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Wprowadzenie

Ustawa Rządowa 3 maja 1791 r.

Dorobek ustawodawczy sejmu obradującego w latach 1788–1792 pod wę-
złem konfederacji, zwanego zazwyczaj Czteroletnim lub Wielkim, obejmuje 
489 uchwalonych konstytucji. Tylko jeden spośród uchwalonych wtedy ak-
tów prawnych zyskał nieśmiertelność – w wieku XIX, w czasach zaborów, stał 
się punktem odniesienia oraz źródłem natchnienia i  inspiracji. Po odzyska-
niu niepodległości dzień jego przyjęcia został polskim świętem narodowym. 
Mowa oczywiście o uchwalonej w dniu 3 V 1791 r. Ustawie Rządowej, zna-
nej powszechnie jako Konstytucja 3 maja. Archiwum Główne Akt Dawnych 
ze względu na przechowywanie w  swoim zasobie wielu cennych materiałów 
archiwalnych dotyczących Konstytucji, w tym oryginalnych rękopiśmiennych 
egzemplarzy tekstu, jest w sposób szczególny predestynowane do upowszech-
niania wiedzy o Konstytucji 3 maja i o czasach, w których została ona uchwa-
lona. Celem tej prezentacji jest pokazanie wybranych dokumentów pozwala-
jących na ukazanie dróg prowadzących do uchwalenia, po ponad dwóch latach 
obrad, pierwszej na kontynencie europejskim nowoczesnej konstytucji przy-
jętej w sposób demokratyczny i jej dalszych losów. Pochodzą one z zespołów 
i zbiorów archiwalnych zawierających materiały z epoki Sejmu Czteroletnie-
go. Są to między innymi Archiwum Sejmu Czteroletniego, akta pozostałe po 
kancelarii funkcjonującej podczas obrad i obsługującej senatorów oraz posłów, 
a także Archiwum Publiczne Potockich zawierające liczne materiały związane 
z osobą Ignacego Potockiego, jednego z najważniejszych twórców Konstytucji.
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Rękopiśmienne oryginały

Przechowywane obecnie w  Archiwum Głównym Akt Dawnych trzy ręko-
piśmienne egzemplarze oryginalne Konstytucji 3 maja należą do trzech różnych 
zespołów archiwalnych. Ich losy toczyły się odmiennie, mają jednak cechę wspól-
ną. Wszystkie trafiły do AGAD i są tu przechowywane do dnia dzisiejszego. Nie-
wątpliwie najważniejszy z nich znajduje się w dziale VII tzw. Metryki Litewskiej, 
w księdze nr 4, będącej drugą częścią zbioru uchwalonych na sejmie konstytucji. 
W ostatnich latach istnienia dawnej Rzeczypospolitej ów egzemplarz był prze-
chowywany przez najwyższe władze państwa, a po upadku Powstania Kościusz-
kowskiego został wywieziony do Rosji, skąd wrócił dopiero po Traktacie Ryskim 
(1921). Drugi egzemplarz znalazł się w rękach jednego z uczestników obrad sej-
mowych, Stanisława Kostki Potockiego i wszedł do jego zbiorów wilanowskich. 
Dzielił losy tych zbiorów aż do momentu ich upaństwowienia po II wojnie świa-
towej. Znajduje się on w tomie II rękopisu nr 100 Archiwum Publicznego Po-
tockich, będącego również zbiorem konstytucji sejmowych. Trzeci, a  właściwie 
pierwszy egzemplarz – jest najmniej znany. Zachował się w tomie XX Archiwum 
Sejmu Czteroletniego i w przeciwieństwie do dwóch pozostałych jest opatrzony 
tylko podpisami marszałków sejmowych, nosi też ślady poprawek redakcyjnych. 
To właśnie z tego egzemplarza sekretarz Sejmu Czteroletniego Antoni Siarczyń-
ski odczytał treść na posiedzeniu.

Ustawa Rządowa, czystopis konstytucji, rękopis o wymiarach 23,5 × 39 cm, umieszczony 
w księdze zawierającej m.in. czystopisy i bruliony konstytucji sejmu z 1790–1791 r.,  

przechowywany w zespole Archiwum Sejmu Czteroletniego (dalej ASCzt.), t. XX, k. 91–101 
Egzemplarz z Archiwum Sejmu, podpisy marszałków
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Ustawa Rządowa, oryginał, j. polski, rękopis o wymiarach 40 × 25 cm,  

umieszczony w księdze zawierającej ustawy sejmu z 1791 r., przechowywany w zbiorze 
Archiwum Publiczne Potockich (dalej APP), sygn. 100, t. 2, s. 74–84  

Egzemplarz z Archiwum Potockich, podpisy marszałków i deputowanych

Ustawa Rządowa, oryginał, j. polski, rękopis o wymiarach 40 × 25 cm,  
umieszczony w księdze zawierającej ustawy sejmu uchwalone od 16 XII 1790 do 29 V 1792 r., 
przechowywany w zbiorze tzw. Metryka Litewska dział VII, sygn. 4, k. 75–82 
Egzemplarz, który po zakończeniu sejmu został przekazany do Metryki Koronnej,  
podpisy marszałków i deputowanych



Akt zawiązania konfederacji generalnej (dzień po rozpoczęciu obrad, na drugiej sesji), 7 X 1788 r.,  
Warszawa; AGAD, ASCzt., t. XV., k. 664 (druk)

Sejm

Sejm Czteroletni (znany również jako Sejm Wielki) to sejm Rzeczypospolitej 
obradujący od 6 października 1788 do 29 maja 1792 r. w Warszawie. Drugiego 
dnia obrad w sejmie zawiązano konfederację sejmową, marszałkiem konfederacji 
koronnej został referendarz koronny Stanisław Małachowski (poprzedniego dnia 
wybrany na marszałka sejmu), a marszałkiem konfederacji litewskiej  – generał ar-
tylerii litewskiej, książę Kazimierz Nestor Sapieha. Zgodnie z aktem konfederacji 
w sejmie nie obowiązywało liberum veto, decyzje podejmowano przez aklamację 
lub przez głosowanie większością głosów.

Sejm odbył 565 sesji, w czasie których uchwalił ok. 500 praw. W obradach 
wzięło udział ok. 530 posłów i senatorów, z których znaczna część później uczest-
niczyła w powstaniu kościuszkowskim, walczyła w Legionach Dąbrowskiego, or-
ganizowała Księstwo Warszawskie. Od rozpoczęcia obrad sejm debatował w go-
rącej atmosferze politycznej, przesyconej nastrojem patriotycznym, antyrosyjskim 
i proreformatorskm. Na początku obrad sejm koncentrował się na obalaniu starego 
porządku, ustanowionego na sejmie rozbiorowym (1773–1775) i kontrolowanego 
przez ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa Stackelberga. Jedną z pierwszych 
decyzji sejmu była uchwała z 20 października 1788 r. o powiększeniu liczebności 
wojska do 100 tys. (z 18,5 tys.). Kolejno zniesiono Departament Wojskowy Rady 
Nieustającej (3 XI 1788) i całą Radę Nieustającą (19 I 1789), postrzegane jako 
narzędzie panowania rosyjskiego. Następnie sejm rozpoczął budowę podstaw no-
wego ustroju. Na początku 1789 r. zwiększył podatki z królewszczyzn, uchwalił 
podatki od dochodów z dóbr ziemskich i duchownych. W listopadzie 1789 r. po-
wołał komisje porządkowe cywilno-wojskowe. 29 III 1790 r. zawarł sojusz obron-
ny z Prusami. Od 16 XII 1790 r. sejm obradował w podwojonym składzie posłów.  
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Drukowany diariusz Sejmu Czteroletniego (strona tytułowa), 6 X 1788, Warszawa;  
AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego (dalej AKP), 138

3 maja 1791 r. uchwalił Ustawę Rządową, później nazwaną – od dnia uchwale-
nia – Konstytucją 3 maja. Była ona pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą 
na świecie. Konstytucja obowiązywała około roku i w tym czasie uzyskała aproba-
tę większości narodu. W ostatnim roku obrad kontynuowano prace ustawodawcze 
rozwijające ramowe normy Konstytucji. Sejm, zawieszony 29 V 1792 r. na skutek 
rozpoczętej wojny polsko-rosyjskiej, nie został zwołany ponownie.

