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Marek Blaszkę

Projekty reform dla Polski dwóch adwersarzy
- Mably’ego i Le Mercier de la Riviere’a

Projekty reform społeczno-politycznych, które napisali dla Polski M ably
i Rousseau, są ogólnie znane. Zostały one wydane drukiem. N atom iast fakt, że
w tym samym czasie powstał jeszcze jeden obszerny projekt naprawy Rzeczypo
spolitej, który wyszedł spod pióra czołowego francuskiego fi zj o krat y Le
Mercier de la Rivière’a, jest m ało znany i prawie nie poruszany w literaturze
przedmiotu. T raktat ten - L ’intérêt commun des Polonais..., został odnaleziony
w Archiwum Narodowym w P aryżu1 przez prof. W ładysława Konopczyńs
kiego, który następnie poświęcił mu dwa niewielkie artykuły: jeden w języku
niemieckim w 1917 roku i drugi po poisku w 1924 r.2 Autorstwo fizjokraty W.
Konopczyński ustalił między innymi przez porównanie charakteru pisma
z rękopisu z zachowanymi w Petersburgu listami Le M erciera do Nikity Panina.
1 Pełny tytuł rękopisu brzmi następująco: L'intérêt commun des Polonois ou M émoire sur les
moyens de pacifier pour toujours les troubles actueles de la Pologne, en perfectionnant son
gouvernement et conciliant ses véritables intérêtes avec les véritables intérétes des autres peuples.
W Archiwum Narodowym w Paryżu rękopis ten oznaczony jest sygnaturą K 1317. Zawiera obecnie
96 stron. Brakuje 12 stronic. Numeracja kart wskazuje, że pełny tekst wynosił 108 stron.
2 W. Konopczyński, M ercier de la Rivière Ratschlâge fu r Polen, „Bulletin international de
L’Académie des Sciences de Cracovie, classe de philologie, d’histoire et de philosophie”, 1917, s.
60-66. Drugi nieco dłuższy artykuł: R ady M ercier de la R ivière’a dla Polski, „Themis Polska”,
Warszawa 1924/1925, s. 139-158.
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Przyjął on za najbardziej praw dopodobną datę powstania rozprawy okres
pomiędzy połową 1771 r. a kwietniem 1772 r. D o ustalenia takiego upoważniają
bowiem okoliczności odnotowane w tym rękopisie3. Natom iast inspiratora
napisania powyższego traktatu upatrywał on w osobie biskupa Ignacego
Massalskiego, który w tym czasie przebywał w Paryżu i utrzymywał ożywione
kontakty z fizjokratami, będąc entuzjastycznym zwolennikiem głoszonych
przez nich idei. M iał on również powiązania z konfederatami barskimi,
w których imieniu mógł nakłonić Le M erciera do napisania projektu reform
ustroju społeczno-politycznego Polski. Korzystając z ustaleń prof. Konopczyń
skiego, traktatem fizjokraty zajmował się we Francji prof. Ambroise Jobert.
Sięgając do rękopisu omówił jego treść na paru stronach swej rozprawy:
Magnats polonais et physiocrates français (1767-1774), Dijon 1941 (s. 45-51)4.
Bardziej szczegółowa analiza daje jednak podstawę do wysunięcia jeszcze jednej
hipotezy co do osoby inspiratora czy też zamawiającego napisanie omawianej
rozprawy. Jej wymowa m a bowiem charakter republikański. M imo że projekto
wany ustrój państw a zachowuje władzę królewską, to jednak pozbawia m onar
chę funkcji suwerena i ogranicza go do zadań reprezentacyjnych oraz administracyjno-wykonawczych. Z kolei władza suwerenna ze śr od ko wuj e się nie tyle
w sejmie, ile raczej w sejmikach poszczególnych województw, które wyposażają
posłów w wiążące ich instrukcje.

Konfederacki inspirator
Te i inne rozwiązania występujące w L ’intérêt commun des Polonais...
przypominają żywo dzieła M ichała Wielhorskiego G przywróceniu dawnego
rządu według Pierwiastkowych Rzeczypospolitej Ustaw (1775), które również
ukazało się w tym czasie w języku francuskim 5. Kuchm istrz litewski, hrabia
M ichał Wielhorski, pełniący w Paryżu funkcje emisariusza konfederacji bars
kiej, nakłonił najpierw M ably’ego, a potem Rousseau do napisania ich
projektów uzdrowienia ustroju polityczno-społecznego zagrożonej upadkiem
Polski. W tym celu przygotował dla nich specjalnie napisaną rozprawę: Tableau
du gouvemment de Pologne, stanowiącą kompendium wiedzy o instytucjach
polityczno-prawnych Rzeczypospolitej6. Przekonania polityczne Wielhorskie3 Konopczyński zakreśla najbardziej prawdopodobną datę powstania rękopisu między połową
1771 r., a kwietniem 1772 r. Por. pierwsze strony artykułu w „Themis Polska”.
4 W najnowszych czasach idąc śladami wymienionych poprzedników parę stron tekstu poświęcił
traktatowi Le Merciera L.P. May w pracy: Le M ercier de la Rivière (1719-1801) L'origines de la
science économique, CNRS, Paris 1975, s. 88-94.
5 Essai sur le rétablissement de l ’a ncienne fo rm e du gouvernement de Pologne, Londre 1775.
6 Kwestie te badał szczegółowo J. Michalski w pracy: Rousseau i sarm acki republikanizm,
Warszawa 1977. Wymienia on tutaj jakie materiały przygotował Wielhorski dla Mably’ego i które
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go, jak i całego ruchu barskiego, poprzedzającego pierwszy rozbiór Polski, były
na wskroś republikańskie. Dążyły one do ograniczenia władzy królewskiej,
a aktualnie skierowane były przeciwko zasiadającemu na tronie, z woli Rosji,
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Zastanawiające jest właśnie, dlacze
go traktat polityczny Le M erciera, - L'intérêt commun des Polonais..., zde
klarowanego zwolennika absolutystycznego monarchizm u czy też despotyzmu
legalnego, m a również charakter tak zdecydowanie republikański. Jeżeli M ably
i Rousseau w swych projektach dla Polski również wypowiadali się za znacznym
ograniczeniem władzy królewskiej, to było to zgodne z ich osobistymi przeko
naniami republikańskimi. Jeżeli również w tym kierunku poszedł plan reform
flzjokraty, m ożna sądzić, że chciał się on przystosować do przekonań politycz
nych adresatów jego traktatu. Przy czym nie były to przekonania czysto
teoretyczne, lecz wiązały się z rozgrywającymi się w Polsce wydarzeniami wojny
konfederackiej, prowadzonej przeciwko Rosji oraz popieranemu przez nią
królowi polskiemu. Tematem artykułu jest porównanie projektów praw dla
Polski napisanych przez M ably’ego i Le M erciera. Ponieważ wiadomo, że
osobą, która nakłaniała M abiy’ego do napisania Du gouvemment et des lois de
la Pologne był Wielhorski, warto było również poświęcić trochę miejsca
hipotezie, że to również on skłonił fizjokratę do napisania rozprawy, dostar
czając mu praw dopodobnie tych samych materiałów na tem at ustroju Polski,
które przekazał M ably’emu i R ousseau7.

