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Dorobek pisarski Antoniego Popławskiego rozpatrywany był dotych
czas najczęściej pod kątem jego poglądów dotyczących oświaty i wycho
wania. Popławski jest znany przede wszystkim jako jeden z głównych
współtwórców dzieła Komisji Edukacji Narodowej, projektodawca planu
reformy szkolnictwa, autor podręczników dotyczących edukacji moralnej.
Mniej wiemy o nim jako o pisarzu społeczno-politycznym, działającym
pod wpływem idei fizjokratycznych, które przeniesione z Francji na grunt
Polski znalazły tu tak żywy oddźwięk.
Popławski urodził się w 1739 r. w województwie krakowskim (bliż
szych danych brak), prawdopodobnie w rodzinie drobnoszlacheckiej.
W 1754 r. został członkiem zgromadzenia pijarów w Podolińcu. Od
1756 r. studiował przez rok retorykę w kolegium pijarskim w Rzeszowie,
a następnie w ciągu dwu lat' filozofię w Międzyrzeczu Koreckim na Wo
łyniu. Osiągając dobre wyniki w studiach został przyjęty jako nauczyciel
do warszawskiego Collegium Nobilium. Nauczał tu w latach 1759— 1763,
poczynając od klas najmłodszych, a potem stopniowo awansując pracował
w klasach starszych. W latach 1765— 1767 Popławski przebywał kolejno
w Rzymie i Paryżu, gdzie zetknął się z nowymi prądami w szkolnictwie
i myśli pedagogicznej, jak również zapoznał się z poglądami fizjokratów.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki poparciu Stanisława Konarskiego, który
dostrzegł w Popławskim zdolnego ucznia i godnego następcę. Po powrocie
do Polski Popławski ponownie uczył w Collegium Nobilium; w latach
1768— 1771 retoryki, a w latach 1772— 1777 wymowy oraz prawa pub
licznego, naturalnego i narodów ł. Z tego okresu pochodzi rękopis jego nie
1
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Por. biogram pióra M. Chamcówny, A n to n i P o p ła w sk i, w: P o lsk i słow n ik b io 
t. XXVII/3, 1983, s. 602—604.
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wydanej pracy: Nauka o Praw ie Przyrodzonym ... Rękopis tej pracy sta
nowił podstawę do wygłaszanych przez Popławskiego wykładów z zakre
su prawa. Jest on przechowywany obecnie w Archiwum Głównym Akt
Dawnych (Zbiory Wilanowskie: Arch. Potockich, rkps 193 — skrypty w y
kładów). Dopiero w 1774 r. wyszła drukiem pierwsza ważniejsza praca
Popławskiego: Z b ió r niektórych materii politycznych, gdzie już w pełni
zarysowały się jego poglądy fizjokratyczne w kwestiach społeczno-poli
tycznych. Prześledzenie tej wczesnej, nie wydanej nigdy rozprawy, która
powstała już po jego pobycie we Francji, ale jeszcze przed ukazaniem się
bardziej dojrzałych prac, wydaje się warte podjęcia trudu z dwóch wzglę
dów. Po pierwsze, na jej podstawie poznać można podbudowę ideową,
ogólnofilozoficzną poglądów Popławskiego. Nigdy już później tak obszer
nie i wyraźnie nie eksponuje swoich podstawowych założeń światopoglą
dowych. Po drugie, widać w niej już wyraźnie, w jakim stopniu wywarli
nań wpływ francuscy fizjokraci. Ponieważ omawiany rękopis nie był
przeznaczony do publikacji, a stanowił przede wszyystkim podstawę do
wykładów, mógł jego autor bezpośrednio przejmować ich doktrynę, nie
oddzielając nawet zapożyczonych poglądów od własnych przemyśleń. Moż
na tu również odnaleźć pewne fragmenty tekstu wyjęte bez zmian z pra
cy Quesnaya. Poznawszy jednak ten wczesny tekst Popławskiego, będzie
można lepiej i pełniej ocenić jego późniejsze, bardziej dojrzałe prace,
gdzie niewątpliwie rozwija już własne poglądy pedagogiczno-moralne oraz
społeczno-polityczne. Powstają one na pewno pod wpływem koncepcji
francuskich fizjokratów, ale zawierają również nowe, własne przemyśle
nia.

STAN N A TU R A LN Y

Aby poznać ów wątek fizjokratyczny, nie jest celowe omawianie
wszystkich rozdziałów tej pracy. Jest on zawarty w przedstawionej tani
teorii prawa własności. Popławski rozpoczyna analizę tej kwestii od po
czątków uspołecznienia. Człowiek został stworzony przez Boga do życia
w stanie społecznym i życie w społeczeństwie jest jego naturalną skłon
nością. Popławski sprzeciwia się odmiennym stanowiskom, według któ
rych naturalnym, właściwym człowiekowi stanem było życie w odosob
nieniu, bez więzi społecznych. Nie wymienia Rousseau, ale przeciw jego
poglądowi kieruje swoje zarzuty. Bez życia w społeczeństwie człowiek
nie może uzyskać prawdziwej szczęśliwości i nie różniłby się w swym samotnictwie od zwierzęcia. W tym wypadku Popławski niezupełnie pozo
staje w zgodzie z Quesnayem. Ten bowiem przyjmuje, że człowiek pier
wotny, którego znamionowały ciemnota i nieokrzesanie, żył w odosobnię-

/

Fizjokratyczna teoria własności Popław skiego

321'

