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ZDZIS£AW ILSKI

NIEPODLEG£O�CIOWY SOCJALIZM
WOBEC FORMU£Y WYBORCZEJ (DO 1919 R.)

Zorganizowany ruch robotniczy mia³ zró¿nicowany stosunek wobec prawa wy-
borczego do cia³ przedstawicielskich. Nurt rewolucyjny, owiany marksowsk¹ wi-
zj¹ rewolucji, bagatelizowa³ parlamentarn¹ drogê przekszta³cania rzeczywisto�ci
kapitalistycznej. Postêpuj¹ca rewizja jego za³o¿eñ, orientacja na ewolucyjn¹, re-
formistyczn¹ drogê zmiany realiów spo³ecznych, sk³oni³a jednak socjalistów do
zwrócenia uwagi na znaczenie w tym procesie parlamentaryzmu, na potrzebê ich
obecno�ci w gremiach tworz¹cych prawo. Nurt reformistyczny zacz¹³ wiêc przy-
wi¹zywaæ wagê do demokratyzacji prawa wyborczego, k³ad¹c akcent na uczynie-
nie wyborów powszechnymi i równymi. Uwidoczni³o siê to w programie nowo
utworzonej na zje�dzie w Gotha w 1875 r. Socjalistycznej Partii Robotniczej Nie-
miec. Partia ta za¿¹da³a jako wolno�ciowej podstawy pañstwa wprowadzenia m.in.
powszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego prawa wyborczego dla wszy-
stkich mê¿czyzn od 21 roku ¿ycia we wszystkich wyborach w pañstwie i w gmi-
nie1. Propozycja ta, wskazuj¹ca na akceptowanie przez niemieckich socjalistów
wiêkszo�ciowej formu³y wyborczej, nawi¹zywa³a do istniej¹cej ju¿ w pañstwie nie-
mieckim praktyki ustrojowej. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. kanclerz Otto
von Bismarck zdecydowa³ siê na wprowadzenie nowatorskiego i demokratyczne-
go prawa wyborczego: jednoizbowy sejm Rzeszy wybierany by³ na podstawie po-
wszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego g³osowania w 397 jednomanda-
towych okrêgach wyborczych, a jeden pose³ przypada³ na oko³o 100 tys.
mieszkañców2. Niemieccy socjaldemokraci d¹¿yli do rozci¹gniêcia demokratycz-
nych zasad wyborczych na wszystkie instytucje przedstawicielskie w zjednoczo-
nych Niemczech.

Po czasie ustaw antysocjalistycznych odrodzona partia zradykalizowa³a siê.
Zmieni³a nazwê na Socjaldemokratyczn¹ Partiê Niemiec (SPD), a w 1891 r. na zje�-
dzie w Erfurcie przyjê³a nowy program. Zmodyfikowa³a w nim stanowisko w spra-
wie formu³y wyborczej. SPD zaczê³a optowaæ za tym, by w wyborach do cia³ przed-
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czego, Lwów 1897, s. 13�14.



350
stawicielskich obowi¹zywa³y zasady powszechno�ci, równo�ci, tajno�ci i bezpo-
�rednio�ci oraz by wybory by³y proporcjonalne. Zmiana podej�cia do formu³y wy-
borczej nie by³a przypadkowa. W XIX w., w którym formu³a wiêkszo�ciowa prze-
wa¿a³a, zaczêto podnosiæ negatywne strony g³osowania wiêkszo�ciowego.
Wskazywano g³ównie, ¿e czasem prowadzi ono do rz¹dów si³, które s¹ w rzeczy-
wisto�ci mniejszo�ci¹ oraz ¿e eliminuje ono z ¿ycia parlamentarnego mniejszo�ci
polityczne i w zwi¹zku z tym jest niesprawiedliwe. W¹tpliwo�ci z tym zwi¹zane
spowodowa³y, ¿e ju¿ w po³owie XIX w. w Europie zacz¹³ rozwijaæ siê ruch id¹cy
w kierunku zmiany wyborów wiêkszo�ciowych na proporcjonalne. O�rodkiem tego
ruchu sta³a siê Szwajcaria, a czo³ow¹ postaci¹ w�ród zwolenników proporcjonal-
no�ci by³ Victor Considerant, Francuz dzia³aj¹cy w Szwajcarii, socjalista utopijny,
uczeñ Charles�a Fouriera. Za �rodowiskiem socjalistów utopijnych na prze³omie
XIX i XX w. ruch socjalistyczny przyswoi³ sobie ideê wyborów proporcjonalnych.
Stanowisko niemieckich socjaldemokratów by³o wa¿ne, bo dla europejskiego ru-
chu robotniczego sta³o siê ono wzorcowe3. Z Belgii natomiast przyszed³ wzór dzia-
³ania na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego. Reforma prawa wyborczego zo-
sta³a wprowadzona w tym kraju w 1893 r. poprzez strajk generalny. Niemieccy,
a tak¿e polscy socjaldemokraci, wykorzystywali tê formê walki organizuj¹c straj-
ki i masowe demonstracje, zw³aszcza w Berlinie, na rzecz demokratyzacji pruskiego
systemu wyborczego. Ta metoda dzia³ania sta³a siê równie¿ szczególnie istotna dla
socjaldemokratów austriackich, w tym galicyjskich4.

Stanowisko niemieckich socjaldemokratów zawa¿y³o na tym, ¿e w gronie pol-
skich socjalistów najwcze�niej za formu³¹ proporcjonaln¹ opowiedzieli siê dzia³a-
cze Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego. Partia ta utworzona zosta³a
w 1893 r. Za podstawê swego dzia³ania przyjê³a program erfurcki i dlatego tak¿e
w jej programie widnia³o sformu³owanie: �Powszechne, równe, bezpo�rednie pra-
wo wyboru i g³osowania z tajnym oddawaniem g³osów wszystkich powy¿ej lat 20
licz¹cych obywateli kraju, bez ró¿nicy p³ci, przy wszystkich wyborach i g³osowa-
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3 �Sukcesy niemieckiej socjaldemokracji w walce z ustawodawstwem wyj¹tkowym za Bismarc-
ka i nieustanny rozkwit w latach nastêpnych przysporzy³y jej autorytetu w ca³ym miêdzynarodowym
ruchu robotniczym. Niemiecka socjaldemokracja sta³a siê wzorem dla wszystkich partii socjaldemo-
kratycznych i ona te¿ nadawa³a ton pracom II Miêdzynarodówki. Uchodzi³a przez d³ugie lata za par-
tiê, w której marksizm zapu�ci³ g³êbokie korzenie, a program erfurcki � mimo jego niedoci¹gniêæ �
jeszcze bardziej podniós³ jej rangê. Partie II Miêdzynarodówki korzysta³y z jej do�wiadczeñ i taktyki
w walce o sukcesy akcji wyborczej do parlamentu. Sukcesy niemieckiej socjaldemokracji impono-
wa³y wszystkim partiom� (L. B a z y l ow, M. L e c z y k, M. P i r ko, Historia miêdzynarodowego ru-
chu robotniczego, Warszawa 1980, s. 183).

4 J. Buszko pisa³: �Szczególnie du¿e wra¿enie wywar³a w ca³ej monarchii naddunajskiej realiza-
cja reformy wyborczej w Belgii na wiosnê 1893 r., wywalczona za pomoc¹ strajku generalnego. Mi-
nister spraw wewnêtrznych w pi�mie skierowanym do ówczesnego namiestnika Galicji, hr. Kazimie-
rza Badeniego, podkre�la³, ¿e zwyciêski w tym kraju przebieg strajku generalnego na rzecz
powszechnego g³osowania wywo³uje analogiczne tendencje w�ród proletariatu wiedeñskiego, gdzie
rosn¹ szeregi zwolenników walki o zmianê ordynacji wyborczej przy zastosowaniu takiego samego
�rodka. W ci¹gu pierwszej po³owy 1893 r. dosz³o w wielu miastach Austrii do wielkich demonstracji
na rzecz powszechnego g³osowania� (J. B u s z k o, Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej
1848�1918, Kraków 1986, s. 152).
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niach. Proporcjonalny system wyborczy��5 W latach 1906�1913 PPS zaboru pru-
skiego wystêpowa³a jako czê�æ sk³adowa SPD i wraz z t¹ parti¹ zabiega³a o znie-
sienie niedemokratycznej trójklasowej ordynacji wyborczej do sejmu pruskiego.
W tym czasie na licznych zebraniach, tak¿e w ulotkach, socjaldemokraci polscy
i niemieccy zgodnie ¿¹dali demokratyzacji pruskiego systemu wyborczego. Praw-
dopodobnie wysoka ocena prawa wyborczego do parlamentu niemieckiego spra-
wi³a, ¿e na zebraniach w Wielkopolsce zdarza³y siê rezolucje, w których domaga-
no siê wprowadzenia ordynacji czteroprzymiotnikowej6.

