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Ideologiczna nadbudowa
koncepcji autorytarnej obozu piłsudczykowskiego

w ujęciu Adama Skwarczyńskiego

Publicystyka Adama Skwarczyńskiego, jednego z głównych ide-
ologów obozu piłsudczykowskiego, dobrze oddaje ewolucję światopoglą-
dową tego ruchu: od poglądów socjalistycznych, prawicowych po stop-
niowe odchodzenie od haseł demokratycznych i opowiedzenie się za auto-
rytaryzmem. W bogatej twórczości publicystycznej Skwarczyńskiego jed-
no z ważniejszych miejsc zajmuje nadbudowa ideologiczna nowego ustro-
ju państwa, kształtującego się po maju 1926 r. Owo novum polegało na
zanegowaniu koncepcji demokratycznej, przy jednoczesnym braku akcep-
tacji dla ustroju dyktatorskiego".

W systemie ideologicznym obozu piłsudczykowskiego wartością
nadrzędną niezmiennie pozostawało państwo - o scentralizowanej struk-
turze i stabilnej sytuacji międzynarodowej. Jego ustrój traktowano jed-
nak instrumentalnie, jako narzędzie podlegające zmianom uwarunkowa-
nym sytuacją wewnętrzną kraju: w okresie walk narodowowyzwoleńczych
i zaraz po odzyskaniu niepodległości (do 1923 r.) opowiadano się za de-
mokratyczną wizją państwa, rozumianą jako kontynuacja polskiej trady-
cji historycznej. Wraz z odzyskaniem suwerenności i jej ugruntowaniem
demokracja - w warunkach specyficznie polskich - okazała się systemem
zawodnym.

Wcześniejszą aprobatę dla systemu demokratycznego uzasad-
niano specyfiką sytuacji państwa zniewolonego, walczącego o niepodle-
głość oraz potrzebą pozyskania dla idei narodowowyzwoleńczych szero-
kich mas społecznych. Rewolta ideowa w stronę autorytaryzmu wynikała
z przekonania Piłsudskiego, że instytucje państwa demokratycznego nie

l Szczegółowe omówienie koncepcji państwa autorytarnego w ujęciu obozu pił-
sudczykowskiego po 1926 r. vide: W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego
1926-1939, Lublin 2005, s. 211-237.
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były w stanie wypełniać stojących przed nimi zadań. Publicyści piłsud-
czykowscy - wśród nich i Adam Skwarczyński - podjęli tę tematykę,
szczególnie krytycznie ustosunkowując się do demokracji i systemu par-
lamentarnego-. Odejście Skwarczyńskiego od idei demokratycznych za-
początkował tekst "Klucz sytuacji w rękach leioicu'", w którym autoryta-
ryzm powiązał on z hasłami elitaryzmu, a dyktat jednostki usankcjono-
wał zasługą historyczną. Koncepcję elitaryzmu rozwijał Skwarczyński
właściwie od początku swej działalności publicystycznej, dzieląc społe-
czeństwo polskie na pełną inwencji i historycznej zasługi awangardę -
piłsudczyków i bierną resztę+. Ta dychotomia zrywała z klasycznym po-
działem na ugrupowania polityczne. Podstawowym i jedynym czynnikiem
weryfikującym przynależność do elity było wsparcie czynu niepodległo-
ściowego organizowanego przez Piłsudskiego. Wyróżnikiem miały być
więc nie poglądy, lecz postawy",

Skwarczyński zarzucał demokracji zapaść ideologiczną i rozkład
form organizacyjnych, co w efekcie prowadziło do eliminacji z życia pu-
blicznego woli i twórczości ludzkiej oraz do kultywowania materializmu,
pozbawionego zespołu moralno-obuczajouieqo». W ujęciu publicystów obo-

2 U nas sztandar demokracji parlamentarnej nie ma tych szczytnych tradycji.
Okres walki o jego wzniesienie przeżyliśmy w niewoli, a po odzyskaniu niepodległości został
on zaszargany ohydną praktyką tych, którzy dziś z tej metody rządzenia robią dogmat.
A. Skwarczyński, Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1931, s. 182.

