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PROBLEM ORGANIZACJI

POLSKIEGO KOMITETU WYBORCZEGO

W GALICJI W 1873 ROKU

Wybrany w 1873 r. austriacki parlament ró ni  si  od poprzednich. Spowodo-

wa a to zmiana ordynacji wyborczej dokonana wiosn  1873 r. Moc  ustawy z dnia

2 IV 1873 r. zwi kszono liczb  cz onków izby ni szej parlamentu. Przy wyborach

zachowano wprawdzie system kurialny, ale deputowani byli wybierani przez wy-

borców, a nie przez pos ów sejmów krajowych. Zmiany te s  pocz tkiem nowego

etapu zarówno w dziejach parlamentaryzmu austriackiego, jak i w historii wybo-

rów w Galicji1. Od 1873 r. pos ów do sejmów krajowych i do Rady Pa stwa wy-

bierano w ró nym czasie i w ró nych okr gach wyborczych. Stawia o to przed orga-

nizatorami kampanii wyborczych nowe zadania. By o to widoczne szczególnie

w 1873 r., gdy wybory wed ug nowej ordynacji odbywa y si  po raz pierwszy,

a kampania by a wyj tkowo ostra. Starli si  w niej zwolennicy ró nych koncep-

cji organizacji monarchii habsburskiej. W Galicji na atmosfer  kampanii wp y-

wa  tak e fakt, e na istniej ce podzia y polityczne na o y y si  cz ciowo podzia-

y narodowe.

Prace nad powo aniem polskiego komitetu wyborczego rozpocz to ju  w pierw-

szej po owie kwietnia 1873 r.2 Impuls do ich rozpocz cia wyszed  z dwóch o rod-

ków. Jeden tworzy a grupa polityków skupionych wokó  Floriana Ziemia kowskiego

i w Klubie Post powym Polskim, któr  wspiera  „Dziennik Polski”. W pi mie tym

ju  na pocz tku kwietnia pojawi o si  wezwanie do stworzenia „centralnego ko-
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1 J. Zdrad a, Galicyjskie wybory sejmowe i parlamentarne w latach 1861–1889, „Rocznik Bi-

blioteki PAN w Krakowie” 19 (1973), s. 234–235.
2 Równie wcze nie w 1873 r. rozpocz li organizowanie komitetów wyborczych Rusini i ydzi

(Sprawozdanie dyrektora policji we Lwowie F.K. Smidowicza z 2 V 1873 r. o przebiegu walnego

zgromadzenia stowarzyszenia „Rada Ruska” w dniu 29 IV 1873 r., CDIA, f. 146, op. 7, spr. nr 4053,

k. 116–118; R. Maneki n, Politics, Religion, and National Identity: The Galician Jewish Vote in the

1873 Parliamentary Elections, „Polin” 12 (1999), s. 105; H. Koz i ska-Wi t t, Die Krakauer Jüdische

Reformgemeinde 1864–1874, Frankfurt am Main 1999, s. 268. Wczesne rozpocz cie kampanii wy-

borczej t umaczy si  znaczeniem wyborów w 1873 r. (J. Zdrad a, op. cit., s. 237). Poza tym ich ter-

min d ugo nie by  og aszany, spodziewano si  zapewne, e mog  zosta  og oszone wcze niej.