Ogólnie jednak w polskim ruchu socjalistycznym zasz³a ewolucja od popierania
wyborów wiêkszo�ciowych do wrêcz dogmatycznego ¿¹dania formu³y proporcjo-
nalnej. Utworzona w 1882 r. przez Ludwika Waryñskiego pierwsza partia socjali-
styczna, Wielki Proletariat, by³a parti¹ marksistowsko-rewolucyjn¹. Negowa³a zna-
czenie parlamentu, nie dostrzega³a te¿ potrzeby odbudowy niepodleg³ej Polski.
Znaczenie parlamentu docenia³ natomiast istniej¹cy równolegle w polskim socja-
lizmie nurt niepodleg³o�ciowy. Jego organizacyjny rozwój wi¹¿e siê ze zjazdem,
który polscy socjali�ci zorganizowali w Pary¿u w 1892 r. Opracowano na nim pro-
gram, autorstwa Stanis³awa Mendelsona, który s³u¿y³ PPS w latach 1893�1906.
W my�l tego programu przysz³a Polska mia³a byæ pañstwem suwerennym, repu-
blikañskim i demokratycznym. Demokratyczno�æ mia³a byæ zapewniona m.in. po-
przez obowi¹zywanie odpowiednich zasad. Do g³ównych zaliczono bezpo�rednie,
powszechne i tajne g³osowanie, a tak¿e zasadê równo�ci wszystkich obywateli kraju
bez wzglêdu na ró¿nicê p³ci, rasy, narodowo�ci i wyznania7. Mo¿na w zwi¹zku
z tym przyj¹æ, ¿e PPS opowiada³a siê za wprowadzeniem w Polsce wyborów wiêk-
szo�ciowych, opartych na czteroprzymiotnikowym prawie wyborczym. Stanowi-
sko takie prezentowa³a a¿ do rewolucji 1905�1907. W Odezwie WKR PPS do pro-
letariatu Królestwa Polskiego ze stycznia 1905 r. pisano, ¿e sejm wolnej Polski
powinien byæ wy³oniony na zasadzie powszechnego, równego, tajnego i bezpo-
�redniego g³osowania8. Tak¿e w odezwie pt. Do ca³ego spo³eczeñstwa polskiego
z kwietnia 1905 r. PPS utrzymywa³a, ¿e ju¿ podczas rewolucji powinno zostaæ zwo-
³ane w Warszawie zgromadzenie konstytucyjne, wy³onione na podstawie cztero-
przymiotnikowego prawa wyborczego9. Warto zauwa¿yæ, ¿e ten punkt widzenia
akceptowa³y równie¿ organizacje socjalistyczne nietworz¹ce nurtu niepodleg³o�cio-
wego, ale domagaj¹ce siê demokratyzacji pañstwa rosyjskiego. Na przyk³ad So-
cjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w programie z grudnia 1905 r. za swój
cel uwa¿a³a m.in.: �Powszechne, bezpo�rednie, równe i tajne prawo g³osowania
dla wszystkich mieszkañców po ukoñczeniu 20 lat ¿ycia, bez ró¿nicy p³ci, naro-
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5 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów, pod red. H. Janowskiej i T. Jêdruszczaka,
Warszawa 1981, s. 78.

6 B. Dan i l czu k, Dzia³alno�æ SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznañskiem w latach 1891�1914,
Toruñ 1962, s. 98, 107�110.

7 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 72�73.
8 Tam¿e, s.125.
9 Tam¿e, s. 131.
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dowo�ci i rasy, przy wyborach do parlamentu ogólnopañstwowego, do sejmu kra-
jowego i do wszystkich instytucji reprezentacyjnych�10.

Przekonanie, ¿e wybory do parlamentu powinny byæ oparte na formule wiêk-
szo�ciowej dominowa³o do czasu rewolucji 1905�1907 r. tak¿e w pracach po�wiê-
conych kwestii ustroju politycznego pisanych przez poszczególnych dzia³aczy ru-
chu socjalistycznego. Starali siê oni konkretniej przedstawiæ swój punkt widzenia
na sposób wy³onienia przysz³ego parlamentu. W 1904 r. Kazimierz Kelles-Krauz
opublikowa³ (pod pseudonimem Micha³ Lu�nia) broszurê pt. Jak siê narody rz¹-
dz¹? Popularyzuj¹c w niej ideê powszechno�ci wyborów, t³umaczy³ robotnikom,
jak s¹ one przeprowadzane: �Ano, ca³y kraj jest podzielony na okrêgi, czyli jakby
powiaty, i na przyk³ad we Francji jest tych okrêgów przesz³o piêæset, tak urz¹dzo-
nych, ¿eby w ka¿dym by³o mniej ni¿ sto tysiêcy mieszkañców, i ka¿dy taki okrêg
wybiera jednego pos³a do parlamentu�11. U¿ycie przyk³adu wyborów we Francji
wskazuje, ¿e aprobowa³ on formu³ê wiêkszo�ciow¹ realizowan¹ w jednomandato-
wych okrêgach wyborczych. Ten punkt widzenia wyra�niej wyst¹pi³ u innego wy-
bitnego dzia³acza socjalistycznego, bliskiego wspó³pracownika Józefa Pi³sudskie-
go, a mianowicie u Witolda Jodko-Narkiewicza. W 1906 r. ukaza³a siê jego broszura
(wydana pod pseudonimem A. Wroñski) pt. Konstytuanta w Warszawie a proleta-
ryat polski. Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ ka¿dy naród powinien sam stanowiæ o swoim
losie, W. Jodko-Narkiewicz pisa³, ¿e oprócz parlamentu w Petersburgu powinna
zostaæ zwo³ana tak¿e konstytuanta w Warszawie. W zgodzie ze stanowiskiem so-
cjalistów uzna³, ¿e wybory do niej powinny byæ powszechne, równe, tajne i bez-
po�rednie. Zaj¹³ siê te¿ kwesti¹ zapewnienia robotnikom w³a�ciwej reprezentacji
w polskiej konstytuancie. Generalnie gwarantowaæ mia³a j¹ zasada powszechno-
�ci wyborów, w my�l której czynne prawo wyborcze mieliby mieæ mê¿czy�ni
i kobiety po ukoñczeniu 20 roku ¿ycia. Dostrzeg³ jednak inn¹ okoliczno�æ. Prze-
widywa³, ¿e je¿eli g³osowanie bêdzie przeprowadzane w okrêgach du¿ych, obej-
muj¹cych � jak pisa³ � 250 tys. ludzi, to robotnicy, ulokowani g³ównie w miastach,
zostan¹ zmajoryzowani przez wiejskie otoczenie miast. Tej niekorzystnej sytuacji
mo¿na by³o wed³ug niego zapobiec przez przeprowadzenie g³osowania w ma³ych
jednomandatowych okrêgach wyborczych: �¯eby g³os wyborczy mia³ znaczenie,
trzeba, ¿eby okrêgi wyborcze by³y ma³e, czyli, ¿eby na ka¿dego pos³a przypad³a
jak najmniejsza ilo�æ wyborców � Ka¿dy okrêg, wybieraj¹cy jednego pos³a, nie
powinien zatem liczyæ wiêcej nad 25 000 ludno�ci�12. Postulat wprowadzenia ma-
³ych, jednomandatowych okrêgów wyborczych by³ uzasadniony, bo w³a�nie one
mog³yby jego zdaniem zapewniæ robotnicz¹ reprezentacjê w parlamencie. W za-
koñczeniu zaakcentowa³ wiêc raz jeszcze, ¿e licz¹ca oko³o 400 pos³ów konstytu-
anta �powinna byæ wybierana przez powszechne, równe, tajne i bezpo�rednie g³o-
sowanie i ¿e okrêgi, wybieraj¹ce po jednym po�le, maj¹ byæ jak najmniejsze�13.
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10 Tam¿e, s. 158.
11 K. K e l l es-K r a u z, Jak siê narody rz¹dz¹?, Kraków 1904, s. 35.
12 W. J o d k o-N a r k i e w i cz, Konstytuanta w Warszawie a proletaryat polski, Warszawa 1906, s. 5.
13 Tam¿e, s. 17.
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14 Tam¿e, s. 7.
15 L. Wa s i l e w s ki, Wspó³czesne pañstwo konstytucyjne, Kraków�Warszawa 1907, s. 45�46.
16 Tam¿e, s. 57.
17 T. F i l i p o w i c z, Czy robotnikowi potrzebn¹ jest Konstytuanta w Warszawie, Warszawa 1907,

s. 40.

Zaznaczy³ te¿, ¿e �w ten sam sposób� nale¿y wybieraæ w ogóle przysz³y polski
parlament14.

