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Witaj Maj, Trzeci Maj!
Konstytucja 3 Maja należy do najdonioślejszych i wydawałoby się, najbardziej znanych wydarzeń z
dziejów Polski. Jest najważniejszym dziełem Sejmu Czteroletniego, który właśnie jej uchwaleniu
zawdzięcza miano Sejmu Wielkiego. Od trzydziestu lat ponownie w jej rocznicę obchodzone jest
najważniejsze święto narodowe. Przypomnijmy zatem, czym była Konstytucja i dlaczego w
naszych dziejach zajmuje tak ważne miejsce.
Można powiedzieć, że korzenie Konstytucji sięgają początków XVIII wieku. Rzeczpospolita
Obojga Narodów po siedemnastowiecznych wojnach okres świetnosci miała już dawno za sobą. W
czasie panowania Augusta II Mocnego praktycznie utraciła suwerenność, stając się rosyjskim
protektoratem; wschodnie imperium miało gwarantować stałość ustroju Polski. Ustrój ten zaś już od
dawna nie funkcjonował tak dobrze jak w "Złotym Wieku" XVI. Był też rażącym anachronizmem
w ówczesnej Europie, wśród coraz bardziej ekspansywnych państw absolutystycznych.
Teoretycznie w ramach stanu szlacheckiego istniała demokracja – "szlachcic na zagrodzie"
(właściciel niewielkiego majątku) miał być "równy wojewodzie" (magnatowi). W praktyce
zapanowała oligarchia, a na sejmach i sejmikach niejeden drobny szlachcic był po prostu
marionetką magnatów. A wielu z nich nawet nie kryło swych powiązań z ościennymi dworami.
Już w pierwszej połowie XVIII w. oświeceniowi pisarze polityczni, tacy jak Stanisław DuninKarwicki, Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław Leszczyński i Stanisław Konarski, krytykowali w
swoich dziełach ustrój oparty na zasadzie "liberum veto" i słabości władzy wykonawczej oraz
proponowali nowe sposoby sprawowania rządów w Rzeczypospolitej.
Powiadano, że "Polska nierządem stoi"... Naiwni myśleli, że skoro Polska jest słaba i nikomu nie
zagraża, to zapewne nikt jej nie zaatakuje. Ale pierwszy rozbiór był szokiem i doprowadził do
przełomu w myśleniu o reformach państwa. Sejm rozbiorowy stworzył także Komisję Edukacji
Narodowej, z którą związana była część przyszłych współtwórców majowej Konstytucji.
Nie miejsce tu na szczegółowe omawianie kolejnych dziesięcioleci panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego [il. 1]. Ale niespodziewanie dalekosiężne skutki miała mieć wojna rosyjskoturecka, która wybuchła w 1787 r. Król, postrzegany wręcz jako marionetka Katarzyny II [il. 2],
liczył na to, iż włączając się do wojny wzmocni swoją pozycję wobec Rosji i paradoksalnie bardziej
się od niej uniezależni. Zatwierdzić sojusz polsko-rosyjski i włączenie się do wojny z Turcją miał
właśnie sejm zwołany w 1788 r. Tymczasem posłowie postanowili wykorzystać sejm do zerwania
związków z Rosją.
Sejm zawiązał konfederację – co oznaczało, że nie działało "liberum veto" – i przystąpił do
realizacji reform. Już w 1788 r. zlikwidowano Radę Nieustającą. Wprawdzie była pierwszym w
Polsce rzadem w nowoczesnym rozumieniu, ale utworzona została na polecenie Rosji i miała
hamować ewentualne reformy. Pod koniec 1789 r. ulicami Warszawy przeszła "czarna procesja"
przedstawicieli 141 miast [il. 3]. Przewodził nim prezydent Warszawy Jan Dekert (1738-1790) [il.
4], a inicjatorem zgromadzenia był ks. Hugo Kołłątaj (1750-1812) [il. 5]. Mieszczanie domagali się
przyznania praw publicznych, w tym prawa do nabywania ziemi i karier na wyższych urzędach
świeckich i kościelnych (zakazane im w 1496 r.) oraz nietykalności osobistej i majątkowej (tzw.
zasada neminem captivabimus). Domagano się także udziału mieszczan we władzy ustawodawczej.
Część postulatów zrealizowało prawo o miastach z 18 kwietnia 1791 r.
Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego:
Stanisław Małachowski herbu Nałęcz (1736-1809) [il. 6], ks. Hugo Kołłątaj herbu Kotwica (17501812), Julian Ursyn Niemcewicz herbu Rawicz (1758-1841) [il. 7], Ignacy Potocki herbu Pilawa
(1750-1809) [il. 8] i Tadeusz Matuszewicz herbu Łabędź (1765-1819) [il. 9]. Z czasem ich liczba
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wzrosła do 60 osób. Sprzyjał im król. Zastanawiano się nad kształtem reformy analizowano m.in.
konstytucję amerykańską [il. 10] i prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego.
