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BYTOWSKO-MIASTECKO-SŁAWIEŃSKIEGO

W 1866 r. zakończyła się rywalizacja między Austrią a Prusami 
o prymat polityczny wśród państw niemieckich, co przesądziło o wybo
rze koncepcji zjednoczenia Niemiec według pruskiego wariantu „rnało- 
nicmieckiego”, tj. budowy nowego niemieckiego państwa federacyjnego 
bez Austrii. O wszystkim zadecydowały7: generalna zbrojna konfrontacja 
austriacko-pruska w czasie wojny 1866 r. pod Sadową-Kómggratz 3 
lipca, warunki preliminariów pokojowych w Nikolsburgu (trzy ty godnie 
później), a ostatecznie -  pokój w Pradze 23 sierpnia 1866 r. Nastąpił 
koniec Związku Niemieckiego (Deutscher Bund), istniejącego od Kon
gresu Wiedeńskiego 1815 r.; pokonana Austria musiała zgodzić się na 
jego rozwiązanie.

Sprawność, konsekwencja i skuteczność pruskiej struktury' państwo
wej -  działającej w warunkach wciąż trwającej wojny -  była w ty m 
okresie doprawdy imponująca. Już na kilka dni przed preliminariami 
pokojowymi (26 lipca 1866 r.) Prusy miały gotowy' plan podziału swo
jego państwa na okręgi wyborcze i repartycji mandatów poselskich, 
przygotowując się praktycznie do wy łonienia jak najszybciej nowrego 
niemieckiego parlamentu1.

W dniu 18 sierpnia 1866 r. -  a więc jeszcze przed podpisaniem pru- 
sko-austriackiego traktatu pokojowego -  wszedł w życie układ Prus z 21 
państwami niemieckimi położony mi na północ od rzeki Men. Na mapie 
polity cznej Europy pojawiła się kolejna formacja ustrojów o-terytorialna 
niemieckiego państwa o charakterze federacyjnym pod auspicjami Prus: 
Związek Północnoniemiecki (Norddcutsche Bund)2.



Przepisy dotyczące wyłonienia składu osobowego parlamentu 
(Reichstagu), tego tak zakreślonego państwa, zostały zawarte w ustawie 
wy borczej z 15 października 1866 r. Wyborcą mógł być tylko mężczy
zna dysponujący pełnią praw obywatelskich, który ukończył 25 lat, 
deputowanym natomiast każdy spośród nich mieszkając)' na terytorium 
któregokolwiek z państw należących do Związku przynajmniej przez 
trzy ostatnie lata4. W ordynacji znalazło się wcześniejsze pruskie roz
wiązanie (z lipca 1866 r.) odnośnie zastosowania zasady równości 
i proporcjonalności przy wy borze posłów7 do Reichstagu. Przystąpiono 
do tworzenia jednomandatowych okręgów wyborczy ch, każdy o liczbie 
ludności po ok. 100 tys.\

W ramach okręgu wyborczego wyodrębniano liczne obwody wiej
skie i miejskie (por. niżej). Administracja (zarząd) poszczególnych gmin 
wiejskich, obszarów' dworskich, magistraty, sporządzały aktualny spis 
wyborców uprawnionych do glosowania, grupując je według miejsco
wości i zasięgu terytorialnego danego obwodu (Zusammenheften), prze
chowując tzw. pierwszy egzemplarz u siebie (Haupt-Exemplar). Drugi 
egzemplarz listy otrzymywał każdy przewodniczący wyborów w kon
kretnym obwodzie (Wahl-Vorsteher)6 Spisy uprawnionych sporządzano 
na kilka ty godni przed datą wyborów7 i wykładano do sprawdzenia za
interesowanym w określonym terminie i przewidzianym miejscu (loka
lu) przyszłego głosow7ania7.

Nie było ustawowego wymogu, aby kandy dujący do Reichstagu za
mieszkiwał w okręgu na którego liście wyborczej się znalazł. Wybory7 
były powszechne, tajne, bezpośrednie, w7 miarę proporcjonalne (por. 
uwagi niżej), wykonane osobiście. W przypadku, gdy żaden z kandyda
tów nie otrzymał absolutnej większości głosów, wyznaczano wybory 
uzupełniające (Stichwahl) dla dwóch kandydatów7, którzy uzyskali 
w7 pierwszej turze największe poparcie. Przy równej liczbie głosów dla 
obu ubiegających się o mandat deputowanego w drugiej turze, ostatecz
ne rozstrzygniecie zapadało drogą zwykłego losowania8.

Podstawą analizy stanu zaludnienia -  od którego zależał określony7 
podział na okręgi wyborcze w końcu 1866 r. -  były wyniki spisu po
wszechnego z 3 grudnia 1864 r. W założeniu wstępnym z lipca 1866 r. 
przewidziano wybór z Prus (liczących 19 255 tys. ludności) 193 po
słów . Po zakończeniu wojny i nowych nabytkach terytorialnych Prusy7 
stały7 się państwem większym i ludniejszym (włączyły Hanower, Frank
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furt n. Menem) -  co zostało odzwierciedlone w aktualnym podziale 
mandatów: do liczby 235 na ogółem 297 dla całego Związku Północno- 
niemieckiego10.

Pruską prowincję pomorską (Provinz Pómmern) podzielono na 14 
okręgów wyborczych (np. największe ludnościowo -  śląska i nadreńska 
miały po 35 okręgów)11. Wewnętrzny podział w ramach prowincji po: 
morskiej uwzględniał granice rejencji i powiatów. Na terenie rejencji 
sfrzałowskiej powstały 2 okręgi, na terenie rejencji szczecińskiej 7. Na 5 
okręgów dzieliła się rejencja koszalińska, mianowicie: nr 1 -  obejmują
cy powiat słupski i lęborski (129,6 tys. ludności); nr 2 -  bytowski, mia
stecki i sławieński (132,1 tys.); nr 3 - powiat „Księstwo”,12 (111,1 tys.); 
nr 4 -  białogardzki, świdwiński i drawski (99,0 ty s.); nr 5 -  powiat 
szczecinecki (71,9 tys.)13.