Dwaj połemiści
Porównanie prac M ably’ego i Le M erciera powinno być interesujące jeszcze
z dodatkowego względu, że ten pierwszy wystąpił w 1768 r. z polemiką wobec
słynnego dzieła wymienionego flzjokraty: L ’or de naturel et essentiel des sociétés
politiques (Paris 1767), publikując swoje Doutes proposés aux philosophes
économistes sur l ’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. M ably
krytykował tam fizjokratyczną koncepcję ładu fizyczno-moralnego dostrzegają
cą w naturze ludzkiej przewagę elementów materialno-zmysłowych, a więc
dążenie przede wszystkim do egoistycznego zaspokojenia swoich potrzeb
cielesnych z zaniedbaniem sfery moralno-duchowej człowieka. Krytykował
wypływającą z pojęcia porządku fizyczno-moralnego apoteozę praw a własności
oraz opartą na metodologii kartezjańskiej zasadę oczywistości, która służyła
z nich mógł otrzymać Rousseau przy pisaniu swoich Considération...,. Materiały te znajdują się
obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Anny Branickiej 9, 10. Por.
cytowana praca J. Michalskiego, s. 12-13.
7 Sprawę tę rozważam bardziej szczegółowo w odrębnej pracy poświęconej rękopisowi: L’intérêt
commun des Polonais..., przygotowywanej obecnie do druku.
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fizjokratom do wspierania zbudowanej przez nich doktryny. Przeciwstawiał się
ich koncepcji wolności, negującej ideę równości ludzi, a opierającej się na
niczym nie krępowanym prawie własności. Budziło jego sprzeciw ukierun
kowanie całej polityki społeczno-ekonomicznej jedynie na rozwój rolnictwa,
gdzie dobro tego działu gospodarki stawało się w sposób, m ożna powiedzieć,
sfetyszyzowany dobrem samym w sobie. W sferze politycznej atakował system
legalnego despotyzmu m onarchii dziedzicznej, z władcą-suwerenem rządzącym
w oparciu o zasadę oczywistości i prawa naturalne wspierające prawo własno
ści. Przeciwstawiał im nieco zmodyfikowaną monteskiuszowską zasadę po
działu władz, która była odrzucana przez fizjokratów.
Gdy zapoznamy się z propozycjami reform dla Polski przedstawionymi
w projektach M ably’ego i Le M erciera okaże się, że rozbieżności ideowe ich
poglądów nie zawsze znajdują odzwierciedlenie przy planowaniu poszczegól
nych instytucji ustroju Rzeczypospolitej. W ynika to przypuszczalnie z tego, że
każdy z „prawodawców” zetknął się tutaj z żywym organizmem politycznym
znajdującym się w konkretnej sytuacji społeczno-historycznej i sytuacji za
grożenia bytu państwowego. Wymagało to z jednej strony rezygnacji z nie
których swoich przekonań czy też teorii w imię rozwiązań bardziej pragm atycz
nych. Z drugiej strony zadanie, przed którym stanęli, nie polegało na nakreś
leniu modelu państw a idealnego - pewnej utopii; przede wszystkim chodziło
0 ukazanie planu reform dla konkretnego społeczeństwa i państw a posiadające
go już swój ustrój społeczno-polityczny z wielowiekową tradycją, ale wykazują
cego wszelkie symptomy rozkładu - zagrożonego zaborczą polityką swych
sąsiadów. N adto, jak już zostało wspomniane wcześniej, czynnikiem zbliżają
cym oba projekty była zapewne orientacja polityczna „mocodawców” , którzy
zabiegali o napisanie tych traktatów oraz informacje i materiały o ustroju
Polski, które oni dostarczyli. Oczywiście tak M ably, jak i Le Mercier mogli
korzystać jeszcze z różnych publikacji na temat Polski, dostępnych wówczas we
Francji, jak również relacji osób odwiedzających Rzeczpospolitą. W obu
projektach, podobnie, jak w Considération... Rousseau, widać wpływy ideologii
sarmackiego republikanizmu. Jest nim przekonanie o względnej trwałości
1 aktualności szeregu instytucji politycznych ustroju szlacheckiej republiki,
które wymagają tylko pewnych korekt lub przekształceń. Jednakże wydaje się,
że M ably w większym niż Le Mercier stopniu pozostał wierny swoim poglądom
i starał się tylko przystosować do polskich warunków. Przede wszystkim miał
on zawsze przekonania republikańskie i atakował zdecydowanie wszelki ab
solutyzm władzy monarchicznej. Z tego powodu jego zapatrywania dotyczące
Polski pokrywają się w pewnym zakresie z linią polityczną konfederatów
barskich. Le Mercier wyraźnie musiał odstąpić od swoich poprzednio głoszo
nych poglądów, gdy wypowiada się w L ’intérêt commun des Polonais... za
zredukowaniem do minimum władzy królewskiej.
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Sejm i sejmiki
Znamienny jest jego projekt modelu władzy ustawodawczej. Suwerenność
narodu nie wyraża się poprzez działalność sejmu, lecz opiera się na modelu
demokracji bezpośredniej, poprzez uczestnictwo w stanowieniu praw a przez
samych obywateli na sejmikach ziemskich. Było to zgodne z poglądami
politycznymi Wielhorskiego. M ably, wprost przeciwnie, krytykuje faktycznie
występujące w polskim parlamentaryzmie tendencje do uzurpowania sobie
przez sejmiki władzy ustawodawczej, która jego zdaniem powinna przejawiać
się poprzez tworzenie praw a na sejmie, za pośrednictwem posłów wybranych na
sejmikach poszczególnych województw. Dlatego też M ably wypowiada się za
zniesieniem zwołujących posłów na sesje sejmowe uniwersałów królewskich,
w których wskazywane było, co m a stanowić przedmiot przyszłych obrad. T a
praktyka powodowała, że już sejmiki w czasie swych debat poniekąd przesądza
ły o treści prawa, które przecież dopiero miało powstawać w czasie obrad
sejmowych. Z tego też powodu M ably wypowiadał się za niekrępowaniem
posłów instrukcjami, gdyż w jego przekonaniu mieli być oni reprezentantami
całego narodu, a nie tylko partykularyzmów jednej prowincji. M ożna powie
dzieć, że posłowie zebrani na sejmie, w drodze całej procedury obrad, między
innymi pracy wyspecjalizowanych komisji, powinni wypowiadać swoje opinie
i głosować w imieniu całego narodu. Nie m ogą więc być z góry skrępowani
instrukcjami wykluczającymi swobodne wyrażanie ich woli, która jest zarazem
wolą wszystkich obywateli. Le Mercier, wprost przeciwnie, akceptuje opat
rywanie posłów na sejmikach wojewódzkich w ściśie opracowane instrukcje
wiążące ich na sejmie. W tej sytuacji suwerenność, najwyższa władza zwierzch
nia, należy praktycznie biorąc nie do sejmu, lecz do sejmików. Wielhorski był
przecież zdania, że źródło wszelkiego zła i upadku Rzeczypospolitej polega na
stopniowym odejściu od pierwotnego (pierwiastkowego) ustroju, który właśnie
głównie zasadzał się na tak pomyślanej roli sejmików wyposażonych w moc
stanowienia prawa. Tu pojawia się problem liberum veto - wolnego „nie
pozwalam” - źrenicy wolności szlacheckiej a zarazem narzędzia anarchii
polskiej. Zarówno Wielhorski, jak M ably i Le Mercier potępiali liberum veto,
uznając, że zerwanie obrad sejmu głosem sprzeciwu pojedynczego posła jest
gwałtem zadanym wolności wszystkich obywateli, a ponadto musi prowadzić
do nieuchronnego upadku państwa, paraliżując możność stanowienia prawa.
Jednakże tak M ably, jak i Le Mercier zdawali sobie sprawę z wielkiej trwałości
w społeczności szlacheckiej, tego przesądu politycznego, jakim było liberum
veto. Każdy z nich zachowuje więc w swych planach pewne jego relikty, gdyż
wydawało się, że trudno by się było z nim rozstać na zasadzie jednego cięcia, bez
pewnego okresu przejściowego. M ably chce, aby na sejmie głosy liczone były nie
według zdania poszczególnych posłów, lecz według stanowiska zajętego przez
każde z województw, które będą obradować najpierw oddzielnie nad każdą
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sprawą. M imo, że likwiduje on liberum veto w dotychczasowej postaci, to
zachowuje je jednak w formie ograniczonej do zbiorowego protestu 1/33 liczby
wszystkich posłów, czyli reprezentantów jednego województwa. Ich protest
musi zapaść jednomyślnie.
Le Mercier też jakby zachowuje pewien blady ślad liberum veto, ale w taki
sposób, że nie rodzi ono skutku bezwzględnie znoszącego uchwalone już prawo,
a jedynie propozycję do podjęcia lub odrzucenia. Otóż fizjokrata proponuje,
aby prawo uchwalane na sejmie nie miało od razu mocy obowiązującej. Jego
prawomocność będzie zależała od zatwierdzenia go przez poszczególne wojewó
dztwa w czasie sejmików relacyjnych. Jeżeli któreś z województw zakwestionuje
uchwalone na sejmie prawo, zwraca się do pozostałych o jego odrzucenie. Nie
jest co praw da powiedziane, jaka tu m a obowiązywać procedura. Czy do
wniosku, aby uchwała sejmowa została odrzucona, muszą się przyłączyć
wszystkie województwa czy np. zwykła większość? W każdym razie w przypad
ku takiego uchylenia uchwalonego już prawa dana kwestia wracałaby na
najbliższym sejmie pod ponowne obrady. Zdaniem Le M erciera brak jest
łączności (communication) pomiędzy obradami poszczególnych sejmików. Te
partykularyzmy mogą być przezwyciężone przez przyjęcie systemu tworzenia
prawa w sposób przez niego proponow any8.