niu 2 Quesnay również uznaje, że przeznaczeniem człowieka jest życie w
społeczeństwie, w którym dopiero następuje pełny rozwój jego rozumu
oraz wszystkich sił twórczych. Mimo to wyróżnia pierwotny, samotniczy
stan bytowania człowieka odizolowanego, który cechuje niewiedza i stop
niowo rozwijane posługiwanie się rozumem. Zauważmy, Quesnay jest tu
bliski Rousseau, gdyż rozum ludzki traktuje jako władzę podlegającą do
skonaleniu.
Bóg osadziwszy człowieka w stanie naturalnym poddał jego życie nie
zmiennym regułom determinującym istotę jego człowieczeństwa. Reguły
te stanowią treść prawa przyrodzonego czy też naturalnego. U fizjokratów, to jest i u Quesnaya, normy prawa naturalnego nie są tworem rozu
mu ludzkiego, lecz są one odnajdywane przy jego pomocy. Twórcą ich
jest Bóg. Jest to Bóg deistów. Nie ingeruje on bezpośrednio w sprawy
ludzkie, ale rządzi za pomocą ustalonych przez siebie zasad, którymi nie
jako jest sam związany. Człowiek żyje według ustalonych dla niego praw,
które są zgodne z jego naturą. Musi się do nich stosować i jest to warun
kiem harmonijnego' życia w społeczeństwie. Prawo przyrodzone nie speł
nia się jednak samo przez się, niezależnie od woli ludzkiej. Poddając się
jego regułom, człowiek realizuje własne dobro. Sprzeciwiając się tym
zasadom, błądzi i działa wbrew swojej naturze, co oddala go od celu, ja
kim jest dla niego szczęście.
Również według Popławskiego człowiek ma tylko potencjalne szanse
realizacji własnej natury. Ma stworzone ku temu warunki, które powi
nien wykorzystać: „To prawo bowiem przyrodzone, od Boga nadane, tak
wftaśnie służy człowiekowi, jak oczy jego do patrzenia w głowie osa
dzone; jeżeli ich człowiek nie otworzy, tak nie widzi, jakby wcale nie
miał oczów, a lubo są sposobne z siebie do widzenia, jednak w ciemnoś
ciach zażyć ich nie można; dla czego oprócz nich trzeba światła, trzeba
tego wszystkiego, bez czego same oczy widzieć nie potrafią” 3. Można
przyjąć, że rolę tego światła, które pozwala oczom czynić z nich użytek,
pełni rozum, który odczytuje w sposób właściwy reguły prawa przyrodzo
nego.
/
Ludzie potencjalnie zachowują jednakową pozycję wobec norm prawa
naturalnego. Mają te same uprawnienia i obowiązki. Można to nazwać
równością punktu wyjścia. Realizacja praw naturalnych zależy również
*
Por. F. Quasinay, L e droit na tu rel, w: L a physiocratie, t. H, textes annotes,
Institut National d’Etiudes Demographiąues, Parts 1958, s. 742.
2
A. Popławski, N a u k a o P r a w ie P rz y r o d z o n y m k rótk o i ja śn ie zebra n a dla
uczących się p olityk i in C o lle g io N o b iliu m Schol. Piar. vo W a rsza w ie 1771, s. 451—554,
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory Wilanowskie: Archiwum Potockich, rkps
193, skrypty wykładów, s. 516.
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od szeregu okoliczności, na które człowiek może nie mieć bezpośredniego
wpływu. Jednakże te warunki i okoliczności określać mogą efekty podej
mowanych przez człowieka wysiłków. Popławski uwzględnia również ist
nienie różnic naturalnych w zakresie posiadanych przez ludzi sił i talen
tów: „Słowem, pamiętajmy zawsze, że prawo przyrodzone w każdym czło
wieku równe jest zupełnie co do równości i ważności samego prawa, lecz
co do skutku onegoż i uczynku, wielka w nim znajdować się może róż
nica, dlatego iż dependuje zawsze od wielu istotnych kondycji względem
zażywania lub łożenia onegoż, tak dalece, iż jeżeli z nich która upada,
albo miejsca nie ma, tym samym żadne prawo naturalne nie zachodzi, je
żeli insza w tym, insza w tamtym człowieku znajdować się będzie kon
dycja, odmieny także skutek tegoż prawa nastąpi w obydwóch” 4.

T E O R IA W Ł A S N O Ś C I — P R A W O C Z Ł O W IE K A DO R Z E C Z Y

Najistotniejszą rolę w pojęciu prawa naturalnego pełni u Popławskie
go własność. Jest ona skorelowana z naczelną wartością, jaką stanowi
wolność. Można właściwie przyjąć, że w koncepcji tej wolność ufundowa
na jest poprzez własność. W tym wypadku Popławski przyjmuje w całej
pełni poglądy fizjokratów, którzy byli apologetami swobodnego dyspono
wania własnością prywatną, zwłaszcza wielką własnością ziemską. Ich
zdaniem wszelkie ograniczenia ekonomiczno-prawne rujnują rolnictwo
i krępują inicjatywę gospodarczą właścicieli. Ta wielka własność prag
nęła dla siebie swobodnego rozwoju, jeszcze często krępowanego wieloma
ograniczeniami feudalnymi, dotyczącymi chociażby handlu zbożem.
Łączenie własności z wolnością miało wykazać, że posiadany majątek da
je prawo obywatelstwa, wolność cywilną. Diderot, który w tym czasie
współpracował z fizjokratami, napisze w Encyklopedii — własność two
rzy obywatela. Nie są więc ważne przywileje urodzenia, feudalne godności,
ale posiadany kapitał, którego nie powinno się krępować w jego pomna
żaniu. W sytuacji osiemnastowiecznej Polski ta recepcja myśli francus
kiej nie odpowiada faktycznie istniejącym warunkom społeczno-ekonomicznym. Jednakże Popławski nie ogranicza się do prostego powtórzenia
francuskiej teorii. W późniejszych swych pracach, zwłaszcza w Z biorze
niektórych materii politycznych, będzie on przemawiał w interesie klasy
najbardziej w Polsce upośledzonej, tj. chłopów pańszczyźnianych, pozba
wionych całkowicie własności i jakichkolwiek praw politycznych.
Teorię własności Popławski rozpoczyna od wskazania podstaw, na
których się ona opiera. Sprowadza się to do analizy praw, jakie w stanie
* Ib id e m , s. 516.
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naturalnym ma człowiek do rzeczy. Podstawowym czynnikiem, decydują
cym o nabyciu praw do rzeczy, który kreuje własność, jest praca. W tej
sytuacji warunkiem nabycia tej własności jest wcześniejsze nienależenie
rzeczy do innej osoby. Popławski ma tu zapewne na myśli sytuację, którą
zwykło się określać w prawie rzymskim terminem — nabycie pierwotne
(occupatio). Jest to zawłaszczenie, czyli nabycie rzeczy niczyich res n u llius). Polemizuje ze stanowiskiem filozofów starożytnych, Trazymaleusem
i Karneadesem, a potem Hobbesem, którzy twierdzili, że: „Prawo natu
ralne jest to prawo nieograniczone wszystkich ludzi do wszystkiego, to
jest, iż każdy na świecie człowiek, bez żadnej ekscepcji, ma naturalne
prawo zarówno z inszymi do każdej jakiejkolwiek rzeczy, i nie masz ta
kiej, która by nie należała do wszystkich równym prawem” 5. Uważa, że
taka interpretacja prawa naturalnego jest nie do przyjęcia, gdyż stanowi
zarazem negację prawa człowieka do rzeczy. Jeżeli wszyscy mają prawo
do wszystkiego, wówczas praktycznie biorąc nikt nie ma prawa do nicze
go. Prawa te wzajemnie znoszą sdę, gdyż żadne prawo nie jest respekto
wane.

T R Z Y RODZAJE W ŁASNO ŚCI — R O LA PR A C Y

Popławski posługuje się argumentacją Quesnaya, który wiąże prawo
do posiadania jakiejś rzeczy, a ściślej własności, z wykonaną pracą nad
zgromadzeniem lub przetworzeniem rzeczy. Praca, poniesiony wysiłek,
tworzy własność. Tym samym roszczenie każdego do wszystkich rzeczy
zostaje określone przez pracę. Według przejętego bezpośrednio od Quesnaya porównania uznawać, że wszyscy mają jednakowe prawo do wszyst
kich rzeczy, jest równoznaczne z tym, „jak gdyby kto na przykład myś
lał utrzymywać, że wszystkie jaskółki mają równe prawo do wszystkich
razem robaczków latających na powietrzu; kiedy tymczasem każdej jas
kółki prawo kończy się w rzeczy samej na tych tylko robaczkach, które
złapie lub znajduje przez swoje starania i sposoby” ®. Popławski wyróż

