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Filip Musiał: Polacy a Święto Niepodległości
11 listopada jest datą symboliczną, to tego dnia w 1918 roku
Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo nad wojskami
polskimi. Rocznicę tego wydarzenia obchodzimy jako narodowe
święto, przywołując odzyskanie niepodległości po 123 latach
zaborów.

Początek drogi do wolności

Wtedy, ponad sto lat temu, nie było to takie oczywiste. Różne ośrodki polskiej władzy
– Rada Regencyjna, Polska Komisja Likwidacyjna, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej Ignacego Daszyńskiego – które kolejno podporządkowywały się Józefowi
Piłsudskiemu, kontrolowały jedynie część, żeby nie powiedzieć skrawek tych ziem, które
potem stały się niepodległą II Rzeczpospolitą. Kilka dni później, 16 listopada, Józef Piłsudski
pisał:

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym
i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie
ziemie zjednoczonej Polski.

Jednak walki o granice trwały do 1921 r. 11 listopada jest więc początkiem trwającej kilka
lat drogi, na której końcu było państwo polskie o ukształtowanym terytorium.

11 listopada stał się oficjalnie świętem narodowym dopiero dzięki ustawie z kwietnia 1937
r., zatem – wbrew temu, co się często na ten temat sądzi – przed wybuchem II wojny
światowej formalnie obchodziliśmy to święto raptem dwa razy. Jednak już wcześniej było
ono zakorzenione w społecznej świadomości i celebrowane na mocy zwyczaju, a nie
ustawy. Do 1936 r. zazwyczaj jako święto wojskowe, chociaż po przewrocie majowym 1926
r. nadawano mu już charakter uroczystości państwowych.

W latach II wojny światowej okupanci niemiecki i sowiecki uniemożliwili celebrowanie
polskich świąt państwowych, a komuniści utrzymali 11 listopada na indeksie świąt
zakazanych także po zakończeniu działań wojennych. Co prawda, w 1944 r. uroczystości
zostały zorganizowane i wydawało się, że narzucona przez Moskwę władza będzie chciała

Uroczystości przyUroczystości przy
Grobie NieznanegoGrobie Nieznanego

żołnierza – 11żołnierza – 11
listopada 2018. Fot.listopada 2018. Fot.
Sławek Kasper (IPN)Sławek Kasper (IPN)

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-530351.jpg


je przejąć i wykorzystać społeczny entuzjazm związany z tą datą, ostatecznie jednak
zdecydowała się na własną symbolikę, wprowadzając od 1945 r. 22 lipca jako Narodowe
Święto Odrodzenia Polski. 11 listopada powrócił do kalendarza świąt państwowych w lutym
1989 r. Był to rodzaj „ucieczki do przodu” upadającej władzy komunistycznej, która
w czasie trwających obrad okrągłego stołu przywracała rocznicę kluczową z punktu
widzenia opozycji. Przecież w PRL środowiska niepodległościowe w tym dniu spotykały się
na uroczystych nabożeństwach, z biegiem czasu zaś coraz częściej dochodziło po mszach
do marszów i innych manifestacji wolnościowych dążeń.

Polacy wobec 11 listopada w III RP

Upadek systemu komunistycznego w Polsce przebiegał w sposób łagodny dla
przedstawicieli reżimu. W wielu sferach pozostałości posttotalitarne zostały
zakonserwowane, a przyjęty model demokratyzacji sprawił, że III Rzeczpospolita nie
zdecydowała się na jednoznaczne odrzucenie postkomunistycznej spuścizny. Rodzi to wiele
napięć w sferze pamięci historycznej. Nie odnosiły się one jednak do Święta Niepodległości.
Na przestrzeni minionych 31 lat obserwowaliśmy znaczące zmiany w sferze polityki
historycznej (polityki pamięci) – prowadzonej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Jednak obchody Święta Niepodległości były stałym elementem przez cały ten czas.
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