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Mianem „konstytucje” okreœlano w Polsce od koñca XV w. uchwa³y
Sejmu walnego. Najstarsze konstytucje pochodz¹ z 1493 r. Ich projekty spisywano w Izbie Poselskiej, uzgadniaj¹c czêsto treœæ z senatorami i królem
poprzez deputacje poselskie wysy³ane do Senatu. Ustawy (konstytucje)
przyjmowano na wspólnym posiedzeniu koñcowym obu izb, odbywaj¹cym
siê w izbie senatorskiej w obecnoœci króla. W myœl konstytucji Nihil novi
z 1505 r. ustawa uchwalona przez Sejm musia³a byæ rezultatem zgodnej decyzji trzech stanów sejmuj¹cych, tj. króla, Panów Rady (Senatu) i pos³ów
ziemskich (Izby Poselskiej). Od po³owy XVII w. protest choæby jednego
pos³a czy senatora przeciwko uchwale Sejmu powodowa³ odrzucenie innych, ju¿ wczeœniej podjêtych uchwa³. Wynika³o to z faktu, i¿ wszystkie
uchwa³y danego Sejmu stanowi³y ca³oœæ i by³y publikowane jako konstytucje Sejmu, np. Anno Domini 1667.
Ostateczna redakcja przyjêtych ustaw, które w koñcu XV i na pocz¹tku
XVI w. dzielono na wieczyste constitutiones perpetuae i czasowe constitutiones temporales, nastêpowa³a na tzw. sesjach pieczêtarskich odbywaj¹cych
siê po zakoñczeniu obrad Sejmu. Udzia³ w nich brali: kanclerz, marsza³ek
Izby Poselskiej oraz deputaci z Izby Poselskiej i Senatu. Od koñca XVI w.
podpisane przez nich konstytucje drukowano i, opatrzone pieczêci¹ króla
oraz podpisami marsza³ka sejmowego i kanclerza, rozsy³ano do kancelarii
urzêdów grodzkich wszystkich województw i ziem Korony i Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Do roku 1543 r. uchwa³y spisywane by³y po ³acinie,
póŸniej w jêzyku polskim.
W myœl ustawy z 1613 r. bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad Sejmu
publikowano uchwalone przez niego konstytucje przez wpis (oblatê) do
ksi¹g grodzkich miejsca obrad Sejmu. Nadal utrzymywa³ siê obowi¹zek
ich rozsy³ania do urzêdów grodzkich ca³ego kraju, gdzie wpisywano je lub,
czêœciej, w³¹czano przes³any druk do ksi¹g grodzkich.
W XVII w. zaczêto wydawaæ drukiem pierwsze zbiory ustaw.
W XVIII w., w latach 1732–1782, z inicjatywy Stanis³awa Konarskiego
i Józefa Za³uskiego wydano w oœmiu tomach ca³oœæ konstytucji sejmowych pod ogóln¹ nazw¹ Volumina Legum (ksiêgi praw). W czasie zaborów, w 1889 r., wydano IX tom woluminów, obejmuj¹cy konstytucje
sejmowe z lat 1782–1792. W roku 1952 opublikowano tom X, zawieraj¹cy konstytucje Sejmu grodziñskiego z roku 1793. W wieku XVIII
podczas obrad Sejmów, które trwa³y kilka lat (np. Sejmy lat 1773–1775
czy 1788–1792), a nie, jak stanowi³y artyku³y henrykowskie – szeœæ
tygodni, oblatowano nie ca³oœæ dzie³a ustawodawczego tych Sejmów,
ale poszczególne, oddzielnie zapadaj¹ce uchwa³y.
W drugiej po³owie XVIII w. zaczê³y kszta³towaæ siê inne jeszcze
znaczenia terminu „konstytucja”. Obok tradycyjnego, tj. ka¿da uchwa³a
czy ca³oœæ uchwa³ konkretnego Sejmu, „konstytucja” oznacza³a ustrój
pañstwa, formy rz¹dów (konstytucja w znaczeniu materialnym) czy
wreszcie ustawê zasadnicz¹ (konstytucja w znaczeniu formalnym).
Wieloznacznoœæ tego terminu spowodowa³a, ¿e przyjêta 3 maja 1791
roku ustawa zasadnicza zosta³a nazwana Ustaw¹ Rz¹dow¹, a nie konstytucj¹.

Choæ formalnie zosta³a ona nazwana Ustaw¹ Rz¹dow¹ (przez
„rz¹d” rozumiano wówczas ustrój, organizacjê w³adzy pañstwowej), do historii przesz³a jako Konstytucja 3 maja i by³a drug¹ na
œwiecie, po amerykañskiej z 1787 r., nowo¿ytn¹ konstytucj¹. Polska ustawa zasadnicza czerpa³a przede wszystkim inspiracje
z myœli politycznej i spo³ecznej europejskiego Oœwiecenia. Nawi¹zywa³a do wzorów konstytucji amerykañskiej z 1787 r., do
prac francuskiej Konstytuanty, której dzie³em by³a Deklaracja Praw
Cz³owieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. oraz konstytucja
z 3 wrzeœnia 1791 r., a tak¿e do ustroju Wielkiej Brytanii, gdzie
w praktyce kszta³towa³ siê system monarchii parlamentarnej. Nie
odrzucano jednak polskiej demokracji parlamentarnej.