6 Ib id e m , s. 520.
8 Ibidem , s. 521. A oto, jakSe brzmienie ma odpowiedni fragment w pismach
Quesnaya:
przekonamy się, że prawo przyrodzone każdego człowieka sprowa
dza się w rzeczywistości do prawa korzystania z części, którą on sobie może swą
pracą zapewnić. Bo jego prawo do wszystkiego jest podobne do prawa każdej jas
kółki do wszystkich komarów unoszących się w powietrzu, których jednak napraw
dę tylko część może ona zdobyć swą pracą czyli swym staraniem, nakazanym po
trzebą” . F, Quesnay, Pism a wybrane, Praw o przyrodzone, przełożyła B. J. Pietkiewiczówna, Warszawa 1928, s. 83. Por. również: Quesnay, L e ęlroit naturel, w: La
ph ysiocra tie, t. II, s. 732.
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nia trzy możliwości nabycia własności wypływające z prawa naturalne
go: 1) zbieranie rzeczy, które rodzi przyroda; 2) zbieranie ich i magazy
nowanie; 3) uprawa roli. Im człowiek lepiej pracuje, tym dalej rozszerza
zakres swych praw naturalnych. Pracy nadana zostaje wartość religijna.
Człowiekowi „nie inaczej Bóg mu pozwolił w skutku samym cieszyć się
prawem zażywania dóbr ziemskich, tylko jedynie pod wypełnieniem nieuchybnej powinności pracowania” 7.
Popławski przejmuje od fizjokratów podział na trzy rodzaje własnoś
ci: własność osoby, własność rzeczy ruchomych i własność ziemską. Włas
ność osoby jest źródłem, z którego wypływają i tworzą się pozostałe dwa
rodzaje własności. „Pierwszą z tych własności, dla krótszego rzeczy w y
rażenia, nazywać będziemy jedynie własnością osobistą, drugą własnoś
cią ruchomą, trzecią własnością gruntową [...] można jeszcze te trzy włas
ności nazwać jedną własnością, na trzy części dźielącą się” 8.
Własność osoby, czyli niczym nie skrępowane dysponowanie sobą, jest
najbliższa prawu naturalnemu i można tę własność interpretować jako
uosobienie wolności. Wolność jest właściwością najbardziej fundamental
ną prawa przyrodzonego. Jednakże nieograniczona wolność osoby styka
się z taką samą wolnością innych jednostek. Dla lepszego zabezpieczenia
wolności ludzie w stanie naturalnym tworzą prawa i wyłaniają wiadzę
zwierzchnią. Jest to zarazem pierwszy podział wolności i rozgraniczenie
uprawnień.(Raz jeszcze można tu zauważyć, jak ściśle w koncepcji Po
pławskiego wolność związana jest z własnością. Tak jak z prawa natu
ralnego wypływa swoboda dysponowania swoją osobą, tak również z pra
wem tym wiążą się uprawnienia do rzeczy. Jest to jakby przeniesienie
wolności na sferę rzeczy. Tu również granicą mojej wolności jest wolność
innych jednostek. Prawo własności staje się podziałem wolności w za
kresie rzeczy. Zakreślam granice mojej wolności w zakresie rzeczy po
przez pracę, która przetwarza rzeczy i czyni je pożytecznymi. „W tych
właściwościach, gdy się im kto bliżej przypatrzy, to wszystko zupełnie
zamyka się, cokolwiek na tym świecie ma człowiek z daru natury, albo
co nabyć może przez własną pracę i industrię: one najlepiej pokazują,
jak dalece prawo naturalne człowieka być może rozciągnięte do dóbr
ziemskich” 9.
Własność rzeczy ruchomych tworzona jest na podstawie własności
osoby — czyli jej wolności. Własność gruntowa, tworzona przez uprawę
roli, opiera się w tej koncepcji na dalszym rozszerzeniu własności osoby.
Własność wzmacnia, ugruntowuje wolność; jest jej zabezpieczeniem. Po7 Ib id e m , s. 526.
8 Ib id e m , s. 531.
• Ib id e m , s. 531.
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pławski nie wyklucza jednak nierównego podziału własności. Może on
wynikać z naturalnej nierówności sił i zdolności ludzkich, z różnych in
nych okoliczności, często przypadkowych, które wpływać mogą na szyb
szy lub wolniejszy proces nabywania własności. Zakłada jednak, że je
dyną podstawą nabycia tej własności jest osobiście wykonana praca. W
tym punkcie dostrzec można istotną różnicę między tą teorią własności
opartej na osobistej pracy a poglądami francuskich fizjokratów, którzy
przyznawali klasie właścicieli czołową rolę społeczno-ekonomiczną w pro
cesie tworzenia nowych wartości materialnych — „produktu czystego” .
Według Quesnaya sam fakt bycia właścicielem i użyczania swej własnoś
ci do procesu produkcji decyduje o zaliczeniu go do klasy wysoce uży
tecznej społecznie. Nie jest to uzależnione od pracy. Jest ona jak gdyby
wcześniej zakumulowana we własności. Właściciel zaś spełnia swą do
niosłą rolę przez sam fakt utrzymywania ziemi w stanie nadającym się
do jej uprawy, przez czynienie tzw. nakładów. Fizjokraci francuscy bę
dą popierać przede wszystkim wielką własność ziemską jako najbardziej
produkcyjną i opłacalną w uprawie. Będą dbać o interesy właścicieli i
bogatych dzierżawców, którzy prowadzą uprawę roli na dużą skalę, już
na sposób kapitalistyczny, opierając się na wolnonajemnej sile roboczej.
Popławski występuje w obronie klasy bezpośrednich wytwórców, w
warunkach Polski — chłopów pańszczyźnianych, pozbawionych własnoś
ci, wolności i wszelkich praw obywatelskich. Zarazem przemawiając do
klasy szlacheckiej uświadamia jej, że rozluźnienie zależności feudalnych
i nadanie uprawnień ekonomiczno-społecznych chłopom pańszczyźnia
nym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa i ogólnego pomnożenia
zysku. Tak więc, gdy kładzie nacisk na pracę jako jedyną podstawę pra
wa własności, zalicza niejako tym samym właścicieli uchylających się od
tej pracy do klasy jałowej — nieprodukcyjnej. Poglądy Popławskiego
przybierają tym samym w większym stopniu charakter doktryny społeczno-moralnej, w opozycji do przede wszystkim ekonomicznego systemu
francuskiego fizjokratyzmu. Quesnay traktuje właścicieli jako klasę pro
dukcyjną ze względu na ich akumulację wielkiej własności ziemskiej
oraz środków finansowych. Te czynniki dają dopiero możliwość moder
nizacji produkcji, zwrotu z zyskiem poniesionych nakładów, czyli osiąg
nięcia możliwie największego dochodu. Popławski jest skłonny podkreś
lać, że jedynie osobiście łożona praca daje podstawę do posiadania włas
ności. Właściciel, który nie pracuje, będzie zaliczony przez niego do kla
sy jałowej.
W tym powiązaniu własności z wolnością pojawia się w systemie Po
pławskiego człon trzeci. Jest nim pewność, która odnosi się również do
prawa własności. Jest to gwarancja jej posiadania, bez groźby bezpraw
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nego naruszenia ze strony innych osób czy też władzy zwierzchniej. Po
wraca tu znów pojęcie wolności, która też przejawia się przede wszystkim
przez własność. Zyskuje ona teraz miano wolności cywilnej. Pewność i
„wolność cywilna” dotyczą więc wolności osobistej i własności: „gdyby
człowiekowi żadnej nie zostawiono własności, tym samym nie miałby
żadnej wolności [...]. Skąd oczywiście daje się widzieć [...] co się praw
dziwie rozumieć ma przez tę wolność cywilną, tak istotnie potrzebną
obywatelowi w każdym porządnym narodzie, którą gdyby kto od włas
ności oddzielał, nigdy by ją wytłumaczyć dobrze i określić nie potrafił.
A jako troistą pokazaliśmy własność z prawa naturalnego pochodzącą,
tak też względem trzech rzeczy wolnym, pewnym być powinien współ
cześnie człowiek, to jest względem osoby swojej, dóbr ru ch o m yc h , w z g lę 
dem jego kawałka gruntu, który do niego należeć będzie” 10.
Własność osoby, inaczej wolność osobista, jako źródło i podstawa
wszelkiej własności posiada w tej teorii istotną cechę wyróżniającą. Włas
ności tej nie nabywa się. Nie można jej przekazać. Jest ona dana każde
mu człowiekowi wraz z życiem. Jest więc niezbywalna i nie m o żn a się jej
zrzec przez umowę. Jest ona zgodna z koncepcją człowieka znajdującą
swoje rozwinięcie w teorii prawa naturalnego. Każdej jednostce przysłu
guje prawo swobodnego dysponowania swoją osobą i niepodlegania in
nym bez jej zgody. Tę wolność osobistą nazywa się wolnością osoby i z
niej wywodzi pozostałe dwie własności — rzeczy ruchomych i gruntu:
„Spomiędzy tych trzech własności jedna tylko, osobista, nie jest bynaj
mniej wzięta lub nabyta od nikogo z ludzi na tym świecie, ale wraz z
życiem każdemu od natury nadana; inne zaś dwie własności są nabyte.
Z tych wszystkich, chociaż te dwie własności, to jest ruchoma i grunto
wa, nie z człowiekiem razem się rodzą, jednak gdy ich kto nabywa, tym
że prawem naturalnym do niego należą, jakim i własność osobista dla
tej jednej niezawodnej przyczyny, że nikt tych dwóch własności dostą
pić nie może bez łożenia własnej pracy”
Utworzenie społeczeństwa i władzy zwierzchniej, według Popławskie
go, tak jak w większości teorii prawa naturalnego, służyć miało zapew
nieniu praw jednostki, tj. przede wszystkim prawa własności. Konsoli
dacja społeczeństwa polega bowiem na wzajemności potrzeb i usług. Zas
pokojenie tych potrzeb dokonuje się poprzez wymianę. Podstawą tej w y
miany jest prawo własności. Wymiana rodzi wzajemne powinności i zo
bowiązania. Mogą to być relacje dotyczące pracy, sprzedaży, kredytu:
„Zaciągać zaś zobopólnej pomocy dla potrzeby nie jest co innego, tylko
czynić zamianę jednej własności za drugą. Z takowej zamiany, którą so10 Ib id e m , s. 533— 534.
11 Ib id e m , s. 537— 538.
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bie ludzie czynić zwykli według dobrowolnej ugody, pochodzą i wyni
k a j ą między nimi zobopólnie różne prawa i powinności, np. między sprze
dającymi, kupującymi, panami i sługami, dziedzicami dóbr i ich dzier
żawcami a czeladzią, między rolnikami, rzemieślnikami i kupcami, mię
dzy kredytorem i dłużnikiem i tak dalej” 12.