Dokonany wówczas podział na okręgi wyborcze -  przynajmniej gdy 
chodzi o obszar rejencji koszalińskiej -  okazał się praktycznym, a przez 
to i trwałym rozwiązaniem14 Gorzej było natomiast ze spełnieniem -  
w ramach wyznaczonych okręgów' -  wymogu proporcjonalności w pro
cedurze wy borczej, dlatego uśtawodawca dopuścił do znaczących zróż
nicowań wśród okręgów pod względem liczby mieszkańców, a zatem 
i liczby' potencjalny ch wyborców. I tak, w rejencji koszalińskiej rozpię
tość zaludnienia między okręgiem najmniejszym, a był nim powiat 
szczecinecki, a największym, bytowsko-miastecko-sławieńskim, wyno
siła aż 60 tys.15

Funkcje okręgowy ch komisarzy' wy borczych pełnili landraci, a więc 
urzędnicy państwowi. W jednopowiatowym okręgu szczecineckim by ł 
nim aktualnie urzędujący,'w pozostałych okręgach, obejmujących po 
dwa lub trzy powiaty, tymi obowiązkami obarczano każdego landrata 
z osobna w kolejnych wyborach, chociaż niektórzy spośród nich byli 
komisarzami po kilka razy w' trakcie wyborów po sobie następujących16

Podział na obwody wyborcze rozpatrzymy głównie na przykładzie 
okręgu największego bytowsko-miastecko-sławieńskiego, który to ob
szar stanowi podstawowy przedmiot analizy' merytorycznej niniejszego 
artykułu. Większe miasta w tym okręgu -  Darłowo, Sławno, Bytów 
i Miastko były dwuobwodowe, dwa najmniejsze -  Polanów' i Sianów 
jednoobwodowe17. Dla przykładu, Białogard, ludniejszy niż cztery’ 
pierwsze wymienione miasta, też dzielił się (w latach 1867-1871) na 
dwa obwody18. Trzy główne miasta rejencji, Słupsk, Kołobrzeg i Ko

83



szalin, mogły w pierwszych wyborach do Reichstagu dysponować czte
rema obwodami (Kołobrzeg, Koszalin) łub pięcioma (Słupsk), bowiem 
zamieszkiwało je 2 lub 3-krotnie więcej ludzi (1867-1871 r.) aniżeli 
w innych miastach powiatowych rejencji koszalińskiej (włącznie z już 
wykazanymi). Z czasem miejskich obwodów wyborczych w trzech naj
większych ośrodkach p rzy b ra ło ; wyrost proporcjonalnie do wzrastają
cego w nich najszybciej zaludnienia1 .

Na listach dwóch obwodów' miejskich w Miastku widnieją nazwiska 
uprawnionych w liczbie: według stanu na koniec 1866 r. 421 i 501 (ra
zem 922 w wyborach 3 marca 1867 r.) oraz 410 i 494 (razem 904 
wt odniesieniu do wyborów 31 sierpnia 1867 r.), w 1871 r. 425 i 488 
(razem 913)20 Zapewne na listach wyborczych w obwodach pozosta
łych miast badanego okręgu znajdowała się podobna w przybliżeniu 
liczba nazwisk uprawnionych, to jest w granicach od ok. 400 do ok. 550. 
Wy snuć można także wniosek, że w 1867 r. ogólna liczba uprawnionych 
wy borców w  miastach okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego była, 
uogólniając, nieco wyższa niż w 1871 r., jak to widać na przykładzie 
Miastka, a to wskutek wzmożonej pierwszej fazy emigracji i z tego 
terytorium, przypadającej właśnie na ten okres, co uwidoczniło się
1 w innych miastach rejencji koszalińskiej, nieraz dochodzącej do rzędu 
kilkunastu procent ubytku absolutnego w grupie wiekowej mężczyzn od
2 5-tego roku ży cia21.

Na terenach wiejskich powiatów, stanowiących okręg wyborczy, 
utworzono gęsto rozmieszczone obwody o -  w miarę -  zbliżonej liczeb
ności uprawnionych wyborców. Zabiegi o utrzy manie takiego formalne
go wymogu spowodowało, że w skład jednego obwodu (Wahlbezirk) 
wchodziły7 jeden lub dwa obszary dworskie i najbliższa gmina chłopska 
(Guts-und Gemeindeverband). Takich obwodów' było najwięcej w po
wiecie o przewadze wielkiej własności ziemskiej (miastecki) lub zrów
noważonym stanie posiadania -  junkierskim i chłopskim (sław ieński). 
W jednym, jak i w drugim przypadku na liście wy borców znajdowało 
się, z nielicznymi wyjątkami, więcej stały ch mieszkańców gminy' chłop
skiej. Funkcjonowały' też obw'ody łączące po dwa lub więcej obszarów 
dw orskich i dwie gminy, lub też składające się tylko z jednego większe
go obszaru dworskiego -  dóbr rycerskich (Gutsverband); np. w' powiecie 
miasteckim Biała, należący do v. Bellinga; Gatka będący własnością
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Heringa; Lubno w posiadaniu Wevhera; Łobzowo w rękach Scheune
manna22.