Przegłosowanie Konstytucji zaplanowano na okres niedługo po Wielkanocy (w 1791 r. przypadała
24 kwietnia), gdy większość posłów jeszcze nie powróciła ze swych majątków, często oddalonych o
setki kilometrów. 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim (dziś Pałac Prezydencki) odczytano
projekt ustawy. Tego samego dnia przeciwnicy reform obradowali w domu posła nadzwyczajnego
Rosji Jakowa Iwanowicza Bułhakowa herbu Syrokomla (1743-1809) [il. 11].
3 maja rano odczytano specjalnie dobrane depesze dyplomatyczne sugerujące, że Polsce grozi
kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla, aby "odkrył widoki swoje ku ratowaniu
ojczyzny”. Stanisław August odparł, że jest nim uchwalenie reformy. Natychmiast przegłosowano
uchwalenie Konstytucji. Odbyło się to w Sali Senatorskiej, praktycznie w warunkach zamachu
stanu: na Zamku Królewskim znajdowało się zaledwie 182 posłów i senatorów (spośród około
500), w tym 72 przeciwników Konstytucji; 28 później podpisało protest przeciwko jej uchwaleniu
(niektórzy jednak wycofali następnie swe podpisy). Można się domyślać, że przy pełnym składzie
izb sejmowych projekt nie miałby szans na uchwalenie, gdyż przywiązanie do starego ustroju wciąż
było silne. Sam Zamek obstawiony był przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego
(1763-1813) [il. 12] oddziały garnizonu warszawskiego. Wokół gromadził się tłum, który z
entuzjazmowem przyjął uchwalenie reformy. Wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli
posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król
do katedry z uwagi na bezpieczeństwo udał się łączącym ją z Zamkiem bezpośrednim przejściem.
5 maja Konstytucję wpisano do ksiąg grodzkich warszawskich, co było równoznaczne z jej
wejściem w życie. 7 maja marszałkowie sejmowi (Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor
Sapieha) wydali uniwersał, ogłaszający uchwalenie Konstytucji. Głosił on m.in.: Ojczyzna nasza
już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym.
Opadły pęta niewoli i nierządu. 10 maja 1791 r. powołano do życia Zgromadzenie Przyjaciół
Konstytucji Rządowej Fiat Lux. Można powiedzieć, że było jednocześnie klubem parlamentarnym i
partią polityczną (pierwszą w Polsce). Wśród jego 213 członków znalazł się założyciel Kuźnic
Tomaszowskich, poseł na Sejm Czteroletni – Tomasz Adam Ostrowski (1735-1817) [il. 13].
Konstytucja
[https://polona.pl/item/ustawa-rzadowa-prawo-uchwalone-dnia-3-maia-roku1791,MTE5NjI3Mw/5/#info:metadata] składała się z jedenastu artykułów: I. Religia panująca. II.
Szlachta. Ziemianie. III. Miasta i Mieszczanie. IV. Chłopi. Włościanie. V. Rząd czyli oznaczenie
władz publicznych. VI. Sejm czyli władza prawodawcza. VII. Król, władza wykonawcza. VIII.
Władza sądownicza. IX. Regencja. X. Edukacja dzieci królewskich. XI. Siła Zbrojna Narodowa.
Zgodnie z duchem oświecenia wprowadzono Monteskiuszowski trójpodział władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przyjęto zasadę umowy społecznej: " Wszelka władza w
społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu". Potwierdzono wszystkie prawa i
przywileje szlacheckie, uznając jednocześnie szlachtę za "najpierwszych obrońców wolności i
niniejszej konstytucyi" – prawa miały więc łączyć się z obowiązkami wobec Ojczyzny. Sejm miał
być "zawsze gotowy", a posłowie wybierani co dwa lata. Głosowanie w sejmie miało się zawsze
odbywać większością głosów – zlikwidowano liberum veto. Przewidziano potrzebę ewentualnych
zmian Konstytucji w przyszłości, gdy będzie wiadomo, jak funkcjonuje określony nią ustrój. Miał
się nimi zajmować nadzwyczajny sejm konstytucyjny zwoływany co 25 lat. Zniesiono wolną
elekcję i wprowadzono monarchię dziedziczną (ponieważ Stanisław August Poniatowski nie był
oficjalnie żonaty, króle miał zostać po nim elektor saski Fryderyk August (1750-1827) [il. 14], a
następnie jego potomkowie w linii męskiej – córka elektora, Maria Augusta Nepomucena (17821863) [il. 15], została ogłoszona polską infantką). Uchwalone 18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach
(Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej) uznano za część Konstytucji.
