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ZDZIS£AW ILSKI

ZARYS STANOWISKA G£ÓWNYCH UGRUPOWAÑ LUDOWYCH
WOBEC FORMU£Y WYBORCZEJ (DO 1919 R.)

Dla ruchu ludowego kwestia zasad i formu³y wyborczej mia³a zasadnicze zna-
czenie. D¹¿y³ on do szeroko rozumianej demokratyzacji stosunków spo³ecznych
i politycznych, a w obrêbie tego do emancypacji wsi polskiej, uczynienia ch³opa
obywatelem i realnym wspó³gospodarzem kraju. Osi¹gaj¹c ów cel, ludowcy nie szu-
kali rozstrzygniêæ rewolucyjnych, lecz bardziej ewolucyjnych, bêd¹cych nastêp-
stwem aktywno�ci parlamentarnej. Zainteresowani byli wiêc szczególnie demokra-
tyzacj¹ prawa wyborczego. Rzeczywisto�æ ¿ycia politycznego na pocz¹tku XX w.
dostarczy³a ludowcom wielu okazji do wyra¿enia pogl¹du w tej sprawie. W Galicji
wi¹za³o siê to z demokratyzacj¹ prawa wyborczego do parlamentu wiedeñskiego
i sejmu lwowskiego, w Królestwie � z wypadkami rewolucyjnymi lat 1905�1907,
gdy wysuwana by³a idea autonomii Królestwa; w okresie I wojny �wiatowej spo-
sobno�æ wypowiedzi odno�nie do prawa wyborczego da³y prace nad ordynacj¹ wy-
borcz¹ do sejmu odradzaj¹cej siê Polski. Uwaga ludowców zasadniczo skupia³a siê
na sposobie wy³aniania jednoizbowego cia³a przedstawicielskiego lub izby ni¿szej
parlamentu.

Pierwsza na ziemiach polskich polityczna organizacja ch³opów, utworzony
w 1893 r. Zwi¹zek Stronnictwa Ch³opskiego, akceptowa³a kurialny system wybor-
czy. Dystansowa³a siê od zasady powszechno�ci wyborów, odrzuca³a równo�æ wy-
borów, redukuj¹c formu³ê wyborcz¹ jedynie do tego, by w kurii wiejskiej wybory
do parlamentu wiedeñskiego i sejmu galicyjskiego nie by³y po�rednie. Idea g³oso-
wania równego wrêcz irytowa³a dzia³aczy ZSCh. Uwa¿ali oni, ¿e zrównanie g³osu
ojca rodziny czy w³a�ciciela gospodarstwa rolnego z �g³osem prostego pe³nolet-
niego�, czyli np. parobka, by³oby zabiegiem niesprawiedliwym, naruszaj¹cym bo-
ski (chrze�cijañski) porz¹dek1. Od 1905 r. Stronnictwo to wchodzi³o w sk³ad Pol-
skiego Centrum Ludowego i swój punkt widzenia na zasady wyborcze rozwija³o
w ramach nurtu chrze�cijañsko-demokratycznego.

Powsta³e w 1895 r. Stronnictwo Ludowe, tworz¹ce g³ówny nurt galicyjskiego
ruchu ch³opskiego, by³o ju¿ bardziej radykalne i krytykowa³o kurialny system wy-
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1 A.  Gurn icz, O �równ¹ miarkê� dla ch³opów. Pogl¹dy i dzia³alno�æ pierwszej ch³opskiej orga-
nizacji politycznej Zwi¹zku Stronnictwa Ch³opskiego 1893�1908, Kraków 1963, s. 73, 109.
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borczy, jaki obowi¹zywa³ w monarchii Habsburgów. Dostrzega³o potrzebê po-
wszechno�ci wyborów, ale konkretnie domaga³o siê, by wybory by³y bezpo�rednie,
a g³osowanie tajne. Nie zdoby³o siê na podniesienie kwestii równo�ci wyborów.
Wprowadzenie tej idei na kongresie SL w 1901 r. przyjmowano z mieszanymi od-
czuciami. Zapewne dlatego jeszcze w 1902 r. Stronnictwo postulowa³o, by w ra-
mach sejmowej reformy wyborczej wprowadziæ pi¹t¹ kuriê wyborcz¹ i dokonaæ
zmian w obrêbie istniej¹cych czterech kurii2. Dopiero w programie z lutego 1903 r.,
autorstwa Boles³awa Wys³oucha, Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawi³o ju¿ sta-
nowcze ¿¹dania. Odrzuci³o, jako anachroniczny, kurialny system wyborczy. �Spra-
wiedliwo�æ wymaga reformy wyborczej, równaj¹cej obywateli w obliczu prawa.
¯¹damy przeto powszechnego i równego prawa wyborczego, a jako rêkojmi pra-
wid³owego korzystania z tych praw obywatelskich, bezpo�rednich i tajnych wybo-
rów, tudzie¿ odpowiedzialno�ci karnej za wszystkie nadu¿ycia wyborcze�3. Czte-
roprzymiotnikowe prawo wyborcze odniesiono do wyborów rad gminnych, rad
powiatowych, sejmu, izb handlowo-przemys³owych i Rady Pañstwa. Na podstawie
tego programu PSL przeprowadzi³o w latach 1905�1906 (wspólnie z PPSD) wielk¹
i czê�ciowo skuteczn¹ akcjê na rzecz zdemokratyzowania prawa wyborczego do
parlamentu wiedeñskiego. Wybory do tego parlamentu w 1907 r. by³y powszech-
ne, równe, bezpo�rednie, a g³osowanie tajne; przeprowadzono je w okrêgach jed-
nomandatowych, jedynie w Galicji wprowadzono okrêgi dwumandatowe.

Zabiegi wokó³ demokratyzacji prawa wyborczego do parlamentu wiedeñskiego
sprzyja³y bardziej precyzyjnemu i merytorycznemu wypowiedzeniu siê w sprawie
zasad i formu³y wyborczej. Przedstawiane wtedy pogl¹dy odnosi³y siê pó�niej tak-
¿e do reformy prawa wyborczego do sejmu lwowskiego. Ludowcy doceniali zna-
czenie prawa wyborczego; s³usznie przyjmowali, ¿e okre�la ono tre�æ prawodaw-
stwa. Obecno�æ ch³opów w cia³ach parlamentarnych mia³a wiêc dla nich zasadni-
cze znaczenie. Oceniali, ¿e kurialny system wyborczy, daj¹c w sposób sztuczny,
bo niezgodny z realnym uk³adem si³ spo³ecznych, w³adzê ziemiañstwu, w konse-
kwencji przynosi niekorzystne dla ch³opów ustawodawstwo. Odej�cie od tego
systemu powinno wiêc przynie�æ rozstrzygniêcia bardziej sprawiedliwe. Za takie
uwa¿ali upowszechnienie wyborów, daj¹ce prawo wyborcze mê¿czyznom, którzy
ukoñczyli 24 rok ¿ycia. Argumentowali, ¿e na dobro publiczne sk³ada siê praca
wszystkich obywateli, wszyscy te¿ powinni mieæ wp³yw na podzia³ wytworzonego
maj¹tku4. Tym bardziej, ¿e wszyscy obywatele p³ac¹ podatki po�rednie, a zw³aszcza
daninê krwi w postaci s³u¿by wojskowej. Byli przekonani, ¿e liczebna przewaga
ch³opów poprzez upowszechnienie wyborów uczyni ich g³ównymi decydentami
w procedurze wyborczej. Ten arytmetyczny argument sprzyja³ przyswojeniu przez
ludowców wiêkszo�ciowej formu³y wyborczej i traktowaniu jej jako naturalnej.

Zdzis³aw Ilski

2 E. D u b a n o w i c z, Dotychczasowy przebieg sprawy reformy w sejmie (zestawienie wniosków,
materia³ów, projektów), Lwów 1913, s. 14�15.

3 S. L a t o, W. S t a n k i e w i c z, Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, Warszawa
1969, s. 70.

4 �Bogacz nie robi swego maj¹tku sam, tylko przez robotników, a wiêc robotnicy te¿ powinni
mieæ g³os przy nak³adaniu podatków na bogacza� (Przyjaciel Ludu, nr 49 z 9 XII 1905).
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Nierówne prawo wyborcze by³o wed³ug nich niezgodne z porz¹dkiem boskim
i konstytucyjnym. Franciszek Krempa, pose³ do Rady Pañstwa, pisa³: �¯¹damy rów-
nego prawa wyborczego, bo�my równi wobec Boga i równi wobec prawa wed³ug
artyku³ów konstytucyjnych. Nierówno�æ praw wyborczych ur¹ga i przeczy owym
zasadom, obra¿a i poni¿a lud�5. Upowszechnienie wyborów i uczynienie ich rów-
nymi nie tylko mia³o w swej funkcji zniwelowaæ uprzywilejowan¹ pozycjê ludzi
bardziej majêtnych, ale przede wszystkim powinno przys³u¿yæ siê dobru publicz-
nemu poprzez kreowanie nowych si³ spo³ecznych dzia³aj¹cych na jego rzecz.
W publikowanej w styczniu 1906 r. Odezwie Polskiego Stronnictwa Ludowego
w sprawie reformy wyborczej twierdzono: �W naszym kraju równouprawnienie po-
lityczne z³amie wszechw³adzê ma³ej garstki, powo³a liczne zastêpy w³o�cian i ro-
botników do pracy publicznej, inteligencji za� otworzy szersze pole dzia³alno�ci,
a znosz¹c ró¿nice stanowe, które z czasów dawnej szlachetczyzny dot¹d przetrwa-
³y, spe³ni idea³y równo�ci obywatelskiej, przekazane nam testamentem upadaj¹cej
Polski w Konstytucji 3-go Maja�6.

Ludowcy zwracali tak¿e uwagê na znaczenie tajno�ci i bezpo�rednio�ci g³oso-
wania dla uczciwo�ci wyborów. W kurii wiejskiej powszechn¹ praktyk¹ by³o znie-
kszta³canie przez szlachtê wyników wyborczych ró¿nymi formami manipulacji
i przekupstwa; galicyjska �wódka i kie³basa wyborcza� by³y wrêcz przys³owiowe.
Wynika³o to z faktu, ¿e o wyborze pos³a decydowa³a stosunkowo ma³a grupa elek-
torów wy³aniana przez prawybory. W rozumieniu ludowców uczynienie wyborów
bezpo�rednimi oznacza³o w³a�ciwie eliminacjê korupcji wyborczej. Grupê wyborcz¹
tworzyæ mia³o bowiem nie w¹skie i ³atwe do przekupienia kolegium elektorskie,
lecz wielotysiêczny elektorat; w takiej grupie, ze wzglêdu na jej wielko�æ oraz mo¿-
liwo�æ kompromitacji, korupcja by³a niemo¿liwa. Z kolei tajno�æ g³osowania mia-
³a zabezpieczaæ przed szykanami w zwi¹zku z suwerennym zachowaniem wybor-
czym7.

