natomiast informacjĊ wrĊcz
nieprawdopodobną: „WiĊksza czĊĞü 8 p.p.Leg. pozostaáa wierną Rządowi Rzeczypospolitej
i p. Prezydentowi”. Zob. „Gáos Lubelski”, nr 131, 14 V 1926, s. 2.
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Kolejny dzieĔ zamachu stanu rozpocząá siĊ od wprowadzania w Īycie, na caáym obszarze kraju, ogáoszonego dzieĔ wczeĞniej przez PPS strajku powszechnego, do którego np. lubelski wĊzeá kolejowy przystąpiá dopiero o godz. 13.00.
Znamienne, Īe strajk rycháo zawieszono z uwagi na jego odwoáanie. Nie bez
przyczyny w Lublinie strajk zostaá jedynie zawieszony, albowiem nastroje
z kaĪdą godziną stawaáy siĊ coraz bardziej wrogie wobec legalnego rządu i prezydenta. Praktycznie co dwie godziny ukazywaá siĊ nowy dodatek nadzwyczajny przynoszący kolejne, jakĪe pomyĞlne dla zwolenników Piásudskiego, wiadomoĞci. Jedynie „Gáos Lubelski” informowaá o niewielkich sukcesach wojsk
Marszaáka i nieprzejednanej postawie prezydenta Stanisáawa Wojciechowskiego
i premiera Wincentego Witosa. Wieczorem ukazaá siĊ drugi dodatek „Gáosu
Lubelskiego” informujący mieszkaĔców o wprowadzeniu przez p.o. wojewody
dr Stanisáawa BryáĊ stanu wyjątkowego na terenie województwa lubelskiego,
wáącznie z Lublinem57. Informacja ta byáa tylko czĊĞciowo zgodna z prawdą,
albowiem rozporządzenie to zostaáo faktycznie przygotowane 14 maja 1926 r.,
ale nigdy nie zostaáo wprowadzone w Īycie.
Warto podkreĞliü, Īe wspomniany akt prawny nie byá ostatnim dokumentem,
jaki wydaáy wáadze wojewódzkie, gdyĪ wymieniono je stopniowo dopiero
w kilka lub kilkanaĞcie tygodni po zamachu58, chociaĪ wielu urzĊdników zadeklarowaáo lojalnoĞü wobec rządu Kazimierza Bartla oraz prezydenta Ignacego
MoĞcickiego.
JuĪ dzieĔ po zakoĔczeniu dziaáaĔ zbrojnych w stolicy w Lublinie panowaá
zupeány spokój. ĩycie, którego równowaga zostaáa zachwiana w dniach poprzednich, wracaáo do normy. „Express Lubelski” nie bez racji pisaá: „Lublin
odetchnąá swobodnie”.
W dwóch ostatnich tygodniach maja 1926 r. toczyáa siĊ w Lublinie bezpardonowa walka o pozyskanie wciąĪ jeszcze duĪej czĊĞci mieszkaĔców ciągle
niezdecydowanych w swych poglądach. Walka, której widocznym efektem byáa
czĊsto nie tylko dziaáalnoĞü polityczna, ale przede wszystkim dziaáania samego
spoáeczeĔstwa Lublina, które reagowaáo na zachodzące wydarzenia spontanicznie, bez wyraĨnych wytycznych. Partie polityczne staraáy siĊ jedynie dyskontowaü zachowanie mieszkaĔców na wáasną korzyĞü, a wydarzenia po 15 maja
miaáy zdecydowanie charakter lokalny.

57

58

P.o. wojewody dr Stanisáaw Bryáa przygotowaá takie rozporządzenie (L.4060/I) w dniu
14 V 1926 r. Uczyniá to w myĞl reskryptu MSW Nr 575 wydanego przez ministra Stefana
Smólskiego o godz. 13.15 dnia 14 V 1926 r., który polecaá ogáosiü stan wyjątkowy wszĊdzie
tam, gdzie byáo to konieczne. Plakat obwieszczający powyĪsze podzielony byá na dwie czĊĞci:
u góry tekst rozporządzenia ministra Smólskiego, u doáu tekst rozporządzenia dr Bryáy dotyczący województwa lubelskiego wraz z Lublinem. Zob. APL, UWL, WSP, sygn. 2414, k. 46 i 48.
Wojewoda Stanisáaw Moskalewski zostaá przeniesiony w stan nieczynny w dniu 3 XI 1926 r.,
co nastąpiáo zgodnie z dekretem prezydenta Ignacego MoĞcickiego wrĊczonym mu 29 X 1926 r.
po wczeĞniejszym wezwaniu do Warszawy. Zob. W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie
w latach 1919–1939, Lublin 1999, s. 69; J. Konefaá, op. cit., s. 200.
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Pierwsza rzeczywiĞcie spontaniczna reakcja nastąpiáa w chwili powrotu
z Warszawy 8. PP Leg. (19 maja 1926 r. o godz. 19). W bezpáatnym dodatku,
zapowiadając to wydarzenie, „Express Lubelski” pisaá:
Lublinianie! Powitajcie serdecznie swój puák! Lublinianie! Czuwajcie na ulicach wiodących do
dworca i gdy ukaĪą siĊ szeregi naszych dzielnych Īoánierzy, którzy speánili swój obowiązek
wzglĊdem Rzeczypospolitej i Marszaáka Piásudskiego – powitajcie ich serdecznie, uwieĔczcie Ich
pĊkami kwiecia!59.

