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Polonez	Trzeciego	Maja	(1791)	
muzyka: Aleksander Rodowski (kompozytor domniemany)
słowa: Franciszek Dionizy Kniaźnin (autor domniemany)

Ten krótki utwór powstał dla uczczenia Konstytucji, uchwalonej 3 maja 1791 roku
przez Sejm Rzeczypospolitej (zwany Czteroletnim lub Wielkim). Nie wiemy dokładnie,
kto był twórcą. Część historyków domniemywa tutaj Franciszka Dionizego Kniaźnina i
Aleksandra Rodowskiego.

Nota	historyczna	
Krótki, liczący tylko 3 zwrotki, tekst „Poloneza
Trzeciego Maja” jest prostym wyrażeniem
entuzjazmu z uchwalenia Konstytucji i nadziei, że
odtąd jej prawa na trwałe zmienią życie narodu,
zjednoczonego we wszystkich stanach ze swoim
królem. Zarówno sama Konstytucja, jak i „Polonez”
doczekały się niezliczonych odwołań w polskiej
kulturze. Przykładem może być „Koncert Jankiela” z
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Konstytucja	3	Maja	
Konstytucja 1791 roku
(nazwana później
Konstytucją 3 Maja) to jedno
z najdonioślejszych wydarzeń
naszej historii. Była ostatnią,
desperacką próbą ratowania upadającego kraju poprzez
pokojową reformę. Nie prostowała wszystkich problemów
ustrojowych Rzeczypospolitej, ale oferowała rozwiązanie
najgorszych i budowała potencjał dla uporania się w
przyszłości z pozostałymi. Konstytucja gruntownie zmieniała
ustrój państwa, wprowadzając konstytucyjną monarchię
dziedziczną. Jako władzę wykonawczą ustanowiono radę
królewską, zwaną Strażą Praw, która miała działać pod
przewodnictwem króla. Zniesiona została unia polsko-litewska

Ilustracja do Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza, Księga 12. Autor:
Michał Elwiro Andriolli (1882

Ustawa Rządowa z
dnia 3 maja 1791
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na rzecz unii realnej i utworzenia państwa unitarnego (pogląd ten kwestionuje część
współczesnych historyków), oficjalnie zwanego Rzeczpospolitą Polską. Konstytucja
znacząco ograniczała polityczne immunitety i
przywileje szlachty. Zniesione zostało m.in. liberum
veto, konfederacje i skonfederowane sejmy.
Odebrano prawo głosu szlacheckiej „gołocie” i
ograniczono nadmierny wpływ sejmików ziemskich
przez zniesienie wiążącego charakteru
„instrukcji”. Uporządkowany został system
podatkowy, w którym wprowadzono 10-procentowy
podatek dla szlachty i 20-procentowy dla
duchowieństwa. Po raz pierwszy wyniesiono do roli
stanu politycznego mieszczan z miast królewskich,
równając ich w tym ze szlachtą. Ogromne znaczenie
dla polskiej wsi mogło mieć objęcie chłopów
ochroną państwa i ustawowe zniesienie najgorszych
nadużyć pańszczyzny. Częścią „ustawy rządowej”
była też reforma struktur wojskowych, dająca
nadzieję na tak potrzebną odbudowę militarnego
potencjału Rzeczpospolitej. Uchwalenie tak
radykalnej – jak na ówczesne realia – reformy
spotkało się z gwałtownym protestem skupionej wokół hetmanów opozycji,
oskarżającej reformatorów o „zamach stanu”. Zawiązała ona Konfederację Targowicką
i sprowokowała zbrojną interwencję Rosji. W wyniku przegranej przez Rzeczpospolitą
wojny z 1792 roku, Konstytucja 3 Maja została zniesiona, zanim zdążyła mocniej
zmienić państwo i społeczeństwo. Pozostawiła jednak ideę pokojowej reformy oraz
objęcia prawami politycznymi wszystkich stanów, co w XIX wieku miało doniosłe
znaczenie dla społecznych poglądów żyjących w podzielonym kraju Polaków.
W II Rzeczypospolitej dzień uchwalenia Konstytucji 1791 roku ponownie stał się
jednym z najważniejszych świąt państwowych. Zniesiono je w 1946 roku, a kolejny raz
przywrócono w 1990. Od 2007 roku święto to obchodzi się również na Litwie.

Opracował: Piotr Pacak

Konstytucja 3 Maja. Mal. J. Matejko.
Siedzą – Stanisław Staszic i kanclerz
wielki koronny Andrzej Zamoyski.
W środku na drugim planie stoi
Hugo Kołłątaj. Z prawej książę
Adam Kazimierz Czartoryski.
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