Zbli¿one stanowisko zaj¹³ Leon Wasilewski w opublikowanej w 1907 r. pracy
pt. Wspó³czesne pañstwo konstytucyjne. Twierdzi³, ¿e podstaw¹ pañstwa konsty-
tucyjnego, jako pañstwa prawa, jest zasada zwierzchnictwa narodu. Sprawuje on
w³adzê zwierzchni¹ z pomoc¹ prawa wyborczego, poprzez które wy³aniani s¹ re-
prezentanci narodu. Zarówno w wyborach parlamentarnej reprezentacji narodu, jak
i g³osowaniach nad konkretnymi aktami prawnymi za wyraz woli narodu uchodzi
wiêkszo�æ g³osów. Za mrzonkê uzna³ domaganie siê procedury decyzyjnej opartej
na zasadzie jednomy�lno�ci. Zdecydowanie pochwala³ procedury decyzyjne opar-
te na formule wiêkszo�ciowej: �Prawo wiêkszo�ci nikogo z góry nie wyró¿nia
i stawia wszystkich g³osuj¹cych w jednym szeregu. Zorganizowaæ g³osowanie po-
lityczne znaczy to okre�liæ, jacy cz³onkowie narodu maj¹ posiadaæ prawo g³osu
i jak maj¹ siê uk³adaæ ich g³osy, aby utworzy³y wiêkszo�æ�15. Aby naród dobrze
wykonywa³ funkcjê suwerena w pañstwie prawa, wy³oniona przez niego reprezen-
tacja powinna gromadziæ w parlamencie �wszystko, co jest najlepszego i najbar-
dziej o�wieconego w kraju�. Przekonanie, ¿e w Polsce czynnikiem decyduj¹cym
powinna byæ o�wiecona elita, sk³oni³o go do refleksji nad sposobem jej wy³onie-
nia. Odrzuci³ oparty na zasadzie reprezentacji interesów kurialny system wybor-
czy. Zakwestionowa³ utworzenie w kraju jednego okrêgu wyborczego; twierdzi³,
¿e w okrêgu narodowym ludzie g³osuj¹ na nieznanych im kandydatów, trudno jest
liczyæ g³osy. Za potrzebny wiêc uzna³ podzia³ kraju na okrêgi wyborcze. Przywo-
³a³ rozwi¹zania wystêpuj¹ce w ró¿nych krajach, a z u¿ytych przyk³adów wynika-
³o, ¿e L. Wasilewski akceptowa³, by wybory parlamentarne przeprowadzaæ w jed-
nomandatowych okrêgach wyborczych. Wyrazi³ to lapidarnie, pisz¹c: �W ogóle
system wyboru z listy ustêpuje wyborom pojedynczym�16. Przyjmowa³, ¿e skoro
wybrani pos³owie s¹ przedstawicielami wiêkszo�ci mieszkañców danego kraju i nie
s¹ zwi¹zani instrukcjami wyborczymi, to wiêkszo�ciowa formu³a wyborcza nie
krzywdzi istniej¹cych w kraju mniejszo�ci.

Aprobata dla formu³y wiêkszo�ciowej zawarta by³a te¿ w opublikowanej w tym
samym 1907 r. broszurze Tytusa Filipowicza pt. Czy robotnikowi potrzebn¹ jest
Konstytuanta w Warszawie. Opowiedzia³ siê w niej za powo³aniem w Warszawie
sejmu. Powinien on zostaæ wy³oniony na podstawie czteroprzymiotnikowego pra-
wa wyborczego. Partia, która uzyska w sejmie wiêkszo�æ absolutn¹, powinna byæ
parti¹ rz¹dz¹c¹. �Tylko taki sejm i z takiego sejmu wychodz¹cy rz¹d, odpowiada
prawdziwej demokracji� � pisa³17. Przyj¹³ taki punkt widzenia, gdy¿ uznawa³, ¿e
w przysz³o�ci, gdy robotnicy stan¹ siê klas¹ siln¹ i u�wiadomion¹, bêd¹ w stanie
sprawiæ, by wiêkszo�æ pos³ów na sejm sk³ada³a siê z �robotniczych pos³ów socja-
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listycznych�. Formu³a wiêkszo�ciowa mia³a w jego mniemaniu s³u¿yæ sprawowa-
niu w³adzy przez socjalistów.

Jednak¿e w 1906 r. w PPS dosz³o do roz³amu na PPS-Lewicê i PPS-Frakcjê
Rewolucyjn¹ skupion¹ wokó³ Józefa Pi³sudskiego. PPS-Lewica, w programie
z 1908 r., pozosta³a przy zdaniu, ¿e we wszystkich wyborach powinna obowi¹zy-
waæ czteroprzymiotnikowa ordynacja wyborcza18. Odmienne stanowisko zajê³a
natomiast PPS-Frakcja Rewolucyjna. W programie przyjêtym w marcu 1907 r. na
zje�dzie w Wiedniu partia ta stwierdza³a, ¿e zarówno w jednoizbowym parlamen-
cie niepodleg³ej Republiki Demokratycznej Polskiej, a tak¿e we wszystkich innych
cia³ach prawodawczych, powinna obowi¹zywaæ m.in. zasada: �Powszechne, rów-
ne, bezpo�rednie i tajne g³osowanie dla wszystkich obywateli bez ró¿nicy p³ci, po
ukoñczeniu 20 lat ¿ycia. Przedstawicielstwo proporcjonalne�19. Sformu³owanie
�przedstawicielstwo proporcjonalne� oznacza³o, ¿e ta grupa dzia³aczy przesta³a
akceptowaæ wybory wiêkszo�ciowe i przyswoi³a sobie ideê wyborów proporcjo-
nalnych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e PPS-Frakcja Rewolucyjna zaakceptowa³a zasadê pro-
porcjonalno�ci wyborów pod wp³ywem PPS zaboru pruskiego, poniewa¿ koope-
rowa³a z ni¹ od pocz¹tku swego istnienia, a szerzej � pod wp³ywem programu
erfurckiego SPD. Poniewa¿ zjazd PPS-Frakcja Rewolucyjna mia³ miejsce w Wie-
dniu, to prawdopodobnie wa¿ny by³ tak¿e wp³yw socjaldemokracji austriackiej,
która od pocz¹tku XX w. te¿ programowo ¿¹da³a wdro¿enia formu³y proporcjo-
nalnej. Istnia³ tak¿e inny czynnik, który wywar³ wp³yw na zmianê stanowiska czê�ci
PPS-owców w sprawie formu³y wyborczej. Autorem programu PPS-Frakcja Re-
wolucyjna z 1907 r. by³ Feliks Perl. By³ on dzia³aczem pochodzenia ¿ydowskie-
go20, a �rodowisko to optowa³o za wprowadzeniem formu³y proporcjonalnej, upa-
truj¹c w niej szansê zabezpieczenia swoich potrzeb. Zapewne dlatego Perl by³
zwolennikiem tej¿e formu³y. Swojemu przekonaniu da³ wyraz publikuj¹c w 1907 r.
pracê pt. Systemy wyborcze najwa¿niejszych pañstw konstytucyjnych. Warto uwa¿-
niej zag³êbiæ siê nad lektur¹ tej pracy, bo najwyra�niej wywar³a ona silny wp³yw
na my�lenie polityczne polskich socjalistów.

Istotnym punktem wyj�cia jego rozumowania by³o przekonanie, ¿e w ¿yciu po-
litycznym rozstrzygaj¹c¹ si³¹ s¹ stronnictwa. W zwi¹zku z tym przyjmowa³, ¿e
�wyborcy nie id¹ do urny, jako lu�na, niczym z sob¹ nie zwi¹zana gromada jedno-
stek, lecz jako karne szeregi tego lub owego stronnictwa. Wytwarza siê tedy zbio-
rowa inteligencja stronnictwa, której podporz¹dkowuj¹ siê wyborcy mniej inteli-
gentni�21. Partyjna optyka wywar³a wp³yw na postrzeganie przez niego formu³y
wyborczej. Pisa³, ¿e dla celów wyborczych ca³y kraj dzieli siê na okrêgi, które mog¹
wybieraæ jednego lub wielu pos³ów. Podzia³ na okrêgi wyborcze jest rzecz¹ wa¿-
n¹, bo w³a�nie od niego zale¿y równo�æ prawa wyborczego. �Poniewa¿ Izba Po-
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selska s³u¿y za przedstawicielstwo ca³ego kraju, przeto liczba pos³ów powinna za-
le¿eæ od liczby ludno�ci, a okrêgi wyborcze powinny byæ urz¹dzone w ten spo-
sób, ¿eby mieæ tylu pos³ów, ilu im siê nale¿y w stosunku do ludno�ci�22. Wiêk-
szo�ciowa formu³a wyborcza nie jest w stanie sprostaæ temu wymogowi. Generalnie
rzecz bior¹c uwa¿a³, ¿e zasadnicz¹ s³abo�ci¹ g³osowania wiêkszo�ciowego jest to,
¿e �liczba pos³ów, reprezentuj¹cych to lub owo stronnictwo, zale¿y nie od ogólnej
ilo�ci g³osów, które na nich pad³y, ale od tego w ilu okrêgach zdobyli wiêkszo�æ
... A zatem przy systemie »wiêkszo�ci« g³osów nie ma proporcjonalno�ci...�23.
Zaznaczy³, ¿e na ogó³ w wyborach stosuje siê zasadê wiêkszo�ci absolutnej, bez-
wzglêdnej lub wzglêdnej. Tak¿e i tej kwestii przypisa³ znaczenie. Uzna³, ¿e zasa-
da zwyk³ej wiêkszo�ci prowadzi nieraz do sytuacji, ¿e pose³ nie jest przedstawi-
cielem wiêkszo�ci, lecz mniejszo�ci wyborców. Nie rozstrzyga tego problemu
wprowadzenie zasady wiêkszo�ci bezwzglêdnej. Utrzymywa³, ¿e �nawet przy sy-
stemie bezwzglêdnej wiêkszo�ci, zawsze jest mniejszo�æ pozbawiona przedstawi-
cielstwa�24. Problemu zabezpieczenia przedstawicielstwa mniejszo�ci nie rozwi¹-
zuj¹ stosowane na �wiecie systemy g³osowania ograniczonego b¹d� skupionego
(skumulowanego); one tylko os³abiaj¹ formu³ê wiêkszo�ciow¹. Najlepsz¹ os³on¹
interesów mniejszo�ci by³o zdaniem F. Perla wprowadzenie systemu przedstawi-
cielstwa proporcjonalnego. �Polega ono na tym, ¿e ka¿de stronnictwo otrzymuje
tyle mandatów, ile mu siê nale¿y na zasadzie jego si³y liczebnej. Przy g³osowaniu
proporcjonalnym ca³y kraj mo¿e stanowiæ jeden okrêg wyborczy, ale mo¿e te¿ byæ
podzielony na kilkana�cie okrêgów. Ma³e okrêgi s¹ tu niew³a�ciwe, poniewa¿
w nich stosunek liczebny stronnictw nie uwydatnia siê jasno. W takim okrêgu g³o-
suje siê oczywi�cie z listy, to jest od razu na tylu pos³ów, ilu okrêg ma prawo wy-
sy³aæ�25. Z pracy F. Perla wynika, ¿e proporcjonalna formu³a wyborcza mia³a chro-
niæ przede wszystkim mniejszo�ci i partie polityczne. Akcentowa³: �G³osowanie
proporcjonalne, w zasadzie najsprawiedliwsze dla stronnictw, ³atwiej daje siê prze-
prowadziæ w kraju ma³ym ni¿ wielkim�26.