Po trzecim rozbiorze I Rzeczypospolitej (w 1795), w okresie zaborów, Sejm 
Czteroletni i Konstytucja 3 maja nabrały znaczenia symboli. Pamięć o nich miała 
duże znaczenie dla utrzymania i rozbudzania ducha narodowego i świadomości 
bycia Polakami.

Po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczypospolitej (1918–1939) 3 maja był 
świętem narodowym. 6 IV 1990 r. sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił świę-
to państwowe 3 maja. Wrócono też do idei wypełnienia wotum narodu z okresu 
Sejmu Czteroletniego – budowy świątyni. W 2002 r. w Warszawie na Polach Wi-
lanowskich rozpoczęto wznoszenie sanktuarium – Świątyni Opatrzności Bożej.
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Pudło, w którym być może przechowywano luźne teksty z Archiwum Publicznego Potockich.  
Przypuszczalnie w takich pudłach przechowywane były w początkach XIX w. materiały z Sejmu 
4-letniego, w tym Ustawa Rządowa, zanim zostały oprawione w formę obecnie znaną.

Przygotowania

W 25. rocznicę elekcji Stanisława Augusta, 7 IX 1789 r., sejm powołał spe-
cjalną deputację, która miała przygotować projekt przyszłego ustroju Rzeczypo-
spolitej. W deputacji kluczową rolę odgrywał marszałek nadworny litewski Ignacy 
Potocki, jeden z głównych przywódców opozycji sejmowej. W przeciwieństwie do 
Stanisława Augusta, zwolennika silnej władzy królewskiej, Potocki miał poglą-
dy republikańskie. W tym też duchu opracował projekt Zasady do poprawy formy 
rządu zawierający zarys przyszłego ustroju Rzeczypospolitej. Przyjęte w grudniu 
1789 r. przez sejm Zasady stały się podstawą do przygotowanego głównie przez 
Potockiego Projektu do formy rządu, nad którym rozpoczęto debatę w  sierpniu 
1790 r.

Długie obrady nad każdym artykułem projektu, często kończące się decyzjami 
sprzecznymi z zamierzeniami twórcy, oraz wzrost popularności Stanisława Augu-
sta w sejmie przekonały Ignacego Potockiego o konieczności współpracy z mo-
narchą. 4  grudnia 1790  r. z  inicjatywy Potockiego doszło do jego spotkania ze 
Stanisławem Augustem. W trakcie rozmowy ustalono, że w celu szybkiego zakoń-
czenia prac nad przyszłym ustrojem państwa projekt konstytucji zostanie przygo-
towany w wąskim gronie osób, a następnie przedstawiony w całości do akceptacji 
w sejmie. Od stycznia do kwietnia 1791 r. między Stanisławem Augustem, Igna-
cym Potockim i gronem wtajemniczonych osób krążyły różne wersje projektów, 
wzajemnie korygowane, uzupełniane, poprawiane, w których ścierały się poglądy 
republikańskie z monarchicznymi.

Ustawa Rządowa jako uzgodniony, kompromisowy projekt konstytucji odczy-
tana została publicznie po raz pierwszy 2 maja 1791  r. w Pałacu Radziwiłłow-
skim (dzisiejszym Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu). Póź-
niej w pałacu marszałka Stanisława Małachowskiego (dzisiejsza Akademia Sztuk 
Pięknych) zaczęto zbierać podpisy pod Asekuracją – deklaracją senatorów i posłów 
potwierdzających, że na posiedzeniu sejmu będą popierać wniesiony pod obrady 
projekt Ustawy Rządowej.
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Wyznaczenie osób do ułożenia projektów do formy rządu, 7 IX 1789, Warszawa  
[7 IX 1789; 10 IX 1789 – data oblaty]; AGAD, APP, 100, t. 1, s. 238–239 

Na sesji 7 września 1789 r. powołano deputację do formy rządu, która miała opraco-
wać projekt przyszłego ustroju Rzeczypospolitej. W skład deputacji weszło 5 senatorów 
i 6 posłów. Przewodniczącym został biskup kamieniecki Adam Krasiński, główną rolę 
w deputacji odgrywał jednak marszałek nadworny litewski Ignacy Potocki.



Projekt do formy rządu, druk [2 VIII 1790]; AGAD, ASCzt., t. XVI, k. 381–393v, 395–407v, 435–
489v, 492–539

Projekt opracowany przez deputację do formy rządu (główny autor – Ignacy Potocki). 
Projekt liczył 681 artykułów podzielonych na 11 rozdziałów zawierających opis przy-
szłego rządu i ustroju Rzeczypospolitej. Na żądanie niecierpliwiących się posłów cześć 
projektu (o  sejmikach) prezentowana była 7  maja 1790  r. Dyskusje nad projektem 
rozpoczęto od praw kardynalnych. Do stycznia 1791 r. uchwalono 11 artykułów. 

Zasady do poprawy 
formy rządu, oryginał 
ustawy sejmowej  
[21–23 XII 1789; 
24 XII 1789 – data 
oblaty]; AGAD, APP, 
100, t. 1, s. 323–325

Projekt Zasad, przygotowany przez deputację do formy rządu, zawierał zarys przy-
szłego ustroju Rzeczypospolitej. Głównym autorem projektu był marszałek nadworny 
litewski Ignacy Potocki. Projekt omawiany na kolejnych trzech sesjach sejmowych 
przyjmowany był częściami z  licznymi zmianami uzgadnianymi w  trakcie dyskusji 
sejmowej.
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Pro memoria, autograf Ignacego Potockiego [4 XII 1790]; AGAD, APP, 197, s. 515–518

Przeciągające się obrady nad projektem do formy rządu oraz dołączenie do obradują-
cego sejmu nowych posłów, w większości zwolenników Stanisława Augusta, skłoniło 
Ignacego Potockiego do szukania porozumienia z królem. 4 grudnia 1790 r. poprosił 
on Stanisława Augusta o przygotowanie projektu konstytucji. Potocki sam przedsta-
wił królowi swoje propozycje dotyczące przyszłego ustroju Rzeczypospolitej.

Projet de Constitution 20 januar 1791, 20 I 1791,  
Warszawa; AGAD, APP, 197, s. 596–598, 622–623

Czystopis projektu konstytucji przygotowany przez Stanisława Augusta. Czystopis pi-
sany ręką Scipiona Piattolego, zawierający 86 artykułów, przekazany został do rozpa-
trzenia Ignacemu Potockiemu. Noszący datę 20 stycznia 1791 r. Projet de Constitution  
zawiera w pierwszej kolejności zasady o charakterze ogólnym, w tym prawo neminem 
captivabimus, dalej przechodzi do omówienia ustroju władzy ustawodawczej, czyli sej-
mu, składającego się z senatu i izby poselskiej. W części poświęconej władzy wykonaw-
czej obszernie omówiono pozycję króla, rady i najwyższych ministrów, przewidywano 
założenie banku. Kilka artykułów poświęcono organizacji armii. Projekt kończyły arty-
kuły dotyczące funkcjonowania władzy sądowniczej.
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Projet de Reforme de Constitution [I/II 1791]; 
AGAD, APP, 197, s. 625–627, 639, 640