W 1867 r. pozamiejskich obwodów wyborczych w powiecie mia
steckim było 52, wr powiecie bytowskim 4823. Także z powodu zazna
czającego się od tamtego okresu regresu ludnościowego, spow odowane
go ruchami wychodźczymi -  a nieco później w następstwie parcelacji 
niektórych majątków lub ich części, co się równało likwidacji pewnych 
obszarów dworskich jako odrębnych jednostek zarządu terytorialnego 
i prawa komunalnego -  zmniejszała się liczba wiejskich obwodów wy
borczych. W powiecie miasteckim w- 1871 r. było ich 50, o 2 mniej niż 
w 1867 r.24

Nadzór nad przebiegiem wyborów w każdym obwodzie pozamiej
skim sprawował mianowany przewodniczący (Wahlvorsteher) mający 
swojego zastępcę. Posługując się przykładową listą obwodów' 
z 1867 r. dla powiatu miasteckiego dostrzegamy wśród przewodniczą
cych nazwiska aż 37 właścicieli dóbr rycerskich (na 52 obwody), po
nadto po kilku aktualnych dzierżawców lub administratorów majątków 
ziemskich. Spotykamy też 2 duchownych protestanckich (kaznodzieje), 
po jednym nauczycielu (Storkowo), funkcjonariuszu policji lokalnej 
(Trzebielino) i sołtysa. Tych ostatnich najwięcej mianowano na zastęp
ców przewodniczących (w' liczbie 19). Lokale wyborcze mieściły się 
w prywatnych domach-siedzibach właścicieli dóbr ry cerskich, będących 
przewodniczącymi obwodowych komisji (dokładnie 37), w kilku do
mach dzierżawców bądź administratorów majątków, w budy nkach ty lko 
4 szkól, w pomieszczeniach 2 domów’ parafialnych (Kołczygłowy
i Kwakowo) lub w mieszkaniu kaznodziei (Cetyń) oraz sołtysa (Dämo

n sW'0) .
Przebieg i wyniki wyborów do Reichstagu Związku Północnonie- 

mieckiego w7 1867 r. (dwukrotnie) i do pierwszego Reichstagu II Rzeszy 
Niemieckiej w 1871 r. rozpatrzymy na przykładzie okręgu bytowsko- 
nuastecko-sławieńskiego, największego ludnościowo wśród pięciu 
okręgów na terenie rejencji koszalińskiej (wg. stanu z 3 grudnia 1864 
r.). W tym okręgu powiat sławieński ustępował pod względem demogra
ficznym tylko powiatowi słupskiemu: 77,2 do 87,9 tys. Zatem każdy 
z nich liczył więcej ludności aniżeli powiat szczecinecki (71,9 tys.), 
stanowiący -  jak wiemy -  samodzielny okręg wyborczy.
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i Powiat sławieński charakteryzował się na przełomie łat sześćdzie
siąty ch-siedemdziesiątych XIX w. przewagą wielkiej własności rolnej, 
znaczący m współczynnikiem dużych gospodarstw chłopskich w struktu
rze posiadania ziemi oraz wyraźnie wyższą od średniej rejencyjnej to- 
warowością i dochodowością produkcji rolno-hodowlanej, osiąganej 
zwłaszcza w jego północnej i środkowej części (dobre gleby, wy dajniej
sze naturalne i ulepszane tereny' pastwiskowe i łąkowe). O zróżnicowa
nym profilu gospodarczym i większym stopniu urbanizacji powiatu 
sławieńskiego decy dowały cztery miasta -  Sławno, Darłowo, Polanów 
i Sianów-. Dwa pozostałe powiaty okręgu wyborczego, miastecki i by - 
towski, to Jednomiejskie” słabo zaludnione obszary, leżące w podobnej 
strefie nieurodzajnych ziem, a o ich skromniejszej zasobności material
nej i możliwościach na rynku pracy decydowały rozległe połacie leśne -  
intensywnie eksploatowane, ale też i odtwarzane, zwłaszcza w obrębie 
wielkich posiadłości powiatu miasteckiego, z których pewna część prze
szła dotąd i w ręce mieszczańsko-kupieckie26.

Najmniejszy obszarowo i ludnościowo powiat bytowski (24 tys.) wy
różniał się wzrastającym odsetkiem mieszkańców kaszubsko-_polskiego 
rodowodu (wyznania katolickiego i także ewangelickiego)2 . Bytów, 
dopiero od 1846 r. miasto powiatowe, zaczynał od niedawna wykształ
cać się jako międzyregionalny ośrodek pośrednictwa handlowego pro
duktami rolniczymi, surowcami leśnymi oraz ich fabrykatami. Tę moż
liwość rozwojową Bytów zawdzięczał swemu położeniu na styku pro
wincji zachodniopomorskiej z zachodniopruską, przy7 dość ruchliwym 
i zmodernizowanym szlaku drogowym w stronę Bałtyku (Słupsk- 
Ustka).

Wyznaczone jesienią 1866 r. wybory do parlamentu Związku Pół- 
nocnoniemieckiego, na dzień 12 lutego 1867 r., doprowadziły szybko do 
nieznanego dotąd ożywienia politycznego, uwidocznionego w kształto
waniu się przemian programowych i kadrowych w łonie już istniejących 
partii politycznych oraz w powstawaniu nowych ugrupowań i ruchów 
społecznych w państwach niemieckich na czele z Prusami.

