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OECIIODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

w  Św i e t l e  p r a s y  p o w s t a ń c z e j *

Poniższy artykuł jest próbą zwięzłej relacji z obchodów czterdziestej 
rocznicy uchwalenia K onstytucji 3 Maja, które miały miejsce w roku 
1831, w objętym  powstaniem Królestwie Polskim.

Celem artykułu  jest obok przedstawienia samego przebiegu uroczys
tości związanych z powyższymi obchodami zaprezentowanie różnorodnoś
ci działań podejm owanych dla uczczenia tego wydarzenia, a także form, 
w jakich znajdowały one odbicie w prasie powstańczej. Mam nadzieję 
przedstawić w nim reprezentatyw ny obraz jakości, rodzaju i zakresu 
inform acji dotyczących interesującego nas tem atu, k tóre można znaleźć 
na łamach ówczesnych gazet.

P rasa jako źródiO historyczne może stać się podstawą badań dw oja
kiego rodzaju. Funkcja inform acyjna, która jest jej głównym zadaniem, 
stw arza możliwość badania przebiegu w ydarzeń w ich aspekcie czysto 
faktograficznym . Nie należy jednakże zapominać, że prasa jest także 
narzędziem  i zarazem forum  walki politycznej, na k tórym  ścierają się 
ze sobą różne przeciw staw ne stanow iska istniejących stronnictw . Ta jej 
funkcja daje z kolei możliwość badania przejaw ów i natężenia życia 
politycznego w danym  okresie pod warunkiem  wszakże istnienia n ie
zależności i wolności druku.

W niniejszym  artykule ograniczę się do wykorzystania jedynie p ier

* Artykuł ten jest wynik iem  w stęp nych  badań, prowadzonych dla potrzeb o b
szern iejszego  i gruntow niejszego  opracowania p ow sta jącego  w Instytucie  Historii  
UŁ na seminarium z historii społeczno-politycznej Polski XIX w„ pod kierunkiem  
prof. A liny  Barszczewskiej-Krupy. Przedmiotem przygotow yw an ej  pracy jest  szeroko  
pojęte  funkcjonowanie  tradycji  Konstytucji  3 Maja w  ów czesnej  św iadom ości  poli
tycznej Polaków, stąd też w  poniższym  artykule  ograniczam się  jedynie  do samych  
obchodów rocznicow ych jako jednego  z aspektów funkcjonowania  tejże  tradycji,  
nadając mu jednocześn ie  wyb itn ie  informacyjny charakter.



wszej z powyższych funkcji prasy. Nie będę przeprowadzał analizy 
treściowej m ateriałów  źródłowych (tj. artykułów , przemówień itp. za
mieszczanych na jej łamach) z punktu  widzenia ich ówczesnych ten 
dencji politycznych, celu w jakim  zostały w tej formie wydrukowane, 
zgodności głoszonych przez nie tez z aktualnym i dążeniami i p rogra
mami takich czy innych ugrupowań politycznych. Wszelkie doniesienia 
prasowe traktow ał będę jedynie jako świadectwo różnorodności form, 
jakie przybrały obchody oraz jako źródło inform acji o ich przebiegu.

Zakres chronologiczny pracy obejm uje cały okres trw ania pow sta
nia. Oczywiście dla interesującego nas tem atu najw iększe znaczenie m a
ją miesiące: kwiecień, maj, czerwiec roku 1831, w nich bowiem skon
centrow ała się większość w ydarzeń związanych z obchodami rocznicy 
uchwalenia K onstytucji 3 Maja i informacji, jakie w związku z nimi 
przyniosła prasa.

Zakres terytorialny ogranicza się jedynie do obszaru Królestwa Pol
skiego, a także, w w yjątkow ych przypadkach, do ziem leżących poza 
jego granicam i, o ile organizowane tam  obchody znalazły odbicie w p ra 
sie powstańczej wychodzącej na terenie Królestwa. Takie ujęcie tem atu 
determ inuje podstawa źródłowa niniejszej pracy. Jest ona wynikiem 
kw erendy przeprowadzonej w całości polskojęzycznej prasy, jaka uka
zywała się w czasie trw ania powstania na terenie Królestwa Polskiego.

Cezury chronologiczne moich badań wyznacza dzień 29 listopada 
1830 r. — jako data rozpoczęcia powstania — oraz październik 1831 r. 
tj. miesiąc, w którym  Królestwo zostało całkowicie opanowane przez 
wojska rosyjskie. Oczywiście dla poszczególnych tytułów  naturalnym i 
cezuram i są m omenty ukazania się pierwszego bądź ostatniego num eru 
danej gazety, o ile zaś wychodziła ona jeszcze przed powstaniem  lub 
drukow ano ją  nadal po jego upadku, obowiązują wyżej przeze mnie 
podane ogólne ograniczenia czasowe dla całej pracy. Uzasadnienie ta 
kiego chronologicznego zakresu badań w ydaje się oczywiste, biorąc pod 
uwagę fakt, że tylko w okresie trw ania powstania w prasie mogły 
pojawiać się nieskrępowane doniesienia o przygotowaniach do obcho
dów rocznicy K onstytucji 3 Maja bądź o samym ich przebiegu. Podobne 
uzasadnienie znajduje ograniczenie kw erendy do tytułów  ukazujących 
się na terenie Królestwa Polskiego — tj. na obszarach trw ale opano
w anych przez powstanie. W prasie ukazującej się w zachodnich guber
niach cesarstwa, na tzw. ziemiach zabranych, znajdujących się całko
wicie pod kontrolą nieprzyjaciela, nie należy się spodziewać doniesień 
na interesujący nas tem at. Z podobnych przyczyn kw erendą nie objęta 
została prasa ukazująca się w innych zaborach. Po przeprowadzeniu 
w  oparciu o powyższe zasady klasyfikacji podstaw y źródłowej pracy, 
pozostaje 51 tytułów  prasowych, k tóre powinny znaleźć się w zasięgu



prowadzonych przeze m nie badań1. Spośród nich dotarłem  do 48 ty 
tułów, w tym  42 pełnych, tj. takich, w których zachowały się w szyst
kie num ery wychodzące w interesującym  nas okresie2. Stan zachowa
nia prasy należy zatem uznać za dobry, a podstawę źródłową za w ystar
czającą dla podjęcia tem atu. Braki w tym  zakresie nie powinny w pły
nąć na jakość przeprowadzonych badań ani na zasadność sform ułow a
nych na ich podstawie wniosków3.

Dla opracowywanego tem atu kwerenda w prasie powstańczej dała po
zytyw ne w yniki jedynie dla 11 ty tu łów 4 i one to stały się właściwą pod

1 Por. J. Ł o j e k ,  Bibiiograiia  prasy p o lsk ie j  1661— 1831, W arszawa 1935, s. 76. 
Zam ieszczone w  opracowaniu J. Łojka dane dotyczące  tytułów  czasopism ukazują
cych się na terenie Królestwa Polskiego  w  okresie  Powstania L istopadowego p o 
zwalają, przy przyjętych w niniejszym  artykule kryteriach klasyfikacji  na w y 
odrębnienie  wspom nianych 51 ty tu łów  gazet.

* Trzy tytuły  okazały  się dla mnie nieosiągalne, tj. „Patryota Podlaski" —  uka
zał s ię  ty lko nr 1 z 7 XÜ 1830. Gazetę drukowana w Siedicachi „Polak Zawi- 
ślańskl" —  ukazały  się  ty lko dwa numery: 13 i 16 XII 1830 r. —  gazetę  dru
kow ano  w  W arszawie! oraz „Rozmaitości Kaliskie" —  w ychodzące  w Kaliszu  
w  1831 r. Dwa ostatnie  ty tu ły  prawdopodobnie  nie zachow ały  się  do naszych c za 
sów. Por. Ł o j e k ,  op. cii., s. 62— 63.

3 Obok w ym ienionych  przeze mnie tytułów  (patrz przyp. i )  braki obejmują  
także: „Rozmaitości W arszawskie"  —  tygodnik, brak numerów z grudnia 1830 r.; 
„Kurier Lubelski" —  braki w m ies iącach grudzień 1830 r. i s tyczeń  1831 r.i „Go
niec  Płocki", brak nr 2 i 4 z grudnia 1830 r.; „Goniec W ojew ództw a  A u g u s to w 
skiego" —  brak nr 3 z grudnia 1830 r.i „Szczerbiec" —  brak nr 4 i 5 z marca 
1831 r.i „Złodziej Polityczny" —  brak numerów: 56, 110, 123— 1'24 i 129. W św iet le  
pow y ższeg o  widać, że braki są nieliczne, dotyczą jedynie  pierwszych m ies ięcy  p o 
wstania, tj. grudnia 1830 r. oraz stycznia, lu tego  i marca 1831 г., a zatem okresu  
znacznie  poprzedzającego obchody rocznicy uchw alenia  Konstytucji  3 Maja, w któ 
rym doniesienia  związane 7. tym tematem były  bardzo nieliczne lub nie było  ich 
wcale .  Ponadto część  ty tu łów  obejm uje obszary leżące  na prawym brzegu W isły ,  
tj. tereny zajęte  na początku 1831 r. przez wojska rosyjskie ,  na których oficjalnie  
dnia 3 maja nie obchodzono świątecznie .  To w szys tko  pozwala  sądzić, że is tn ie 
jące braki nie  mają w iększeg o  w p ływ u na wyniki  przeprowadzonych przeze mnie  
badań.

4 Są to: „N ow a Polska" |dalej N. P.), ukazująca się w W arszawie  sześć  razy 
w tygodniu  od 5 I 1831 r. do 6 IX 1831 r., będąca organem prasow ym  T o w a 
rzystwa Patriotycznego! „Gazeta Polska" [dalej G. P.J wychodząca w W arszawie  
jeszcze  przed powstaniem, a w czasie  jego  trwania od 5 XII 1830 r. do 5 IX 
1831 r. i potem od 11 IX do 2 X 1831 r., k iedy to ostatecznie  ją zamknięto. Uka 
zywała  się  siedem razy w tygodniu. P oczątkowo o n ieskrysta lizow anym  obliczu  
politycznym. Od kwietnia, k iedy  jej redaktorem został Jan Nepom ucen  Janowski —  
w iceprezes T owarzystwa Patriotycznego, stała się  drugim nieoficjalnym  organem  
prasow ym  lew ic y  powstańczej; „Kurier Polski" |dalej K. P.) —  uk azyw ał  się  w  W ar
szaw ie  od 1 XII 1829 r. do 7 IX 1831 r. W  czasie  powstania  redakcja K. P. była  
związana z obozem braci N iem ojow skich,  prezentując na sw ych  łamach poglądy  
polityczne Kaliszani „Dziennik W ielkopolski"  [dalej D. W.J ukazujący się w Ka
liszu sześć  razy w  tygodniu  od 5 XII 1830 r, do 30 VI 1831 r. Był organem prasy



staw ą źródłową niniejszej pracy. Pozostałe 37 tytułów  nie przynosi 
żadnych inform acji dotyczących interesującego nas tem atu bądź powie
la artyku ły  drukowane już w innych gazetach. Zwyczaj przedrukowy 
wania artykułów , bardzo rozpowszechniony w ówczesnej prasie, spowo
dował mnogość identycznych doniesień o tych samych wydarzeniach. 
Fakt ten uwzględniłem w przypisach, podając w wielu przypadkach inne 
ty tu ły , w których można znaleźć daną informację. Zebrane m ateriały 
pozwalają na wyodrębnienie z ogólnego opisu przebiegu uroczystości 
związanych z obchodami czterdziestej rocznicy uchwalenia K onstytucji 
3 Maja, pewnych węższych tematów, umożliwiających uporządkowanie 
całości relacji i zwrócenie uwagi czytelnika na różne środowiska, w k tó
rych  dzień ten świętowano i różnorodność form, jakie przybrały ob
chody.