Czystopis projektu konstytucji zredagowanego za-
pewnie przez Scipiona  Piattolego przy współudziale 
Ignacego  Potockiego i  marszałka sejmu Stanisława 
Małachowskiego na podstawie Projet de Constitu-
tion 20  januar 1791. Projekt zawiera 25  artykułów. 
Powstała na bazie projektu konstytucji nowa propo-
zycja jej brzmienia (Projet de Reforme de Constitution), 
chociaż na nim oparta, w  wielu miejscach jest jego 
uzupełnieniem i doprecyzowaniem. Zawiera artykuły 
opisujące podstawowe prawa stanów: szlachty, miesz-
czan i chłopów, jednoznacznie określa wyznanie rzym-
sko-katolickie jako religię panującą. Omawia sejmiki 
i  sejm, władzę wykonawczą, w  tym m.in. porządek 
sukcesji. Interesujące jest wyraźne zerwanie z obowią-
zującą przez kilkaset lat zasadą zajmowania polskiego 
tronu przez mężczyzn, zdawano sobie bowiem spra-
wę, że elektor saski, domniemany następca tronu, miał 
tylko córkę. Projekt szczegółowo przedstawia skład 
i  kompetencje przyszłego rządu centralnego (straży 
– tekst jest w  całości francuski, jednak to określenie 
kilkakrotnie nie zostało przetłumaczone). Zapowiada, 
co należy uznać za szczególnie ważne, opracowanie 
nowego kodeksu prawa cywilnego i  karnego, kończy 
się zaś deklaracją znoszącą wszelkie obowiązujące do-
tychczas prawa, sprzeczne z niniejszym projektem.
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Asekuracja – deklaracja uchwalona na zebraniu posłów i senatorów o popieraniu projektu 
Ustawy Rządowej, 2 V 1791, Warszawa; AGAD, APP, 100, t. 2, s. 1–4

Asekuracja – zobowiązanie do popierania w sejmie projektu Ustawy Rządowej ułożone 
i podpisane wieczorem 2 maja przez 83 senatorów i posłów na spotkaniu w pałacu 
marszałka Stanisława Małachowskiego w Warszawie.

Przetłumaczony i  przeredagowany przez Stanisława Augusta Projet de Reforme de 
Constitution zawierający 12 artykułów. Pisany ręką Aleksandra Linowskiego; znajdują 
się na nim skreślenia i poprawki dokonane m.in. ręką Ignacego Potockiego. Opraco-
wany przez króla tekst projektu konstytucji stanowi wyraźny krok w kierunku tekstu 
uchwalonego w dniu 3 maja 1791 r. Część artykułów nosi już identyczne tytuły (np. 
siła zbrojna narodowa, edukacja dzieci królewskich), bardzo podobny jest też układ 
tekstu. Należy sądzić, że niniejszy tekst posłużył jako podstawa do dalszych prac re-
dakcyjnych nad Ustawą Rządową.

Prawa Konstytucyjne.  
Reforma Konstytucji,  
III 1791, Warszawa; 
AGAD, APP, 98, s. 672–697
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Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, K. Wojniakowski, 1806; Wikipedia

25

„Od rana w dzień trzeciego maja napełniła izbę sej-
mowych obrad ciekawa publiczność. Na odgłos, iż kon-
stytucja dnia tego podaną ma być sejmowi, biegł każdy 
dowiedzieć się, jaki jego i  Ojczyzny los będzie. Niespo-
kojny o  dobrych, przerażony ciągłemi złych przegraża-
niami, zatrwożony wiszącem nad krajem niebezpieczeń-
stwem, wacha [!] się obywatel między bojaźnią i nadzieją, 
niecierpliwie oczekując chwili, która tę srogą rozwiązać 
miała niepewność. Większa część jednak publiczności, za-
brane już miejsca w  izbie znalazłszy, napełniła zamkowe 
sienie, schody i  przysionki. Tu przepomnieć nie należy, 
iż zawczasu szermierze (akcji moskiewskiej) wyznaczone 
sobie od naczelników miejsca w  izbie sejmowej zabra-
li. Dozwolono im tego, niby na ten krok nie bacząc; lecz 
wkrótce te różne kupki tak się otoczone znalazły ludźmi, 
których gorliwość i odwaga doświadczoną były, iż poznały, 
że im nie tylko gwałt, ale nawet pozór jego dozwolonym 
nie będzie. I ta w rzeczy jedyna dnia tego była ostrożność, 
nie dopuścić w  izbie obrad publicznych żadnej nieprzy-
zwoitej sceny, któraby świętość dnia tego skazić mogła.” 

O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 maja 1791,  
F. Ks. Dmochowski, H. Kołłątaj, I. Potocki, S. Potocki, pierwsze wydanie 1793



Ustawa Rządowa 3 maja 1791 r.

Obrady Sejmu Czteroletniego rozpoczęły się w sprzyjającej sytuacji między-
narodowej. Wybuchła wojna rosyjsko-turecka (1787), wycofano wojska rosyjskie 
z Rzeczypospolitej. Nastąpił też spadek poparcia dla orientacji prorosyjskiej oraz 
dostrzeżono przeciwwagę dla wpływów rosyjskich w polityce zbliżenia z Prusami.

Na Sejmie przeprowadzone zostały ważne reformy ustroju, zasadnicze dla 
umocnienia państwa i zmierzające do zrzucenia kurateli rosyjskiej oraz ochrony 
niepodległości. Należały do nich między innymi: reforma wojskowa (zwiększenie 
liczebności armii), podatkowa, ustrojowa (ustawa o miastach, Konstytucja 3 maja), 
sądowa. Ostatnim wielkim dziełem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego było Za-
ręczenie Wzajemne Obojga Narodów – ustawa modyfikująca zasady unii polsko-
-litewskiej, zachowująca jednak federacyjny charakter Rzeczypospolitej.

Konstytucja 3 maja uchwalona została z zastosowaniem uproszczonej proce-
dury (w pierwszym czytaniu) na burzliwej, ponad siedmiogodzinnej sesji, w której 
uczestniczyło jedynie 182 sejmujących. Ustawę Rządową przyjęto przez aklama-
cję. Jednak, jak ustalili później historycy, zwolennikami Konstytucji było wśród 
nich 110, a przeciwnikami 72 uczestników sesji. Natychmiast po jej uchwaleniu 
król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł Konstytucję. Następnie sejmujący 
wraz z królem i marszałkami sejmu udali się do kolegiaty św. Jana Chrzciciela 
(obecna katedra na Starym Mieście) w celu złożenia przysięgi.

Deklaracja Stanów Zgromadzonych, 5 V 1791, Warszawa;  
AGAD, APP, 100, t. 2, s. 85–87
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Raport Franciszka Ksawerego Woyny, posła polskiego przy dworze austriackim do króla 
Stanisława Augusta donoszący o nastrojach panujących w Wiedniu po otrzymaniu 
wiadomości o uchwaleniu Ustawy Rządowej (odszyfrowany w gabinecie królewskim),  
14 V 1791, Wiedeń; AGAD, Zbiór Popielów (dalej Zb. Pop.), 90, s. 32–34

Rota przysięgi dla wojska Obojga Narodów (na wierność Konstytucji 3 maja [1791]); 
AGAD, Zb. Pop., 87, s. 125



Ustawa Rządowa [druk urzędowy w postaci wypisu z akt grodzkich warszawskich],  
5 V 1791 [3 V 1791], Warszawa; AGAD, ASCzt., t. XXV, k. 357–360v