3 Idem, Klucz do sytuacji w rękach lewicy [w:] Adam Skwarczyński - od demokra-
cji do autorytaryzmu, oprac. D. Nałęcz, Warszawa 1998, s. 54-58.

4 Dla olbrzymiej większości nawet świadomych Polaków niepodległość przyszła
bez ich zasługi. Toteż stosunek do tego nabytku był moralnie niedojrzały. U ogółu obywateli
zrodziła się postawa, zdążająca do osiągnięcia korzyści dla siebie, swej warstwy, klasy czy
partii, tendencja myślenia o państwie w kategoriach swych praw przede wszystkim, nie
obowiązków, i absolutna u olbrzymiej większości nieobecność poczucia współodpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo, byt i dalszy rozwój państwa oraz brak imperatywu wewnętrznego,
nakazującego współpracę w dziele ugruntowania tych dóbr. Idem, Wskazania, Warszawa
1934, s. 136.

5 Ludzie, czujący w sobie dziedzictwo tych, co szli za Batorym, Żółkiewskim, Wła-
dysławem IV, Leszczyńskim i Konarskim (...) wszyscy ci ludzie, których wypadki ostatnich
lat obudziły sporo we wszelkich warstwach społecznych, na różnych poziomach wyrobienia
umysłowego, przy wszelkich warsztatach pracy, stanowią jeden zwarty szyk (.. .)

Sztandary ich, na których widnieje hasło Nowej Polski, wolnej w duchu ipracy,
wymagającej ofiary, karności i wysiłku, dążącej ku sprawiedliwości, twórczości ipotędze -
widnieją wszędzie na ziemiach Rzeczpospolitej iskupiają coraz liczniejsze zastępy.

Nie ograniczają ich szranki jakiejś partii, ich legitymacją jest gotowość do pracy i
ofiary z siebie, umiejętność ponoszenia odpowiedzialności, wiara w sprawę, odwaga przeko-
nań iczynu - słowem, cechy charakteru człowieka wolnego.

Idem, Walka o Nową Polske [w:] Adam Skwarczyński , s. 122.
6 Idem, Kryzys demokracji [w:] Adam Skwarczyński , s. 170.
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zu pomajowego system demokratyczny był nośnikiem społecznej nie-
sprawiedliwości, poprzez odrzucenie sanacji moralnej państwa na rzecz
kultywowania niemożliwych do osiągnięcia w praktyce rządów większości
społeczeństwa, której głos identyfikowano z programami zwycięskich w
kolejnych wyborach parlamentarnych partii politycznych".

W kontrze do niedoskonałej rzeczywistości sformułował Skwar-
czyński ideę NowejPolski, na czele której powinna stanąć odrodzona mo-
ralnie, zdrowa część społeczeństwa, legitymująca się historyczną zasługą
sprawowanej władzy. Tą grupą mieli być piłsudczycy. W artykule "Droga
wyjścia z rozstroju" przygotowywał opinię społeczną na nieuniknione za-
miany ustrojowe, jakie będą konsekwencją powstania Nowej Polski: Roz-
ważając perspektywy przyszłości, szukają wszyscy wyjścia, a rozważa-
nia te coraz bardziej skupiają się około pytania: na jakiej drodze wyjście
to się znajduje, czy na drodze parlamentarnej, czy też na jakiejś innej,
która mniej łatwo da się określić jednym wyrazem, a przedstawiona w
sformułowaniu krańcowym w coraz szerszych i różnorodniejszych sferach
przybiera nazwę dukiaturu",

Majowy zamach stanu stanowił dla Skwarczyńskiego punkt
zwrotny w dziejach kraju. Wydarzenia 1926 r. miały doprowadzić do
przełożenia jego teoretycznych wskazań odrodzenia państwa na działal-
ność praktyczrią". Oczywiście nie bez znaczenia był sam triumfalny po-

7 Śmiało można rzucić dziś pytanie: czy np. dzięki frazesom "programowym" i (...)
stronnictwom politycznym (...) choć jedna z dziedzin życia narodowego: polityka zewnętrzna,
przemysł, szkolnictwo, armia, administracja, nauka, zyskała coś więcej oprócz kamieni na
drodze; czy dzięki programom partii politycznych (...) Polska zyskała choć jedną szkołę,
jednego żołnierza czy armatę, jedną maszynę czy fabrykę. Idem, O władzę życia [w:]Adam
Skwarczyński ... , s. 96.