Kolejno zatem zajmę się stosunkiem  władz powstania — rządu i se j
mu, do obchodów oraz przedstaw ię ich udział w organizowanych uroczy
stościach. Następnie omówię przebieg obchodów w Tow arzystw ie P rzy
jaciół Nauk i w Towarzystwie Patriotycznym . Obok ww. centralnych 
uroczystości w W arszawie zrelacjonuję inne drobne w ydarzenia zwią
zane z dniem 3 Maja, jakie miały miejsce w powstańczej stolicy, a tak 
że przebieg święta na prowincji i w wojsku. Na zakończenie omówię

prowincjonalnej reprezentującym poglądy  ziemiaństwa w o jew ód ztw a  kalisk iego, zbli 
żone do programu N iem ojow skich.  Pismo było jednak niezależne; „Polak Sum ien
ny" (dalej P. S.J w y d a w a n y  w W arszaw ie  siedem razy w tygodniu od 2 XII 1830 r. 
do 7 IX 1831 r. Początkow o prezentując program ug o d o w o  kapitulancki, skupiał  
przec iw ników otwartej walki z Rosją. Od marca, po objęciu k ierow nictw a redakcji  
przez Feliksa San iew skiego ,  przeszedł ew olucją  programową w  kierunku lew icy  
powstańczej; „Dziennik P ow szechny Krajowy" [dalej D. P. K.] w y chod zący  w W a r
szaw ie  jeszcze  przed pow staniem  jako oficjalny organ rządowy. Dzięki redaktorowi  
naczelnemu A dam ow i Tomaszowi Chiędow skiem u, zdołał zachować niezależność p o 
glądów. Charakler ten utrzymał w okresie  powstania,  prezentując często  stan ow i
sko sprzeczne z poglądami rządu, czasami krytykując naw et jego  postępowanie .  N ie  
związany z żadnym stronnictwem stanowił  le w e  skrzydło  centrum. U kazyw ał się  
siedem razy w ty godn iu  do 2 IX 1831 r.; „Merkury" [dalej M.J ukazujący się  
w W arszaw ie  siedem  razy w tygodniu od 17 XII 1830 r. do 7 IX 1831 r. Posiadał  
neutralny charakter prezentując własną oryginalną i niezależną linię  polityczną.  
N ie  związany z żadnym stronnictwem często  zajmował stanowisko  zbliżone do p o 
g lądów  lew ic y  powstańczej; „Kurier W arszawski" [dalej K. W .| oraz „Gazeta W ar
szawska" [dalej G. W .] ,  oba tytuły  w y d a w a n e  s iedem  razy w tygodniu, druko
w an e  w W arszaw ie  jeszcze  przed pow staniem  a także po jego  upadku, posiadały  
czysto  informacyjny charakter, nie  angażow ały  się  w żadne spory polityczne. Były
lo dzienniki ca łk ow ic ie  neutralno, nie związane z żadnym stronnictwem; „Złodziej  
Polityczny" [dalej Z. P.J ukazyw ał się  w W arszaw ie  siedem razy w tygodniu od 1 (IV 
1831 r. do 16 VIII 1831 r. Przedrukowywał artykuły  z innych gazet i czasopism;  
„Tandeciarz" [dalej Т.]. Czasopismo satyryczno-literackie  w y chod zące  w  W arszawie  
od 2 I 1831 r., nieregularnie —  ukazało się  11 numerów.



stosunek prasy powstańczej do obchodów rocznicowych i odbicie, jakie 
znalazły one na jej łamach.

W roku 1831 m ijało dokładnie czterdzieści la t od uchwalenia K on
sty tucji 3 Maja i w ydarzeń związanych z całą epoką Sejm u Cztero
letniego, Sejm u zwanego też Wielkim, gdyż wielkie było dzieło, które 
stw orzył i ogromny wysiłek, jaki podjął dla odrodzenia i uratow ania 
Rzeczypospolitej w przeddzień jej upadku. Pamięć o tych świetnych 
chwilach narodowej przeszłości była wciąż żywa w pokoleniu synów 
i w nuków  twórców K onstytucji. Żyli też jeszcze ludzie, którzy rozpo
czynając wówczas swój „zawód polityczny”, sam i brali czynny udział 
w dziele napraw y Rzeczypospolitej podjętym  przy końcu wieku XVIII, 
a którzy w epoce Powstania Listopadowego wciąż byli obecni na arenie 
politycznej ówczesnego K rólestw a Polskiego. Nic zatem dziwnego, że 
pamięć o chlubnych dniach narodowej historii roku 1791 wciąż poru
szała serca i um ysły Polaków żyjących w roku 1831. Była to przecież 
przeszłość jeszcze wcale nie tak odległa, nasycona narodowymi sym 
bolami, dążeniami i pragnieniam i wspólnymi dla obu pokoleń.

Niespełnione nadzieje wydobycia się spod obcych wpływów, jakie 
przyświecały twórcom K onstytucji 3 Maja, ich tęsknota za minioną 
świetnością, potęgą i blaskiem m ajestatu  Rzeczypospolitej odrodziły się 
w nocy 29 listopada 1830 r. i poderw ały naród do nowej próby.

Ta wspólnota celów, jakie przyśw iecały obu pokoleniom, stworzyła 
między nim i pewną, doskonałą jak na odległość w czasie, więż psy
chiczną, która pozwalała rozumieć minioną epokę i czerpać obficie 
z narodowej przeszłości, a w każdym  razie zadecydowała o żywotności 
związanych z nią tradycji.

K onstytucja 3 Maja była przełomem w dziejach narodu, uwieńcze
niem  i zamknięciem pewnego etapu naszej historii. Do czasów Po
w stania Listopadowego, rocznicę jej uchw alenia oficjalnie .obchodzono 
tylko w 1792 r. i potem w 1807 r. Następne obchody po 23 letniej 
niemalże przerw ie przypadały znowu na okres, w którym  ważyły się 
losy Polski i Polaków. Fak t poczucia ważności czasu, w którym  w ypa
dło obchodzić tak świetną rocznicę równie ważnych wypadków, oraz 
dum a i radość z możności jej świętowania po tak długiej przerwie, 
dodawały powagi i znaczenia nadchodzącej uroczystości.

W m iarę zbliżania się dnia 3 m aja m yśl o uczczeniu rocznicy uchw a
lenia K onstytucji zaczęła coraz żywiej ogarniać umysły ówczesnych.

O doniosłości nadchodzącego święta i wadze, jaką przywiązywano 
do jego obchodów świadczy fakt, że już 18 kw ietnia spraw a ta znalazła 
się na forum  sejmu. W dniu tym  na posiedzeniu izb połączonych K le
mens W itkowski, deputow any mławski, wniósł do laski marszałkowskiej 
p ro jek t O dopełnieniu ślubu seym u Rzeczypospolitej r. 1791 na w y sta



wienie Kościoła Opatrzności oraz o złożeniu w tym że kościele zwłok  
lub wyrycie imion poległych za niepodległość oyczyzny mężów*. Dc 
wystawienia tejże św iątyni miał być użyty „ten sam kam ień węgielny, 
k tó ry  przez króla i stany w r. 1791 uroczyście był położony”8. Kościół 
Opatrzności7 miał stać się nie tylko pam iątką związaną swą genezą 
z Sejmem  Czteroletnim, ale także miejscem wiecznego spoczynku pro
chów poległych bohaterów Rzeczypospolitej8. Miał zatem pełnić funkcję 
sanktuarium  narodowego, łączącego tradycje K onstytucji 3 Maja i walki 
narodu o odzyskanie niepodległości, podkreślać ciągłość tych usiłowań, 
których najświeższym akordem  było Pow stanie Listopadowe. Fundusze 
na ten cel miano nadzieję zebrać w drodze dobrowolnych składek spo
łeczeństwa. Nad wykonaniem  ew entualnej uchwały czuwałaby specjal
nie w tym  celu powołana deputacja złożona z dwóch senatorów i czte
rech posłów. Niestety, aż do końca powstania prasa nie przynosi żad
nych inform acji o istotnym  podjęciu proponowanej uchwały, należy za
tem przypuszczać, że cała sprawa pozostała w sferze projektów, których 
realizację ostatecznie uniemożliwił upadek powstania. Jednakże nie była 
to jedyna inicjatyw a zmierzająca do uczczenia rocznicy uchwalenia 
K onstytucji podjęta na forum  sejmowym. Chęć zaznaczenia związków 
ówczesnej walki powstańczej z tradycją roku 1791 widoczna jest toż 
we wniosku posła powiatu radziejowskiego Józefa Modlińskiego, zgło
szonym na posiedzeniu izby poselskiej w dniu 26 kwietnia. Postulow a
no w nim wzniesienie pomnika „bitwy pod Grochowem i na pam iątkę 
3 m aia”9. I ten projekt nie doczekał się realizacji. Członkowie sejm u 
wzięli natom iast udział w organizowanych w stolicy obchodach roczni
cowych. Umożliwiła im to decyzja Izb Połączonych z dnia 2 m aja 1831 r.

5 Projek t  d e p u to w a n e g o  K lem ensa  W itk o w sk ie g o ,  N. P. 21 IV 1831, ar 106, 
s. 1— 2. Podobne informacje w lej sprawie —  por. Posiedzen ie  izb  s e jm o w y c h  z dnia  
18 k^vietn/a r. b., P. S. 19 IV 1831, jnr 114, s. 71 i Sejm  n a d z w y c z a jn y  'polski.  
P osiedzen ie  izb  p o łą czo n ych  18 kw ie tn ia ,  N. P. 20 IV 1831, nr 105, W ia d o m o śc i  
K ra jow e ,  D. W. 22 IV 1831, nr U ,  s. 687. W e  wszystk ich  cytatach w artykule  
zachowałem  oryginalną pisow nię  z epoki.

0 P rojek t  deputow anego .. .
7 Ufundowanie  Kościoła Opatrzności postanowione  na Sejmie 1791 r. miało być  

wyrazem  w dzięczności  narodu za Opatrzność Bożą, która natchnęła sejm ujących do 
podjęcia dzieła naprawy Rzeczypospolitej  i pozwoliła  im uchwalić  konstytucję  re
formującą ustrój państwa.

8 Projekt przewidywał,  że w  K oście le  Opatrzności zostaną złożone prochy T a
deusza Kościuszki, Jakuba Jasińskiego, ks ięcia  Józefa Poniatowskiego,  Henryka Dą
brow skiego  i Cypriana G odebskiego. Projekt  deputow anego .. .

* P osiedzen ie  izb  s e jm o w y c h .  Izba Pose lska z dnia Z6 k w ie tn ia  roku bieżącego ,  
P. S., 27 JV 1931, nr 122, s. 107 oraz S e y m  n a d z w y c z a y n y  po lsk i .  P os iedzen ie  
Izby  p o se l sk le y  26 kw ie tn ia ,  N. P., 29 IV 1831, nr 114.



odraczająca posiedzenie sejm u do dnia 4 m aja „z powodu uroczystości 
narodow ej [3 Maja] [...] ”ie.

W wigilię nadchodzącego święta w wielu gazetach warszawskich 
ukazał się artyku ł podpisany przez księcia Adama Czartoryskiego w yda
ny w imieniu Rządu Narodowego w spraw ie m ających odbyć się n a 
zajutrz obchodów dnia 3 M aja11. W skazywano w nim  na przełomowe 
dla historii Polski znaczenie konstytucji roku 1791, mówiono o gorącym 
pragnieniu każdego Polaka należytego uczczenia tak długo zakazanego 
święta. Jednocześnie jednak rząd apelował do społeczeństwa, ,,[...] aby 
każdy chciał w dzisiejszych okolicznościach pam iętny dzień 3-ci m aja 
obchodzić prywratn ie”12. Prośbę tę motywował niebezpieczeństwem roz
szerzenia się epidemii cholery, która przywleczona przez wojska rosy j
skie panowała wtedy w W arszawie. Powołując się na opinię „światłych 
lekarzy” rząd, w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się, polecał un i
kać zbytecznych zgromadzeń. Sam też „widział się być zmuszony, 
wstrzym ać te uroczystości, k tóre obchodzić przedsiębrał”13. Apel ten 
wyw arł, jak  się okazało, znaczny, negatyw ny wpływ na rozmach ofi
cjalnych obchodów dnia 3 Maja w Warszawie, nie udarem nił jednak 
całkowicie zebrań publicznych, wywołał za to kry tykę i podejrzliwe 
domysły, co do motywów, jakim i się rząd kierował przy wydaw aniu 
powyższej decyzji. Odwołanie m ającej się odbyć na polach grochow
skich m anifestacji przypisywano niechęci rządu do tłum nych zgrom a
dzeń, nie w ynikającej bynajm niej z pobudek sanitarnych czy zdrow ot
nych. „Wielu uważało to postanowienie [...] za pozór tylko, którego 
istoty odgadnąć nie m ożna”14. Podważano też rzetelność opinii lekar
skich, na które rząd się powoływał, twierdząc, że naw et liczne zebrania, 
odbywające się jednak na o tw artym  powietrzu, nie zwiększają groźby 
rozszerzenia się epidemii15. Pomimo odwołania oficjalnych uroczystości 
na polach grochowskich, członkowie rządu wraz z senatoram i i posłami 
zebrali się w Pałacu pod Blachą na uczcie wydanej w dniu 3 m aja 
z okazji rocznicy uchwalenia K onstytucji. W sali, w której uczta się 
odbywała, zbudowano jako jedyną ozdobę ołtarz, na którym  „wśród 
zdobytych chorągwi moskiewskich leżała oryginalna K onstytucja 3 Ma

x’ P osiedzen ie  izb s e jm o w y c h  г dnia 2 maja. I zb y  Połączone,  P. S. 4 V 1831, 
nr 129, s. 144.