Taka pragmaty ka nie ominęła statycznych dotąd pod tymi względem, 
a zacofanych gospodarczo, regionów7 wschodnich prowincji państwa 
pruskiego. Już w grudniu 1866 r. doszło do założenia formalno- 
organizacyjnych zrębów lokalnych oddziałów partii konserwatywnej. 
Jeden z nich, zaliczany do najwcześniejszych i aktywnych, powstał dla
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powiatu slawicńskiego przy okazji rozpoczęcia kampanii -  cclcm wyło
nienia kandydata do Reichstagu z tego powiatu. Wówczas wybór padł 
na właściciela dóbr ry cerskich Dębczyno, ówcześnie powiat słupski, von 
Denzina, zamieszkałego w' Lęborku. Obok tego zadania doraźnego, 
wymuszonego przez kalendarz wyborczy, propagowano i kolportowano 
podstawowe cele, założenia, strategię społeczno-patriotyczną tej partii, 
wśród których do zasadniczego urastało rozszerzenie oraz utrwalenie 
ideologicznych i moralnych wartości pruskiego konserwatyzmu prote
stanckiego28

Do czuwania nad przestrzeganiem nieznanych dotychczas reguł 
kampanii wyborczych do Reichstagu, wedle liteiy prawnej, została 
wprzęgnięta prowincjonalna administracja państwowa -  i to w sposób 
bezpośredni, a politycznie jednoznaczny. Landraci otrzymali nie ty lko 
nominacje na urzędujących komisarzy poszczególnych okręgów wybor
czych. Włączy li się oni wprost i z nakazu władz zwierzchnich w nurt 
politycznych rozgrywek, uzyskując -  jak należało się tego spodziewać -  
ważny instrument do oficjalnego propagowania wykładni skrajnego 
konserwatyzmu junkiersko-pruskiego.

Na początku stycznia 1867 r. odbyło się w Koszalinie zebranie 
wszy stkich landratów z terenu rejencji. Ocenili oni zgodnie, że aktualne 
nastroje i atmosfera polityczna w społeczeństwie całego regionu są 
sprzyjające, bowiem posiadają bardzo wyraziste cechy gwarantujące 
zdecydowaną przewagę ideologii konserwatywnej29 Wybiegając na
przód -  na przy kładzie wszystkich pięciu okręgów wyborczych rejencji 
miały' się sprawdzić przewidywania O. von Bismarcka, że „masy nie 
poprą głównego wroga to znaczy' postępowców”, i że o wynikach wybo
rów decydow ać będzie konserwatywna wieś30.

Efektem końcowym koszalińskiego spotkania landratów' stała się 
opracowana lista konserwatywnych kandydatów na posłów do Reich
stagu ze wszystkich okręgów' wyborczych rejencji. Znaleźli się na niej 
dwaj nominowani z okręgu Bytów-Miastko-Sławno: wspomniany von 
Dcnzin i hrabia von Blumenthal-Suckow z Janiewic31. Wykreślony zo
stał trzeci kandydat konserwatystów z pierwszej (wstępnej9) listy' tego 
okręgu, a był nim tajny' nadradca rejencyjny von Massow32. Dwóch 
zarekomendow anych kandydatów konserwatywnych przeszło jeszcze na 
liście okręgu „Księstw o”, w pozostały ch trzech okręgach -  po jednym33.
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Wytypowani dwaj kandydaci z okręgu bytowsko-miastecko- 
sławieńskiego zostali w dalszej procedurze zaakceptowani przez ko
mórkę partii konserwatywnej, działającą już oficjalnie na tym terenie, 
i obaj stanęli do wyborów 12 lutego 1867 r. (por. tabela). Oprócz nich 
poważnym, w znaczeniu popularności, kandydatem okazał się znany 
w regionie radca handlowy i armator z Darłowa E. Hemptenmacher, 
wysunięty przez środowisko polityczne związane z Partią Narodowoli- 
beralną (Nationalliberale Partei)34.

Po tych ustaleniach, jednoznacznie potwierdzających bezpośredni 
udział w przygotowywaniu kampanii wyborczej i ingerencję w toku jej 
trwania pruskich urzędników państwowych, poczynając od landratów, 
nie obyło się bez innych form współpracy polityczno-propagandowej 
z ich udziałem, osadzonej już głębiej w konkretnych powiatach tworzą
cych okręgi wyborcze. Na przykład, członkowie sławieńskiego oddziału 
partii konsenvatywnej, na posiedzeniu w  dniu 10 stycznia 1867 r., 
w większości opowiedzieli się za kandydaturą von Bumanthala z Janie- 
wic, piastującego aktualnie funkcję deputowanego powiatowego w sej
miku prowincjonalnym. Za wnioskiem o wystawienie tylko tego jedne
go kandydata konserwatystów opowiedział się oficjalnie landrat powiatu 
sławieńskiego, von Woedtke, będący komisarzem wyborczym w okrę-

g u ' 'Osiągnięty wynik w wyborach do sejmu konstytucyjnego Związku 
Północnoniemieckiego w7 okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskim 
(tabela) potwierdził zdecydowane zwycięstwo von Blumenthala, który 
otrzymał więcej głosów niż razem wzięci -  główny jego konkurent o tej 
samej orientacji politycznej, von Denzin, i rywal liberalny, E. Hemp
tenmacher.

Zwraca uwagę wysoka frekwencja wyborcza. Wiemy, że zbliżony 
wy nik, gdy chodzi o wskaźnik głosujących w tym okręgu, zostanie 
osiągnięty ponownie dopiero w wyborach 1898 r. (I tura), gdy liczba 
ludności, a więc zapewne i uprawnionych do głosowania (pomimo re
gresu spowodowanego ruchami migracyjnymi), była nieco wyższa. 
W całym bloku państw tworzących Związek Północnoniemiecki fre
kwencję wyborczą w lutym 1867 r. należy7 ocenić jako bardzo wysoką; 
średnio wyniosła ok. 70 proc., w' niektórych okręgach naw7et do 90 
proc.36 W interesującym nas okręgu wyborczym frekwencję obliczamy 
na ok. 75 proc.37.
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Najwięcej posłów do Reichstagu konstytucyjnego wprowadziły: po
wstała tuż przed wyborami Partia Narodowoliberalna (grupująca zwo
lenników zjednoczenia Niemiec przez Prusy) w liczbie 80, konserwaty
ści 59, wolnokonserwatyści (Freikonservative Partei) 39, koalicja tak 
zwanych staroliberałów (Altliberales), katolików i innych organizacji 
o zabarwieniu liberalnym (Freie Vereinigung) -  razem 41, oraz Partia 
Postępowa (Deutsche Fortschrittspartei) 19 deputowanych. Partia Wol- 
nokonserwatywna wyodrębniła się wiosną 1867 r. po rozłamie w obozie 
konserwatywnym. Przy jęła ona później w Niemczech nazwę Partia Rze
szy (Deutsche Rcichs^artei), natomiast w Prusach nadal nazywała się 
Wolnokonserwatywną'8.