 Dokonana w 1907 r. zmiana zdania PPS w sprawie ordynacji wyborczej przy-
sporzy³a trudno�ci zwolennikowi jednomandatowych okrêgów wyborczych � Wi-
toldowi Jodko-Narkiewiczowi. Przypad³ mu bowiem obowi¹zek napisania komen-
tarza do u³o¿onego przez F. Perla programu. W 1908 r. wyda³ on pod pseudonimem
A. Wroñski obszerne Obja�nienie programu Polskiej Partii Socjalistycznej. Z tre-
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�ci tej pracy wynika³o, ¿e pomimo przyjêcia nowych ustaleñ programowych, w PPS-
-Frakcja Rewolucyjna ró¿nica zdañ w kwestii formu³y wyborczej nadal istnia³a.
Prezentuj¹c wyra�nie odmienne ni¿ F. Perl stanowisko, W. Jodko-Narkiewicz nie
kwestionowa³ w Obja�nieniu zasady proporcjonalno�ci wyborów. Zrêcznie nato-
miast wyzyska³ prezentacjê tego elementu programu do obrony konceptu przepro-
wadzania g³osowania w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Pisa³, ¿e wy-
bory mog¹ byæ dokonane dwojakim sposobem: albo ca³y kraj jest podzielony na
tyle okrêgów wyborczych, ilu jest pos³ów, albo okrêgi s¹ bardzo du¿e i ka¿dy z nich
wysy³a kilku pos³ów. W tym drugim przypadku g³osowanie polega na tym, ¿e wy-
borca �pisze na kartce wyborczej tyle nazwisk, ilu pos³ów wybiera okrêg�. Za wy-
branych uznani zostaj¹ ci, którzy dostan¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów. Jodko-Narkie-
wicz obja�nia³, ¿e ten sposób g³osowania ma s³ab¹ stronê: �Niech na przyk³ad
w okrêgu bêdzie 100 tysiêcy wyborców, okrêg wysy³a 3 pos³ów i s¹ nim dwie partie;
przy g³osowaniu na kandydatów pada 60 tysiêcy g³osów narodowo-demokratycz-
nych i 40 tysiêcy socjalistycznych. Wtedy wszyscy trzej endecy dostan¹ po 60 ty-
siêcy g³osów i zostan¹ wybrani, a socjali�ci, choæ za nimi stoi 40 000 g³osuj¹cych,
nie wejd¹ do parlamentu�27. T³umaczy³ dalej, ¿e wybory proporcjonalne maj¹ za-
pobiec tej w³a�nie sytuacji. Jako ich wariant wskaza³ g³osowanie ograniczone.
W powy¿szym przypadku polega ono na tym, ¿e ka¿dy wyborca ma prawo napi-
saæ na kartce tylko dwa nazwiska � zawsze o jedno mniej od liczby pos³ów, którzy
maj¹ byæ wybrani. W ten sposób �dwóch endeków dostanie po 60 tysiêcy, dwóch
pepeesowców po 40 tysiêcy g³osów; wybrani bêd¹ wtedy dwaj endecy i jeden pe-
peesowiec��28 Tym samym mniejszo�æ uzyskuje swoje przedstawicielstwo i jest
ono proporcjonalne do przekonañ ludno�ci. Wyja�nienie to zakoñczy³ autor bar-
dzo znamiennym twierdzeniem. �S¹ i ró¿ne inne sposoby zapewnienia przedsta-
wicielstwa proporcjonalnego, ale je pominiemy � pisa³ � Najprostszy jednak spo-
sób przystosowania do zdania ludno�ci jest: jeden pose³ na jeden okrêg�29.

 Rozumowanie to by³o nie tylko wyrazem konsekwencji my�lenia polityczne-
go. Znamionowa³o tak¿e logiczno�æ tego¿ my�lenia. Jodko-Narkiewicz, odwrot-
nie ni¿ uczyni³ to F. Perl, zwróci³ uwagê na rzecz bardzo istotn¹ w sporze o for-
mu³ê wyborcz¹, a mianowicie na to, ¿e wybory wiêkszo�ciowe przeprowadzane
w jednomandatowych okrêgach wyborczych te¿ s³u¿¹ zachowaniu proporcji po-
miêdzy przekonaniami ludzi a ich przedstawicielstwem w parlamencie. Proporcji
pomiêdzy przekonaniami politycznymi a reprezentacj¹ parlamentarn¹ niekoniecz-
nie bowiem nale¿y szukaæ w jednym okrêgu wyborczym. Mniejszo�æ polityczna
mo¿e uzyskaæ przedstawicielstwo parlamentarne w tych jednomandatowych okrê-
gach, w których jest wiêkszo�ci¹. Aby jednak tak siê sta³o, okrêgi powinny byæ
nie tylko jednomandatowe, ale tak¿e ma³e. Polemizuj¹c ze stanowiskiem F. Perla,
perswadowa³: �Okrêgi wyborcze powinny byæ jak najmniejsze, gdy¿ wtedy naj³a-

27 W. J o d ko-N a r k i e w i cz [A. Wr o ñ s ki], Obja�nienie programu Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, Kraków 1908, s. 74.

28 Tam¿e, s. 74.
29 Tam¿e, s. 74.
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twiej przeprowadziæ pos³ów ludowych. Wiêkszo�æ mieszkañców jakiego� miasta
mo¿e byæ nastrojona wrogo do socjalizmu, ale podzielmy to miasto na kilka okrê-
gów, z których ka¿dy wybiera po 1 po�le, to zawsze znajdziemy parê dzielnic ro-
botniczych, z których wyjdzie po socjali�cie�30. Przywi¹zywa³ równie¿ wagê do
tego, by wybory odbywa³y siê w okrêgach równych pod wzglêdem liczby wybor-
ców, s³usznie argumentuj¹c, ¿e okrêgi liczebnie niejednakowe bêd¹ zaprzecza³y
samej zasadzie równo�ci wyborów. W sumie wiêc z jego rozumowania wynika³
logiczny wniosek, ¿e wybory wiêkszo�ciowe przeprowadzane w równych jedno-
mandatowych okrêgach wyborczych s¹ lepsz¹ ochron¹ mniejszo�ci ni¿ wybory
proporcjonalne. Dlatego te¿ dopowiada³, ¿e oprócz sejmu polskiego, w ten sposób
powinny byæ wybierane tak¿e lokalne samorz¹dy. Doda³ te¿, ¿e wybory powinny
byæ przeprowadzane w miarê czêsto, by zachowaæ zwi¹zek pomiêdzy pos³em a wy-
borcami31.

