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Koncepcja państwa społecznego 

Wacława Makowskiego

Przeprowadzając przewrót majowy, Józef Piłsudski postawił przed sobą zadanie 
uzdrowienia życia politycznego i moralnego w Polsce1. O ile pierwszy cel mógł zostać 
zrealizowany dosyć szybko, poprzez reformy ustrojowe usuwające przerost władzy par-
lamentu, to realizacja drugiego wymagała dłuższego czasu. Problematyczny był rów-
nież zakres sanacji moralnej, zwłaszcza, że Marszałek, poza ogólnikowym hasłem, nie 
przedstawił konkretnego programu wychowawczego dla społeczeństwa. Próby pewnej 
konkretyzacji tych postulatów podejmowali piłsudczycy bezpośrednio po przewrocie 
majowym na łamach „Drogi” oraz „Nakazów Chwili”, głosząc konieczność przeprowa-
dzenia rewolucji moralnej2. Podniesienie poziomu moralnego społeczeństwa dokony-
wać się miało poprzez oddziaływanie wychowawcze, ale także przez zmiany kształtu 
relacji społecznych. Odrzucenie liberalnego modelu relacji państwo – obywatel, opartej 
na zasadzie kontraktu3, postawiło przed piłsudczykami konieczność znalezienia innej 
wizji wzajemnych stosunków jednostki i państwa. Koncepcja „państwa społecznego” 
autorstwa profesora prawa karnego i publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, jed-
nego ze współtwórców Konstytucji kwietniowej, Wacława Makowskiego, mieściła się 
w głównym nurcie tych dyskusji.

Koncepcja zmiany kształtu relacji społecznych, prowadzonych równolegle do reform 
ustrojowych, była w obozie piłsudczykowskich kwestią sporną. Znaczna część piłsudczy-

1 Piłsudski w dniu 29 maja 1926 r. powiedział do przedstawicieli klubów poselskich: „wydałem wojnę szujom, 
łajdakom, mordercom i złodziejom” oraz „moim programem jest zmniejszenie łajdactw i utorowanie drogi 
uczciwości”. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937, t. 9, s. 31-33. Zob. Z. Sitnicki, Naprawa ustroju 

a rewizja konstytucji, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1932, nr 4, s. 16 i n.

2 Autorem tego terminu był Adam Skwarczyński. A. Skwarczyński, Rewolucja moralna, „Droga” 1926, nr 5, s. 
1-3. Zob. też A. Skwarczyński, Czego chciał Piłsudski, „Nakazy Chwili” 1926, nr 2, z 24 maja 1926; J. Husarski, 
Nakaz czynu majowego, „Droga” 1926, nr 6-7, s. 6-13.

3 A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10, s. 743.
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ków postulowała rozdzielenie tych dwóch kwestii i ograniczenie prac nad zmianą konsty-
tucji wyłącznie do kwestii ustrojowych. Postulat ten realizował pierwszy projekt zmiany 
konstytucji wniesiony pod obrady sejmu w 1929 r., a następnie ponowienie przedłożony 
w 1931 r.4 W trakcie dyskusji na konferencji poświęconej reformie ustroju, która odbyła 
się w mieszkaniu Walerego Sławka 20 czerwca 1932 r., przeciwko łączeniu tych dwóch 
kwestii wypowiadał się m.in. współautor Konstytucji kwietniowej, warszawski adwokat 
Stanisław Car dowodząc, iż „niepodobna za pomocą normy prawnej przekształcić struk-
turę socjalną społeczeństwa (…) przewrót społeczny może być dokonany tylko w dro-
dze rewolucji”5. Połączenie tych dwóch płaszczyzn postulowanej reformy politycznej było 
skutkiem decyzji Walerego Sławka, który przeforsował swoją koncepcję zamieszczenia 
w konstytucji zasad ogólnych, tworzących zręby „nowego państwa”. 

Hasło budowy „nowego państwa” podniósł Sławek w przemówieniu z dnia 6 sierp-
nia 1933 r. na zjeździe Legionistów w Warszawie, wyznaczając w nim wytyczne nowe-
go ustroju politycznego6. Owe wytyczne stały się podstawą dla 10 pierwszych artyku-
łów Konstytucji kwietniowej – zwanych „dekalogiem”, którego stworzenie przypisuje 
się przede wszystkim Sławkowi, sędziemu z Wilna Bohdanowi Podoskiemu, Carowi 
oraz Wacławowi Makowskiemu7. W tych pierwszych 10 artykułach konstytucji zostały 
zawarte podstawowe fundamenty nowego państwa8. Wśród nich Władysław Kulesza 
wyróżnił zasady: państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli, współdziałania 

4 Projekt BBWR-u nie posiadał żadnych odniesień ideologicznych tylko wskazanie, iż suwerenem w Polsce jest 
naród, natomiast z jego ramienia prezydent dzierżył jednolitą i niepodzielną władzę. Zob. Wniosek posłów 

z Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w sprawie zmiany konstytucji. Załącznik Ustawa Konsty-

tucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, AAN, Akta BBWR, t. 76. 

5  Protokół nr 1 konferencji u Prezesa płk Sławka w dniu 20 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany konstytucji, AAN, 
Akta BBWR, t. 77. Za połączeniem realizacji obu tych reform na tej konferencji opowiedzieli się m.in. Sławek, 
Podoski, Ignacy Matuszewski, Makowski. Z kolei Chmurski argumentował, iż o konieczności separacji tych 
dwóch kwestii decydować miała wola Piłsudskiego, który wyraźnie miał rozdzielać sanację ustrojową od 
moralnej. A. Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1935, s. 6 oraz 260.

6 Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie Prezesa Walerego Sławka na akademii legionowej w dniu 6 sierpnia 

1933 roku, „Gazeta Polska”, nr 216 z 7 sierpnia 1933 r.

7 Tym osobom Stanisław Cat-Mackiewicz przypisywał także autorstwo całej konstytucji. S. Cat-Mackiewicz, 
Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Londyn 1941, s. 230. Odmiennie uważał A. Chmur-
ski dowodząc, iż dekalog był autorstwem samego Sławka, natomiast rola prawników sprowadziła się do od-
powiedniego przekucia założeń ideologicznych zawartych w „Wytycznych” na konkretne zapisy ustawowe. A. 
Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1935, s. 20 i 260. Zob. L. Górnicki, Idea autorytarnego ustroju pań-

stwa w konstytucji z 23 kwietnia 1935, [w:] M. Maciejewski, M. Marszał (red.), Doktryny polityczne i prawne 

u progu XXI wieku, Wrocław 2002, s. 345.

