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znano królowi, ale jego decyzje mia∏y wymagaç kontrasygnaty* mi-
nistrów, odpowiedzialnych przed sejmem. Ch∏opi otrzymali gwaran-
cj´ opieki ze strony rzàdu, mieszczanom zaÊ potwierdzono nadane
wczeÊniej prawa. Równie˝ szlachcie zapewniono dawne przywileje,
uznajàc jej przewodnictwo w ˝yciu publicznym.

Uchwalenie konstytucji nie zakoƒczy∏o reformatorskiego dzie∏a Sejmu
Czteroletniego. W ciàgu nast´pnego roku przeprowadzono kolejne
zmiany, m.in. w sàdownictwie, administracji i dobrach królewskich.
Trwa∏y prace nad kodeksem cywilnym, nadajàcym ch∏opom wolnoÊç
i nieusuwalnoÊç z ziemi, a tak˝e kodeksem karnym, zgodnym z za-
sadami humanitaryzmu. Przygotowywano reformy gospodarki i fi-
nansów, dyskutowano te˝ o uregulowaniu sytuacji prawnej ˚ydów.
Zabiegano o unowoczeÊnienie armii, szkolonej pod nadzorem patrio-
tycznych dowódców: ksi´cia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Ko-
Êciuszki. Dzi´ki skutecznym zabiegom propagandowym konstytucj´
popar∏y prawie wszystkie sejmiki. Wydawa∏o si´ wi´c, ˝e po latach
upadku Rzeczpospolita dêwiga si´ z zapaÊci si∏ami swych obywateli.
Nie bez podstaw w odezwie wydanej kilka dni po uchwaleniu konsty-
tucji marsza∏kowie Stanis∏aw Ma∏achowski i Kazimierz Nestor Sapie-
ha napisali:

Ojczyzna nasza jest ocalona. Swobody
nasze zabezpieczone. JesteÊmy odtàd
narodem wolnym i niepodleg∏ym.
Opad∏y p´ta niewoli i nierzàdu.

Zdrada i kapitulacja

Wbrew optymistycznym oczekiwa-
niom sàsiedzi nie mieli jednak zamia-
ru pogodziç si´ z odnowà Rzeczpo-
spolitej. W 1791 r. zwyci´stwa nad
Turcjà zapewni∏y Katarzynie II swo-
bod´ dzia∏ania. Wkrótce potem roz-
wój rewolucji we Francji zbli˝y∏ do
siebie Rosj´, Prusy i Austri´ (por.
rozdz. 40). Wiosnà 1792 r. caryca zde-
cydowa∏a si´ na interwencj´ w Polsce.
Pretekstem sta∏a si´ konfederacja
targowicka, zawiàzana pod dyktan-
do rosyjskie przez kilku magnatów,
którzy zwrócili si´ do Katarzyny II
o przywrócenie dawnego ustroju
Rzeczpospolitej. W granice paƒstwa
polskiego wkroczy∏a 100-tysi´czna ar-
mia rosyjska. Wojska Rzeczpospolitej
stawi∏y opór najeêdêcom, ale wobec
ponaddwukrotnej przewagi wroga zo-

II rozbiór 
Polski

Stanis∏aw Ma∏achowski – marsza∏ek
Sejmu Czteroletniego, wspó∏pra-
cownik Hugona Ko∏∏àtaja i Ignacego
Potockiego, znany z post´powych
poglàdów (m.in. zniós∏ paƒszczyzn´
w swoich dobrach). Po obaleniu
Konstytucji 3 maja opuÊci∏ Polsk´.
Pod koniec ˝ycia, na wezwanie Na-
poleona, przyby∏ do Warszawy i sta-
nà∏ na czele Rady Ministrów Ksi´-
stwa Warszawskiego (zob. rozdz. 43).

I i II rozbiór Polski.
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