Bior¹c to pod uwagê, ludowcy przywi¹zywali znaczenie do przeprowadzenia
g³osowania w ma³ych jednomandatowych okrêgach wyborczych. Mia³y one liczyæ
ok. 80 tys. wyborców i w zasadzie ka¿dy okrêg mia³ obejmowaæ jeden powiat, a wiêc
naturaln¹ wspólnotê obywateli. Kwestia ta zajmowa³a szczególnie przywódcê PSL
Jana Stapiñskiego. Pisa³ on: �Okrêgi wyborcze bêd¹ ma³e (przeciêtnie ka¿dy po-
wiat bêdzie mia³ jednego pos³a), g³osowanie bêdzie ³atwe, bo bezpo�rednie, ka¿dy
w swej gminie g³osuje wprost na pos³a, przekupstwa bêd¹ nadzwyczaj utrudnio-
ne�8. Propozycja, by wybory przeprowadzaæ w ma³ych jednomandatowych okrê-
gach, z pewno�ci¹ sz³a w kierunku wprowadzenia systemu prostego, zrozumia³ego
dla wyborców i uczciwego. Ale te¿ uwzglêdnia³a dotychczasow¹ praktykê
polityczn¹. W Galicji wybory by³y wprawdzie kurialne, ale w kurii wiejskiej za-
równo w wyborach sejmowych, jak i w parlamentarnych by³y one wiêkszo�ciowe
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5 F.  Krempa, ¯¹damy równego prawa wyborczego (Przyjaciel Ludu, nr 7 z 18 II 1906).
6 Przyjaciel Ludu, nr 3 z 21 I 1906.
7 Bezpo�rednie, powszechne, równe i tajne prawo g³osowania (Przyjaciel Ludu, nr 40 z 1 X 1905).
8 J. S t a p i ñ s k i, Baczno�æ Przyjaciele (Przyjaciel Ludu, nr 5 z 4 II 1906).
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i przeprowadzano je w okrêgach jednomandatowych. Ch³opi wyuczyli siê okre�lo-
nych zachowañ politycznych. Wysuwali jednego kandydata na pos³a, na ogó³ swe-
go naturalnego przywódcê, którego zalety umys³owe i moralne dobrze znali i którego
mogli te¿ dobrze broniæ; wybory mia³y wiêc �ci�le personalny charakter. Wiedzie-
li, ¿e do jego elekcji wystarczy uzyskanie wiêkszo�ci g³osów. Przywi¹zywali te¿
wagê do sposobu kontrolowania i rozliczania pos³ów z dzia³alno�ci parlamentar-
nej. Utrwali³ siê tu zwyczaj, ¿e po sesji sejmu i parlamentu przedstawiciel wsi zwo-
³ywa³ wiec relacyjny, omawia³ aktywno�æ swoj¹ i swojego ugrupowania oraz uzy-
skiwa³, b¹d� nie, akceptacjê dla swojej dzia³alno�ci. System wyborczy oparty na
formule wiêkszo�ciowej i okrêgach jednomandatowych sta³ siê wa¿nym kompo-
nentem kultury politycznej ch³opów, a szerzej � ca³ej Galicji. Te tradycyjne ele-
menty kultury politycznej, która sta³a siê tak¿e ich w³asn¹, ludowcy chcieli zacho-
waæ. W zwi¹zku z tym J. Stapiñski kwestionowa³ mo¿liwo�æ uczynienia wyborów
parlamentarnych proporcjonalnymi, przeprowadzanymi w du¿ych wielomandato-
wych okrêgach. Uwa¿a³, ¿e okrêgi te bêd¹ tworzone w sposób sztuczny, ze wzglê-
du na ich wielko�æ pose³ nie bêdzie mia³ pe³nej mo¿liwo�ci kontrolowania w nich
sytuacji spo³ecznej, a zw³aszcza postêpowania biurokracji. Ocenia³ te¿, ¿e propor-
cjonalny system wyborczy bêdzie zniechêca³ ch³opów do udzia³u w g³osowaniu.
System ten przewiduje bowiem elekcjê bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, a to mo¿e
oznaczaæ przeprowadzenie g³osowania a¿ w trzech turach9. St¹d ludowcy zakwe-
stionowali pewne elementy nowego prawa wyborczego do parlamentu. Wystêpu-
j¹c w ich imieniu w Radzie Pañstwa, pose³ Micha³ Olszewski mówi³: �Dwuman-
datowo�æ okrêgów i proporcjonalno�æ g³osowania, nowo�æ w postaci zastêpców
pos³ów itp., to s¹ postanowienia, które mog¹ utrudniæ i zanieczy�ciæ akt wyborczy
i otworzyæ wrota wszelkim szachrajstwom�10.

W okresie dyskusji nad reform¹ prawa wyborczego do parlamentu, a pó�niej
do sejmu galicyjskiego PSL znajdowa³o siê w konflikcie z narodow¹ demokracj¹.
Propozycje ludowców odnosz¹ce siê do prawa wyborczego oraz zwi¹zanych z nim
kwestii politycznych i narodowych by³y czêsto odwrotno�ci¹ koncepcji g³oszonych
przez narodowych demokratów. Ludowcy wcze�niej od nich wysuwali postulat
wyodrêbnienia i usamodzielnienia Galicji, ale w odró¿nieniu od narodowych de-
mokratów uwa¿ali, ¿e powinno to zostaæ poprzedzone wprowadzeniem czteroprzy-
miotnikowego prawa wyborczego do sejmu. �Samo wyodrêbnienie kraju bez ta-
kiej reformy wyborczej odrzucamy, gdy¿ spowodowa³oby ono jeszcze wiêksz¹
przemoc dzi� uprzywilejowanych mo¿now³adców tabularnych, a ca³e spo³eczeñ-
stwo odda³oby na pastwê samowoli i nadu¿yæ� � stwierdza³a Rada Naczelna PSL11.
Pocz¹tkowo nie podziela³a tak¿e obaw wskazuj¹cych, ¿e demokratyczne prawo
wyborcze do parlamentu nadmiernie wzmocni Ukraiñców i zaszkodzi polskim in-
teresom w Galicji Wschodniej. Twierdzi³a, ¿e kwestia ruska nie mo¿e byæ argu-
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9 J. S t a p i ñ s k i, Wa¿ne zapytanie (Przyjaciel Ludu, nr 39 z 30 IX 1906).
10 Przyjaciel Ludu, nr 46 z 18 XI 1906.
11 Odezwa Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie reformy wyborczej uchwalona przez Radê

Naczeln¹ 14 stycznia 1906 (Przyjaciel Ludu, nr 3 z 21 I 1906).
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mentem na rzecz utrzymania politycznego zniewolenia polskich ch³opów. Dostrze-
ga³a, ¿e polscy ch³opi i Rusini ¿yj¹ w jednym kraju oraz ¿e maj¹ porównywalne
po³o¿enie. Tu RN PSL ocenia³a, ¿e �ten sam ³añcuch krzywd i ucisku krêpuje lud
polski, co i lud ruski, w tej czê�ci naszej wspólnej Ojczyzny, która tak dla narodu
polskiego, jak dla narodu ruskiego ma byæ matk¹�. Sprawiedliwe u³o¿enie wszel-
kich stosunków w kraju wymaga³o wiêc oparcia ich na zasadzie równych praw dla
wszystkich grup spo³ecznych i narodowych. Ludowcy ryzykownie dopuszczali na-
ówczas my�l, ¿e pe³na demokratyzacja ordynacji wyborczej do parlamentu mo¿e
zmniejszyæ liczbê pos³ów polskich w Radzie Pañstwa. W ich mniemaniu ewentu-
alne zmniejszenie liczebne polskiej reprezentacji w Wiedniu mog³o zostaæ zrekom-
pensowane przez wyeliminowanie pos³ów nadmiernie ugodowych i wprowadzenie
w ich miejsce pos³ów godnie i dzielnie strzeg¹cych polskich interesów. Oceniali,
¿e tym samym powinna te¿ urealniæ siê zasada solidarno�ci narodowej: �W razie
wprowadzenia powszechnego, równego, bezpo�redniego, tajnego g³osowania na-
bierze dopiero mocy obowi¹zuj¹cej zasada solidarno�ci reprezentacji w Wiedniu,
gdy¿ wtedy pos³owie nasi bêd¹ prawdziwie przedstawicielami wiêkszo�ci ludno-
�ci, a nie ma³ego od³amu spo³eczeñstwa. Reprezentacja nasza, spojona siln¹ soli-
darno�ci¹, wobec rz¹du niezale¿na, w d¹¿eniach programowych kraju i narodu
wytrwa³a i energiczna, wiêcej zdzia³a, choæby liczebnie by³a s³absz¹, ni¿ s³u¿alcze
Ko³o Polskie�12.

Zachêcone sukcesem, jakim by³a demokratyzacja prawa wyborczego do parla-
mentu, PSL jeszcze w tym samym 1907 r. podjê³o dzia³ania na rzecz wprowadze-
nia demokratycznej ordynacji wyborczej tak¿e do Sejmu Krajowego we Lwowie.
Jan Stapiñski akcentowa³: �My, ludowcy, ¿¹damy, aby wybory do Sejmu by³y po-
wszechne, równe, bezpo�rednie i tajne � takie same, jak do Rady Pañstwa, z usu-
niêciem proporcjonalno�ci�13. W pocz¹tkowym stadium zabiegów wokó³ sejmo-
wej reformy PSL zachowa³o ciep³y stosunek do Ukraiñców i wspólnie z nimi
zabiega³o o demokratyzacjê prawa wyborczego. 16 II 1907 r. przywódca PSL
J. Stapiñski z³o¿y³ w sejmie wspólnie z Ukraiñcami wniosek nag³y, w którym do-
maga³ siê wprowadzenia czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. Tego same-
go dnia pose³ ukraiñski Eugeniusz Ole�nicki z³o¿y³ poparty przez ludowców kon-
kretny projekt ordynacji wyborczej do sejmu. Ów wspólny projekt ustawodawczy
pos³ów Stronnictwa Ludowego i pos³ów ruskich zmierza³ do oparcia sejmu na za-
sadzie powszechnego, równego, tajnego i bezpo�redniego prawa g³osowania. Po-
zostawieni mieli byæ wprawdzie wiryli�ci, w dotychczasowej liczbie 12, jednak re-
szta z liczby 160 pos³ów, którzy stanowiæ mieli izbê sejmow¹, a wiêc wszyscy
wybierani pos³owie w liczbie 148, mieli pochodziæ z wyboru opartego na tzw. czte-
roprzymiotnikowym prawie g³osowania w 37 okrêgach jednomandatowych miej-
skich i 111 okrêgach jednomandatowych wiejskich, z³o¿onych z poszczególnych
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12 Odezwa Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie reformy wyborczej uchwalona przez Radê
Naczeln¹ 14 stycznia 1906 (Przyjaciel Ludu, nr 3 z 21 I 1906).