11 К. P. 2 V  1831, nr 497, s. 579; D. P. K. 2 V  1831, nr 120, s. 815; G. W.
2 V 1831, nr 118, s. 946; M. 2 V  1831, nr 134, s. 521; K. W. 2 V  1831, nr 119, 
s. 586; G. P. 2 V 1831, nr 118, s. 1; P. S. 2 V 1831, nr 128, s. 135; N. P. 2 V 1831, 
nr 118; Z. P. 3 V 1831, nr 32, s. 126— 127.

Tamże.
13 Tamże.
14 O T rzec im  Mu/a,  N. P. 5 V 1831, nr 120, [artykuł podpisano; Lekarz].
18 Tamże.



ja ”18. Księga, w której znajdowała się oblatowana Ustawa Zasadnicza 
z roku 1791, otoczona była wieńcem, cały ołtarz także przybrany był 
zielonymi gałązkami. Podczas uczty prof. Józef Gołuchowski wygłosił 
w ykład o narodowości, a poseł K antorbery Tymowski czytał poezję 
patriotyczną. W incenty Niemojowski — członek Rządu Narodowego 
i A ntoni Ostrowski — dowódca Gw ardii Narodowej wznosili toasty na 
cześć twórców K onstytucji (m. in. ku czci m arszałka Sejm u W ielkie
go — Stanisław a Nałęcza Małachowskiego oraz Juliana Ursyna Niem
cewicza, jak również francuskich przyjaciół powstania — generałów 
Marii de La F ayette’a i M axim ilien’a L am arque’a), a także na pam iąt
kę nocy 29 listopada. W trakcie uczty deputow any W alenty Zwierkow- 
ski zbierał od obecnych składkę na rzecz włościan z prawego brzegu 
Wisły, którzy najsilniej ucierpieli w skutek toczącej się w ojny17.

Uroczystość w Pałacu pod Blachą miała charakter oficjalnych, cen
tralnych obchodów rocznicy uchwalenia K onstytucji 3 Maja, w których 
wzięli udział członkowie władz powstańczych — rządu i sejmu. Stała 
się ona nie tylko okazją do przypom nienia i uczczenia przełomowych 
w ydarzeń sprzed lat czterdziestu, ale także do zamanifestowania patrio
tyzm u i jedności rządu z całym  społeczeństwem, jak również do w yra
żania sym patii wobec rew olucji lipcowej we F rancji i przychylnych 
spraw ie polskiej Fancuzów.

Nie było to oczywiście jedyne w W arszawie wydarzenie upam iętnia
jące m ajową rocznicę. Święto to z równą powagą obchodziło także To
w arzystw o Przyjaciół Nauk. Już 2 m aja ukazały się w prasie w arszaw 
skiej ogłoszenia o m ającej się odbyć nazajutrz publicznej uroczystości 
w siedzibie Towarzystwa — gmachu przy ul. Krakowskie Przedm ieś
cie18. Dla uczczenia nadchodzącej rocznicy Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
specjalnie odstąpiło od obowiązujących w nim przepisów przenosząc 
term in swego posiedzenia z dnia 30 kwietnia na dzień 3 maja. Ilość 
miejsc wstępu na salę, w której odbywała się uroczystość ograniczono, 
wydając w tym celu specjalne bilety. Powodem takiego postanowienia 
miała być ponoć obawa przed panującą epidemią cholery. W tym  p rzy
padku podporządkowano się zatem zaleceniom rządu w spraw ie publicz
nych obchodów święta. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.30. O two
rzył je prezes Towarzystwa Julian  Ursyn Niemcewicz, przedstaw iając

16 K. P. 5 V 1831, nr 500, s. 597.
17 O pracował om na podslawie: К P. 3 V  1831, nr 498, s. 585; 5 V 1831, nr 500, 

s. 597, 6 V  1831, nr 501, s. 601—  C02: Z. P. 4 V  1831, nr 33, s. 131 ; 7 V  1831, 
nr 36, s. 14?; D. P. K. 4 V  1831, nr 122, s. 820; G. W . 6 V  1831, nr 122, s. 979—980;
9 V  1831, nr 124, s. 999; M. 6 V  1831, nr 138, s. 539.

18 К. P. 2 V  1831, nr 497, s. 580; G. P. 2 V  1831, nr 118, s. 2; K. W. 2 V  1831, 
nr 119, s. 585; G. W. 3 V  1831, nr 119, s. 957.



„w zagajeniu wielkość narodowej uroczystości dnia tego”19. Jak  donosi 
„K urier W arszawski” „ [...] zaczął mówić w łaśnie w tey chwili, w któ- 
rey  40 lat tem u wniesiono na Seymie proiekt nowey K onstytucyi”20. 
Po nim głos zabrał prof. Romuald Hube, odczytując rozprawę o K on
sty tucji 3 Maja. Stwierdzając „że wypłynęła [ona] 1. potrzeby i ducha 
czasu i jest najpiękniejszym  pomnikiem upadającej ojczyzny”21, nie 
ograniczył się jedynie do opisania w ydarzeń historycznych, pojętych ja 
ko zamknięta już przeszłość. Mówił o znaczeniu K onstytucji dla póź
niejszego ustawodawstwa polskiego, którego dalszy kierunek rozwoju 
ona właśnie wytyczyła. Podkreślał znaczenie, jakie K onstytucja posia
dała dla rozbudzenia i zachowania ducha narodowego, wreszcie wskazy
wał na nią jako na źródło polskich tradycji parlam entarnych, z którego 
powinni czerpać tw’ôrcy przyszłej konstytucji.

W całym jego przemówieniu widoczne jest owo charakterystyczne 
podkreślanie ciągłości procesu przemian, jakie zachodziły w Polsce, łą 
czności pomiędzy obu pokoleniami Polaków — tym  z czasów Sejmu 
Wielkiego i tym  żyjącym  40 la t później. Odczytywanie K onstytucji 
3 Maja jako pewnego rodzaju posłania od przodków, iako rozpoczętego 
dzieła domagającego się kontynuacji, jeszcze w yraźniej widoczne jest 
w wykładzie prof. Kazimierza Brodzińskiego, który  zabrał głos po w y
stąpieniu prof. Romualda Hubego. Stwierdził on m. in.:

Jeżeli  rewolucją  nasza uw ażać  będziem y materjalnie, jest  ona dalszym ciągiem  
powstania Kościuszki: ieżeli moralnie, jest dalszym ciągiem, tak szczęśl iw ie  na
zwanej rewolucji  3 maja23.

W ykład ten znalazł szczególnie życzliwe uznanie wśród publiczności 
a nawet, jak podaje „K urier Polski” :

M owę tę w brew  przyjętemu dotąd zwyczajowi,  ale z przepełnieniem urzuć i ra
dości,  przyjęto hucznemi, długo powtarzanemi oklaskami®3.

Na zakończenie uroczystości prof. Ludw ik Osiński deklamował dwa 
fragm enty z poezji J. U. Niemcewicza pt. Pieśń Dawida oraz Nadzie- 
ja14. Oba te utw ory ukazały się następnie drukiem 25.

1» " g7p7 '< V 1831, nr 120, s. 3.
«  K. W. 4 V  1831, nr 121, s. 597; G. W. 5 V  1831, nr 121, s. 971.
81 K. P. 4 V 1831, nr 499, s. 587.

Tamże.
!3 Tamże. W krótce mowa prof. К. Brodzińskiego ukazała się  drukiem i można  

j i  by ło  nabyć w księgarniach warszawskich. K. W. 13 V  1831, nr 129, s. 638.
“  M. 4 V  1831, nr 136, s. 530.
2;i Utwór pt. Pieśń Dawida  z rozdzia łu  XXII Xlqg Regum  w ydrukow ał  Z. P.

11 V 1831, nr 39, s. 157— 158. N a d z ie ja  —  ukazała się  drukiem jako osobna ca 
łość —  patrz: K. W. 9 V 1831, nr 126, s. 622i G. W . 10 V 1831, nr 125, s. 1008i 
D. P. K. 10 V  1831, nr 128, s. 845.



W skutek wzmiankowanego powyżej rozporządzenia rządu i ograni
czonych możliwości nabycia biletu zgromadzenie nie było liczne26.

Z kilkudniowym  opóźnieniem dzień 3 Maja obchodziło także Towa
rzystwo Patriotyczne. Zapowiadana wcześniej w prasie27 uroczystość 
miała miejsce 8 m aja w Ogrodzie Botanicznym przy kam ieniu węgiel
nym Kościoła Opatrzności. Rozpoczęła się o godzinie 10.00 rano nabo
żeństwem  odprawionym  przez księdza Ignacego Trepkę, kapelana puł
ku 9 piechoty. Czytana msza święta celebrowana była przy ołtarzu 
ubranym  w świeże kw iaty i zioła z Ogrodu Botanicznego. W trakcie 
nabożeństwa ksiądz wygłosił stosowne do okoliczności kazanie, a po 
ceremonii religijnej głos zabrał Roch Chodorowski, m ajster szewski, 
członek Towarzystwa Patriotycznego. Zwrócił on na siebie szczególną 
uwagę zebranych. Jako przedstawiciel mieszczaństwa, podkreślał zna
czenie postanowień K onstytucji 3 Maja dla stanu miejskiego, jego 
patriotyzm  i oddanie dla spraw y niepodległości ojczyzny. Przypom niał 
także przywódcę mieszczaństwa warszawskiego w roku 1794 — Jana 
Kilińskiego, oraz rolę, jaką odegrało ono w powstaniu w dniu 17 kw iet
nia 1794 r. i w całej Insurekcji Kościuszkowskiej28. Następnie prze
mawiali obywatel Franciszek Grzymała i sekretarz Towarzystwa P a trio 
tycznego Józef Muszyński. Wobec faktu, że uroczystość ta odbywała się 
na o tw artym  powietrzu, bardzo zła pogoda, która panowała tego dnia 
w Warszawie, zmusiła organizatorów do wcześniejszego jej przerwania. 
Uniemożliwiło to wystąpienie jeszcze jednem u członkowi Towarzystwa 
Patriotycznego, Wojciechowi Korytce, porucznikowi 16 pułku piechoty 
liniowej. Jednakże przygotowane przez niego przemówienie w ydruko
wał w parę dni później w całości „M erkury”29. Obok wielu akcentów 
odnoszących się do trw ającego ówcześnie pwstania, szczególnie podkreś
lało ono radość i dumę z możności swobodnego i jawnego obchodze
nia drogiej Polakom rocznicy, której św iętow anie tak  długo było zaka
zane.

Przykre w arunki atm osferyczne nie sprzyjały licznemu zgromadze
niu30, mimo to uroczystość zaszczycili swą obecnością: marszałek sejm u 
W ładysław Ostrowski, gubernator stolicy gen. Jan  Krukowiecki ze swo
im sztabem, Antonii Ostrowski — dowódca Gwardii Narodowej, radca 
stanu A leksander Wielopolski, dwóch synowców Stanisława Nałęcza-

20 G. P. 4 V 1831, nr 120, s. 3.
17 K. W. 7 V 1831, nr 124; G. P. 7 V  1831, nr 123, s. 3.

K. W. 9 V  1831, nr 126, s. 621— 622; G. P. 15 V  1831, nr 130, s. 4.
28 M. 13 V  1831, nr 145, s. 568.
30 G. P. 9 V 1831, nr 125, s. 2 podaje, że „Pomimo przykrego wiatru, zgrom a

dzenie  było  liczne". N. P. 9 V  1831, nr 124, s. 1— 2, twierdzi natomiast, że „Przy
kre zimno, n iepew na pogoda n iedozw olily  [sic] zebrać się  l iczney  publiczności".



-Małachowskiego — m arszałka Sejmu Czteroletniego, kilku członków 
izby poselskiej, wielu członków Gwardii Narodowej i ok. stu  dam 31. 
Obchody w Pałacu pod Blachą, w Towarzystwie Przyjaciół Nauk i w To
warzystw ie Patriotycznym  były najw iększym i uroczystościami roczni
cowymi, jakie odbyły się w W arszawie dla uczczenia święta 3 Maja. 
W szystkie one nie m iały jednak szerokiego masowego charakteru, 
a wręcz przeciwnie, ograniczały się do niewielkich, ściśle określonych 
czy naw et elitarnych — na tle całego społeczeństwa — środowisk. 
Jednakże nie znaczy to, że były one jedynym  świątecznym  akcentem  
w powstańczej stolicy. Zgodnie z zaleceniem władz, wobec braku po
wszechnych publicznych obchodów, dzień 3 Maja czczono także indy
widualnie w mniejszych gronach. Za przykład służyć tu może zebra
nie dawnych akademików z roku 1819, które odbyło się w tym dniu 
na Bielanach, na pam iątkę zawartego tam 12 lat wcześniej związku32. 
Uroczystości te przybierały różne spontaniczne form y „Bez żadnych 
ogłoszeń, z własnej woli zamknięto sklepy, a wieczorem oświecono m ia
sto”33. Rannych w czasie powstania żołnierzy polskich zapraszano na 
uczty do pryw atnych domów34. Święto to obchodziła także młodzież 
szkolna. „K urier W arszawski” donosił:

I".I w pairiętną rocznicę 3go M iła ,  Uczniowie  W arszaw sk iego  Liceum mieli rekrea
c j i  i bawili s ię  na Czystem  wobec  zacnych nauczycieli,  przyczem nudili s tosow ne  
now o piosenki [...],s.