Spójrzmy na dane o preferencjach wyborczych z uwzględnieniem 
„geografii7' głosujących w naszym okręgu. Kandydat konserwatywny' 
forsowany przez junkierstwo sławieńskie właśnie wr tym największym 
powiecie okręgu wyborczego39 odniósł zdecydowane zwycięstwo, dzię
ki któremu -  w efekcie końcowym -  zawdzięczał swój sukces. Zgroma
dził on w obwodach w iejskich tego powiatu 6592 głosy , co stanowiło aż 
67,2 proc. wszy stkich, które oddano na niego w cały m okręgu. Ze strony 
elektoratu wiejskiego powiatu miasteckiego von Blumenthal uzyskał 
2599 głosów, czyli 26,5 proc. ogółu jakie otrzymał w okręgu, co przy 
pieczętowało zwycięstwo tego kandydata konserwatystów40.

Wyborcy powiatu bytowskiego całkowicie pominęli konserwatystę 
wylansowanego przez ziemiaństwo sławieńsko-miasteckie. Von Blu
menthal otrzymał w Bytowskiem ty lko 2 głosy (sic !) -  po jednym 
w Bytowie i w który mś z obwodów wiejskich. Ich wybrańcem został 
von Denzin, który na ogółem 4275 głosów w okręgu uzy skał w obwo
dem wiejskich powiatu bytowskiego 2248, tj. 52,6 proc., w' obwodach 
wiejskich powiatu sławieńskiego 1055, tj. 24,7 proc., w obwodach po
zamiejskich miasteckiego tylko 411 głosów, czyli 9,6 proc. wszyst
kich41. /

Ujawniony separatyzm Bytowszczyzny, wystawiającej własnego 
kandy data konserwatywnego, spowodował rozbicie głosów zwolenni
ków partii konserwatywno-protestanckiej w okręgu bytowsko-miaste- 
cko-sławieńskim, dzięki czemu bardziej wyraziście zarysowało się po
lityczne poparcie dla liberała E. Hemptenmachera z Darłowa. Uzyskał 
on prawie tyle samo głosów co von Denzin.
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W warunkach dominacji liczebnej elektoratu wiejskiego, znajdujące
go się pod przemożnym wpływem konserwatywnego dworu junkier
skiego i oddanych państwowo-pruskiej ideologii pastorów oraz nauczy
cieli szkółek elementarnych, wielkość poparcia dla kandydata liberalne
go w7 analizowanym okręgu należy ocenić -  generalnie -  jako zastana
wiaj ąco wy sokie. Co ewentualnie zadecydowało otak licznym dla niego 
poparciu? Kandydat stronnictwa liberalnego był przynajmniej od 20 lat 
znanym w regionie kupcem i armatorem. Prowadził on coraz rozleglej- 
szą działalność handlową, trudniąc się -  pa,przykład -  masową dystry
bucją drewna, pozyskiwanego głównie z lasów powiatu miasteckiego, 
spławianego Wieprzą i Grabową do portu darłowskiego42. Mógł być 
zatem odbieranym nie ty lko jako człowiek czynu na polu gospodarczej 
działalności, któremu się powiodło, lecz także jako pracodawca dla 
wielu rodzin w swoim mieście, a zwłaszcza wśród robotników' leśnych 
z powiatu miasteckiego i wsi położonych w południowej części powiatu 
sławieńskiego. Sugestię takową zdają się dokumentować dane wybor
cze. W obwodach wiejskich powiatu sławieńskiego E. Hemptenmacher 
zebrał 1617 głosów' (38,3 proc.), powiatu miasteckiego 956 (22,6 proc.), 
powiatu bytowskiego 463 (11 proc.)45.

Jest również szansa i sposobność, dysponując zapisami źródłowymi, 
uzy skania ważnego poznawczo materiału o stopniu ówczesnego popar
cia, podczas wyborów do pierwszego Reichstagu -  na podstawie wybra
nego okręgu wyborczego ze wschodniej części prowincji pomorskiej -  
dla człowieka identyfikowanego jako przedstawiciel nieco odmienny ch 
preferencji społeczno-politycznych, od tych -  widzianych przez pry zmat 
trądy cjonalistycznej, ideologii skrajnie pruskiego konserwatyzmu prote
stanckiego. W pięciu miastach badanego okręgu obaj kandy daci kon
serwatywni otrzymali razem ty le samo głosów (1179) co kandydat libe
rałów' (1185). Najbardziej „konserwatywnym miastem’’ okazał się By
tów, bowiem tam na von Denzina padło aż 430 głosów7, na ogółem 537 
jakie uzyskali w tym mieście łącznie trzej najważniejsi kandy daci. Na 
drugim miejscu ¡listy7 poparcia dla konserwaty stów znalazło się Sławno 
z 375 głosami, w tym 275 na von Blumenthala i 100 na von Denzina. 
W Darłowie -  największym w7 tym czasie mieście okręgu -  na pierw
szego z konserwatystów oddano 107 a na drugiego tylko 5 głosów7, 
w' Miastku najmniej -  odpowiednio 60 i 1S44.
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Wspomniany „konserwatyzm” Bytowa przełożył się też na najmniej
sze poparcie dla liberała, bowiem niezbyt tu znany i doceniam 
E. Hemptenmacher otrzymał 106 głosowy w Miastku najwięcej -  bo 
324, to znaczy' ponad 4-krotnie więcej niż obaj konserwatyści. W swoim 
mieście -  Darłowie liberał (222 głosy) wygrał z konserwatystami 
w stosunku 2 : 1. W powiatowym Sławnie, trochę mniejszym ludno
ściowo od Darłowa, oddano na E. Hemptenmachera nieco więcej gło
sów, bo 259, lecz w sumie mniej niż na obu przedstaw icieli konserwaty 
zmu junkierskiego. W bardziej uprzemysłowionym i „podkoszalińskim" 
Sianowie wy grał liberał 1,8 : 1 (161 : 90), w rolniczym Polanowie 
przew aga liberała okazała się już być nieznaczna 1,2 : 1 (113 : 96)4\

