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Narodowe
czy
religijne?

o transformacji ustrojowej (1989-1990) Pwiele siæ w Polsce zmieniùo. Dotyczy to takýe 
pielægnowania tradycji narodowych, wyraýajàcych siæ, 
m. in. w obchodach úwiàt narodowych. Zmieniùy siæ 
punkty odniesienia tych tradycji. PRL-owskie Úwiæto 
Odrodzenia 22 lipca (nawiàzujàce do daty ogùoszenia 
przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jego 
Manifestu) zostaùo zastàpione dniem 11 listopada na-
wiàzujàcym do daty proklamowania odrodzenia pañ-
stwa polskiego po zaborach. Przywrócono takýe, jako 
úwiæto pañstwowe, rocznicæ uchwalenia Konstytucji 
Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1792 r., a zminimalizo-
wano rolæ Úwiæta Pracy – 1 Maja (choã pozostawiono 
czerwonà kartkæ w kalendarzu). Ale zmieniù siæ nie 
tylko punkt odniesienia, lecz takýe rytuaùy obchodów 
úwiàt pañstwowych. W czasach PRL-u „porzàdek 
imprez” Úwiæta Odrodzenia, tak w skali krajowej, jak i 
jednostkach terenowych, obejmowaù na ogóù 3 punkty: 
przemówienie okolicznoúciowe, wræczenie zasùuýo-
nym osobom i instytucjom nagród i odznaczeñ oraz 
czæúã artystycznà o programie i symbolice nawiàzujà-
cych do wydarzeñ historycznych. Do 1989 r. flagom 
narodowym (biaùo-czerwonym) towarzyszyùy flagi 
czerwone symbolizujàce tradycje robotnicze i socja-
listyczne, szczególnie 1 Maja. Po transformacji staùym 
punktem obchodów úwiàt narodowych staùa siæ nato-
miast msza úwiæta „w intencji Ojczyzny” rozpoczynajà-
ca obchody. W mszy (katolickiej) uczestniczà „obo-
wiàzkowo” przywódcy pañstwa i wùadz terenowych, 
nawet jeúli sà wyznawcami innych religii lub ateistami.

cisùe powiàzanie obchodów úwiæta narodo-Úwego z symbolikà okreúlonego wyznania 
religijnego ma w Polsce odlegùà tradycjæ. Nie tylko w 
Polsce. Úcisùe odseparowanie tradycji narodowych od 
religii ma miejsce tylko w krajach silnie zlaicyzowa-
nych lub o starych korzeniach republikañskich 
(Francja, USA, Niemcy, Meksyk, Czechy, Estonia i in.). 
W innych pañstwach „oùtarz” wciàý wspóùpracuje z 
„tronem”. Widowiskowym przykùadem tego jest w tej 
chwili Rosja. Jednak aktualnie w Polsce treúã i forma 
uroczystoúci narodowo-religijnych przekracza czæsto 
wzorce tradycyjne i chyba takýe normy zdrowego roz-
sàdku. Bardzo wdziæcznych przykùadów na to dostarcza 
od lat Sierpc.

 ostatnich latach obchody, tak 3 Maja, jak i W11 Listopada przybraùy u nas formæ par 
excellance úwiæta religijnego. Ogólnomiejskie i ogól-
nopowiatowe uroczystoúci zredukowano do dwu 

punktów: 1) mszy úwiætej w intencji Ojczyzny z udzia-
ùem pocztów sztandarowych jednostek administracyj-
nych i organizacji spoùecznych, 2) pochodu z koúcioùa 
przed Pomnik Katyñski i zùoýenia tam wieñców (teý 
niekiedy zwiàzanego z „pokropkiem”). Takie ograni-
czenie i uproszczenie obchodów úwiàt narodowych jest 
bardzo wygodne dla wùadz miejskich i powiatowych. 
Burmistrz i starosta nie muszà przygotowywaã prze-
mówieñ, troszczyã siæ o zapewnienie sali i jej odpowie-
dnià dekoracjæ, nikt teý nie musi myúleã o programie 
artystycznym wiàýàcym siæ takýe z oprawà plastycznà i 
muzycznà. To wszystko prawda, ale chyba koszty 
spoùeczne tej wygody sà zbyt wysokie i to na wielu po-
lach. A wiæc przede wszystkim Koúcióù i pañstwo sà 
zupeùnie innymi instytucjami – wræcz z róýnych úwia-
tów. Chrystus podkreúlaù to wielokrotnie uczàc, ýe jego 
Królestwo nie jest z tego úwiata i Cesarzowi naleýy 
oddaã, co cesarskie, a Bogu, co boskie. Modlitwa 
(doskonalenie wewnætrzne czùowieka) i patriotyzm 
(ukochanie Ojczyzny) wymagajà caùkiem innych na-
rzædzi i nachalne ich ùàczenie znieksztaùca tak jedno, jak 
i drugie. Nie wprowadzamy elementów pañstwowo-
twórczych do Úwiàt Boýego Narodzenia czy teý Wiel-
kanocy – pozwólmy wiæc, by 11 Listopada i 3 Maja byùy 
úwiætami pañstwowymi! To po pierwsze. A po drugie 
nie wolno samozwañczo utoýsamiaã pojæcia „Polak” z 
pojæciem „katolik”. - Wprawdzie niewàtpliwie w Pol-
sce lwia czæúã spoùeczeñstwa to katolicy, ale przecieý 
jest teý sporo osób innych wyznañ i ateistów. Niekato-
licy udowodnili nie raz i nie dwa, ýe nie sà gorszymi 
patriotami niý katolicy. Dla tych ludzi udziaù w mszy 
katolickiej i jej rytuaùach wiàýe siæ z pewnym dyskom-
fortem psychicznym, podobnie jak i nieuczestniczenie 
w imprezie patriotycznej z uwagi na jej religijnà opra-
wæ. Ale powyýsze wzglædy to nie jedyne minusy 
sytuacji wytworzonej przez zredukowanie obchodów 
úwiæta narodowego do „mszy w intencji Ojczyzny”. 
Traci siæ przez to istotne elementy edukacyjno – 
emocjonalne. Dobrze przygotowane przemówienie 
przypomina nam okolicznoúci zwiàzane z dniem odzys-
kania niepodlegùoúci. A przemyúlany program artysty-
czny, siægniæcie do poezji i piosenek patriotycznych i 
odpowiednia oprawa plastyczna sprzyja ksztaùtowaniu 
uczuã patriotycznych. 

 Polsce miædzywojennej wywieszanie na Wdomach w dniach úwiàt narodowych flag 
narodowych oraz uczestnictwo w uroczystoúciach pañ-
stwowych mùodzieýy szkolnej, ýoùnierzy i pracowni-
ków pañstwowych byùo obowiàzkiem, którego narusze-
nie wiàzaùo siæ z dotkliwymi sankcjami. Narzekano 
wprawdzie na ten „administracyjny obowiàzek patrio-
tyzmu”, ale miaù on chyba jakiú sens, co potwierdziùy 
lata II wojny úwiatowej, gdy trzeba byùo zdawaã prak-
tyczny egzamin z patriotyzmu.
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