8 Idem, Droga wyjścia z rozstroju [w:]Adam Skwarczyński ... , s. 130.
9 Skwarczyński przedstawił ogólne zarysy koncepcji programowej Nowej Polski w

artykule: Nakazy chwili (patrz: Idem, Nakazy chwili [w:]Adam Skwarczyński ... , s. 149-150),
w której opowiedział się za:

- wyborem przez Zgromadzenie Narodowe Józefa Piłsudskiego na prezydenta
Rzeczpospolitej;

- bezdyskusyjną przynależnością do Polski Poznańskiego, Pomorza, Górnego Ślą-
ska i przeciwstawieniem się pretensjom niemieckim do ziem byłego zabory pruskiego;

- rozwiązaniem obecnego Sejmu, skompromitowanego swą dotychczasową dzia-
łalnością;

- przeprowadzeniem sanacji moralnej państwa i reorganizacją aparatu państwo-
wego, m.in. usunięciem ze stanowisk kierowniczych urzędników, którzy wcześniej pracowali
na rzecz zaborców;

- usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości i bezstronnością sędziów;
- nową polityką wobec mniejszości narodowych zamieszkujących teren Rzeczpo-

spolitej.

=
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wrót obozu piłsudczykowskiego do władzy, jednak "rewolucja majowa"
była dla niego czymś Istotniejszym-v. Budowa nowych wartości państwo-
wych miała polegać na zasadniczej przebudowie treści i form życia zbio-
rowego. Z myślą o takiej właśnie "rewolucji moralnej" zaczął wydawać
Skwarczyński nowe pismo "Nakazy Chwili: sprawy rewolucji moralnej w
Polsce", którego osiem numerów ukazało się od 22 maja do 11 czerwca
1926 r. Pismo to miało wyznaczać 'drogę owej rewolucji.

Do 31 maja 1926 r. podstawowym założeniem projektowanej
przez Skwarczyńskiego reformy państwa był wybór Piłsudskiego na sta-
nowisko prezydenta; bardzo aktywnej akcji wyborczej towarzyszyła agita-
cja publicystyczna. W artykule "Czego chciał i co osiągnął Piłsudski" uza-
sadniał Skwarczyński, że podczas wydarzeń majowych Piłsudski walczył
o honor armii i Polski, w walce tej pogrążył rządy korupcji i koteryjnego
egoizmull.Wymieniał korzyści, które z przewrotu majowego płynęły dla
Polski: uniezależnienie wojska od układów politycznych, odsunięcie od
władzy rządu Witosa i wprowadzenie "rewolucji moralnej", wyzwolenie
rządu od hegemonii partykularnych interesów partii politycznych. Odpie-
rał zarzuty, jakoby Marszałek zatrzymał się wpół drogi zmiany ustrojowej
kraju, ponieważ nie przyjął tytułu dyktatora, uzasadniając, że nie dla
opanowania przemocą władzy dla siebie walczył Piłsudski. Władzę wziąć
będzie mógł chyba tylko z woli narodu'»,

Oczywistą była fasadowość tych twierdzeń. Państwo miało już
wówczas charakter autorytarny. Autokrata Piłsudski nie był oczywiście
wskazywany wprost - w roli tej piłsudczycy obsadzali państwo, które w
tej koncepcji było suwerenem, natomiast rola nowej, sanacyjnej władzy
sprowadzała się do sprawnego nim zarządzania. W rzeczywistości Mar-
szałek jako autokrata nie był obowiązany żadnym prawem, jego odpowie-
dzialność "przed Bogiem i historią" usankcjonowała się pozakonstytucyj-
nie, daleko przed formalnym zapisem z 1935 r. Inne organy władzy obo-
wiązywały oczywiście ścisłe przepisy prawa w instancji ostatecznej przez
suwerena właśnie zatwierdzane.

