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Przedmowa

£ad i porz¹dek, które panuj¹ od niewielu zreszt¹ lat w Por-
tugalii, s³usznie i powszechnie s¹ przypisywane pracy, wiedzy
i doœwiadczeniu dr. Oliveiry Salazara, profesora uniwersytetu
w Coimbre, ministra skarbu od 1928 roku, a ponadto prezesa rady
ministrów od 1933 roku.

Prof. O. Salazar bêd¹c powo³any do rz¹dów nie olœniewa³
swego spo³eczeñstwa rewelacyjnym programem, ani rewelacyj-
nymi obietnicami.

Praca jego da³a jednak niespodziewane rezultaty. Dziêki niej
zwiêkszy³o siê bogactwo materialne Narodu portugalskiego i po-
g³êbi³o siê jego ¿ycie duchowe. Pañstwo wzmog³o swoj¹ powagê
polityczn¹ i ugruntowa³o swój ustrój. Sta³o siê tak dlatego, ¿e obec-
ny szef rz¹du Portugalii, przystêpuj¹c do realizowania swych za-
mierzeñ, reprezentowa³ nie tylko siln¹ wolê i zdecydowanie, po-
parte doœwiadczeniem i g³êbok¹ wiedz¹, lecz ponadto mi³oœæ
prawdy i poczucie rzeczywistoœci.

To ju¿ jest bardzo wiele. Szczególnie gdy uœwiadomimy so-
bie, ¿e si³a, na której opiera³ siê dr Salazar, tkwi³a w nim samym,
a wyrasta³a z mocy niezniszczalnej – z wiary w Boga.
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Wierz¹c w Opatrznoœæ, pe³en szacunku dla cz³owieka, prze-
prowadza³ reformy gospodarcze, polityczne i spo³eczne. Nie po-
wodowa³ siê doraŸnym celem poprawy dobrobytu jednostki, kla-
sy, czy wzrostu potêgi Pañstwa, lecz przede wszystkim d¹¿eniem
do udoskonalenia cz³owieka, rodziny i Narodu przez pog³êbienie
i spotêgowanie ¿ycia wewnêtrznego.

Materialistyczne za³o¿enia naszej epoki nakazuj¹ myœleæ ra-
czej wy³¹cznie kategoriami gospodarczymi. W ten sposób jednak
nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie pozytywnych rezultatów na polu dzia-
³añ spo³ecznych. A nawet, bodaj¿e, s³uszne jest twierdzenie, ¿e
myœlenie jedynie gospodarcze eliminuje wprost wszelk¹ myœl spo-
³eczn¹. Je¿eli jednak ten sposób rozumowania zawiera w sobie sporo
prawdy, to równoczeœnie niesie za sob¹ wiele niebezpieczeñstw.

Niebezpieczeñstwa te kryj¹ siê przede wszystkim w tej wiel-
kiej niewiadomej, jak¹ jest interpretacja pojêcia myœleñ i dzia³añ
spo³ecznych.

Pojêcie to mo¿e byæ i nadmiernie ograniczone i chorobliwie
rozszerzone.

Spo³ecznikowi grozi ugrzêŸniêcie w poszczególnych refor-
mach ustawodawstwa pracy, ubezpieczeñ pracowniczych, czy
choæby budownictwa robotniczego, przes³aniaj¹cych inne, nie-
mniej wa¿ne zadania, których zaniedbanie zniszczy skutecznoœæ
ju¿ przeprowadzonych reform.

Wojownik sk³onny jest widzieæ dobro spo³eczne przede wszyst-
kim w silnej armii, rozbudowanym przemyœle wojennym i odpo-
wiednio zorganizowanym rolnictwie. Wspomnienie klêski i tryum-
fów wojen minionych czasów kszta³tuj¹ jego wizjê przysz³oœci, jawi
ona mu siê jako refleks przewidywanych konfliktów zbrojnych.

Ekonomista, zapatrzony w tablice statystyczne okreœlaj¹ce
dochód spo³eczny jednostki, sumê bogactwa narodowego, lub
zapas z³ota w skarbcu, b³¹dzi, gdy tylko w tych zmiennych pozy-
cjach widzi istotê interesu spo³ecznego.

Polityk, poch³oniêty jedynie ¿¹dz¹ stworzenia imperialistycz-
nej potêgi swego pañstwa gotów jest uznaæ i usprawiedliwiæ ka¿-
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dy czyn, który bêdzie sprzyja³ jego planom. Gotów jest zu¿ytko-
waæ ka¿de has³o i usun¹æ wszelkie przeszkody, które, w jego oczy-
wiœcie mniemaniu, mog³yby stawaæ w poprzek absolutnej supre-
macji Pañstwa. Na tym polu od dawien dawna dochodzi do walk
w³adców z religi¹; na tym tle rodz¹ siê ideologie rasistowskie,
wytwarzaj¹ siê kasty i elitaryzmy. Chocia¿ taka polityka racji sta-
nu poszczyciæ siê mo¿e nieraz i piêknymi has³ami i poci¹gaj¹cymi
wynikami, to jednak obci¹¿a j¹ zazwyczaj ob³uda i k³amstwo, gan-
grenuj¹ce duszê narodu, a na takim fundamencie wzniesione bu-
dowle nie wytrzymuj¹ próby czasu, krytyki sumienia i rozumu.
Taki m¹¿ stanu zbyt czêsto ulega nakazom chwili, warunkuj¹cym
powodzenie jego dalszych planów i poœwiêca doraŸnym wzglê-
dom taktycznym bezcenne i trwa³e wartoœci moralne, gospodar-
cze i socjalne spo³eczeñstwa.