ODPARCIE ZARZU TÓ W PRZECIW KO W ŁASNO ŚCI GRUNTOWEJ

Teoria własności Popławskiego służy przede wszystkim apołogii włas
ności gruntowej. Według Quesnaya i całej szkoły fizjokratów, przede
wszystkim ziemia jest źródłem bogactwa narodów. Jej uprawa przyno
si sama z siebie nową wartość, dochód czysty. Produkcja rzemieślnicza,
przemysłowa polega tylko na przetwarzaniu surowca, którego dostarcza
rolnictwo. Stąd własność gruntowa jest punktem docelowym fizjokratycznej teorii własności. Opis „własności osoby” i własności ruchomej
służy w konsekwencji racjonalizacji własności gruntowej. Popławski
rozprawia się w pierwszej kolejności z argumentami wymierzonymi prze
ciwko tej własności. Są to zarzuty powstałe również na gruncie teorii
prawa naturalnego, jednakże o odmiennej w izji człowieka i jego uspo
łecznienia. Własność prywatna nie jest tam podstawą jego wolności. We
dług Rousseau, Mably’ego, M orrely’ego, Dom Deschampsa, uspołecznienie
człowieka nie powinno dokonać się na podstawie własności, lecz poprzez
wytworzenie wspólnoty celów, pohamowanie egoizmu, synchronizację po
trzeb jednostki i społeczeństwa, uzgodnienie polityki z moralnością. Za
rzuty, z którymi Popławski się rozprawia, sprowadzają się do trzech
punktów. Pierwszy, jak już wyżej wspomniano, dotyczy poglądu, iż w
stanie naturalnym przysługiwało wszystkim prawo do wszystkiego, co
kłóci się z ustanowieniem prawa własności gruntowej. Drugi zarzut zbież
ny jest z pierwszym i uznaje, że własność gruntowa ustanowiona została
dopiero w społeczności cywilnej. Nie istniała ona w stanie naturalnym.
Trzeci zarzut dostrzega we własności gruntowej czynnik znoszący rów
ność naturalną. Jej ustanowienie odbiera ludziom możność jednakowego
posiadania dóbr, które z natury służyć powinny wszystkim. Powiada się,
że własność ta czyni ludzi nierównymi „co do kondycji, bogactw i szczęś
liwości doczesnej” , a więc jest niezgodna z prawem naturalnym, z któ
rego korzystać powinni wszyscy w jednakowym stopniu.
Z zarzutem pierwszym Popławski rozprawił się już wcześniej, na po
czątku omawianej rozprawy, co było już sygnalizowane. Prawo wszyst
kich do wszystkiego uznaje jedynie za wymysł imaginacji filozofów, bez
«

Ibidem ., s. 538— 539.
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pokrycia w praktyce. Następnie obala zarzut, jakoby własność gruntowa

pojawiła się dopiero w społeczności cywilnej. Istniała ona już wcześniej
w stanie naturalnym. Wyłonienie władzy zwierzchniej, powstanie pań
stwa, umocniło tylko bardziej własność gruntową. Wcześniej przez sam
fakt zawłaszczenia rzeczy nie należących do nikogo oraz przez przetwa
rzanie ich własną pracą ustanowiono własność, „nie czekając na ugody i
zezwolenie innych ludzi” . Istotnie, w początkowym stadium stanu natu
ralnego, przyznaje Popławski, nie znano własności gruntowej, „ponieważ
nie zaraz przychodzą ludzie do najlepszego sposobu nabywania dóbr
ziemskich” 13. Również wiadomości dotyczące życia współczesnych na
rodów prymitywnych nie mogą stanowić argumentu za naturalnością
czy też nienaturalnością prawa własności gruntowej. „Z narodów po la
sach, pustyniach gromadą żyjących nie możemy sobie wnosić tego wszyst
kiego, co jest naturalniej przyzwoite dla człowieka. Takowy bowiem stan
narodów względem doskonałego stanu społeczności, jest jedno co wiek
dziecinny względem dojrzałego” 14. Narody te uznaje Popławski za nie w
pełni jeszcze rozwinięte. Nie doszły one w swym rozwoju do wykształ
cenia instytucji prawno-cywilnych właściwych dojrzałemu społeczeństwu.
Ale i tam, np. u Karaibów czy Huronów, dostrzec już można zaczątki
prawa własności gruntowej. Skłania do tego uprawa gruntu i wznosze
nie budowli służących zamieszkaniu.
Obalenie trzeciego zarzutu, który upatruje we własności gruntowej
zamach na równość naturalną, przynosi najobfitszą argumentację. Po
pierwsze więc nie jest prawdą, jakoby ludzie byli z natury równi sobie
co do „sił, sposobności i innych przymiotów ciała i duszy; drugi raz dla
tego, że to ró w n o ś ć n a tu ra ln ą n ie in a c ze j b r a ć n a le ż y , t y lk o za ró w n o ś ć
p r a w i w ła s n o ś c i k a ż d e m u słu żą c y c h . R ó w n y je st zaiste c z ło w ie k je d e n