8 W analizie Konstytucji kwietniowej, jaką dokonała polska myśl prawna, przedmiotem sporu był charakter 
oraz miejsce, w którym powinna się znaleźć treść pierwszych 10 artykułów konstytucji. Dosyć jednoznacznie 
stwierdzano, iż mają one charakter bardziej deklaracji ideowej, pewnego rodzaju postulatów i zasad etycz-
nych, niż konkretnych przepisów prawnych. M. Starzewski, Uwagi prawno-polityczne nad projektem kon-

stytucji wicemarszałka Cara, Warszawa 1934, s. 8. Dla twórców konstytucji Stanisława Cara i Wacława Ma-
kowskiego zapis tych wartości w postaci konkretnych artykułów był najlepszym i nie budzącym żadnych 
wątpliwości sposobem podkreślania ich prymatu. Przemówienie posła Cara na Komisji Konstytucyjnej Se-

natu, „Nowe Państwo” 1934, nr 4, s. 110, Przemówienie prof. Makowskiego, jako Rzeczoznawcy na Komisji 

Konstytucyjnej Senatu, „Nowe Państwo” – 1934, nr 4, s. 100. Odmiennie uważał profesor prawa publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Starzewski, który za właściwsze miejsce dla takiego rodzaju deklaracji
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obywateli z państwem dla realizacji dobra wspólnego, elitaryzmu oraz jednolitej i nie-
podzielnej władzy prezydenta9. Na tych fundamentach zostało oparte „nowe państwo”. 
Dwie pierwsze zasady stały się fundamentem koncepcji „państwa społecznego”. 

Zasadę państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli realizował pierwszy 
artykuł Konstytucji kwietniowej10. Wprowadzał on w życie zasady solidaryzmu społecz-
nego, popularnego nurtu politycznego w XIX i XX w., w zachodniej części Europy11. 
Doktryna ta wywodziła się z hasła „braterstwo”, powstałego w czasie wielkiej rewolucji 
francuskiej, by następnie zostać rozwinięta w doktrynie kościelnej – zwłaszcza w ency-
klikach papieża Leona XIII12 oraz – niejako równolegle obok nurtu kościelnego – w my-
śli francuskiego socjologa Leona Duguita13. Podstawowym założeniem tej doktryny 
jest ujmowanie społeczeństwa jako pewnej organicznej całości, gdzie istnieje naturalna 
wspólnota interesów wszystkich ludzi, bez względu na występujące różnice majątkowe 
czy też społeczne.

 Zamiast walk klas społecznych i rywalizacji solidaryści postulowali kooperację 
i współdziałanie, podkreślając konieczność specjalizacji pracy i niezbędność każdego 
członka społeczności dla funkcjonowania całości. Doktryna ta negowała zarówno libera-
lizm – zarzucając mu egoizm i nadmierny indywidualizm niszczący więzy społeczne, jak 
i socjalizm – za mechaniczną wizję społeczeństwa i utopienie człowieka w masie ludzkiej. 
Z jednej strony w doktrynie tej podkreślany był personalizm – uznawany za podstawę 
rozwoju społeczeństwa – a z drugiej akcentowana była konieczność rezygnacji jednostki 
z części swoich praw na rzecz wspólnoty14. Gorącymi orędownikami zasad solidaryzmu 

99 uznawał preambułę, a nie konkretne artykuły konstytucji, gdyż te zasady nie miały prawniczego znaczenia, 
skoro nie można ich było bezpośrednio stosować. M. Starzewski, Uwagi prawno-polityczne…, s. 8. Z kolei 
zwolennik endecji, profesor prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Wacław Ko-
marnicki, podkreślał, iż umieszczenie deklaracji w części normatywnej było błędem autorów konstytucji 
skutkującym trudnościami interpretacyjnymi, mogącym prowadzić do dowolności stosowania tych przepi-
sów. W. Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie Nowej Konstytucji Polskiej, Wilno 1935, s. 5; zob. też Tenże, 
Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937, s. 178-179. Komarnicki odwoływał się 
do twierdzenia W.L. Jaworskiego, iż konstytucja nie powinna zawierać żadnej teorii ani postulatów, bo jest 
tylko prawniczym ich wyrazem. W.L. Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928, s. 7. Profesor prawa karne-
go Władysław Wolter oraz profesor prawa administracyjnego Tadeusz Bigo podkreślali znaczenie dekalogu 
konstytucyjnego jako drogowskazu dla interpretacji całego systemu prawa w Polsce, a w szczególności w razie 
konieczności rozwiązywania kolizji norm prawnych. W. Wolter, Normy materialne nowej Konstytucji, „Czas”, 
z 20 kwietnia 1935, nr 109; T. Bigo, Wytyczne dla prawa administracyjnego w Konstytucji Polskiej, Warszawa 
1936, s. 3-4.

99 W. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 176.

10 Zob. art. 1, ust. 1 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 [w:] A. Wereszczyński, Ustawa Konstytucyjna 

(Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Lwów 1935, s. 3.

11 L. Górnicki, Idea autorytarnego…, s. 361.

12 Zob. M. Sadowski, Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Wrocław 2002; A. Kudłaszyk, Katolicka myśl 

społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, Wrocław 1980; Setna rocznica encykliki Leona 

XIII „Rerum novarum”, Warszawa 1991.

13 Ewolucje idei dobra wspólnego od czasów św. Tomasza z Akwinu do początku XX w. przedstawił M. Sa-
dowski, Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005), Wrocław 2010, 
s. 79-140.

14 B. Bankowicz, Solidaryzm, [w:] M. Bankowicz [red.] Słownik polityki, Warszawa 1999, s. 232.
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społecznego wywodzonego z wartości chrześcijańskich w II Rzeczypospolitej byli: ks. Jan 
Piwowarczyk oraz najbardziej znany polski solidarysta profesor Leopold Caro15. W obo-
zie rządzącym w Polsce w latach 1926-1939, czołowymi zwolennikiem solidaryzmu spo-
łecznego byli Walery Sławek, Adam Skwarczyński16 oraz Wacław Makowski.