Nakazy chwili nie powodowa³y nigdy zmiany kierunku g³ów-
nego, jaki wytkn¹³ dla swej pracy dr Salazar.

Dzie³o swe rozpocz¹³ od uporz¹dkowania bud¿etu pañstwa.
Praca ta bynajmniej nie zawêzi³a zakresu jego równoczesnych wiel-
kich reform w dziedzinie spo³ecznej i politycznej. Wzmocni³ on
si³ê finansow¹ pañstwa, pomno¿y³ bogactwo narodu i dochód jed-
nostki, stworzy³ rzeczywiste podstawy dla rozwoju si³y zbrojnej,
podniós³ autorytet pañstwa wewn¹trz i na zewn¹trz, a równocze-
œnie nie tylko nie zniszczy³ inicjatywy prywatnej, lecz znakomicie
pobudzi³ jej twórczoœæ.

Doszed³ do rz¹dów bez ³amania ustaw i wykonywa³ je zgod-
nie z prawem, nie ucieka³ siê nigdy do gwa³tu, k³amstwa i si³y.

Uznanie i szacunek dla swej osoby w kraju i na ca³ym œwie-
cie zdoby³ i ugruntowa³ niezaprzeczalnymi wartoœciami pracy
i charakteru.

Zdzis³aw Grabski
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1. Racja niniejszej ksi¹¿ki – 2. Wydarzenia poprzedzaj¹ce
obecn¹ sytuacjê polityczn¹ Portugalii. – 3. Reforma finanso-
wa. – 4. Zasady odbudowy ekonomicznej. – Pañstwo i ¿ycie
gospodarcze: organizacja korporacyjna. – 5. Polityka warto-
œci duchowych. – 6. Zasady konstytucyjne reformy politycz-
nej i spo³ecznej. – Konstytucja z 1933 r. – 7. Pobie¿ne porów-
nanie z innymi ustrojami polityczno-spo³ecznymi. – 8. Nowe
pañstwo portugalskie.

I.

D³ugo waha³em siê, zanim postanowi³em wydaæ tê ksi¹¿kê,
a zw³aszcza wydaæ j¹ we Francji, albowiem pomiêdzy mistrzami,
którzy ukszta³towali mój sposób myœlenia, jestem najwiêcej d³u¿-
ny Francuzom i im w³aœnie zawdziêczam kierunek mej kultury
wewnêtrznej. Ci, którzy nie maj¹ nic nowego do powiedzenia,
mog¹ to powetowaæ dokonuj¹c rzeczy u¿ytecznych, ale czy¿ jest
rzecz¹ u¿yteczn¹ rzucenie na rynek ksiêgarski, i tak ju¿ przesyco-
ny, jednej ksi¹¿ki wiêcej?

Jeœli siê jednak na to zdecydowa³em, to dlatego, ¿e poszcze-
gólne fragmenty tej pracy nie s¹ jedynie produktem czystej myœli,
lecz syntez¹ myœli i czynów; s¹ wynikiem badañ, przeprowadzo-
nych nad konkretn¹ rzeczywistoœci¹ naszego kraju, nad faktami,
które mo¿e os¹dziæ ka¿dy bodaj obserwator. Wydaje mi siê, ¿e
mam wszelkie dane do dok³adnej znajomoœci naszej epoki, tak
niespokojnej i tak p³odnej. Albowiem w czasie dziewiêcioletniego
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sprawowania urzêdu ministra, jeszcze przed objêciem stanowi-
ska premiera, by³em wielokrotnie zwi¹zany z najwa¿niejszymi
wydarzeniami naszego kraju i mia³em mo¿noœæ dotarcia do g³ê-
bin ¿ycia politycznego. Znaj¹c dok³adnie fakty, mogê siê nimi po-
s³ugiwaæ. Mówi¹c zaœ o ideach, zasadach i systemach rz¹dzenia
bêdê siê stara³ zachowaæ ca³kowit¹ bezstronnoœæ.

Spoœród wielu rzeczy, które mia³em poœwiêciæ wstêpuj¹c
w ¿ycie polityczne, jednej tylko strzegê zazdroœnie: niezale¿noœci
mego s¹du o zasadach, które formu³ujê, zarz¹dzeniach, które wy-
dajê, lub wypadkach, które wywo³ujê. Staram siê uniezale¿niæ od
mej dzia³alnoœci osobistej i zapomnieæ, ¿e jestem jednoczeœnie au-
torem i aktorem tego wielkiego widowiska; broniê siê przed poto-
kiem idei i uczuæ, których pr¹d móg³by mnie porwaæ i zabiæ wszelk¹
samodzieln¹ inicjatywê, zag³uszyæ samokontrolê. Rozwa¿ny i ch³od-
ny realizator istotnych d¹¿eñ narodu, bez wyznawców i bez w³a-
snej partii politycznej, staram siê ze spokojem wyjaœniaæ przyczyny
i skutki mego politycznego dzia³ania i beznamiêtnie porównujê g³o-
szone przeze mnie doktryny z postêpowaniem rz¹du.