Ró¿nica zdañ pomiêdzy F. Perlem a W. Jodko-Narkiewiczem dotyczy³a te¿ rze-
czy bardziej ogólnej. Dla F. Perla wybory powinny s³u¿yæ ochronie mniejszo�ci
i zapewnieniu partiom sprawiedliwej reprezentacji w parlamencie; W. Jodko-Nar-
kiewicz po³o¿y³ akcent na znaczenie wyborów dla spo³eczeñstwa � mia³y daæ wy-
raz przekonaniom i podzia³om spo³ecznym. Odmienne roz³o¿enie akcentów przez
obu dzia³aczy socjalistycznych nie by³o przypadkowe. Dotyczy³o wa¿nej kwestii,
a mianowicie tego, co jest istot¹ parlamentaryzmu, czym jest parlament. Do koñca
XIX w. dominowa³o oczywiste przekonanie, w ruchu robotniczym wyra¿one w³a-
�nie przez W. Jodkê-Narkiewicza, ¿e parlament jest przedstawicielstwem spo³eczeñ-
stwa, ró¿nych grup i �rodowisk, na które siê ono sk³ada. Na prze³omie XIX i XX w.
wyros³y jednak masowe ruchy i partie polityczne. Zaczê³y te¿ wywieraæ coraz wiêk-
szy wp³yw na kszta³t ¿ycia publicznego. Okoliczno�æ ta spowodowa³a zmianê wy-
obra¿enia istoty parlamentaryzmu. Pojawi³ siê pogl¹d, w�ród socjalistów wyra¿a-
ny m.in. w³a�nie przez F. Perla, ¿e parlament powinien byæ reprezentatywny dla
partii politycznych, bo one s¹ reprezentacj¹ ró¿nych grup spo³ecznych. Tyle tyl-
ko, ¿e w spo³eczeñstwie polskim nie wszyscy byli zgodni z tym �nowym� spoj-
rzeniem na parlament. Przekonanie, ¿e powinien on byæ reprezentatywny dla par-
tii politycznych, zaniepokoi³o niejeden umys³. Przyk³adem mo¿e byæ tu Henryk
Sienkiewicz. W 1905 r. w okresie wyborów do I Dumy rosyjskiej wyda³ on ode-
zwê. Zdecydowanie zakwestionowa³ w niej partyjn¹ optykê formowania sk³adu
parlamentu. Apelowa³: �Nie zapêdzajmy siê zbytnio w stronniczych zapasach, nie
wysy³ajmy mierno�ci, których jedyn¹ zalet¹ jest kokarda danego stronnictwa�32.
Uwa¿a³, ¿e wybory powinny zachowaæ personalny charakter, zaleci³ wybór ludzi
wybitnych pod wzglêdem pracy i intelektu, obdarzonych zmys³em politycznym.
Stanowisko noblisty spotka³o siê z dezaprobat¹ krakowskiej �Nowej Reformy�.
Reprezentatywne dla galicyjskich demokratów pismo nastêpuj¹co broni³o tezy, ¿e
parlament powinien byæ odbiciem partyjnych podzia³ów: �Autor obawia siê par-
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tyjno�ci, przypuszcza nawet mo¿liwo�æ wyborów spoza stronnictw. Takie wybo-
ry, jakie sobie genialny nasz powie�ciopisarz wyobra¿a, s¹ wprost niemo¿liwe. Sejm
pañstwowy bêdzie, a przynajmniej byæ powinien i byæ musi, je¿eli ma spe³niæ swoje
zadanie, cia³em ustawodawczym, a wiêc politycznym. Jego cz³onkowie musz¹ wiêc
posiadaæ kwalifikacje na ludzi politycznych. A wysortowanie ich spo�ród tych
wszystkich najlepszych, najinteligentniejszych i najpracowitszych, jak zaleca Sien-
kiewicz, mo¿liwe jest jedynie na podstawie partyjnej. Nigdy jeszcze w ¿adnym
pañstwie, w ¿adnym kraju, nie odbywa³y siê wybory inaczej, jak tylko wedle stron-
nictw politycznych. Wynika to z istoty cia³ ustawodawczych i wyborów�33. Tak
wiêc ró¿nica zdañ w�ród socjalistów pomiêdzy F. Perlem a W. Jodko-Narkiewi-
czem by³a odbiciem szerszego, w³a�ciwie po dzieñ dzisiejszy nie zakoñczonego,
sporu w sprawie istoty parlamentaryzmu.

 Pomys³, by wybory do sejmu odrodzonej Polski przeprowadzaæ na podstawie
piêcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej, ostatecznie przewa¿y³ w PPS.
Odzwierciedla³y to postanowienia XIII Zjazdu tej partii, który obradowa³ w Piotr-
kowie w 1917 r.34 Jeszcze silniej wyst¹pi³o to na XIV Zje�dzie PPS, który debato-
wa³ w Warszawie w dniach 14�17 IX 1918 r. W przyjêtej rezolucji PPS zakwe-
stionowa³a istnienie Rady Regencyjnej, jej rz¹d i Radê Stanu, a domaga³a siê
zwo³ania Konstytuanty, �wybranej przez powszechne, bez ró¿nicy p³ci, równe, taj-
ne, bezpo�rednie i proporcjonalne g³osowanie�35.

Ewolucja stanowiska w sprawie formu³y wyborczej dokona³a siê równie¿ w�ród
socjalistów galicyjskich. Ze wzglêdu na obecno�æ w pañstwie konstytucyjno-par-
lamentarnym, jakim by³y Austro-Wêgry, oni wcze�niej ni¿ socjali�ci z Królestwa
zaczêli dostrzegaæ znaczenie zasad wyborczych. Ju¿ w 1881 r. w tzw. Programie
Socjalistów Galicyjskich ¿¹dali powszechnego, bezpo�redniego i tajnego prawa
wyborczego do Rady Pañstwa, Sejmu i rad gmin36. Pó�niej stali siê czê�ci¹ utwo-
rzonej w 1889 r. na zje�dzie w Hainfeld Socjaldemokratycznej Partii Austrii. Par-
tia ta opowiedzia³a siê za demokratyzacj¹ ustroju Austrii m.in. przez wprowadze-
nie powszechnego, równego, bezpo�redniego i tajnego prawa wyborczego do
wszystkich cia³ przedstawicielskich. Efektem id¹cych w tym kierunku nacisków
by³a reforma prawa wyborczego do wiedeñskiej Rady Pañstwa dokonana w 1896 r.
Rz¹d Kazimierza Badeniego wprowadzi³ V kuriê wyborcz¹, tzw. kuriê powszech-
nego g³osowania, w której wybierano w okrêgach jednomandatowych 72 pos³ów.

W 1897 r. w ramach federalizacji SPA wyodrêbni³y siê organizacje krajowe,
a w�ród nich pojawi³a siê Polska Partia Socjal-Demokratyczna Galicji i �l¹ska Cie-
szyñskiego. Partia ta podziela³a ogólne przekonanie socjaldemokratów, ¿e s³uszniej-
sza od rewolucyjnej jest ewolucyjna, reformistyczna, parlamentarna metoda zmia-
ny rzeczywisto�ci kapitalistycznej. Na jednym z wieców w Krakowie jej przywódca
Ignacy Daszyñski perswadowa³: �Je¿eli wam mówili�my, ¿e wasza kartka wybor-
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cza jest silniejsza ni¿ karabin, ni¿ armata, to wiedzieli�my, co mówimy�37. Socjal-
demokraci galicyjscy zaczêli te¿ zastanawiaæ siê nad tym, czy bardziej s¹ zwi¹za-
ni z socjalistami w Austrii, czy te¿ polskimi socjalistami w Królestwie i zaborze
pruskim. Przekonanie o ³¹czno�ci polskiego socjalizmu zwyciê¿y³o, znajduj¹c m.in.
odbicie w decyzji PPSD z 1904 r. o zawarciu �sojuszu moralnego� z PPS w Króle-
stwie Polskim. Zaznaczaj¹ce siê zró¿nicowanie w obrêbie austriackich socjalde-
mokratów wywar³o pewien wp³yw na ich stosunek do formu³y wyborczej.
W 1901 r. socjaldemokraci w Austrii dokonali aktualizacji programu polityczne-
go. Wzoruj¹c siê na programie erfurckim SPD tak¿e austriaccy socjaldemokraci
zaczêli siê domagaæ, by wybory do krajowych i gminnych cia³ przedstawicielskich
by³y równie¿ proporcjonalne. Propozycji tej nie przyjê³a PPSD, prezentuj¹c takie
samo stanowisko, jakie mia³a naówczas PPS. Demonstrowa³a je w okresie rewo-
lucji 1905�1907, podczas której opowiedzia³a siê za demokratyzacj¹ wyborów do
parlamentu wiedeñskiego i sejmu galicyjskiego. Jej zdaniem wybory do tych in-
stytucji mia³y byæ wiêkszo�ciowe, oparte na zasadzie powszechno�ci, równo�ci,
bezpo�rednio�ci i tajno�ci g³osowania. St¹d zarzuca³ jej w 1907 r. Wilhelm Feld-
man: �Ze stanowiska nie tylko sprawiedliwo�ci, lecz tak¿e interesu partyjnego,
powinni byli socjali�ci domagaæ siê g³osowania proporcjonalnego. Reforma wy-
borcza w pierwszym rzêdzie wyjdzie na korzy�æ partii ch³opskich...�38 Niemniej
jednak podjêta przez PPSD wspólnie z ludowcami akcja na rzecz demokratyzacji
prawa wyborczego przynios³a znacz¹cy efekt polityczny. Od 1907 r. parlament wie-
deñski by³ ju¿ wybierany na podstawie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego
w jednomandatowych okrêgach wyborczych; dla Galicji uczyniono w ostatniej
kwestii wyj¹tek, bo okrêgi wiejskie w tym kraju by³y dwumandatowe.

Przez nastêpne lata PPSD wspólnie z innymi si³ami zabiega³a o wprowadzenie
czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego tak¿e do Sejmu Krajowego we Lwo-
wie. Istotn¹ form¹ nacisków by³o organizowanie wielotysiêcznych manifestacji
przed budynkiem sejmu. Nie czyni³a tego jednak konsekwentnie. Galicyjscy so-
cjaldemokraci realnie bowiem oceniali, ¿e w tym kraju pozycja zwolenników ku-
rialnego systemu wyborczego � konserwatystów � jest zbyt silna, by mo¿na by³o
wprowadziæ pe³n¹ demokratyzacjê prawa wyborczego. Dlatego PPSD gotowa by³a
akceptowaæ rozwi¹zania kompromisowe. W 1910 r. taktycznie akceptuj¹c system
kurialny, domaga³a siê rozszerzenia kurii powszechnej b¹d� do³¹czenia do istnie-
j¹cych tak¿e kurii robotniczej. Od 1911 r. podziela³a ogólne przekonanie, ¿e poro-
zumienie z Ukraiñcami jest priorytetowe. Przeciwstawia³a siê jedynie pluralno�ci
g³osowania, proponowa³a zabezpieczenie interesów Ukraiñców przez wprowadze-
nie katastru narodowego oraz po³o¿y³a mocniejszy akcent na przeprowadzenie g³o-
sowania w jednomandatowych okrêgach wyborczych39. W roku nastêpnym, w imiê
doprowadzenia sejmowej reformy wyborczej do skutku, ograniczy³a swoje ¿¹da-
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37 Cyt. za: J. B u s z k o, Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905�1914, Warszawa 1956, s. 51.
38 W. F e l d m an, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846�1906, t. II, Kraków 1907.
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nia do postulatu wprowadzenia kurii robotniczej40. PPSD uwa¿a³a w tym wypad-
ku, ¿e je¿eli kurialny system wyborczy ma byæ rozumiany jako zastêpstwo (przed-
stawicielstwo) grup interesu, to powinna byæ zapewniona tak¿e reprezentacja pro-
letariatu miejskiego i wiejskiego.