13 J. S t a p i ñ s k i, Walka o Sejm (Przyjaciel Ludu, nr 32 z 4 VIII 1907).
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powiatów s¹dowych lub grup powiatów s¹dowych14. Ponownie wiêc PSL po³o¿y³o
akcent na to, a podobnie czynili te¿ Ukraiñcy, by wybory przeprowadzane by³y
w okrêgach jednomandatowych.

Pó�niej PSL stawa³o siê coraz mniej radykalne w ¿¹daniu pe³nej demokratyza-
cji ordynacji sejmowej. W literaturze wielokrotnie ju¿ wskazywano, ¿e do tej me-
tamorfozy w istotny sposób przyczyni³o siê zaognienie walki pomiêdzy Polakami
a Niemcami w Wielkopolsce oraz narastanie antagonizmu polsko-ukraiñskiego
w samej Galicji, czego wymownym wyrazem by³o dokonane przez Ukraiñca za-
bójstwo namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego. Poczucie zagro¿enia nakazywa³o
oparcie dzia³añ na zasadzie solidaryzmu narodowego. Miêdzy innymi z tych po-
wodów w 1908 r. PSL wesz³o w sojusz z konserwatystami i demokratami galicyj-
skimi. Chocia¿ rz¹dz¹cy od lat Galicj¹ stañczycy naciskali, by PSL wyrzek³o siê
akcji na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego, Stronnictwo to kontynuowa³o,
chocia¿ z mniejsz¹ intensywno�ci¹, zabiegi w tym kierunku. W 1909 r. �Przyjaciel
Ludu� informowa³, ¿e PSL wypracowa³o osobny projekt reformy wyborczej. Sejm
mia³ sk³adaæ siê ze 161 cz³onków � 12 wirylistów i 149 pos³ów wybranych na pod-
stawie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. W Sejmie mia³o byæ 48 Ukra-
iñców � 3 wirylistów i 45 pos³ów z wyborów. Proponowano podzia³ mandatów po-
miêdzy wie� i miasto � wie� mia³a otrzymaæ ich 108, a miasta 41. Ludowcy
zmodyfikowali te¿ stanowisko w sprawie okrêgów wyborczych. Ich projekt prze-
widywa³, ¿e w zachodniej czê�ci kraju okrêgi bêd¹ jednomandatowe, a we wschod-
niej dwumandatowe � na podobieñstwo ordynacji parlamentarnej jeden mandat mia³
byæ dla pos³a wiêkszo�ci, drugi dla pos³a mniejszo�ci15. Zmiana podej�cia do kwe-
stii tworzenia okrêgów wyborczych dosyæ wymownie wskazywa³a, ¿e PSL zaczê³o
zauwa¿aæ, ¿e dynamiczny rozwój ruchu ukraiñskiego mo¿e nie�æ dla Polaków nie-
bezpieczeñstwo, i otwiera³o siê na rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce polskie interesy
w Galicji Wschodniej.

Narastanie antagonizmu polsko-ukraiñskiego spowodowa³o, ¿e od 1910 r.
w dyskusji nad sejmow¹ reform¹ wyborcz¹ zagadnieniem pierwszoplanowym sta³
siê podzia³ mandatów pomiêdzy Polaków i Ukraiñców. Ludowcy w pe³ni zdawali
sobie te¿ sprawê z tego, ¿e niemo¿liwe bêdzie z³amanie oporu konserwatystów zw³a-
szcza w kwestii równo�ci wyborów. Okoliczno�ci te, ³¹cznie z faktem utrzymywa-
nia sojuszu ze stañczykami, zawa¿y³y na dalszej ewolucji stanowiska PSL. Ju¿
w 1910 r. J. Stapiñski informowa³, ¿e przyjêcie sejmowej reformy wyborczej bê-
dzie wymaga³o po�wiêcenia zasady równo�ci wyborów. W jego rozumieniu mia³o
to oznaczaæ pozostawienie kurii wyborczych. W kurii wiejskiej g³osowanie mia³o-
by byæ powszechne, bezpo�rednie i tajne. Oprócz tego wybory w kurii wiejskiej
mia³y byæ tak¿e pluralne � wyborcy p³ac¹cy podatki bezpo�rednie mieliby mieæ dwa
g³osy, wyborcy niep³ac¹cy podatków jeden g³os16. Obraduj¹ca w styczniu 1912 r.
Rada Naczelna PSL podsumowa³a ewolucjê dokonuj¹c¹ siê w PSL. Formalnie pod-
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14 Duba nowi c z, op. cit., s. 15.
15 Przyjaciel Ludu, nr 41 z 10 X 1909.
16 J. S t a p i ñ s k i, Os¹d�cie Bracia Ch³opi! (Przyjaciel Ludu, nr 42 z 16 X 1910).
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trzyma³a stanowisko, by wybory do sejmu lwowskiego by³y powszechne, równe,
tajne i bezpo�rednie. Jednocze�nie uzna³a, ¿e aktualny sejm, ze wzglêdu na pozy-
cjê i postawê konserwatystów, nie jest zdolny do wprowadzenia takiego prawa wy-
borczego. Wobec tego przyjê³a, ¿e do pe³nej demokratyzacji tego¿ prawa nale¿y
doj�æ �etapami i przez czê�ciowe zmiany, zwiêkszaj¹ce liczbê i wp³yw pos³ów lu-
dowych�17. Interpretacja ta pozwoli³a ludowcom zaakceptowaæ projekt ordynacji
w wersji podanej przez namiestnika Micha³a Bobrzyñskiego.

Po�wiêcaj¹c zasadê równo�ci wyborów, PSL w 1912 r. zarazem usztywni³o jed-
nak swoje stanowisko w sprawie okrêgów wyborczych. Podczas jesiennej sesji sej-
mu konsekwentnie broni³o konceptu, by w kurii wiejskiej wybory odbywa³y siê
w okrêgach jednomandatowych18. W zwi¹zku z tym znalaz³o siê w ostrym sporze
z konserwatystami i narodowymi demokratami, którzy optowali za tworzeniem okrê-
gów licz¹cych wiêcej ni¿ jeden mandat. 1 X 1912 r. za³ama³y siê nawet rokowania
stronnictw w sprawie reformy. Jan Stapiñski pisa³: �O�wiadczyli�my, ¿e dopóki
konserwaty�ci nie zgodz¹ siê na jednomandatowe okrêgi wyborcze w kurii gmin
wiejskich w ca³ym kraju, dopóty nie widzimy celu dalszych rokowañ�19. Broni³ w ten
sposób rozwi¹zania, które dla ch³opów by³o proste i zrozumia³e, stanowi³o istotny
sk³adnik ich kultury politycznej oraz wnosi³o elementarne zabezpieczenie przed
korupcj¹ polityczn¹. Z podobnych wzglêdów tak¿e Ukraiñcy d³ugo domagali siê
podzia³u miejsc w sejmie na zasadzie katastru narodowego (31% dla nich) oraz prze-
prowadzania wyborów w³a�nie w okrêgach jednomandatowych20. W pa�dzierniku
1912 r. zaczêli jednak przychylaæ siê do propozycji namiestnika Bobrzyñskiego,
proponuj¹cego inne rozwi¹zania. W tym stanie rzeczy RN PSL zaczê³a tak¿e do-
chodziæ do przekonania, ¿e w obronie jednomandatowych okrêgów wyborczych PSL
mo¿e pozostaæ osamotnione21. Równie¿ i ta okoliczno�æ sprawi³a, ¿e PSL zaak-
ceptowa³o projekt reformy ordynacji wyborczej do Sejmu Krajowego we Lwowie
przygotowany przez namiestnika Micha³a Bobrzyñskiego. Przyjêto w nim bowiem
rozwi¹zania nawi¹zuj¹ce do propozycji PSL i Ukraiñców, którzy otrzymali 27%
mandatów, oraz utworzono w klasie gmin wiejskich i miasteczek okrêgi jednoman-
datowe (ukraiñskie lub polskie), a na terenach narodowo�ciowo podzielonych okrêgi
dwumandatowe z zabezpieczeniem interesów mniejszo�ci. Podobn¹ do PSL drogê
postêpowania obiera³y tak¿e inne ugrupowania. Uwzglêdniaj¹c galicyjskie realia
i charakterystyczn¹ dla nich siln¹ pozycjê konserwatystów nieakceptuj¹cych w pe³ni
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17 Przyjaciel Ludu, nr 3 z 14 I 1912. W gronie cz³onków RN PSL wyró¿nia³o siê stanowisko
W. Witosa. G³osowa³ on za pierwsz¹ czê�ci¹ rezolucji, podtrzymuj¹c¹ stanowisko wobec czteroprzy-
miotnikowego prawa wyborczego. Sprzeciwi³ siê natomiast drugiej czê�ci rezolucji, zak³adaj¹cej osi¹g-
niêcie tego celu etapami.

18 J. S t a p i ñ s k i, Walka o Sejm (Przyjaciel Ludu, nr 38 z 15 IX 1912).
19 J. S t ap iñsk i, Walka o prawo (Przyjaciel Ludu, nr 41 z 6 X 1912). Tak¿e E. Dubanowicz pisa³,

¿e jesieni¹ 1912 r., gdy sprawa sejmowej reformy wyborczej zaczê³a byæ finalizowana, J. Stapiñski �
akceptuj¹c niedemokratyczny system kurialny � nie waha³ siê straszyæ torpedowaniem dalszych prac
nad reform¹, �dopóki prawica sejmowa nie zgodzi siê na utworzenie jednomandatowych okrêgów
w kurii gmin wiejskich w ca³ym kraju� (Dubanowicz, op. cit., s. 69).