drugiemu, to jest że jeden do drugiego nie ma od natury danego sobie
prawa, żeby własność jego przez moc przywłaszczał sobie [...] albo w ol
ność odbierał. Że zaś nie każdy potrafi równo rozciągnąć własność swo
ją dla nierównych sposobności i przypadków każdemu służących, dzieje
się to i zawsze dziać będzie według samej natury” 1S.
Należy zauważyć, że w ramach różnych wariantów teorii prawa na
turalnego również przeciwnicy własności przyznawali istnienie u ludzi
różnic naturalnych co do sił fizycznych i zdolności umysłowych oraz ta
lentów. Jednakże uznawali oni, że istnienie tych różnic nie może prowa
dzić do nadużycia sił fizycznych jednych względem drugich. Takie nadu
życie jest możliwe dopiero wraz z powstaniem społeczeństwa opartego
11 Ib id e m , s. 540.
14 Ib id e m , s. 540— 541.
« Ib id e m , s. 541—542.
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na wadliwej socjalizacji. Między innymi instytucja własności jest czyn
nikiem korumpującym. Powstanie elity bogactwa i władzy nasila pro
ces stopniowego narastania nierówności. Nierówność naturalna sił i zdol
ności nie musi przekształcać się w nierówności społeczne. Wszystko za
leży od modelu uspołecznienia. Od właściwego zawarcia umowy społecz
nej, która będzie przenosić sprawiedliwość nad swobodę niczym nie skrę
powanego bogacenia się. Popławski czyni więc z naturalnej nierówności
sił i talentów jedną z przesłanek nierównego podziału bogactw — włas
ności. Można dostrzec u niego opowiedzenie się za równością formalno
prawną. Każda jednostka ma te same prawa do przejawiania swojej ini
cjatywy, czynienia użytku ze swych sił i talentów. Nie może jednak nikt
przywłaszczać cudzej własności albo przeszkadzać w korzystaniu z niej.
Ta wolna gra interesów, owe fizjokratyczne laissez faire, laissez passer
musi w konsekwencji doprowadzić do nierównego „rozciągnięcia włas
ności swojej” . Wszystko zależy od okoliczności, zdolności, sposobności
czy też przypadku. A wynika to wszystko z samej natury, a więc jest
zgodne z porządkiem fizyczno-moralnym.

W ŁASNOŚĆ A SPRAW IEDLIW OŚĆ

Mimo wszystko teoria ta dopuszcza możliwość nadużycia prawa włas
ności, Wszystko zależy od prawodawstwa. Ono to musi czuwać nad tym,
aby ubożsi nie doznawali ucisku i krzywdy ze strony bogatych. Jednakże
własność gruntowa sama w sobie nie jest przyczyną tych nadużyć. „Lecz
takową nieszczęśliwość i nędzę ludzką przypisać należy jednej tylko nie
sprawiedliwości ustaw cywilnych, a bynajmniej nie własności gruntowej,
która z siebie nic złego nie czyni, byle prawa naturalne między ludźmi
zachodzące były nienaruszone i przez ustawy cywilne nieodmienione z
pognębieniem słabych” 16.
Popławski rozpatruje przede wszystkim własność w aspekcie statycz
nym. Rozważa zasadę jej ustanowienia. Nie bada historii rozwoju tej in
stytucji w aspekcie społeczno-ekonomicznym, jak to czynił Rousseau w
swej Rozprawie o nierówności. Nie można wykluczyć, że Popławski znał
tę rozprawę. Na Rousseau będzie się powoływał w późniejszych swych
pismach. Teraz kładzie nacisk na to, że własność gruntowa nie narusza
niczyich praw. Nie zabiera ona niczego, co by mogło służyć innym, gdyż
przesłanką jej ustanowienia jest wcześniejsze nienależenie rzeczy do in
nej osoby. Jest to rozumowanie dotyczące stanu naturalnego, które za
kłada niewyczerpalną ilość dóbr. Odnosi się ono do nabywania rzeczy,
16 Ib id e m , a 542.
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które jeszcze do nikogo nie należą. Przeciwnie, tworzenie nowej własnoś
ci gruntowej przyczynia się do pomnożenia dóbr. Uprawa roli daje plo
ny, które rodzą się w nadmiarze przekraczającym potrzeby właścicieli.
Dzielenie się plonami nie odbywa się bezpłatnie. Właściciele też powięk
szają swą własność, dokonując na nią nakładów niezbędnych do dalszej
produkcji. Ponoszą więc koszty. Nie można nic nabyć bez pracy: „ A je
żeli ktoś powie, że dziedzice nikomu nie udzielają darmo tych dóbr ziem
skich, lecz za łożeniem swojej pracy dla nich, odpowiem, nic stąd złego
i niesłusznego pokazać nie można, ponieważ nikt niczego na tym świe
cie nie nabędzie i nic nie zażyje bez łożenia pracy” 17. W konsekwencji
swego wywodu uznaje Popławski własność gruntową za najlepszy spo
sób nabywania dóbr. Bez tej własności nie mogliby ludzie w sposób na
leżyty zaspokajać swych potrzeb, a więc i korzystać z praw naturalnych:
„a bez rozciągnięcia onegoż nie mogliby dostąpić tej szczęśliwości, która
im wydzielona i przypisana jest na ziemi według ich kondycji” 18.
Cała ta koncepcja, odnosząca się przede wszystkim do kreacji prawa
własności w stanie naturalnym, zasadza się w dużym stopniu na pier
wiastku moralnym. Zawiera ona imperatyw dotyczący bardziej etyki niż
ekonomiki. Jedyną podstawą dającą prawo do posiadania własności jest
praca. Nie można jej nabyć bez własnego wysiłku. Jest to założenie mo
ralnie dodatnie, ale odnosi się bardziej do sfery powinności niż bytu.
Jest to postulat, a nie reguła ekonomiczno-prawna. Postulat egalitaryz
mu, wymagający gruntownych przemian ekonomiczno-politycznych. Po
pławski w tym wypadku rozpatruje tylko punkt wyjścia, ale nie anali
zuje dalszych stadiów rozwoju własności.
W pierwszym rzędzie jednak teorię własności Popławskiego trzeba
odnieść do sytuacji współczesnej Polski, gdzie chłopi pańszczyźniani w y 
zuci byli zupełnie z prawa własności ziemskiej, jakkolwiek stanowili
podstawową klasę wytwarzającą dobra materialne przez uprawę gruntu.
Jeżeli Popławski kładzie tak mocny nacisk na to, że jedyną podstawą do
posiadania własności, w tym i gruntowej, jest własna praca, tym samym
nobilituje warstwę bezpośrednich wytwórców i stawia pod znakiem za
pytania prawo własności feudalnej. Nie czyni tego expressis verbis, ale
taka jest wymowa jego wywodów. W omawianej rozprawie problem ten
nie został poruszony bezpośrednio. U fizjokratów pojawia się on jako zagodnienie klas próżniaczych. U samego Quesnaya wątek ten różnie był
interpretowany. Z początku wytykał wielkim właścicielom ziemskim ich
bezproduktywność, gdyż właściwa działalność gospodarcza przypisywana
była warstwie wielkich dzierżawców — ferm iers. Następnie Quesnay bę17 Ib id e m , s. 542—543.
18 Ib id e m , s. 543.
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dzie wychwalał zasługi właścicieli w procesie tworzenia nowych wartoś
ci. Popławski w swych późniejszych pismach, zwłaszcza w Z biorze nie
których materii politycznych, upomni się o przyznanie chłopom w Pol
sce pewnych praw umacniających posiadanie przez nich ziemi. Praw,
które zachęcą ich do wydajnej pracy, dzięki zabezpieczeniu im części w y
tworzonego dochodu, który rodzi ziemia. Jest to owa pewność, o której
pisze w omawianej pracy. Najchętniej Popławski optowałby za przyzna
niem chłopom prawa własności ziemskiej. Dałoby to również lepszą siłę
roboczą wielkiej własności folwarcznej. Zdawał sobie jednak sprawę z
nierealności tego postulatu w Polsce, w warunkach pańszczyźnianej, feu
dalnej własności.
Jeśli będziemy rozpatrywać Naukę o Praw ie Przyrod zonym w kon
tekście późniejszych pism społeczno-politycznych Popławskiego, znaj
dziemy tam dopiero właściwy punkt odniesienia do prawidłowej jej oce
ny. W istocie nie jest to apologia wlłasności jako prawa do niczym nie
ograniczonego korzystania z rzeczy, bez względu na charakter jej na
bycia. Jest to prawo własności, które ma'gwarantować pełne i bezpiecz
ne korzystanie z rzeczy nabytych własną pracą. Wymóg pracy nie jest
tylko wybiegiem teoretycznym, bez pokrycia w praktyce. W późniejszych
swych pismach za rzeczywistych producentów, twórców dóbr material
nych i pomyślności narodu Popławski będzie uznawał chłopów. Bez ich
wzmocnienia, nadania im pewnych praw cywilno-ekonomicznych, nie w i
dział możliwości wyjścia z impasu, w jakim znalazła się Polska w obli
czu trzech mocarstw zaborczych coraz bardziej ograniczających jej su
werenność.