Wyznanie to, wolne od wszelkiej ob³udy, sk³adam tutaj, aby
daæ wyraz mej postawie duchowej wobec pewnych zjawisk. Pra-
gnê jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e mê¿owie stanu – dzia³acze
polityczni s¹ zawsze ofiarami przeciêtnoœci swej grupy – winni
stale przetrawiaæ swe w³asne idee; by³oby rzecz¹ smutn¹ dla nich
– a dla kraju wrêcz tragiczn¹ – gdyby podczas sprawowania rz¹-
dów znaleŸli siê poni¿ej swego w³asnego poziomu umys³owego.
Pojêcia nieodpowiadaj¹ce ju¿ rzeczywistoœci, szumne frazesy prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie, tak jak dziedzictwo rodzin-
ne – oto co stanowi przewa¿nie istotê dzia³alnoœci bezu¿ytecznej,
a czêsto wrêcz szkodliwej tzw. polityków. Jeszcze w chwili obec-
nej wszystko to, co siê czyta i s³yszy w wielu krajach na temat
wolnoœci, demokracji, parlamentu, praw ludu i powszechnego bra-
terstwa – wszystko to jest tak bardzo standaryzowane, ¿e mo¿na
by wystawiæ na sprzeda¿, jako zbiory przemówieñ gotowych do
wyg³oszenia we wszystkich okolicznoœciach. Mimo to ani bezpie-
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czeñstwo osobiste – na pewno najwiêksza ze swobód – ani s³usz-
ne interesy ludu nie s¹ lepiej chronione i bronione w krajach, któ-
re siê uwa¿aj¹ za demokratyczne, ani¿eli w krajach, które s¹ na-
zywane dyktatorskimi. Wielu socjalistów s¹dzi³o, ¿e ich wy³¹czn¹
w³asnoœci¹ s¹ pewne ¿¹dania, bêd¹ce przedmiotem ich dumy tak,
jak gdyby chodzi³o o jakieœ nadzwyczajne rzeczy; w istocie s¹ oni
œmieszni przez sw¹ naiwnoœæ i nieudolnoœæ swych poczynañ.
Uwa¿aj¹ siê za przoduj¹cych, a s¹ ju¿ zacofani.

I w³aœnie dlatego doœwiadczenia portugalskie zaliczyæ nale-
¿y do liczby eksperymentów przeprowadzanych obecnie w Eu-
ropie w d¹¿eniu do rozwi¹zania problemów politycznych i spo-
³ecznych naszych czasów. Niektórzy jeszcze dzisiaj nies³usznie
s¹dz¹, ¿e chodzi³o po prostu o uleczenie chronicznych w Portu-
galii niedomagañ finansowych. Prawdê mówi¹c, gdyby nie by³o
zrozumia³e, ¿e reforma finansów by³a najwy¿szym celem rewo-
lucji tej miary, jak ta, która doprowadzi³a do nowego systemu
portugalskiego, to nale¿a³oby wyt³umaczyæ, dlaczego konieczne
by³o od tej reformy rozpocz¹æ naprawê narodow¹.

II.

W warunkach politycznych, w jakich znajdowa³a siê Portu-
galia w 1926 roku, nie mo¿na by³o nawet pomyœleæ o rozwi¹zaniu
jakiegokolwiek problematu z dziedziny administracji publicznej,
ani o przeprowadzeniu jakiejkolwiek reformy spo³ecznej lub oby-
czajowej. ¯yliœmy bowiem wówczas w ustroju opartym o Kon-
stytucjê Republikañsk¹ z 1911 roku, której póŸniejsze poprawki
ugruntowa³y i wzmocni³y jeszcze w³adzê parlamentu. Nale¿y wiêc
wykazaæ, czym by³ w istocie ten ustrój polityczny i podkreœliæ b³ê-
dy tej konstytucji oraz niedomagania w funkcjonowaniu instytu-
cji wówczas istniej¹cych.

Pomijaj¹c liczne rewolucje, które wybucha³y w okresie miê-
dzy wprowadzeniem republiki w paŸdzierniku 1910 r., a prze-
wrotem dokonanym przez armiê w maju 1926 r. – nie bior¹c na-
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wet pod uwagê sta³ego niepokoju w ¿yciu publicznym, który mia³
swe pod³o¿e w chronicznym stanie wrzenia rewolucyjnego – oto
co charakteryzowa³o owe lata republiki parlamentarnej: niesta-
³oœæ i s³aboœæ najwy¿szej w³adzy w pañstwie; niesta³oœæ i niemoc
rz¹dów na skutek ich uleg³oœci wobec konstytucyjnej wszechw³a-
dzy Izb, zbyt s³abych na to, by same rz¹dziæ, ale doœæ silnych na
to, by nie dopuszczaæ innych do rz¹dów. Za tymi Izbami, a raczej
ponad nimi, znajdowa³y siê liczne partie polityczne i ich rady na-
czelne, opieraj¹ce siê na masie wyborców, któr¹ kierowali miej-
scowi przywódcy – pró¿ni, chciwi, bez idea³ów, a jednak bêd¹cy
Ÿród³em najwy¿szej w³adzy w pañstwie. W tych warunkach trud-
no jest chyba utrzymywaæ, ¿e mieliœmy kiedykolwiek wolne wy-
bory i ¿e wyborcy byli chocia¿by zdolni do zrozumienia tego, za
czym siê mieli wypowiedzieæ.

Daleka jest ode mnie myœl, ¿e nie by³o w partiach lub poza
partiami ludzi dobrej woli, o wysokiej wartoœci moralnej czy inte-
lektualnej, ludzi pragn¹cych s³u¿yæ narodowi. Chcê po prostu
powiedzieæ, ¿e instytucje polityczne i warunki ¿ycia politycznego
w Portugalii musia³y nieuchronnie doprowadziæ do zniszczenia
wszelkich wartoœciowych wysi³ków.