Popularnym  sposobem upam iętnienia dnia uchwalenia K onstytucji 
było organizowanie składek na cele patriotyczne. Część sklepów i w ar

31 Tamże, oraz K. W. 9 V 1831, nr 116, s. 621—622.
32 K. P. 3 V 1831, nr 4C8, s. :35  joraz Z. P. 4 V 1831, nr 33, s. 131. Istn,ieją 

dwio możliwnśt i interpretacji  te j informacji. Prawdopodobnie  związkiem, o którym  
lrowa, było  W olnom ularstwo N arodow e zw o żo n e  dnia 3 V 1819 r„ a w  maju 1821 r. 
na zebraniu w Last-u Bielańskim przeksztc.ł :one w Tow arzystw o Patriotyczne. Można 
leż przypu.z  zać, że m owa tu o organizacji studenckiej pod nazw ą Gospoda Aka-  
dcn.i-.кл, założonej w koń- u 1819 r. lub na pocz .tku 18 0 г., a rozbitej przez a r e 
sztowania  po zorganizowanej dnia 3 V 1820 r. manifestacji w Lasku Bielańskim,  
dla ucz-zonia  io;zr.i  y K onstytu 'j i .  Pnr. A. K a m i ń s k i ,  Polsk ie  Z w ią zk i  M ło 
dz ie ży ,  W arszawa 1963, s. 124.

:з K. P. 4 V 1831, nr 499, s. 587; Z. P. 5 V 1831, nr 34, s. 136.
31 K. W, 4 V 1831, nr 121, s. 597; D. P. K. 5 V  1831, nr 123, s. 823} G. W.

5 V 1831, nr 121, s. 97li D. W . 10 V  1831, nr 126, s. 776.
33 K. W. 5 V 1831, nr 122, (s. 607; Z. P. 6 V 1831, nr 35, s. 138— 139. Tekst  

w ielu  p iosenek śp iew an y  był na melodię  n iezw y k le  w ów czas  popularnego M azurka
3 Maja  zaczynającego  się  od słów; „Witaj majowa jutrzenko..." napisanego w o b o 
zie ped Kałuszynem dnia 23 IV 1831 r. przez podchorążego 5 pułku strzelców p ie 
szych Rajnolda Suchodolsk iego.  Tekst Mazurka.. .  w ydrukow ano m. in. w  P. S. 2 V  
1831, nr 128, s. 142.



sztatów podjęła pracę w dniu 3 m aja, cały uzyskany z niej dochód 
przekazując szpitalom 30. Na rzecz lazaretów  wojskowych zebrane od 
obywateli po domach fundusze przekazali też urzędnicy cyrkułowi
i członkowie Gw ardii Narodowej37. N ajchętniej i najczęściej zbierano 
pieniądze na rzecz poszkodowanych podczas wojny włościan z prawego 
brzegu Wisły. Ofiary na ten cel składali oficerowie z pułków stacjo
nujących w W arszawie38. Dodatkowe fundusze spodziewano się uzyskać 
ze sprzedaży wierszy hrabiego Brunona Kicińskiego, zachęcając jedno
cześnie nabywców do ofiarności większej ponad ustaloną cenę39. Rów
nież J. U. Niemcewicz przekazał na rzecz włościan zawiślańskich 
dochód ze sprzedaży swego poem atu pod ty tułem  Nadzieja*0.

Nie brakło też aktów darowizn ziemi w formie wiecznej dzierżawy 
bądź na własność za opłatą czynszową dla włościan, którzy wzięliby 
udział w toczącej się wojnie. W dniu tym, dla uczczenia rocznicy uchwa
lenia K onstytucji 3 Maja deklaracje, w których podjęli się wykonania 
powyższych obietnic złożyli poseł łosicki Ignacy Wężyk oraz deputo
wany obwodu warszawskiego Franciszek Wołowski. Obaj dokonali sto
sownego wpisu w księdze otworzonej w tym  celu w izbie poselskiej41. 
W spraw ie chłopskiej, tak żywo poruszającej um ysły powstańczego po
kolenia, będącej niemal m iernikiem  postępowości w rozum ieniu ówczes
nych nie ograniczono się jedynie do jednorazowych aktów ofiarności, 
ale jak donosi „K urier Polski” :

Przy obchodzie  pamiątki narodowej dnia 3 maja, na uczczen ie  tejże, jako epoki  
zrzucenia nienawidzonej gwarancji m oskiewskiej ,  a założenia fundamentu prawdzi
wej w olności  i n iepod leg łości  narodu Polskiego, na których wznosić  się  miała no
wa jego  polityczna budowa, obejmująca pom yślność  i sw obod y  w szystk ich  klas  
m ieszkańców, zawiązało  się  Tow arzystw o Przyjaciół W łośc ian ,  którego ce lem  [...] 
[miało być —  R. Ż.) dopom ożenie  tym że do nabywania w łasnośc i  gruntowej, roz- 
krzewiania pom iędzy niemi oświaty ,  przemysłu rolniczego i ducha niepodległości  
narodowej: a to za pomocą szkól [...] i przez w y d a w a n ie  pism s to s o w n y c h 1*.

Towarzystwo to powstałe z inspiracji członków Towarzystwa Patrio tycz
nego miało znajdować się pod opieką rządu, posiadać własną bibliotekę
i wydawać czasopisma dla ludu wiejskiego43.

“  K. P. 6 V 1831, nr 501,, s. 601 ; D. P. K. 7 V  1831, nr 125, s. 831; D. W.
10 V 1831, nr 126, s. 776.

37 K. W . 6 V 1831, nr 123, s. 610.
88 K. P. 6 V  1831, nr 501, s. 601; D. P. K. 7 V  1831, nr 125, s. 831.
38 P. S. 2 V 1831, nr 128, s. 137; G. P. 3 V  1831, nr 119, s. 1— 2; G. W .

3 V  1831, nr 119, s. 955— 956; K. W. 3 V 1831, nr 120.
40 D. P. K. 10 V 1831, nr 128, s. 845; G. W. 10 V  1831, nr 125, s. 1008.
41 G. W. 26 VI 1831, nr 169, s. 1380.
«  K. P. 7 V  1831, nr 502, s. 607.
411 Tamże, oraz D. P. K. 6 V 1831, nr 124, s. 827.



Na podstawie przytoczonych powyżej relacji z uroczystości roczni
cowych dnia 3 Maja w W arszawie można stwierdzić, że mimo obiektyw 
nych przeszkód związanych z panującą epidemią cholery czy złą pogodą, 
znaczna część warszawiaków w taki czy inny sposób wzięła udział w ob
chodach, dając tym  wyraz pamięci o w ydarzeniach roku 1791 i żywego 
przywiązania do historycznej przeszłości narodu i jego postępowych
i niepodległościowych tradycji.

Obok św iętującej W arszawy, równie, a czasem naw et bardziej uro
czyście, obchodzono dzień 3 Maja na prowincji. Rozmach obchodów 
zależał tam od energii miejscowej adm inistracji oraz od stanowiska, 
jakie lokalne władze, powołane często jeszcze przed 29 listopada, zajęły 
wobec powstania. Szczególnie okazale wypadły obchody w Kaliszu. 
Przygotowywano się do nich już od pierwszej dekady kwietnia. Publicz
nie pierwsza z inicjatywą uczczenia nadchodzącej rocznicy wystąpiła 
redakcja „Dziennika W ielkopolskiego”. Biorąc pcd uwagę fakt, że społe
czeństwo polskie „pomimo czterech przeszło miesięcy zupełnej swobody, 
nie okazuje żadnej jeszcze dążności do życia prawdziwie publicznego, 
do obyczajów i zwyczajów cechujących naród w olny”44, a będąc prze
konana „iż obrzędy i uroczystości narodowe, u trzym ują miłość Ojczyz
ny, pom nażają narodowość i nie dają zginąć świetnym  wspomnieniom 
przeszłości, składającym  sławę Polaka, (postanowiła — R. Ż.] [...] uro
czyście obchodzić dzień 3 Maja, jako wiecznietrwałą pam iątkę wszel
kich cnot obywatelskich, wszelkich poświęceń, na jakie się tylko naród 
Ojczyznę nad wszystko przenoszący, zdobyć może”43 i wezwała społeczeń
stwo m iasta Kalisza do zgłaszania do redakcji projektów  form, jakie 
jego zdaniem powinny przybrać uroczystości oraz do dobrowolnej skład
ki na ten cel. Już dnia 29 kwietnia oficjalnie ogłoszono program  całości 
obchodów, jakie m iały odbyć się dnia 3 m aja4". Rozpoczęły się one o go
dzinie 4.00 rano uderzeniem w bębny przez wszystkich doboszy znajdu
jących się w mieście. W godzinę później o nadchodzącym święcie oznaj
m iły Kaliszanom dzwony kościelne, które ponownie o godzinie 8.00 
przypom niały swym  głosem o zbliżaniu się uroczystego nabożeństwa. 
Odbyło się ono o godzinie 10.00 w Kościele Kanonickim dokąd udały się 
zbierające się już od 9.00 w miejscach swoich posiedzeń wszelkie władze 
m iasta oraz przybyłe spod Urzędu M unicypalnego Gwardia Narodowa
i cechy z doboszami. Mszę celebrował adm inistrator diecezji ksiądz k a 
nonik Wojciech Jasiński, w asyście licznie zebranego duchowieństwa. 
Po odśpiewanym  nabożeństwie wygłosił on w ydrukow aną następnie

'* D. W. 11 IV 1831, nr 101, s. 631.
15 D. W. 21 IV 1831, nr 110, s. 683.
40 D. W. 29 IV 1831, nr 117, s. 719.



w „Dzienniku W ielkopolskim”47 mowę do zebranych wiernych. W yraził 
w niej radość z możności obchodzenia tak długo zakazywanej rocznicy 
oraz przypom niał historyczne w ydarzenia epoki Sejm u Wielkiego. Pod
kreślił znaczenie K onstytucji 3 Maja jako ak tu  politycznego i moralnego 
odrodzenia narodu, zapewniającego mu światłe praw a i pomyślny roz
wój w przyszłości, czynu świadczącego o wielkości jego twórców i po
dziwianego przez wszystkie najw iększe um ysły ówczesnej Europy. 
W drugiej części przemówienia opisał losy Polaków po upadku ojczyzny, 
trudy  i cierpienia, jakie ponieśli w walce o jej odzyskanie aż do chwili 
wybuchu obecnego powstania. Podkreślał przy tym  prawo narodu do 
upominania się o należne m u swobody i wyrażał nadzieję zwycięstwa 
w toczących się od paru  miesięcy nowych zmaganiach o jego niepod
ległość. Po zakończeniu nabożeństwa, przy wyjściu z kościoła zbierano 
składkę na rzecz rodaków z prawego brzegu Wisły. Następnie do uszy
kowanych w czworobok Gw ardii Narodowej, młodzieży korpusu kadetów, 
oddziału strzelców i kosynierów przem awiał gen. Gabriel Józef Biernacki. 
Mówił on m. in., że K onstytucja 3 Maja napraw iła ustrój Rzeczypospo
litej, k tóry  pod wpływem obcej przemocy i in tryg uległ politycznej 
degeneracji i w ynaturzeniu. Podkreślał, że stan rycerski dobrowolnie 
podjął inicjatyw ę reform  nie dla własnej korzyści, ale dla pomyślności
i szczęścia całego narodu. Dowodził dalej, iż pomimo że K onstytucja zo
stała  obalona, a ojczyzna przez obcą przemoc rozszarpana, to jednak „ży
cie natchnione narodowi przez ustaw ę 3 m aja nie mogło pod tem i ciosy 
skonać” '“. A zatem, jak twierdził, koronne dzieło Sejm u Czteroletniego 
dało Polakom siły do przetrw ania czasu niewoli i pozwoliło na podjęcie 
nowej próby odzyskania wolności40.