!O Polska przeżyła jedyny, bezprzykładny w dziejach przewrót. W ciągu trzech dni
nad jej stolicą i nad całym krajem przewaliła się burza. (...) Burza nie obaliła porządku poli-
tycznego ani społecznego, pozornie wszystko i niemal wszyscy zostali na swoich miejscach,
a jednak czuje ogół cały, że dokonał się przełom zasadniczy, głębszy od niejednej rewolucji
politycznej czy społecznej. Przełom ten nazwany został rewolucją moralną. Idem, Rewolucja
moralna [w:] Adam Skwarczyński. .. , s. 157.

11 Idem, Co chciał i co osiągnął Piłsudski [w:] Adam Skwarczyński ... ,
s.148.

12 Ibidem.
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Skwarczyński w swej publicystyce autorytaryzm ten uzasadniał,
odczytywał go jednak jako środek, nie cel działalności obozu piłsudczy-
kowskiego. Odrzucał twierdzenie, że porządek polityczny ustanowiony w
efekcie przewrotu majowego nosił cechy dyktatury. Uważał, że przypisy-
wany Piłsudskiemu autokratyzm ma specyficzny rys, wynikający z pol-
skiej tradycji, szczególnie z doświadczeń powstania styczniowego. Według
niego, Piłsudski wcielił tę ideę w życie w czasach Legionów i POW, które
również nie posiadały żadnych uprawnień administracyjno-decyzyjnych,
a cały posłuch wynikał z moralnego autorytetu inicjatyw i ich twórców->.

Oczywiście, w warunkach odzyskanej niepodległości i istniejące-
go aparatu państwowego, nie była ani możliwa, ani pożądana sytuacja
całkowitej dobrowolności postaw i poczynań obywateli, jednak wedle
Skwarczyńskiego obóz piłsudczykowski i jego lider nie dążyli do typowej
dyktatury. Ich ideałem była władza silna, oparta na świadomej woli spo-
łeczeństwa. Z takich właśnie pozycji - minimalizowania przymusu insty-
tucjonalnego oraz kładzenia nacisku na wychowanie, dobrowolną prze-
mianę moralności obywateli - krytykował ustroje totalitarne. Porównując
przeżywające się w ówczesnym świecie kierunki demokratyczno-liberalne
do popularnych w Europie dyktatur konstatował, że oba te systemy po-
zostawiają poza nawiasem wewnętrzną treść i uiartosć człowieka (...).
Odpowiedzialności człowieka tu i tam nie ma, bo ta odpowiedzialność tam
zagubiona została w abstrakcyjnej" większości", tu w narzuconym z góry
rozkazie iprzymusie. Tam liczył człowiek nie na siebie, lecz na to, za czym
oświadczy się większość, tu na to, co zostanie nakazane>,

W artykule .Podstaunj pracy w zespole")> zabierał głos orędow-
nik odrodzenia moralnego społeczeństwa. Autorytaryzm do odrodzenia
tego był tylko narzędziem, w żadnej mierze nie czynił z ustroju państwa
dyktatury, jak miało to miejsce w przypadku innych państw europej-

13 Jeśli mówię, że my właśnie - dawny obóz niepodległościowy, obóz Piłsudskiego
- zdolni jesteśmy podjąć i wykonać tę pracę moralną, to mówię to nie dla frazesu, ani dla
pochlebiania. Mieliśmy w naszym ochotniczym wojsku legionowym tę równość (...), która w
cudowny sposób łączyła się z hierarchią zaufania. Poczucie tej równości i tej hierarchii za-
chowaliśmy trwale w naszej obyczajowości. Mieliśmy w POW posłuch nie z przymusu, lecz z
dobrej woli, wiążący nie tylko same szeregi organizacyjne, lecz i społeczeństwo, które - skrę-
powane okupacją - w nas szukało elementu prawowitej władzy z woli narodu.

