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(Trechos do livro: Projeto de constituição para a Córsega 
- subtítulos e seleção do Prof. Laerte)
Propriedade subordinado ao bem público - "Longe de querer que o Estado seja pobre, desejaria, pelo contrário, que possuísse tudo e que cada um só tivesse sua parte, nos bens comuns, proporcionalmente aos seus serviços. A aquisição de todos os bens dos egípcios, realizada por José para o rei, teria sido boa, se não fora demasiada ou insuficiente. Sem entrar, porém, em considerações que me distanciariam de meu assunto, basta esclarecer aqui minha opinião, que absolutamente não pretende destruir a propriedade particular, pois isso é impossível, mas restringi-la aos mais estreitos limites, dar-lhe uma medida, uma regra um freio que a contenha, que a dirija, que a subjugue e que sempre a mantenha subordinada ao bem público. Em uma palavra, desejo ver tão grande e tão forte a propriedade do Estado, e tão fraca e pequena a dos cidadãos, quanto seja possível. Evito, por isso, atribuí-la a coisas nas quais o proprietário particular disponha de pleno domínio como, por exemplo, ao dinheiro que facilmente se pode esconder à inspeção pública" (pág. 216)
A ilegitimidade do poder civil quando exercido pelas riquezas - "O poder civil se exerce de dois modos; um, legítimo, pela autoridade; outro, abusivo, por meio das riquezas. Onde quer que dominem as riquezas, encontram-se separados o poder e a autoridade, porque os meios de adquirir a riqueza e os meios de chegar à autoridade não sendo os mesmos, raramente são empregados pelas mesmas pessoas. Então, o poder aparente reside nas mãos dos magistrados, e o poder real, na dos ricos. Num tal governo, tudo anda ao sabor das paixões dos homens, nada tende para o objetivo da instituição. Acontece, então, dividir-se o objeto da cobiça - uns aspiram à autoridade, para vender seu uso aos ricos e enriquecer-se; outros, mais numerosos, vão diretamente às riquezas, com as quais têm certeza de um dia adquirir o poder, comprando seja a autoridade, seja aqueles que são seu depositários. Suponhamos que, num Estado assim constituído, por um lado as honras e a autoridade sejam hereditárias e, por outro, os meios de adquirir as riquezas, que só estão ao alcance de um pequeno número, dependam do crédito, dos favores, dos amigos. Será, então, impossível que, enquanto alguns aventureiros corram à fortuna e dela passem, por etapas, aos empregos, não venha um desencorajamento universal a dominar o grosso da nação e não a lance na inércia. Geralmente, pois, em toda a nação rica, o governo é fraco e atribuo esse qualificativo tanto àquele que só age com fraqueza, quanto àquele que, para se manter, carece de meios violentos, o que vem a dar no mesmo. " (pág. 222)
"Que todo o mundo viva e ninguém enriqueça - este, o princípio fundamental da prosperidade da nação, e a política que proponho procura, no que lhe compete, atingir o mais diretamente possível esse objetivo." (pág. 211)
Dinheiro e escravidão - Onde reina o dinheiro, aquele que o povo dá para manter sua liberdade é sempre o instrumento de sua escravidão, e o dinheiro que hoje paga voluntariamente, amanhã se empregará para forçá-lo a pagar." (pág. 224)
"(O dinheiro) esvai-se e funde-se nas destinações particulares - junta-se com uma finalidade e dispersa-se com outra; o povo paga para que o protejam e aquilo que dá, serve para a sua opressão. Daí resulta que um Estado rico em dinheiro sempre é fraco, e que um estado rico em homens é sempre forte." (pág. 194)