Prawo własności
Z fizjokratycznych przekonań Le M erciera wynika, że powinien być speł
niony jeszcze jeden zasadniczy warunek dla harmonijnego przebiegu obrad
sejmowych i sejmikowych. Polacy powinni na czele swych praw zasadniczych
umieścić prawo własności. Nie znaczy to, że w Polsce nie ma tego prawa. Z całej
lektury traktatu okazuje się jednak, że jest to prawo tylko z nazwy. M a ono
charakter feudalny. Fizjokraci przyjmowali konstrukcję zaczerpniętą od Locke’a, który przez prawo własności rozumiał: życie, wolność, mienie. Stąd
wywodzili pojęcie własności: osoby (personalnej), ruchomej i ziemskiej. W Po
lsce tej własności, nawet w pierwszym znaczeniu - personalnym, pozbawieni są
chłopi, sami w zasadzie będąc przedmiotem własności, jako zobowiązani do
niewolniczej pańszczyzny. Mieszczanie nie posiadają praw politycznych, ale nie
m ają również prawa nabywania własności ziemskiej. Również cudzoziemscy
przedsiębiorcy, rzemieślnicy, kupcy przybywają do Polski i nie m ają tu
możliwości nabycia gruntów, co mogłoby ich związać z tym krajem dla
obopólnych korzyści. Jeśli chodzi o chłopów, nie zaleca on jakiegoś gwałtow
nego oswobodzenia ich z więzów poddaństwa, gdyż nie są do tego jeszcze
przygotowani ani oni sami, ani też szlachta, która traktuje ich jako instrument
* Le Mercier, L ’intérêt..., op. cit.. s. 39 i następne.
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uprawy ziemi. Reform a powinna być na razie poprzedzona deklaracją zapowia
dającą przyszłe przemiany. Natom iast mieszczanie powinni uzyskać prawo
nabywania ziemi oraz jednocześnie prawa polityczne, tj. na równi ze szlachtą
uczestniczyć w obradach sejmików, jako właściciele ziemscy.
M ably nie posuwa się tak daleko, aby dopuszczać mieszczan do udziału
w życiu politycznym. Jednakże proponuje zezwolić im, jak również Żydom, na
kupno ziemi. Uzasadnia to w podobny sposób jak Le Mercier. Nie byłoby to
z uszczerbkiem dla szlachty, a wprost przeciwnie; wielkie tereny, które leżą
odłogiem, odpowiednio zagospodarowane zaczęłyby przynosić wszystkim ko
rzyści przez rozwój rolnictwa, przemysłu, sztuk i rzemiosł, które w Polsce są
ogromnie zaniedbane.