Druki

Pierwodruk z informacją o oblacie w księgach 
grodzkich warszawskich

Aby Konstytucja 3 maja stała się obowiązującym prawem, nie wystarczyło jej 
uchwalenie na sesji sejmowej, która przeszła do historii polskiego parlamentary-
zmu. Nie wystarczyło uroczyste nabożeństwo w warszawskiej kolegiacie św. Jana. 
Nie wystarczały czystopisowe egzemplarze opatrzone podpisami marszałków 
sejmowych i deputatów do konstytucji. Nie wystarczała nawet przyjęta na sesji 
w dniu 5 V 1791 r. Deklaracja Stanów Zgromadzonych, znosząca wszystkie prawa 
sprzeczne z Ustawą Rządową i nakazująca lokalnym władzom cywilnym i woj-
skowym złożenie przysięgi na wierność Konstytucji. Podobnie jak w przypadku 
innych konstytucji uchwalonych przez Sejm Czteroletni, niezbędny był urzędo-
wy wpis tekstu (tzw. oblata) do akt grodzkich warszawskich i  następnie wypis 
z  nich, opatrzony pieczęcią kancelarii grodzkiej i  podpisem pisarza grodzkiego 
warszawskiego. Dopiero wtedy Konstytucja rozesłana w postaci owych wypisów 
do urzędujących na obszarze całej Rzeczypospolitej kancelarii grodzkich nabierała 
pełnej mocy prawnej. Kiedy Rada Nieustająca 14 II 1794 r. nakazywała zniszcze-
nie wszystkich związanych z  Konstytucją 3  maja dokumentów, miała na myśli 
w pierwszej kolejności właśnie te wypisy. Dlatego próżno szukać ich w zachowa-
nych aktach ziemskich i grodzkich. Można je czasami znaleźć jedynie w aktach 
urzędów, które zostały objęte II zaborem, tam bowiem zarządzenie Rady Nieusta-
jącej nie obowiązywało. Prezentowany tu wypis znajdował się w Archiwum Sejmu 
Czteroletniego.
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Ustawa Rządowa ustalająca podstawy 
ustroju, prawa stanów i zasady 

organizacji władz Rzeczypospolitej. 
Druk, w Warszawie u P. Dufour[a] 

Konsyl[iarza] Nadw[ornego] J.K. Mci 
i Dyrektora Druk[arni] Korp[usu] 

Kad[etow], 1791; 
AGAD, Biblioteka, SD I 50

Pierwsze druki polskie

We wstępie do krytycznego wydania tekstu Konstytucji 3 maja Jerzy Kowecki 
podał, iż w ciągu pierwszego roku od jej uchwalenia ukazało się drukiem 14 wy-
dań tekstu Ustawy Rządowej, ok. 20–30  tys. egzemplarzy. Daje to wyobrażenie 
o ogromnym zainteresowaniu nowym prawem. Ponadto tekst publikowała ów-
czesna prasa.

Tekst konstytucji zamieszczony w „Gazecie Narodowej i Obcej”,  Nr 38, 11 V 1791; 
AGAD, Biblioteka, 1288, t. I, s. 154, 158, 162, 166, 170, 174, 178, 181–182
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Forme Constitutionelle decrétée par acclamation dans la séance du 3 mai, sanctionnée a l ’ unanimité, 
dans la seancé suiante du 5 mai 1791, Druk współczesny (jęz. fr.); AGAD, Biblioteka, SD I 72

Tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 maja jej tekst ukazał się drukiem zarówno w języ-
ku polskim, jak i  francuskim. Obie wersje wydrukowała drukarnia Korpusu Kade-
tów, której dyrektorem od 1784 r. był Piotr Dufour (1730–1797), drukarz i księgarz, 
z pochodzenia Francuz, osiadły od lat 70. XVIII w. w Polsce. Dufour prowadził też 
własną typografię, początkowo w rynku staromiejskim, potem na ul. Świętojerskiej, 
a następnie na Krzywym Kole. W latach 1788–1791 skoncentrował się na wydawaniu 
materiałów związanych z obradami Sejmu Wielkiego.

New Constitution of the Government of Poland Established by the Revolution, the 3rd of May, 
London Printed for J. Debrett opposite Burlington House, Piccadilly M. D. CC. XCI; Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, sygn. XVIII.2.3374, Reprint PWN Warszawa 1991

Pierwsze wzmianki o uchwaleniu Konstytucji 3 maja pojawiły się w angielskich gaze-
tach: „Time” i „The Morning Chronicle” 20 maja, a następna w „The London Gazette” 
21 maja, czyli 17 i 18 dni od jej ustanowienia. Zwykle wiadomości z Polski pojawiały się 
w Londynie po 3–4 tygodniach. 23 maja informację o Konstytucji podało już 10 gazet. 
Streszczenie samej Konstytucji od 23 maja (w 10 punktach) było opublikowane przez 
„The Oracle”. W czerwcu aż 3 gazety zamieściły przetłumaczony cały tekst konstytu-
cji: „The Star”, „The Morning Chronicle” i „The Lloyd’s Evening Post”. Był to sukces 
Franciszka Bukatego, który zorganizował od końca maja tłumaczenie Ustawy Rządowej. 
Anons o tłumaczeniu ukazał się 31 maja w „The Morning Chronicle”. Szacuje się, że 
łączny nakład dzienników i popołudniówek ukazujących się w tym czasie w Londynie 
wynosił ok. 25 tys., zaś zwyczaj głośnego czytania pozwala szacować liczbę odbiorców 
na 250 tys.
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Kościół św. Krzyża w Warszawie, 1819; AGAD, Zbiór kartograficzny 92–4

Pierwsza rocznica uchwalenia 
Ustawy Rządowej

Przygotowania do obchodów rocznicy Konstytucji 3  maja rozpoczęto 
kilka miesięcy wcześniej. Najważniejsze decyzje o  organizacji uroczystości 
podjęto na sesji sejmu 15  marca 1792. Zdecydowano o  połączeniu święta 
konstytucji z imieninami Stanisława Augusta i podziękowaniem delegatów 
województw, ziem i powiatów za uchwaloną konstytucję. Marszałkowie na-
rodowi mieli przygotować szczegółowy plan uroczystości. W kwietniu 1792 r. 
uzyskano zgodę Piusa VI na przeniesienie święta św. Stanisława z 8 na 3 maja.

3  maja 1792  r. główne uroczystości rozpoczęły się o  godzinie 9.00 
w  kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Zapoczątkowała 
je uroczysta sesja sejmowa, podczas której delegaci każdej prowincji sej-
mowej (Małopolski, Wielkopolski i Wielkiego Księstwa Litewskiego) wy-
głosili mowy dziękczynne. Następnie odprawiono uroczystą mszę świętą, 
którą celebrował Antoni Okęcki, biskup poznański, a  kazanie wygłosił 
ks. Antonin Malinowski. Później uczestnicy sesji udali się w  procesji na 
Plac Ujazdowski, gdzie Stanisław August wmurował kamień węgielny pod 
Świątynię Opatrzności. Budowę kościoła jako votum narodu za uchwalenie 
Konstytucji ustanowiono w Deklaracji Stanów Zgromadzonych. Do dnia 
dzisiejszego na terenie obecnego Ogrodu Botanicznego zachował się frag-
ment rozpoczętej wówczas budowy.

Uroczystości przygotowane z dużym rozmachem i starannością miały 
wykazać poparcie narodu dla przeprowadzonych reform i wykazać jedność 
w obliczu trudnej sytuacji politycznej i grożącej interwencji rosyjskiej.
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Wojna i upadek

W dniu 27 IV 1792 r. w Petersburgu grupa przeciwników reform Sejmu Czte-
roletniego, wśród których byli Stanisław Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski 
i hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki, podpisała i zaprzysięgła 
akt konfederacji (sporządzony przez urzędnika rosyjskiego Wasyla Popowa), 
w którym sygnatariusze zwracali się do Rosji z prośbą o pomoc zbrojną w przy-
wróceniu w  Rzeczypospolitej dawnego ustroju. Antydatowany akt konfederacji 
ogłoszono 18 maja w Targowicy (miasteczku Szczęsnego Potockiego, leżącym na 
terytorium Rzeczypospolitej). W tym samym dniu poseł rosyjski Jakow Bułhakow 
podał w Warszawie deklarację o wkroczeniu wojsk rosyjskich.

Wojsko rosyjskie, dysponując dużą przewagą liczebną i doświadczeniem bojo-
wym, szybko posuwało się w głąb kraju. Front litewski uległ rozsypce. Armia ko-
ronna dowodzona przez ks. Józefa Poniatowskiego cofała się w uporządkowanym 
szyku. Odniosła przy tym kilka sukcesów, jak na przykład 18 czerwca w bitwie pod 
Zieleńcami, którą Stanisław August uczcił ustanowieniem orderu Virtuti Militari.