PROBLEM W ŁASNO SCI U STROYNOWSKIEGO, S TA SZIC A I K O Ł Ł Ą T A J A

Teoria własności przedstawiona przez Popławskiego według wzorów
francuskich fizjokratów była w późniejszych latach podobnie referowa
na przez innych polskich zwolenników tego nowego systemu. Popławski
był jednak jednym z pierwszych propagatorów fizjokratyzmu w naszym
kraju, a jego wykłady, najpierw w Collegium Nobilium, a potem w Szko
le Głównej Koronnej w Krakowie, przyczyniły się w istotny sposób do
spopularyzowania wiedzy o tej doktrynie. Wydaje się celowe porówna
nie teorii własności Popławskiego z podobnymi wątkami w pismach Hie
ronima Stroynowskiego, którego również zalicza się do czołowych przed
stawicieli polskiego fizjokratyzmu, oraz z poglądami Staszica i Kołłątaja,
którzy ulegali wpływom tego systemu.
Stroynowski, podobnie jak Popławski, wiąże własność z wolnością:
„Niepodległość człowieka w używaniu własności nazywamy wolnością
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przyrodzoną” 19. Wszelka własność wywodzi się z własności osobistej.
Każda jednostka ludzka jest właścicielem i dysponentem swojej osoby.
Będąc oddzielona od innych jednostek, ma swoje własne odczucia i po
trzeby oraz siły niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb. „Gdyby czło
wiek co do osoby swojej podlegał drugiemu, tym samym nie byłby jej
właścicielem, lecz ten, któremu by on podlegał, bo własność nie może być
bez wolności” 20. Łączy się z tym negacja instytucji niewolnictwa, wszel
kiego poddaństwa jako sprzecznego z prawem naturalnym, które wypo
saża każdego człowieka w niezbywalne prawa osobiste. Jest to zarazem
pośredni atak przeciwko pańszczyźnie, która opiera się na negacji wol
ności osobistej. Chłop pańszczyźniany osadzony na ziemi pana nie może
jej opuścić i nigdy nie staje się jej właścicielem, mimo że tylko on na
gruncie tym pracuje. A właśnie praca osobiście wykonywana ma być,
według fizjokratów, prawdziwą podstawą własności: „Każdy więc czło
wiek, przeto że jest właścicielem swej osoby, staje się Panem i właści
cielem dóbr ziemskich, gdy ich dostaje przez używanie i łożenie sił. w
osobie swej znajdujących się” 21.
Argumentacja Stroynowskiego niewiele różni się od wywodów Pop
ławskiego. Nowe elementy pojawiły się dopiero u Staszica i Kołłątaja.
Stanisław Staszic dowodził, że przyczyną upadku Polski stało się od
dzielenie chiopów od własności ziemi. Chłopi powinni być jej właścicie
lami, a nie użytkownikami. Instytucja własności jest bowiem czynnikiem,
który pobudza do wydajnej pracy. Posiadanie wadliwe, panowanie czło
wieka nad człowiekiem — „wyłącznictwo” , w przyszłości powinno ustą
pić miejsca epoce „własności istotnej” : „Wszelkie dla ludzi bogactwo znaj
duje się w ziemi. Nie można bez największego gwałtu zabronić któremukolwiek człowiekowi nabywania własności ziemi. Prawo, czyli podług
praw używanie własności osobistych, sposobi każdemu człowiekowi włas
ność gruntową” 22. Staszic chciałby uczynić własność „własnością praw
dziwą” , czyli powszechną, pewną, aby nie była tylko własnością dla
uprzywilejowanych: „Prawdziwa własność jest to zupełna władza i wol
ność używania i stracania nie tylko tego, co kto posiada, ale i korzyści z
posiadania wypadłych. Takiej własności w żadnym kraju despotycznym
nie ma. Bo nigdzie dzisiaj właściciel swoich pożytków nie używa. Wszę
dzie partykularna wola, jeden człowiek może samowładnie, bez woli