Te zdobycze wcielić musimy w życie dzisiejsze. One pozwolą nam zdemokratyzo-
wać rzetelnie społeczeństwo nasze, rozłożyć odpowiedzialność za państwo na barki szero-
kich warstw pracujących, realizujących w Polsce dobro publiczne, dobro państwowe.
Idem, Myśli o nowej Polsce ... , s. 185.

14 Idem, Podstawy pracy w zespole [w:] Adam Skwarczyński ... ,
s. 201-202.

15 Ibidem, s. 197-203.
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skich!v. Wywód Skwarczyńskiego zmierzał do skompromitowania zarzu-
tów stawianych przez opozycję, przypisujących Piłsudskiemu dążenie do
władzy dyktatorskiej!". Dowodził, że w przypadku Piłsudskiego używanie
takich sformułowań jest niecelowe, ponieważ głównym przedmiotem jego
działań nie była władza ujmowana w ramy różnych definicji, lecz moralna
przemiana państwa i społeczeństwa.

Ostatecznie jednak koncepcja nowej władzy zarysowana w "Na-
kazach chwili" szybko stała się nieaktualna: Piłsudski nie podjął wątku
"odrodzenia moralnego" w praktyce, skupiając się przede wszystkim na
bieżącej polityce, wszelkie poważniejsze reformy odkładając na bliżej nie-
określoną przyszłość. Ponadto, Marszałek - mimo większości uzyskanych
głosów - nie przyjął wyboru na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, wska-
zując na Ignacego Mościckiego, którego też po dwóch turach głosowań
parlament wybrał na to stanowisko. Ta sytuacja wymagała od Skwar-
czyńskiego reorientacji i nowego sformułowania programu obozu piłsud-
czykowskiego (poniekąd powrót do sytuacji z 1922 r.), dostosowującego
go do faktów stwarzanych przez Piłsudskiego. Fundamentem zaistniałych
zmian było przekonanie o szkodliwości i niewydolności "przedrnajowego",
demokratycznego modelu państwa i konieczności jego sanacji. Pod poję-
ciem sanacji rozumiano tu przekonanie o koniecznym podporządkowaniu
form zarządzania państwem strategicznym interesom Rzeczpospolitej, jej
bezpieczeństwu oraz wymaganiom współczesności. Koncepcję tę wprowa-
dzano w życie w 1. 1926-1935. Towarzyszył temu procesowi cały szereg
zabiegów propagandowych, w których Skwarczyński czynnie uczestni-
czył.

W celu prowadzenia efektywnej polityki po przewrocie majowym
piłsudczycy stanęli przed koniecznością utworzenia własnej partii poli-
tycznej. W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w listopa-
dzie 1927 r. powołano Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. W nazwie celowo nie posłużono się sformułowaniem
"partia", lecz "blok" - piłsudczycy jako główni krytycy partii politycznych
nie mogli pozwolić sobie na otwarte przyznanie się do formowania takiej
właśnie struktury, bo przecież w praktyce BBWRniczym innym nie był-".

16 Ibidem.
17 Zaledwie znajdzie się w sytuacji dyktatora (listopad 1918, maj 1926, "Brześć"),

natychmiast z sytuacji tej wyciąga konsekwencje wprost przeciwne: demokratyczne, liberal-
ne, konstytucyjne. Zaledwie konsekwencje te ujawniać zaczynają swe sprzeczne z postula-
tem odpowiedzialności oblicze, rzuca im pod nogi "dyktatorskie" gesty. Ibidem, s. 202.

18 Obóz piłsudczyków stał się obozem politycznym w pełnym tego słowa znacze-
niu. Wyodrębnił się organizacyjnie spośród istniejących stronnictw, ugrupowań czy bloków
politycznych, postarał się o własne przedstawicielstwo w parlamencie, skupił wokół siebie
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Skwarczyński nie przyjął więc powołania BBWR z oczekiwanym entuzja-
zmem. Jego głównym zarzutem wobec nowej organizacji było umasowie-
nie ruchu, które prowadziło do zaniku elitaryzmu i posługiwania się
ugrupowaniem w sposób instrumentalny-v.