Precyzując pojęcie dobra wspólnego, w solidarystycznym ujęciu, Makowski pisał, 
iż „(…) jeśli się mówi «dobro wspólne» to nie znaczy takie, z którego każdy może za-
brać swój kawałek, bo wtedy nie byłoby to dobro wspólne. Wspólne, to właśnie takie, 
którego nie można zabrać po kawałku, które musi pozostać w całości i które w stosunku 
do każdego obywatela (…) rodzi obowiązek powiększania i pomnażania, a nie rozdzie-
lania i rozdrapywania”17. Takie ujęcie dobra wspólnego bardziej kładło nacisk na obo-
wiązki obywatelskie, działania na jego rzecz niż na czerpanie z niego korzyści18. W sa-
mym tym określeniu wyłania się zatem prymat obowiązków obywatela nad jego upraw-
nieniami z tytułu korzystania z dobra wspólnego.

Realizacja zasady państwa jako dobra wspólnego, wymagała zmiany relacji państwa 
ze społeczeństwem. Idea ta pojawiła się w polskiej myśli politycznej zaledwie po paru 
latach funkcjonowania odrodzonego państwa. Wynikała ona z rozczarowania znacznej 
części społeczeństwa polskiego kształtem odrodzonej Polski, nie będącej odbiciem wi-
zji „szklanych domów”19. Rozbicie polityczne i niski poziom wyrobienia społeczeństwa, 
ostre walki partyjne w sejmie rodziły poczucie zagrożenia istnienia niepodległego pań-
stwa. Towarzyszyło temu poczucie konieczności wzmocnienia struktur państwa, zapew-
nienia mu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, zintegrowania społeczeństwa po-
dzielonego przez zabory oraz przeprowadzenia wielu reform społeczno-gospodarczych20. 
Oczywiście, pełną realizację tych zamierzeń można było przeprowadzić tylko w dłuższym 
czasie. Znaczna część obserwatorów życia politycznego stwierdziła, iż z powodu perma-
nentnego kryzysu dotychczasowego modelu społeczno-politycznego, nie jest on w stanie 

15 Zob. J. Piwowarczyk, Rola Chrześcijańskiej Demokracji w życiu społeczno-politycznym, Kraków 1921, Tenże, 
Idea chrześcijańsko-społeczna w jej historycznym rozwoju, Kraków 1922, Tenże, Współczesne kierunki społecz-

ne. Liberalizm ekonomiczny – Socjalizm – Kierunek chrześcijańsko-społeczny, Kraków 1927, Tenże, Korpora-

cjonizm i jego problematyka, Poznań 1936, Tenże, Przyszłość myśli katolickiej i możliwość jej realizacji, Poznań 
1937, Tenże, Kościół wobec współczesnych kierunków społecznych, Płock 1938, Tenże, Wykłady katolickiej etyki 

społecznej, Kraków 1949, Tenże, Katolicka etyka społeczna, Londyn t. 1 – 1960, t. 2 – 1963; L. Caro, Studia 

Społeczne, Kraków 1908; Tenże, Ku nowej Polsce, Lwów 1923; Tenże, Zasady ekonomii społecznej, Lwów 1923; 
Tenże, Solidaryzm – jego zasady dzieje i zastosowania, Lwów 1931; Tenże, Istota solidaryzmu; „Przegląd Po-
wszechny” t. 186, V 1930, s. 149-161.

16 A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10; Tenże, Doświadczenia społeczne a konstytucja, 

„Droga” 1934, nr 1; D. Nałęcz, Adam Skwarczyński – od demokracji do autorytaryzmu, Warszawa 1998. Ide-

ologia obozu marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego Sławka, Warszawa 1930; J. 
Nowakowski, Walery Sławek. Zarys biogra' i politycznej, Warszawa 1988; J. M. Nowakowski, Walerego Sławka 

państwo elitarne, „Tygodnik Polski” 1984, nr 40.

17 Przemówienie rzeczoznawcy Wacława Makowskiego na posiedzeniu komisji konstytucyjnej senatu dnia 14 

grudnia 1934 roku, „Nowe Państwo” 1934, t. III, nr 12, s. 102-103. 

18 W. Makowski, Rzeczypospolita. Co każdy obywatel o państwie i o konstytucji wiedzieć powinien, Warszawa 
1935, s. 20.

19 A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989, s. 227.

20 Tamże, s. 228.
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zagwarantować osiągnięcia tych celów21. Ich realizację umożliwić miała dopiero przebu-
dowa całego sytemu, począwszy od ustroju, a skończywszy na ładzie społecznym. 

Środowiskiem, które silnie akcentowało konieczność przebudowy życia społeczne-
go Polski, byli zwolennicy Piłsudskiego, którzy po jego odejściu z zajmowanych stano-
wisk publicznych w 1923 r., zostali odsunięci na boczny tor życia politycznego kraju22. 
Nie chcieli oni pogodzić się z przymusową polityczną emeryturą i starali się odzyskać 
wpływ na kształt życia politycznego państwa23. Jedną z najważniejszych inicjatyw pod-
jętych przez zwolenników Marszałka stało się założenie przez Adama Skwarczyńskiego 
w 1922 r. dwutygodnika „Droga”, następnie przekształconego na miesięcznik. Założy-
ciel nowego periodyku został jednocześnie jego redaktorem naczelnym, a na łamach 
pisma piłsudczycy wykuwali koncepcje nadania nowego kształtu życiu politycznemu 
i społecznemu w Polsce. 

W dyskusji prowadzonej na łamach „Drogi” poczesne miejsce przypadło jej redak-
torowi naczelnemu, który zaczął się wybijać – zwłaszcza po przewrocie majowym – na 
czołowego ideologa obozu rządzącego24. Początkowo był on zwolennikiem demokracji, 
widząc w niej wyraz spełniania aspiracji narodu polskiego25. Pod wpływem obserwa-
cji wydarzeń politycznych w kraju w pierwszej połowie lat dwudziestych, doszedł do 
wniosku, iż system demokracji politycznej w polskich realiach, nie doprowadzi do roz-
wiązania problemów społecznych oraz ugruntowania niepodległości26. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy doszukiwał się w niskim poziomie wyrobienia politycznego społeczeń-
stwa oraz istnieniu w nim podziałów będących spadkiem po zaborach, prywacie partii 
politycznych, braku reform społecznych, wreszcie trium/ e endecji i środowisk zacho-
wawczych. Lekarstwem na niedomagania życia społecznego miało być wychowanie no-
wego pokolenia Polaków, którzy nie tkwiliby umysłowo jeszcze w czasach zaborowych. 
Kładł on olbrzymi nacisk na odpowiednie kształtowanie umysłów młodego pokolenia 
przez całe swoje życie, podejmując liczne inicjatywy, mające ten postulat realizować27. 