19 H. Stroymowsikti, N a u k a p ra w a p rz yrod z on e g o, Wilno 1785, s. 24.
20 Ib id e m , s. 25.
21 Ib id e m , s. 39.
22 S. Staszic, P r z e s tr o g i dla P o lsk i, w: P ism a filoz o fic z n e i sp ołeczn e, t. I, War
szawa 1954, s. 187.
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właściciela jego majątek uszczuplić i z tego majątku dochód w takiej
części, jak mu się podoba, zabrać” 23.
Elementu pewności, stabilizacji najbardziej jest pozbawiony w P ol
sce chłop. Zdaniem Staszica należałoby wytworzyć w chłopach przekor
nanie o ciągłości „dziedzictwa” . Zachęcałoby to ich do lepszej pracy, da
jąc widok przyszłych korzyści. Przeciwnie, pod byle pozorem chłopa
„zrzuca się, przesadza, jeżeli grunt lepszy, do swojego folwarku przyłą
cza, a co podlejszego w niwach dworskich, to chłopu w zamianę daje” 24.
Staszic chce więc upowszechnić własność, dając każdemu prawo do bo
gacenia się własną pracą. Dowodzi, że w Polsce większość ziemi nie jest
w posiadaniu drobnych właścicieli, lecz stanowi przedmiot dzierżaw, za
stawów, nadań na rzecz Kościoła, szlachty, magnatów. Nie sprzyja do
brej gospodarce ten element tymczasowości. Udostępnienie ziemi drob
nym posiadaczom zapewniłoby jej lepsze wykorzystanie, większą docho
dowość. Staszic kładzie również nacisk na element krzywdy, niespra
wiedliwości, jaka towarzyszy temu zjawisku. „Własność prawdziwa dąży
do uszczęśliwienia rodzaju ludzkiego [...] własność zaś oddzielna, czyli
własność uprzywilejowana, jaka tylko istnieje w feudalnych krajach i
despotyzmie, dąży do uszczęśliwienia i do wzmożenia kilku albo jednej
familii, a do uszkodzenia i do powiększenia pracy, niedoli i kłopotu całe
go rodzaju ludzkiego” 25.
Staszic opisuje ewolucję, jaką przechodzi w dziejach ludzkości włas
ność. Dostrzega w tym procesie stopniowy postęp, poczynając od form
uprzywilejowanego korzystania z własności do stopniowego jej upow
szechnienia. Wzrasta więc czynnik egalitaryzmu, sprawiedliwości spo
łecznej. Własność ukształtowała się przechodząc przez prymitywniejsze
stadia władania rzeczami. „Pierwsze przez człowieka wyłączne dla sie
bie zajęcie ziemi, wody, lasu lub zwierząt — co wszystko dotąd do wszyst-,
kich należało — nie można nazwać własnością. Wyraz ten ma wcale in
ne znaczenie, na daleko późniejszych i dokładniejszych cywilizacji sto
sunkach jest zagruntowane. Do oznaczenia takiego pierwiastkowego za
jęcia najstosowniejsze w języku słowiańskim znajduję wyrazy: dzierż,
dzierżą, odzierżenie, zadzierżenie” 26. Owa „dzierż” jest właśnie pierwot
nym zawłaszczeniem, bez przyzwolenia innych ludzi. W miarę wzrostu
zaludnienia i wyczerpywania się dóbr naturalnych pomnażały się akty
przemocy, podboju, dające jednym obfitość dóbr kosztem ubóstwa dru-

s. 252.
24 Ib id e m , s. 253.
25 Ib id e m , s. 252.
28 S. Staszic, U w a g i do „ R o d u lu d zk ieg o” , w: Pism a..., t. II, s. 193— 194.

** Ib id e m ,
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gich 27. To „wyłącznictwo” dalekie było od prawdziwego pojęcia własiności: „Najtrudniej było wydobyć i wywinąć się rzeczywistemu wyobra
żeniu własności osób i rzeczy. Na jej miejscu długo sadowiły się grabie
że, łupież, zdzierstwo gwałtowne i wyłączne odzierżenia ziemi oraz wszy
stkich na niej rzeczy i jestestw z odrzuceniem reszty rodu ludzkiego” 28.
W swej w izji historiozoficznej, ukazanej w Rodzie ludzkim, Staszic
kreśli obraz przyszłych społeczeństw, które przezwyciężyły ducha „w yłącznictwa” . Będzie to społeczeństwo wewnętrznie zharmonizowane i da
ono początek prawdziwemu zrzeszeniu narodów 29.
Najbardziej dojrzałą i teoretycznie pogłębioną analizę teorii własnoś
ci na gruncie polskiego fizjokratyzmu przedstawił dopiero Hugo Kołłątaj
w swoim Porządku fizyczn o-m ora lnym . Praca ta ukazała się znacznie
później (Kraków 1810) w stosunku do dorobku pisarskiego Popławskiego
i Stroynowskiego i dostrzec w niej można już pewne ślady wpływu teorii
wartości Adama Smitha. Kołłątaj również uznaje, że podstawą nabycia
własności rzeczy jest osobiście wykonywana praca. Dodaje jednak, że
„praca ludzka nie tylko ma swój rzetelny szacunek, ale nadto służy za
cenę i miarę szacunku innych rzeczy” 30. Praca ludzka tworzy nową war
tość i jest źródłem bogactwa. Wynika z tego, że każda praca produkcyj
na, nie tylko w rolnictwie, jest miarą „szacunku” , czyli wartości rzeczy.
Jest to nowy element teoretyczny. Ortodoksyjny fizjokratyzm nie dopusz
czał takiej tezy. Kołłątaj nie obala bezpośrednio tego dogmatu, ale w i
dzi w samej pracy, wydatkowaniu sił i zdolności człowieka uniwersalne
źródło kreacji nowych wartości, a zarazem probierz wartości rzeczy, któ
rą ta praca tworzy. Dlatego też do nabycia własności ziemi, nawet do
tychczas niczyjej, nie wystarczało jej ogrodzenie (polemika z tezami Rou
sseau z jego Rozpraw y o nierówności). Takie proste opanowanie ziemi,
27 „Z wszech wynalazków, kiedykolwlielk zrobi,
uczynił wynalazek tan najużyteczniejszy:
Kiedy powziął zobrażenie pierwszy raz dzierży,
Wtenczas człowiek rozpoczął wielką myśl własności, [...]
A le to dzierż ma minóstwo wśród siebie rozdrożów
Wiodących do tysiąca błędów, nieszczęść, zbrodnliów; [,..]
Tak: z dzierży jedną drogą dobroczynna własność,
A tysiącem manowców wychodzi wyłączność.
Od zdokładnienia pierwszej, od zniszczeń tej drugiej
Zawisł postęp szczęść człeka jestoty moralnej” . (S. Staszic, R ód ludzki, w:
Pism a..., t. II, s. 39— 40).
28 S. Staszic, U w a g i do „ R o d u lu d zk ieg o” , s. 205.
29 Por. ib id e m , s. 218.
30 H Kołłątaj, P o rzą d ek fiz y c z n o -m o ra ln y , Warszawa 1955, is. 61. Por. również
na ten temat: J. Marchlewski, F iz jo k r a ty z m w d a w n e j Po lsc e, w: P ism a w y b ra n e ,
I, Warszawa 1952, s. 104.
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bez pracy na niej, bez jej uprawy „mogłoby nam dać wyobrażenie przy
właszczenia lub zgwałcenia należytości komu innemu służącej” 81.
Również sama definicja własności, jaką daje Kołłątaj, jest bardziej
udoskonalona teoretycznie w stosunku do tych, które spotyka się u in
nych polskich fizjokratów. Z tą definicją łączy się nauka o należytościach
i powinnościach, które są kośćcem ich filozofii moralnej. Należytość jest
rodzajem uprawnienia, prawa podmiotowego, niezależnego od prawa po
zytywnego, opierającego się na prawie naturalnym. Drugim biegunem
tej konstrukcji są powinności — obowiązki. Nabywanie rzeczy przez pra
cę jest właśnie należytością, niezbywalnym uprawnieniem. Praca jest wa
runkiem koniecznym nabycia rzeczy. Nie jest jednak warunkiem wystar
czającym. Można przypuszczać, że Kołłątaj ma tu na myśli istniejące
już prawa do rzeczy innych osób. Nabycie może nastąpić w drodze za
miany rzeczy na rzecz, przez kupno (pieniądz jest umownym miernikiem
wartości — wydatkowanej pracy) bądź w zamian za pracę wykonaną na
rzecz dotychczasowego posiadacza rzeczy. Taką interpretację narzuca na
stępujący fragment tekstu: „Mamy równe i powszechne prawo do na
bywania rzeczy, ale nie możemy ich nabywać i posiadać tylko za pomo
cą pracy. Sama praca godzi dopiero wzajemne należytości [...] Dla czego
trzeba z wielką pilnością rozróżnić należytość, czyli prawo do rzeczy od
jej istotnego posiadania; należytość daje nam tylko prawo do nabywa
nia rzeczy przez prace i starania; posiadanie daje nam wolność ich uży
wania jako swoich. Zaczem należytość wkłada na nas powinność pra
cowania, jeżeli chcemy posiadać rzeczy; posiadanie warunkuje nam wol
ność spokojnego używania rzeczy, któreśmy pracą naszą nabyli” 32. Po
tych wstępnych ustaleniach Kołłątaj podaje dopiero swoją definicję wła
sności: „Rozumiemy już dobrze, że to jest wcale co innego mieć prawo
do rzeczy, a co innego prawne jej nabycie i posiadanie. Odpowiadamy
więc: że własność jest to posiadanie rzeczy nabytej podług prawa, które
wyłącza sprawiedliwie należytość innych do tej samej rzeczy” 33. Okreś
lenie „prawo do rzeczy” oznacza w tej terminologii możliwość nabycia
własności przewidzianą prawem naturalnym, przez pracę. Konkretne for
my nabycia własności regulują przepisy prawa. Nabycie własności w y
łącza jednocześnie prawo do tej rzeczy innych osób. Warunkiem skutecz

