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W Polsce pierwodruki, choç cenione, nie cieszà si´
takà estymà jak na zachodzie Europy. Sà jednak druki,
dla których ustalenie kolejnoÊci powstania jak i liczby
zachowanych egzemplarzy ma niebagatelne znaczenie.
Ich pierwodruki powinny byç Êwi´toÊcià narodowà. Nale˝y do nich pierwodruk Konstytucji 3 maja.
W ksià˝ce „Konstytucja 3 maja 1791”, opracowanej
w 1971 r., a po raz pierwszy i drugi wydanej w roku
19811, prof. Jerzy Kowecki pisze:
Jak si´ wydaje, Estreicher („Bibliografia polska”, t. XII, s. 53 oraz
t. XXXII, s. 85) s∏usznie uzna∏ za pierwsze 4-kartkowe wydanie in folio,
stanowiàce przedruk oblaty w grodzie warszawskim z 5 maja 1791 r.,
której formu∏y otwierajà i zamykajà w∏aÊciwy tekst. Druk nie ma karty tytu∏owej, brak roku i miejsca wydania, a tak˝e wydawcy; Estreicher twierdzi, ˝e by∏ nim Gröll. Strony sà nienumerowane, a karty
oznaczone w kustoszu literami A, A2, B, B2. Cz´Êç ostatniej karty zawiera tekst Deklaracji Stanów Zgromadzonych. (...)
W niektórych egzemplarzach tego wydania spotyka si´ atramentowe poprawki – zgodne z orygina∏em r´kopiÊmiennym – najprawdopodobniej wprowadzone przez pisarza grodzkiego (tak jest np. w egzemplarzu nale˝àcym do Zbigniewa Goliƒskiego). Ten sam tekst oblaty zawiera inne wydanie, 3-kartkowe (str. 59-60).

O póêniejszych zaÊ wydaniach pisze, ˝e wszystkie sà
w formacie ósemki lub ma∏ej ósemki. Z kolei prof. Zbigniew Goliƒski w nocie wydawcy do wydanego w podobiênie przez PIW w dwusetnà rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja pierwodruku stwierdza, ˝e
przedstawiony w podobiênie i transliteracji druk jest, wed∏ug Karola Estreichera (...), pierwszym z licznych w 1791 roku wydaƒ Ustawy
Rzàdowej. (...)
Estreicher nie przeprowadzi∏ dowodu swego rozpoznania, jest ono
jednak trafne, na co wskazujà przede wszystkim formu∏y urz´dowe poprzedzajàce i zamykajàce tekst konstytucji, wraz z nazwiskami urz´dników grodu warszawskiego dokonujàcych bezpoÊrednio czynnoÊci
1
Obydwa nak∏ady po 20 tys. egz. Wydanie czwarte, w którym
zamiast przedmowy prof. Bogus∏awa LeÊnodorskiego jest rozprawa
prof. Jerzego Koweckiego: „Dla ocalenia Ojczyzny Naszej i Jej
Granic”, ukaza∏o si´ w 1991 r. Wszystkie wydania PWN.
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oblatowania, to jest oficjalnego zg∏oszenia dokumentu do akt. Na poczàtku druku pierwsza z dwu formu∏, wyeksponowana du˝à czcionkà,
Êwiadczy, ˝e oblata odby∏a si´ w grodzie warszawskim 5 maja 1791 r.,
a druga stwierdza, ˝e dla dokonania tego aktu zg∏osi∏ si´ Antoni Siarczyƒski, „sekretarz zgromadzenia ustawodawczego i konfederacji Stanów Generalnych Królestwa”. Po tekÊcie i podpisach znajduje si´
oÊwiadczenie, ˝e po ingrosowaniu, to jest wpisaniu do ksiàg, konstytucji orygina∏ zosta∏ zwrócony sekretarzowi. Z prawej strony kolumny,
poni˝ej, zamieszczono jeden po drugim podpisy: Herman mp. i Legi
Moraczewski. OÊwiadczenie to oraz nazwiska urz´dników powtórzono
tak˝e po Deklaracji Stanów Zjednoczonych [powinno byç Zgromadzonych – W.K.].
Nadto na dwóch (ze znanych obecnie czterech) egzemplarzach tego wydania sà potwierdzenia wiarygodnoÊci tekstu odr´cznym podpisem Adama Skulskiego, sekretarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego (od lat kilkunastu siedzàcego na tym urz´dzie), który te˝ dokona∏ w tekÊcie kilku poprawek i odcisnà∏ suchà piecz´ç urz´du grodzkiego z or∏em w Êrodku (...). Tego rodzaju uwierzytelnienie mia∏o oznaczaç, ˝e egzemplarze otrzyma∏y walor dokumentów. (...)
Pierwodruk by∏ zapewne wydaniem niskonak∏adowym, mo˝e zamówionym dla stanów sejmujàcych oraz urz´dów i przedstawicielstw
obcych w Rzeczypospolitej, i w tej postaci nie by∏ wznawiany. (...)
Egzemplarz, z którego podobizn´ przedstawiono (obecnie w∏asnoÊç
prywatna), znajdowa∏ si´ zapewne w zbiorze dokumentów dworskich
lub jakiegoÊ urz´du (...).
Podobny (...) charakter ma egzemplarz Biblioteki Narodowej,
sygn. W 4621, pochodzàcy ze zbiorów Ignacego Potockiego (?) w Bibliotece Wilanowskiej: poprawione kilka miejsc w tekÊcie, uwierzytelnione podpisem Adama Skulskiego oraz piecz´cià grodu warszawskiego. Dwa inne egzemplarze: w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, sygn. 4.18.2.478, oraz Biblioteki Ossolineum, sygn. XVIII
20215-V, sà odbite na lichym ordynaryjnym papierze i nie majà Êladów ich uwierzytelniania.
W transliteracji, b´dàcej tekstem pomocniczym trudno czytelnego
pierwodruku, uwzgl´dniono wszystkie poprawki odr´czne i usuni´to
drobne b∏´dy literowe sk∏adu drukarskiego, co zosta∏o odnotowane
w przypiskach u do∏u kolumny.