21 Szerzej przyczyny społeczno-narodowościowe kryzysu państwa omawia A. Ajnenkiel, Spór o model parla-

mentaryzmu polskiego do 1926 roku, Warszawa 1972, s. 254-264. 

22 A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1981, s. 357-360.

23 Część zwolenników Piłsudskiego znalazła się w szeregach partii politycznych obecnych w sejmie np. Bogu-
sław Miedziński był posłem z ramienia PSL „Wyzwolenie”, inni z kolei podejmowali próby tworzenia wła-
snych partii politycznych, takich jak Konfederacja Ludzi Pracy, które nie przynosiły zamierzonego rezultatu. 
Początki organizowania się zwolenników Piłsudskiego w partie polityczne przedstawił J. Holzer, Mozaika 

Polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 285-288. 

24 A. Micewski, W cieniu Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1969, s. 62.

25 D. Nałęcz, Wstęp, [w:] Adam Skwarczyński – od demokracji do autorytaryzmu, Warszawa 1998, s. 17. Zob. A. 
Skwarczyński, O podstawach demokracji, „Rząd i Wojsko” 1920, nr 3.

26 A. Skwarczyński, O władzę życia, „Droga” 1922, nr 1, s. 1-3; Tenże, Droga wyjścia z rozstroju, „Droga” 1923, 
nr 9, s. 1-7, Tenże, Kryzys demokracji, „Droga” 1926, nr 10, s. 1-4.

27 Skwarczyński był założycielem sanacyjnych organizacji młodzieżowej: Legion Młodych, Kuźnia Młodych, 
Straż Przednia, Centralny Komitet do spraw Młodzieży Wiejskiej i Towarzystwa Wiejskich Uniwersytetów 
Regionalnych. Blisko współpracował również z Organizacją Młodzieży Pracującej, Unią Związków Pracow-
ników Umysłowych, Instytutem Oświaty i Kultury oraz Związkiem Byłych Więźniów Politycznych. Wszyst-
kie te działania miały na celu wychowanie młodzieży w duchu służby dla państwa. Zob. szerzej A. Micewski, 
W cieniu Marszałka…, s. 70-74.
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Skwarczyński mocno akcentował, iż wychowanie nowego pokolenia musiało iść 
w parze ze zmianą stosunku społeczeństwa do państwa i relacji panujących pomiędzy 
tymi dwoma podmiotami. W swoich publikacjach rozwinął myśl „uspołecznienia pań-
stwa”, który to termin – jak sam przyznawał w artykule „Uspołecznienie państwa” za-
mieszczonym w październikowym numerze „Drogi” z 1931 r. – zaczerpnął od Sławka28. 
Pod tym pojęciem rozumiał on zagwarantowanie większego zaangażowania społeczeń-
stwa w życie publiczne państwa, za pośrednictwem organizacji kulturalnych, gospo-
darczych, zawodowych i regionalnych29. Tylko taka reprezentacja społeczeństwa mogła 
sprawić, by obywatele faktycznie wzięli odpowiedzialność za losy państwa na swoje bar-
ki. Według tego działacza społecznego system reprezentacji społeczeństwa przez partie 
polityczne był atrapą zaangażowania społeczeństwa w życie państwa30. 

Podniesione przez Skwarczyńskiego i Sławka postulaty trwalszego powiązania 
społeczeństwa z państwem pogłębił w swojej publicystyce Wacław Makowski, tworząc 
koncepcję „państwa społecznego”. W poglądach głoszonych przez tego prawnika moż-
na dostrzec zafascynowanie myślą solidarystyczną, które narodziło się w trakcie jego 
pobytu we Francji na początku XX w. i któremu pozostał wierny do końca życia31. War-
szawski profesor rozwijał tezę Sławka o rozdzielności i autonomii społeczeństwa i pań-
stwa, jednakże akcentował konieczność ich współpracy dla realizacji dobra wspólne-
go32. De/ niując społeczeństwo, Makowski pisał, iż „jest to gromada ludzka, w której 
panuje porządek oparty na podziale pracy i wzajemnej zależności ludzi”33. Tendencja 
do zrzeszania się była naturalną cechą psychiki każdego człowieka, który nie mógł żyć 
poza zbiorowością, oplatającą go siecią rozmaitych więzów niezależnych od jego woli34. 
Istnienie zorganizowanej zbiorowości ludzkiej, jaką było społeczeństwo, wynikło z jed-
nej strony z obiektywnych współzależności międzyludzkich, a z drugiej strony z subiek-
tywnych emocji każdego człowieka.

Makowski podkreślał, że sprawne funkcjonowanie społeczeństwa wymagało zhar-
monizowania działań jednostek je tworzących, tak, by nie walczyły między sobą, lecz 
współpracowały dla dobra całej zbiorowości. Zaistnienie tej współpracy nie było moż-
liwe bez stworzenia mechanizmów godzenia ze sobą rozmaitych interesów grup i jed-
nostek35. Prawnik ten podkreślał, iż każde społeczeństwo dąży do zrealizowania zasa-

28 Skwarczyński pisał „Walery Sławek dał mi kiedyś w rozmowie sformułowanie w zgoła innym kierunku: uspo-
łecznienie państwa”. A. Skwarczyński, Uspołecznienie państwa, „Droga” 1931, nr 10, s. 743.

29 A. Skwarczyński, Kryzys demokracji…, s. 3-4.

30 A. Skwarczyński, O podstawy demokracji, [w:] A. Skwarczyński, Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1931, 
s. 127-130.

31 W. T. Kulesza, Wstęp, [w:] W. T. Kulesza (red.), Wacław Makowski o państwie społecznym, Warszawa 1998, 
s. 20.

32 Zob. Samorząd podstawową komórką państwa. Mowa prezesa BBWR posła płk. Walerego Sławka, „Głos Praw-
dy”, nr 143, z 27 maja 1929. 

33 W. Makowski, Rzeczypospolita…., s. 4.

34  W. Makowski, Ku państwu społecznemu, [w:] Tenże, Państwo społeczne, Warszawa 1936, s. 55; Tenże, Rewizja 

umowy społecznej, Warszawa 1933, s. 62.