Wymiar sprawiedliwości
Fizjokrata stwierdza, że mieszczanie m ają co praw da własne sądownictwo,
ale są bez szans na wygranie sporu ze szlachtą, gdyż wówczas podlegają jej
orzecznictwa; jest ona w pewnym sensie zarazem sędzią i stroną. Chłopi
pozostają w ogóle w podległości niewolniczej. Le Mercier wspomina nawet
0 prawie życia i śmierci (zostało to jednak skasowane postanowieniem sejmu
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ale pisząc w sposób postulatywny boi się, że takie przemiany naruszyłyby zbyt
mocno zakorzenione przesądy. Chciałby mianowicie, aby mieszczanie mieli
pewien udział w wymiarze sprawiedliwości, jako posiadający prawa obywatels
kie członkowie republiki. M a tu na myśli zasiadanie mieszczan nie w sądzie
stanowym, ale w sądach powszechnych, którym podlegałaby jednolicie cała
ludność kraju. M ably zamierza bowiem odebrać szlachcie sądownictwo patrymonialne, które sprawowała nad chłopami. Stwierdza wyraźnie, że chciałby
utworzyć trybunały, gdzie chłopi mogliby z pozytywnym skutkiem dochodzić
swoich praw 9. Ponadto wychodzi z założenia, że na wszelkich urzędach
publicznych powinny mieć miejsce częste rotacje. Zapobiega to możliwości
powstawania nadużyć, do których może być skłonna władza zbyt zasiedziała.
1 tak np. pochwala polski system wymiany, co roku, sędziów do najwyższego
sądu - trybunału. Nie byli to sędziowie zawodowi, lecz kandydaci wybierani
przez szlachtę na tzw. sejmikach deputackich. M ably przestrzega Polaków, aby
nie odstąpili nigdy od tego systemu, gdyby im kiedyś proponowano ustanowie
nie na stałe sędziów zawodowych. Jeżeli obecnie sędziowie są stronniczy,
zepsuci - zło, które czynią, nie trwa długo. Gdyby zastąpić ich stałymi sędziami
9 G. Mably, Du Gouvernement et des Lois de Pologne à M . le Com te Wielhorski, M inistre
Plénipontentiaire de la Confédération de Bar en France, 1770, Oeuvres complètes, wyd. Bossange,
Masson, Besson An 3 ' de L’Ere Républicaine, Paris 1794-1797, t. VIII, s. 114.
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zawodowymi, korupcja mogłaby ulec uwiecznieniu. Zresztą sędziowie zawodowi
ulegają rutynie, szablonowi, który rujnuje prawo. Przepisy proste i jasne nie
wymagają wielkich studiów dla wykształcenia sędziego. Gdy są zawiłe, skompliko
wane - same otwierają drogę nadużyciom10. Le Mercier, wprost przeciwnie, zarzuca
właśnie Polakom częste zmiany na stanowiskach sędziów trybunalskich, a nadto
nieposiadanie przez nich studiów prawniczych. Fizjokrata już wcześniej w swym
znanym dziele L ’ordre naturel..., budował pomyślność państw a na wytworzeniu
zawodowej kadry urzędniczej, na której wspierać się może sprawowanie władzy
przez monarchę-suwerena. M ably dodaje jeszcze, że w nominacjach na urzędników
sądowych powinni mieć udział mieszczanie. Wzmocniłoby to ich pozycję w państwie
i byłoby pewnym krokiem ku wytworzeniu się w Polsce silnego mieszczaństwa, jako
stanu trzeciego, który jest przeznaczony do budowania wielkości i chwały narodu11.

Pozycja kościoła w państwie
Mably poświęca dużo uwagi sytuacji kościoła katolickiego w Polsce, wpływowi
papiestwa i sądownictwu kościelnemu, którem u przypisuje wiele nadużyć.
Wskazuje na inne kraje katolickie, którym udało się wyzwolić z nadmiernej
zależności od Rzymu. W spomina o wolnościach galikańskich kościoła we Francji.
Proponuje ograniczyć władzę sądowniczą nuncjusza uo trybunału w Warszawie.
Sugeruje nawet, że jeśli pretensje dworu rzymskiego są niesprawiedliwe,
należałoby dążyć do pozbycia się w ogóle przedstawiciela W atykanu. M ably
proponuje przyjęcie metody postępowania, rzec m ożna, makiawelicznej. Należa
łoby podważyć więź między papiestwem i polskimi biskupami, którym trzeba
uświadomić, żemogą cieszyć się tym samym stopniem niezależności od papiestwa,
jaki jest udziałem innych krajów katolickich. Gdyby to przekonanie utrwaliło się,
dwór rzymski nie będzie mógł obdarzać zaufaniem duchowieństwa w Polsce.
W tej sytuacji władza prawodawcza zyska swobodę działania i będzie m ogła
ogłaszać prawa, które uzna za „najbardziej zbawienne dla religii i postępu
obyczajów” 12. Główna myśl wywodu M ably’ego sprowadza się do wykazania
konfederatom, że władza duchowna powinna być oddzielona od władzy świeckiej.
Powołuje się on na dzieła autorów katolickich: Fleury’ego i Bossueta. Dowodzi, że
to rozdzielenie dwóch władz zgodne jest przecież z nauką Chrystusa i apostołów,
a polityka dworu rzymskiego jest absolutnie obca władzy czysto duchowej, jak ą
Chrystus dał świętemu Piotrowi i jego uczniom 13. Takie stanowisko, stwierdza
Mably, nie jest herezją wobec niesłusznych pretensji Rzymu.
10 Op.
11 Op.
12 Op.
13 Op.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
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s.
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Le Mercier porusza również kwestię oddzielenia władzy świeckiej od duchow
nej, ale dokonuje tego w kontekście analizy przyczyn polityczno-religijnych
wojny konfederackiej. Cały trak tat fizjokraty nie zawiera zbyt dużo odniesień
do toczącej się wojny z Rosją. Jest o tym mowa na początku, gdy wykazuje on,
że konflikt ten szkodzi interesom wielu państw, gdyż ustał przez to handel
z Polską, bogatą w płody rolne i różne surowce. Przy końcu rozprawy fizjokrata
analizuje zatargi pomiędzy mniejszościami religijnymi, tzw. dysysdentami
i dyzunitam i14 a katolikam i, które dały podstawę do interwencji w Polsce
państw ościennych, zwłaszcza Rosji i Prus. Le Mercier właściwie usprawiedliwia
tę interwencję, gdyż polski konflikt religijny, jego zdaniem, zagrażał rozprzest
rzenieniem się na kraje sąsiednie. Przestrzega katolików, że ich postaw a może
zaszkodzić dominującej pozycji ich religii w Polsce. Zachodzi obawa p o 
wtórzenia się wydarzeń reformacji. Tu również pojawia się ten sam wątek
konieczności rozdzielenia władzy duchownej i świeckiej, który poruszył Mably.
Le Mercier pośrednio wskazuje, że kościół katolicki sięga po władzę świecką.
Pisze on: „władza, której ośrodek jest na zewnątrz tego społeczeństwa, władza,
która bez przerwy może mieć interesy przeciwne temu społeczeństwu, nie
powinna mieć żadnego udziału w rządzie” 15. Dalej stwierdza podobnie pisząc
o władzy duchownej: „poglądy religijne nie m ogą wpływać na prawa polityczne
obywateli, chyba że się przyzna sędziom tych opinii - duchownym - władzę
/A ao
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na, przeto wyższą od jego władzy, która musi spowodować zanik tego
suwerena” 16.