Znając dysproporcje sił obu walczących stron, ani Stanisław August, ani przy-
wódcy sejmowi nie wierzyli w  sukces wojny. Działania zbrojne traktowali jako 
demonstrację oporu, dzięki któremu zapewni się lepszą pozycję w negocjacjach 
z  Rosją. Zaproponowano Katarzynie II dziedziczny tron polski dla jej wnuka, 
wielkiego księcia Konstantego w  zamian za zachowanie części reform Sejmu 
Czteroletniego. Katarzyna II nie zgodziła się na żadne warunki, żądała bezwarun-
kowej kapitulacji i przystąpienia Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej, 
co ten uczynił 24 lipca 1792 r.

Konfederacja targowicka po dojściu do władzy zawiesiła ustawodawstwo Sej-
mu Wielkiego, a  sejm grodzieński ustawą z 23  listopada 1793  r. je unieważnił. 
Przywrócona na podstawie tej ustawy Rada Nieustająca uniwersałem z 14 lutego 
1794 r. zażądała wyłączenia ze wszystkich kancelarii i urzędów na terenie całego 
kraju materiałów mających związek z „sejmem rewolucyjnym 1788 r.” i przekaza-

nia ich do archiwum Rady Nieustającej (po zebraniu akta miały być zniszczone). 
Akcja przekazywania materiałów trwała do wybuchu powstania kościuszkowskie-
go. W AGAD w zbiorze tzw. Metryka Litewska VII i IX zachowały się fragmenty 
archiwaliów, które nie zostały zniszczone. Wśród nich znajduje się dwutomowy 
zbiór oryginałów ustaw sejmowych przekazanych z Metryki Koronnej.

Deklaracja posła 
rosyjskiego Jakowa 
Bułhakowa o wejściu 
wojsk rosyjskich do  
Rzeczypospolitej, tekst 
dwujęzyczny rosyjsko- 
-polski, 18 V 1792;  
AGAD, AKP, pudło 90, 
k. 463–468
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Autograf Stanisława Augusta: nota ujawniająca podział głosów za i przeciw (7 : 5) 
przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej w czasie narady 23 lipca 1792 r. na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 23 [26] VII 1792, Warszawa; AGAD, AKP, 356 II, s. 77

Po otrzymaniu 21 lipca (w sobotę) od posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa odpowie-
dzi – listu imperatorowej Katarzyny II, skierowanego do Stanisława Augusta z żąda-
niem bezwarunkowej kapitulacji króla – i po naradzie w gronie rodzinnym, następnego 
dnia (w niedzielę), już na 23 lipca (poniedziałek) król wezwał na naradę kilkanaście 
osób reprezentujących naczelne władze Rzeczypospolitej. W czasie zebrania na Za-
mku byli obecni: 1. Prymas Michał Poniatowski; 2. marszałek wielki koronny Michał 
Mniszech; 3. marszałek wielki litewski Ignacy Potocki; 4. marszałek nadworny litew-
ski Stanisław Sołtan; 5. kanclerz wielki koronny Jacek Małachowski; 6. podkanclerzy 
koronny Hugo Kołłątaj; 7. podkanclerzy litewski Joachim Chreptowicz; 8. podskar-
bi nadworny koronny Tomasz Ostrowski; 9.  podskarbi nadworny litewski Antoni 
Dziekoński; 10. podskarbi wielki litewski Ludwik Tyszkiewicz; 11. marszałek sejmu 
i konfederacji koronnej Stanisław Małachowski; 12. marszałek konfederacji litewskiej 
Kazimierz Nestor Sapieha; 13.  Kazimierz Poniatowski. To właśnie na tej naradzie 
w wyniku głosowania zapadła ostatecznie decyzja o akcesie królewskim do targowicy. 
A podkanclerzy Hugo Kołłątaj miał oświadczyć: „Dziś jeszcze Miłościwy Panie, przy-
stąpić potrzeba do Konfederacji Targowickiej, nie jutro; każdy moment jest drogi, bo 
krew go Polaków oblewa”.

List Katarzyny II do Stanisława Augusta, w którym podtrzymuje swoje stanowisko określone 
w deklaracji z 18 maja, zalecające przywrócenie dawnej formy rządu Rzeczypospolitej, 
13 VII 1792, Carskie Sioło; AGAD, Zb. Pop., 390, s. 67–69 
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O ustanowieniu i upadku konstytucji 
polskiej 3 maja 1791  
[F. Ks. Dmochowski, H. Kołłątaj, 
I. Potocki, S. Potocki],  
pierwsze wydanie 1793 r., Kolekcja 
Starych Druków; BIH UW, S.8.175

O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 
3 maja 1791

Dzieło to było obszerne, obejmowało dwa tomy, przeszło 500 stron druku. Jak 
pisał Andrzej Zahorski w wydanej blisko przed pół wiekiem publikacji Spór o Sta-
nisława Augusta: „była to chyba pierwsza w Polsce nowożytnej praca z  zakresu 
propagandy politycznej […] pisana przy zastosowaniu barw czarno-białych”. Już 
pierwsze edycje owego dzieła, którego inspiratorem był Hugo Kołłątaj, a redak-
torem Franciszek Ksawery Dmochowski, są pełne zagadek. Jako miejsce wydania 
tego anonimowego tekstu widnieje lotaryński Metz, a  data to rok 1793. Karol 
Estreicher uważał, że dzieło zostało wydane w Krakowie u Jana Antoniego Maja. 
Nowsze badania przyjmują za Józefem Szczepańcem, że w rzeczywistości wydano 
O ustanowieniu… w Lipsku, u Johanna Gottloba Immanuela Breitkopfa. Następ-
na edycja jako miejsce wydania podaje Lwów 1793, ale znów nie jest to prawda, bo 
dzieło ukazało się w Warszawie w 1794 r. Przy współudziale Samuela Bogumiła 
Lindego jako tłumacza wydano też po niemiecku Vom Entstehen und Untergange 
der polnischen Konstitution vom 3ten May 1791, tym razem rzeczywiście we Lwo-
wie w 1793.

Już w  końcu 1793  r. dzieło O ustanowieniu… było sprzedawane w  Polsce, 
a szeroko kolportowano je w czasie insurekcji. Andrzej Zahorski pisał: „W sporze 
o Stanisława Augusta książka ta odegrała rolę szczególną. Pisali ją ludzie przygo-
towujący insurekcję z wyraźnym celem zjednania do walki serc i umysłów narodu. 
Dzieło O ustanowieniu… było w intencji jego autorów pracą propagandową, miało 
ono wskazać Polakom, że walka zbrojna o Polskę jest jedyną drogą utrzymania 
Rzeczypospolitej jako państwa niepodległego. Wszelkie negocjacje, kompromisy, 
akty pokory i upodlenia nie prowadziły do niczego, nie osiągały celu, nie wstrzy-
mywały apetytów zaborczych sąsiadów. Trzeba zatem bić się, bić i pobić – trzeba 
uczyć się strategii zwycięstwa od Francuzów, którzy potrafili obronić Repub-
likę przed zajazdem całej monarchicznej Europy”.

Kolejne wydania O ustanowieniu… to: Warszawa 1830 i Paryż 1867–1871, Bi-
blioteka Ludowa nr 21–26. Właśnie to ostatnie wydanie jest szczególnie ciekawe 
ze względu na format i cel, któremu służyło, czyli dostarczenie do kraju. Wydanie 
to ukazało się nakładem Księgarni Luksemburskiej (Księgarni Polskiej w Paryżu), 
założonej w 1864 r. przez Jeana-Baptiste Vasseura. Współinicjatorem powstania 
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księgarni był Władysław Mickiewicz, syn Ada-
ma Mickiewicza, który samodzielnie prowa-

dził ją w  latach 1867–1889. Księgarnia zajmo-
wała się publikacją dzieł polskich i dotyczących 
problematyki polskiej w  języku polskim i  fran-
cuskim. W  ciągu stosunkowo krótkiego okresu 

jej istnienia (1864–1889) wydanych zostało wiele 
arcydzieł polskiej literatury pięknej, publikacji na-
ukowych (ok. 200 tytułów) i politycznych. Jednym 
z  jej pierwszych przedsięwzięć wydawniczych było 

założenie Biblioteki Ludowej Polskiej (1866–1871), 
w ramach której wydano 69 tomików. W 1869 r. mo-
gła się poszczycić ok. 4500 tytułów. Została zniszczo-
na w 1871, a zamknięta w 1889 r.

