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A R T Y K U Ł Y

JAN ZIÓŁEK

ZAPRZYSIĘŻENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 
PRZEZ SPOŁECZEŃSTW O POLSKIE

Po zaprzysiężeniu dzieła Sejm u W ielkiego w sali obrad przez króla 
i w  kolegiacie warszaw skiej przez posłów i senatorów  oraz zebrany tam  
lud W arszawy pow stała konieczność pow tórzenia tego ak tu  przez cały 
naród. W ynikało to ze sposobu przyjęcia Ustawy przez Zgromadzenie 
Narodowe. Obawiano się krzykliw ej opozycji, bowiem nie głosowano nad 
K onstytucją, ale ją zaprzysięgano. Był to ak t religijny, k tóry  zobowią
zywał, w brew  przekonaniom , do respektow ania ustaw y. Dał tem u w yraz 
m arszałek Kazimierz Nestor Sapieha w swoim krótkim  przem ówieniu 
w kolegiacie warszaw skiej: „[...] żem nie wiedział o istocie p ro jek tu  
teraźniejszego K onstytucji naszej, a tym  m niej o sposobie, jakim  będzie 
wprowadzona, ale skoro król zaprzysiągł, wahać się nie mogę. Miłość 
Ojczyzny z własnego przekonania każe czynić ofiarę” h N estor Sapieha 
w czasie obrad Sejm u w  dniu 3 m aja był przeciw nikiem  K onstytucji 
w przedstaw ionym  na posiedzeniu kształcie. W głosowaniu byłby p ra 
wdopodobnie przeciw ny jej uchwaleniu, ale po złożeniu przysięgi stał 
się jej zwolennikem i obrońcą.

Zobowiązanie do przestrzegania i bronienia Ustawy nakładała na spo
łeczeństwo sama rota przysięgi:

My N.N. przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedy
nemu, iż ustanowionej przez stany sejmujące Konstytucji rządu, we wszystkim 
posłusznemi będziemy, całości jej jak najpilniej przestrzegać obowiązujemy się 
i aby wszyscy zwierzchności naszej podlegli tejże Konstytucji posłusznemi byli, 
a oraz całości jej przestrzegali, pilnie doglądać będziemy. Najjaśniejszemu Stani
sławowi Augustowi królowi polskiemu, Ojczyźnie i stanom skonfederowanym 
wiernemi i posłusznemi będziemy. Tak nam Panie Boże dopomóż i niewinna 
męka Jego.

Rota akcentuje bezwzględne posłuszeństwo królowi i postanowieniom  
K onstytucji oraz nakłada na władze dopilnowanie tego posłuszeństwa 
u poddanych i podwładnych. Podczas zwykłego głosowania nad ustaw ą 
w sejm ie nie nałożono by takich zobowiązań na społeczeństwo. Zwy
cięstwo reform atorów  większością głosów nie było w stanie narzucić 
ludności m iast i wsi a także większości szlachty ideałów K onstytucji. Na
tom iast zaprzysiężenie połączone z uroczystym i nabożeństwam i w kościo
łach zamykało wszelkie dyskusje i nakazywało realizację założeń Ustawy.

Nasuwa się w tym  m iejscu pytanie, czy zaprzysiężenie K onstytucji 
przez króla w sejm ie oraz posłów i senatorów  w kolegiacie było z góry 
przez reform atorów  zaplanowane? Czy też okoliczności stw orzyły taką 
sytuację, że lepiej było odstąpić od głosowania? Trudno dziś na to py
tanie odpowiedzieć jednoznacznie. Przew aga zwolenników K onstytucji 1

1 „Gazeta Narodowa i Obca” (4V) 1791, nr Э6.