Własnosc a prawa ubyw&iclskie
Jeśli chodzi o relację w ł a s n o ś ć - p r a w a o b y w a t e l s k i e , rozwiązania
proponowane przez M ably’ego i Le M erciera są częściowo zbieżne. Nieco
zaskakujące jest to, co przewidywał fizjokrata. Mimo że uznaje on, iż to
własność tworzy obywatela, a mieszczanie m ają brać udział w sejmikach właśnie
jako właściciele ziemscy, to jednocześnie zastanawia się, czy w stosunku do
szlachty również należałoby postawić bezwzględny warunek posiadania własno
ści ziemskiej. Dopuszcza możliwość, że o prawach politycznych decydowałoby
samo urodzenie, czyli przynależność do stanu szlacheckiego. Jednakże dalej
przedstawia to, co uznaje za najwłaściwsze. Chciałby stworzyć z własności tytuł
do nabycia szlachectwa. Polska stałaby się arystokracją właścicieli. Z jednej
strony należałoby zapewnić mieszczaństwu możliwość nabycia szlachectwa
14 L ’intérêt..., op. cit., s. 100 i następne.
15 Op. cit., s. 102-103.
16 Op. cit., s. 103.
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i udziału w sejmiku. Z drugiej - własność byłaby czynnikiem wyróżniającym
w stanie szlacheckim. W Polsce, w kraju, gdzie jest tak dużo szlachty, zarówno
wielki pan, jak i często jego sługa szczycą się tym samym klejnotem szlachectwa.
W konsekwencji tych zmian szlachtą byliby tylko posiadacze ziemscy albo tylko
tym ostatnim przysługiwałyby jednocześnie praw a polityczne. Jest to - m ożna
powiedzieć - próba pogodzenia tendencji burżuazyjnych z feudalnym ustrojem
Rzeczypospolitej, czyli sojuszu mieszczaństwa ze szlachtą; m ariaż kapitału
i „urodzenia” . M ably podobnie, nie chce dopuścić do udziału w sejmiku
szlachty-gołoty, która nie posiada ziemi lub jest zatrudniona na służbie u innego
szlachcica. Uzasadnienie nie jest - m ożna powiedzieć - tak burżuazyjne, tzn.
własność nie jest traktow ana jako warunek praw politycznych. Jest ono bardziej
pragmatyczne. U boga szlachta z konieczności musi się trzymać klamki wielkich
panów. Będąc od nich uzależniona ekonomicznie, jest wielce podatna na
różnego rodzaju przekupstwa, manipulacje w celach politycznych. Służąc
interesom możnych pogrąża państwo w anarchii. Głosy szlachty potrzebne są
polskim panom najczęściej w czasie wyboru króla. Le Mercier zajął podobne
stanowisko. W Polsce niewielka liczba bardzo zamożnej szlachty, właścicieli
m ajątków ziemskich skupia w swych rękach ogromne bogactwo. Nie dają one
jednak zbyt wielkiej produkcji rolnej. Wiele natom iast ubogiej szlachty musi iść
na służbę do wielkich panów. Ta drobna szlachta jest w Polsce zbyt liczna,
a będąc najbardziej podatna na przekupstwo może zarazem najbardziej zyskać
na niepokojach i zamieszkach w państw ie17.

Własność a rozwój gospodarczy
Wydawałoby się, że M ably, adm irator prostoty, umiarkowania, ograniczenia
potrzeb, nie będzie zachęcał Polaków do ożywienia rozwoju ekonomicznego,
podobnie jak Rousseau, który nakłaniał ich raczej do poprzestania na gos
podarce naturalnej, łącznie z eliminowaniem obrotu pieniężnego. Otóż M ably
uważał, że Polacy popadli w drugą skrajność i muszą teraz starać się, aby
wyprowadzić kraj ze stanu niedorozwoju i zastoju gospodarki. Pojawia się
pewien wątek zbieżny z doktryną fizjokratów, tj. krytyka handlu godząca
w merkantylizm. Przy czym uzasadnienie jest inne u każdego z krytyków.
Fizjokraci wykazywali, że handel nie jest działalnością produkcyjną. Kupcy
należą do tzw. klasy jałowej, gdyż tylko rolnictwo może przynieść dochód
czysty, który tworzy nowe wartości ekonomiczne i jest faktycznym źródłem
bogactwa narodu. M ably rozważa moralne aspekty handlu. Nie zastanawia się,
czy zwielokrotnione operacje kupna i sprzedaży mogą przynieść dochód czysty
i jaka jest natura tego dochodu. Nadmierny rozwój handlu jego zdaniem
17 Op. cii., s. 78.
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podkopuje m orale narodu, zagraża jego szlachetności. Taki naród, jeżeli kocha
jeszcze wolność, może wkrótce ją sprzedać, jak paczkę to w aru 18. M ably
przestrzega więc przed nadmiernym rozwojem handlu, ale jednocześnie zarzuca
Polakom eksces przeciwny, tj. niewykorzystanie bogactw naturalnych kraju,
niedorozwój ekonomiczny, który rodzi tyle ubóstwa i który niszczy i upadla
dusze nie mniej, jak zbyt wielka namiętność wzbogacania się. Widzi on przy tym
pewne dodatkowe niebezpieczeństwo m oralne, gdyż M ably nawet wtedy, gdy
mówi się o gospodarce, nie zapomina się o szlachetności duszy. U boga szlachta
czuje się mimo wszystko wolna i suwerenna, ale gdy nie wystarcza na jej
potrzeby musi prostytuować się u stóp wielkich panów. Tak więc bogaci m ają
obyczaje książąt, a biedni obywatele - służących. Przesadna cnota ubóstwa staje
się wadą, jeśli przejdzie pewne granice - stwierdza M ably. Polsce brak sztuk,
rzemiosł, m anufaktur. Jeżeli istnieje pewien handel, to pozostawiony on został
w rękach Żydów, od których działalności gospodarczej Polska jest całkowicie
uzależniona, podobnie, jak od innych narodów, od których sprowadza produk
ty przemysłowe. M ably zachęca więc do zakładania w Polsce licznych m anufak
tur, które będą wykorzystywać miejscowe surowce. Wiąże z tym duże nadzieje
i liczy na zapanowanie powszechnego dostatku. Program M ably’ego w nie
których postulatach pokrywał się z tym, co proponował również Le Mercier, ale
i w tym zakresie ujawniają się rozbieżności. Pojawia się z góry przestroga przed
przekroczeniem granicy u m ia r k o w a n ia czy też złotego środka. Postuluje się
więc, aby Polacy nie dążyli jednak do zbyt dużego uprzemysłowienia, gdyż
przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie nałożyć mu hamulce - m a ono bowiem
piiiâtr/-*
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Le Mercier w swoim traktacie L ’intérêt commun des Polonais..., szeroko
rozwija temat konieczności ożywienia ekonomicznego Polski przez wykorzys
tanie jej surowców oraz bogatego zaplecza żywnościowego. Rozwój rzemiosła,
przemysłu, handlu zapewniłby konsumpcję lokalną, tzn. miejscowy rynek zbytu
na krajowe artykuły rolne i przemysłowe, bez konieczności eksportu za granicę.
Przy czym fizjokrata uzależnia przyszły rozwój ekonomiczny od niekrępowania
w niczym praw a w’îasnosci. M s tu w istocie na myśli postulaty liberalizmu
gospodarczego, czyli swobodne przejawianie inicjatywy ekonomicznej w działa
lności prowadzącej do maksymalizacji zysku, w oparciu o gospodarkę wolnokonkurencyjną wykluczającą interwencjonizm państwa, przeciwny idei samoregulacyjnej funkcji rynku. Między podejściem M ably’ego i Le M erciera do
kwestii rozwoju ekonomicznego leżą głębokie rozbieżności ideowe. Fizjokrata
wychodząc z koncepcji ładu fizyczno-moralnego akcentuje przede wszystkim
pierwszy człon tego pojęcia. Człowiek jako byt fizyczny musi zaspokajać
potrzeby swojej cielesności. Do tego konieczna jest obfitość przedmiotów
11 Du Gouvernement..., op. cit., s. 125.
19 Op. cit., s. 127.
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mogących zaspokoić te potrzeby20. Kładąc nacisk na korzystanie z nich
dochodzi się do pojęcia własności czy też praw a własności. Ten podział
własności w społeczeństwie nie może być równy, gdyż uzależniony jest od
różnicy sił i talentów poszczególnych jednostek oraz od ilości i efektów
wykonywanej pracy. W rezultacie fizjokraci nie kwestionują legalności czy też
zasadności istnienia w społeczeństwie dużych różnic majątkowych między
obywatelami. Chroni je od strony formalnej prawo własności. M ably przeciw
nie, chociaż stwierdza, że we współczesnym społeczeństwie różnice te zapuściły
zbyt głęboko korzenie i nie m ożna ich teraz usunąć, opowiada się za ideą
równości wszystkich jednostek ludzkich, a przynajmniej od strony moralnej
potępia nadużycia prawa własności, polegające na rosnącej koncentracji m ająt
ków i rozszerzaniu się sfery biedy21.

