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Tadeusz Rejtan –
bezkompromisowy patriota



Tadeusz Rejtan - herbu Rejtan urodził 
się 20 sierpnia 1742 roku w Hruszówce,   
a zmarł 8 sierpnia 1780 roku w rodzinnej 
miejscowości. 

Polski szlachcic, w 1773 poseł 
województwa nowogródzkiego na Sejm 
Rozbiorowy w Warszawie. 

Jego bohaterski opór przeciw 
skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego 
uznawany jest za jedną z ostatnich 
pozytywnych prób zastosowania 
liberum veto.

Hruszówka



Na pierwszej sesji sejmowej 19 kwietnia 1773 
wraz z Samuelem Korsakiem i Stanisławem 
Bohuszewiczem sprzeciwiał się zawiązaniu na 
sejmie konfederacji pod przewodnictwem 
Adama Ponińskiego, umożliwiającej 
zatwierdzenie traktatu I rozbioru Polski.

Stanowisko jego zgodne było z instrukcją, 
jaką otrzymał przy wyborze na posła na 
swoim sejmiku w Nowogródku: 
bronić całości Polski z narażeniem życia i 
mienia. 



21 kwietnia gród warszawski z rozkazu 
Ponińskiego nie przyjął manifestu Reytana i 
Korsaka przeciw bezprawnemu pozwaniu 
Reytana. 

Mocarstwa rozbiorcze wydały notę, żądającą 
opróżnienia sali poselskiej, jednak Reytan, Korsak i 
Bohuszewicz cały czas jej nie opuszczali. 
Usiłując zatrzymać na sali posłów, którzy po 
ogłoszeniu solwowania sesji udawali się do 
wyjścia Reytan stanął w drzwiach 
rozkrzyżowawszy ręce, zaklinając na miłość Boga i 
ojczyzny, padł na ziemię wołając, żeby deptali 
jego ciało. 

Uniemożliwiał wyjście sygnatariuszom rozbioru, 
wołając do nich: "Chyba po moim trupie!". 

Posłowie przechodzili przez leżącego.



22 kwietnia Reytan wyczerpany fizycznie i 
nerwowo po 36 godzinach przebywania bez 
jedzenia opuścił salę sejmową. 

Uzyskał na piśmie gwarancję od posłów 
mocarstw rozbiorczych, że nie podlegać 
będzie represjom.

Reytan udał się po protekcję do pruskiego 
generała Ruperta Scipio von Lentulusa, który 
przydzielił mu ochronę huzarów pruskich,     
w których asyście chodził później po stolicy.



Po sejmie rozbiorowym, 
Reytan wyjechał na Litwę          
i według tradycji rodzinnej 
popadł w obłęd, w wyniku 
czego 8 sierpnia 1780 roku 
popełnił samobójstwo. 

Nie założył rodziny.



Miejsce 
pochowania 
Tadeusza Rejtana.



Dwór w Hruszówce



Popiersie Tadeusza 
Rejtana w Krakowie
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Małgorzata Tasior