20 Przyjaciel Ludu, nr 41 z 8 X 1911.
21 Ibidem, nr 43 z 20 X 1912.



704

demokratycznych wyborów, ugrupowania te przystawa³y � w imiê doprowadzenia
sejmowej reformy wyborczej do skutku i za³agodzenia tym samym konfliktu z Ukra-
iñcami � na proponowany przez stañczyków wariant reformy, ale programowo pod-
trzymywa³y swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie zasad wyborczych.

W 1913 r. w galicyjskim PSL dokona³ siê roz³am, którego nastêpstwem by³o
dzia³anie dwóch stronnictw ludowych � PSL-Lewica i PSL-Piast. Kierowane przez
Jakuba Bojkê i Wincentego Witosa PSL-Piast podtrzyma³o dotychczasowe stano-
wisko w sprawie zasad wyborczych. W rezolucjach przyjêtych na kongresie
w Tarnowie w lutym 1914 r. partia ta opowiedzia³a siê za demokratyzacj¹ sejmo-
wej ordynacji wyborczej �w duchu powszechnego, równego, bezpo�redniego i taj-
nego g³osowania�22. W praktyce, w imiê solidaryzmu narodowego i potrzeby do-
konania zmiany prawa wyborczego, zaakceptowa³a jednak uchwalon¹ w lutym
1914 r. niedemokratyczn¹ kurialn¹ ordynacjê wyborcz¹ do sejmu. Formalny przy-
wódca PSL-Piast, Jakub Bojko, zanotowa³: �Po tylu zachodach, pracy i awantur
biskupów, uchwalono przecie¿ co� lepszego ni¿ by³o�23. Przywódca faktyczny,
W. Witos, przedstawi³ dok³adniejsz¹ ocenê: �Jakkolwiek z naszego stanowiska zmie-
nionej ordynacji wyborczej nie mo¿na by³o wcale uwa¿aæ za idealn¹, to jednak przy-
nosi³a ona do�æ daleko id¹ce zmiany na lepsze. Miêdzy innymi wprowadzi³a roz-
szerzone prawo wyborcze w kurii gmin wiejskich i zwiêksza³a do�æ wydatnie liczbê
pos³ów ch³opskich szczególniej w zachodniej czê�ci kraju. Podnosi³a tak¿e liczbê
ch³opskich mandatów w stosunku do ca³o�ci sejmu�24. Akceptacja nowej ordyna-
cji by³a ustêpstwem taktycznym, niezmieniaj¹cym ogólnego przekonania PSL-Piast,
¿e wybory do sejmu powinny zostaæ oparte na zasadach powszechno�ci, równo�ci,
tajno�ci i bezpo�rednio�ci g³osowania. Ten punkt widzenia konsekwentnie przenios-
³o na zasady wy³onienia Sejmu Ustawodawczego, precyzyjnie przy tym wskazu-
j¹c, ¿e wiêkszo�ciowe wybory nale¿y przeprowadziæ w jednomandatowych okrê-
gach wyborczych25.

Odmiennie natomiast zachowa³a siê bardziej radykalna PSL-Lewica J. Stapiñ-
skiego. Partia ta pocz¹tkowo podtrzymywa³a dotychczasowe stanowisko w spra-
wie zasad wyborczych. Na kongresie w Krakowie, obraduj¹cym w kwietniu 1914 r.,
by³a zdania, ¿e wybory do sejmu (galicyjskiego), rad powiatowych i gminnych po-
winny byæ przeprowadzane �na zasadzie równego, powszechnego, bezpo�redniego
i tajnego prawa g³osowania�26. W odró¿nieniu od PSL-Piast � J. Stapiñski nie ak-
ceptowa³ przyjêtej w lutym 1914 r. sejmowej reformy wyborczej, uznaj¹c j¹ za
wsteczn¹, bo konserwuj¹c¹ kurialny system. W jego odczuciu konieczno�ci¹ dzie-
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22 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866�1925, red. H. Janowska i T. Jêdru-
szczak, Warszawa 1981, s. 207. Ostatecznie jednak PSL-Piast zaaprobowa³o ten wariant reformy prawa
wyborczego do sejmu galicyjskiego, który zachowywa³ kurie wyborcze i wprowadza³ kataster naro-
dowy.

23 J. B o j k o, Notatki z lat 1911�1919, rkps, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, sygn. V2162/6,
b.s.

24 W. Wi t o s, Moje wspomnienia, cz. I, Warszawa 1988, s. 269.
25 Piast, nr 49 z 8 XII 1918.
26 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 213.
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jow¹ mia³o byæ wprowadzenie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. Oko-
liczno�ci I wojny �wiatowej zmieni³y podej�cie PSL-Lewica do formu³y wyborczej.
Wznawiaj¹c dzia³alno�æ polityczn¹ w koñcu 1918 r., organizacja ta usytuowa³a siê
w gronie si³ lewicowo-niepodleg³o�ciowych. Wydaje siê, ¿e ten w³a�nie fakt decy-
duj¹co zawa¿y³ na zmianie podej�cia do prawa wyborczego i zaakceptowaniu po-
mys³u przeprowadzenia wyborów proporcjonalnych. W grudniu 1918 r. czo³owy
publicysta PSL-Lewica Józef Sanojca pisa³ w organie prasowym tej partii, �Przy-
jacielu Ludu�: �Polska powinna byæ niepodleg³¹ Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹. Rz¹d
w Polsce powinien byæ ludowy, tzn. z³o¿ony z reprezentantów ch³opów i robotni-
ków. Sejm powinien byæ jednoizbowy, oparty na piêcioprzymiotnikowym prawie
wyborczym dla doros³ych tak mê¿czyzn, jak kobiet�27. Punkt widzenia PSL-Lewi-
ca odpowiada³ temu, jaki prezentowa³ w tym czasie obóz lewicowy.

W Królestwie Polskim w sprawie regu³ wyborczych najwcze�niej wypowiedzia³
siê istniej¹cy w latach 1904�1907 niepodleg³o�ciowy, tajny Polski Zwi¹zek Ludo-
wy. Organizacja ta mia³a tylko przygotowaæ grunt do powo³ania w³a�ciwego stron-
nictwa ludowego i dlatego jej twórcy z pewn¹ niechêci¹ podchodzili do tworzenia
programu politycznego28. Bieg wydarzeñ w latach 1905�1907 sk³oni³ PZL do sfor-
mu³owania idei autonomii Królestwa Polskiego, w którym mia³o istnieæ cia³o pra-
wodawcze w postaci jednoizbowego sejmu. W Odezwie z 3 V 1905 r. opowiedzia³
siê za wy³onieniem sejmu polskiego na podstawie wyborów powszechnych i rów-
nych29, ale ju¿ w grudniu tego¿ roku PZL dopowiedzia³, ¿e przysz³y sejm polski
powinien byæ wybierany na podstawie czteroprzymiotnikowego prawa. Uczyni³ to
Stefan Julian Brzeziñski w artykule Jakie ma byæ sprawiedliwe prawo wyborcze?
W jego ocenie w³a�nie od sposobu wybierania sejmu zale¿eæ bêdzie jego przydat-
no�æ dla ludu. St¹d formu³owa³ ogólny wniosek: �Dla ludu potrzeba, aby wybory
by³y powszechne, równe, tajne i bezpo�rednie�30. Przedstawi³ te¿ obszerniejsze
wyja�nienie i uzasadnienie dla pe³nej demokratyzacji wyborów. Powinny one byæ
powszechne � bez dalszego sprecyzowania tej kwestii � ze wzglêdu na to, ¿e wiêk-
szo�æ obywateli d�wiga �ciê¿ary pañstwowe, a wiêc p³aci daninê krwi i podatki,
zarówno bezpo�rednie, jak i po�rednie�31. Równo�æ prawa wyborczego oznacza³a,
¿e niezale¿nie od posiadanego maj¹tku i zajmowanego stanowiska ka¿dy g³osuj¹-
cy ma tylko jeden g³os. W tajno�ci g³osowania i w zasadzie bezpo�rednio�ci wybo-
rów upatrywa³ mo¿liwo�æ likwidacji korupcji, manipulacji i zastraszania ch³opów,
a przede wszystkim szansê uczynienia przedstawicielstwa zgodnym z ich rzeczy-
wist¹ wol¹. Przywi¹zywa³ do tego du¿¹ wagê, pisz¹c, ¿e �dla ludu wszelki sejm,
wszelka konstytucja wtedy dopiero naprawdê bêdzie co� warta, gdy wybory bêd¹
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27 Przyjaciel Ludu, nr 4 z 29 XII 1918.
28 S.J. B r z e z i ñ s k i, Ogólny pogl¹d na powstanie i dzia³alno�æ Polskiego Zwi¹zku Ludowego,

mps, Archiwum Zak³adu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie (dalej: AZHRL), sygn. P�81, s. 201.
29 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 138.
30 S.J. B r z e z i ñ s k i, Jakie ma byæ sprawiedliwe prawo wyborcze? (G³os Gromadzki, nr 2 z 18

XII 1905).
31 Ibidem. W odezwie Do wyborców z 18 I 1907 r. PZL dopowiedzia³, ¿e wybory powinny byæ

powszechne zarówno dla mê¿czyzn, jak i dla kobiet (AZHRL, ZB, sygn. V/2a�2b).
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siê tak odbywa³y, aby ludzie mo¿ni lub rz¹d nie mogli mieæ na nie ¿adnego wp³y-
wu i nie mogli nas przekupiæ lub przymusiæ do takiego czy innego g³osowania�32.
Pe³na demokratyzacja wyborów mia³a uczyniæ lud g³ównym podmiotem procesu
wyborczego. Z tego punktu widzenia decyduj¹c¹ rolê mia³y do odegrania zasady
powszechno�ci i równo�ci wyborów, a przede wszystkim zastosowanie w nich wiêk-
szo�ciowej formu³y wyborczej. S.J. Brzeziñski, podobnie jak czyni³a to wiêkszo�æ
dzia³aczy ludowych, zwróci³ uwagê na czynnik arytmetyczny, wskazuj¹cy, ¿e �lud,
który stanowi wiêkszo�æ narodu, bêdzie te¿ wybiera³ wiêkszo�æ pos³ów do sejmu�33.
Przedstawione przez niego pogl¹dy znalaz³y odbicie w Projekcie programu PZL
z 1906 r. Jego autor, Edward Abramowski, formu³uj¹c ¿¹danie �mo¿liwie najwiêk-
szej samodzielno�ci politycznej Polski�, twierdzi³, ¿e powinna byæ ona �oparta na
sejmie w Warszawie, wybranym przez powszechne, tajne, równe i bezpo�rednie
g³osowanie, jako naczelnej w³adzy prawodawczej kraju i jako podstawy w³adzy
wykonawczej�34.