Ten stan rzeczy wytworzy³ koniecznoœæ interwencji jakiego-
kolwiek rz¹du w kierunku rozwi¹zania politycznego, choæby na-
wet prowizorycznego. Tym rozwi¹zaniem by³a Dyktatura Naro-
dowa, ustanowiona bez przelewu krwi przez armiê 28 maja 1926 r.
Dyktatura ta by³a wstêpem – i by³o to politycznie logiczne – do
dzie³a ca³kowitej reorganizacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia,
poczynaj¹c od dziedziny finansowej. Zarz¹dzono zamkniêcie
i rozwi¹zanie obu Izb parlamentu, rozwi¹zanie partii, ustanowie-
nie silnego i niezale¿nego rz¹du, oraz wprowadzenie pewnych
nieodzownych ograniczeñ, dotycz¹cych wolnoœci prasy i wolno-
œci zebrañ publicznych. Zdobyte doœwiadczenie wykaza³o, ¿e po-
puszczenie cugli dawnym partiom równa³oby siê dalszemu de-
moralizowaniu opinii publicznej i zahamowaniu ka¿dej skutecz-
nej dzia³alnoœci przez oddanych cz³onków i zwolenników tych
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partii. Nie uciekano siê jednak – poza ograniczeniami politycznymi
– ani do redukcji urzêdników, ani do aresztowañ, ani do deportacji,
ani do ¿adnej z tych gwa³townych represji i przeœladowañ w sto-
sunku do wczorajszych zwyciê¿onych, które tak przeszkadzaj¹
w spokojnej pracy i niwecz¹ wolnoœæ osobist¹. Rewolucja, w samej
swej istocie narodowa, odwo³a³a siê do dobrej woli wszystkich Por-
tugalczyków. Nowy porz¹dek polityczny umo¿liwi³ wszystkim
twórcz¹ pracê. Rozpoczêto od reformy finansowej, dla motywów,
które wy³o¿ymy poni¿ej.

III.

Mimo wszystkich osi¹gniêæ w dziedzinie finansowej w ci¹gu
ostatnich lat, nie wydaje mi siê jako ministrowi skarbu, ¿e doko-
nanie owego wyj¹tkowego dzie³a zawdziêczaæ nale¿y jakiejœ re-
welacyjnej nowoœci jego za³o¿eñ. Reforma finansowa w Portuga-
lii jest bowiem o wiele mniej oryginalna i o wiele mniej rewolucyj-
na ni¿ pewne próby dokonywane w tej dziedzinie w ostatnich
czasach gdzie indziej. Najcharakterystyczniejsz¹ cech¹ tego dzie-
³a jest jego klasycyzm. Jest ono jednak zwyciêstwem o wielkiej
donios³oœci i prac¹ prawdziwie herkulesow¹.

Wydawa³yby mi siê rzecz¹ wielce niestosown¹ przechwa³ki, ¿e
pomimo kryzysu, który zniszczy³ œwiat, nasz bud¿et jest zrównowa-
¿ony od oœmiu lat i ¿e ostatnich  siedem lat zamkniêtych zosta³o znacz-
nymi nadwy¿kami dochodów nad wydatkami – tak bowiem zawsze
byæ powinno. Wprawdzie w historii naszej administracji skarbowej
brak równowagi bud¿etowej jest zjawiskiem do tego stopnia sta³ym,
¿e na przestrzeni ca³ego stulecia trudno by³oby znaleŸæ bodaj trzy
lata zdrowej gospodarki finansowej. Deficyt bud¿etowy by³ zjawi-
skiem chronicznym, i przez to bardzo trudnym do zwalczenia. Lek-
komyœlnoœæ przy uk³adaniu preliminarzy bud¿etowych, stale nie-
zrównowa¿one bud¿ety, zbyt niski wymiar podatków, niesta³oœæ
i chaotycznoœæ polityki, nie daj¹cej ¿adnych pozytywnych rezulta-
tów – wszystko to da siê wyt³umaczyæ s³aboœci¹ naszego ¿ycia go-
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spodarczego, chwiejnoœci¹ rz¹dów, bez³adem politycznym i wyni-
kaj¹cym z tego rozprzê¿eniem administracji, a wreszcie niesta³oœci¹
i brakiem wytrwa³oœci – g³ówn¹ nasz¹ wad¹ narodow¹ – w wykona-
niu jakiegoœ okreœlonego planu. Trzeba by³o to wszystko wzi¹æ pod
uwagê, aby zapewniæ powodzenie reformy finansowej.

Kiedy jednak zosta³a osi¹gniêta równowaga bud¿etowa,
a nawet znaczne nadwy¿ki, to nie tylko mo¿na by³o wówczas nie
uciekaæ siê wiêcej ani do emisji biletów Banku Portugalskiego, ani
do sta³ej subskrypcji bonów skarbowych, ani do czerpania z wk³a-
dów G³ównej Kasy Depozytowej g³ównych Ÿróde³ naszego d³ugu
„wisz¹cego”, lecz nawet mo¿na by³o rozpocz¹æ tego d³ugu sp³a-
tê. Podjêto równie¿ sp³atê pilnych zobowi¹zañ wobec zagranicy
oraz stopniow¹ redukcjê wewnêtrznych zobowi¹zañ skarbu pod
wszystkimi postaciami (rachunki debetowe w Banku Portugal-
skim, bony krótkoterminowe). Obni¿ono stopê procentow¹ z 11%
do 3,75%; przeprowadzono kilkakrotnie konwersjê d³ugu, wszyst-
kie papiery wartoœciowe znacznie posz³y w górê.