Siły zbrojne
W sprawach organizacji wojska istnieją pewne punkty zbieżne pomiędzy
M ab!y’m i Le Mcrcierem. Obydwaj uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest
sytuacja, gdy każdy obywatel jest zarazem żołnierzem. Ponieważ w Polsce
większość narodu nie m a praw obywatelskich, M ably proponuje, aby na razie
zaangażować wojska cudzoziemskie, najlepiej Szwajcarów. Aprobuje również
projekt Wielhorskiego, aby utworzyć oddziały piechoty, rekrutujące się z wy
branych mieszkańców każdej wsi i utrzymywane na jej koszt. Byłby to rodzaj
milicji. M iałaby ona również za zadanie strzec spokoju i bezpieczeństwa
wewnętrznego w czasie pokoju. Jednocześnie wiąże z tym projektem nadzieje na
proces stopniowego nadaw ania obywatelstwa chłopom, zwalniania ich od
pańszczyzny oraz przydzielania na własność ziemi. Mably sądzi, że ta nadzieja
wolności pozwoliłaby im zacząć się wiązać z losem państwa i wyrwać się ze
stanu ogłupienia, w jakim dotychczas pozostają22.
Le Mercier również uznaje konieczność zapewnienia Polsce oddziałów
regularnego wojska, gdyż poleganie na pospolitym ruszeniu w czasach, gdy
sztuka wojskowa udoskonaliła się, jest już niewystarczające. Odwaga i braw ura
- to za mało. Potrzebna jest dyscyplina i dobre wyszkolenie. Fizjokrata
przestrzega jednak przed tworzeniem wielkiej armii, gdyż taka budzi niepokój
sąsiadów, a nadto może stanowić zagrożenie dla własnego narodu. Podobnie
jak M ably, przewiduje on tworzenie oddziałów milicji, których wyszkolenie
zapewniłaby regularna armia. Zaleca Polakom wyrzeczenie się wszelkich
podbojów; zresztą polski system militarny jest temu przeciwny, ukierunkowany
20 U in te rit..., s. 4-5.
21 Du Gouvernement..., 129.
22 Op. cit., s. 137.
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tylko na obronę. Każdy obywatel powinien natom iast być zdolny do władania
bronią, aby wojska regularne miały za sobą cały naród. Mably wręcz propono
wał ogłoszenie deklaracji stwierdzającej, że „republika zadawala się ziemiami,
jakie posiada, zrzeka się aktualnie i na zawsze wszystkich projektów ambitnych
rozszerzenia granic i powrotu do prowincji, które niegdyś posiadała” 23. Z kolei
Le Mercier daje Polakom zalecenia całkiem w guście M ably’ego, aby dla
wzmocnienia tężyzny fizycznej wprowadzili wzorem Greków i Rzymian ćwicze
nia gimnastyczne dla dorosłych i młodzieży. Tego rodzaju igrzyska wdrażałyby
za wczasu do dyscypliny, porządku, subordynacji24. Fizjokrata liczy, podobnie
jak Mably, że wraz ze stopniowym wprowadzaniem reform, np. prawem
nabywania ziemi przez mieszczan, zwielokrotni się liczba obywateli i tym
samym potencjalnych obrońców ojczyzny. Krytykuje on utrzymywanie przez
wielkich panów w Polsce prywatnych wojsk. Zakłada, że w przyszłości ulegnie
to zmianie, a każdy szlachcic będzie zobowiązany do odbywania służby
wojskowej w pułku, do którego będzie przydzielony. Zarówno Mably, jak i Le
Mercier krytykują anarchiczną formę polskiego ustroju, jaką były zawiązywane
przez szlachtę konfederacje. Schlebiały one dumie wielkich panów. Jeżeli były
one nawet niekiedy koniecznym środkiem doraźnym dla ratowania państwa, to
w sumie lekarstwo okazywało się zabójcze na dłuższą m etę25. Filozof-ekonomista nie jest m ilitarystą również z nieco innych powodów, niż Mably. Jest to
właściwość całej ich szkoły. Wydatki wojskowe zagrażają rozwojowi ekonomi
cznemu państwa. Potęgę tworzą nie wielkie armie, lecz dobrobyt ludności.
Quesnay pisał w artykule Grains: „Wielkie armie wyczerpują państwo, liczna
ludność i wielkie bogactwa czynią je groźnym” 26.