216

mitetu przedwyborczego na ca y kraj”3. Drugim o rodkiem by a grupa polityków

skupionych wokó  Kornela Krzeczunowicza, w wi kszo ci pos ów do Sejmu Kra-

jowego. Grupa dzia aj ca pod przewodnictwem Ziemia kowskiego wykaza a si

wi ksz  sprawno ci . Na jednym z jej zebra , w po owie kwietnia, powo ano ko-

mitet centralny, maj cy zaj  si  organizacj  kampanii wyborczej w Galicji. Do

wspó pracy zacz to zaprasza  tak e innych polityków. Spotka o si  to z przeciw-

dzia aniem grona skupionego wokó  Krzeczunowicza, które sta o na stanowisku,

e ogólnokrajowy komitet wyborczy dla Galicji powinien zosta  wybrany i repre-

zentowa  w miar  szerokie spektrum polityczne4. Stanowisko takie wspiera a „Ga-

zeta Narodowa”5. Zwolennicy tego pogl du zorganizowali 17 kwietnia spotkanie

19 pos ów do Sejmu Krajowego przebywaj cych we Lwowie, którzy uchwalili

zwo a  na dzie  7 maja do Lwowa spotkanie polskich pos ów Sejmu Krajowego,

czyli Polskiego Ko a Sejmowego (dalej: PKS). Równocze nie toczy y si  rozmo-

wy mi dzy przedstawicielami obydwu grup. Pocz tkowo nie przynosi y one rezul-

tatów, politycy skupieni wokó  Ziemia kowskiego proponowali, aby na zjazd po-

selski zaprosi  tak e grup  wyborców równ  liczbie zaproszonych pos ów. Postulat

ten zosta  odrzucony. Osi gni to jednak kompromis. Uzgodniono, e powo any do

kierowania wyborami komitet b dzie si  sk ada  „z osób, które do sprawy kiero-

wania agitacj  wyborcz  s  najzdolniejsze, bez wzgl du na to, czy s  pos ami lub

nie”, i powo ano czteroosobow  komisj  maj c  przygotowa  na zjazd poselski

wnioski dotycz ce organizacji akcji wyborczej. Do komisji zaproszono dwóch stron-

ników Ziemia kowskiego. To spowodowa o, e stworzony przez jego zwolenników

komitet zaprzesta  dzia alno ci6. Planowane spotkanie PKS nie odby o si  w pier-

wotnie wyznaczonym terminie, kolidowa  on bowiem z uroczysto ciami zwi za-

nymi z inauguracj  dzia alno ci Akademii Umiej tno ci w Krakowie. O przesu-

ni cie terminu zabiegali szczególnie politycy z zachodniej cz ci Galicji, którym

bardzo zale a o na udziale w zje dzie7.

Zjazd PKS odby  si  ostatecznie 10 maja. Od y  na nim stary konflikt. Okaza o

si  bowiem, e czteroosobowa komisja maj ca przygotowa  materia y na spotka-

nie pos ów faktycznie nie podj a dzia alno ci8. Podczas obrad zg oszono wi c kilka
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3 „Dziennik Polski” (dalej: Dz. Pol.) nr 80 z 3 IV 1873 r.
4 „Gazeta Narodowa” (dalej: Gaz. Nar.) nr 93 z 17 IV 1873 r., nr 94 z 18 IV 1873 r.; „Kraj”

nr 90 z 19 IV 1873 r., nr 91 z 20 IV 1873 r.
5 Gaz. Nar. nr 92 z 16 IV 1873 r.
6 Dz. Pol. nr 110 z 9 V 1873 r., nr 111 z 10 V 1873 r.; Gaz. Nar. nr 94 z 18 IV 1873 r., nr 95

z 19 IV 1873 r., nr 96 z 20 IV 1873 r., nr 97 z 22 IV 1873 r.; C. Brzoza, Lwowskie wybory (1873–1879)

do Rady Pa stwa w wietle prasy, w: Celem nauki jest cz owiek... Studia z historii spo ecznej i go-

spodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urba skiej, red. P. Franaszek, Kraków 2000, s. 56.
7 List L. Wodzickiego do A.J. Potockiego z 21 IV 1873 r., Archiwum G ówne Akt Dawnych (dalej:

AGAD), Archiwum Potockich z a cuta, rkps nr 2666, k. 12–14; List H. Wodzickiego do A.J. Po-

tockiego z 27 IV 1873 r., AGAD, Archiwum Potockich z a cuta, rkps nr 2664, k. 40–42; List A.J.

Potockiego do K. Krzeczunowicza z 29 IV 1873 r., LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/V), k. 14.
8 Komisja sk ada a si  z K. Krzeczunowicza, J. Wereszczy skiego i, reprezentuj cych rodowi-

sko bliskie F. Ziemia kowskiemu, M. Kabata i W. D browskiego. Zebra a si  19 kwietnia i powie-
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propozycji organizacji kampanii wyborczej. W asne projekty przedstawili nale -