Czteroprzymiotnikow¹ ordynacjê wyborcz¹ do sejmu niepodleg³ej Polski
akceptowa³ równie¿ dzia³aj¹cy w latach 1906�1908 tajny Zwi¹zek M³odej Polski
Ludowej. Organizacja ta, utworzona w 1906 r. przez dzia³aczy ch³opskich wycho-
dz¹cych spod wp³ywów narodowej demokracji, opowiada³a siê wprawdzie za usta-
nowieniem w niepodleg³ej Polsce monarchii, tym niemniej mia³a to byæ monarchia
konstytucyjna. G³ównym organem decyzyjnym w Polsce � miêdzy innymi wybie-
raj¹cym króla � mia³ byæ sejm ustawodawczy, �obierany przez powszechne, rów-
ne, tajne, bezpo�rednie g³osowanie�35.

O ile organizacje wy³amuj¹ce siê spod wp³ywów narodowej demokracji i usa-
modzielniaj¹ce siê optowa³y za ordynacj¹ wiêkszo�ciow¹, o tyle ugrupowania lu-
dowe powstaj¹ce z inspiracji socjalistów przyjmowa³y ich punkt widzenia i w swoich
programach opowiada³y siê za organizowaniem wyborów proporcjonalnych.
W 1912 r. powsta³ Zwi¹zek Ch³opski. Program z 1915 r. zawiera³ sformu³owanie
w³a�ciwie bli�niaczo podobne do propozycji PPS. ZCh stwierdza³o: �W Sejmie i we
wszystkich cia³ach prawodawczych Zwi¹zek Ch³opski d¹¿y do powszechnego, rów-
nego i bezpo�redniego, i tajnego g³osowania dla wszystkich obywateli bez ró¿nicy
p³ci po ukoñczeniu 20 lat ¿ycia. Przedstawicielstwo winno byæ proporcjonalne�36.
W grudniu 1915 r. Zwi¹zek Ch³opski, Stronnictwo Ludowe i wyodrêbniony z Na-
rodowego Zwi¹zku Ch³opskiego Zwi¹zek Ludu Polskiego utworzy³y wiêksz¹ orga-
nizacjê polityczn¹ ch³opów królewiackich � Polskie Stronnictwo Ludowe, zwane
pó�niej PSL-Wyzwolenie. Organizacja ta mia³a pewien dylemat z okre�leniem swo-
jego stanowiska w sprawie ogólnej konstrukcji polskiego parlamentu. Gdy w 1917 r.
Komisja Sejmowo-Konstytucyjna Tymczasowej Rady Stanu opracowa³a projekt kon-
stytucji pañstwa polskiego, PSL-Wyzwolenie w³a�ciwie nie sprzeciwia³o siê istnieniu
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32 S.J. B r z e z i ñ s k i, Jakie ma byæ...
33 Ibidem.
34 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 159.
35 Ibidem, s. 167.
36 Ibidem, s. 273.
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parlamentu dwuizbowego, co ów projekt przewidywa³. Wyra�nie jednak dopowia-
da³o, ¿e izba wy¿sza powinna w ca³o�ci pochodziæ z wyborów37. Z tego wzglêdu
zakwestionowa³o opracowany w 1918 r. projekt ordynacji wyborczej do Senatu,
zak³adaj¹cy, ¿e z wyborów (zreszt¹ tylko bezpo�rednich i tajnych, ale ju¿ nie po-
wszechnych) mia³a rekrutowaæ siê tylko po³owa cz³onków Senatu; reszta mia³a po-
chodziæ z nominacji króla38. Ostatecznie w przededniu odzyskania niepodleg³o�ci
PSL-Wyzwolenie za¿¹da³o sejmu jednoizbowego39.

Niezale¿nie od rozterek w sprawie izby wy¿szej, uwaga tego stronnictwa sku-
piona by³a na zasadach wy³aniania izby ni¿szej polskiego parlamentu. Pocz¹tko-
wo, w uchwalonym w Lublinie programie z 12 VI 1916 r., autorstwa Aleksandra
Bogus³awskiego, PSL-Wyzwolenie wysunê³o has³o czteroprzymiotnikowego pra-
wa wyborczego do Sejmu; wybory mia³y byæ powszechne, równe, bezpo�rednie,
a g³osowanie tajne40. W praktycznym ¿yciu politycznym Stronnictwo odchodzi³o
jednak od w³asnych wytycznych programowych. Podporz¹dkowywa³o swoje
dzia³ania obozowi niepodleg³o�ciowemu. Od momentu powstania by³o czê�ci¹ Cen-
tralnego Komitetu Narodowego, na którego politykê przemo¿ny wp³yw wywierali
cz³onkowie PPS41. W miarê zwiêkszania wspó³pracy z obozem J. Pi³sudskiego, PSL-
-Wyzwolenie szybko te¿ zaczê³o przyjmowaæ punkt widzenia socjalistów na kwe-
stie ustroju politycznego. �Stronnictwo sta³o na stanowisku � pisa³ Jan Jachymek �
¿e �ród³em w³adzy bêd¹ klasy pracuj¹ce proporcjonalnie do swej liczebno�ci�42.
Przyswojenie sobie arytmetycznej optyki zaowocowa³o zmian¹ podej�cia do zasad
wyborczych. Z chwil¹ podjêcia przez Komisjê Sejmowo-Konstytucyjn¹ TRS prac nad
konstytucj¹ i prawem wyborczym PSL-Wyzwolenie by³o zdania, ¿e wybory do sej-
mu powinny byæ powszechne, równe, tajne, bezpo�rednie oraz proporcjonalne.

G³ównym autorem stanowiska PSL-Wyzwolenie w sprawie zasad wyborczych
by³ Aleksander Bogus³awski. Wolno s¹dziæ, ¿e jego pogl¹d odno�nie do formu³y
wyborczej ukszta³towa³ siê przed utworzeniem PSL-Wyzwolenie. Od 1912 r.
A. Bogus³awski by³ s³uchaczem Polskiej Szko³y Nauk Politycznych w Krakowie.

Ugrupowania ludowe wobec formu³y wyborczej (do 1919 r.)

37 Pisa³ A. Bogus³awski (pod pseudonimem Jan M³ot): �Najlepiej utworzyæ izbê wy¿sz¹ z wybo-
rów, jak jest we Francji. Mo¿na tylko okre�liæ, ¿e do izby wy¿szej winni byæ wybrani ludzie starsi
i bardziej o�wieceni. Wtedy uniknê³oby siê po�piesznych, a czêsto szkodliwych uchwa³, jakie mog³y-
by zapa�æ, gdyby zaprowadzono sejm jednoizbowy, a z drugiej strony izba wy¿sza z wyborów nie
utrudnia³aby wprowadzenia nowych zasad w urz¹dzeniach pañstwowych� � J. M ³ o t, Czy ma byæ
sejm jednoizbowy czy dwuizbowy (Wyzwolenie, nr 36 z 9 IX 1917).

38 Pisa³ A. Bogus³awski: �Senat w taki sposób jak w projekcie z³o¿ony, jest wysoce dla ludu szkod-
liwy. Senat taki powinien powstaæ ca³kowicie z wyborów, albo przez demokratycznie wybrane cia³a
samorz¹dne, jak jest we Francji, albo przez wyborców wprost, jak izba poselska, lub wreszcie przez
sam¹ izbê ni¿sz¹ wybrany, jak jest w Norwegii� � J. M ³ o t, W sprawie ustawy sejmowej (Wyzwole-
nie, nr 29 z 21 VII 1918). Zob. te¿: J. M³o t, Izby wy¿sze w parlamentach (Wyzwolenie, nr 15 z 14 IV
1918).

39 J. M ³ o t (A. Bogus³awski), Do czego d¹¿yæ i co czyniæ (Wyzwolenie, nr 42 z 20 X 1918).
40 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 281.
41 Z. Hemmer l in g, PSL Wyzwolenie w parlamentach II Rzeczypospolitej 1919�1931, Warsza-

wa 1990, s. 24.
42 J. J achymek, My�l polityczna PSL �Wyzwolenie� 1918�1931, Lublin 1983, s. 85.
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W jej ramach uczestniczy³ w wyk³adzie z zakresu spraw polityczno-prawnych
i ustrojowych. Wyg³asza³ go profesor Bohdan Winiarski, naówczas propagator for-
mu³y proporcjonalnej. Najwyra�niej ideê tê zaszczepi³ w umy�le A. Bogus³awskiego,
a za jego po�rednictwem tak¿e w my�leniu Stanis³awa Thugutta. Swój punkt wi-
dzenia przedstawi³ A. Bogus³awski obszernie w marcu 1917 r., publikuj¹c w �Wy-
zwoleniu� artyku³ pt. O prawie wyborczym sejmowym. Tekst ten by³ wa¿nym g³o-
sem m³odego stronnictwa w otwieraj¹cej siê w³a�nie debacie w Komisji Sejmowo-
-Konstytucyjnej TRS dotycz¹cej ustroju pañstwa polskiego. Bogus³awski odrzuci³
jako krzywdz¹ce lud wybory kurialne i pluralne. Ide¹ naczeln¹ procedury wy³ania-
nia pos³ów powinna byæ sprawiedliwo�æ. Za sprawiedliwe uzna³ wybory powszech-
ne, równe, tajne i bezpo�rednie. Istotnym wymogiem sprawiedliwo�ci mia³o byæ
tak¿e uczynienie wyborów proporcjonalnymi, przeprowadzanymi w wielomanda-
towych okrêgach wyborczych, poprzez g³osowanie na listy kandydatów. W rozu-
mieniu A. Bogus³awskiego sprawiedliwo�æ tej formu³y polegaæ mia³a na tym, ¿e
w³a�ciwie z ka¿dej listy, stosownie do otrzymanego poparcia, powinni wyj�æ po-
s³owie. Zilustrowa³ swoj¹ propozycjê przyk³adem: �I tak mamy np. wybraæ 6 po-
s³ów. Na pierwsz¹ listê przypu�æmy pad³o 75 tysiêcy g³osów, na drug¹ 52 tysi¹ce,
na trzeci¹ 30 tysiêcy. W wyborach zwyczajnych [w formule wiêkszo�ciowej � uzup.
Z.I.] pos³ami byliby tylko ci, co s¹ na pierwszej li�cie, bo ta ma najwiêksz¹ ilo�æ
g³osów, a ci co g³osowali na drug¹ i trzeci¹, chocia¿ razem stanowi¹ 82 tysi¹ce,
czyli wiêksz¹ ilo�æ ni¿ na pierwszej li�cie, nie mieliby ani jednego pos³a. W wybo-
rach proporcjonalnych ci, którzy g³osowali na pierwsz¹ listê, otrzymaliby 3 pos³ów,
ci co na drug¹ g³osowali 2 pos³ów, a na trzeci¹ listê g³osuj¹cy 1 pos³a. Wszyscy
byliby zadowoleni, a pos³owie rzeczywist¹ wolê narodu by przedstawiali�43. Przy-
k³ad ten mo¿na w zasadzie postrzegaæ jako przypadek �wiadomego dezinformo-
wania opinii publicznej o zasadach wyborczych. Nie napisa³ bowiem A. Bogus³awski
o tym, ¿e zasadniczo wybory wiêkszo�ciowe przeprowadza siê nie w okrêgach wie-
lomandatowych, lecz w jednomandatowych. S³uchaczowi krakowskiej szko³y nauk
politycznych wiedza ta nie mog³a byæ obca. Tym bardziej, ¿e przebywa³ na terenie
Galicji, gdzie ruch ludowy zabiega³ o to, by wybory do sejmu by³y demokratyczne,
oparte na formule wiêkszo�ciowej i przeprowadzane w jednomandatowych okrê-
gach. Wydaje siê, ¿e konsekwentne przedstawianie przez A. Bogus³awskiego wy-
borów wiêkszo�ciowych na przyk³adzie okrêgu wielomandatowego by³o zabiegiem
�wiadomym. Ten sposób prezentowania elekcji dawa³ ³atw¹ sposobno�æ wykazy-
wania, ¿e formu³a wiêkszo�ciowa w gruncie rzeczy prowadzi do rz¹dów nie wiêk-
szo�ci, lecz mniejszo�ci.