Nie było również przypadkiem, że prawie równo-
cześnie z wydaniem paryskim O ustanowieniu…, uka-
zała się pośmiertnie, także w Paryżu, książka autorstwa 
Stanisława Augusta, choć wydana pod nazwiskiem jego 

szambelana Mikołaja Wolskiego Obrona Stanisława Au-
gusta, będąca w istocie królewską odpowiedzią na propa-
gandową publikację zwolenników insurekcji  – O ustano-
wieniu… .

Traktat rozbiorowy między Prusami 
a Rzeczpospolitą, 25 IX 1793, Grodno; 
AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, Dział Pruskie, 24/9



XIX w.

Próby publicznych obchodów święta uchwalenia Konstytucji 3  maja 1791  r. 
podejmowano także podczas rozbiorów. Celebrowanie kolejnych rocznic było za-
kazane przez wszystkich zaborców, jednak nieco łatwiej było organizować narodo-
we obchody w Galicji, czy nawet w zaborze pruskim. Od lat 80. XIX w. wieczorki 
poświęcone Konstytucji organizowali postępowi Żydzi w Krakowie i we Lwowie. 
W stulecie jej uchwalenia w synagodze Tempel w Krakowie odbyło się nabożeń-
stwo, które zgromadziło wielkie tłumy Polaków i Żydów. Dyskusje na temat zna-
czenia Ustawy Rządowej toczyły się w  środowiskach polityków na emigracji czy 
wybitnych historyków związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim (tzw. krakowska 
szkoła historyczna). Wynikały one z potrzeby refleksji nad narodową przeszłością 
oraz przyczynami upadku Rzeczypospolitej. Walka piórem, głównie w ramach To-
warzystwa Historycznego utworzonego w  1886  r. we Lwowie, była podstawową 
formą szczególnego zaangażowania na rzecz niepodległości Polski. W latach walki 
o niepodległość polska pamięć o Konstytucji nadal żyła, a masowe demonstracje 
w 100. i 125. rocznicę jej uchwalenia przypominały o utraconej państwowości, jed-
nak w zaborze rosyjskim uczestnicy obchodów narażeni byli na surowe represje ze 
strony władz.

W tym miejscu należy wspomnieć, że to właśnie w  Królestwie Polskim, już 
w 1831 r. powstał tekst, który można określić jako projekt pierwszej w historii Kon-
stytucji Zjednoczonej Europy. Projekt ten, napisany przez Wojciecha Bogumiła Ja-
strzębowskiego podczas przerw w walkach o obronę Warszawy (bitwa o Olszynkę 
Grochowską, 25 II 1831), a zredagowany ostatecznie 30 IV 1831 r., nieprzypad-
kowo zapewne opublikowany został 3 V 1831 r. w rocznicę konstytucji majowej. 
W projekcie tym, składającym się z 77 artykułów, Jastrzębowski napisał m.in.:

„Rękojmią równości ludzi, składających jeden naród, będą prawa narodowe, rę-
kojmią zaś równości narodów europejskich będą prawa europejskie, które mają sta-
nowić podstawę wiecznego przymierza w Europie (Art. 2) oraz Wszystkie narody, 
należące do wiecznego przymierza w Europie, winne są równą uległość prawom 
europejskim (Art. 12).”

Po upadku powstania zwanego listopadowym, w 1832 r. nastąpiło znaczne ograni-
czenie autonomii Królestwa Polskiego: zniesienie konstytucji, wcielenie armii polskiej  

Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Konstytucja dla 
Europy, Warszawa, 30 IV 1831 r., rękopis; AGAD, 
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, sygn. 78

Pierwszy projekt został napisany przez Wojcie-
cha Bogumiła Jastrzębowskiego podczas przerw 
w walkach o obronę Warszawy (bitwa o Olszynkę 
Grochowską, 25 II 1831), a opublikowano go nie-
przypadkowo 3 V 1831 r., w rocznicę konstytucji 
majowej.
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do rosyjskiej, zlikwidowanie polskiego sejmu i samorządów; aż do powstania stycz-
niowego 1863/1864 władze rosyjskie skutecznie tłumiły jakiekolwiek próby oporu 
ze strony społeczeństwa polskiego.

Po powstaniu listopadowym tysiące Polaków musiało opuścić ojczyznę, uda-
wano się głównie do Francji. Emigracja popowstaniowa zwana „wielką” odegrała 
olbrzymią rolę w życiu kulturalnym i politycznym obu krajów.

O święcie majowym nie zapomniano. Nawiązał do niego Adam Mickiewicz 
w polskiej epopei narodowej Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, wydanej 
w 1834  r. w Paryżu. Słynny koncert Żyda Jankiela zwany także „koncertem nad 
koncertami”, stanowiący fragment Księgi XII eposu („Kochajmy się!”), wykonany 
został z okazji zaręczyn Tadeusza z Zosią. Mickiewicz przypomina w nim histo-
ryczne wydarzenia poprzedzające upadek Rzeczypospolitej. Koncert składający się 
z 5 części stanowi muzyczną ilustrację okresu od uchwalenia Konstytucji 3 maja do 
utworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Część pierwsza odwołuje się do Kon-
stytucji z 1791 r., reformującej ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Koniec lat 80. XIX w. to odrodzenie nastrojów niepodległościowych w Kró-
lestwie. W  początkach 1887  r. powstał Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, nad 
którym patronat i opiekę objęła od 1888 r. Liga Polska, grupująca przedstawicieli 
starszego pokolenia działaczy niepodległościowych, utworzona została na emigracji 
latem 1887 r.  W 1888 r. powstał w Warszawie Komitet Centralny Ligi, który zaczął 
koordynować prace ligowe w całym zaborze. Obie organizacje miały w programie 
odzyskanie niepodległości Polski dzięki działaniu poprzez akcje oświatowe wśród 
robotników warszawskich i  chłopów oraz organizowaniu manifestacji ulicznych, 
a ich wielkim orędownikiem był młody działacz „Zet-u” Roman Dmowski, który 
wraz ze swoimi zwolennikami w 1893 r. przejął władzę w organizacji, a następnie 
przekształcił Ligę Polską w Ligę Narodową.

Jedną z  pierwszych okazji do zorganizowania ulicznej manifestacji była 
100. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która przypadła w 1891 r.  Jej orga-
nizatorzy zdawali sobie sprawę, że przypominanie rocznic narodowych jest świet-
nym sposobem edukacji historycznej młodzieży z  zaboru rosyjskiego, pozbawio-
nej możliwości poznawania własnej historii w zrusyfikowanych szkołach. Podczas 
gdy w  Galicji obchody 100.  rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej były niemal 
powszechne (towarzyszyły im uroczyste akademie i imprezy artystyczne), a w za-
borze pruskim otrzymano sposobność uczczenia jubileuszu, choć w nieco bardziej  

„Razem ze strun wiela
Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela
Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: »Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!«”

Koncert Jankiela 
Rysunek: Cyprian Kamil Norwid, 1848 r. 
Cytat: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, [w:] Wybór pism,  
Warszawa 1951, s. 237
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Fragment drukowanej 
broszury z odczytem 

Juliusza Miklaszewskiego, 
profesora gimnazjum, 
wydanej w Krakowie 

w 1891 r., w setną rocznicę 
konstytucji 3 maja; AGAD, 

Akta parafii wyznania 
rzymskokatolickiego 

z archidiecezji lwowskiej,  
zesp. nr 303, sygn. 27, s. 1–17

ograniczonym zakresie, bo w pomieszczeniach zamkniętych; w zaborze ro-
syjskim apel o wzięcie udziału w manifestacji znalazł odzew głównie wśród 
młodzieży akademickiej, a  jednym z  ważnych punktów obchodów było 
przejście do Ogrodu Botanicznego, gdzie w 1792 r. wmurowany został ka-
mień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej. O tej pierwszej 
manifestacji pisały w różnym tonie gazety krakowskie i warszawskie (m.in. 
„Kurier Warszawski” z maja 1891).

