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Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje 
chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na 
świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia 
spraw obywatelskich i społecznych. 

 

 
 

Konstytucji 3 Maja 
Naród który nie zna swojej przeszłości  

umiera i nie buduje przyszłości. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstytucja 3 Maja.   Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. 

PREAMBUŁA 

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August [1] z Bożej 

łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 

Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, 

Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami 

Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski 

reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i 

wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim 

doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc 

korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej 

chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej 

przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, 

egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność 

wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc 

oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych 

pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności 

sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania 

wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością 

ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za 

niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem 

przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w 

niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu 

teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. 

Konstytucfile:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/993_Konstytucja%203
%20Maja.pdfi 3 Maja 

 



Święto Konstytucji 3 maja 

          Konstytucja obowiązywała tylko przez rok – po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej została 
unieważniona przez armię rosyjską i magnatów z konfederacji targowickiej. Jednak pamięć o niej 
mimo rozbiorów pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia 
sprawiedliwego społeczeństwa. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja 
obchodzono jako najważniejsze święto państwowe. 

       W czasie II wojny światowej Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane. Po zakończeniu 
wojny nie było uznawane za ważne przez władze komunistyczne. Zastąpiono je obchodami Święta 1 
Maja, a w 1951 r. oficjalnie zniesiono. Dopiero przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, 
że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 
1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych 
polskich świąt. 

 

Obraz Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były 
jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w 

Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji.  

Obraz ma wymiary 247 × 446 cm. Znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukiennice_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie


 

Lista postaci historycznych znajdujących się na obrazie: 

 

          Płótno przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu 
ponownego zaprzysiężenia wraz z królem tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 przez Sejm 
Czteroletni zwany Wielkim. Na ulicy Świętojańskiej witają ich mieszkańcy Warszawy, a przejście 
żołnierze prezentujący broń. W głębi widać fasadę Zamku Królewskiego. 

1. Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego trzyma laskę marszałkowską i tekst 
konstytucji 3 Maja. 

2. Aleksander Linowski (ok. 1759–1820), poseł ziemi krakowskiej na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 
3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), poseł ziemi poznańskiej na Sejm Wielki, zwolennik 

konstytucji. Posłowie Linowski i Zakrzewski niosą Marszałka St. Małachowskiego. 
4. Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych. Postać trzymająca sztandar z rysów twarzy 

przypomina Tadeusza Kościuszkę z bandażem na głowie, może to sugerować późniejsze odniesienie ran 
głowy w bitwie pod Maciejowicami w 1794. 

5. Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), marszałek Sejmu Wielkiego, marszałek konfederacji litewskiej, 
drugi marszałek Sejmu Wielkiego jest niesiony na rękach. 

6. Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841), poseł na Sejm Wielki, ważna postać - współautor konstytucji. 
7. Michał Zabiełło (1760–1815), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 
8. Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji. 
9. Stanisław Kublicki (1750–1809), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji. 

Pośrodku obrazu przedstawiona jest scena, która w rzeczywistości rozegrała się na Zamku Królewskim, 
poseł ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski przeciwny konstytucji i reformom próbuje zabić nożem swojego 
synka, chłopczyk wyrywa się ojcu, a za rękę z nożem łapie Stanisław Kublicki, poseł inflancki, jeden z 
najaktywniejszych działaczy stronnictwa proreformatorskiego w Sejmie. Z kieszeni Suchorzewskiego 
wysypała się talia kart – aluzja do sposobu przekupienia go przez rosyjskiego ambasadora Stackelberga 
i przez Branickiego. Poseł kaliski, chociaż nie był dobrym graczem, nieoczekiwanie zaczął wygrywać 
wielkie sumy, przy jednoczesnej energicznej akcji werbunkowej partnerów od stolika. 

10. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730–1819), hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji 
11. Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, ważna postać - współautor konstytucji, 

namalowany  został  w stroju kapłana.  
12. Feliks Turski (1720–1800), biskup krakowski (lub Tymoteusz Gorzeński) 



13. Ignacy Potocki (1750–1809), marszałek wielki litewski, ważna postać - współautor konstytucji. 
14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji  
15.  Scipione Piattoli (1749–1809), sekretarz prywatny królewski, współautor konstytucji  
16. Tadeusz Matuszewicz (1765–1819), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji  
17. Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król polski, wchodzi po schodach do kolegiaty św. Jana , na 

ramionach ma założony płaszcz koronacyjny, w którym jednak wówczas nie występował. 
18.  Anna Charlotta Dorota von Medem (1761–1821), księżna kurlandzka (lub Róża z Martynkowskich 

Dekertowa) , namalowana z wieńcem laurowym stoi pod baldachimem. 
19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska (1748/9–1810), metresa królewska, przyjaciółka króla, matka jego 

dzieci.  
20.  Jan Dekert (1738–1790), prezydent miasta Warszawy. Kłaniając się przy drzwiach kościoła wita króla 

prezydent Warszawy Jan Dekert z córką Marianną (w żółtej sukni tyłem do widza). Dekert już wtedy 
nie żył, ale Matejko namalował go w tej scenie celowo, aby ukazać rolę mieszczaństwa oraz przyjęcie 
przez Sejm Wielki w kwietniu 1791 Prawa o miastach. 