Na zakończenie gen. G. J. Biernacki wzywał wszystkich słuchaczy do 
ofiarności w służbie ojczyzny i do walki z najeźdźcą, a także oddał cześć 
twórcom K onstytucji 3 Maja — Ignacemu Potockiemu, Stanisławowi Ma
łachowskiemu i Hugonowi Kołłątajowi'"0. Po zakończeniu uroczystości 
odbył się o godzinie 14.00 w sali Hotelu Polskiego obiad składkowy dla 
300 osób. Mogli wziąć w nim udział tylko ci, którzy wcześniej wykupili 
k a rty  wejścia51. Mimo to, jak donosi prasa, w gronie biesiadujących 
reprezentow ane były:

47 D. W. 10 V 1831, nr 126, s. 772— 775 .
«  D. W. 4 V  1831, nr 121, s. 741— 742; M. 12 V  1831, nr 144, s. 564.
Ą> Dalsza część  przemówienia dotyczy  sytuacji  Polski po upadku dzieła 3 Maj.i 

aż do 1831 r. Autor przypomina g w ałty  i łamanie praw, jakie  miało m iejsce  w  epoce  
Królestwa K ongresowego.

80 Całość  przemówienia w yd ru kow an o  w D. W. 4 V  1831, nr 121, s. 741— 742, 
oraz w  M. 11 V  1831, nr 143, s. 558— 559; 12 V 1831, nr 144, s, 564.

61 D. W. 27 IV 1831, nr 115, s. 714.



[...] w szystk ie  stany, w szy s tk ie  stopnie, od ' i oni i rzt du narodow ego  do sołtysa:  
od naczelnika djecezji  do zakonnika; od je.ierała do kossyniera; od bogatego dóbr 
posiadacza do ubog iego  kmiotka; od p iezesa  do kancelisty; do starca do szkolnej  
m łodzieży5*.

Podczas obiadu czytano stosowne do uroczystości mowy i poezje55. 
Przem aw iał m. in. re jen t Rokossowski nazywając dzień 3 Maja:

(...) epoką zaświadczającą ośw iatę  i miłość O jczyzny  Sy n ó w  Narodu Polskiego; (...) 
dniem pamiętnym z ustaw y  zasadniczej, która uprzedziła karty K onstytucyjne  wielu  
inych narodów, (... | dniem wielk im w  dziejach ca łego  świata (...), którego nam 
napróżno zazdrościć mogą n ajośw ieczeńsze  świata ludy54.

Szczególnie podkreślał tu ta j wielkość i mądrość tej uprzyw ilejow anej 
części narodu, k tóra dobrowolnie podjęła dzieło reform , albowiem jak 
twierdził: „Ofiara, zrzeczenie się przywilejów, były i są najtrudniejsze 
zawsze”55. Fakt, że twórcy K onstytucji zdobyli się na ten właśnie krok 
wynosił ich dzieło, zdaniem mówcy, ponad dotychczasowe dokonania 
reform atorskie wszystkich innych narodów, stając się dla nich n a j
świetniejszym  przykładem  i wzorem do naśladowania.

W dalszej części uroczystej uczty w podobnym duchu przem awiali 
jeszcze inni obyw atele56.

W znoszono  toasty  nie  um ów ione poprzednio, nie  nakazane od wyższej  władzy, nie 
sw obodnie  z własnej wcH, czucia, przekonania, życz liwości ,  miłością O jczyzny  prze
pe łn ionego  serca57.

W dniu obchodów cały Kalisz przybrał także odświętny wygląd. 
Za pałacem Komisji W ojewódzkiej, nad odnogą Prosny, zbudowano b ra 
mę trium falną z przezroczem w środku. Na placu przed pałacem wznie
siono obelisk w sty lu  arch itek tury  egipskiej. Przezroczami ozdobiono też 
budynki korpusu kadetów, urząd m unicypalny i wiele innych pryw atnych 
domów. Na wzniesionych dekoracjach umieszczono okolicznościowe n a 
pisy i rozwieszono transparenty . Pod wieczór, gdy się ściemniło całe 
miasto iluminowano, a na łęgu za parkiem  odbył się pokaz sztucznych

5Î D. W. 4 V 1831, nr 121, s. 742; М. И V  1831, nr 143, s. 558— 559; G. W.
14 V  1831, nr 128, s. 1029— 1030.

53 C zytany na tym że obiedzie  wiersz  pod tytułem  „Dzień 3 Maia" w ydruko
wano nazajutrz w D. W. 4 V  183!, nr 121, s. 744— 746. Jeszcze  jeden utwór pod  
tytułem W ie rs z  z  oko l ic zn ośc i  U s ta w  y  3 Mu ja 1791 r. napisany przez W incen teg o  
Маха w ydrukow ano  w D. W. 5 V 1831, nr 122, s. 753— 754.

M D. W. 5 V  1831, nr 122, s. 750—753.
55 Tamże.
56 Jeszcze  jedną anonim ow ą m ow ę  w ydrukow ano  w  D. W. 6 V 1831, nr 123, 

s. 757— 758.
57 D. W. 4 V 1831, nr 121, s. 741— 742.



ogni58. Całość uroczystości dnia tego przebiegała w podniosłej atmosferze 
nie zakłóconej żadnymi niepokojami. Jak  z pewnym  przekąsem donosiła 
ówczesna prasa:

N ie  b y ło  ani żandarmerji,  ani policji tajnej, a l iczne tłumy żadnego  nie popełn iły  
bezprawia, a porz^drk ani na chwilę  zaburzonym nie był. [...] Cały  Kalisz napeł  
niony m nóstwem  przybyłych dam obywateli ,  kossyn icrów  i w ie śn ia k ó w  z okolicy,  
zdawał s ię  bydź [...] ożyw ionym  obrazem jednej rodziny c ieszącej się  w spólnym  
szczęśc iem 58.

W porównaniu do uroczystości w W arszawie w świetle powyższej 
relacji obchody w Kaliszu wypadły o wiele okazalej. W ydaje się, że 
w drugim  przypadku całe miasto żyło jedynie tą wielką rocznicą. Bardzo 
aktyw ny udział w przygotowaniach i w samym prowadzeniu uroczystości 
wzięły zarówno władze, jak i ogół społeczeństwa Kalisza. Do wspólnej 
pracy przyłączyli się liczni bogaci obywatele m iasta i członkowie adm i
nistracji państwowej, oficerowie i żołnierze. Obok częściowo darm owej 
pracy, także wiele potrzebnych m ateriałów  pochodziło z darów kaliskich 
rzem ieślników i kupców, a naw et miejscowych starozakonnych.

Doniesienia zamieszczone w „Dzienniku W ielkopolskim” stanowią do
skonałą ilustrację wysiłku całego społeczeństwa Kalisza i jego jedności 
w  działaniu, zm ierzającym  do godnego i świetnego uczczenia obchodzonej 
rocznicy. Zdarzały się co praw da głosy kry tykujące władze m iasta i o rga
nizatorów uroczystości za rozrzutność i zm arnowanie funduszy, które 
wobec toczącej się w ojny mogły być przeznaczone na ważniejsze cele60. 
Zarzuty te jednak należy uznać za nieusprawiedliw ione, gdyż całość 
obchodów finansowana była ze składek społeczeństwa, nie obciążała za
tem  w żaden sposób skarbu państwa, a naw et przyniosła pewien dochód, 
przeznaczony potem na wspomożenie włościan z prawego brzegu Wisły.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że uroczystości rocznicowe 
w Kaliszu wypadły naw et w skali całego Królestwa rzeczywiście im po
nująco. Obok wymienionych już czynników, k tóre o tym zadecydowały, 
można przypuszczać, że znaczny wpływ na ten stan rzeczy m iały zapew
ne jeszcze przedpowstaniowe tradycje Kalisza, który w epoce Królestwa 
Kongresowego był centrum  opozycji legalnej i w którym  poziom i in ten
sywność życia narodowego były już wtedy wyższe niż w  innych czę
ściach kraju . Nie znaczy to oczywiście, że było to jedyne poza W arsza
wą miasto, w którym  z okazji dnia 3 Maja odbyły się publiczne uro
czystości. Rocznicę uchwalenia K onstytucji równie wspaniale święto

“  D. W. 29 IV 1031, nr 117, s. 719; 13 V  1831, nr 128, s. 783—785.
58 D. W. 4 V 1831, nr 121, s. 741; M. 11 V  1831, nr 143, s. 558; G. W. 14 V

1831, nr 128, s. 1029.



wano też w Radomiu. O jej nadejściu obwieściło Radomianom o go
dzinie 6.00 rano 12 moździerzowych wystrzałów. O godz. 9.00 na Placu 
A rtylerii odbyła się uroczysta m usztra kadr miejscowej gwardii rucho
m ej, po czym wojsko, władze i obyw atele zebrali się w kościele na n a 
bożeństwie o godz. 10.00. Mszę celebrował ksiądz rektor szkoły woje
wódzkiej ks. ks. pijarów  Kazimierz Kłaczyński, a kazanie nawiązujące 
do przypadającej w tym  dniu rocznicy wygłosił ksiądz Julian  Bucelski — 
prefekt tejże szkoły. Po mszy przem awiał prezes komisji wojewódzkiej 
Teofil Januszewicz. Podkreślał on znaczenie tych samych reform  w pro
wadzonych ustawą konstytucyjną z 1791 г., o k tórych najczęściej wspo
minano w cytowanych rocznicowych przemówieniach®1. Nazywając au to 
rów  K onstytucji 3 Maja twórcam i ucywilizowanego bytu Polaków za
uważył, że przez samo uchwalenie tak nowoczesnej, jak na owe czasy, 
ustaw y stali się oni bardziej od wielu innych narodów godni swobody 
samostanowienia. Przypom inając dotychczasowe usiłowania Polaków 
zmierzające do odzyskania niepodległości oraz gw ałty i łam anie zagwa
rantow anych konstytucją praw  poprzez

[...] nadw erężen ie  w łasnośc i  publicznej, tnrgnienie s ię  na w olność  osobistą, zatrzy
m yw an ie  nie przekonanych bez w y r o k ó w  sądu, uw o żen ie  za granicę Królestwa Pol
skiego, w ięz ien ie  uw oln ionych  wyrokam i w  imieniu prawa, spraw iedliwośc i  i panu
jącego  wydanem i |...| —  stwierdził,  że —  (...] nie  ty lko służyło  nan: prawo ale ciąży!  
obowiązek, w yw alczen ia  orężem tego, co w  przystoynych  dla monarchy upom nie
niach sluchanem nie by lor*.

Nabożeństwo zakończono suplikacjam i dziękczynnymi i uroczystym 
Te Deum  odśpiewanym  przy huku moździerzy. Po wyjściu z kościoła 
dowódca gwardii ruchom ej Antoni Kochanowski przem awiał z konia do 
oddziału jazdy sandomierskiej. Oddając cześć dziełu 3 Maja, główny 
nacisk położył na najświeższe zmagania żołnierza polskiego, zachęcając 
go do wytrwałości i ofiarności w służbie. Po tym krótkim  wystąpieniu 
głos zabrał Michał Skórkowski, były radca obywatelski, przem awiając 
z podwyższenia na rynku. Następnie wojsko wraz z zebranym  ludem 
udało się na przygotowaną przez władze ucztę, k tórej towarzyszyły roz
m aite zabawy i tańce. Natomiast oficerowie i urzędnicy wraz z goszczą
cym w Radomiu senatorem  Franciszkiem  Nakwaskim i pułkownikiem  
Łączyńskim udali się do sali resursowej na obiad składkowy. Na przy-

Mówił m. in.: „Podniesienie  [przez szlachtę —  R. Ż.) stanu m ieysk iego  do  
sw eg o  braterstwa, rozciągnienie  opieki nad ludem wieyskim , a przez nadanie  cy-  
wilney, zbliżenie go  do pol i tyczney  wolności ,  w miarę przysposobioney  oświaty.  
Zapewnienie  teyże  wolności  wszystkim  wyznaniom , utwierdzenie  praw o b y w a te l 
skich dla w szystkich  za iów no,  a obw arow aniem  Istotnych swobód Narodu poważne  
utwierdzenie  tronu D. P. K. 10 V  1831, nr 128, s. 845 -846.

c* Tamże.



jęciu, którem u przewodniczył Antoni Kochanowski, zebrało się ok. 60 
osób. Ponownie wygłaszano przemówienia, czytano poezję obyw atela Mi
chała Skórkowskiego oraz Kosiewicza ze szkoły podchorążych, wzno
sząc także liczne toasty. Wieczorem całe m iasto iluminowano®4. Biuro ko
m isji wojewódzkiej i dowódcy gwardii ruchom ej przybrano w tym 
dniu godłem Polski i Litw y z umieszczonym pod nim  okolicznościowym 
wierszem. Ponadto ozdobiono je w izerunkiem  księgi K onstytucji 3 Maja
i Ojczyzny wyobrażonej przez postać niewieścią zm artw ychw stającą z g ro 
bu, którego kam ień podnosili kosynier i ułan. Obchody 3 M aja w  Ra
domiu zakończyły się ok. godz. 12.00 w nocy. Podobnie jak w Kaliszu 
podkreślano, że przebiegały one w atm osferze powszechnej radości i we
sołości, nie zakłóconej żadnymi niepokojami publicznymi.