cy do czteroosobowej komisji K. Krzeczunowicz i Maurycy Kabat, oprócz nich

wnioski co do organizacji akcji wyborczej zg osili Józef Baum, Antoni Golejew-

ski i Leonard W yk. Po dyskusji prace nad projektami i wnioskami przekazano

pi cioosobowej komisji sk adaj cej si  z K. Krzeczunowicza, M. Kabata, J. Bau-

ma, Kazimierza Grocholskiego i Juliana Dunajewskiego9. Projekty zg oszone przez

Krzeczunowicza i Kabata by y du o lepiej dopracowane ni  pozosta e wnioski. Oby-

dwa zak ada y powo anie tymczasowego komitetu (b d  te  komisji), który mia -

by zaj  si  organizowaniem akcji wyborczej w pocz tkowym okresie i doprowa-

dzi  do powo ania sta ego centralnego komitetu wyborczego. Krzeczunowicz

zak ada , e komitet ten winien sk ada  si  z dwóch oddzia ów – lwowskiego i kra-

kowskiego, ale nie na tym polega a zasadnicza ró nica mi dzy projektami. „Dzien-

nik Polski” twierdzi , e projekt Krzeczunowicza oddawa  ca  akcj  wyborcz

„w r ce pos ów”, projekt Kabata za  „w r ce wyborców, nie wy czaj c z niej po-

s ów”10. Rzeczywi cie mo na by o tak twierdzi , projekt Krzeczunowicza bowiem

zak ada  oddanie kierownictwa akcji wyborczej w pocz tkowym okresie w r ce

prezesów rad powiatowych, burmistrzów, „a w razie potrzeby tak e innych m -

ów wp ywowych”, w projekcie Kabata za  akcj  wyborcz  mieli inicjowa  mar-

sza kowie powiatowi, burmistrzowie miast i prezesi izb przemys owo-handlowych,

ale decyzje mieli podejmowa  „wszyscy wyborcy”11. Wniosek Golejewskiego by

zbli ony do projektów Krzeczunowicza i Kabata, nie zawiera  jednak adnych

szczegó ów12. Równie ogólne by y wnioski pochodz cych z zachodniej cz ci Ga-

licji Bauma i W yka. Ró ni y si  jednak od pozosta ych. Zak ada y bowiem na-

tychmiastowe powo anie komitetu centralnego kieruj cego wyborami, który mia

si  podzieli  na dwa „oddzia y”, dla wschodniej i zachodniej Galicji. Ka dy z od-

dzia ów mia  prawo do kooptacji cz onków13. Po dyskusji pi cioosobowa komisja

popar a wniosek Bauma. To samo zrobi o PKS. Wprawdzie wniosek Bauma mówi

o powo aniu jednego „komitetu centralnego” podzielonego na dwa „oddzia y”,

lwowski i krakowski, ale w praktyce mo emy mówi  o wyborze dwu komitetów.

Komitet lwowski mia  liczy  11 cz onków, a krakowski dziewi ciu, do ka dego

mo na by o dokooptowa  od trzech do pi ciu osób14.

Problem organizacji polskiego komitetu wyborczego w Galicji w 1873 roku

rzy a K. Krzeczunowiczowi przygotowanie projektów wniosków dla PKS. K. Krzeczunowicz dopie-

ro tu  przed spotkaniem 10 maja chcia  zapozna  komisj  z efektem swoich prac (Dz. Pol. nr 111

z 10 V 1873 r., nr 112 z 11 V 1873 r.; Gaz. Nar. nr 97 z 22 IV 1873 r.).
9 Dz. Pol. nr 112 z 11 V 1873 r.; Gaz. Nar. nr 114 z 11 V 1873 r.
10 Dz. Pol. nr 112 z 11 V 1873 r.
11 Projekt autorstwa K. Krzeczunowicza, LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/IIa), k. 44–45; Projekt autor-

stwa M. Kabata, LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/IIa), k. 43, 48.
12 Wniosek A. Golejewskiego, LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/IIa), k. 46.
13 Wniosek J. Bauma, LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/IIa), k. 47; Wniosek L. W yka, LNB, f. 63, spr. nr

9 (9/IIa), b.n.k. (po k. 45).
14 Brulion pisma namiestnika Galicji A. Go uchowskiego do ministra spraw wewn trznych J. Las-

sera z 12 V 1873 r., CDIA, f. 146, op. nr 10, spr. nr 3, k. 5–6; Dz. Pol. nr 113 z 13 V 1873 r.; Gaz.

Nar. nr 115 z 13 V 1873 r., nr 116 z 14 V 1873 r.; C. Brzoza, op. cit., s. 56.
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Przyczyn sporu, który wybuch  mi dzy politykami polskimi przy organizacji