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Chłopów wzięto "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Religia rzymskokatolicka pozostała
panującą, ale jednocześnie gwarantowano wolność wszystkich wyznań.
W ciągu roku Konstytucja miała czternaście wydań w języku polskim (w łącznym nakładzie ok. 2030 tysięcy egzemplarzy) [il. 16], nie licząc przedruków w prasie. Przetłumaczono ją na język
litewski [il. 17] [https://lt.wikisource.org/wiki/Lenkijos_Karalyst%C4%97s_ir_Lietuvos_Did
%C5%BEiosios_Kunigaik%C5%A1tyst%C4%97s_konstitucija], angielski (opublikowany już w
1791 r. Londynie [il. 18] i przedrukowywany w prasie brytyjskiej) i francuski [il. 19]
(opublikowany w tym samym roku w Paryżu).
Trzy oryginalne rękopisy Konstytucji znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w
Warszawie (w księgach: Metryki Litewskiej, Archiwum Publicznego Potockich i Archiwum Sejmu
Czteroletniego [il. 20].
Wyjaśnienia wymaga nazwa dokumentu. Mówimy o Konstytucji, ale oryginalnie akt uchwalony 3
maja 1791 r. nazywano Ustawą Rządową. Skąd ta różnica? W ówczesnym języku polskim
konstytucją nazywano po prostu każdą ustawę sejmową. Ustawą zaś nazwano akt wyższego rzędu.
Natomiast rząd w osiemnastowiecznej polszczyźnie to tyle, co ustrój państwa. Dopiero później
słowo "konstytucja" przyjęło znaczenie "ustawy zasadniczej". Nawiasem mówiąc, "ustawą" jeszcze
na początku XX wieku nazywano np. statut stowarzyszenia.
Już 5 maja 1791 r. postanowiono, że rocznica uchwalenia Konstytucji będzie świętem narodowym.
Obchodzono je tylko raz w państwie, którego ustrój regulowała. 3 maja 1792 r. król w sąsiedztwie
Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, mającej być
wotum za uchwalenie Konstytucji. Wkrótce wrogowie reform spod znaku konfederacji targowickiej
doprowadzili do rosyjskiej interwencji. Niestety, także król przystąpił do Targowicy... Opanowanie
kraju przez wojska Katarzyny II i przejęcie władzy przez targowiczan oznaczał obalenie
Konstytucji. Wszystkie postanowienia Sejmu Czteroletniego zostały cofnięte. W ciągu trzech lat
dwa kolejne rozbiory wymazały Rzeczpospolitą Obojga Narodów z mapy Europy.
Dla Polaków Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres
zaborów. Odniesienia do Konstytucji 3 Maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa
Warszawskiego. Nawet car Aleksander I nadając w 1815 r. konstytucję Królestwu Polskiemu
sugerował, że odwołuje się do ustawy z 3 maja 1791 r. Na czele komisji opracowującej projekt (w
oparciu o tezy przygotowane przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego) stał Tomasz Adam
Ostrowski i właśnie z księgą Konstytucji z 1815 r. został sportretowany przez Marcella
Bacciarellego.
Wkrótce wszyscy zaborcy zabronili świętowania rocznicy majowej Konstytucji. Była jednak
obchodzona w kraju (nielegalnie), jak i w skupiskach Polaków na emigracji.
Podczas powstania listopadowego często odwoływano się do Konstytucji 3 Maja. W samą
czterdziestą rocznicę, 3 maja 1831 r. przyrodnik i pedagog Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) [il.
21] opublikował Traktat o Wiecznym Przymierzu Między Narodami Ucywilizowanymi - Konstytucję
dla Europy. W latach 1839-1848 w Paryżu ukazywało się czasopismo "Trzeci Maj" wydawane
przez Ludwika Orpiszewskiego (1810-1875) i Janusza Woronicza (1805-1874); od 1843 r. było
organem Towarzystwa Insurekcyjno-Monarchicznego Fundatorów i Przyjaciół Trzeciego Maja
[https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/391#structure].
