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RAJNOLD SUCHODOLSKI

Trzeci maj Litwina¹
Wita , ma owa utrzenko,
Świeć nasze polskie kraine,

Polak, Zabawa

Uczcimy ciebie piosenką,
Przy hulance i przy winie².

Wita Ma ! piękny Ma ³!
U Polaków błogi ra !

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała⁴,

Polska, Historia

А wtem Trzeci Ma zabłysnął
I nasza Polska powstała.

Wiwat Ma ! piękny Ma ,
Wiwat wielki Kołłąta !

Ale chytrości gaǳina
Мłot swó na nas zgotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami kra zalała.

Chociaż kwitł piękny Ma ,
Rozszarpano biedny kra .

¹Trzeci maj Litwina — Jest to na słynnie sza z pieśni opiewa ących Konstytuc ę Trzeciego Ma a  ro-
ku. Powstała w kwietniu  roku z okaz i czterǳieste rocznicy uchwalenia konstytuc i, podczas powstania
listopadowego, którego uczestnikiem był autor tekstu, pochoǳący z Litwy (stąd tytuł) Ra nold Suchodolski;
melodia, do które wykonywano utwór, na prawdopodobnie autorstwa Chopina, była uż wówczas powszechnie
znana. Inne tytuły, pod akimi znana est pieśń, to: Śpiew, Mazurek Trzeciego Maja, Witaj, mаjowa jutrzen-
ko. Po oǳyskaniu niepodległości  ma a stał się świętem narodowym, podczas obchodów którego pieśń ta
towarzyszyła podnoszeniu flagi państwowe na Placu Zamkowym w Warszawie. W  roku wprowaǳono
do obiegu tekst zmieniony ręką Adama Kompfa, poety poznańskiego, prawdopodobnie na zamówienie właǳ.
Zmiany sygnalizu emy w przypisach. [przypis edytorski]

²Przy hulance i przy winie — w wers i po  r.: „która w całe Polsce słynie”. [przypis edytorski]
³piękny Maj — w inne wers i: „Trzeci Ma !” [przypis edytorski]
⁴Nierząd braci naszych cisnął, / Gnuśność w ręku króla spała — tekst te stro uznano za niesprawiedliwie

traktu ący króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; po  r. pierwszą strofę pieśni zmieniono, a dwie dalsze
zastąpiono innym tekstem. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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