31 H. Kołłątaj, Po rz ą d e k jiz y c z n o -m o r a ln y , s. 63, 67.
32 Ib id e m , si. 70. K. Opałek zwraca uwagę na to, że fizjokratów polskich odróż
nia od francuskich dążność do prawniczej precyzji. Między ininymi starają się oni
podać definicję „powinności” i „należytości” : „Jeśli chodzi o » teorię w o li« [wolności],
u Popławskiego i S tro yn o ws kiiego zalążki »teorii iinteresu«. K. Opałek, P r a w o n a 
tu r y u polskich fiz jo k ra tó w , Warszawa 1953, s. 91.
** H. Kołłątaj, Po rz ą d e k f iz y c z n o -m o r a ln y , s. 74.
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ności prawa własności jest respektowanie przez otoczenie tej wyłącznoś
ci władania rzeczą.
Przytoczone rozważania o własności nie dotyczą ściśle sfery przepi
sów formalnoprawnych — prawa pozytywnego. Jest to dziedzina filozo
fii prawa, ekonomii, moralności. W epoce Oświecenia myślenie prawnonaturalne nie oddzielało od siebie tych dyscyplin. Zresztą specjalności te
nie uległy jeszcze wówczas wyraźnemu wyodrębnieniu. Ponadto również
współcześnie problematyka własności jest przedmiotem badań interdys
cyplinarnych. Dla fizjokratów teoria własności była problemem węzło
wym ich doktryny. Dlatego też przedstawienie jednego z najwcześniej
szych tekstów fizjokratycznych Antoniego Popławskiego, dotyczącego
własności, skłaniało do ukazania go na tle innych, późniejszych, bardziej
dojrzałych opracowań tej kwestii. Nadto trzeba powtórzyć, że do tema
tyki własności Popławski wróci jeszcze w późniejszych swych pismach;
zwłaszcza w Z biorze niektórych materii politycznych będzie ona ponow
nie przedmiotem analiz w kontekście szeroko ujętych rozważań na te
maty społeczno-polityczne.

M a r e k B laszk ę

L A DOCTRINE FHYSIOCRAT1IQUE DE L A PRO PRIETE DANS UN
M ANU SCRIT IN ED IT D’UN PH YSIO C RATE PO LO N AIS, ECONOMISTE
ET PEDAGOGUE EMINENT, A N TO N I PO PŁA W SK I, IN TIT U LE :
ETUDES DE L A LO I NATU RELLE, RECUEILLIES BRI£VEM ENT ET
C LA IR M E N T A L TN TE N TIO N DE CEUX QUI APPR EN N E N T L A
PO LITIQ U E IN COLLEGIO N O B ILIU M SCHOL. PIAR .
A VARSOVIE, 1771”

R e s ume
L ’auteur de 1'article, apres avoir rappele que la pro pniete etait une cathegarie-cle dans la doctrine des physiocrates qui fomidaient leurs idees sur la no tkwi dei la
loi naturelle, passe a 1’analyse de l’ouvrage mentionne ci-dessuis de l’abbe Popław
ski. Ce manuscrit — pris par son auteur pour base de ses cours au Collegium Nobilium a Varsovie — est parmis les premiers ecrits du pemseur, et pourtant il vaut
la peiine d’etre etudie: corafronte avec ses ecrits imprimes plus rnurs et plus oriiginaux — il peirmet de voir que, tout en s’inspirant des pliysiocrates franęais, et particulierement de Questnay, Popławski des le debut cosncevait certains problemes a
sa propre faęonl Cette divergence apparalit d’abord dans la description de la loi na
turelle: en effet, contraireiment a Quesnay qui avec Rousseau, avanęait la these que
1'homme prdmitif, ignorant et ©roissaer, vivait en etat d’isolemant, Popławski declarait que la vie en societe etait des l’ortigine une dispoeiition naturelle de 1’homme.
Procedant ensuite h l’analyse de la propriete, discemait avec les physiocrates
tranęais les trois types de celle-cd: propriete personelle, propriete mobile et pro-
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priete fanciera La proprliete personelle, fondement des deux autres et le gage de
la liberte et rindependaruce de l’individu, cociscient de lui-meme et de ses drońits
inaltrables. Et pourtant c’est dans ce point que l ’on peut voir la deuxaeme divergence. C’est vrai qu’au debut Quesnay traitat les propnietaires comme un groupe
de gens improductifs, sterilas. Mais, avec le temps, il a changę d’avis, et finalement la grandę majorite des physiocrates franęais prechait le róle irniportant des
proprietaires dans 1’accroassemenit progresslif du “produit net” . Or, Popławski, etait
dispose a reconnaitre le droit de 1’homme “aux choses” , s’est^a-dire la propriete,
uniąuement a la condition de 1’effort eprouve et du travail personnellement eflectue par le proprietaare. Dains la Pologne de l’epoque, cette attitude etait l’expression
de la crdtiąue de la oisivete des propriśtaiires et la reveindication des droits de producteurs au sens strict: paysans corveables.
Dans la derniere partie de san article, Fauteur oftre une analyse comparee des
idees de Popławski et d’autres physiocrates polonais.