Rzecz jasna, ¿e dla utrwalenia równowagi finansowej trzeba
by³o wprowadziæ inne jeszcze zmiany, a mianowicie: reformê
podatków, rachunkowoœci i kredytu, zmianê statutu Banku Por-
tugalskiego i Generalnej Kasy Depozytowej. W ten sposób zapew-
niona zosta³a sta³oœæ waluty, uregulowany system monetarny,
zorganizowany kredyt rolniczy i przemys³owy w tym jego zakre-
sie, który jest zale¿ny od pañstwa.

Od oœmiu lat ten sam mózg opracowuje dzie³o sanacji finansów
i te same rêce je wykonuj¹. Oparte na zasadach bardzo prostych – na
nieskazitelnej uczciwoœci i surowej oszczêdnoœci – dzie³o ju¿ doko-
nane mog³o wytrzymaæ próbê wszelkiej krytyki, a nawet takich wy-
darzeñ, które zniweczy³y podobne reformy w innych krajach.

Bud¿et i bilanse s¹ tak przejrzyste, ¿e nie mog¹ wzbudzaæ ¿ad-
nych w¹tpliwoœci co do nale¿ytego zu¿ytkowania pieniêdzy p³y-
n¹cych z podatków. Istniej¹ jednak niezadowoleni, szczególnie
miêdzy tymi, którzy nie wiedz¹, jak wielki jest ciê¿ar podatków za
granic¹. Istota zagadnienia sprowadza siê do tego, ¿e pañstwo jest
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obarczone przesz³oœci¹, w ci¹gu której z powodu z³ej administracji
i braku zasobów pieniê¿nych nie wykonywa³o zasadniczych swych
funkcji: drogi, porty, po³¹czenia telegraficzne i telefoniczne, roboty
publiczne, melioracje wodne, oœwiata – wszystko to by³o ca³kowi-
cie zaniedbane. Natomiast wysoka stopa procentowa, nierównoœæ
lub niskoœæ podatków u³atwia³y bardzo du¿e zarobki poszczegól-
nym obywatelom. Tote¿ dziœ, ¿eby odrobiæ czas stracony we wzglê-
dzie inwestycji publicznych, pañstwo czuje siê zmuszone znaleŸæ
wielkie kapita³y dla unowoczeœnienia gospodarstwa narodowego
i nacisn¹æ, mo¿e silniej ni¿ by³oby to konieczne w warunkach nor-
malnych, na oszczêdnoœci prywatne, a zw³aszcza na oszczêdnoœci
le¿¹ce bezu¿ytecznie. Z drugiej zaœ strony dla tych, którzy s¹ bez-
poœrednio zainteresowani w produkcji, obecny stan rzeczy jest bar-
dziej korzystny. Na tym polega istota konfliktu miêdzy interesem
ogólnym a interesem prywatnym poszczególnych jednostek; kon-
fliktu, który jest Ÿród³em wszystkich g³osów niezadowolenia z obec-
nego stanu rzeczy.

IV.

Na nic by siê jednak nie zda³a reorganizacja finansów publicz-
nych, jeœliby ¿ycie gospodarcze, które te finanse zasila, pozosta³o
nadal w dawnym zaniedbaniu. Oto wiêc kilka podstawowych za-
sad, na których opiera siê dzie³o naszej odbudowy gospodarczej.

Nowe pañstwo portugalskie chce wspó³pracowaæ z osobami
prywatnymi nad odbudow¹ gospodarcz¹ kraju. Nale¿y przede
wszystkim podkreœliæ, ¿e uwa¿a ono za b³êdn¹ wspó³czesn¹ d¹¿-
noœæ do zbyt daleko id¹cej interwencji pañstwa. Wiadomo, ¿e specy-
ficzne dla naszych czasów warunki ekonomiczne, a przede wszyst-
kim polityka niektórych pañstw wci¹ga nas w orbitê swego oddzia-
³ywania i zmusza do stosowania interwencjonizmu w szerszym za-
kresie, ni¿byœmy tego sami pragnêli. Tym niemniej przyznajemy, ¿e
kiedy pañstwo zastêpuje osoby prywatne, to t³umi si³ê twórcz¹ pry-
watnej inicjatywy – co nigdy nie mo¿e daæ dobrych rezultatów.
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Istnieje pewna liczba atrybutów i obowi¹zków pañstwa, które
wynikaj¹ z samej jego struktury. Czasami zdarza siê, ¿e pañstwo musi
zastêpowaæ jednostki pozbawione zdolnoœci finansowych, wartoœci
technicznej, albo po prostu niezbêdnego autorytetu. W naszym wy-
padku pañstwo ma bardzo obszerne pole do dzia³ania, poniewa¿ s¹
wielkie zaniedbania gospodarki narodowej. Reforma finansowa do-
starczy³a ju¿ niezbêdnych œrodków i od siedmiu lat rozpoczêto wy-
dajn¹ pracê. Jesteœmy na drodze do zrealizowania pierwszej czêœci
planu, który ma byæ wykonany w ci¹gu lat piêtnastu, a na który siê
sk³ada: obrona l¹dowa, powietrzna i morska; budowa kolei, dróg
i portów; melioracje wodne i rolne; rozbudowa sieci elektrycznej, te-
legraficznej i telefonicznej; kredyty kolonialne, rozbudowa instytucji
u¿ytecznoœci publicznej i szkó³. Przy koñcu realizowania tego planu,
je¿eli nie zboczymy z nakreœlonej drogi, kraj zmieni ca³kowicie swój
wygl¹d, a pañstwo bêdzie siê mog³o poszczyciæ swym wk³adem
w odbudowê gospodarstwa narodowego.