kampanii wyborczej w 1873 r., nale y szuka  w do wiadczeniach kampanii pro-

wadzonych w poprzednich latach. Inicjowanie kampanii wyborczej przez pos ów

do Sejmu Krajowego, które w 1873 r. budzi o takie kontrowersje, nie by o niczym

nowym. Wprawdzie przed wyborami do Sejmu Krajowego w 1861 r. organizowa-

nie komitetów wyborczych by o niejako ruchem oddolnym, ale nie by o tak ju

w 1867 r.15 Wtedy to Polskie Ko o Poselskie powo a o Centralny Komitet Wybor-

czy (dalej: CKW), a faktycznie dwa komitety centralne dla wschodniej i zacho-

dniej cz ci Galicji16. Warto doda , e tego typu rozwi zanie stosowano tak e przy

organizacji polskiego Komitetu Wyborczego przy wyborach do sejmu pruskiego,

parlamentu pó nocnoniemieckiego, a pó niej do parlamentu Rzeszy. Do wzorów

pozna skich nawi zywano zreszt  w 1873 r. w Galicji. Podczas dyskusji toczo-

nych we Lwowie w kwietniu 1873 r. zwi zany z grup  Krzeczunowicza Antoni

Ma ecki „jako sposób wytworzenia centralnego komitetu przedwyborczego wska-

za  […] Pozna skie”. Na ladowanie stosowanych tam rozwi za  mia o zapobiec

powstawaniu konfliktów. W trakcie zjazdu Polskiego Ko a Poselskiego „Gazeta Na-

rodowa” sugerowa a, „ e przyj ty b dzie regulamin [wyborczy] uchwalony przez

ko o naszych pos ów w Pozna skim”17. Inne rozwi zanie przyj to w 1870 r. Wte-
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15 W 1861 r., informuj c o rozpocz ciu dzia alno ci, cz onkowie CKW dla zachodniej cz ci Ga-

licji pisali o genezie jego powstania: „znaczna liczba obywateli porozumiewawszy si  wzajemnie,

objawi a yczenie, aby ni ej podpisani utworzyli Komitet” („Czas” nr 62 z 15 III 1861 r.). Szerzej

powody takich dzia a  przedstawiono w sprawozdaniu podsumowuj cym dzia alno  Komitetu: „Jak

skoro przedsi brane przez rz d przygotowawcze kroki i rozporz dzenia zapowiedzia y niedaleki ter-

min sejmu, wnet ca e obywatelstwo kraju uczu o potrzeb  takiego wspólnego porozumienia si  wzgl -

dem kandydacyi pos ów sejmowych, jakie w podobnych razach konstytucyjnego zawodu wsz dzie

zwyczajem ustalone by o. Nie mog o ono by  ani do  wczesnem, ani do  powszechnem, raz dlate-

go, i  przepisy rz dowe wzbrania y potrzebnych i skutecznych narad publicznie jawnych, drugi raz

za  z powodu, i  listy wyborców, niemal w ostatnich dopiero dniach tu  przed stanowczemi wybora-

mi og oszonemi zosta y. Na drodze jednak e prywatnego znoszenia si  jakoby tylko przyjacielskich

i s siedzkich, lecz mniej wi cej licznych kó ek, mo na by o doj  do tego, i  w chwili og oszenia

ordynacji krajowej, ustawy wyborczej i terminu sejmu, nast pi a ju  by a zgoda znacznej liczby oby-

wateli nie tylko na my l komitetu centralnego spraw  wyborów kieruj cego, lecz i na osoby sk ada

go maj ce” („Czas” nr 81 z 7 IV 1861 r.).
16 „Czas” nr 2 z 3 I 1867 r. O roli PKS w inicjowaniu akcji wyborczej w nast puj cy sposób pisa

lwowski korespondent „Czasu”: „Ko o sejmowe stanowi ce niezaprzeczon  powag , pewne dla kra-

ju kierownicze cia o zanim si  rozprys o wraz z zamykaj cym si  Sejmem – podj o krok niezaprze-

czenie le cy w jego kompetencji, a nawet po cz ci b d cy jego obowi zkiem naznaczenia komite-

tu przedwyborczego. Jest to jedyne ogniwo, które spaja jedn  kadencj  z drug , które wprowadza

pewien zwi zek mi dzy t  reprezentacj , która w niczem zaufania kraju nie zawiod a z jej przysz ym

nast pc ”; „Czas” nr 8 z 10 I 1867 r. (s. 2 – korespondencja: Lwów 3 I). Szerzej na temat wyborów

w 1867 r., zob.: J. Zdrad a, Wybory do galicyjskiego Sejmu Krajowego w 1867 r., „Rocznik Bibliote-

ki PAN w Krakowie” 9 (1963), s. 39–96.
17 Gaz. Nar. nr 94 z 18 IV 1873 r., nr 114 z 11 V 1873 r.; L. Trzec iakowsk i, Pos owie polscy

w Berlinie 1848–1928, Warszawa 2003, s. 162–164. Przy organizacji kampanii wyborczej do parla-