Informacja ta znalazáa bardzo duĪy oddĨwiĊk w spoáeczeĔstwie które táumnie
wyszáo na ulice, aby przywitaü powracających ze stolicy „bohaterów”60.
Wydarzenia pierwszych dni po zamachu peáne euforii i podniecenia bardzo
szybko ustąpiáy miejsca szarej rzeczywistoĞci, która dla wielu mieszkaĔców
Lublina byáa taka sama jak przed 12 maja 1926 r. Zamach stanu Józefa Piásudskiego nie przyniósá rozwiązania podstawowej kwestii, jaką byáa natychmiastowa poprawa bytu ogóáu spoáeczeĔstwa, bo uczyniü tego nie mógá. W Lublinie
ponadto trwaáa walka o zachowanie stanowisk przez dotychczasowych dygnitarzy61.
31 maja, dzieĔ obrad Zgromadzenia Narodowego, rozpocząá siĊ w Lublinie
normalnie. Na ulicach miasta obowiązywaáo przekonanie, Īe tylko Józef Piásudski moĪe zostaü wybrany na najwyĪszy urząd w paĔstwie. WiadomoĞü potwierdzająca gáosowanie wywoáaáa Īywioáową reakcjĊ zgromadzonych, którzy wznieĞli okrzyki na czeĞü nowego prezydenta Rzeczypospolitej. „Express Lubelski”
pisaá: „Entuzjazm udzieliá siĊ wszystkim [...] Iskra elektryczna przeszáa miasto.
RadoĞü przenika wszystkich”62.
Kilka godzin póĨniej radosny nastrój zmieniá siĊ radykalnie na wiadomoĞü
o nieprzyjĊciu godnoĞci przez Piásudskiego. SytuacjĊ poprawiáo dopiero wyjaĞnienie przyczyn decyzji Marszaáka63. Znacznie mniej spokojny przebieg miaá
w Lublinie 1 czerwca. Od rana, podobnie jak dzieĔ wczeĞniej, grupki mieszkaĔców oczekiwaáy na wieĞci ze stolicy. Okoáo poáudnia prasa podaáa, Īe na prezy59
60
61
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63

„Express Lubelski”, 19 V 1926, bezpáatny dodatek nadzwyczajny.
M. Sioma, op. cit., s. 124–125.
„Express Lubelski” podaá, Īe minister Kazimierz Máodzianowski dwukrotnie zwracaá siĊ do
marszaáka Sejmu Macieja Rataja z propozycją odwoáania wojewody Stanisáawa Moskalewskiego, ale dwukrotnie spotkaá siĊ z odmową. Zob. „Express Lubelski”, 29 V 1926, s. 4; W dniu
22 V 1926 r. Piásudski wezwaá gen. Jana Romera celem otrzymania wyjaĞnieĔ odnoĞnie jego
zachowania podczas przewrotu. WyjaĞnienia te tylko czĊĞciowo zadowoliáy Marszaáka. Gen.
Romer zostaá odwoáany ze stanowiska w lipcu 1926 r. kiedy mianowano go inspektorem armii.
Zob. M. Sobieraj, Romer Jan, [w:] Sáownik biograficzny miasta Lublina, t. I, Lublin 1993,
s. 234; Jedynym, który bezpoĞrednio po zakoĔczeniu dziaáaĔ zbrojnych otrzymaá „urlop” byá
nadkomisarz Stanisáaw Pisarski. Jego odwoáanie nastąpiáo jednakĪe z powodu naduĪyü finansowych, a nie stáumienia demonstracji na placu Bychawskim! Zob. „Express Lubelski”,
26 V 1926, s. 4.
Ibidem; WiadomoĞü podana równieĪ przez radio spowodowaáa samorzutną reakcjĊ mieszkaĔców miasta, którzy udekorowali swe domy flagami narodowymi. Zob. „Ziemia Lubelska”,
31 V 1926, drugi dodatek nadzwyczajny.
M. Sioma, op. cit., s. 127.
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denta Rzeczypospolitej zostaá wybrany, zgodnie z wolą Józefa Piásudskiego,
profesor Ignacy MoĞcicki. Kilka godzin póĨniej podano, Īe MoĞcicki wybór ten
przyjąá. SpoáeczeĔstwo miasta sytuacjĊ tĊ zaakceptowaáo, dając temu wyraz
w demonstracjach poparcia.
SOCIAL AND POLITICAL EVENTS IN LUBLIN IN APRIL-MAY 1926
Abstract. The events that took place in Lublin in April–May 1926 had local dimensions but they
perfectly illustrate problems of the national level. In April confrontations between the unemployed
incited by the Communists and the police took place in front of the Town Hall, which was a desperate attempt to attract the attention of the government to the lack of labour resulting in the poverty of a part of the society. The incidents finished with the defeat of the demonstrators; however,
they showed the potential and strength of the crowd to use the most radical solutions. The driving
force of the next important event, which took place in Lublin in May, was again the city’s community. However, the May coup d'état by Józef Piásudski and his supporters was followed by social
confrontations which were not related to any social class. Confronting the legal authorities of the
city, the crowd again showed its strength and possibilities. This time, the goal was not to take over
any specific building but to express support for the idea of moral restoration professed by Marshall
Piásudski.
Key words: May coup d'état, Lublin in 1926, the Lublin press during the twenty years between the
wars