Podkreœliæ nale¿y logiczn¹ i przejrzyst¹ konstrukcjê Ustawy
Rz¹dowej. Jej czêœæ pierwsza, poœwiêcona ustrojowi spo³ecznemu,
to artyku³y odpowiadaj¹ce stanom spo³ecznym ówczesnej Polski.
Czêœæ druga, poœwiêcona ustrojowi politycznemu, to podzia³ w³adzy na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ oraz
s¹downicz¹. Ogrom zagadnieñ dotycz¹cych kwestii ustrojowych spowodowa³ wyodrêbnienie w postaci
osobnych przepisów problemów regencji, edukacji nastêpcy tronu i si³y zbrojnej. Czêœci¹ sk³adow¹ konstytucji jest Prawo o miastach z 18 kwietnia 1791 r.
W warstwie spo³ecznej Ustawa Rz¹dowa, mimo utrzymania struktury stanowej pañstwa, by³a prób¹
kompromisu szlachecko-mieszczañskiego. Niewielkie zmiany zasz³y w po³o¿eniu ch³opów. Konstytucja potwierdzi³a przewagê szlachty w ¿yciu politycznym kraju, gwarantuj¹c jej wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje.
Równie¿ w zakresie reform politycznych Ustawa Rz¹dowa by³a dzie³em kompromisu personalnego
oraz ró¿nych kierunków i programów politycznych. Jej twórcami byli: król Stanis³aw August Poniatowski, zapatrzony w angielski model monarchii konstytucyjnej, marsza³ek wielki litewski Ignacy Potocki, d¹¿¹cy do zapewnienia przewagi w pañstwie sprawnie dzia³aj¹cemu, suwerennemu Sejmowi
szlacheckiemu, oraz Hugo Ko³³¹taj, zwolennik kompromisu szlachecko-mieszczañskiego i dalszego
pog³êbiania polskiej „³agodnej rewolucji”.
Nawi¹zuj¹c do doktryny Rousseau, art. V Ustawy Rz¹dowej przyj¹³ za podstawê ustroju zasadê suwerennoœci narodu oraz, za Monteskiuszem, koncepcjê podzia³u w³adzy na ustawodawcz¹, wykonawcz¹
i s¹downicz¹. Zniesione zosta³o liberum veto, a we wszystkich sprawach decydowaæ miano wiêkszoœci¹
g³osów. Zakazano równie¿ zawi¹zywania konfederacji. Senat, podobnie jak dotychczas Izba Poselska, mia³
po œmierci Stanis³awa Augusta pochodziæ z wyboru. Król, z dwóch kandydatów wybranych przez sejmik,
mianowaæ mia³ jednego, do¿ywotniego senatora. Sam stawa³ siê tylko przewodnicz¹cym Senatu, trac¹c
prawo sankcji ustawodawczej i przestaj¹c byæ stanem sejmuj¹cym.
W³adza wykonawcza nale¿a³a do króla i nowo ustanowionej instytucji Stra¿y Praw. W³adza królewska mia³a byæ odt¹d dziedziczna i po œmierci Stanis³awa Augusta przejœæ w rêce saskiej dynastii Wettynów. Na wzór angielski król nie odpowiada³ za swe czynnoœci, odpowiedzialnoœæ za króla ponosili
kontrasygnuj¹cy jego decyzje ministrowie. Król przewodniczy³ Stra¿y Praw sk³adaj¹cej siê z prymasa
jako prezesa Komisji Edukacji Narodowej oraz piêciu ministrów powo³ywanych przez króla: skarbu,
wojska, policji, spraw zagranicznych oraz pieczêci. Stra¿y Praw podporz¹dkowane by³y, wybierane
przez Sejm, kolegialne organy resortowe – komisje: edukacji, skarbu, wojska i policji.
W³adza s¹downicza nale¿a³a do niezawis³ych s¹dów.
Konstytucja 3 maja obowi¹zywa³a ponad rok. Obalona przez obc¹ interwencjê i rodzimych zdrajców sta³a siê po upadku niepodleg³ej Rzeczypospolitej, w latach zaborów, symbolem walki o odzyskanie suwerennoœci. Wed³ug s³ów swoich twórców – Potockiego i Ko³³¹taja – by³a ona „ostatni¹ wol¹
konaj¹cej Ojczyzny”.
Zbigniew Szcz¹ska, maj 2000 r.