Obok Kalisza i Radomia uroczyście dzień ten obchodzono także 
w Łęczycy, pod egidą tamtejszego Towarzystwa Patriotycznego64 oraz 
w Łowiczu, gdzie obywatele zebrali podczas obchodów rocznicy uchw a
lenia K onstytucji sumę 1518 złp., którą przeznaczono „na potrzeby w o
jenne”03. Podobnie w czasie uroczystości rocznicowych w W ieluniu ofia
rowano na rzecz zrujnow anych przez wojnę włościan kwotę 21 zł, prze
kazaną następnie do Komisji W ojewództwa Mazowieckiego06.

Do obchodów dnia trzeciego m aja przyłączył się także leżący poza 
granicam i Królestwa Polskiego Kraków. Uroczystość miała miejsce na 
tam tejszych Bielanach. Wielka liczba osób zgromadziła się na mogile 
Kościuszki, gdzie urządzono fajerw erk07.

Nie wszędzie jednak dzień ten przeszedł w podobnym nastroju. Na
wet w niektórych m iastach wojewódzkich tak ważna rocznica minęła 
niezauważona. Na przykład w Kielcach, jak donosi „Nowa Polska”, spę
dzono ją ,,w ponurem  milczeniu, jakoby w epoce panowania cesarzewicza 
Konstantego, w którey zbrodnią stanu było wzniesienie tylko myśli o dniu 
tak uroczystym dla serca Polaka”08. Winę za ten stan rzeczy przypisy
wano adm inistracji m iasta powołanej jeszcze przed powstaniem, posą
dzając ją o nieszczery, koniunkturalny jedynie akces do insurekcji.

Miasta jako ośrodki stanowiące większe skupiska ludności były n a 
turalnym i centram i kulturalnego i narodowego życia kraju . Z racji po
ziomu intelektualnego, jak i m aterialnych możliwości swych m ieszkań

«  Tamże, oraz K. W. 9 V  1831, nr 126, s. 623; G. W . 11 V 1831, nr 126, 
s. 1015.

04 N. P. 14 VII 1831, nr 187.
65 D. P. K. 21 VI 1831, nr 169, s. 1061; G. P. 21 VI 1831, nr 165,- G. W.

21 VI 1831, nr 164, s. 1337; P. S. 21 VI 1831, nr 177, s. 334; M. 22 VI 1831, 
nr 185, s. 728.

60 G. W. 15 VII 1831, nr 187, s. 1530; K. W. 19 VII 1831, nr 193, s. 967.
”  D. P. K. 11 V  1831, nr 129, s. 850; G. W . 14 V 1831, nr 128, s. 1028.
ce N. P. 27 V  1831, nr 141.



ców oraz swego potencjału ludnościowego, były predestynowane do 
odgrywania pierwszoplanowej roli w organizowaniu wszelkiego rodzaju 
publicznych obchodów o charakterze masowym.

W specyficznych w arunkach wojennych, w jakich wypadło с ’/S:L 
czterdziestą rocznicę uchw alenia K onstytucji 3 Maja, drugim  na tu 
ralnym  polom dla organizowania masowych imprez stała się arm ia 
powstańcza. Część oddziałów — zwłaszcza Gw ardii Narodowej czy 
innych jednostek obreny lokalnej, brało udział w uroczystościach orga
nizowanych w m iastach będących jednocześnie miejscami ich skoszaro
wania. Oddziały liniowe regularnej arm ii obchodziły ten świąteczny 
dzień w obozach lub miejscach chwilowego postoju. Jedne z najw ięk
szych tego rodzaju uroczystości, o jakich donosi prasa'19, odbyły się 
w 5 pułku strzelców pieszych noszącym miano Dzieci W arszawy w obo
zie pod Kałuszynem.

Sygnał do obchodów dała o wschodzie słońca „muzyka pułków? 
Początkowo nie m iały one zorganizowanego charakteru. Przy akom pania
mencie orkiestry sam orzutnie rozpoczęto śpiewy narodowe. Śpiewano 
nowe pieśni pochodzące już z czasów pow stania m. in. piosenkę Raym un- 
da Suchodolskiego Trzeci Maj70. Pobudkę zakończył okrzyk „Niech żyje 
Polska wolna i niepodległa”71. Właściwe uroczystości odbyły się wieczo
rem. Na polanie przed 3 batalionem  przygotowano specjalnie w tym  celu 
obszerne koło oznaczone młodymi brzózkami. Atmosferę i dalszy prze
bieg obchodów najlepiej oddaje relacja anonimowego uczestnika tych 
wydarzeń, którą poniżej przytaczam:

Pod lasom Kaiuszyńskim, św iadkiem  bezprawiów przesz’c g o  dziedzica, w ystaw il iśm y  
stos w o ln o ś ' i  ułożony w piramidę z drzewa smolnego, wsparty na korczach w y k o 
panych z zieiri .  Lwa w y so k ie  s iupy  w z n o s i ły  się  po boka'.h stosu, na iednym  z nich  
była zaw ieszona  czapka wolnoś; i, z kokardy rew olu -y in ą ,  wsparta na dwó h pała
szach na krzyż z ło io n y  h, nn drugim napij: Dzień 3 maja, Cba słupy  obdarte z kory  
i. к śn ieg  białe, ubrene w  p ajowo girlandy z k w iatów  i m łodych liści. W  ko!o  
trgo  obsadzono młoda brzezinę r.a kształt amfiteatru, i sm olne szczepy  [si" I 
w  koło  poustawiane  zastęp ow ały  m iey sce  kagańców . M ieliśm y i sm oły  beczkę  za- 
p a l i i  i rakiety do fajerwerku miano dostawić,  ale że  czas w c le n n y  ta niewinna  
zabawa m eg iaby  cl rrau stać się  przyczyną; c g -an i’.zono się  zatem na grach, g j -  

nitwach, a późniey  z c p . io n o  s t o s ,  к . gańre. M nóstw o Jenera łów  i P ułkowników ró ż 
nych brcp.i uśw ietn iło  ten wieczór. Przy zmierzchu zaczęty  się  śp iew y  w ierszy  róż

(0 N. P. 13 V 1831, nr 128; Г. P. K. 14 V 1831, nr 132, s. 894; К. P. 14 V  1831, 
nr .rC8, s, (542; K. W. 14 V 1831, nr 130, s. 64G; G. W. 16 V 1831, nr 130, s. 1050.

11 Obok tego śp iewano także M czura  w o jen n e g o  autorstwa Jędrzeja SU w a czy ń -  
sk iego .  Utwćr ten śp 'ew ..ny był po raz p ierw szy w  Teatrze N arodow ym  28 XII 
1830 i. Pćżnjej ;:nany w  różnych wersjach jako M azur w o je n n y  za d y k ta tu r y  Chlo-  
plck iego .  Drugim śp iew an ym  tego  dnia utworem był M arsz o b o z o w y  z muzyką Ka
rola Kurpińskiego, będący do dziś sygn a łem  W ojska  Polskiego.

71 K, W. 14 V 1831, nr 130, s. 646; G. W. 16 V 1831, nr 130, s. 1050.



nych, zaczęto  od tych które są iuż znane W arszaw ie  3 maj, muzyka przygry
wała n iekiedy, a trr;by g łoszące  śmierć wrogom, wtyin [sic] dniu sta ły  się  ha
słem do zabaw które się  długo w noc przeciągnęły.  Póżniey  po b irak : :h zabłysły  
c g n ie  i przy w eso ły m  humorze różne grupy [...] spełn iały  w iw aty  za pomyślność  
ukochaney  o y czy zn y  [...]7*.

Podobny charakter m iały obchody w 1 pułku strzelców pieszych w obo
zie pod Różanem.

Po odbytem  nabożeństwie,  przy odgłos ie  śp iew ó w  połączonych z muzyką pułkową  
piosenki ulubionej 3-( i maj. spełn iano [tam —  R. Ż.] toasty  za pom yślność  oręża  
polskiego, i za utrwalenie  s w o b ó d 4

Oczywiście nie wszyscy żołnierze mieli czas i odpowiednie po tem u 
w arunki dla organizowania jakiś większych uroczystości. Część oddzia
łów, będąca w tym  dniu w marszu czciła go w przypadkowym  miejscu 
postoju. Tego rodzaju charakter m iały obchody w jednym  z plutonów
1 pułku ułanów dowodzony'm przez oficera Jana Łaskiego. Oddział ten 
na postoju w Serocku wziął udział w nabożeństwie odpraw ionym  ku 
czci dnia 3 Maja. Wielu żołnierzy przystąpiło do sakram entu spowiedzi; 
a podczas czytania ewangelii ułani dobyli szabel, wzbudzając tym  po
wszechny zachw yt mieszkańców m iasta. Po nabożeństwie okolicznoś
ciowe przem ówienie wygłosił m iejscowy proboszcz74.

O rocznicy uchwalenia K onstytucji nie zapomniano też w 10 pułku 
piechoty liniowej. Kapelan tego pułku ksiądz Andrzej Jakubow ski w 
przemówieniu do wojska przypom niał zasługi i chwałę twórców dzieła 
3 Maja, przedstaw iając jednocześnie żołnierzom cel i świętość sprawy,
0 którą teraz walczą75. Jednak nie wszędzie obchody dnia tego ograni
czały się do nabożeństw, przemówień, śpiewów i toastów. Dla uśw ietnie
nia czynem przypadającej rocznicy, dowodzący przednią strażą jednego 
z powstańczych oddziałów w sandomierskiem, pułkownik Lanckoroński, 
przepraw ił kapitana Brzezińskiego z trzydziestom a strzelcami i dwudzie
stoma jezdnym i na praw y brzeg Wisły do Rachowa.

Ci pomimo r irg le  s trzela iącego nieprzyjacie la,  bez wystrzału (mówiąc, iż szkoda na 
nich prochu) przeprawili się i rzucili  nn niego, lecz  ten niedotrzymał [sic] placu
1 uszedł w las, zo s ta w iw szy  naszym tylko 2 Ż ydów szp iegów  i 100 korcy d sz o -  
nicy  [...]M.

7* N. P. 13 V 1031, !nr 128; D. P. K. 14 V 1831, nr 132, s. 894; K. P. 14 V 
1831, nr 508, s. 642.

73 D on ies ien ie  kapitana Skrodzkiego —  adiutanta w  tym pułku, zam ieszczone  
w K. P. 10 V 1831, nr 505, s. 622; D. Р. К. U V  1831, nr 129, s. 850.

74 K. P. 13 V 1831, nr 507, s. 636.
75 N. P. 9 V 1831, nr 125; D. P. K. 10 V  1831, nr 128, s. 846.
n  K. W. 29 V  1831, nr 144, s. 719.



W świetle powyższych doniesień można stwierdzić, że pomimo iż 
zadaniem arm ii w czasie trw ania działań wojennych nie jest organizo
wanie uroczystości, i że śmiało by można zwolnić wojsko z zarzutu 
obojętności wobec narodowej historii, to jednak w dniu 3 m aja nie pozo
stało ono bierne, w różnej formie czcząc tę rocznicę i dając tym  samym 
świadectwo swej ideowości i patriotyzm u.

Dzień trzeci m aja zapisał się też świątecznym akcentem  na łamach 
ówczesnych gazet. Już w dniach poprzedzających zbliżające się świę
to prasa pełna była doniesień o zamierzonych obchodach. Drukowano 
program y i zawiadom ienia o m ających się odbyć uroczystościach, oko
licznościowe wiersze77 i artykuły  o K onstytucji 3 Maja. Już 26 kw iet
nia „Polak Sum ienny" w ydrukow ał artyku ł pod tytułem  W ezwanie do 
uroczystego obchodu dnia 3 Maja7S. A utor artykułu  hrabia Bruno Ki
ciński, były członek dawnego Tow arzystw a Patriotycznego założonego 
w 1821 r. przez mjr. W aleriana Łukasińskiego, przypom inał w nim po
krótce dzieje i cele tego związku. Pisał o potajem nych obchodach dnia 
3 M aja „mimo szpiegostwa zeszłego rządu”79 corocznie organizowanych 
przez młodzież i w yrażał przekonanie, że tym  bardziej w wolnym już 
wówczas Królestwie Polskim Rząd Narodowy „ogłosi [...] ten dzień za 
święto narodowe i uroczystym  obchodem i zabawami dla ludu, uświę
cić go zechce”80.

