
Заборонені фіалки
Сімейна прогулянка

Вступ 3 травня 1891 року, зрештою як щонеділі, восьмиріч-
ний Казимирчик вийшов з батьками на прогулянку 
до парку Лазєнки. Він був здивований, побачивши, що 
Уяздовські алеї були переповнені людьми, багато з яких несли у ру-
ках букети фіалок. Усі, здавалося, були чимось дуже схвильовані. 
Хлопчик довго думав, що стало причиною цього. Відповіді йому 
не довелося довго чекати… Сімейна прогулянка була перервана, 
коли біля Ботанічного саду раптом з’явився козацький патруль 
і почав розганяти пішоходів. Батьки схопили Казимира за руки 
і швидко звернули у провулок. Хлопчик нічого не зрозумів…

— Мамо, що відбувається? — запитав він.
— Синку, мусимо якомога швидше повернутися додому, — відпо-

віла перелякана Франциска.
— Казику, не хвилюйся! По обіді закінчимо нашу прогулянку, — 

додав батько хлопчика, — закінчимо, але в іншому місці. Підемо 
на Старе місто.

У голові Казимирчика зродилося ще більше запитань, але він 
не хотів надто засмучувати матір, і лише прискорив крок, щоб не 
відставати. Казик з нетерпінням чекав цієї післяобідньої прогу-
лянки. Врешті, по обіді, коли вони опинилися на вузьких вуличках 
Старого міста, батько запитав:

— Синку, ти готовий поподорожувати в часі? Я б хотів, щоб ти 
заплющив очі та уявив, що поруч з тобою стою не я, а твій пра-
дід, той, кого ти бачиш на портреті у вітальні. Наприкінці XVIII 
століття Річ Посполита була великою державою, але, на жаль, 
мала багато внутрішніх проблем. Скориставшись цим, наші сусі-
ди — Росія, Пруссія та Австрія поділили, тобто захопили частину 
земель нашої країни. Після цієї сумної події багато поляків зрозуміли 
необхідність змін, щоб зміцнити Річ Посполиту. У Варшаві в 1788 
році розпочався Сейм, який пізніше назвали Великим. Саме тоді 
сталося чимало важливих подій, про які я тобі розповім під час 
нашої прогулянки…

Яку ж історію розповів Казику його тато? Якщо й ви 
хочете довідатися її, запрошуємо вас на прогулянку 
Варшавою вісімнадцятого століття. Разом із 
Казимирчиком та його батьком ви познайомитеся 
з місцями, пов’язаними з важливою травневою подією 
— прийняттям Конституції 3 травня.

Перший поділ Польщі 
відбувся в 1772 році.
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— Мій дід, а твій прадід брав участь у засіданнях Великого Сейму. 
Коли я був маленьким, він розповідав мені, що тут, у палаці Радзи-
віллів, він таємно зустрічався з іншими депутатами, які вважали, 
що в країні не все добре і що потрібно проводити різні реформи. 
Ці депутати хотіли збільшити армію, запровадити успадкування 
престолу, а також скасувати принцип liberum veto, тобто мож-
ливість закриття Сейму або відхилення законопроекту голосом 
одного депутата. За допомогою короля Станіслава Августа По-
нятовського вдалося розробити спільний проєкт документа, який 
вперше прочитали в цьому палаці 2 травня 1791 року.

На стіні нинішнього Президентського палацу можна 
знайти меморіальну дошку, пов’язану з Конституцією 
3 травня. Якщо стати 
обличчям до палацу, то її слід 
шукати біля кам’яних левів 
зліва.

2.

1.

Королівський замок, 
Замкова площа, 4

Палац Радзивіллів, 
вул. Краківське передмістя, 
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— Казимирчику, не знаю чи знаєш, але дідусь залишив нам свої 
мемуари. Я знайшов у них опис подій того бурхливого дня — 3 травня 
1791 року. Уяви собі, що на цьому місці, де ми зараз стоїмо, з самого 
ранку під проводом Гуго Коллонтая зібрався натовп варшавських 
містян. Тоді на першому поверсі Королівського замку, у чудовому 
Сенатському залі, зібралося близько 180 осіб. Багато депутатів, 
які опиралися реформам, вважаючи, що вони заподіять шкоду шля-
хетським свободам, ще не повернулися з великодніх свят. За цих 
обставин Конституція була прийнята одноголосно. Тоді король 
Станіслав Август Понятовський підписав «Урядовий Закон», бо саме 
так і називався цей документ. Одинадцять статей Конституції 
встановлювали поділ влади, спадкову монархію, громадянські пра-
ва городян, правовий статус селян, а також скасовували принцип 
liberum veto.

Біля входу до Королівського замку під Годинниковою 
вежею знайдете меморіальну дошку, встановлену там 
з нагоди 200-річчя прийняття Конституції 3 травня.

Liberum veto — 
можливість закриття 
Сейму або відхилення 
законопроекту голосом 
одного депутата.