mentu pó nocnoniemieckiego na prze omie 1866 i 1867 r. Polacy w Prusach stan li przed podobnymi

problemami, jak Polacy w Galicji w 1873 r., cho by z tego powodu, e okr gi wyborcze do sejmu

pruskiego nie by y takie same, jak okr gi wyborcze do parlamentu pó nocnoniemieckiego. W projek-

tach zg oszonych podczas obrad PKS przez K. Krzeczunowicza i M. Kabata mo na doszuka  si  podo-
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dy Komitet Centralny zarówno dla wschodniej, jak i zachodniej cz ci Galicji zo-

sta  powo any na zje dzie prezesów rad powiatowych. By a to inicjatywa K. Gro-

cholskiego, który wyst pi  „jako by y przewodnicz cy ostatniej delegacji sejmo-

wej”, czyli Ko a Polskiego w Wiedniu18. Nie spotka a si  ona z powszechn

akceptacj , co doprowadzi o do powstania konkurencyjnych polskich komitetów

wyborczych skupiaj cych polityków z kr gów demokratycznych. rodowisko de-

mokratów nie zachowa o jednak w 1870 r. jedno ci, sk ócenie spowodowa o ich

pora k  w wyborach19. To wypadki towarzysz ce wyborom do Sejmu Krajowego

w 1870 r. wywo a y obawy cz ci polityków przed przej ciem kierownictwa ko-

mitetu wyborczego przez zwolenników jednej opcji politycznej. Grupa polityków

skupionych wokó  Ziemia kowskiego obawia a si , e gdy inicjatyw  tworzenia

komitetu wyborczego przejmie PKS, zostanie pozbawiona wp ywu na jego sk ad,

kszta t i program wyborczy, a w konsekwencji jej cz onkowie i sympatycy strac

szans  wyboru do Rady Pa stwa20.

W 1873 r. sytuacja wygl da a jednak inaczej ni  trzy lata wcze niej. Zmieni a

si  zreszt  tak e ju  w trakcie organizowania komitetu wyborczego. 23 kwietnia

zosta a og oszona nominacja ministerialna Ziemia kowskiego. Mia  on odpowia-

da  w rz dzie za sprawy galicyjskie. Decyzja Ziemia kowskiego obj cia funkcji

ministerialnej wywo a a w Galicji liczne g osy krytyczne, ale nie wszyscy byli z niej

niezadowoleni. Konserwaty ci z zachodniej cz ci Galicji przyj li j  dobrze. Wie-

dzieli o planowanej nominacji Ziemia kowskiego i zabiegali, aby jej og oszenie

nast pi o przed zjazdem PKS, chcieli wi c, aby mia a wp yw na obraduj cych. Byli

te  licznie reprezentowani na zje dzie21. W trakcie dyskusji 10 maja przedstawi-

Problem organizacji polskiego komitetu wyborczego w Galicji w 1873 roku

bie stw do rozwi za  zastosowanych w regulaminie wyborczym u ywanym przez Polaków w Niem-

czech. Regulamin ten zosta  zreszt  opublikowany w prasie pozna skiej w lipcu 1873 r. w zwi zku

z kampani  przed wyborami do sejmu pruskiego, które mia y miejsce w listopadzie 1873 r. („Dzien-

nik Pozna ski” nr 151 z 4 VII 1873 r.).
18 K. Grocholski wyja nia  swoje dzia anie obawami przed powstaniem kilku polskich komite-

tów wyborczych. Próbowa  sk oni  do wzi cia inicjatywy marsza ka Sejmu Krajowego L. Sapieh ,

ten jednak odmówi , t umacz c, e „chce zachowa  stanowisko bezstronne” (List K. Grocholskiego

do H. Wodzickiego z 20 IV 1870 r., za czone pismo z 19 IV 1870 r. skierowane przez K. Grochol-

skiego do prezesów rad powiatowych i prezydentów Lwowa i Krakowa zapraszaj ce ich na spotka-

nie 2 V 1870 r. we Lwowie, ZNiO, rkps nr 11755/II, k. 173, 175–177).
19 Szerzej na temat wyborów w 1870 r. zob.: Z. F r a s, Demokraci w yciu politycznym Galicji

w latach 1848–1873, Wroc aw 1997, s. 189–194; i de m, Florian Ziemia kowski (1817–1900). Bio-

grafia polityczna, Wroc aw 1991, s. 132–136; S. P i j a j, Mi dzy polskim patriotyzmem a habsbur-

skim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych w monarchii habsburskiej (1866–1871), Kra-

ków 2003, s. 337–341.
20 Popieraj cy F. Ziemia kowskiego Dz. Pol. zarzuca  wr cz K. Krzeczunowiczowi, e wspólnie

z L. i A. Sapiehami chce post pi  jak K. Grocholski w 1870 r. i zorganizowa  11 maja zjazd preze-

sów rad powiatowych (Dz. Pol. nr 112 z 11 V 1873 r.). Gaz. Nar. zaprzeczy a tym doniesieniom (Gaz.