Wyk³adaj¹c swój pogl¹d w sprawie formu³y wyborczej, A. Bogus³awski wyra-
zi³ go równie¿ w kwestii okrêgów wyborczych. Uczyni³ to w zwi¹zku z przyjêciem
przez Komisjê Sejmowo-Konstytucyjn¹ TRS projektów konstytucji i ordynacji
wyborczej do polskiego parlamentu. Dokumenty te przewidywa³y, ¿e wybory do
Izby Poselskiej bêd¹ proporcjonalne, ale jednocze�nie bêd¹ przeprowadzane
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43 J. M³o t (A. Bogus³awski), O prawie wyborczym sejmowym (Wyzwolenie, nr 12 z 25 III 1917).
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w ma³ych trzymandatowych okrêgach, licz¹cych ok. 160�200 tys. wyborców44.
W lipcu 1918 r. A. Bogus³awski zakwestionowa³ to rozwi¹zanie. Oceni³, ¿e okrêgi
trzymandatowe s¹ �stanowczo za ma³e i wskutek tego niedogodne�. W uzasadnie-
niu pisa³, ¿e w ma³ych okrêgach �ka¿dy, kto ma jak¹ tak¹ popularno�æ�, mo¿e wy-
sun¹æ swoj¹ kandydaturê i zostaæ wybrany na pos³a. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e dla
zwolennika demokratyzowania ¿ycia politycznego wiêksza dostêpno�æ mandatu
poselskiego dla obywatela powinna byæ okoliczno�ci¹ chwalebn¹ i godn¹ akcepta-
cji. Tymczasem A. Bogus³awski uwa¿a³, i¿ ³atwo�æ uzyskania mandatu w ma³ym
okrêgu wyborczym jest potencjalnie niebezpieczna. Sprzyjaæ bêdzie bowiem roz-
proszeniu parlamentu poprzez wej�cie do niego znacznej liczby �partyjek�,
a w zwi¹zku z tym utrudnione tak¿e bêdzie tworzenie wiêkszo�ci sejmowej. Po-
nadto dojdzie do zjawiska czêstej zmiany ministrów i w zwi¹zku z tym niemo¿no-
�ci prowadzenia trwa³ej polityki. �Zaradziæ na to mog¹ tylko wiêksze okrêgi wy-
borcze, 8 do 12 pos³ów od razu wybieraj¹ce � konstatowa³. � W takich okrêgach
musz¹ wybory przeprowadzaæ partie polityczne i to wiêksze, maj¹ce okre�lony pro-
gram. W sejmie te¿ wytworzy siê wtedy wiêkszo�æ trwalsza�45. Ten punkt widze-
nia powiela³ zarysowuj¹ce siê na pocz¹tku XX w. przekonanie � obecne tak¿e
w my�li innych ugrupowañ politycznych � ¿e g³ównym podmiotem procedury wy-
borczej s¹ partie polityczne. Zdaniem A. Bogus³awskiego przeprowadzenie wybo-
rów w du¿ych okrêgach mia³oby te¿ zabezpieczaæ parlament polski przed dostê-
pem do niego ¿ywio³ów obcych, zw³aszcza ¯ydów. Przy tworzeniu du¿ych okrêgów
wyborczych do miast posiadaj¹cych znaczny odsetek ludno�ci ¿ydowskiej do³¹czone
zostan¹ obszary wiejskie, bez ¯ydów46. Argument ten brzmia³ wrêcz dziwnie, gdy
we�mie siê pod uwagê, ¿e inni dzia³acze PSL-Wyzwolenie, np. Tomasz Nocznicki
czy Józef Nieæko, zwracali uwagê na to, ¿e nale¿y wprowadziæ formu³ê proporcjo-
naln¹, aby �mniejszo�æ mia³a swoich obroñców w sejmie�47. Swoje rozwa¿ania co
do sposobu przeprowadzania wyborów podsumowa³ A. Bogus³awski w pa�dzierniku
1918 r., pisz¹c w artykule wstêpnym �Wyzwolenia�: �Obecnie og³oszono zwo³a-
nie w najkrótszym czasie Sejmu Ustawodawczego. Mocno poprzyjmy tê my�l.
¯¹dajmy, a¿eby ten sejm by³ jednoizbowy, ¿eby powsta³ na zasadach powszechne-
go bez ró¿nicy p³ci, równego, tajnego, bezpo�redniego i proporcjonalnego g³oso-
wania. ¯¹dajmy, a¿eby ka¿dy pe³noletni cz³owiek mia³ prawo wybieraæ pos³a na
sejm, ¿eby okrêgi by³y du¿e, które 8 do 10 pos³ów od razu wybieraj¹�48.

Ugrupowania ludowe wobec formu³y wyborczej (do 1919 r.)

44 Obszerniej w tej sprawie: Z. I l sk i, Formu³a wyborcza u progu niepodleg³ej Polski (�l¹ski Kwar-
talnik Historyczny Sobótka, t. LXII, 2007, s. 461�476); K. K a c p e r s k i, System wyborczy do Sejmu
i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 15�42.

45 J. M ³ o t (A. Bogus³awski), W sprawie ustawy...
46 Ibidem. Ponadto A. Bogus³awski skrytykowa³ pomys³ piêcioletniej kadencji, uznaj¹c, ¿e lep-

sza by³aby trzy- lub czteroletnia. Sprzeciwi³ siê tak¿e propozycji przyznania praw wyborczych oso-
bom, które ukoñczy³y 25 lat. Zgodnie z ogólnym pogl¹dem lewicy twierdzi³, ¿e ukoñczenie 21 lat
czyni cz³owieka dojrza³ym.

47 J. N ieæk o, Baczno�æ ch³opi (Wyzwolenie, nr 43 z 27 X 1918); T. Noczn ick i, O Sejmie Usta-
wodawczym i o wyborach do niego (Wyzwolenie, nr 45 z 10 X 1918).

48 J. M ³ o t (A. Bogus³awski), Do czego d¹¿yæ...
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Nawi¹zuj¹c do jego przekonania, w przededniu wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego PSL-Wyzwolenie opowiada³o siê za piêcioprzymiotnikowym prawem wybor-
czym. Znalaz³o to wyraz w programie przyjêtym w Warszawie 2 XI 1918 r. Wid-
nia³o w nim sformu³owanie: �Nie uznaj¹c ¿adnych przywilejów dla poszczególnych
warstw narodu, PSL stoi na gruncie równo�ci wszystkich obywateli wobec prawa.
Bêdzie te¿ ¿¹da³o powszechnych, równych, tajnych, bezpo�rednich i proporcjonal-
nych wyborów do sejmu polskiego�49. Uwa¿a³o, ¿e taka w³a�nie ordynacja zapew-
ni ludowy sk³ad sejmu, a tym samym pozwoli urzeczywistniæ ideê budowania Pol-
ski Ludowej. Wydana przez Stronnictwo w pa�dzierniku 1918 r. ulotka pt. Bracia
ch³opi g³osi³a wiêc: �Polska ma byæ Zjednoczona i Niepodleg³a, Polska ma byæ
Ludow¹ Rzeczpospolit¹ [�] Tym �pieszniej przygotowaæ siê musimy do Ludowe-
go Sejmu Ustawodawczego o powszechnym, równym, tajnym, bezpo�rednim i pro-
porcjonalnym prawie g³osowania dla wszystkich, którzy ukoñczyli 21 lat�50. A po-
niewa¿ ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego z 28 XI 1918 r. zawiera³a
wszystkie wa¿ne ¿¹dania, PSL-Wyzwolenie przyjê³o j¹ z satysfakcj¹.