Otó˝ mam przed sobà dwa, znajdujàce si´ w moim
ksi´gozbiorze, egzemplarze Ustawy Rzàdowej wydrukowane z formu∏à oblaty. Obydwa 4-kartkowe, in folio,
strony nienumerowane, a karty oznaczone w kustoszu literami A, A2, B, B2. W pierwszym z nich jest odr´czny
podpis Adama Skulskiego i odciÊni´ta sucha piecz´ç
urz´du grodzkiego, drugi nie ma Êladów uwierzytelnienia. Sà to jednak dwa ró˝ne druki, ró˝niàce si´ nie tylko papierem. SzerokoÊç kolumny pierwszego wynosi
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141 mm, a drugiego zaÊ 138 mm. Kustosze w pierwszym egzemplarzu oznaczone sà literami: A – y, A2 – po,
B – od sp, B2 – y n; w drugim natomiast: A – e s, A2 –
bie p, B – d s, B2 – y n. Kustosz na karcie B, mimo, ˝e
oznaczony jest takimi samymi literami, to w drugim egzemplarzu jest wyraênie przesuni´ty w prawo. Egzemplarze te wykazujà
jeszcze kilkadziesiàt
innych ró˝nic. Najwyraêniej widaç je w rozdziale VIII. „W∏adza
Sàdownicza”. Ró˝nice
wyst´pujà na wszystkich kartach.
Z. Goliƒski oprócz
5 b∏´dów poprawionych w egzemplarzu
uwierzytelnionym odr´cznie, a znajdujàcych si´ i poprawionych równie˝ w nale˝àcym do mnie pierwszym egzemplarzu,
znalaz∏ 20 b∏´dów literowych.
Mia∏em okazj´ porównaç egzemplarz,
z którego zrobiono
faksymile, i twierdz´,
˝e 5 z nich nie jest
b∏´dami, lecz wynika
ze s∏abo odbitego dru—7—