Czas I wojny �wiatowej przyniós³ zmianê stanowiska PPSD wobec formu³y wy-
borczej. Po roz³amie, jaki dokona³ siê w PPS w 1906 r., galicyjscy socjaldemokra-
ci wspó³dzia³ali z PPS-Frakcja Rewolucyjna, wspó³tworz¹c m.in. Tymczasow¹ Ko-
misjê Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg³o�ciowych. Wspó³dzia³anie to
znalaz³o równie¿ odbicie w zmianie stosunku do formu³y wyborczej. Podczas wojny
PPSD optowa³o za tym, by wybory do polskiego sejmu by³y przeprowadzone na
podstawie ordynacji piêcioprzymiotnikowej41.

Do zmiany pogl¹du w sprawie, czy wybory do cia³ przedstawicielskich maj¹
byæ wiêkszo�ciowe, czy proporcjonalne, dosz³o tak¿e w tych organizacjach pol-
skich socjalistów, które nie formu³owa³y ¿¹dania niepodleg³o�ci Polski. W 1900 r.
z PPS wyodrêbni³a siê PPS �Proletariat� (tzw. III Proletariat). W programie z 1902 r.,
autorstwa Ludwika Kulczyckiego, partia ta domaga³a siê zwo³ania ogólnorosyj-
skiego parlamentu, wy³onionego w wyborach wiêkszo�ciowych, w g³osowaniu
powszechnym, równym i tajnym42. Z kolei w 1906 r. PPS �Proletariat� domaga³a
siê ju¿, by wybory do ogólnopañstwowego parlamentu, a tak¿e do sejmu autono-
micznego Królestwa Polskiego oparte by³y na piêcioprzymiotnikowej ordynacji
wyborczej43. Twórca tej wzglêdnie ma³ej organizacji � socjolog Ludwik Kulczyc-
ki � zajmowa³ siê kwesti¹ ustroju politycznego, docenia³ znaczenie formu³y wy-
borczej, a jego uwagi i wnioski zachowuj¹ aktualno�æ. W 1906 r. opublikowa³ pracê
pt. Autonomia i federalizm w ustroju pañstw konstytucyjnych. Wyrazi³ w niej na-
czelne przekonanie, ¿e parlament � g³ówna instytucja w pañstwie konstytucyjnym
� powinien byæ �cis³ym przedstawicielstwem wiêkszo�ci narodu. Za³o¿enie to skie-
rowa³o jego uwagê na kwestiê formu³y wyborczej. Pisa³: �Powszechne, równe pra-
wo g³osowania jest bezsprzecznie bardzo cennym nabytkiem demokracji; jednak-
¿e samo przez siê nie odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawicielstwa, które
powinno byæ wiernym odbiciem ilo�ciowym i jako�ciowym opinii w ca³ym pañ-
stwie. Do�wiadczenie parlamentarne wykazuje, ze nawet przy systemie powszech-
nego, równego i tajnego prawa g³osowania nie zawsze wiêkszo�æ w parlamencie
odpowiada wiêkszo�ci w narodzie. Czasami poza ni¹ ukrywa siê mniejszo�æ w pañ-
stwie i odwrotnie. Trzeba siê wiêc uciec do takiego systemu wyborczego, który
by dopuszczaj¹c wszystkich obywateli kraju do wyborów, zapewni³ tym samym
zgodno�æ wiêkszo�ci w pañstwie z wiêkszo�ci¹ w parlamencie�44. Warunku tego
nie spe³nia system oparty na wiêkszo�ciowej formule wyborczej, bo nawet kiedy
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harmonizuje wiêkszo�æ w narodzie z wiêkszo�ci¹ w parlamencie, ma jednak tê
wadê, ¿e mo¿e nie pozwalaæ na obecno�æ mniejszo�ci w parlamencie. Tê obecno�æ
zapewni¹ � jak siê wyrazi³ � ��rodki paliatywne�, tzn. systemy g³osowania ogra-
niczonego b¹d� skumulowanego, ale ich s³abo�ci¹ jest z kolei to, ¿e nie gwarantu-
j¹ wiêkszo�ci g³osuj¹cych odpowiedniej wiêkszo�ci w parlamencie. Zdaniem
L. Kulczyckiego, systemem optymalnym, który harmonizuje wiêkszo�æ w narodzie
z wiêkszo�ci¹ w parlamencie, a jednocze�nie pozwala na obecno�æ mniejszo�ci w cie-
le prawodawczym, jest system wyborów opartych na formule proporcjonalnej. �Za-
sad¹ przedstawicielstwa ustosunkowanego jest: dokonywanie wyborów w ten spo-
sób, ¿eby parlament odtwarza³ dok³adnie ilo�ciowo i jako�ciowo ró¿ne opinie
w kraju�45. Praktyczne dzia³anie proporcjonalnego systemu wyborczego omówi³
na � jego zdaniem � najprostszym przyk³adzie okrêgu narodowego.

Ludwik Kulczycki odniós³ siê do zarzutów kierowanych pod adresem propor-
cjonalnej formu³y wyborczej. Odrzuci³ twierdzenie, ¿e w parlamencie powinny byæ
reprezentowane nie wszystkie, lecz tylko znacz¹ce opinie i si³y. Uzna³, ¿e przed-
stawicielstwo parlamentarne bêdzie wówczas niepe³ne, a formu³a proporcjonalna
w jego mniemaniu i tak s³u¿yæ powinna respektowaniu zasady wiêkszo�ci i wiêk-
szo�ciowemu wytyczaniu kierunków polityki pañstwa. Przyj¹³ do wiadomo�ci za-
rzut, ¿e proporcjonalno�æ wyborów, umo¿liwiaj¹c przedstawicielstwo mniejszym
grupom politycznym, �podkopuje parlamentaryzm�, gdy¿ jego zbytnie rozdrob-
nienie utrudnia tworzenie wiêkszo�ci parlamentarnej, na której oparta powinna byæ
stabilna w³adza wykonawcza. Zaznaczy³ jednak, ¿e zjawisko rozdrabniania i ró¿-
nicowania siê partii nie wynika z formu³y proporcjonalnej, ale jest spowodowane
g³êbszymi przyczynami. �Ca³y rozwój cywilizacji wspó³czesnej sprzyja indywi-
dualizmowi i prowadzi do ró¿niczkowania siê opinii � twierdzi³ � Im wiêcej w spo-
³eczeñstwie jest nagromadzonych idei, uczuæ i chceñ, tym mniej jest szans, ¿e ko-
ordynowaæ siê one bêd¹ w umys³ach wiêkszo�ci ludzi w sposób jednakowy. Skoro
za� opinia jest ju¿ podzielona na liczne od³amy, to lepiej daæ tym ostatnim przed-
stawicielstwo, ni¿ je ignorowaæ w instytucjach reprezentacyjnych�46. Z tego punktu
widzenia odrzuca³ jeden z podstawowych argumentów zwolenników formu³y wiêk-
szo�ciowej, mówi¹cy, ¿e pose³ wybrany w jednym okrêgu reprezentuje wszystkich
wyborców. L. Kulczycki uwa¿a³, ¿e jest inaczej: �Pose³ wybrany drog¹ zwyk³ych
wyborów w jakim� okrêgu reprezentuje jedn¹ partiê, a wiêc tylko czê�æ wybor-
ców. Fikcj¹ jest, i¿ przedstawia ca³y okrêg. Jak bowiem mo¿e jeden cz³owiek przed-
stawiaæ konglomerat najró¿niejszych ¿ywio³ów o tendencjach rozbie¿nych�47.
W tym kontek�cie uzna³, ¿e tylko przedstawicielstwo proporcjonalne oparte jest
na racjonalnej podstawie.