35 Współdziałanie to zaprzeczać miało teorii walki klas. Zob. W. Maliniak, Walka klas a rzeczywistość, Warszawa 
1937, s. 10 i n. 
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dy solidarności działania, gdyż bez niej niemożliwe byłoby życie społeczne36. Wymogi 
wzajemnego harmonijnego współistnienia jednostek kazały pamiętać, iż każde działa-
nie człowieka oddziaływuje na innych ludzi, co zmuszało do oceny swoich zachowań 
pod kątem interesu całej zbiorowości37. Stanowiło to nakaz działania jednostki w duchu 
solidarności społecznej.

Wszelkie kryzysy społeczne wynikać miały z braku tej solidarności w życiu zbio-
rowym i automatycznie zostałyby rozwiązywane, gdy udało się ten stan osiągnąć. Re-
alizacja tego stanu wymagała współpracy i podporządkowania działań jednostek ce-
lom życia zbiorowego, ale z zagwarantowaniem jej swobodnej inicjatywy. Sama inicja-
tywa jednostki, bez poparcia mas, nie mogła zakończyć się powodzeniem, tak jak i nie-
możliwe było wzbudzenie aktywności mas bez impulsu ze strony jednostki38. Zdaniem 
Makowskiego życie społeczne polegało na inicjatywie jednostek pobudzających bierne 
masy ludzkie i nadających im kształt działania39. Tylko stosowanie zasady solidaryzmu 
umożliwiało pogodzenie potrzeb jednostki i zbiorowości, w taki sposób, by masy nie 
były wyzyskiwane przez jednostkę, ale też by nie gwałciły jej praw40. 

Według Makowskiego naturalnym procesem występującym w każdej gromadzie 
ludzkiej było tworzenie się zrzeszeń, których było nieskończenie wiele41. Każdy czło-
wiek był jednocześnie członkiem wielu z nich. Zrzeszenia te posiadały różny zakres 
działania i stawiały sobie rozmaite cele, obejmując swoim zasięgiem mniejsze lub więk-
sze grono obywateli, a przynależność do większości z nich była dobrowolna. Państwo 
było największym oraz jednocześnie jedynym zrzeszeniem obejmującym wszystkich 
ludzi na danym terenie na zasadzie przymusu przynależności. Państwo – jako najwięk-
sze zrzeszenie społeczne – nie mogło być uznane za twór sztuczny, powstały w wyniku 
kontraktu jednostek, lecz należało je traktować jako naturalny efekt zoorganizowania 
się społeczeństwa42. Charakteryzując społeczeństwo, prawnik dowodził, iż jest ono in-
stytucją pierwotną wobec państwa, opartą na spontaniczności, natomiast państwo było 
jej formalnym odbiciem43. 

Z pierwotności społeczeństwa wynikał bardzo ważny postulat, by kształt państwa 
jako formalnej organizacji społecznej był adekwatny do aktualnych potrzeb zbiorowo-
ści44. Podkreślając krach dziewiętnastowiecznych zasad liberalizmu Makowski pisał, iż 
narodził się on w czasach, gdy istniało zapotrzebowanie społeczne na państwo będące 

36 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 58.

37 W. Makowski, Założenia ideologiczne państwowości polskiej, „Droga” 1935, nr 2, s. 108.

38 W. Makowski, Nowa Polska w Nowej Europie, Warszawa 1930, s. 42.

39 W. Makowski, Państwo społeczne…, s. 20.

40 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 43.

41 W. Makowski, Przemiany demokracji…, s. 92.

42 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.

43 Makowski obrazowo porównywał społeczeństwo do miłości, natomiast państwo do formalnego efektu tego 
uczucia, czyli małżeństwa. Każde społeczeństwo dążyło do nadania sobie form organizacyjnych, czyli utwo-
rzenia organizacji państwowej, tak jak „miłość dąży do przekształcenia się w małżeństwo”. W. Makowski, 
Społeczeństwo a państwo, [w:] Tenże, Państwo społeczne…, s. 21-22.

44 W. Makowski, Ku państwu społecznemu… s. 74.
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tylko porządkiem prawnym, spełniające funkcję „stróża nocnego”45. Przemiany spo-
łeczne w drugiej połowie XX w., katalizowane zwłaszcza przez I wojnę światową spra-
wiły, iż społeczeństwo zaczęło oczekiwać podejmowania szerszych działań ze strony 
państwa w życiu społecznym i gospodarczym46. W tej sytuacji państwo musiało wyjść 
poza ciasny gorset zadań nałożony przez myśl liberalną oraz szeroko ingerować w życie 
społeczne i gospodarcze, zgodnie z oczekiwaniami ludności. 

W opinii Makowskiego dostosowanie struktur państwa do nowych trendów 
w społeczeństwie wymagało odejścia od statycznej roli zapewnienia wyłącznie ram 
organizacyjnych życia społecznego oraz stania na straży przestrzegania przepisów 
prawnych47. Do zadań państwa należało podejmowanie działań społecznie użytecz-
nych, których istotą była „organizacja współpracy obywatelskiej dla zaspokojenia po-
trzeb zbiorowego życia (…) rozszerzanie i udoskonalenie życia i jego warunków”48. 
Życie społeczne miało rozwijać się samodzielnie, mając oparcie w państwie, które 
jednak nie powinno swoją działalnością ograniczać spontanicznych inicjatyw spo-
łecznych49. Inicjatywa do działania musiała wychodzić ze strony jednostek i społe-
czeństwa, natomiast rola państwa sprowadzała się do kierowania oraz koordynowa-
nia tymi procesami50. Co do zasady, państwo miało zapewniać życiu społecznemu 
swobodny rozwój, interweniując tylko w sytuacji, gdy wymagało tego dobro wspólne, 
pełniąc rolę służebną wobec spontanicznych inicjatyw jednostek i zbiorowości51. Re-
alizacji tych zadań miało służyć wprowadzenie elementów planowości w działaniach 
społecznych i gospodarczych państwa, mającej na celu wyeliminowanie chaosu wy-
stępującego w państwie wolnorynkowym52.