ku b´dàcego w dyspozycji Profesora, a w zwiàzku z tym
b∏´dnie odczytanego. Oto one:
1. w ostatnim wierszu preambu∏y jest wyraêne, tak
jak byç powinno, „si´” a nie „ci´”, jak wyretuszowano
w faksymile;
2. w rozdziale V. „Rzàd...” w przedostatnim wierszu
s∏owo „Juryzdykcyach” jest wydrukowane poprawnie,
a nie jak w faksymile „Juryzdykoyach”;
3. w rozdziale VII. „Król,...” (karta B, 23 wiersz od
do∏u) jest w moim egzemplarzu „podpisana” a nie
„p dpisana”. Litera „o” jest bardzo s∏abo odbita, ale jest;
4. analogicznie w przedostatnim wierszu tego samego
rozdzia∏u jest s∏owo „odbieraç” - faksymile „odbi raç”;
5. to samo dotyczy znaku „˛” czyniàcego z litery „a”
liter´ „à”, w rozdziale X. „Edukacja Dzieci...” w s∏owie
„Rzàdu” – drugi wiersz karty B2.
Pozosta∏ych 15 literówek znajduje si´ w obydwu egzemplarzach. Tym, z którego faksymile robi∏ prof. Zbigniew Goliƒski, oraz w moim pierwszym egzemplarzu.
Uwa˝am, ˝e te dwa egzemplarze sà drukowane z tego
samego sk∏adu, z tym ˝e egzemplarz znajdujàcy si´
w moim posiadaniu jest wyraêniej odbity, a wi´c by∏
wczeÊniej t∏oczony.

Bardzo ciekawy jest fakt, ˝e 14 z tych 15 b∏´dów nie
wyst´puje w moim drugim egzemplarzu. Pozosta∏ tylko
jeden, przedostatni, w formule zamieszczonej przed Deklaracjà Stanów Zgromadzonych. W jej 3 wierszu we
wszystkich egzemplarzach jest „Confaederationis” a nie
„Confoederationis”, natomiast poprawki zrobione odr´cznie:
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1. W preambule „uczu∏” poprawiono na „uzna∏”.
2. W rozdziale V. „Rzàd...” dodano dwa wyrazy, czyniàc ze zdania: „w równej wadze zostawa∏y” zdanie
„w równej wadze, na zawsze zostawa∏y”.
3. W rozdziale VI. „Seym czyli...” „zaciàgnienia” poprawiono na „zaciàgania”.
4 i 5. W rozdziale VIII „W∏adza Sàdownicza” poprawki „wykonanà” na „wykonywanà”, oraz „Sàdami
Ziemskimi” na „Sàdami Ziemiaƒskimi” naniesiono tylko na obydwa egzemplarze uwierzytelnione. W drugim
egzemplarzu, tym bez uwierzytelnienia, tekst wydrukowano b∏´dnie.
Zarówno w tekstach konstytucji póêniej drukowanych
w „Gazecie Narodowej i Obcej” jak i w edycjach
M. Grölla i P. Dufoura, oznaczonych w pracy Koweckiego odpowiednio literami D i E, b∏´dy te zosta∏y usuni´te.
Jest to zgodne z tekstem w obu zachowanych r´kopisach.
W tekÊcie Konstytucji zamieszczonym w „Kalendarzyku Narodowym i Obcym na 1792” b∏´dy z rozdzia∏u
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VI. „zaciàgnienia”, oraz z rozdzia∏u VIII. „wykonanà” sà
powtórzone. O omy∏kach i b∏´dach w tej edycji ostrzega
„Gazeta Narodowa i Obca”, co zaznacza w swoim opracowaniu prof. J. Kowecki. B∏àd z rozdzia∏u VIII. „wykonanà” powtórzony jest te˝ w wydaniu Konstytucji nie
odnotowanym przez Profesora w zbiorze „Prawo polityczne Narodu Polskiego, czyli Uk∏ad Rzàdu Rzeczypospolitey.” Xi´ga I. W Lublinie 1792, w drukarni
J.K.Mci XX Trynitarzów (E., XXV, s. 223).
W Bibliotece Kórnickiej znajdujà si´ 4 egzemplarze
Konstytucji 3 maja drukowane na czterech kartach in
folio w dwu ró˝nych wariantach. Pierwsza para identycznych o sygnaturach 37652 i 314615, w których kustosze wypadajà tak jak w egzemplarzach uwierzytelnionych, oraz druga para o sygnaturach 36379 i 4523. Tego wariantu Estreicher (XII, s. 53) nie notuje.
Karol Estreicher opisujàc znane mu wydania konstytucji (XII, s. 53; XX, s. 65 i XXII, s. 85) podaje, ˝e egzemplarze oblat konstytucji z 1791 r., cz´sto razem
oprawione2, znajdujà si´ te˝ w innych bibliotekach. Jak
z tego wynika, istnieje przynajmniej 10 egzemplarzy
Ustawy Rzàdowej wydrukowanych z formu∏à oblaty na
2