Od 1928 r. w obozie BBWR trwały prace nad opracowaniem no-
wej ustawy zasadniczej, która stanowić miała zwieńczenie rządów Piłsud-
skiego. Po wyborach w 1930 r. prace te' zintensyfikowano, a na łamach
prasy rozgorzała dyskusja nad kształtem przyszłej konstytucji. W dysku-
sji tej nie mogło zabraknąć również głosu Skwarczyńskiego-". Konstytu-
cja, podpisana przez prezydenta Rzeczpospolitej 23 kwietnia 1935 r., a
zwłaszcza jej przesłanie ideowe zapisane w pierwszych dziesięciu artyku-
łach, wydawało się kwintesencją myśli politycznej Skwarczyńskiego. Za
dobro naczelne w strukturze politycznej uznała ona państwo: zobowiązy-
wała obywateli do współudziału w realizacji wspólnych celów, sankcjo-
nowała zasadę elitaryzmu oraz zasadę jednolitej i niepodzielnej władzy
prezydenta. Koncepcja nowej ustawy zasadniczej w relacji państwo-
społeczeństwo na plan pierwszy wysuwała obowiązki przed prawami,
nadrzędność przyznając tym pierwszy, a zakres praw obywatelskich uza-
leżniony został od wartości wysiłku i zasług włożonych dla dobra wspól-
nego. Już u schyłku lat dwudziestych Skwarczyński krytykował bowiem
stanowisko, zgodnie z którym mówi się ciągle obywatelowi o obowiąz-
kach, jakie wobec niego ma rząd ipaństwo, ale przemilcza się systema-
tycznie obowiązki obywatela (...)21.

własne masy wyborcze. Idem, Kadra ideowa a obóz polityczny [w:] Adam Skwarczyński ... ,
s. 176.

19 Do owej chwili "piłsudczycy" byli kadrą ideową, scementowaną moralnie w
walce o niepodległość. W życiu politycznym narodu polskiego odrywali wybitną bardzo rolę,
ale czynili to albo jako poszczególni ludzie, zajmujący takie czy inne stanowiska państwowe
lub społeczne, albo też za pośrednictwem niektórych stronnictw politycznych, w których
posiadali mniejsze lub większe wpływy. Ibidem.

20 Twierdził on wówczas m.in.: W bardzo wielkim stopniu przygotowany został
grunt pod to, co będzie rządem Nowej Polski i jego programem. Dziś każdy już niemal myślą-
cy i czujący po obywatelsku człowiek zdolny jest do szybkiego zrozumienia - że cała machi-
na nasza państwowa - w ślad za tym i konstytucja - przebudowana być musi w myśl zasa-
dy uniezależnienia działań egzekutywy od Sejmu i zorganizowania ich na podstawie indy-
widualnej pracy i indywidualnej za nią odpowiedzialności; (... ) że sprawy zagraniczne i
wojskowe muszą być pozostawione w taki sposób, aby zapewniały Polsce mocarstwowe
stanowisko, gdyż położenie jej nie daje pośredniej drogi pomiędzy potęgą a niewolą (... ).
Bankructwo i rozkład kursu, który był negacją wszystkich zasad powyższych musi iść w
parze z gotowością tych, którzy są Polska Nową. Idem, Droga wyjścia z rozstroju [w:] Adam
Skwarczyński ... , s. 130.

21 Idem, Opodstawy demokracji [w:] Adam Skwarczyński ... , s. 184.
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Oczywiście nie oznaczało to, że Skwarczyński nie rozumiał i nie
doceniał wartości jednostki w społeczeństwie i opowiadał się za pań-
stwem totalitarnym, w którym człowiek stanowi jedynie narzędzie w try-
bach powszechnie obowiązującego, narzuconego odgórnie systemu.
Skwarczyński stworzył koncepcję, którą sam nazwał "uspołecznieniem
państwa", w której bazą życia państwowego nie były partie polityczne, a
opanowane przez rząd organizacje społeczne=. Do teoretycznych rozwią-
zań wprowadził Skwarczyński działania praktyczne: postulował utworze-
nie Powszechnej Organizacji Społeczeństwa - było to nawiązanie do nie-
zrealizowanej koncepcji Walerego Sławka, by powołać do życia organiza-
cję o charakterze monopartii, mającej jednoczyć całe społeczeństwo.