Kończąc artykuł redakcja „Polaka Sum iennego” przypom inała, że 
na żądanie posła polskiego w Rzymie w czasie Sejmu Czteroletniego 
papież Pius VI przeniósł święto Sw. Stanisław a Patrona Polski z dnia 8 na 
3 m aja81. Tego samego dnia artykuł w podobnym duchu ukazał się 
w „K urierze W arszawskim ”. Przypom inano w nim o wielkich dokonaniach 
Sejm u Czteroletniego, który „bez krw i rozlewu i bez żadnych zamie- 
szań”52 z własnej inicjatyw y był zdolny do zreformowania państwa. 
Szczególnie podkreślano przezorność twórców Konstytucji, którzy przew i
dzieli możliwość jej zmiany co 25 lat, nie uzurpując sobie praw a stw o
rzenia doskonałego ustroju. Jednocześnie wyrażano nadzieję, że rząd 
podejmie odpowiednie kroki dla godnego uczczenia rocznicy tych w y
darzeń. W odpowiedzi na powyższy artyku ł „K uriera W arszawskiego”,

77 P. S. 2 V 1831, nr 128, s. 142 wydrukow ał w ów czas  p iosenkę Rajnolda  
Suchodolsk iego  W i t e j  m a jo w a  ju trzenko.. .  K. W. 3 V 1831, nr 120, s. 590 w y 
drukował inny wiersz śp iewał y na tę samą popularną melodię.

78 P. S. 26 VI 1831, nr 121, s. 105.
7e Tamże.
110 Tamże.
81 Podobna informacja w K. W. 26 IV 1831, nr 113, s. 557; K. P. 27 IV 1831, 

nr 492, s. 554; Z. P. 28 IV 1831, nr 27, s. 106; T. 1831, nr 6, s. 56.



„K urier Polski” zamieści! anonimową polemikę pod tytułem  Konstytucja  
3 go m ajaS3, będącą jednocześnie próbą jej krytycznej oceny.

Twórcom K onstytucji 3 M aja zarzucano przede wszystkim, że stwo
rzyli dzieło zbyt szczegółowe, jak na ustawę zasadniczą, k tóra powinna 
określać jedynie ogólne praw a r a n r  ve mające kształtow ać oparty  na nich 
ustrój. Ta szczegółowość postanow ień K onstytucji stała się według reda
kcji „K uriera Polskiego” powodem dla uchwalenia praw a um ożliw iają
cego co 25 lat jej rewizję. Drugim powodem tej uchwały był zdaniem 
autorów artykułu  fakt, że twórcy K onstytucji zdawali sobie spraw ę 
z połowiczności reform  i z konieczności ich kontynuacji, nie chcąc zaś 
zbytnim  radykalizm em  wywoływać kryzysu politycznego w kraju, 
a uznając jednocześnie konieczność szybkich choćby częściowych tylko 
zmian ustrojowych, zdecydowali się nadać reform om  taki zasięg, iaki 
w ówczesnych w arunkach w ydaw ał się im możliwy do orzeprowadzc- 
nia. Zachowując zaś nadzieję na dokończenie i ulepszenie rozpoczęte
go dzieła w przyszłości, zadbali o to, by postaw ione w 1791 r., niedos
konałe naw et już w ich ówczesnym pojęciu, praw a nie nabrały cech 
trwałości. A rtykuł kończył się wezwaniem do twórców przyszłej kon
sty tucji niepodległej Rzeczypospolitej, aby zechcieli pójść drogą w y ty 
czoną przez ich poprzedników w 1791 r. To samo życzenie wyrażone 
jest w artykule pod ty tułem  Dzień 3 Maja zamieszczonym w dniu 
2-go m aja w „Dzienniku Powszechnym  K rajow ym ”. A utor ukryw ają
cy się pod inicjałami IC. G. (prawdopodobnie Karol Grabowski — R. Z.) 
wzywa w nim do przyznania „każdem u pojedynczem u członkowi to
w arzystw a narodow ego”34 bezwzględnie równych praw  i swobód. Uchwa
ła taka byłaby zdaniem autora najw łaściwszą i najgodniejszą form ą 
obchodu rocznicy uchw alenia K onstytucji 3 Maja.

Szereg artykułów  rocznicowych ukazało się w prasie warszaw skiej 
i prow incjonalnej w dniu samego święta. „Gazeta Polska” zamieściła 
w tym  dniu na pierwszej stronie (drukowany dużą czcionką z pom inię
ciem zwykłego dwuszpaltowego podziału strony) artyku ł pod tytułem  
Dzisiejsza uroczystość. Przypom inano w nim  znaczenie K onstytucji 3 
M aja dla moralnego odrodzenia narodu, które dawało m u siły do dłu
giej walki o niepodległość. Dzień trzeci m aja nazywano dniem, który 
„przez lat 40 żywił iskrę politycznego życia”85.

Na łamach „K uriera W arszawskiego” przypominano, że w  tym dniu 
(tj. 3 m aja 1831 r.) „upływ a lat 40 iak Sejm Czteroletni ogłosił konsty
tucją  zrzucaiącą iarzmo Rossyjskie, nadaiącą swobody Ludowi, ustalaiącą

«  K. P. 29 IV 1831, nr 494, s. 565— 566.
81 D. P. K. 2 V 1831, nr 120, s. 818.
«s G. P. 3 V  1831, nr 119.



rząd sta ły”50. Wspominano też o dotychczasowych oficjalnych obchodach 
rocznicy uchwalenia K onstytucji, k tóre miały miejsce w 1792 i 1807 r. 
, Obok wymienionych już gazet także „Nowa Polska" zamieściła okolicz
nościowy artyku ł pod tytułem  Trzeci Maja. Zastanaw iano się w nim, 
co spowodowało, że K onstytucja 3 Maja. tak głęboko jak żadne inne w yda
rzenie w historii narodu utkwiła w jego pamięci.

N ie  dobrodzieystwa sp łyn ionc  z u chw alon ey  w tym dniu ustaw y  [pisano —  R. Z], 
r ie  nad zw yczayne  iey  zalety, bo krótkie trwanie i upadek tego dzieła przekony
wają inaczey: nic innego, ty lko  uczucie  siły i samodzielności,  godności,  n iepodle-  
(j'osci, durny narodow cy,  obia.vione w ów czas  przez uchw alenie  toy ustawy, prze
chowało  i przechowuje dotąd pamiątkę tego dnia, pamiątkę w o lnego  czynu n ie 
p o d leg łego  narodu87.

Dalej przeprowadzono pobieżną krytykę samej Konstytucji. Zastanawiano 
się czy czas, w którym  podjęto reform y i stopień ich radykalności nie 
przyspieszyły upadku Polski. W skazywano na widoczne w konstytucji 
wpływy obce. Mimo to podkreślano jednocześnie wielkość twórców 
K onstytucji 3 Maja, ich dobrą wolę i patriotyzm.

Oprócz prasy warszawskiej także „Dziennik W ielkopolski” wychodzący 
w Kaliszu, jako jedyna gazeta prowincjonalna, zamieścił okolicznościowy 
artyku ł pod tytułem  O K onstytucji Trzeciego MajaSB. Stanowił on przy
pomnienie najw ażniejszych jej postanow ień w spraw ie nowego ustro ju  
politycznego państwa. Zawierał także krótkie uwagi krytyczne odnoszące 
s :ę do zbytniej szczegółowości praw  i połowiczności reform , ale podkre
ślał jednocześnie:

[ ,.| pomimo tych niedokładności,  jest [ona —  R. Ż.J dziełem przynoszącym  naj
w iększą  chw ałę  ücjT.owi, który ją u łoży ł  i przyj jł

A utorzy większości wymienionych powyżej artykułów  poruszają 
te same spraw y i zagadnienia związane z obchodami K onstytucji 3 Maja. 
Obok przypom nienia samej litery  Ustawy Rządowej i jej głównych posta
nowień, jej znaczenia i roli, jaką odegrała w dalszych dziejach narodu, 
obecna w nich jest niem al zawsze dążność do poszukiwania ówcześnie 
aktualnego aspektu płynącej z niej narodowej tradycji. Oprócz dużych 
artykułów  specjalnie poświęconych obchodzonej rocznicy cała prasa po

80 K. W . 3 V  1831, nr 120, s. 590.
87 N. P. 3 V 1831, nr 118. W  podobnym  d u 'hu dalszy  fragment: „Byliśmy  

poniżeni, słabi, w ys taw ien i  na wzgardę. Ust w i  3 maia w y n ie ś l i śm y  się nad na
szych nieprzyjaciół,  zaspokoil iśm y narodową iri!ość w łasn ą  i stąd to tak wielk ie  
do tego  czynu przywiązanie".

88 D. W. 3 V 1831, nr 120, s. 737—738.
te Tamże.



wstańcza przez kilka następnych dni, a naw et tygodni, w m iarę na
pływu doniesień, drukow ała na swych lamach szczegółowe relacje z o r
ganizowanych uroczystości, wygłaszane na nich przem ówienia i odczy
ty, recytow ane wiersze00, a naw et szczegółowe kosztorysy wydatków 
poczynionych na ten ceł91.

Na zakończenie relacji z całości obchodów czterdziestej rocznicy 
uchwalenia K onstytucji 3 Maja należy jeszcze sformułować pewne ogólne 
spostrzeżenia dotyczące ich przebiegu. N aturalnym  centrum  życia poli
tycznego kraju  była W arszawa, ona też powinna wieść prym  pod względem 
zasięgu, skali i wagi organizowanych tam  obchodów. Jednakże wskutek 
odwołania zapowiadanych ogólnych uroczystości na polach grochowskich, 
w których miał wziąć udział lud stolicy, nie przybrały one może tak 
powszechnego charakteru, jakiego można się było spodziewać. W rażenie 
takie można odnieść zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że były to przecież 
pierwsze od kilkudziesięciu lat jawne obchody rocznicy uchwalenia 
K onstytucji, a zatem powinny były skumulować w sobie długo tłum ione 
pragnienia i wszelkie emocje związane z tym  świętem  i ukazać je wówczas 
ze zdwojoną siłą. I rzeczywiście należy uznać, że tak było istotnie. 
M iiro braku, jak już zauważyliśmy jednych wielkich centralnych obcho
dów, wszelkie doniesienia o grupowych czy indywidualnych, publicznych 
czy pryw atnych uroczystościach zawierają w sobie olbrzym i ładunek 
emocjonalny. Fakt ten oraz liczba powyższych doniesień jest, jak myślę, 
lepszym m iernikiem  zaangażowania społeczeństwa W arszawy, jego patrio
tyzmu i pamięci o narodow ej przeszłości niż ten, który by można uzyskać 
na podstawie jego udziału w centralnie organizowanych przez władze 
obclodach. To, że zostały one odwołane, pozwoliło na zaktywizowanie 
indyw idualnej inicjatyw y obywateli, wzbogaciło zapewne formy, jakimi 
starano się uczcić narodow e święto i dało w yraźniejszy, niezaciem niony 
adm inistracyjnym i rozporządzeniami obraz stosunku ówczesnych miesz
kańców stolicy do obchodzonej rocznicy uchwalenia K onstytucji 3 Maja, 
a co za tym  idzie, lepiej ukazało poziom ówczesnej świadomości naro
dowej i żywotności rodzimych tradycji historycznych. Jak  zatem można 
by ocenić postawę mieszkańców W arszawy wobec obchodzonego święta?

O ile pozwala na to analiza ówczesnych doniesień prasowych należy 
stwierdzić, że wyw arła ona swoje zdecydowane piętno na całym życiu 
m iasta w majowych dniach 1831 r. Oczywiście najbardziej eksponowane 
na tle całości obchodów są uroczystości organizowane przez władze po
wstańcze, stronnictw a i ugrupowania polityczne, elity umysłowe społeczeń-

eo Z n iew ym ien ion ych  dotychczas w artykule w ydrukow ano  jeszcze w Z. P.
7 V 1831, nr 36, s. 142 wiersz Franciszka Grzymały pt. Do A t g u s ló w  d e sp o ty z m u  
M o sk ie w sk ie g o ,  d. 3 Maja  iBjO r.