Nar. nr 116 z 14 V 1873 r.).
21 Z. Fra s, Florian Ziemia kowski…, s. 159–160. W li cie do A.J. Potockiego L. Wodzicki pisa :

„Daleko wa niejszem wydaje mi si  zjazd [Sejmowego] Ko a Polskiego 7 maja we Lwowie, b dzie

to wst p do nowej akcji, od którego bardzo wiele w przysz o ci zale e  mo e. Pisz  o tem, bo praw-

dopodobnie nie b d  ju  teraz w Wiedniu, a bardzo pragn  Pana namówi , a eby  by  na tym zje -

dzie. Uwa am tak e za rzecz wielkiej wagi, o ile nic si  nie zmieni o w sprawie powo ania Ziemia -
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ciel tego rodowiska J. Dunajewski wyst pi  z wnioskiem, zbie nym z polityk  for-

sowan  przez Ziemia kowskiego, i  nale y bra  „czynny udzia ” w obradach Rady

Pa stwa22. Wida  zatem w tym czasie wyra ne zbli enie konserwatystów krakow-

skich i Ziemia kowskiego. Mo na s dzi , e po nominacji Ziemia kowskiego na

ministra zmieni  si  te  stosunek do niego i jego zwolenników cz ci polityków

polskich ze wschodniej Galicji. Minister Ziemia kowski móg  pomóc w kampanii

wyborczej. Zapewne tymi czynnikami nale y t umaczy  przyj cie przez Polskie

Ko o Sejmowe ogólnego wniosku Bauma i wybór do powo anych komitetów wy-

borczych przedstawicieli wszystkich grup politycznych; w ród wybranych tylko

cz  by a pos ami. Przej cie inicjatywy przez pos ów zwi zanych z Krakowem

u atwi o im tak e zachowanie tradycji odr bno ci komitetu prowadz cego kampa-

ni  w zachodniej cz ci kraju.

Jak wspomniano, CKW dla wschodniej cz ci Galicji liczy  11 cz onków. Spo-

ród nich tylko sze ciu by o pos ami. Ukonstytuowa  si  ju  11 maja, na prezesa wy-

brano K. Grocholskiego, a na jego zast pc  Seweryna Smarzewskiego. Do pocz tku

wrze nia to on faktycznie kierowa  pracami Komitetu. Ju  na pierwszym posiedze-

niu nale cy do Komitetu bliski Ziemia kowskiemu Kabat zaproponowa  uzupe nie-

nie jego sk adu, wniosek ten jednak upad 23. Nowych cz onków dokooptowano do-

piero 18 lipca, w ród pi ciu zaproszonych do wspó pracy by o dwóch pos ów. Komitet

w rozszerzonym sk adzie rozpocz  dzia alno  na pocz tku sierpnia, wtedy wybra-

no jego dwóch sekretarzy. Byli nimi dokooptowani w lipcu Filip Zucker i Tadeusz

Romanowicz24. CKW dla zachodniej cz ci Galicji ukonstytuowa  si  dopiero

29 maja. Przewodniczy  mu Miko aj Zyblikiewicz, na zast pc  prezesa wybrano Józe-

fa Bauma. Komitet mia  liczy  dziewi ciu cz onków, ale jedna z wybranych osób

nie w czy a si  w prace, wyjecha a bowiem na leczenie za granic . By  mo e dlate-

go ju  na pierwszym posiedzeniu Komitetu zdecydowano si  uzupe ni  jego sk ad

o pi  osób. W komitecie krakowskim by o zaledwie trzech pos ów25.
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kowskiego do gabinetu, a eby nominacja jego urz downie przed 7ym maja og oszon  by a” (AGAD,

Archiwum Potockich z a cuta, rkps nr 2666, k. 12–14). Gaz. Nar. zwróci a uwag , e „tak zwana

partia krakowska” zjawi a si  we Lwowie 10 maja „prawie w zupe nym komplecie” (Gaz. Nar. nr 115

z 13 V 1873 r.).
22 Wniosek J. Dunajewskiego, po czony z wnioskiem J. Bauma, trafi  do pi cioosobowej komi-

sji powo anej przez PKS (LNB, f. 63, spr. nr 9 (9/IIa), k. 47; Dz. Pol. nr 113 z 13 V 1873 r.; Gaz. Nar.