Ocena obu projektów reform
W planach zmian ustrojowych dla Polski, napisanych przez M ably’ego,
Rousseau i Le Merciera, sprawą zasadniczą była ocena stopnia zagrożenia
niepodległości państwa przez szykujące się do rozbiorów ościenne mocarstwa.
Okazuje się, że żaden z tych projektów nie doceniał stopnia narastającego
niebezpieczeństwa upadku Rzeczypospolitej; w przeciwnym razie rady powinny
kłaść nacisk na wzmocnienie siły militarnej państwa. Oczywiście nie było to
rzeczą prostą i zależało od całokształtu reform społeczno-politycznych i ekono
micznych, decydujących o możliwości takiego wzmocnienia. Rousseau chciał
tylko oprzeć się na pospolitym ruszeniu i ewentualnie oddziałach milicji
23 Op. cit., s. 121.
24 L ’intérêt..., op. cit., s. 90.
25 Op. cit., s. 15 oraz Du Gouvernement..., s. 21.
26 F. Quesnay, Grains, w: François Quesnay et Physiocratie, t. II, Paris 1958, s. 484.
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rekrutujących się z mieszczan. Liczono na polskie deklaracje o wyrzeczeniu się
podbojów. Le Mercier stwierdzał, że Polska jest potrzebna innym krajom, jako
partner handlowy, kraj o bogatych surowcach, ale nie przewidywał, że państwa
sąsiednie mogą drogą podboju sięgnąć po te naturalne bogactwa. Przypuszczał,
że interwencja Rosji i Prus w Polsce podyktowana była tylko chęcią zabez
pieczenia praw mniejszości religijnych popieranych przez te państwa, jako
współwyznawców. M ably co prawda wskazywał na niebezpieczeństwo grożące
Polsce ze strony Rosji. Pisał, że Polska z tytułem republiki nie będzie w istocie
niczym innym, jak prowincją Rosji, jeżeli nie wypędzi jej wojsk. Nie należy
liczyć na jej gwarancje i dobrodziejstwa. Polska m a bowiem niepodległość
podtrzymywaną przez obcą protekcję. Przyjęła ona konstytucję najbardziej
korzystną dla jej sąsiadów. Pozostała barbarzyńska, podczas gdy graniczące
z nią państwa wyszły z tego stanu i wzmocniły się. Dlatego też, mogąc być
przecież ich naturalnym sojusznikiem, była przez nie lekceważona27. M ably
kreślił więc plan reform, który miałby wzmocnić państwo przez naprawę jego
ustroju politycznego i ekonomicznego. Jednakże nie są to jakieś postulaty
utopijne, które miałyby nagiąć Polskę do jego ideałów czy wysublimowanych
wartości moralno-politycznych. Uwzględniał on stan świadomości polskiego
społeczeństwa, a przede wszystkim szlachty, gdyż tylko ona posiadała prawa
polityczne. Brał pod uwagę zastarzałe przesądy polityczne. Uwzględniał feudal
ną strukturę polskiego rolnictwa. Nie liczył na możliwość jej szybkiej przebudo
wy. Zalecał szereg stopniowych reform, które zawsze powinny być poprzedzone
przyzwyczajeniem opinii i umysłów do mających nastąpić przemian. N iem ożna
mu też zarzucić doktrynerstwa, sztywnego trzym ania się wcześniej przyjętych
założeń i poglądów. Był zwolennikiem ustroju republikańskiego, nieprzychyl
nym i zawsze czujnym wobec władzy monarchicznej skłonnej do uzurpacji
i absolutyzmu. Jednakże w sytuacji Polski, trawionej bakcylem anarchii, stanął
na stanowisku, że należy wzmocnić tę władzę; zamienić nawet monarchię
elekcyjną na dziedziczną, gdyż miałaby ona szansę wyprowadzić kraj z zamętu
politycznego i upadku ekonomicznego. To jednak, co M ably proponował
w zakresie wzmocnienia obronności państwa, należy uznać za niewystarczające.
M ably i Le Mercier przy ocenie instytucji politycznych polskiego ustroju musieli
sugerować się informacjami uzyskanymi od konfederatów barskich. Co do
M ablly’ego, były to - jak mówiliśmy - materiały przekazane przez Wielhorskiego. Jeśli chodzi o Le Merciera, nie ma wprawdzie pewności, że była to ta
sama informacja i inspiracja pochodząca od tej samej osoby. Jednakże treść
rozprawy L ’intérêt commun des Polonais..., wskazuje, że fizjokrata musiał
nabrać przekonań na temat ustroju społeczno-politycznego Polski na podstawie
ideologii sarmacko-republikańskiej konfederatów barskich, której najlepszym
wyrazicielem, stał się w swoich publikacjach, kuchmistrz litewski M ichał
27 Du Gouvernement..., op. cit., s. 3-8.
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Wielhorski. Charakterystyczne jest, że Le Mercier zrezygnował ze swoich ideałów
legalnego despotyzmu, tj. nieograniczonej monarchii dziedzicznej przekreślającej
monteskiuszowski podział władz. Zaakceptował polski model parlamentaryzmu:
sejm, senat, sejmiki. Wiarę natomiast w możliwość pozytywnych przemian
filozof-ekonomista łączył przede wszystkim z postawieniem na czołowym miejscu
w ustroju Polski właściwie rozumianego prawa własności. Byłoby to przekształce
nie tego prawa, dotychczas noszącego charakter feudalny, w nowoczesną
instytucję ekonomiczno-polityczną obejmującą swym zasięgiem całe społeczeńst
wo. Le Mercier obsesyjnie powtarza ten postulat i prezentuje głęboką wiarę
w pewien autom atyzm korzystnych przemian, skoro tylko własność, zwłaszcza
własność ziemska, zostanie upowszechniona w całym społeczeństwie.
Le Mercier lansuje również w swym projekcie koncepcję jedynego podatku
od ziemi. Jednakże odsyła czytelników swego traktatu do pracy innego
przedstawiciela tej samej szkoły, doktora Quesnaya, tj. Nicolasa Baudeau,
który opublikował już wcześniej swoje Avis économique aux citoyens éclairés de
la République de Pologne sur la manière de percevoir le revenu public, Amsterdam
- Paris 1772 (poprzednio rozprawa ta została wydrukowana w czasopiśmie
fizjokratów - „Éphémérides du Citoyen”). Gdy sięgniemy do tej pracy
mówiącej o zreformowaniu w Polsce systemu podatkowego na modłę fizjokratyczną, możemy mieć wątpliwości, czy system impôt unique i zrezygnowanie
z podatków pośrednich, uzdrowiłoby stan polskich finansów. W każdym razie
system ten zmierzał, cokolwiek by o nim sądzić, do skuteczniejszego opodat
kowania właścicieli ziemskich. Przecież w Polsce przede wszystkim dochody
z ziemi były główną podstaw ą bogactwa i egzystencji całego narodu, jakkolwiek
bardzo nierówno były one podzielone. Baudeau w końcowej części swego
projektu podlicza ile dochodu może przynieść skarbowi państwa proponow ana
przezeń reforma systemu fiskalnego. Potem przelicza to na potrzeby wojska,
którego powołanie i zorganizowanie na odpowiednim poziomie uznaje za
warunek niezbędny zachowania bytu państwa. Tutaj nie stawia się na szlachec
kie pospolite ruszenie, ale na nowoczesne oddziały piechoty i artylerię. Przecież
Polska w okresie Sejmu Czteroletniego, jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji
3 M aja w 1791 r., chciała powołać pod broń stutysięczną armię. Wówczas
uchwalono podatek 10 grosza od właścicieli ziemskich, który odpowiadał
postulatom fizjokratów. Jednak stało się to już za późno, a także nie udało się
go ściągnąć w takiej wysokości, w jakiej przewidywano. Nie m ożna było
w związku z tym powołać pod broń planowanego kontyngentu wojska.
Le Mercier, stawiając przed Polakami zadanie usytuowania na czele ich
prawodawstwa właściwie rozumianego prawa własności ulega jednocześnie
pewnej utopii myślenia prawno-naturalnego, typowego dla jego epoki, z właś
ciwym mu ahistoryzmem. Jest to przeświadczenie, że odpowiednio przemyślany
system prawodawstwa może mieć zastosowanie właściwie do każdego społe
czeństwa. Wynikało to u fizjokratów chociażby z konstrukcji ładu fizycz