Okazji do rozwiniêcia pogl¹du PSL-Wyzwolenie na temat formu³y wyborczej
dostarczy³o stanowisko ugrupowania wobec niego konkurencyjnego. W Królestwie
Polskim by³o nim Zjednoczenie Ludowe. Utworzono je na pocz¹tku 1917 r. z in-
spiracji Naczelnego Komitetu Narodowego i Ligi Pañstwowo�ci Polskiej jako prze-
ciwwagê wp³ywów obozu Pi³sudskiego na wsi. Na czele nowej organizacji stanêli
Jan Sadlak i ks. Wac³aw Bliziñski. W programie z lutego 1917 r. oglêdnie pisano,
¿e polski sejm ma byæ wybrany na zasadach demokratycznych51. Latem tego¿ roku
Antoni Pi¹tkowski, sekretarz Zarz¹du G³ównego ZL, opublikowa³ broszurê pt. Zjed-
noczenie Ludowe, obszerniej wyja�niaj¹c¹ program tej organizacji52. Za swój cel
g³ówny przyjmowa³a odbudowê niepodleg³ej Polski. Mia³a ona byæ siln¹ monar-
chi¹ konstytucyjn¹. W³adzê prawodawcz¹ sprawowaæ mia³ sejm. Sposób jego wy-
³onienia powinien byæ oparty na zasadach sprawiedliwych. Oznacza³o to dla
A. Pi¹tkowskiego, po pierwsze, ¿e Sejm bêdzie z³o¿ony z przedstawicieli narodu
polskiego. Pisa³: �W Polsce jest tylko jeden naród polski, innych narodów nie ma
� i wszystkie uroszczenia innych narodowo�ci do wywierania wp³ywu na charakter
pañstwowy Polski s¹ bezwarunkowo niesprawiedliwe�53. Przyjêcie takiego za³o-
¿enia prowadzi³o go do przekonania, po drugie, ¿e Sejm bêdzie pochodzi³ z wybo-
rów wiêkszo�ciowych. Okrêgi wyborcze i g³osowanie powinny byæ tak ustanowio-
ne, by daæ rezultat sprawiedliwy, tj. by �liczba przedstawicieli ka¿dej warstwy
w Sejmie odpowiada³a rzeczywistej liczebno�ci ka¿dej warstwy polskiego narodu�.
Warstwê najliczniejsz¹, ogarniaj¹c¹ trzy czwarte narodu, stanowi³ lud wiejski. Owa
arytmetyczna okoliczno�æ wraz z istotnymi przymiotami � zdrowie, si³a, wytrwa-
³o�æ, zdolno�æ, jasno�æ umys³u � mia³a uczyniæ ch³opów spo³eczn¹ podwalin¹ nie-
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49 La t o, S t a n k i e wi c z, op. cit., s. 147.
50 Hemmer l ing, op. cit., s. 29.
51 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 328.
52 A. P i ¹ t k o w s k i, Zjednoczenie Ludowe, Warszawa 1917.
53 Ibidem, s. 25�26.
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podleg³ej Polski. Pi¹tkowski wyra�nie zak³ada³, ¿e przyjêcie demokratycznego czte-
roprzymiotnikowego prawa wyborczego opartego na formule wiêkszo�ciowej da
ch³opom przewagê w Sejmie i przez to bêdzie konkretyzacj¹ tej wizji Polski � sil-
nego pañstwa, opartego na silnej podstawie spo³ecznej. Ogólnie wiêc wiêkszo�ciowa
formu³a wyborcza mia³a z jednej strony ochraniaæ powstaj¹ce pañstwo polskie przed
wp³ywami ¿ydowskimi i socjalistycznymi, a z drugiej � promowaæ lud wiejski na
si³ê pañstwowotwórcz¹.

Autor ten odrzuci³ mo¿liwo�æ instalowania w Polsce formu³y proporcjonalnej.
Wiedzia³ oczywi�cie, ¿e lansuj¹ j¹ � tak¿e w Radzie Stanu, która w³a�nie prowa-
dzi³a prace nad ordynacj¹ wyborcz¹ � ugrupowania socjalistyczne i �rodowiska
¿ydowskie. Okoliczno�æ ta sk³oni³a go do krytyki formu³y proporcjonalnej. Twier-
dzi³, ¿e piêcioprzymiotnikowy system wyborczy jest sprawiedliwy i s³uszny tylko
teoretycznie, a nie w praktyce. Jego �ród³em jest bowiem wiedza ksi¹¿kowa. Za-
rzuci³ ugrupowaniom lewicowym, ¿e na podstawie wiedzy teoretycznej � podob-
nie jak ogólnie z przeprowadzeniem socjalistycznego eksperymentu � chc¹ tak¿e
z piêcioprzymiotnikowym prawem wyborczym �robiæ do�wiadczenia na naszej Pol-
sce�. Za teoretycznie s³uszne uzna³ to, ¿e formu³a proporcjonalna ma w swej funk-
cji zabezpieczyæ reprezentacjê mniejszo�ci w parlamencie. Tyle ¿e, w jego przeko-
naniu, nie by³oby to zgodne z interesem Polaków, ani te¿ ch³opów, poniewa¿ wybory
proporcjonalne wysz³yby na korzy�æ ¯ydów. �Dlaczegó¿ to koniecznie w³o�cianie
maj¹ wystêpowaæ w obronie interesów ¿ydowskich? � zapytywa³ � Przecie¿ ¿ydzi
nie bêd¹ siê upominaæ o prawa dla w³o�cian. A czy dla naszego polskiego interesu
potrzebne jest i po¿¹dane, aby w Sejmie naszym by³o jak najwiêcej ¿ydów i socja-
listów�54.

Stanowisko Zjednoczenia Ludowego spotka³o siê z polemik¹ PSL-Wyzwolenie.
Przedmiotem sporu pomiêdzy obu ugrupowaniami sta³a siê g³ównie formu³a wy-
borcza. Na dezinformuj¹cym przyk³adzie wyborów wiêkszo�ciowych przeprowa-
dzanych w okrêgu wielomandatowym redakcja �Wyzwolenia� stara³a siê wykazaæ,
¿e wybory proporcjonalne bêd¹ sprawiedliwe, gdy¿ dadz¹ szansê uzyskania man-
datów przez mniejszo�ci. Odrzuci³a jednak¿e zarzut A. Pi¹tkowskiego, ¿e formu³a
proporcjonalna bêdzie faworyzowa³a ¯ydów. Zdaniem �Wyzwolenia� po zastoso-
waniu formu³y proporcjonalnej ¯ydzi bêd¹ mogli zdobyæ 14�15% mandatów, czy-
li 42�45 mandatów w 300-osobowym sejmie. Zarzut odwrócono, twierdz¹c, ¿e to
w³a�nie formu³a wiêkszo�ciowa da �rodowiskom ¿ydowskim mo¿liwo�æ zwiêksze-
nia liczby pos³ów: �Je¿eli jednak bêdzie siê wybieraæ prost¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
to poniewa¿ ¿ydzi przewa¿aj¹ w wiêkszo�ci miast, po³¹czywszy siê z Socjaln¹-de-
mokracj¹ i lewic¹ Polskiej Partii Socjalistycznej, mog¹ zwyciê¿yæ w wiêkszo�ci,
a nawet prawie we wszystkich miastach. Tym bardziej, je¿eli Polacy podziel¹ siê
na ró¿ne partie�55. Wyzwolenie wylicza³o, ¿e proponowana przez Zjednoczenie Lu-
dowe formu³a wiêkszo�ciowa da �rodowiskom ¿ydowskim 60, a przy silnym roz-
biciu polskich g³osów nawet 80 mandatów w 300-osobowym sejmie.

Ugrupowania ludowe wobec formu³y wyborczej (do 1919 r.)

54 Ibidem, s. 24�25.
55 S³owa a zamiary i czyny (Wyzwolenie, nr 49 z 9 XII 1917).
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Wiêcej argumentów w sporze z A. Pi¹tkowskim przedstawi³ jeden z przywód-
ców PSL-Wyzwolenie � S. Thugutt. W artykule pt. Jak wybieraæ do Sejmu z lute-
go 1918 r. przyzna³ wprost, ¿e formu³a wyborcza jest kwesti¹ o fundamentalnym
znaczeniu polityczno-ustrojowym i zarazem jest osi¹ sporu pomiêdzy PSL a Zjed-
noczeniem Ludowym56. Istotne by³o te¿, ¿e z dystansem odniós³ siê do wa¿nego
w sporze pomiêdzy PSL a ZL prognozowania znaczenia ordynacji wyborczej dla
¯ydów. Wprawdzie podtrzyma³ pogl¹d, ¿e w ma³ych okrêgach wyborczych ¯ydzi
� poprzez zachowania solidarne � mog¹ w miastach osi¹gn¹æ przewagê nad ludno-
�ci¹ chrze�cijañsk¹; du¿e wielomandatowe okrêgi pozwoli³yby jego zdaniem owo
niebezpieczeñstwo zminimalizowaæ. Jednak¿e, patrz¹c racjonalnie, sprzeciwi³ siê
takiemu podej�ciu do formu³y wyborczej, które jest oparte na jednym kryterium:
czy jest ona korzystna czy te¿ nie dla ugrupowañ ¿ydowskich. Pisa³ S. Thugutt
wprost: �Oczywi�cie wszyscy chcieliby�my, ¿eby nasz przysz³y sejm by³ istotnie,
a nie tylko z imienia polski. I przeciw takiemu sposobowi wyborów, który by ¿ydom
szczególne dawa³ przywileje, wyst¹piliby�my wszyscy. Ale nie mo¿emy dlatego
przeciwko jakiemu� prawu wystêpowaæ, ¿e z niego mo¿e mieæ tak¿e i ¿yd korzy�æ.
Prawa powinny byæ nie od tego, ¿eby ¿ydom robiæ przykro�æ, tylko ¿eby Polska
z nich mia³a korzy�æ�57.

Prawo wyborcze bêdzie korzystne dla Polski wówczas, gdy bêdzie sprawiedli-
we. Kryterium to spe³nia prawo oparte na formule proporcjonalnej, daj¹cej w jego
przekonaniu ka¿demu mo¿liwo�æ wypowiadania siê i uczestniczenia w ¿yciu pu-
blicznym. W tym aspekcie krytycznie oceni³ formu³ê wiêkszo�ciow¹. Zwi¹zane z ni¹
prawo wyborcze mo¿e prowadziæ do braku parlamentarnej reprezentacji znacz¹-
cych mniejszo�ci. Na podstawie hipotetycznej sytuacji wyborów w okrêgach dwu-
mandatowych S. Thugutt wykazywa³ te¿ mo¿liwo�æ zaistnienia przypadku, gdy
ugrupowanie liczebnie najsilniejsze mo¿e w ogóle nie mieæ parlamentarnej repre-
zentacji58. Remedium na s³abe strony wyborów wiêkszo�ciowych mia³y byæ wybo-
ry proporcjonalne. Pozwol¹ one na konstruowanie Sejmu zgodnie z istniej¹cym
uk³adem si³, a przez to zapewni¹ obecno�æ w nim mniejszo�ci. Oprócz tego za
istotn¹ zaletê wyborów opartych na formule proporcjonalnej uzna³ to, ¿e bêd¹ prze-
prowadzane tylko w jednej turze oraz ¿e zapobiegn¹ zjawisku �geografii (geome-

56 �Nie bêdê tu rozpatrywa³ sposobu zwo³ywania Sejmu, ani ca³ej jego budowy, bo na to trzeba
by ksi¹¿kê, a nie artyku³ w �Wyzwoleniu� napisaæ. Ale chcia³em zwróciæ uwagê na jeden szczegó³
znacznie wa¿niejszy, ni¿by siê mog³o wydawaæ. Mianowicie mówiê tu o tak zwanych wyborach pro-
porcjonalnych, czyli stosunkowych. Rzecz ta tym bardziej jest godna uwagi, ¿e w³a�nie w tym wzglê-
dzie zachodzi ró¿nica miêdzy dwoma stronnictwami ludowymi, jakie w Królestwie istniej¹. Gdy Pol-
skie Stronnictwo Ludowe domaga siê wyborów proporcjonalnych, Zjednoczenie Ludowe takie wybory
uwa¿a za szkodliwe, gdy �Wyzwolenie� do nich zachêca, �Zorza� powiada, ¿e takie wybory niepo-
trzebnie dopu�ci³yby ¿ydów do Sejmu� � S. T h u g u t t, Jak wybieraæ do Sejmu (Wyzwolenie, nr 5
z 2 II 1918).