W dzisiejszym œwiecie nie ma ani jednego kraju, który móg³by
siê nazwaæ krajem swobody obrotów gospodarczych. Kraj nasz zaj-
muje jednak miejsce wœród tych, których protekcjonizm jest najbar-
dziej umiarkowany. Uwa¿amy za ciê¿ki b³¹d nadmierny protekcjo-
nizm, który rozprzestrzenia siê niestety coraz bardziej w œwiecie
i który niszczy do gruntu warunki naturalne egzystencji narodów
i zniekszta³ca, ze szkod¹ dla ludzkoœci, odrêbny charakter poszcze-
gólnych gospodarstw narodowych. Zamiast staraæ siê o rozwi¹zanie
aktualnych problemów gospodarczych, pañstwa d¹¿¹ do stworze-
nia gospodarstw samowystarczalnych – b¹dŸ jako przeciwdzia³anie
wobec tendencji autarkicznych innych krajów, b¹dŸ w celu zorgani-
zowania obrony militarnej – co musi doprowadziæ w przysz³oœci do
nowych trudnoœci i do nowych problemów gospodarczych. W tych
trudnych warunkach bronimy siê z ca³ych si³ przeciw ograniczeniom
dewizowym, zbyt wysokim taryfom celnym, kontyngentom i stano-
wimy w ten sposób, wraz z kilku innymi krajami, jedn¹ z nielicz-
nych wysepek liberalizmu gospodarczego, gdzie utrzymuje siê jesz-
cze swoboda importu, eksportu i obrotu dewizowego.
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Jednym z podstawowych elementów dzie³a naszej odbudo-
wy gospodarczej jest uzupe³nianie siê pod wzglêdem gospodar-
czym metropolii i kolonii oraz d¹¿enie do stworzenia pod tym
wzglêdem nierozerwalnej miêdzy nimi ca³oœci. Polityka ta, kon-
stytucyjnie zdefiniowana w Akcie Kolonialnym z 1930 roku, nie
mo¿e dziwiæ nikogo. Zasada wspólnoty ekonomicznej w grani-
cach imperium nie jest niczym innym, jak rozszerzeniem zawsze
wyznawanej w Portugalii zasady wspólnoty politycznej miêdzy
metropoli¹ a koloniami, tymi naszymi prowincjami zamorskimi.
Na tej zasadzie opiera siê uk³ad stosunków celnych miêdzy Por-
tugali¹ a jej koloniami. Co wiêcej, ów system gospodarczego ca³-
kowania uniemo¿liwia w³¹czenie którejkolwiek z naszych kolo-
nii do obcego systemu gospodarczego, co by³oby oczywiœcie
z wielk¹ szkod¹ dla pañstwa. Dzia³alnoœæ gospodarcza cudzoziem-
ców w koloniach portugalskich musi siê rozwijaæ jedynie ku ko-
rzyœci naszego gospodarstwa narodowego.

Te wszystkie uwagi dotycz¹ dzia³alnoœci pañstwa. Ale odbu-
dowa gospodarcza nie mog³aby siê dokonaæ, przynajmniej u nas,
jedynie za jego spraw¹. Musi byæ ona równie¿ dzieleni inicjatywy
prywatnej obywateli zjednoczonych w jednej organizacji korpora-
cyjnej. Korporacja bowiem jest elementem podstawowym w dzie-
dzinie ekonomicznej, spo³ecznej i politycznej. Republika portugal-
ska jest pañstwem korporacyjnym. Nie wynika z tego jednak, ¿e
organizacja korporacyjna jest ju¿ wprowadzona w tych wszystkich
dziedzinach, w których jest mo¿liwa do wprowadzenia. Poniewa¿
próbujemy stworzyæ system nigdzie jeszcze niestosowany na tak
wielk¹ skalê, musimy postêpowaæ rozwa¿nie i ostro¿nie, i dlatego
posuwamy siê naprzód powoli, ale pewnie.

Jakkolwiek ta ogólna organizacja korporacyjna nie zosta³a
jeszcze wprowadzona, duch korporacyjny zaczyna ju¿ o¿ywiaæ
nasz¹ gospodarkê narodow¹. Na tym polega istotny triumf rz¹-
du. Zdarzaj¹ siê nawet niekiedy próby zrzeszeñ prekorporacyj-
nych, poprzedzaj¹cych organizacjê korporacyjn¹ dla stworzenia
odpowiednich warunków i nienara¿ania samego systemu na ry-
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zyko kompromitacji z powodu braku przygotowania kierowni-
ków lub œrodowiska spo³ecznego.