Спадкова монархія — 
система, при якій після 
смерті правителя трон 
переходить до його 
нащадка.

Жан-П’єр Норблен, 
Присяга Конституції 3 травня 1791

Урядовий Закон 
3 травня 1791 
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4.

3.
Собор св. Івана Хрестителя, 

вул. Свєнтоянська, 8

— А це один із найважливіших варшавських костелів. Після ухва-
лення Конституції депутати разом з королем і маршалком [спікером 
— прим. перекл.] Сейму вирушили сюди, щоб разом присягнути на 
вірність Конституції перед великим вівтарем і промовити подячну 
молитву. Нещодавно я чув, що в Кракові художник Ян Матейко ство-
рює велику картину, на якій хоче зобразити сцену походу натовпу 
в піднесеному стані від замку до Кафедрального собору. Мабуть, 
мрією художника було, щоб колись ця картина висіла в королівських 
покоях у Варшавському замку. Хто зна, може, ти, Казю, доживеш 
до тих часів? А поки увійдемо до костелу, бо я хочу показати тобі 
пам’ятник на честь Станіслава Малаховського, маршалка Великого 
Сейму, одного з авторів Конституції 3 травня.

Пам’ятник маршалка Великого Сейму Станіслава 
Малаховського можна знайти у правому нефі 
Кафедрального собору.

Кам’яниця Королівської 
канцелярії, 

вул. Свєнтоянська, 21

— Мені подобається ця вулиця, бо вона носить ім’я мого покро-
вителя, — продовжував свою історію пан Ян. — Наші предки часто 
брали участь у Варшавських сеймах. Під час засідань вони довгі тиж-
ні жили у спеціально призначених для них кам’яницях. Але в цьому 
будинку ночувати вони не могли, оскільки власник мав королівський 
привілей, який звільняв його від обов’язку приймати депутатів. 
Дивись, Казику, на фасаді навіть є табличка, яка інформує про це.

Добре придевіться на табличку з латинським написом 
на фасаді кам’яниці. Знайдіть слово, яке на латині 
означає «Річ Посполита».

Картину Яна Матейка 
«Конституція 3 травня 
1791 року» можна побачити 
у Королівському замку 
у Варшаві.

Латинський словничок:
• rex – король
• respublica – республіка,

Річ Посполита
• liberare – звільняти
• Anno Domini – року Божого

Ян Матейко, Ухвалення Конституції 
3 травня 1791 року

Жан-П’єр Норблен, 
Голова шляхтича 

в конфедератці
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5.
Ботанічний сад, 

Уяздовські алеї, 4

— Поглянь, ми стоїмо на тому самому місці, де закінчилася наша 
ранкова прогулянка. Ми повернулися сюди не просто так. Рівно че-
рез рік після тих визначних подій, про які я тобі розповідав, тобто 
3 травня 1792 року, король неподалік Лазєнок наказав закласти 
наріжний камінь під будівництво Храму Божого Провидіння. Це мала 
бути подяка народу за прийняття Конституції. Уяви собі, що під 
час урочистості над Варшавою вибухнула гроза, яку розцінили як 
погану прикмету. Водночас трапилася зрада. Магнати, які разом 
з цариною Катериною прагнули повалити новий  устрій, утворили 
Тарговицьку конфедерацію. Росія напала на Польщу. Війна тривала 
кілька місяців, а після її закінчення відбувся другий поділ  Польщі.

На будівлі недобудованого Храму Божого Провидіння 
в Ботанічному саду встановлено меморіальну дошку.

Підсумок — Тату, то ось чому такий натовп на вулицях… — зауважив 
хлопець. — Але є одна річ, яку я не розумію. Чому сьогодні всі мали 
з собою букети фіалок?

— Казю, як відомо, зараз немає незалежної Польщі, — відповів 
тато. — У школі вчиш російську мову, на вулицях видно написи ки-
рилицею. Нам заборонено святкувати важливі національні свята. 
Тому сьогодні молодь прийшла сюди з фіалками, щоб покласти їх на 
руїнах недобудованого Храму Божого Провидіння.

Наближався вечір, на вулицях весь час було неспокійно, час 
від часу з’являлися патрулі. Батько міцно стиснув руку хлопчика, 
і вони пішли додому. Переступивши поріг квартири, Казимирчик 
радісно закричав до матері:

— Мамо, тепер я все розумію! І фіалки, і юрби, і те, для чого необ-
хідно було тікати… Він глянув на портрет прадіда і прошепотів: 
«Діду, я не знав…».

Головним героєм цієї прогулянки був Казимир 
Врочинський (1883-1957), письменник і журналіст.

Керівниками Тарговицької 
конфедерації були Станіслав 
Щенсний Потоцький, 
Францішек Ксаверій 
Браницький та Северин 
Жевуський.

Каєтан Вінцент Келісінський, Костел 
Божого Провидіння в Ботанічному саду 

у Варшаві

Іконографія походить із веб-сайту www.polona.pl та вільного доступу.
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