Konstytucja kwietniowa napisana została z myślą o prezydentu-
rze Piłsudskiego, co w konsekwencji spowodowałoby skupienie w jego
ręku uprawnień trzech instytucji: autorytarnego suwerena, Prezydenta i
Głównego Inspektora Sił Zbrojnych. Śmierć Marszałka w 1935 r. nie po-
zwoliła na realizację tych planów, jednak zbudowany przez niego poli-
tyczny system autorytarny przetrwał do 1939 r.23

Adam Skwarczyński podjął się niełatwego zadania uzasadnienia
przewrotu majowego 1926 r. i osadzenia go na płaszczyźnie ustrojowej.
Jego prace publicystyczne z tego okresu w głównej mierze zajmowały się
krytyką ustroju demokratycznego i instytucji parlamentarnych, nie for-
mułowały jednak zwartej koncepcji programowej nowego państwa, poza
pewnymi ogólnikami, czy hasłami-kluczami, tj. Nowe Państwo, sanacja
moralna władzy, nadrzędna6 rola egzekutywy etc.

Józef Piłsudski, sprawca i inicjator wydarzeń majowych 1926 r.
opowiadał się za władzą silną, która zapewni Polsce bezpieczeństwo w
stosunkach międzynarodowych i sprawne funkcjonowanie wewnętrzne -
za tymi wskazaniami podążał też Skwarczyński. W organizacji kraju za-
chowano fasadowość "przedmajowego" prawa: system parlamentarny
oraz zasady konstytucji z 1921 r.; w praktyce jednak role ich konse-
kwentnie dewaluowano, dostosowując ustrój do zmieniającej się sytuacji
wewnętrznej i zewnętrznej kraju. Ośrodek decyzyjny znalazł się w rękach

22 Uspołecznienie państwa to zenuanie z dotychczasowym stanem rzeczy, w któ-
rym demokratycznie równouprawniony obywatel jest wiecznie kontrahentem państwa. To
tendencja, by na całe społeczeństwo rozłożyć odpowiedzialność za państwo i ciężar pracy
dla niego. Pracę zaś i odpowiedzialność za państwo rozłożyć na społeczeństwo, to właśnie
obarczać nimi te siły, które płyną z inicjatywy społecznej, a pracują w organizacjach.
Idem, Uspołecznienie państwa [w:[Adam Skwarczyński ... , s. 195.

23 Vide: M. Sioma, Spadkobiercy Piłsudskiego. Parlament iparlamentarzyści pił-
sudczykowscy w latach 1935-1939 [w:] Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski,
red. A. Adamczyk, Warszawa-Bełchatów 2009, s. 135-158.
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autokraty - Piłsudskiego, co ostatecznie zatwierdzono prawnie w zapi-
sach konstytucji kwietniowej 1935 r., przewidując objęcie urzędu prezy-
denta przez Marszałka.

Podsumowując, chcę zaznaczyć, że za niesłuszny uważam po-
gląd, przypisujący Adamowi Skwarczyńskiemu bezrefleksyjne sympatie
autorytarne. Autorytaryzm, podobnie jak i obecny w jego twórczości elita-
ryzm, były środkami do osiągnięciu celu nadrzędnego, jakimi pozostawa-
ła dla niego sanacja moralna społeczeństwa, owa "akcja wychowawcza'v+,
mająca na celu ukształtowanie świadomych obywateli, odpowiedzialnych
za swoje państwo, powstałą po maju 1926 r. Nową Polskę, której koncep-
cję na łamach swych artykułów wypracowywał.

24 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskieqo. Szkice z dziejów myśli politycz-
nej II Rzeczpospolitej, Warszawa 1968, s. 60.