Kryzys gospodarczy wydatnie zmniejszy³, jeœli zupe³nie nie
usun¹³ trudnoœci, które  w kraju tak indywidualistycznym jak Por-
tugalia, musia³yby powstaæ przy wprowadzaniu w ¿ycie systemu
korporacyjnego. Od 1930 r. nadmierna konkurencja i spadek cen
wywo³a³y tak wielkie spustoszenia w ¿yciu gospodarczym kraju,
¿e organizacja korporacyjna sta³a siê jedyn¹ desk¹ ratunku. Gdy-
by nie by³o zrzeszeñ korporacyjnych lub prekorporacyjnych, któ-
re s¹ regulatorami rynku, nie mo¿na by³oby utrzymaæ niektórych
ga³êzi wytwórczoœci narodowej, nie uciekaj¹c siê do wprowadze-
nia nadmiernie wygórowanych taryf celnych. Korzyœci p³yn¹ce
z systemu korporacyjnego wybiegn¹ daleko poza nasz¹ epokê.
Gdy trudnoœci obecne zostan¹ przezwyciê¿one, wy³oni¹ siê za-
pewne inne. Ale wówczas wprowadzony sztucznie system zast¹-
pi prawa naturalne: przyzwyczajenie stanie siê drug¹ natur¹. Jest
rzecz¹ nie do pomyœlenia, by mo¿na by³o zrezygnowaæ z tego in-
strumentu postêpu spo³ecznego. Wystarczy to chyba, by czynniki
zainteresowane w produkcji nadal chroni³y siê pod opiekuñcze
skrzyd³a organizacji korporacyjnej.

Ca³e zagadnienie da siê uj¹æ w nastêpuj¹cy sposób: w warun-
kach ¿ycia wspó³czesnego musimy uznaæ za koniecznoœæ zorgani-
zowanie gospodarki narodowej. Otó¿ jeœli siê nie chce, by pañstwo
organizowa³o i kierowa³o ¿yciem gospodarczym, co jest jednoznacz-
ne z gospodark¹ pañstwow¹, pozostaje tylko jedno rozwi¹zanie:
organizacja korporacyjna, dziêki której pañstwo mo¿e wyzyskaæ
wszystkie si³y produkcyjne narodu, zachowuj¹c równoczeœnie
w mocy zasady w³asnoœci, inicjatywy prywatnej, umiarkowanej kon-
kurencji i u¿ywaj¹c swego autorytetu jedynie dla zapobie¿enia
wszelkiego rodzaju nadu¿yciom.

Dla nas, którzy pragniemy utrzymaæ powy¿sze zasady, uwa-
¿aj¹c je z punktu widzenia spo³ecznego za lepsze od tych, które
siê im przeciwstawia, ustrój korporacyjny, podlegaj¹cy kontroli
w³adz publicznych, jest typem gospodarki kierowanej, ale kiero-
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wanej stosownie do naturalnych tendencji gospodarczych. Umo¿-
liwi on ka¿dej ga³êzi wytwórczoœci uzgodnienie interesów kapi-
ta³u i pracy w ca³okszta³cie produkcji, oraz zapewni równowagê
miêdzy poszczególnymi jej ga³êziami.

Organizacja korporacyjna w Portugalii nie jest przymusowa
z wyj¹tkiem tych wypadków, kiedy jest nieodzowna dla pobudze-
nia wytwórczoœci. Pañstwo wierzy w skutecznoœæ konkurencji
i pragnie j¹ zachowaæ; d¹¿y do tego, by inicjatywa prywatna mog³a
siê swobodnie rozwijaæ w ka¿dej dziedzinie wytwórczoœci; po-
wstrzymuje siê przeto od kierowania korporacjami i zachowuje dla
siebie jedynie prawo (które uwa¿a za swój obowi¹zek) czuwania
nad odpowiednim stosowaniem ustaw i ochron¹ interesów zbioro-
woœci. Dalej posuniêty interwencjonizm uwa¿a za niepotrzebne
utrudnianie zadañ rz¹du oraz za szkodzenie ¿yciu spo³ecznemu.

Na pytanie: jakie osi¹gnêliœmy rezultaty na drodze, po której
kroczymy, odpowiemy po prostu: w kilku wielkich dziedzinach
aktywnoœci gospodarczej posiadamy organizacjê, która nie jest
jeszcze byæ mo¿e doskona³a, ale która ju¿ dzisiaj oddaje wielkie
us³ugi przy regulowaniu wytwórczoœci i handlu, cen i warunków
pracy. Mimo trwaj¹cego kryzysu nie mamy prawie bezrobocia
i mimo bardzo z³ych przyk³adów, i niebezpiecznych podszeptów
nasze ¿ycie spo³eczne p³ynie spokojnie.

V.

Czy nowe pañstwo portugalskie posiada ideologiê polityczn¹,
tzn. czy uznaje s³usznoœæ pewnej okreœlonej doktryny i jest jej
wyznawc¹? Z ca³¹ stanowczoœci¹ odpowiadam: tak. Uwa¿am, ¿e
jedynie tzw. pañstwo liberalne mog³oby zachowaæ postawê prze-
ciwn¹. Liberalizm zaœ w dos³ownym znaczeniu tego wyrazu nie
istnieje i nigdy nie istnia³: z filozoficznego punktu widzenia jest
g³upstwem, z politycznego – k³amstwem.

Pañstwo jest samo przez siê, jakakolwiek by³aby jego forma
rz¹dzenia, konstrukcj¹ polityczn¹, zbudowan¹ na systemie pojêæ
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zasadniczych: koncepcji narodu, koncepcji istoty ludzkiej i jej praw,
celów cz³owieka, przywilejów i ograniczeñ w³adzy. Z tych zasad-
niczych pojêæ logicznie wynika wszystko inne. A poniewa¿ sama
istota w³adzy polega na d¹¿eniu do jej zachowania, wiêc zawsze
istnieæ bêdzie pewna liczba zasad, których rz¹d nie pozwoli pod-
dawaæ dyskusji, tzn. na których temat nie wolno siê nawet wypo-
wiadaæ. ¯adne zaprzeczenie nie obali tego faktu.