nr 116 z 14 V 1873 r.).
23 Gaz. Nar. nr 115 z 13 V 1873 r. Cz onkami CKW dla wschodniej cz ci Galicji byli: K. Gro-

cholski, S. Smarzewski, W. Badeni, M. Kabat, K. Krzeczunowicz, M. Madejski, F. Ba utowski,

J. Kolischer, A. M ocki, J. Paj czkowski, J. Wiktor. Pierwszych sze ciu by o pos ami do Sejmu Kra-

jowego.
24 „Czas” nr 170 z 26 VII 1873 r.; C. Brzoz a, op. cit., s. 56; Protokó  obrad CKW we Lwowie

z 4 VIII 1873 r., ZNiO, rkps nr 4575/III, k. 291. W dniu 18 VII 1873 r. do Komitetu dokooptowano:

W. D browskiego, J. Wereszczy skiego, T. Romanowicza, F. Zuckra, W. Zbyszewskiego; dwaj pierwsi

byli pos ami.
25 Gaz. Nar. nr 134 z 5 VI 1873 r. W sk ad CKW dla zachodniej cz ci Galicji wchodzili:

M. Zyblikiewicz, J. Baum, L. Chrzanowski, T. Baranowski, ks. L. Górski, P. Moszy ski, E. Niedziel-

ski, J. Oettingen, J. Szlachtowski, pos ami do Sejmu Krajowego by o trzech pierwszych. Dzia alno-

ci w Komitecie nie podj  P. Moszy ski. Do Komitetu dokooptowano: Boro skiego, M. Pawlikow-

skiego, S. Samelsona, I. Skrzy skiego i A. Szukiewicza.
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Niew tpliwie atwiejsza by a sytuacja Komitetu organizuj cego kampani  wy-

borcz  w zachodniej cz ci Galicji. Podleg y mu obszar by  znacznie mniejszy

i bardziej jednolity narodowo. Rozproszona ludno  ydowska i marginalna w skali

kraju mniejszo  niemiecka, w zwartej masie zamieszkuj ca jedynie kilka gmin

przy granicy ze l skiem, nie mia y takiego znaczenia w zachodniej cz ci Gali-

cji, jak Rusini i ydzi we wschodniej cz ci kraju, gdzie wie  by a w przewa nej

cz ci zdominowana przez ludno  rusk , a znaczna cz  miast przez licznych

i silnych ekonomicznie ydów26. Dla polskiego Komitetu zajmuj cego si  wybo-

rami we wschodniej Galicji wynika y z tego dodatkowe obowi zki. W 1873 r.

z powo anym przez Rusinów Centralnym Komitetem Przedwyborczym polski Ko-

mitet nie prowadzi  rozmów. Podj to jedynie szereg inicjatyw na szczeblu lokal-

nym, czego efektem by o umieszczenie na listach polskiego Komitetu kilku dzia-

aczy ruskich27. Prowadzono natomiast rozmowy z zawi zanym 28 maja we Lwowie

CKW ydów w Galicji (Central-Wahlcomité der Juden in Galizien). Mia  on am-

bicje zorganizowania komitetów lokalnych w ca ym kraju, w praktyce uda o mu

si  to tylko w niektórych miastach we wschodniej Galicji. Rozmowy mi dzy pol-

skim CKW dla wschodniej cz ci Galicji i CKW ydów w Galicji rozpocz y si

w czerwcu i trwa y z przerwami do wrze nia. Nie przynios y adnych uzgodnie .

Starano si  jednak, aby gotowi wspó pracowa  z polskimi komitetami politycy po-

chodzenia ydowskiego weszli do nich i znale li si  na polskich listach wybor-

czych28.