Za cechę wyróżniającą procedurę wyborczą na posłów7, do Reichsta
gu można uznać prawo zgłaszania lub zgłaszania się tego samego kan
dydata na listy7 w kilku okręgach jednocześnie, jak i umieszczania na 
danej liście okręgowej dowolnej liczby osób. Z takimi przypadkami 
spotykamy się właśnie przy okazji pierwszych wyborów 12 lutego 1867 
r. Nie mając konkretnych informacji i potwierdzeń o formalnym przy
zwoleniu wykonawczym odnośnie rzeczonej praktyki w ówczesnych 
przepisach, można -  jak na razie -  wniosek takowy sformułować na 
podstawie rozpoznanych faktów, wprawdzie jednostkowych, ale czynią
cych taką sugestię w pełni miarodajną. Co więcej, skoro tak było. to 
unaoczniają nam one również istniejącą możliwość osobistego zgłasza
nia w łasnej kandydatury na posła przez osobę z odpowiednim cenzusem 
wieku, posiadającą pełnię praw obywatelskich.

Zatem przed pewnymi jednostkami, tyleż ambitnymi, jak i -  często
kroć -  naiwnie oceniającymi własne notowania, w 1 razie korzystania 
z takiego prawa, rodziło to zwyczajnie złudne nadzieje znalezienia się 
chociaż przez krótki czas w centrum uwagi okolicznej społeczności, czy 
tylko z miejscowości swego zamieszkania. Bardziej zastanawiające są 
źródła i motywacje decydujące o umieszczeniu na liście odległego okrę
gu w prowincji pomorskiej nazwisk książąt z pruskiego domu panujące
go i premiera O. von Bismarcka.

Oprócz trzech wymienionych kandydatów na posła do Reichstagu 
z okręgu bytowsko-nnastecko-sławieńskiego, między którymi rozegrała 
się walka rozstrzygająca już w7 pierwszej turze głosowania, na liście 
wyborczej z 12 lutego 1867 r. znalazło się^jeszcze 14 innych nazwisk. 
Łącznie zdobyli oni zaledwie 375 głosów . Oto ci kandydaci i liczba
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uzyskanych przez nich głosów: następca tronu, książę Fryderyk 4 (tylko 
w obwodach wiejskich powiatu sławieńskiego); książę Karol 122 (naj
więcej na wsi powiatu bytowskiego); książę Fryderyk Karol 2847. pre
mier O. von Bismarck 21. Żaden z tej pierwszej czwórki nie otrzymał 
nawet jednego głosu wśród wyborców miejskich okręgu48.

Pozostali kandydujący to (według liczby głosów): proboszcz katolic
ki Królikowski z miejscowości Nowiny (powiat człuchowski) 91, uzy
skanych tylko we wsiach powiatu bytowskiego; Emil v. Czarlinski 
z „Brochnowke” 59 (na wsiach powiatu bytowskiego); proboszcz Ro
bert Kammer z Niezabyszewa 39 (we wsiach powiatu bytowskiego); 
Antoni von Temski z Kłączna (powiat bytowski), właściciel ziemski 
Freese z Mierzyna (powiat lęborski)49, landrat powiatu sławieńskiego 
von Woedtke i hrabia von Schwerin-Putzar -  wszyscy po 2 glosy; po 
jednym głosie landrat słupski von Gottberg, właściciele ziemscy z Kar
wie i Gostkowa50

Wybory w' dniu 12 lutego 1867 r. wyłoniły' skład 297-osobowego 
parlamentu Związku Północnoniemieckiego, który przeszedł do historii 
pod nazwą Reichstagu konsty tucyjnego51. To gremium rozpoczęło obra
dy 24 lutego i w dniu 16 kwietnia 1867 r. uchwaliło konsty tucję, 
a w zasadzie zatwierdziło gotowy już projekt ustawy zasadniczej dla 
Związku Północnoniemieckiego, opracowany przez premiera pruskiego 
O. von Bismarcka52.

Na dzień 31 sierpnia 1867 r. zostały rozpisane wybory do pierwsze
go Reichstagu kadencyjnego (die erste Legislaturperiode des Reichsta
ges). Tym razem frekwencja wyborcza w okręgu bytowsko-miastecko- 
sławieńskim zmalała nadspodziewanie -  bez mała o 50 proc. Konser
watyści, pomni niedawnego dylematu swoich zwolenników', gdy przy
szło im wybierać spośród dwóch kandydatów', teraz wystawili jednego 
sprawdzonego „pewniaka”, to jest poprzedniego zwycięzcę von Blu- 
menthala z Janiewic. Jego partyjny rywal von Denzin wystartował 
i wygrał zdecydowanie w okręgu slupsko-lęborskim5 ’.