Niemniej ważnym zadaniem państwa społecznego było godzenie interesów roz-
maitych zrzeszeń oraz eliminacja kon= iktów pomiędzy jednostkami i rozmaitymi gru-
pami społecznymi53. Kon= ikty te stanowiły naturalny element życia społecznego, jed-
nakże nierozwiązywalne mogły doprowadzić do zniweczenia zasady solidarnej współ-
pracy społecznej na rzecz dobra wspólnego. Zadaniem państwa społecznego było peł-
nienie roli arbitra łagodzącego ostrość sporów oraz godzącego sprzeczne interesy, a tak-
że harmonizującego działania wszystkich jednostek54. Państwo liberalne stworzyło me-
chanizm rozwiązywania kon= iktów pomiędzy jednostkami, który jednak koniecznie 

45 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 76. Zob. też W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne…, 
s. 132.

46 Szerzej przemiany społeczne w Europie od rewolucji francuskiej po czasu mu współczesne Makowski omówił 
w broszurze „Nowa Polska w Nowej Europie”. Zob. W. Makowski, Nowa Polska…, s. 5 47.

47 Makowski podkreślał, iż był to tylko jeden z aspektów działania państwa i nie można do jego ograniczać 
całości. Zob. W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 55.

48 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.

49 W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 56.

50 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 75. 

51 W. Makowski, Założenia ideologiczne …, s. 113.

52 W. Makowski, Ku państwu społecznemu… s. 77.

53 W. Makowski, Przemiany demokracji…, s. 93.

54 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 79. 
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musiał zostać uzupełniony mechanizmem rozwiązywania kon= iktów pomiędzy zrze-
szeniami oraz jednostkami a grupami społecznymi. Brak regulacji tej ostatniej kwestii 
prowadzić miał do przypadkowości rozstrzygnięć, co mogło zagrozić stabilności spo-
łeczeństwa55. Z zaprezentowanych relacji państwa ze społeczeństwem wynika, iż istotą 
przemian prowadzących do powstania państwa społecznego miało być tworzenie przez 
państwo nie tylko ładu prawnego, ale także sankcjonowanie spontanicznie tworzącego 
się porządku społecznego56. Kluczową rolą dla określenia sposobu realizacji przez pań-
stwo nałożonych na nie obowiązków było określenie jego relacji z jednostką. 

Przedstawiając wizję relacji pomiędzy państwem a jednostką, piłsudczycy bar-
dzo mocno akcentowali postulat silniejszego ich związania, ale więzy te nie mogły 
sprowadzać się tylko do formalnych więzów prawnych57. Według słów Cara, wygło-
szonych na posiedzeniu plenarnym klubu BBWR w dniu 14 grudnia 1933 r., me-
chaniczną więź obywatela z państwem należało zastąpić więzią organiczną. Praw-
nik ten twierdził, że obóz rządzący chce „budować pomyślność państwa na inicja-
tywie i dzielności jednostki, (…) stworzyć [dla niej – J.S.] warunki najlepszego roz-
woju, aby w poczuciu swojego organicznego związku z państwem, mogła skrzesać 
największą sumę pracy dla siebie i dla państwa (…)” i dlatego dąży do „zespolenia 
obywatela z państwem”58. Również Sławek dowodził, iż rola państwa nie może spro-
wadzić się wyłącznie do władczego oddziaływania na obywateli w celu realizacji 
dobra państwa, ale trzeba stworzyć możliwość powstawania samoistnych inicjatyw 
obywatelskich. Taki stan rzeczy można było osiągnąć wyłącznie przez twórcze ze-
spolenie obywatela z państwem59, nazwane przez Makowskiego świadomym czuwa-
niem obywatelskim60.

Zespolenie to wyrażać się miało w „zużytkowaniu dla dobra zbiorowego celu pra-
cy i uzdolnień człowieka, na udzieleniu człowiekowi pomocy i opieki zbiorowej”61. Re-
alizacja tych celów możliwa była tylko poprzez współdziałanie obywatelskie, jednakże 
musiało być ono dobrze zorganizowane62. Obowiązek odpowiedniego zoorganizowa-
nia tej współpracy spoczywał na państwie, nie oznaczało to jednak przerzucenia na nie 
całej odpowiedzialności za funkcjonowanie solidaryzmu społecznego63. Tylko zaanga-

55 Tamże, s. 102.

56 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 27.

57 W. Makowski, Wybiegi już nie wystarczą, [w:] Tegoż, Rewizja umowy społecznej…, s. 39.

58 S. Car, Zasady nowej konstytucji, [w:] Tegoż, Na drodze ku nowej konstytucji, Warszawa 1934, s. 155. W uza-
sadnieniu do tez konstytucyjnych zapisano, iż państwo musi być oparte na „miłości i przywiązaniu obywatela 
(…) oraz na pracy i inicjatywie twórczej społeczeństwa”. Uzasadnienie tez konstytucyjnych. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Okres III, Sesja zwyczajna r. 1934/35. Druk nr 820.

59 Zob. Wytyczne nowej konstytucji….

60 Makowski dowodził, iż w państwie liberalnym to państwo zobowiązane było do czuwania nad życiem i bez-
pieczeństwem obywateli oraz dobrem wspólnym, natomiast nowe czasy wymagały od obywatela przejęcia na 
swoje barki części tych obowiązków. Świadomość konieczności spełniania tych obowiązków to właśnie owe 
świadome czuwanie obywatelskie. W. Makowski, Obywatel a Rzeczypospolita, Warszawa 1924, s. 13.

61 W. Makowski, Rewizja umowy społecznej…, s. 82.

62 W. Makowski, Rzeczypospolita…, s. 67.

63 Tak też. C. Znamierowski, Dekalog. Państwo i społeczeństwo, „Gazeta Polska”, nr 197 z 18 lipca 1935.
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żowanie i inicjatywa obywateli we współdziałaniu z organizacją państwową umożliwić 
mogła osiągnięcie tego stanu rzeczy64.

Makowski dowodził, iż wraz ze zmianą kształtu i zadań państwa musiało się zmie-
nić również postrzeganie porządku prawnego, a nowe „prawo społeczne” miało zostać 
uwolnione od „dialektyki, abstrakcji i / kcji”65. Warszawski prawnik nawiązywał do teo-
rii Leona Petrażyckiego, de/ niującego prawo jako subiektywne przeżycie człowieka66, 
dowodząc, że prawo nie jest tworzone przez państwo, ale jest odkrywane intuicyjnie. 
Wszystkie społeczeństwa spontanicznie wytwarzały reguły postępowania, które zy-
skawszy aprobatę ogółu członków stawały się obowiązującym prawem67. Ustawodaw-
stwo nie miało zatem polegać na tworzeniu zupełnie nowych reguł prawnych, ale sank-
cjonowaniu tych już funkcjonujących w społeczeństwie. Zadaniem ustawodawcy było 
odkrywanie potrzeb społecznych, a następnie przekuwanie ich na konkretne normy 
prawa państwowego68.