Komitety krakowski i lwowski na podleg ym im terenie organizowa y akcj

wyborcz  faktycznie niezale nie, wspó pracowa y jednak ci le, gdy tego wyma-

ga y okoliczno ci, np. w kwestii prowadzenia kampanii w okr gach wyborczych

le cych na styku podporz dkowanych im obszarów. W razie potrzeby wspólnie

zabiega y, aby osoby z ró nych powodów przydatne w parlamencie nie zosta y po-

mini te przy wskazywaniu kandydatów29. Polskie komitety wyborcze stara y si

przede wszystkim inspirowa  dzia aczy lokalnych, doradza  im i pomaga . Ich rol

by o: wspieranie tworzenia lokalnych komitetów wyborczych i koordynacja ich

pracy, rozstrzyganie sporów, typowanie b d  akceptacja odpowiednich kandyda-

tów na pos ów, pewnego rodzaju nadzór nad przebiegiem wyborów wyra aj cy si

nie tylko instruowaniem wyborców, ale tak e np. sprawdzaniem, czy listy wybor-

ców s  prawid owe, wreszcie przygotowanie i przedstawienie programu wyborcze-

go. Lokalnym elitom politycznym zostawia y du o swobody, podkre laj c jednak

przy tym, e to na nich spoczywa odpowiedzialno 30.

Problem organizacji polskiego komitetu wyborczego w Galicji w 1873 roku

26 J. Zdrad a, Galicyjskie wybory…, s. 238.
27 S. P i j a j, Pos owie ruscy w parlamencie wiede skim w latach 1848–1879, w: Ukrai skie tra-

dycje parlamentarne, XIX–XXI wiek, red. J. Moklak, Kraków 2006, s. 119–121.
28 H. Koz i sk a-Wit t, op. cit., s. 174–182, 268–274; R. Maneki n, op. cit., s. 107; J. Zdrad a,

Galicyjskie wybory…, s. 248–249.
29 J. Zdrad a, Galicyjskie wybory…, s. 238–239.
30 CKW dla wschodniej cz ci Galicji, inauguruj c dzia alno , tak okre li  swe zadanie: „Komi-

tet centralny wybrany przez Ko o poselskie s u y  b dzie […] sprawie z ca em po wi ceniem, ale

jego z[a]daniem mo e by  tylko pobudzenie do organicznego dzia ania, po rednictwo przy porozu-
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Przy organizowaniu kampanii wyborczej w Galicji w 1873 r. polscy politycy

czerpali z do wiadcze  zdobytych w latach poprzednich, zw aszcza w trakcie wy-

borów do Sejmu Krajowego, jak i ze wzorów obcych. Interesuj ce s  szczególnie

próby wykorzystywania przy tworzeniu Komitetu Wyborczego w Galicji do wiad-

cze  pos ów polskich do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy. Wzorowanie si

przez polityków galicyjskich na rozwi zaniach stosowanych przez Polaków w Po-

zna skiem nie by o rzecz  now . Wzorem dla organizacji Ko a Polskiego w Wied-

niu by y statut obowi zuj cy cz onków Ko a Polskiego w Berlinie31. Proces kszta -

towania form organizacji i metod dzia ania polskich komitetów wyborczych

w Galicji trwa  wiele lat, a o przyj ciu okre lonych rozwi za  cz sto decydowa y

nie racjonalne argumenty, ale regionalne rywalizacje, spory polityczne, czy wr cz

ambicje osobiste. To one spowodowa y, e nie by o mo liwo ci stworzenia ci le

scentralizowanego aparatu wyborczego, a lokalnym dzia aczom zostawiono du o

samodzielno ci.

miewaniu si  mi dzy okr gami, dostarczanie obja nie  i yczliwych rad, na koniec dopomaganie orga-

nom okr gowym temi wp ywami, jakie sobie na swojem stanowisku komitet centralny wyrobi. G ówna

i praktyczna cz  zadania przypadnie koniecznie komitetom w okr gach, które te  za przeprowa-

dzenie i dokonanie ca ej akcji g ównie odpowiedzialne b d  wobec publicznej w kraju opinii” (Pi-

smo CKW dla wschodniej cz ci Galicji do prezesów rad powiatowych z 16 V 1873 r., LNB, f. 130,

spr. nr 9, k. 457–458). W trakcie kampanii wyborczej Gaz. Nar. zarzuca a cz onkom Komitetu lwow-

skiego zwi zanym z F. Ziemia kowskim ch  ograniczenia roli komitetów odpowiedzialnych za wy-

bory w miastach, mieli oni forsowa  wniosek, aby Komitet Centralny narzuca  w okr gach miejskich

(II kuria) kandydatów na pos ów. Wniosek w tej sprawie zosta  poddany pod g osowanie i odrzucony

przez Komitet (Gaz. Nar. nr 221 z 18 IX 1873 r.).
31 J. Zdrad a, Organizacja i stanowisko Ko a Polskiego w wiede skiej Radzie Pa stwa 1861–1862,

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego” 71, „Prace Historyczne” 12 (1963), s. 49.