«  D. W. 13 V  1831, nr 128, s. 783— 785.



stwa, słowem przez te jego grupy, k tóre z racji swego stopnia świado
mości narodowej i ogólnego poziomu intelektualnego były predestynow ane 
do przewodzenia w politycznej i ku ltu ralnej dziedzinie życia narodu. 
Jest to też zrozumiałe z uwagi na ważność pełnionych przez nie funkcji, 
a co za tym idzie możliwości wpływania na bieg wypadków i nadaw ania 
tonu całości życia narodowego. Mimo to nie brak przecież doniesień świad
czących o tym, że i m ieszczaństwo warszaw skie aktyw nie włączyło się 
w obchody, biorąc udział w organizowanych grupowych uroczystościach 
bądź indywidualnie czcząc narodowe święto. Zamykano z tej okazji w ar
sztaty pracy lub przeznaczano dochód z owego dnia na cele patriotyczne, 
ilum inowano i dekorowano okna. O tym, w jakim  stopniu było to po
wszechne i w jakim  zakresie objęło niższe w arstw y ludności, trudno jest 
wnioskować na podstawie doniesień prasowych. Trzeba bowiem mieć 
tu  na uwadze zrozumiałe przerysowanie i pewną tendencyjność d ruko
w anych relacji, w ynikające z ogólnego rozpalenia emocji i podwyższonego 
poziomu uczuć narodowych wypływ ających z samej atm osfery trw a ją 
cego powstania. Ostatecznie należy jednak stwierdzić, że mimo apelu 
rządu, który  w znacznym stopniu sparaliżował obchody rocznicy uchwa
lenia K onstytucji 3 M aja w stolicy, dzięki postawie całości społeczeństwa 
W arszawy, dzień ten przybrał w yraźnie uroczysty charakter. Chociaż 
w nierównym  stopniu to jednak miejscami naw et aktyw niej w uroczy
stościach rocznicowych wzięła udział prowincja. Przebiegały one nieco 
inaczej niż obchody rocznicowe w W arszawie. Przede wszystkim  od
bywały się pod patronatem  lokalnych władz. Były to najczęściej jed 
ne, wspólne dla wszystkich imprezy masowe, przybierające niekiedy 
form ę festynu ludowego z udziałem władz, wojska i różnych w arstw  
społeczeństwa, w tym  nie tylko mieszkańców danego miasta, w któ
rym  organizowano obchody, ale także ludności okolicznych wsi. Wśród 
m iast wojewódzkich poza W arszawą na czoło w ysunął się Kalisz, gdzie 
dzień trzeci m aja świętowano rzeczywiście wspaniale. Mimo to nale
ży stwierdzić, że jakkolwiek uroczystości z okazji dnia trzeciego m a
ja  w Radomiu odbyw ały się na nieco m niejszą skalę niż w Kaliszu, 
to m iały one bardzo zbliżony charak ter i w podobnym stopniu obję
ły  wszystkie w arstw y społeczne. Trzeba przy tym  zauważyć, że dla 
Radom ia nie istnieje tak  gorliwe i dokładne źródło inform acji
o obchodach, jakim  dla Kalisza stał się „Dziennik W ielkopolski”. Wolno 
zatem przypuszczać, że nieznacznie uboższy obraz przebiegu święta 
w Radomiu jest w pewnym  przynajm niej stopniu efektem  braku źródeł 
prasowych pozwalających na jego dokładniejsze odtworzenie. Być może 
z podobnego powodu brak doniesień o obchodach rocznicowych w Płocku, 
gdzie także (po zamknięciu w styczniu 1831 r. redakcji „Gońca Płoc
kiego”) nie istniało żadne pismo zdolne przekazać szersze inform acje



na ten tem at. Jednakże całkowite milczenie w tej spraw ie (skrupulatnej 
skądinąd jeżeli chodzi o podobne doniesienia) prasy powstańczej, wskazuje 
na fakt, że naw et o ile w Płocku odbyły się jakieś uroczystości związane 
z rocznicą uchwalenia K onstytucji 3 Maja to jednak nie przybrały one 
tak  masowego charakteru  jak  miało to m iejsce w Kaliszu czy Radomiu. 
Pewne doniesienia o obchodach posiadamy zatem jedynie z trzech miast 
wojewódzkich tj.: W arszawy, Kalisza i Radomia, o obchodach w Płocku 
nic nie wiadomo, natom iast w Kielcach żadne uroczystości rocznicowe 
się nie odbyły. Brak doniesień z pozostałych trzech stolic prawobrzeżnych 
województw — Suwałk, Siedlec i Lublina jest zrozum iały wobec faktu, 
że mi?,stu te okupowali Rosjanie, a zatem oficjalne obchody nie były tam 
możliwe.

Mimo inform acji o św iętow aniu dnia 3 M aja także w innych m niej
szych miejscowościach, trudno tylko na podstawie prasy pokusić się
o ocenę rzeczywistego zasięgu obchodów i stopnia, w jakim  objęły one 
cały kraj i poszczególne w arstw y społeczne. W arto natom iast zwrócić 
uwagę na liczne i ciekawe doniesienia o różnego rodzaju formach, jakim i 
dzień 3 M aja uczczono w wojsku. Oczywiście należy pamiętać, że w takiej 
insty tucji jak wojsko niewiele rzeczy może dziać się przypadkowo, stąd 
sam fakt obchodów, a także formy, jakie one przybrały w głównej m ie
rze zależał od decyzji dowództwa danego oddziału. Należy przypusz
czać, że w organizow aniu uroczystości o charakterze festynów najw ięk
szy udział miała młodsza kadra oficerska. N aturalnie cala brać żołnier
ska żywo włączyła się do ogólnych obchodów, na ile był to jednak 
świadomy wybór, a na ile skutek rozkazów przełożonych, trudno oczy
wiście stwierdzić. N iewątpliwą praw dą pozostaje natom iast fakt, że 
organizowane uroczystości m iały również znaczenie dla uobyw atelnie- 
nia żołnierzy, oddziałując w kierunku podniesienia poziomu ich świa
domości narodowej i patriotyzm u.

Wreszcie, oceniając na koniec prasę powstańczą, należy uznać, że 
spełniła swoje zadanie dosyć dobrze, dostarczając swym czytelnikom wielu 
bogatych informacji. W ystarczy tu  przypomnieć, że jak  zaznaczyłem we 
wstępie do togo artykułu , całość relacji z obchodów rocznicy uchwalenia 
K onstytucji oparta jest na jej doniesieniach.

Na podstawie drukowanych przez nią artykułów  i okolicznościowych 
przemówień można sformułować jeszcze jeden wniosek, k tóry  moim 
zdaniom zasługuje na podkreślenie i przypom nienie w tym  właśnie 
miejscu, ten mianowicie, że obok treści związanych z K onstytucją 3 Maja 
we wszystkich drukowanych wystąpieniach widoczne są akcenty odno
szące się do ówczesnej sytuacji Polski. Było to tak charakterystyczne i tak 
powszechne, że śmiało można powiedzieć, iż obchody rocznicy uchw a
lenia K onstytucji stały się nie tylko powodem do przypom nienia rodzi



mych tradycji i chwały przodków, wyrażenia osobistych sentym entów 
odnoszących się do historii, ale także pretekstem  do zajęcia określonego 
stanowiska wobcc aktualnych ówcześnie problemów politycznych i polem 
do rozw ijania propagandy zmierzającej do ich rozwiązania po myśli ta 
kiego czy innego ugrupowania politycznego. Stąd właśnie obecność w p ra 
sie powstańczej polemik i artykułów  podejm ujących próbę krytycznego 
spojrzenia na dzieło Sejm u Wielkiego. Cokolwiek by jednak nie powie
dziano i nie napisano o K onstytucji, to nigdy nie zarzucono jej twórcom 
złej woli, staw iając ich zawsze za wzór patriotyzm u i cnót obywatelskich, 
z którego powinni brać przykład ci, którzy zostaną powołani do stw o
rzenia nowej konstytucji po wywalczeniu przez Polskę niepodległości.

Możliwość ponownego swobodnego obchodzenia tak długo zakazanego 
święta, jaka stała się udziałem powstańczego pokolenia lat 1830—1831, 
wyw arła ogromny wpływ na ówczesnych. Widoczne jest to zwłaszcza 
wśród tych grup społeczeństwa, które osiągnęły już wtedy dostateczny 
stopień rozwoju świadomości narodowej. Dawało im ono poczucie potęgi, 
poczucie wielkiej siły m oralnej, duchowej przewagi nad przeciwnikiem, 
w iary w słuszność swych usiłowań i ostateczne ich zwycięstwo. Na zakoń
czenie niniejszego artykułu  pozwolę sobie zacytować fragm ent przem ó
wienia prof. L. Szyrm y wygłoszonego w dniu 29 m aja 1831 r. z okazji 
„pam iątki” wybuchu powstania. Oddaje ono najlepiej atm osferę opisy
wanych powyżej obchodów i uczucia ówczesnych Polaków, jakie im 
towarzyszyły:

Miesiąc bież ry  rozpoczęliśm y obchodem pamiątki 3-yo maja, tego  św ięta  naro
dow ego ,  któreśm y przez 40 lat tylko w sercu św ięc ić  musieli,  gdyż  wsze lk ie  na 
tym dniu jawne w y n urzen ie  uczuć i myśli  poczytyw ane  było  za w ystęp ek ,  śc iągało  
prześladowanie,  uwięzienia,  nawet kary barbarzyńskie. Zbliżanie się  tego  dnia przej- 
irow alo  naszych c iem iężców  tr w o g i ,  bo przypominał im polityczne ich grzechy,  
w z y w a ł  do porrsty za pogw ałcen ie  praw ludzkości. Utęsknieni za nim, św ięc il iśm y  
też go  tym goręcej i uroczyściej ,  Im wolniej  serca nasze oddycha ły  (...). Ś w ią ty 
nie  roztwierały śmiało sw e  podwoje,  w których lud wierny wznosił  dz ięk -zy n ne  
modły, tym milsze Bogu, że  z serc w o lnych  pochodzące. W  gmachach posiedzeń  
uczonych  ro /lega ł  się  śmiały g łos patrjotycznej [sic] w y m o w y  i wzniosłej  poezji,  
bo wolność  rozwiązała mowę, podniosła przytłumione piersi. Długim despotyzm em  
zachmurzone czoła rozjaśniły się  na ucztach bo u sto łów  szczerość i swoboda  
siedziały,  nie strzegł s łów  i nie donosił  sp ijanych puharćw |sic] nasadzony szpieg.  
Jak daleko Polska sięga i polskie serca biją, w szędzie  panowała najżyw sza  radość,  
nawet w obozach w znoszono  ołtarze wolności,  strojono je w kw iaty  i oręże, ro z 
palano w iększe  niż z w y k le  ogniska. Gdzie się ta w eso ło ść  g łośno  objawić nie  
rnogla, a takich miejsc niestetyl  w Polsce  jeszcze  w iele ,  tam obchodzono ten dzień  
w cichych serca tajnikach i każdy odmawiał cichą serca m odlitwę [...]e*.

e2 Zagajenie  profesora Szyrmy na obchodzie  dnia 29 maja, K. P. 4 VI 1831, 
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R ad o s ła w  Ż uraw sk i  v e l  G ra jew sk i

LES CÉLÉBRATIONS DE L'ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION  
DE LA CONSTITUTION DE 3 MAI 

LORS DU SOULEVEMENT DE NOVEMBRE A  LA LUMIÈRE 
DE LA PRESSE RÉVOLUTIONNAIRE

L'article relate les c o m m é m o ra t io n s  de la 40ème anniversaire  de la proclamation  
de la Constitution de 3 Mai organisées pendant le Sou lèvem ent de Novem bre  dans  
le Royaum e Polonais . Le corpus de cet article  est constitute  par la presse de la 
langue polonaise  paraissant pendant cette  période (29 IX 1830— X  1831) dans le  
Royaume. L'article contient des informations concernant le déroulement des  céré 
m onies à Varsovie ,  en province et dans l'armée. 11 décrit le  rapport du g o u v er 
nement et de la d iè le  révolutionnaire  envers  l'anniversaire com mém orée et il 
rapporte des relations du déroulement des célébrations gouvernem enta les  officielles  
organisées le 3 Mai dans le  Palais sous la Tôle. En plus, l'article contient une  
description de la réunion so lenne l le  de la Société  des A m is de la Sc ience  qui 
a eu lieu le  même jour dans 'e  bâtiment rue Krakowskie  Przedmieście et aussi  
de la célébration organisée  par la Société  Patriotique dans le  Jardin Botanique  
le 8 mol. Le travail comprend aussi des communications concernant de différentes  
initiatives ind ividuelles  entreprises par les habitants de  la capitale  pour célébrer  
la fête  nationale.

Le récit des so lennités  d'anniversaire en province concerne le s  célébrations orga
nisées à Kalisz et à  Radoin où, grâce aux efforts de  la sodiété entière et de l 'admini
stration de villes,  e l le s  ont acquis une portée exceptionnelle .  Le 3 Mai a é té  com m é
moré à un degré moins é le v é  à Łęczyca, Łowicz et Wieluń, et —  parmi les  vi l les  
n'appartenant pas au Royaum e Polonais —  à Cracovie.

La description du déroulement de la journée de 3 Mai dans l'armée contient  
la relation des célébrations organisées dans le cam pement près de Kałuszyn et 
près de Różan, dans les  autres sections révolutionnaires plus petites. L'article 
so termine par la présentation du rapport de la presse révolutionnaire  envers  les  
commémorations et par la présentation des formes de cćlćbration dans la presse  
de l'époque.

La totalité des informations réunies dans l'article prouve une  grande portée  
des célébrations qui ont eu lieu dans, au minimum, trois vi l les  —  s ièg es  de  vo ié-  
v o d ie  de  la rive gauche  de  la Vislu le ,  envahies  par l ’armée révolutionnaire.  Elle 
montre aussi que le souvenir  des é v én em en ts  l iés à la proclamation de la Con-  
st iiution de 3 Mai 1791 est resté très vif et que l'on lui vouait  de grandes émotions  
surtout dans les  m ilieux des inte llectuels  révolutionnaires.