Później nastąpiły aresztowania i  śledztwo, które objęło także działaczy 
„Zet-u”, m.in. Romana Dmowskiego. Sposób organizacji rocznicy (druko-
wane odezwy, pamiątkowe medale), utwierdziły Rosjan w przekonaniu, że 
istnieje tajna organizacja niepodległościowa, która kieruje manifestantami. 
Mimo tak wielkiej różnicy w położeniu i możliwościach działalności poli-
tycznej i społecznej między zaborem rosyjskim i resztą kraju, zwyczaj corocz-
nych obchodów rocznicy 3 maja przez uczniów szkół warszawskich utrwalił 
się, a z czasem przestał być już tylko obyczajem młodzieży. Polacy, którzy 
odważyli się obchodzić publicznie to święto, byli jednak surowo karani. 
W 1892 r. Stanisław Wiktor Mieczyński, polski nauczyciel, tłumacz, dzia-
łacz patriotyczny, za złożenie bukietu kwiatów w rocznicę Konstytucji został 
aresztowany w Warszawie przez tajną policję rosyjską, a za ten czyn skazano 
go na trzyletnie zesłanie do Odessy.

W kolejnych latach prasa donosiła o  zamieszkach i  aresztowaniach 
w Warszawie, gdzie funkcjonowało silne środowisko akademickie i  inteli-
genckie, rzadziej na prowincji. Policja zatrzymywała osoby rzucające bukiety 
kwiatów w zrujnowanym miejscu budowy Świątyni Opatrzności w Ogro-
dzie Botanicznym i organizowała obławy na młodzież na warszawskich uli-
cach, jednak zasięg manifestacji obejmował w kolejnych latach coraz szersze 
grupy społeczne. Wybuch rewolucji 1905 r. i strajk szkolny zradykalizowa-
ły nastroje. W  latach rewolucji ucisk z konieczności zelżał i możliwe sta-
ły się manifestacje w granicach porządku publicznego. Po 1907 r. obchody 
3 maja miały już tylko przebieg symboliczny. Słabło wrzenie rewolucyjne, 
a  w  związku z  tym gotowość władz do jakichkolwiek ustępstw. Rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja zaczęto ponownie celebrować w 1916 r.
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Pochód, 1916 r.; AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198

1916

Konflikt nazywany I wojną światową, w trakcie którego zaborcy w 1914 r. 
znaleźli się we wrogich obozach polityczno-militarnych, wprowadził kwestię 
polską do ich politycznych kalkulacji. Ofensywa wiosenna wojsk niemieckich 
i  austro-węgierskich w  1915  r. przeciw armii rosyjskiej spowodowała zajęcie 
ziem Królestwa Polskiego, będącego częścią Imperium Rosyjskiego. Zmieniło 
to sytuację Polaków na znacznym terytorium podległym dotychczas władzy ro-
syjskiej. Na zajętych przez Niemców i Austriaków ziemiach przywrócono naukę 
w języku polskim (m.in. otwarto polski uniwersytet i politechnikę w Warszawie). 
Na uczelniach rozwijała się bujnie działalność społeczno-polityczna Polaków.

Dosyć liberalne podejście władz niemieckich i  austriackich do Polaków 
z terenów zajętego rosyjskiego Królestwa Polskiego, mające na celu pozyska-
nie opinii publicznej tego terytorium dla ich celów polityczno-wojskowych, 
umożliwiło zorganizowanie 3 maja 1916 r., w 125. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji, licznych manifestacji o wymiarze patriotycznym. Odbyły się one nie 
tylko w miastach, ale również w parafiach wiejskich.

Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie, gdzie powołany spe-
cjalnie w tym celu „Komitet dla uroczystego obchodu rocznicy 3 maja” zdołał 
zgromadzić na obchodach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawo-
dowych miasta: uczniów szkół, studentów, członków towarzystw naukowych, 
instytucji obywatelskich i  dobroczynnych, stronnictw politycznych, cechów 
rzemieślniczych, stowarzyszeń i  klubów sportowych oraz zrzeszeń zawodo-
wych i społecznych.

Liczba manifestacji oraz ich siła i masowość zrobiły bardzo duże wrażenie 
na władzach niemieckich oraz austriackich, co stało się czynnikiem do jesz-
cze szerszego uwzględnienia sprawy polskiej w ich kalkulacjach politycznych. 
Dały również samym Polakom wyraźny obraz ich własnej siły politycznej, 
mimo braku własnego państwa.
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Po zajęciu Warszawy przez Niemców w sierpniu 1915 r. 
w kolejnych miesiącach doszło za zgodą nowego okupanta do 
dynamicznego rozwoju prasy w języku polskim. Poza liczny-
mi gazetami komentującymi na poważnie rozwój sytuacji na 
ziemiach polskich i na świecie, popularność zyskiwały czaso-
pisma satyryczne. Jednym z nich był ukazujący się od 1916 r. 
„Diabeł”. Było to czasopismo satyryczno-rozrywkowe, w któ-
rym wyśmiewano Rosję i jej stronników, endeków, wychwa-
lając jednocześnie przewagi niemieckiego oręża. Główną 
postacią związaną z czasopismem był Wacław Pobóg-Pabu-
dziński. Wydawca poświęcił specjalne wydanie wydarzeniom 
z 3 maja 1916 r., choć zawarte w nim treści miały inny cha-
rakter niż w pozostałych gazetach. Odwoływały się wszak do 
powszechnie rozpoznawanego przez Polaków „wzorca kultu-
rowego”.

„Diabeł” był czasopismem efemerycznym. Swoją nazwą 
nawiązywał do ukazującego się w 1913 r. tygodnika „Diabeł 
Warszawski”, również będącego pismem satyryczno-humo-
rystycznym, którego redaktorem był Adam Witold Koszutski.

Fragment czasopisma satyrycznego „Diabeł” [nr 10 z 3 V 1916],  
zawierający nawiązanie poprzez postać Wojciecha Bartosa  

[Wojciecha Bartosa–Głowackiego] do wydarzeń z okresu schyłku 
I Rzeczypospolitej i manifestacji narodowej z dnia 3 maja 1916 r.,  
wskazujący jednocześnie na profil ideowy czasopisma, Warszawa;  

AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski, 583, s. 464
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Milicja Miejska miasta stołecznego Warszawy była płatną, zawodo-
wą i uzbrojoną w broń białą polską służbą policyjną, powstałą oficjalnie 
1  lutego 1916 r. Sformowano ją z utworzonej  jeszcze pod władzą ro-
syjską w końcu lipca 1915 r. Straży Obywatelskiej, działającej na zasa-
dzie honorowej, bezpłatnej służby bezpieczeństwa. W Komendanturze 
Straży od początku działał książę Franciszek Radziwiłł. Szybkie zain-
stalowanie się w  zajętej Warszawie niemieckich organów policyjnych 
spowodowało gwałtowne zmniejszenie początkowego dużego znacze-
nia Straży. Władze niemieckie usiłowały zlikwidować całkowicie for-
mację jaką była straż, jednak Radziwiłł (wywodzący się z linii pokrew-
nej niemieckim Hohenzollernom) podsunął gubernatorowi Beselerowi 
pomysł przekształcenia jej w  zawodową Milicję Miejską. Służbę tę 
powołano „dla czuwania nad bezpieczeństwem stolicy i mieszkańców”, 
zaś jej naczelnikiem został właśnie książę Franciszek Radziwiłł. Służba 
liczyła około 2 tys. funkcjonariuszy. Otrzymali oni mundury wzorowa-
ne na ułańskich i broń w postaci szabel.