Nale¿a³ jednak L. Kulczycki do nielicznych zwolenników formu³y proporcjo-
nalnej, którzy nie tylko zdawali sobie sprawê, ale tak¿e sami ods³aniali, ¿e roz-
drobnienie partyjne os³abia parlamentaryzm. Konstatowa³, ¿e wystêpuj¹ca w par-

45 Tam¿e, s. 31.
46 Tam¿e, s. 33.
47 Tam¿e, s. 33.
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lamencie wielo�æ partii utrudnia stworzenie jednolitego gabinetu, zazwyczaj wy-
musza tworzenie rz¹du koalicyjnego, a ten z kolei jest na ogó³ krótkotrwa³y, bo
popieraj¹ca go wiêkszo�æ mo¿e szybko ulec zmianie48. Spostrze¿enie to doprowa-
dzi³o go pó�niej do wniosku � równie¿ wyj¹tkowego w �wiecie zwolenników pro-
porcjonalno�ci � ¿e formu³a ta nie powinna naruszaæ fundamentalnej dla porz¹d-
ku demokratycznego zasady wiêkszo�ci w procesie podejmowania decyzji w cia³ach
kolegialnych. Zawar³ go w pracy po�wiêconej reformie ordynacji wyborczej do
sejmu galicyjskiego, przeprowadzonej w 1913 r. Pisa³ w niej: �Istotnie, zasada
przedstawicielstwa proporcjonalnego jest najs³uszniejsza. Nale¿y daæ mniejszo�ci
reprezentacjê odpowiedni¹, nale¿y uwzglêdniaæ w przedstawicielstwie wszystkie
odcienie opinii. Ale nale¿y robiæ to tak, aby przewaga wiêkszo�ci naruszona nie
zosta³a�49. Wobec postêpuj¹cego zró¿nicowania opinii publicznej utrudnione jest
podejmowanie decyzji poprzez jednomy�lno�æ. Z kolei sytuacja, gdy o decyzji roz-
strzyga stanowisko mniejszo�ci, w jego mniemaniu �z fataln¹ konieczno�ci¹ pro-
wadziæ musi i prowadzi nie do rz¹dów jakiej� okre�lonej mniejszo�ci, lecz do anar-
chii�. Wyst¹pi³ w obronie zasady wiêkszo�ci, bo uzna³, ¿e powinna istnieæ zasada
porz¹dkuj¹ca pracê cia³ kolegialnych i ¿e w³a�nie zasada wiêkszo�ci daje w ka¿-
dym konkretnym przypadku �cis³e kryterium dotycz¹ce tego, kto ma w nich pra-
wo decydowania. Konkludowa³ wiêc: �Przyjêcie zasady wiêkszo�ci jest, jak wi-
dzieli�my, konieczne dla unikniêcia anarchii�50.

 Wreszcie, by³ te¿ jednym z niewielu, którzy wskazywali, ¿e wybory propor-
cjonalne maj¹ teleologiczny sens wówczas, gdy w kraju istnieje wykszta³cony
i stabilny system partyjny. Przekonanie to wyrazi³ formu³uj¹c propozycjê praktycz-
n¹. Jak zaznaczono, III Proletariat opowiada³ siê tylko za autonomi¹ dla Króle-
stwa Polskiego. W pracy Autonomia i federalizm... L. Kulczycki pisa³, ¿e w³adz¹
prawodawcz¹ mia³ byæ w nim zwo³ywany co rok sejm, a tworzyæ go mieli pos³o-
wie wybrani na podstawie równego, powszechnego, tajnego i bezpo�redniego g³o-
sowania. Prawo g³osowania przys³ugiwa³o mê¿czyznom, którzy ukoñczyli 21 lat.
Jeden pose³ przypadaæ powinien na 50 tys. mieszkañców. Propozycjê tê opatrzy³
znamiennym komentarzem: �Jak czytelnicy wiedz¹ ze wstêpu, powszechne prawo
g³osowania wraz z systemem przedstawicielstwa ustosunkowanego daæ mo¿e pew-
no�æ, ¿e wiêkszo�æ w sejmie odpowiadaæ bêdzie wiêkszo�ci w narodzie. Jednak¿e
wybory proporcjonalne najlepiej odpowiadaj¹ swemu celowi, przy istnieniu do-
brze zorganizowanych i zdefiniowanych partii politycznych. Nie ulega w¹tpliwo-
�ci, ¿e obecnie i w najbli¿szej przysz³o�ci tworzyæ siê bêd¹ w kraju naszym partie
nowe, a istniej¹ce ulegaæ przekszta³ceniu. Dlatego te¿ natychmiastowe wprowa-
dzenie systemu wyborów proporcjonalnych nie jest konieczne�51. Byæ mo¿e dla-
tego w pracy wydanej rok pó�niej, nosz¹cej tytu³ Zwi¹zek Postêpowo-Demokra-
tyczny jako stronnictwo polityczne, idea wyborów proporcjonalnych ju¿ nie
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wyst¹pi³a. L. Kulczycki pisa³ tam, ¿e w autonomicznym Królestwie Polskim in-
stytucje przedstawicielskie � Sejm Królestwa Polskiego, Zgromadzenie Prawodaw-
cze oraz cia³a samorz¹dowe � powinny byæ wy³aniane na podstawie czteroprzy-
miotnikowego prawa wyborczego52.

Ogólnie rzecz bior¹c, w okresie przed I wojn¹ �wiatow¹ polski ruch socjali-
styczny odszed³ od popierania ordynacji wiêkszo�ciowej i w przeddzieñ niepodle-
g³o�ci jego dzia³acze byli przekonani, ¿e wybory do sejmu odrodzonej Polski po-
winny byæ proporcjonalne. Podobna ewolucja zasz³a tak¿e w innych polskich
ruchach politycznych � ludowym czy chrze�cijañsko-spo³ecznym. W odró¿nieniu
jednak od nich, w wypadku socjalistów zmiana stanowiska by³a dalej id¹ca. Idea
wyborów proporcjonalnych sta³a siê u socjalistów wrêcz dogmatem my�lowym
i programowym. Wp³ynê³o na to wiele czynników. Do ukszta³towania siê dogma-
tycznego stanowiska w sprawie formu³y wyborczej niew¹tpliwie przyczyni³a siê
popularno�æ w obrêbie II Miêdzynarodówki uchodz¹cego za wzorcowy program
erfurckiego SPD z 1891 r. � na zasadzie solidarno�ci has³o proporcjonalno�ci wy-
borów przyjmowa³o siê w wielu partiach socjaldemokratycznych53. Socjali�ci zda-
wali sobie sprawê tak¿e z tego, ¿e zasada wyborów proporcjonalnych jest korzy-
stna dla nich tam, gdzie nie s¹ akceptowani. �Robotnik� akcentowa³ w 1919 r., ¿e
w wyborach przeprowadzonych w Austrii proporcjonalny system wyborczy da³ so-
cjalistom mandaty w okrêgach, które wcze�niej by³y dla nich niedostêpne54. Przy-
dawa³o to racji ich twierdzeniu, ¿e wybory proporcjonalne dobrze s³u¿¹ mniejszo-
�ciom politycznym.

Istnia³y tak¿e merytoryczne wzglêdy sk³aniaj¹ce socjalistów do forsowania pro-
porcjonalnego systemu wyborczego. Jak zaznaczono, byli przekonani, ¿e system
wiêkszo�ciowy w rzeczywisto�ci prowadzi do rz¹dów mniejszo�ci oraz krzywdzi
istniej¹ce w spo³eczeñstwie grupy mniejszo�ciowe. Piêcioprzymiotnikowa ordy-
nacja wyborcza odpowiada³a tak¿e klasowej wizji pañstwa � jak¹ operowali so-
cjali�ci � pañstwa zorganizowanego na wzór socjalistyczny. W ich przekonaniu
odrodzona Polska powinna byæ Polsk¹ ludow¹. Oznacza³o to, ¿e jej ustrój poli-
tyczny i tak¿e spo³eczny powinny byæ przesi¹kniête demokracj¹. Ju¿ w listopa-
dzie 1916 r. w �Robotniku� pisano: �W szczególno�ci domagaæ siê ju¿ dzisiaj po-
winni�my, by wszystkie instytucje polityczne, które tworz¹ siê, lub tworzyæ siê bêd¹
w kraju naszym pochodzi³y z wyborów i opiera³y siê na powszechnym, równym,
tajnym, bezpo�rednim i proporcjonalnym g³osowaniu oraz by urz¹dzenia Polski

Niepodleg³o�ciowy socjalizm wobec formu³y wyborczej (do 1919 r.)

52 L. K u l c z y c k i, Zwi¹zek Postêpowo-Demokratyczny jako stronnictwo polityczne, Warszawa
1907.

53 PPS przywi¹zywa³a wagê do programu erfurckiego. Np. w 1919 r. w �Robotniku� publikowa-
no program autorstwa Rudolfa Hilferdinga. Pisa³ on m.in.: �Partia stoi na zasadniczym stanowisku
programu erfurckiego � Jest ona rzeczniczk¹ ca³kowitej, nieograniczonej demokracji, ca³kowitej
wolno�ci prasy, stowarzyszeñ i zgromadzeñ. Odrzuca wszelk¹ politykê buntów i uwa¿a przemoc
w polityce wewnêtrznej i zewnêtrznej za dozwolon¹ tylko dla odparcia przemocy. Uwa¿a zwo³anie
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zabezpiecza³y ludowi szerokie prawodawstwo spo³eczne, jako to: ochronê pracy
z oznaczeniem minimalnej pracy w ka¿dym zawodzie i 8-godzinnym dniem robo-
czym, ubezpieczenie od choroby, nieszczê�liwych wypadków pracy, na staro�æ
i w razie bezrobocia, tudzie¿ pensje dla wdów i sierot; objêcie przez pañstwo pol-
skie w interesie pracowników i ca³ego narodu �rodków komunikacji, kopalñ, wód
i lasów, reformê gospodarki ch³opskiej w duchu socjalizmu municypalnego � po-
prawê bytu rzesz bezrolnych i ma³orolnych w³o�cian za pomoc¹ demokratycznej
reformy rolnej�55.