Jeœli pañstwo ma wprowadziæ w ¿ycie pewn¹ doktrynê, to
nie mo¿e siê zachowywaæ biernie wobec swej ideologii, lecz, prze-
ciwnie, musi jej broniæ, musi j¹ propagowaæ dla swego w³asnego
wzmocnienia. Je¿eli pañstwo uwa¿a siê za g³osiciela prawdy, to
nie mo¿e siê wobec niej zachowywaæ obojêtnie. Obojêtnoœæ wo-
bec pewnej zasady jest równoznaczna z jej zaprzeczeniem: czêsto
milczenie jest przyznaniem siê do b³êdu.

Niektórzy mog¹ uznaæ, ¿e twierdzenia powy¿sze musz¹
zniszczyæ postêp nauki i wolnoœæ wychowania. Postaramy siê wiêc
wyjaœniæ nasze stanowisko w tym wzglêdzie.

W sprawie postêpu nauki nale¿y powiedzieæ, ¿e podstawowe za-
sady, stanowi¹ce ideologiê nowego pañstwa portugalskiego, nie s¹ i nie
chc¹ byæ traktatem prawa politycznego. Nie wyra¿aj¹ bowiem tego, co
jest, lecz to, co byæ powinno; a to, co byæ powinno, wymyka siê nauce.

Po wtóre pañstwo portugalskie nie jest wychowawc¹ w œci-
s³ym znaczeniu tego s³owa; czynnoœæ wychowawcza nale¿y przede
wszystkim do rodziny, z któr¹ pañstwo wspó³pracuje i któr¹ za-
stêpuje jedynie w wypadku, kiedy okazuje ona niezdolnoœæ do
wype³nienia tego zadania, lub kiedy dziecko rodziny nie posiada.
W zakresie wychowania pozostawiona jest zupe³na swoboda pod
warunkiem przestrzegania kilku podstawowych zasad sformu³o-
wanych zreszt¹ dla dobra samej rodziny i dla dobra spo³eczeñ-
stwa. Czy¿ nie by³oby œmieszne, ¿eby pañstwo nie stara³o siê za-
szczepiæ swej ideologii nowym pokoleniom, lub ¿eby przyzna³o
prawo nauczania zasad z t¹ ideologi¹ sprzecznych profesorom
szkolnym, których rodziny nie wybieraj¹, lecz na których musz¹
siê zgodziæ? W imiê czego nale¿a³oby im przyznaæ to prawo?
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W tym zreszt¹ wzglêdzie nie ¿¹damy wiele. Pojêcie i poczucie
dobra Ojczyzny i solidarnoœci narodowej; rodzina jako komórka
spo³eczna; autorytet i hierarchia; wy¿szy sens ¿ycia i poszanowa-
nie jednostki ludzkiej; obowi¹zek pracy; wartoœæ cnoty; œwiêtoœæ
uczuæ religijnych – oto s¹ elementy tworz¹ce istotê umys³owoœci
i moralnoœci obywatela nowego pañstwa portugalskiego. Jesteœmy
wrogami internacjonalizmu, komunizmu, socjalizmu, anarchizuj¹-
cego syndykalizmu. Jesteœmy przeciwni wszystkiemu temu, co
pomniejsza, dzieli, rozbija rodzinê. Jesteœmy przeciwni walce klas;
przeciwni tym, którzy nie maj¹ Boga ani ojczyzny; przeciwni nie-
wolnictwu pracy; przeciwni czysto materialistycznemu ujmowa-
niu ¿ycia; przeciwni sile jako Ÿród³u prawa. Jesteœmy wrogami
wszystkich herezji naszych czasów, tym bardziej ¿e nie mieliœmy
nigdy dowodu istnienia choæby jednego zak¹tka na œwiecie, gdzie
wolnoœæ proklamowania podobnych herezji sta³aby siê Ÿród³em
dobra. Tego rodzaju wolnoœæ – przyznana barbarzyñcom naszych
czasów – s³u¿y jedynie do podkopywania podstaw cywilizacji
wspó³czesnej.

Deklarujemy siê jako zwolennicy polityki, która ma na celu
obronê wartoœci moralnych przed wzbieraj¹c¹ fal¹ materializmu.
Wydaje siê nam, ¿e narody w czasach dzisiejszych trwoni¹ swe
dziedzictwo moralne i wymieniaj¹ na miskê soczewicy wielk¹
spuœciznê duchow¹, któr¹ przekaza³y im wieki.

Nigdzie nie istnieje ju¿ po³¹czenie moralnoœci i religii. Ale
ka¿dy naród posiada jeszcze pewien zasób uczuæ szlachetnych,
które nale¿y pieczo³owicie pielêgnowaæ, aby nie dopuœciæ do ich
zaniku. Elita duchowa zmniejsza siê z dniem ka¿dym wœród sza-
leñstwa naszych czasów, gdy ¿¹dza u¿ycia dóbr materialnych
i rozprzê¿enie obyczajów zniszczy³y bogactwo i jego Ÿród³a, pra-
cê i jej zastosowanie, rodzinê i jej wartoœæ spo³eczn¹.

Je¿eli œwiat nie wejdzie w now¹ fazê idealizmu, ¿ycia ducho-
wego, cnót obywatelskich i moralnych – trudnoœci naszych cza-
sów nie dadz¹ siê przezwyciê¿yæ.