84

Marek Blaszkę

no-moralnego, pewnego modelu i koncepcji natury ludzkiej, którego realizacja
musiałaby być zarazem kresem historii. Jakkolwiek filozofia społeczna M ably’ego również obraca się w kręgu myślenia praw nonaturalnego, to jednak
w odniesieniu do Polski nie przeważa tu element utopii. Ustępuje on miejsca
tendencji do przebudowy społeczeństwa w drodze stopniowych reform. M ożna
powiedzieć, że M ably w większym stopniu niż fizjokrata uwzględnia poziom
rozwoju cywilizacyjnego szlacheckiej Rzeczypospolitej. Zaleca powolne prze
miany, które muszą liczyć się ze stanem świadomości społecznej. Bierze pod
uwagę trwałość nawyków, przyzwyczajeń, przesądów, na których opór musi
natrafić każdy reformator. D oradza nawet pewne socjotechniki mające ułatwić
wprowadzenie proponowanych zmian. Jest więc realistą. Jego plan miał być
przeznaczony do bezpośredniej realizacji. Nie był marzeniem o idealnym
społeczeństwie, które odrzuciło prywatną własność i żyje w stanie doskonałej
równości, który to wątek pojawiał się przecież w pisarstwie M ably’ego.
Natom iast prawo własności, które stawia na pierwszym miejscu wszystkich
przemian Le Mercier, przerasta właśnie w pewną utopię. Zawiera ono w sobie
nadzieję na pewien automatyzm przemian cywilizacyjnych, pod warunkiem
odpowiednich unormowań legislacyjnych. Nie uwzględnia tego, że prawne
pojęcie własności jest historycznie zmienne. Jego zakres, forma, i treść ulegają
przeobrażeniom uzależnionym od stopnia rozwoju określonego społeczeństwa.
Z jednej strony, fizjokrata zdawał sobie sprawę z zapóźnienia Polski w tym
rozwoju i nie zalecał zbyt gwałtownych przemian, chociażby w stosunkach
społeczno-ekonomicznych w rolnictwie. Z drugiej strony, kładzie jednak nacisk
na instytucję własności jako sprawcę i gwaranta pożądanych przekształceń,
jako czynnik samoregulujący te przemiany. Odwraca tym sposobem porządek
rzeczy. To nie prawo własności pojawiające się niczym deus ex machina nadaje
kierunek procesom życia społecznego, ale odwrotnie, odpowiedni kształt prawu
własności nadaje stopień zaawansowania, komplikacji i rozwoju układów
ekonomiczno-politycznych w organizmie społecznym. U Le M erciera znajduje
więc odbicie typowo oświeceniowy schemat myślenia. Jest to zamknięty krąg
prawa, ustroju państwowego i obyczajów wzajemnie na siebie oddziałujących.
Przerywa go oświecony władca, u fizjokratów monarcha-suweren, który jedno
cześnie zmienia obyczaje i wprowadza nowe prawo kształtujące ustrój państwa.
Wydaje się, że Le Mercier liczył również w Polsce na taki porządek przemian,
jakkolwiek w Rzeczypospolitej prawdziwym suwerenem nie był m onarcha, lecz
przede wszystkim naród szlachecki, wypowiadający swą wolę poprzez jego
parlament. M ably, który zawsze dostrzegał niebezpieczeństwo nadużyć w nie
krępowanym niczym prawie własności, tym samym był daleki od przypisywania
instytucji własności takich funkcji samoregulacyjnych, które upatrywał w niej
Le Mercier. Wykazał więc, m ożna sądzić, więcej realizmu i krytycyzmu niż
fizjokrata w ocenie sytuacji społeczno-historycznej Polski, planując naprawę jej
ustroju, którą przedstawił konfederatom barskim.
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Projets de réformes pour la Pologne par deux adversaires:
Mably et Le Mercier de la Rivière

Résumé

Dans son article l’auteur rappelle précisément ces deux projets sociaux et politiques
concernant la Pologne, et qui mériteraient une comparaison détaillée, vu que les idées de
leurs auteurs respectifs soient bien différentes.
A peu près à la même époque ou Mably ( D u gouvernem ent et des lois de la P ologne) et
Rousseau (C on sidération sur le gouvernem ent de P o lo g n e), rédigaient leurs projets
d’assainissement de la République Polonaise, menacée des partages et de la perte de
l’indépedance politique, le fameux physiocrate, Le Mercier de la Rivière, terminait son
traité au même sujet: L ’intérêt commun des P olonais ou M ém oire sur les m oyen s de
pacifier p ou r toujours les troubles actu els de la Pologne, en perfectionnant son gouver
nem ent et conciliant ses véritables intérêts avec les véritables in térêts des autres peuples.

Or, ce traité n ’a jamais été publié. Il fut cependant retrouvé sous forme de manuscrit
aux Archives N ationales à Paris par un historien polonais, le professeur Władysław
Konopczyński. Il porte la signature K 1317, n °4 , et contient 108 pages (sans 12 pages qui
manquent). Konopczyński écrivit sur ce manuscrit un bref article en allemand (M e rcier
de la R ivière, R atsch làge fu r Polen - „Bulletin international de l’Académie des Sciences
de Cracovie, classe de philologie, d ’histoire et de philosophie,” 1917, pp. 60-66), en
publiant ensuite, en 1924, un article pareil en polonais (dans une revue polonaise:
„Themis Polska”). Konopczyński suggère que c’était l’évêque polonais Ignacy Massalski
qui, lors de son séjour à Paris dans les années 1771-1772, qui coïncidaient avec l’activité
de la confédération de Bar, aurait du inspirer et même commander ce traité à Le Mercier
de la Rivière. En examinant le caractère de l’écriture dans les lettres de Le Mercier de la
Rivière à N ikita Panin, Konopczyński découvrit le véritable auteur du manuscrit.
La comparaison des projets de M ably et de Le Mercier de la Rivière, concernant la
Pologne, dit l’auteur, pourrait être d ’autant plus intéressante que M ably avait déjà
vivement polem isé avec l’auteur de L ’ordre naturel e t essen tiel des so ciétés p o litiqu es.
L’article du professuer Konopczyński mis à part le traité du fameux physiocrate fut
également commenté (bien que de façon plutôt superficielle) par le professeur Ambroise
Jobert, dans son ouvrage: M a g n a ts polon ais e t p h ysio cra tes fra n ça is, Dijon 1941, pp.
45-51. Finalement, un auteur de plus, L.P. M ay, consacre au même traité une notice de
4 pages dans son livre M ercier de la R ivière —économ iste, Paris 1976.