Po odzyskaniu niepodległości, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe
ustawą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do
1946 r., kiedy w wielu miastach doszło do brutalnie stłumionych demonstracji studenckich
(najdramatyczniejszy przebieg miały w Krakowie, gdzie padli zabici i ranni – ta tragedia wciąż jest
mało znana, pozostając w cieniu Czerwca '56 w Poznaniu i Grudnia '70 na Wybrzeżu). Odtąd
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zabroniono publicznego świętowania; od 1947 r. 3 maja był dniem roboczym, choć formalnie
święto zostało zniesione dopiero w 1951 r. (nie wymieniała go ustawa z 18 stycznia tegoż roku o
dniach wolnych od pracy). Dopiero w 1981 r. ponownie władze świętowały to historyczne
wydarzenie. Przypadła wtedy 190. rocznica. Aby przeciwstawić się niezależnym obchodom
organizowanym przez "Solidarność", 3 maja ogłoszono świętem Stronnictwa Demokratycznego
(jednej z tzw. partii satelickich). Tak już zostało do końca lat 80. Święto Narodowe Trzeciego Maja
przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia). Odtąd znów jest to
najważniejsze święto narodowe.
Od 2009 r. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest także świętem państwowym Republiki
Litewskiej. W kraju, będącym przez wieki częścią Rzeczypospolitej, zarówno historycy jak i
społeczeństwo coraz bardziej uświadamiają sobie znaczenie udziału Litwy w tworzeniu Konstytucji
3 Maja i zaczynają ten fakt doceniać.
Uchwalenie Konstytucji miało swój oddźwięk w kulturze polskiej. Inspirowanych nią utworów
powstało wiele, toteż skupmy się na tych najbardziej znanych. Już w 1791 r. powstał "Polonez
Trzeciego Maja" [https://www.youtube.com/watch?v=69JzuARbZHg] z muzyką Aleksandra
Rodowskiego (dokładne lata życia nieznane) i słowami (prawdopodobnie) Franciszka Dionizego
Kniaźnina (1750-1807) [il. 22]. Do tego właśnie utworu odwoływał się Adam Mickiewicz (17981855) w "Koncercie Jankiela" [https://www.youtube.com/watch?v=Mb2KCHFx32Y] z XII księgi
"Pana Tadeusza". W czasie powstania listopadowego Rajnold Suchodolski (1804-1831) napisał
wiersz "Witaj, majowa jutrzenko" (znany też jako "Mazurek Trzeciego Maja", gdyż śpiewano go na
melodię
mazurka),
który stał
się
jedną
ze
znanych
pieśni
patriotycznych
[https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8] i swą popularnością przyćmił starszy o 40 lat
"Polonez". W stulecie uchwalenia majowej Konstytucji, w 1891 r. Jan Matejko (1838-1893) [il. 23]
namalował obraz "Konstytucja 3 Maja" [il. 24]. Przedstawia moment, kiedy tłum złożony z posłów,
senatorów, wiwatujących warszawiaków zmierza do katedry, by zaprzysiąc tekst Konstytucji.
Centralną postacią jest tu marszałek sejmu Stanisław Małachowski, triumfalnie niesiony na
ramionach tłumu. Jak inne obrazy Matejki, także ten ma charakter symboliczny. Nie wszystkie
namalowane osoby były podczas tego wydarzenia w czasie rzeczywistym, niektóre już wtedy nie
żyły (np. prezydent Warszawy Jan Dekert). To właśnie ekspresja, przekazanie nastroju, wagi tego,
co się zdarzyło, objęcie w krótkiej scenie malarskiej wielu różnych wydarzeń – powoduje, że obraz
mistrza Jana bardziej zapada w pamięć i jest nieporównywalnie bardziej znany, niż rysunek Jana
Piotra Norblina (1745-1830) [il. 25] czy oparty na nim obraz Kazimierza Wojniakowskiego (17711812) [il. 26].
Konstytucję upamiętniają liczne medale, np. z 1791 [il. 27], 1891 [il. 28], 1916
[https://www.muzeum.chorzow.pl/pl/216-konstytucja-3-maja], 1925, 1981 i 1991 r., znaczki
pocztowe z 1938 [il. 29] i 1991 r. [il. 30-31], monety z 1991 r. [il. 32-33].
Na koniec szczypta kontrowersji – przyjmujemy powszechnie, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą
w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.). Ale czy tak w istocie było? Pojawiają
się jednak opinie, że zarówno polską, jak i amerykańską ustawę zasadniczą poprzedzała konstytucja
Republiki Korsykańskiej z 18 listopada 1755 r., obowiązywać do 1769 r., kiedy Korsykę opanowały
wojska francuskie. Miała przewidywać trójpodział władzy i powszechne prawa wyborcze. Niestety,
nie sposób dotrzeć do oryginału. Dostępny tekst francuski [https://www.contreculture.org/SP
%20Constitution%20corse%201755.html] nie zawiera natomiast sformułowań sugerowanych przez
internetowe opracowania i przypomina bardziej połączenie kodeksu cywilnego i karnego niż
konstytucję. Pozycja naszej Konstytucji 3 Maja jako pierwszej w Europie nie wydaje się zatem w
świetle powyższego zagrożona.
dr Daniel Warzocha
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