Wygrana von Blumenthala -  mimo tak znaczącej redukcji elektoratu 
-  była jeszcze bardziej przekonująca (wskaźnikowo), chociaż fakty cznie 
uzyskał on o prawie 800 głosów' mniej niż przed pół rokiem. Teraz do 
urn poszli gremialnie niemal wszyscy jego zwolennicy z wyborów lu
towych. Na ogółem 9755 głosów' w naszym okręgu konserwatysta uzy-
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skał 92.5 proc. Liberała E. Hemptenmachera, który urósł do jedynego 
przeciwnika von Blumenthala, poparło zaledwie 328 wyborców, tj. 3,4 
proc., a co stanowiło jedynie 7,8 proc. jego elektoratu z 12 lutego. Pozo
stali kandydujący, których nazwisk nie znamy, otrzymali głosy rozpro
szone, łącznie w liczbie 40l54

W listopadzie 1870 r. Reichstag pólnocnoniemiecki zebrał się na 
swojej ostatniej sesji poświęconej ratyfikacji układów wersalskich na
rzuconych Francji. Na 3 marca 1871 r. -  dzień ratyfikacji preliminariów 
traktatu pokojowego z Francją -  Wyznaczone zostały wybory do pierw
szego Reichstagu ogólnoniemieckiego -  II Rzeszy Niemieckiej. Liczy ł 
on 382 posłów, natomiast od wy borów w 1874 r. już stale 397 posłów5. 
W jednym (pólnocnoniemieckim), jak i w drugim Reichstagu (Rzeszy ) 
liczba mandatów przypadająca państwu pruskiemu wynosiła 235, bo
wiem stałe na ty le samo okręgów było ono podzielone. Nie uległ zmia
nie także podział na okręgi w prowincji pomorskiej -  pozostało 14, 
w tym 5 na terenie rejencji koszalińskiej' .

Przed wyborami 1871 r. w okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskim 
uprawnionych do głosowania było 25,5 ty s., co stanowiło 18,80 proc. 
w stosunku do ogółu zaludnienia57.

I ty m razem najbardziej demokraty czne w Europie wybory do Reich
stagu, choć przeprowadzone w atmosferze powszechnego podniosłego 
nastroju, wręcz euforii wywołanej wvgraną wojną z Francją oraz wa
runkami preliminariów1 pokojowych , nie zaowocowały znaczącym 
wzrostem aktywności politycznej społeczeństwa rejencji koszalińskiej, 
na miarę tej -  z jaką spotkaliśmy się przy okazji wy borów do Reichsta
gu Związku Północnoniemieckiego w luty m 1867 r. Skuteczność roz
prawy' z Francją i dokonane zjednoczenie, oddziałujące niebywale na 
podniesienie temperatury poczucia wspólnoty w ramach nowej wielkiej 
ojczyzny niemieckiej, przysporzyło poparcia twórcy sukcesów -  Pru
som, a wiec i konserwatywnej nawie państwowej tego królestwa, na 
czele z jego władcą, któremu nowa konstytucja przyznawała tytuł cesa
rza niemieckiego. Zwy cięstwa prusko-niemieckiej Rzeszy kojarzyły się 
zatem z ustrojem największego państwa i tej federacji, z dominującą 
w jego strukturach rządowych i administracyjnych orientacją skrajnego 
konserwatyzmu protestanckiego. Przeprowadzone w takim klimacie 
i okolicznościach wybory w regionach tradycyjnie opanowanych 
i zmajoryzowanych ówcześnie przez ludzi tworzących teraz trzon akty
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wistów coraz liczniejszych oddziałów terenowych partii konserwatyw
nej, posiadających na swoje usługi i każde potrzeby lokalną prasę ujaw
niającą w większości identyczną proweniencję ideologiczno-państwo- 
wo-pruską, przyniosły kolejne pewne zwycięstwo jej reprezentantów.

Frekwencja wyborcza.w okręgu byłą większa o 1,5 tys. w porówna
niu do wyjątkowo niskiej aktywności elektoratu odnotowanej 31 sierp
nia 1867 r, (por. tabela). Najmniejszy wskaźnik głosujących w stosunku 
do ogółu uprawnionych, charakteryzował zresztą oba wschodnie okręgi 
wyborcze rejencji koszalińskiej. W okręgu słupsko-lęborskim wyniósł 
on 36 proc., w bytowsko-miastecko-sławieńskim 44 proc.59

Na liście kandydatów z okręgu bytowsko-miąstecko-sławieńskiego 
zgłoszonych do wyborów w dniu 3 marca 187.1 r., widnieją nazwiska 22 
osób: 16 to konserwatyści protestanccy, 1 startował z ramienia konser
watystów katolickich (Partia Centrum, Zentrumspartei), 1 był spod zna
ku Partii Narodowoliberalnej (prawica liberalna), 4 należało do Partii 
Postępowej (lewica liberalna)6

Wśród 16 kandydatów, konserwatywno-protestanckich liczyli się tyl
ko dwaj (z powiatu sławieńskiego). Był to von Below, właściciel rozle
głych dóbr ry cerskich Zaleskie. Został on wytypowany jako pierwszy 
i przez pewien czas posiadał jako jedyny poparcie miejscowej komórki 
partii konserwatywnej61. Ostatecznie w szranki wyborcze stanął też. 
oficjalnie zgłoszony przez tą partię, hrabia von Kleist, posiadacz dóbr 
rycerskich Tychowo. Obaj zgromadzili łącznie 10203 głosy, co stano
wiło 90.5 proc. wszystkich ważnych w okręgu. Posłem do pierwszęgo 
Reichstagu 11 Rzeszy Niemieckiej został von Below, za którym opowie
działo się prawie 7,9 tys. wyborców, czyli blisko 70 proc. ogółu; zna
cząco ponad wymagane niezbędne minimum62

Pozostałych 14 kandydujących konserwatystów7 protestanckich 
otrzymało razem 48 głosów (!), z tego 10 na ponownie tu umieszczone
go O. von Bismarcka, kanclerza nowej Rzeszy (już z tytułem książę
cym). Pod znakiem partii konserwatywnej widniało nazwisko wspo
mnianego wcześniej księdza R. Kammera, katolickiego proboszcza 
z Niezabyszewa, aktualnego dziekana dekanatu lęborsko-bytowskiego, 
który uzyskał tylko 19 głosów. Inni kandydaci konserwatywni to ci. 
którzy7 potwierdzili (jak inni w  wyborach 1867 r.) swoją oczywistą 
przypadkowość na liście okręgowej, chociaż diametralnie różnili się oni 
między sobą pochodzeniem społecznym, wykształceniem, wykony-

95



wanyni zawodem. Padło na nich po 5, 3 i 2 głosy (właściciele dóbr 
w Mydlitej, Ciemnie i sołtys z Jasienia von Wnuk), oraz po jednym 
głosie dla dalszych 9 kandydatów63.