Wizja Polski jako pañstwa ludowego w swej podstawie mia³a ulokowany czyn-
nik arytmetyczny. Socjali�ci byli przekonani, ¿e w demokratycznej Polsce w³adzê
sprawowaæ powinny te si³y, które s¹ w spo³eczeñstwie najliczniejsze; rozwi¹zanie
takie uwa¿ali za sprawiedliwe. Socjali�ci uwa¿ali te¿, ¿e w³adza ludu � ch³opów
i robotników � nie mo¿e byæ realizowana bezpo�rednio, lecz za po�rednictwem par-
lamentu. St¹d te¿ przywi¹zywali wagê do ustanowienia takiej ordynacji, która w ich
przekonaniu pozwala³a ludowi przej¹æ w³adzê za pomoc¹ parlamentu, a w szcze-
gólno�ci � spo�ród piêciu przymiotników � interesowa³o ich szczególnie to, by
wybory do sejmu by³y równe, powszechne i proporcjonalne. Idea równo�ci wybo-
rów skierowana by³a przeciwko wystêpuj¹cym wcze�niej praktykom organizowa-
nia wyborów w kuriach wyborczych � ta praktyka by³a korzystna dla grup posia-
daj¹cych. Powszechno�æ wyborów � rozumiana w ten sposób, ¿e mog¹ w nich
uczestniczyæ kobiety i mê¿czy�ni w wieku 20�21 lat � oznacza³a doj�cie do g³osu
tych grup, które liczebnie przewa¿a³y � ch³opów i robotników. Z kolei zasada pro-
porcjonalno�ci wyborów mia³a przypieczêtowaæ przewagê w parlamencie warstw
najbardziej w Polsce licznych. Przyjmowano tu � w³a�ciwie automatycznie � nie-
zbyt poprawne za³o¿enie, wskazuj¹ce na to, ¿e grupy uznawane przez socjalistów
za lud bêd¹ g³osowa³y na partie uznawane za ludowe. A wiêc przyjmowano, ¿e
ch³opi bêd¹ g³osowaæ na partie ludowe, robotnicy � na partiê robotnicz¹, czyli PPS.
Wp³yw zwi¹zanego ze sprawiedliwo�ci¹ czynnika arytmetycznego na wybór wa-
riantu ordynacji wyborczej widoczny by³ m.in. w polemice, jaka polscy socjali�ci
prowadzili z komunistami, w ogóle kwestionuj¹cymi parlamentaryzm i w 1919 r.
bojkotuj¹cymi wybory do Sejmu Ustawodawczego. Przed wyborami, w styczniu
1919 r. ukaza³ siê w �Robotniku� tekst Bronis³awa Siwika pt. Pytania i odpowie-
dzi. Pisa³ on tak: �Dlaczego nasi anarchi�ci � komuni�ci boj¹ siê sejmu? Dlaczego
z góry nazywaj¹ cia³o, wy³onione z wyborów powszechnych, reakcyjnym? Dla-
czego przeciwstawiaj¹ mu »dyktaturê proletariatu«? Oto szereg pytañ, na które ka¿-
dy u�wiadomiony proletariusz winien daæ sobie i otoczeniu odpowied�. Konstytu-
anta, czyli sejm ustawodawczy, ma byæ tym przedstawicielstwem narodu, które
postanowi, jaki ma byæ ustrój Polski, jakie maj¹ zapanowaæ w niej stosunki go-
spodarcze, spo³eczne i polityczne. Do Konstytuanty maj¹ wybieraæ pos³ów wszy-
scy: zarówno robotnik miejski, jak i fabrykant; zarówno robotnik wiejski i w³o-
�cianin ma³orolny, jak obszarnik; zarówno dozorca domowy, jak �ci¹gaj¹cy w pocie
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czo³a lichwiarskie komorne z lokatorów kamienicznik; zarówno wysuszony i ma-
towy urzêdnik biurowy, jak rozp³ywaj¹cy siê i �wiec¹cy pryncypa³, bankier. Olbrzy-
mi¹ wiêkszo�æ ludno�ci Polski stanowi¹ w³o�cianie i robotnicy, czyli lud pracuj¹-
cy. Ta olbrzymia wiêkszo�æ wy�le do sejmu swoich przedstawicieli. Jaka¿ wiêc
bêdzie wiêkszo�æ przewa¿aj¹ca w sejmie? Taka jak¹ wybior¹ w³o�cianie i robot-
nicy. Jaki bêdzie ustrój przysz³ej Polski? Taki, jaki ustanowi¹ przedstawiciele w³o-
�cian i robotników, o ile pójd¹ rêka w rêkê, o ile bêd¹ dzia³aæ spo³em. Czegó¿ wiêc
boj¹ siê nasi anarchio-komuni�ci? Dlaczego wzywaj¹ robotników do bojkotu sej-
mu! Oto nie wierz¹ zarówno w³o�cianom, jak robotnikom. Oto uwa¿aj¹ masy lu-
dowe za zbyt ciemne, by mog³y o sobie stanowiæ. Oto boj¹ siê, ¿e robotnicy i w³o-
�cianie wybior¹ do sejmu swych wrogów klasowych. I trzeba przyznaæ, ¿e pod tym
wzglêdem, jak pod wielu innymi, pogl¹dy naszych anarchio-komunistów s¹ bli�-
niaczo podobne do pogl¹dów naszej bur¿uazji. Wszak bur¿uazja nasza równie¿
uznaje masy ludowe [za] ciemne i niewyrobione oraz pragnê³aby ich do sejmu nie
dopu�ciæ. I ta tylko zachodzi pomiêdzy nasz¹ bur¿uazj¹ a anarchio-komunistami
ró¿nica, ¿e pierwsza chcia³aby sfa³szowaæ wolê mas ludowych w sejmie, a ci dru-
dzy � poza sejmem � Zwyciêstwo wiêc robotników i ch³opów bezrolnych i ma-
³orolnych da im w³adzê. Ale w³a�nie nie takiej w³adzy chc¹ anarchio-komuni�ci.
Dyktatura proletariatu, tak jak oni j¹ pojmuj¹, ma to byæ w³adza oparta tylko na
przemocy, w³adza, gdzie mniejszo�æ narzuca swa wolê wiêkszo�ci�56.

Stanowisko socjalistów w sprawie formu³y wyborczej mia³o praktyczne kon-
sekwencje. Oddzia³ywa³o na przyjmowanie konceptu wyborów proporcjonalnych
przez inne ugrupowania polityczne, szczególnie silny by³ tu wp³yw na lewicowe
partie ch³opskie. �rodowiska te, za spraw¹ rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, wpro-
wadzi³y formu³ê proporcjonaln¹ do ordynacji wyborczej z 28 XI 1918 r., na której
podstawie w styczniu 1919 r. przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego.

DER UNABHÄNGIGKEITSSOZIALISMUS UND DAS WAHLRECHT
Die organisierte Arbeiterbewegung stand dem Wahlrecht zu den verschiedenen Vertretungs-

Körperschaften unterschiedlich gegenüber. Die revolutionäre Strömung, die mit einer marxistischen
Vision behaftet war, bagatellisierte den parlamentarischen Weg zur Umwandlung der kapitalistischen
Wirklichkeit. Die reformistische Strömung legte einen Wert auf das demokratische Wahlrecht, wobei
sie den Akzent darauf legte, dass die allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen und die
Wahlen nach Mehrheitswahlrecht, am besten in Mandat-Wahlkreisen durchgeführt werden konnten.
An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts vertrat die Polnische Sozialistische Partei (PPS) im
Königreich Polen und die Polnische Sozialdemokratische Partei Galiziens und Schlesiens (PPS-D)
diese Position.

Unter dem Einfluss der deutschen Sozialdemokratie veränderte sich die Haltung der polnischen
Sozialisten in Fragen des Wahlrechts. Die seit 1907 von Józef Pi³sudski geleitete Polnische
Sozialistische Partei � Revolutionsfraktion und nach ihr die anderen sozialistischen Gruppierungen
betonten immer mehr, dass die Wahlen zum zukünftigen polnischen Parlament proportional sein
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sollten. Die Sozialisten machten aus dem proportionalen Wahlsystem den fünften Wahlgrundsatz.
Sie legten großen Wert darauf, indem sie meinten, dass die Mehrheitsformel einerseits zu einer
Minderheitregierung führen kann, andererseits � ungerecht ist, weil darunter die in der Gesellschaft
anwesenden Minderheiten leiden. Ihrer Meinung nach sollten die Proporzwahlen im Parlament die
gerechte Repräsentanz der in der Gesellschaft existierenden politischen Kräften sein. Diese Einstellung
übte einen großen Einfluss auf die Einführung des Proporzwahlsystems bei den Wahlen zum Sejm
aus, die 1919 stattgefunden haben.

Allerdings akzeptierten in der polnischen sozialistischen Unabhängigkeitsbewegung nicht alle
Führer die Proporz-Wahlformel. In dem Aufsatz wird die Haltung von F. Perl beschrieben, der diese
Formel vertrat. Es wird darüber hinaus die Meinung von W. Jodko-Narkiewicz präsentiert, der ein
Befürworter des Mehrheitswahlrechts war, die in den kleinen, aus einem Mandat bestehenden
Wahlkreisen durchgeführt wurden. Auch Meinungen von anderen Parteiführern werden im dem
vorliegenden Aufsatz kurz skizziert.
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