21.  Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748–1794), zwolennik konstytucji  
22. Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji  
23. Francuski rojalista  
24.  Jan Kiliński (1760–1819), mistrz szewski  
25. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), ksiądz redemptorysta  
26.  Stanisław Staszic (1755–1826), ksiądz, działacz oświeceniowy  
27.  Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), b. wojewoda inowrocławski, autor kodyfikacji prawa 

Rzeczpospolitej-  Kodeksu Zamojskiego obejmującego wychowawcę swoich dzieci oraz obrońcę sprawy 
chłopskiej Stanisława Staszica..  

28. Tymoteusz Gorzeński (1743–1825), biskup smoleński  
29. Kazimierz Konopka (1769–1805), sekretarz Hugona Kołłątaja  
30.  Ksiądz prawosławny 
31. Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827), ksiądz (lub Józef Stępkowski) 
32. Antoni Tyzenhauz (1733–1785), b. zarządca litewskich ekonomii królewskich 
33. Chłop 
34. Józef Poniatowski (1763–1813), generał wojsk koronnych – dowódca stołecznego garnizonu, książę, 

królewski bratanek  namalowany został na koniu w mundurze szwoleżera, żołnierza lekkiej kawalerii w 
Księstwie Warszawskim. 

35.  Stanisław Mokronowski (1761–1821), poseł na Sejm Wielki 
36. Młody Żyd 
37. Stary Żyd 

Polecam animację objaśniającą słynny obraz 

Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. 

https://www.nck.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-animacja-edukacyjna 

Zobacz kolekcję cyfrową poświęconą Konstytucji 3 maja. 

Źródło: sejm.gov.pl 

Źródło zdjęć: polona.pl 

 

 

 

https://www.nck.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-animacja-edukacyjna
https://polona.pl/collections/institutions/1/konstytucja-1791,NDI0ODQ1MDY3MDg0MDE2NzYxOQ/?sort=score%20desc
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862D0079916F


Kościuszko w obronie konstytucji 3 Maja 

         Tadeusz Kościuszko był obrońcą Konstytucji 3 maja w wojnie z 1792 r. z Rosją - za udział w niej 
został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odznaczony złotym Orderem Virtuti Militari. 
Rosja wykorzystała pretekst jakim okazała się być konfederacja targowicka i uderzyła na Rzeczpospolitą 
w celu obalenia wprowadzonych reform. Kiedy Rzeczpospolita po drugim rozbiorze chyliła się ku 
katastrofie, to on podjął walkę o Wolność, Całość i Niepodległość. W kampanii 1792 roku nie dał się 
osaczyć liczebniejszym wojskom rosyjskim.       Powstrzymując korpus Lewanidowa przyczynił się do 
zwycięstwa ks. Józefa pod Zieleńcami. W bitwie pod Dubienką mając czterokrotnie mniejsze siły, ale 
doskonale przygotowane fortyfikacje dawał odpór korpusowi Kachowskiego do czasu, gdy Rosjanie 
obchodząc jego pozycje przez terytorium austriackie, zagrozili ich okrążeniem.  
       Jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania w 1794 r. był de facto 
przywódcą tak narodu, jak i całego państwa, zwłaszcza że jako pierwszy włączył chłopów polskich w 
dzieło walki o Niepodległą, obiecując im uwolnienie z poddaństwa. Insurekcja 1794 r. wobec przemocy 
wrogich sąsiadów upadła, ale uratowała godność i honor narodu, a jej hasła patriotyczne i społeczne 
wytyczyły w polskich dziejach szlak ku niepodległości.  

Jak pisał poseł pruski obserwujący wydarzenia: "Kościuszko stara się w Krakowie naśladować 
Waszyngtona, a towarzyszą temu rozmaite szaleństwa i okrucieństwa wzorowane na Francji. Stworzył 
nowe ministerstwo i stara się w całej pełni kontynuować dzieło Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3. 
Maja."  

Konstytucja 3 Maja i insurekcja kościuszkowska to dwa chlubne wydarzenia w polskiej 
historii, mające miejsce w ostatnich latach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  

 

Tadeusz Kościuszko, portret autorstwa Kazimierza Wojniakowskiego. 

Czytaj więcej: https://histmag.org/Konstytucja-3-Maja-i-insurekcja-kosciuszkowska-polska-nieudana-rewolucja-12495/ 

Źródła: 
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https://histmag.org/Konstytucja-3-Maja-i-insurekcja-kosciuszkowska-polska-nieudana-rewolucja-12495/ 
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