57 Ibidem.
58 Pisa³: �Dajmy na to, ¿e mamy trzy okrêgi i trzy stronnictwa: zachowawcze stronnictwo obszar-

ników i ich popleczników, stronnictwo mieszczañskie i stronnictwo ludowe. Ka¿dy okrêg mo¿e wy-
braæ dwóch pos³ów:
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trii) wyborczej�, a wiêc manipulacyjnemu wytyczaniu okrêgów wyborczych.
W zakoñczeniu S. Thugutt mocno zaakcentowa³: �Dlatego ten sposób wyborów
jest najsprawiedliwszy i dlatego domagaj¹ siê go wszêdzie stronnictwa demokra-
tyczne�59.

Przedstawione przez A. Pi¹tkowskiego pogl¹dy wp³ynê³y na tre�æ kolejnych
enuncjacji programowych Zjednoczenia Ludowego. W uchwale podjêtej w grudniu
1917 r. Rada Naczelna ZL opowiedzia³a siê za przeprowadzeniem szybkich wybo-
rów do sejmu polskiego, opartych na powszechnym, równym, bezpo�rednim i tajnym
g³osowaniu. Takie stanowisko prezentowa³o te¿ w 1918 r. w Radzie Stanu i w do-
kumentach dotycz¹cych ustroju politycznego przysz³ej Polski60. Pismo wspieraj¹-
ce to ugrupowanie z niepokojem przyjê³o ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu Ustawo-
dawczego, a szczególnie zapisy o przeprowadzeniu wyborów nie w okrêgach
jednomandatowych, lecz w wielomandatowych i o g³osowaniu na partyjne listy kan-
dydatów. �Zorza� podtrzyma³a przekonanie, ¿e w wyniku tego sposobu elekcji Sejm
Ustawodawczy bêdzie mia³ domieszkê obc¹, zw³aszcza ¿ydowsk¹, i dlatego wzy-
wa³a, by Polacy g³osowali solidarnie na listy narodowe61.

Jesieni¹ 1918 r. ZL po³¹czy³o siê z PSL-Piast. Nie wszyscy dzia³acze zaakcep-
towali ten fakt i powo³ali kolejne ugrupowanie ludowe � Polskie Zjednoczenie Lu-
dowe, z ks. Wac³awem Bliziñskim i Józefem Ostachowskim na czele. Chocia¿ nowa
organizacja sytuowa³a siê po prawej stronie sceny politycznej, to jednak, prawdo-
podobnie ze wzglêdów taktyczno-propagandowych, opowiedzia³a siê za piêcioprzy-
miotnikowym prawem wyborczym do Sejmu. W programie z listopada 1918 r.
czytamy: �PZL uwa¿a, ¿e jedynie Sejm Ustawodawczy, zwo³any na zasadzie pow-
szechnego, bezpo�redniego, tajnego, równego i proporcjonalnego g³osowania, mo-
cen jest okre�liæ przysz³y ustrój pañstwa polskiego i ¿¹da niezw³ocznie zwo³ania
takiego sejmu z przedstawicieli wszystkich dzielnic�62.

Przegl¹d stanowisk ugrupowañ ludowych w kwestii formu³y wyborczej pozwa-
la twierdziæ, ¿e najbardziej wszechstronne i samodzielne stanowisko wypracowa³o

W pierwszym okrêgu w drugim  w trzecim razem

Otó¿ zachowawcy mieli 5100 g³osów  600 g³osów 5500 g³osów 11 000 g³osów

mieszczanie mieli  800 g³osów 4900 g³osów  1500 g³osów  7000 g³osów

ludowcy mieli 4100 g³osów  4500 g³osów 3400 g³osów  12 000 g³osów
W pierwszym wiêc i w trzecim okrêgu wyszli zachowawcy i dostali 4 pos³ów, w drugim mie-

szczanie z 2 pos³ami. A ludowcy? Nie otrzymali nic i maj¹ milczeæ i zgadzaæ siê na rz¹dy stronnictw
sobie wrogich. A jednak s¹ we wszystkich trzech razem okrêgach najmocniejszym stronnictwem, bo
maj¹ 12 000 zwolenników, podczas gdy zachowawcy maj¹ tylko 11 000. Nie pytam siê, czy to bê-
dzie sprawiedliwo�æ. Ale czy to bêdzie na d³u¿szy okr¹g czasu bezpieczne. Przy wyborach propor-
cjonalnych bêdzie inaczej. Zachowawcy otrzymaj¹ 2 pos³ów, mieszczanie jednego, ludowcy trzech.
Bêdzie to zatem nie tylko sprawiedliwe, ale zgodne z istniej¹cym rozk³adem si³� � ibidem.

59 Ibidem.
60 Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 372, 411 i 418; Piast, nr 43 z 27 X 1918.
61 Zorza, nr 3 z 19 I 1919.
62 La to, S t ank i ewicz, op. cit., s. 153. Zob. A. £u c z a k, Powstanie i dzia³alno�æ Zjednocze-

nia Ludowego i Polskiego Zjednoczenia Ludowego (1917�1919) (Roczniki Dziejów Ruchu Ludo-
wego, nr 10, 1968).
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galicyjskie PSL. Wynika³o to z d³ugiego czasu bytno�ci w ró¿nych cia³ach przed-
stawicielskich. Ich stanowisko wyp³ywa³o wiêc przede wszystkim z do�wiadczenia
politycznego, daj¹cego wiedzê opart¹ na praktyce. To w³a�nie do�wiadczenie poli-
tyczne wskazywa³o te¿ ludowcom galicyjskim, ¿e w procesie wyborczym, oprócz
czterech podstawowych zasad, istotna jest równie¿ formu³a wyborcza i tworzenie
okrêgów wyborczych. Nie by³o wiêc dzie³em przypadku, ¿e w³a�nie galicyjscy lu-
dowcy najbardziej konsekwentnie programowo d¹¿yli do uczynienia wyborów po-
wszechnymi, równymi, bezpo�rednimi, a g³osowania tajnym, przeprowadzanym
w formule wiêkszo�ciowej w okrêgach jednomandatowych. Niezale¿nie od ró¿nych
zachowañ taktycznych, tego w³a�nie systemu wyborczego najczê�ciej bronili. Orga-
nizacje ch³opskie powstaj¹ce w Królestwie Polskim nie mia³y tak du¿ego do�wiad-
czenia, zw³aszcza parlamentarnego. Ich wiedza o sposobie elekcji cia³ przedstawi-
cielskich by³a podrêcznikowa, czasem niesamodzielna, zapo¿yczona od formacji,
które inicjowa³y ich tworzenie. St¹d zapewne w ich argumentacji tak wiele miej-
sca zajmowa³a idea wyborów sprawiedliwych, daj¹cych szansê istniej¹cym mniej-
szo�ciom. Z kolei uczynienie ze sprawiedliwo�ci idei przewodniej konstruowania
zasad wyborczych przywiod³o ich do przekonania o konieczno�ci wprowadzenia
formu³y proporcjonalnej.

ABRISS ÜBER DIE STELLUNG DER WICHTIGSTEN VOLKSPARTEIEN
ANGESICHTS DER WAHLFORMELN (BIS 1919)

Volksbewegungen, die nach Demokratisierung von gesellschaftlichen und politischen
Verhältnissen strebten, hatten besonderes Interesse an einer Demokratisierung des Wahlrechts. In
Galizien erklärte sich Polskie Stronnictwo Ludowe (Polnische Volkspartei, PSL) vor den Wahlen
zum Reichsrat und lembergischen Landtag für geheime, gleiche, allgemeine, unmittelbare Wahlen
sowie Mehrheitswahlen in Wahlkreisen mit einzelnen Abgeordneten. Nach der Spaltung 1913 wurde
diese Stellung von PSL-Piast repräsentiert, und 1918 forderte sie die Gründung einer Konstituante.
PSL-Lewica schloss sich dem linken Lager an und gemeinsam erklärten sie sich für proportionale
Wahlen. Im Königreich Polen wurde während der Revolution 1905�7 über die Wahlformel
debattiert. Erste bäuerliche Organisationen, Polski Zwi¹zek Ludowy (Polnischer Volksbund,
1905�7) und der geheime Zwi¹zek M³odej Polski Ludowej (Bund des Jungen Volkspolen, 1906�8),
hatten für geheime, gleiche, allgemeine, unmittelbare Wahlen optiert. Die zahlenmäßige Überlegen-
heit der Bauern in der Gesellschaft veranlasste sie, die Mehrheitsformel anzuerkennen. Bauern-
organisationen, die vor und während des Ersten Weltkrieges entstanden, wie Zwi¹zek Ch³opski
(Bauernbund, 1912) und besonders PSL-Wyzwolenie (1915), nahmen die Stellung der linken-
-sozialistischen Kreise an. Auch sie verlangten geheime, gleiche, allgemeine, unmittelbare Wahlen,
die sich auf ein Proportionalwahlsystem stützten. Gegen diese opponierte die Zjednoczenie Ludowe
(Volksvereinigung, 1917), indem sie für Mehrheitswahlen eintrat.

Die galizische PSL hatte eine optimal vielseitige und selbstständige Stellung zur Frage der
Wahlformel ausgearbeitet, was sich aus der langen Existenz innerhalb der verschiedenen vertretenen
Organe erklären lässt.

Übersetzt von Tomasz Szubert