Nowa niemiecka Partia Centrum (powstała w 1870 r.), grupująca 
konserwatystów katolickich, zgłosiła w badanym okręgu jednego kan
dydata, licząc zapewne na większe poparcie, niż to miało dotąd miejsce, 
ze strony środowisk katolików kaszubsko-polskiego rodowodu, a także 
i katolików niemieckich zamieszkujących głównie powiat bytowski. 
Okazało się, że raczej nieudany był tutaj strat nieznanego katolickiego 
kandydata z Berlina, tajnego nadradcy dra Kraetziga, który w całym 
okręgu zebrał 382 głosy poparcia (3,4 proc. ogółu)64.

Między liberałami, ubiegającymi się tu o mandat poselski -  w okrę
gu gdzie elektorat szeroko rozumianej orientacji proliberalnej ujawnił 
swoją nadspodziewanie znaczącą preferencję, ale która już po pół roku 
okazała się jeszcze przysłowiowym słomianym ogniem -  liczył się tylko 
reprezentant prawicowej Partii Narodowoliberalnej, „importowany” 
z Berlina radca rejencyjny von Unruh; otrzymał on 526 głosów' (4,7 
proc. ogółu). Na tym tle zupełnie mizernie wypadły zyski 4 miejsco
wych kandydatów podających się za liberałów, konkretnie -  związanych 
z ich najsilniejszą lewicującą frakcją, tj. Partią Postępową. Byli to 
z Bytowszczyzny dwaj właściciele dóbr -  w Jasieniu (Kette) i w No
wym Bytowie (Gribel). Pierwszy z nich zebrał 70, drugi 38 głosów. 
Startujący ponownie radca handlowy i armator z Darłowa, E. Hemp- 
tenmacher, przepadł tym razem definitywnie (6 głosów)65.

Można poczynić uwagę o potrzebie znalezienia odpowiedzi na naj
ważniejsze pytanie, w kontekście ostatnich wywodów: jakie czynniki 
złożyły się na wręcz katastrofalny regres poparcia dla polityków regionu 
mieniących się liberałami, zwłaszcza w' miastach okręgu na przełomie 
lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych XIX w ? Wiemy, na podstawie 
wstępnego rozeznania, że ta „antyliberalna” tendencja w okręgu bytow'- 
sko-miastecko-sławieńskim już bardziej się nie pogłębiła. Wybory do 
kolejnych Reichstagów dowiodły, że niezbyt skutecznie, bowiem w olno, 
ale systematycznie, odbudowywane było i w tej części prowincji pomor
skiej proliberalne zaplecze społeczno-polityczne, intensywniej dopiero 
po upływie ponad 10 lat. Jednocześnie na dekadę lat siedemdziesiątych 
XIX w. (wyraźniej od 1872 r.) przypada w rejencji koszalińskiej wstęp
ny okres infiltracji (raczej jeszcze śladowej) ideologii programowej
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Niemieckiej Partii Socjalistycznej (powstałej w 1869 r.). Propagandę 
uprawiać tu zaczęli pojedynczy aktywiści tej partii przybywający 
z wielkich miast i skupisk robotniczych w środkowych i zachodnich 
regionach prusko-niemieckiej Rzeszy, napotykając -  pomimo wolności 
politycznej -  na wiele pseudoformalnych przeszkód i zwyczajnych szy
kan ze strony miejscowych organów administracji państwowej bądź 
samorządowej, zdominowanych przez konserwatystów. Działo się tak 
zanim kres oficjalnej działalności partii, na ponad 12 lat, również 
w prowincji pomorskiej, położyła w' 1878 r. bismarckowska represyjna 
ustawa antysocjalistyczna, przegłosowana w Reichstagu.
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niemieckich powstałych po  II wojnie światowej, Poznań 1986, s.248
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10. J. W ą s i c k i, Związek Niemiecki, s.414; Wahlgesetz für den Reichstag des 
Norddeustchen Bundes...
11. Jak przypis 1
12. W 1872 r. podzielony na trzy powiaty: kołobrzeski, koszaliński i bobolicki
13. AP Kosz., Reg. K., Acc. 16/44 Nr 39 (passim); Wahlgesetz für den Reichsag des 
Norddeutschen Bundes, s.27
14. Por. np. Jahrbuch der Provinz Pommern fü r  1885, s.5
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Przyczynek do monografii gospodarczej małych rzek Pomorza Zachodniego na 
ptzykłądzie IVieprzv w' trzecim ćwierćwieczu XIX stuleciu, Rocznik Koszaliński 
1997, s.45
27. Wskaźnik ludności kaszubsko-polskojęzycznej w stosunku do ogółu mieszka
ńców' wzrósł z 12,5 proc. w 1861 r. do 13 proc. wr 1890 r. i 16,6 proc. 
w  1905 r. Z. S z u 1 t k a, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszatze językowym  
Pomorza Zachodniego w XIX wieku, (w:) Pomorze -  trudna Ojczyzna? Red. A 
Sakson, Poznań 1996, s.56 (tab.3). Por. też J. L i n d m a j e r, Z. S z u 1 t k a, 
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