Mimo że Milicja Miejska pełniła jedynie rolę instancji pomocniczej 
dla niemieckich władz policyjnych i  wojskowych, to stała się kuźnią 
kadr dla utworzonej już w niepodległej Polsce w 1919  r. Policji Pań-
stwowej.

Zdjęcie księcia Franciszka Radziwiłła w mundurze Naczelnika Milicji Miejskiej miasta  
stołecznego Warszawy, zamieszczone na łamach tygodnika „Świat” w numerze 19,  
poświęconym niemal w całości 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 6 V 1916 r.,  
Warszawa; AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski 583, s. 489
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Pismo Zarządu Głównego Narodowego Związku Robotniczego do Zarządu Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, informujące o przesłaniu egzemplarza odznaki 
organizacji używanej podczas pochodu 3 maja 1916 r. (wraz z odznaką), b.d., Warszawa; 
AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198, s. 795–796

Narodowy Związek Robotniczy był organizacją polityczną polskich ro-
botników założoną w 1905 r. i mającą swoje struktury na terenach pozostają-
cego pod władzą rosyjską Królestwa Polskiego. Chociaż wywodził się z ruchu 
narodowo-demokratycznego (endeckiego), to w wyniku różnic na tle stosunku 
do Rosji i niechęci do taktycznego sojuszu endeków z Rosją, jego działacze 
zerwali współpracę z nurtem narodowo-demokratycznym. W 1908 r. działacze 
NZR wyraźnie opowiedzieli się przeciw Rosji, co pchnęło ich do współdziała-
nia z innymi partiami i grupami politycznym nastawionymi antyrosyjsko (tzw. 
nurt irredenty polskiej) przed wybuchem I wojny światowej. Narodowy Zwią-
zek Robotniczy w 1911 r. stał się członkiem platformy politycznej, jaką była 
Konfederacja Polska, zaś w 1912 r. – członkiem Komisji Tymczasowej Skonfe-
derowanych Stronnictw Niepodległościowych, grupującej wszystkie partie po-
lityczne z Królestwa Polskiego i Galicji, chcące działać wspólnie przeciw Rosji, 
i liczącej na wybuch ogólnoeuropejskiego konfliktu zbrojnego. Porozumieniu 
temu podporządkowały się organizacje paramilitarne: Związek Strzelecki, To-
warzystwo „Strzelec” i Polskie Drużyny Strzeleckie. Drogę do niepodległości 
widziano w zbrojnej walce przeciwko Rosji, podjętej w momencie konfliktu 
pomiędzy zaborcami (w końcu 1913 z nazwy zniknął człon „Tymczasowa”). 
Każda z organizacji politycznych miała jednak w ramach KSSN pełną samo-
dzielność w sprawach realizacji programów społecznych. Działacze NZR stali 
się więc przed wybuchem I wojny światowej współarchitektami czasowego po-
rozumienia pomiędzy dwoma nurtami niepodległościowymi: socjalistycznym 
i narodowym. Po wybuchu wojny w 1914 r. działacze Narodowego Związku 
Robotniczego włączyli się czynnie w niepodległościowe działania polityczne, 
zarówno te podejmowane w Galicji, jak i – w Królestwie Polskim (Łódź, War-
szawa, Zagłębie Dąbrowskie) w ramach Komitetu Naczelnego Zjednoczonych 
Stronnictw Niepodległościowych (od sierpnia 1915). Wreszcie, już po zajęciu 
całości terytorium Królestwa Polskiego przez wojska niemieckie i austriackie, 
Narodowy Związek Robotniczy wszedł w skład grupującego lewicę niepodle-
głościową Centralnego Komitetu Narodowego, powołanego do życia w War-
szawie w grudniu 1915 r.

Najbardziej znaczącymi działaczami NZR w  dobie I wojny światowej byli 
Marian Rapacki, Władysław Malangiewicz i Jan Stanisław Jankowski (w okresie 
II wojny światowej zostanie Delegatem Rządu na Kraj).
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Proporczyk-odznaka z hasłem „Wolność-Całość-Niepodległość” należący do członka 
Stronnictwa Narodowo-Radykalnego biorącego udział w pochodzie 3 maja 1916 r., b.d., 
Warszawa; AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198, poz. X

Kotylion z 1916 r. 
AGAD, Zbór Ewangelicko-Augsburski, 583

Stronnictwo Narodowo-Radykalne było utworzonym przed I wojną światową 
ugrupowaniem politycznym inteligencji z terenu Królestwa Polskiego. Krytyko-
wało ono jeszcze przed wybuchem wojny orientujących się na współpracę z Ro-
sją narodowych demokratów (endeków). Jednak już po wybuchu wojny w 1914 r. 
i powołaniu do życia na terenie Królestwa Polskiego Zjednoczenia Organizacji 
Niepodległościowych, będącego reprezentacją polityczną ugrupowań współpracu-
jących z działaczami polskimi z Galicji, jego przedstawiciele nie zdecydowali się 
na jednoznaczne poparcie wymierzonego w Rosję Naczelnego Komitetu Naro-
dowego w Krakowie. SN-R współtworzyło od końca 1914  r. na terenie Króle-
stwa Polskiego tzw. Blok Centrum, który mimo rysującej się przewagi militarnej 
państw centralnych (Niemiec i Austro-Węgier) wobec Rosji, uważał jednak ka-
tegoryczne opowiedzenie się po ich stronie za przedwczesne. Godząc się z ideą 
wspólnej reprezentacji politycznej zaboru rosyjskiego, Stronnictwo Narodowo-
-Radykalne nie chciało się jednak opowiedzieć przeciwko Rosji. Dopiero zaję-
cie Warszawy przez wojska niemieckie w sierpniu 1915 r. i  jasne wyklarowanie 
się nowej sytuacji politycznej skłoniło działaczy SN-R do szukania porozumie-
nia z lewicą niepodległościową (zorganizowaną w ramach Komitetu Naczelnego 
Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych). Jednak dopiero po pochodzie 
z 3 maja 1916 r. SN-R nawiązało większą współpracę z Centralnym Komitetem 
Narodowym w Warszawie.

Najbardziej znaczącymi reprezentantami środowiska Stronnictwa Narodowo-
-Radykalnego byli Stanisław Patek i Eugeniusz Śmiarowski.

 



U progu niepodległości

Obchody i patriotyczne manifestacje z okazji 125. rocznicy uchwalenia Usta-
wy Rządowej w maju 1916 r. dały początek świętowaniu rocznicy Konstytucji, tak 
jak to było już w 1792 r. W 1919 r. Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.

W 1920 r. na prośbę polskich biskupów w związku z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości papież Benedykt XV ustanowił w tym dniu święto Najświętszej Ma-
ryi Panny, Królowej Polski.

Także w preambule do nowej konstytucji z marca 1921 r. znalazło się odwo-
łanie do Ustawy Rządowej: „(…) nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej 
Konstytucji 3-go maja”.

Zdjęcie grupy członków Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Oficjalistów Handlowych 
i Przemysłowych w Warszawie, biorących udział w pochodzie narodowym 3 maja 1916 r., 
3 V 1916, Warszawa; AGAD, Zb. z Muzeum Narodowego, 1198, s. 773

Medal okolicznościowy z 1916 r. –  
awers, rewers; AGAD, Zbór 
Ewangelicko-Augsburski, 583
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Ustawa o święcie narodowym trzeciego maja (29 IV 1919)

W 1919 r. Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto  
narodowe odrodzonego państwa (Dz. Praw P. Pol.1919.38.281).

Preambuła do Konstytucji marcowej

Konstytucja marcowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 1 czerwca 1921  r. 
(Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267).
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