Zgodnie z koncepcją Makowskiego źródłem prawa było obiektywne i solidarne 
poparcie zbiorowości, a jego treść stanowiła wyraz potrzeb społecznych. Takie ujęcie 
prawa skutkowało koniecznością istnienia zgodności obowiązujących przepisów z ak-
tualnymi potrzebami społecznymi. Bez znajomości tych ostatnich nie można było zro-
zumieć sensu, celu i przyczyn powstania konkretnego porządku prawnego69. Z drugiej 
strony, każde przeobrażenie społeczne musiałoby skutkować natychmiastowym prze-
obrażeniem porządku prawnego, mającego na celu dostosowanie go do aktualnych 
zmian w zbiorowości obywateli. Prawo traciło zatem oparcie w / lozo/ i, stając się in-
strumentem realizacji interesów społeczeństwa i odbiciem jego aktualnych potrzeb.

 Zdaniem Makowskiego postulat odzwierciedlania przez prawo aktualnych potrzeb 
społecznych szczególnie ważnego znaczenia nabierał przy kreowaniu i przeobrażeniach 
ustroju państwa. Trwałość i stabilne funkcjonowanie ustroju państwa zagwarantować 
mogła wyłącznie pełna aprobata społeczna, a ta możliwa była dopiero w sytuacji, gdy 
kształt państwa spełniał oczekiwania społeczeństwa70. Pierwszym krokiem ku stworze-
niu nowego ustroju musiało być zatem poznanie aktualnych i rzeczywistych potrzeb 

64 W. Makowski, Społeczeństwo a państwo…, s. 41.

65 W. Makowski, O prawie społecznym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1933, z. 1, s. 20. Tenże, 
Odrodzenie prawa, „Gazeta Polska”, nr 92 z 23 marca 1935. Zob. również I. Czuma, Konstytucja kwietniowa 

a pojmowanie prawa, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1935, z. 4.

66 Szerzej na temat teorii prawa Leona Petrażyckiego zob. L. Petrażycki, O pobudkach postępowania i o istocie 

moralności i prawa, Warszawa 2002; Tenże, O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985; 
Tenże, O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa 1925; J. Kowalski, Psychologiczna teo-

ria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, Warszawa 1963; K. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską 

teorię i socjologię prawa, Lublin 1993; K. Opałek [red.], Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petra-

życkiego. Studia opracowane dla uczczenia stulecia urodzin, Warszawa 1969; J. Szacki, Teoria socjologiczna 

Leona Petrażyckiego [w:], Tenże, Sto lat socjologii polskiej, Warszawa 1995, s. 57-62.

67 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 31. 

68 Zob. Referat p. Wacława Makowskiego o stanowieniu norm prawnych, „Nowe Państwo” 1933, t. III, nr 9, 
s. 60-81.

69 W. Makowski, O prawie społecznym…, s. 20.

70 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 80.
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społecznych, a następnie dostosowanie do nich odpowiednich rozwiązań instytucjonal-
nych71. Prawnik ten uważał, że odrodzona w 1918 r. Polska popełniła wielki błąd przy 
tworzeniu ustroju politycznego, nie uwzględniając najnowszych tendencji uspołecznie-
nia państwa, lecz wybierając przebrzmiały model państwa liberalnego72. Niedostoso-
wanie instytucji państwowej do potrzeb społecznych zaowocowało kryzysem państwa, 
który mógł być rozwiązany tylko poprzez dostosowanie ustroju do tendencji panują-
cych w Europie73. Makowski ostrzegał jednak, iż należy wystrzegać się ślepego naśla-
downictwa obcych wzorów, gdyż doprowadzić może to tylko do klęski74. 

Największym problemem, z jakim musieli się zmierzyć prawnicy obozu rządzące-
go, było prawne usankcjonowanie państwa realizującego zasady solidaryzmu społecz-
nego75. Próbą urzeczywistnienia tych postulatów było zapisanie ich w dekalogu Konsty-
tucji kwietniowej, której art. 4 stanowił, iż „W ramach Państwa i w oparciu o nie kształ-
tuje się życie społeczeństwa”, któremu państwo „zapewnia (…) swobodny rozwój, a gdy 
tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki”. Ar-
tykuł ten realizował zasadę oddzielności społeczeństwa od państwa i powierzając temu 
ostatniemu funkcje organizacji życia zbiorowego. Uzupełnieniem tych zapisów był art. 
5 stanowiący, że twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego oraz przyznający 
jednostce wolności osobiste, ale ograniczone zasadą dobra powszechnego, a także art. 
10 nakazujący obywatelowi podejmowanie działania zgodnego z celami państwa, ob-
warowując to możliwością stosowania przez nie przymusu w razie oporu. 

Na podstawie analizy powyższych regulacji należy stwierdzić, iż pierwszeństwo 
w relacjach obywatel – państwo przypada państwu, co jak zauważył Władysław Kulesza 
było skrzętnie pomijane przez piłsudczyków76. Niewątpliwie wzrastał zakres ingeren-
cji państwa w życie jednostki, gdyż jej działanie nie tylko musiało być w takiej sytuacji 

71 Makowski twierdził, iż normy ustrojowe powinny umożliwiać życiu społecznemu naturalny rozwój bez zmu-
szania do skoków ani do zastoju. Tenże, Nowa Polska…, s. 30 i 46. Państwo należało budować na podstawie 
obserwacji życia, a nie na bazie teoretycznych rozważań. Tenże, Ku państwu społecznemu…, s. 84.