Mój drugi egzemplarz „Ustawy Rzàdowej” znajduje si´ w klocku
„Actum in Curia Regia Varsaviensi Die... – Wybór 72 konstytucji
i uchwa∏ Sejmu Wielkiego z formu∏à oblaty wydrukowanych od 5 stycznia 1791 do 28 stycznia 1792 r.,” pierwotnie oprawiony razem
z drukiem „Zbior Konstytucyi i Uchwa∏ Seymu pod Zwiàzkiem
Konfederacyi w Warszawie agiutjàcego si´ Od Dnia 7. Paêdziernika
w Roku 1788. do Dnia 16. Grudnia Roku 1790. pod∏ug dat oblaty
wydrukowany w Warszawie R. 1791. W drukarni ... u XX. Scholarum
Piarum”.
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czterech kartkach in folio, drukowanych z co najmniej
dwu ró˝nych sk∏adów. Mo˝e byç ich wi´cej. Który z nich
jest pierwodrukiem Konstytucji 3 maja? Mo˝e za taki
nale˝y uznaç oba? Sk∏onny jednak jestem twierdziç, i˝
mimo niewielkiej ró˝nicy czasowej (zapewne liczonej
w godzinach) pierwszym by∏ druk uwierzytelniony,
wskazuje na to usuni´cie z drugiej wersji 14 z 15 literówek. Na ma∏y odst´p czasu pomi´dzy powstaniem obu
druków wskazuje fakt nie uwzgl´dnienia poprawek
uczynionych podczas ingrosowania dokumentu. Ciekawe b´dzie te˝ porównanie obu tych druków z wydaniem
3-kartkowym. Fakt istnienia tylu edycji Êwiadczy moim
zdaniem o du˝ym nie przewidzianym, pilnym zapotrzebowaniu na tekst Konstytucji. W „Gazecie Narodowej
i Obcej” jej tekst zaczà∏ ukazywaç si´ dopiero od nr.
XXXVIII z Êrody 11 maja, koƒcowe rozdzia∏y opublikowane zosta∏y w nr. XLV 4 czerwca. Wydanie ksià˝kowe
anonsowane by∏o 14 maja w „Gazecie Warszawskiej”,
prawdopodobnie do tego czasu to te z formu∏à oblaty
(poza r´kopisami) by∏y jedynie dost´pnymi egzemplarzami.
Mam nadziej´, i˝ uda mi si´ zobaczyç egzemplarze
znajdujàce si´ w innych polskich bibliotekach i porównaç je z moimi. A mo˝e zrobi to ktoÊ inny? Pewien jestem, i˝ nale˝y to uczyniç.
W maju 2004 r. pokaza∏em opisane tu egzemplarze
konstytucji wraz z szeregiem innych druków jej dotyczàcych na wystawie „Brzmi Polonez Trzeciego Maja”
w Dworku Mieszkaƒskim Muzeum w Szymbarku. Wystawa cieszy∏a si´ du˝ym powodzeniem. Jestem gotów
udost´pniç jà innym muzeom i bibliotekom, jeÊli tylko
zechcà.

Na ilustracjach w tle egzemplarz oblatowany, na nim pokazane
ró˝nice obu edycji.

Jak zwykle, bez ˝yczliwych mi,
druczku by nie by∏o
Dzi´ki zatem:
Memu synowi Witkowi,
Komilitonowi z TBP
Romanowi Nowoszewskiemu,
Komilitonowi z Kwiatonowic
Kasprowi Âwierzowskiemu

Z TBP w Warszawie otrzyma∏em
ISBN 83-920864-5-7

Druk w spó∏ce Enaf w Warszawie

Wyda∏em w oznaczonej liczbie egzemplarzy:
KoÊcielnie I–XXV
Komilitonom, którzy stawili si´
15 czerwca A.D. 2005
w Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie
gdzie pierwodruki Konstytucji okazywa∏em
Alfabetycznie –
bibliotekom
Arytmetycznie
1–69
na w∏asne potrzeby

Egzemplarz nr

.
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