
Konstytucja 3 Maja
ciekawostki historyczne



Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną 

konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała 
stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu 
państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, 

wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. 
Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem 

narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość 
rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.



Dzień w pigułce

3 maja jest obchodzona rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jarosław Czubiński, Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie zaprasza Rodaków i wszystkich 
przyjaciół Polski na Litwie do wspólnego uczczenia 226 rocznicy 
uchwalenia sławnej Konstytucj.



Rękopis konstytucji 3 maja

W Archiwum Głównym Akt Dawnych przechowywane są trzy oryginalne rękopisy Konstytucji 3 
maja. Rękopisy Konstytucji nie stanowią wyodrębnionej pozycji  lecz wchodzą w skład obszernych 

ksiąg zawierających zestawy dokumentów z tamtej epoki.

W przeciągu jednego roku od uchwalenia, Konstytucja 3 maja została wydana w Polsce czternaście 
razy, w łącznej ilości 20-30 tysięcy egzemplarzy. Przedruki ukazywały się także w gazetach ].

Informacje o uchwaleniu Konstytucji szybko zaczęły się ukazywać w prasie europejskiej. Już 15 
maja 1791 wzmianka o tym wydarzeniu ukazała się w „Gazecie Lejdejskiej”. 20 maja informacje na 

ten temat podały: „The Times” oraz „The Morning Chronicle”. W czerwcu 1791 w trzech 
brytyjskich gazetach ukazał się przetłumaczony tekst Konstytucji 3 maja.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum_G%C5%82%C3%B3wne_Akt_Dawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja#cite_note-:0-30


Jan Matejko

Jan Matejko to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, który swoją historiozoficzną twórczością zyskał uznanie na 
całym świecie. Żyjący w XIX w. artysta był gorącym patriotą, a jego dzieła wyjątkowym wyrazem idei niepodległościowych.

Kim był Jan Matejko?
Jan Matejko urodził się w 1838 r. w Krakowie. W 1858 r. ukończył tam Szkołę Sztuk Pięknych, następnie kształcił się w 

Monachium i w Wiedniu. Już młodzieńcze dzieła Matejki zyskały międzynarodowe uznanie, a artystę okrzyknięto jednym 

z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. Stworzył on ponad trzysta obrazów olejnych oraz setki 

rysunków i szkiców. Jest też autorem polichromii kościoła Mariackiego w Krakowie. Swoje obrazy Matejko wielokrotnie 

prezentował na wystawach w najważniejszych europejskich ośrodkach kultury. Zdobył liczne prestiżowe nagrody i 

odznaczenia oraz został honorowym członkiem wielu akademii artystycznych. W 1873 r. mianowano go dyrektorem 

krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych.