72 W. Makowski, Nowa Polska…, s. 38-39.

73 W. Makowski, Ku państwu społecznemu…, s. 77.

74 Tamże. 

75 Problem ten pozostał aktualny również i dzisiaj. Art. 2 obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 r. stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” natomiast art. 20: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta 
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy part-
nerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Na podstawie tych 
artykułów przyjmuje się, iż Rzeczypospolita Polska urzeczywistnia zasady solidaryzmu społecznego. Liczne 
wątpliwości i problemy budzi kwestia, jak przekształcić tę zasadę na konkretne przepisy prawne. Zob. C. 
Kosikowski, Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego, [w:] A. Łopatka (red.), Ku konstytucji 

społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 1995; T. Zieliński, Ustrój społeczny w przyszłej konstytucji RP, „Ruch 
Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1998, z. 2; S. Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej, Warszawa 
1996. Polski model solidaryzmu wzorowany był na rozwiązaniach zachodnioniemieckich. Zob. W. Góralski, 
Koncepcja państwa społecznego w teorii i praktyce konstytucyjnej RFN, „Polska Zachodnia” 1976, nr 2; K. 
Grimm, Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Warszawa 1992, P. Czarnek, Społeczna gospodarka rynkowa, 

czyli alternatywa dla socjalizmu i liberalizmu, „Cywilizacja” 2006, nr 19. 

76 W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne…, s. 136-137.
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zgodne z prawem, ale także z interesem zbiorowości77. Rodziło to pytanie o rzeczywiste 
granice ingerencji państwa w życie społeczne oraz kto ma ustalać, co leży w interesie 
społecznym? Zgodnie z postulatami Makowskiego granice, orzekając, co jest dobrem 
wspólnym, wyznaczać miało społeczeństwo, jednakże należy uznać, iż odrzucenie sys-
temu demokratycznego niweczyło tę koncepcję. Praktycznie zadanie to spoczywać mia-
ło w ręku rządzących, skupionych w wyodrębnionej ze społeczeństwa elicie, która miała 
najlepiej rozumieć interesy zbiorowości. 

Koncepcja państwa społecznego zaproponowana przez Wacława Makowskiego 
była w pewien sposób próbą połączenia zalet zarówno liberalnego, jak i socjalistyczne-
go typu państwa, z równoczesnym unikaniem wad obydwu tych systemów. Niewątpli-
wie odwoływała się do koncepcji solidaryzmu, popularnego na początku XX w., zwłasz-
cza we Francji. Konieczność szerszej interwencji państwa w życie społeczne i gospodar-
cze, ale z zachowaniem swobodnej inicjatywy jednostki zyskiwała zwolenników rów-
nież w międzywojennej Polsce. Przepisy Konstytucji kwietniowej wprowadzały do po-
rządku prawnego instytucje umożliwiające realizację „państwa społecznego”, jednakże 
jego funkcjonowanie było uzależnione od rzeczywistej akceptacji tych założeń przez 
społeczeństwo. Makowski był przekonany, że proponowany przez niego kształt państwa 
był odzwierciedleniem aktualnych potrzeb społecznych, gdyż był oparty na obserwacji 
i indukcji, a nie jak w przypadku liberalizmu czy socjalizmu, na teoretycznych formu-
łach nie mających odbicia w rzeczywistości. Krótki – bo zaledwie czteroletni – okres 
obowiązywania Konstytucji kwietniowej, a także zmiana polityki rządzenia państwem 
przez piłsudczyków po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r., uniemożliwiły wery/ ka-
cję założeń warszawskiego profesora. 

Streszczenie

Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego

Artykuł przedstawia koncepcję państwa społecznego stworzoną przez jednego z współ-

twórców Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Wacława Makowskiego. Makowski krytykował za-

równo liberalny, jak i socjalistyczny typ państwa. Uważał on, że pierwszy typ opiera się wy-

łącznie na egoizmie jednostek i prowadzi do kon= iktów społecznych, natomiast drugi skutku-

je zanikiem indywidualności człowieka. Państwo społeczne miało być alternatywą zarówno 

dla liberalnego, jak i socjalistycznego modelu państwa, łącząc w sobie ich zalety i jednocześnie 

unikając ich wad. Makowski uważał, że podstawą funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa 

jest aktywność jednostek, przez co każdy człowiek musi mieć zapewniony pewien zakres swo-

body działania. Granicą wolności jednostki była nie tylko wolność innej jednostki, ale tak-

77 A. Deryng, Charakter Konstytucji kwietniowej i możliwości jej rozwoju, „Rocznik Polskiego Instytutu Prawa 
Publicznego”, t. 2, Poznań 1938-39, s. 83. Tak też A. Chmurski, Nowa konstytucja, Warszawa 1934, s. 40.
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że dobro całej społeczności. W razie kolizji interesu społeczności z interesem jednostki pry-

mat miał interes zbiorowości. Państwo, którego kształt zależał od aktualnego zapotrzebowa-

nia społecznego, miało nie tylko rozstrzygać spory oraz harmonizować działalności jednostek 

i rozmaitych zrzeszeń, ale także aktywnie działać w celu realizacji dobra wspólnego. Jednak-

że aktywność państwa nie mogła zastąpić inicjatywy ludzkiej, a co najwyżej ją wspierać. We-

dług Makowskiego jego koncepcja państwa społecznego miała się przyczynić do zrealizowania 

trzeciego hasła wielkiej rewolucji francuskiej – braterstwa. Uważał on, że państwo liberalne 

starało się wprowadzić w życie tylko zasadę równości i wolności, zupełnie pomijając nakaz 

współdziałania ludzkiego, co w czasach mu współczesnych było anachronizmem niedopaso-

wanym do rzeczywistości. 

Summary

The Concept of Social State by Wacław Makowski

@ is article presents the concept of Social State (Państwo Społeczne) forged by Wacław 

Makowski one of the contributors of @ e April Constitution of 1935. Makowski was a critic 

of both liberal and socialist type of state. He claimed that the former type is based on sel/ sh-

ness of the individuals that causes social con= icts, while the latter results in loss of a human 

individuality. As an alternative the concept of Social State was designed to incorporate advan-

tages of these both systems while avoiding their drawbacks. Makowski believed activity of in-

dividuals conferred with certain degree of freedoms underpins the social development. @ e 

personal freedom of an individual as per this concept should be limited by freedom of another 

individual and the common good. In the event of a con= ict of interest between the one of in-

dividual and the community the latter would supersede the former. @ e state whose form de-

pends of the current demands of society had not only to settle disputes and to harmonize the 

activities of individuals and various associations but also actively pursue the goal of common 

good. However state activities should not replace the individual activity but rather support it. 

According to Makowski Social State would allow to reach the third goal of a French Revolu-

tion slogan – fraternity. He believed that liberal state sought to bring into life the principles of 

equality and freedom, bypassing the requirement of human cooperation, which contemporar-

ily were regarded as obsolete and not / tting to reality.
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