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Wprowadzenie

Czterdzieści kilka lat temu George Bidwell napisał, że gdy do celtyckiej 
Irlandii zaczęli przybywać najeźdźcy „(…) nie stawiało im oporu państwo, 
lecz naród”1. Ta interesująca opinia pokazuje, iż to właśnie kształtowa-
na na kanwie etnokulturowej i religijnej wspólnota narodowa, a nie pań-
stwowa, w głównym stopniu wpływała na tożsamość mieszkańców wyspy. 
Rozumienie państwa w wiekach średnich było kojarzone z jedyną znaną 
wtedy jego formą, czyli monarchią. Przyjmując pogląd Bidwella za punkt 
wyjścia i sięgając do historii Irlandii, można postawić tezę, że w istocie ro-
dzima, zjednoczona, w pełni suwerenna i długotrwale istniejąca monar-
chia, zarówno w okresie feudalizmu, jak i późniejszym nigdy na wyspie tej 
nie powstała. Taka sytuacja musi skłaniać do zadania pytania o przyczyny 
takiego stanu rzeczy i jego ewolucję.

Potencjalną nośność idei monarchistycznych wśród Irlandczyków 
osłabiało kilka czynników, z których dwa wydają się najważniejsze. Rodo-
wodowo pierwszym stał się brak powszechnie i przez długi czas aprobo-
wanych osobowości, które mogłyby narzucić ideę silnej, scentralizowanej 
i długotrwałej monarchii feudalnej o rodzimym pochodzeniu, mającej 
charakter państwa protonarodowego, a więc powołanego do życia przed 
epoką modernizacji. Drugim powodem nieudanego nadania idei monar-
chii roli inspirującej Irlandczyków stał się jeden zwłaszcza jej zewnętrzny 
promotor, czyli najpierw Anglia, a następnie – już w okresie modernizacji 

1 G. Bidwell, Irlandia, przeł. A. Bidwell, Warszawa 1970, s. 26.
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– Wielka Brytania. Z perspektywy ponad 800 lat wzajemnych, trudnych 
związków między mieszkańcami obu wysp Anglia i Wielka Brytania zyska-
ły jak najgorszą reputację, a kojarzona z nimi monarchiczna forma pań-
stwa stała się symbolem przejawianych przez nie ekspansywnych dzia-
łań wojskowych, administracyjnych i gospodarczych. Ich wyrazem stały 
się, kolejno: wyprawy zbrojne, w tym brutalne pacyfi kacje buntujących 
się obszarów Irlandii, antyceltyckie i antykatolickie prawo oraz wynika-
jący stąd bezwzględny ucisk administracyjny, w tym fi skalny, miejscowej 
ludności, a szczególnie płacących rentę dzierżawną chłopów. Wszystko to 
w ciągu kilkuset lat stworzyło negatywny wizerunek Korony angielskiej, 
a następnie brytyjskiej. Jak pokaże jeden z przytoczonych później epizo-
dów w dziejach Irlandii, negatywny odbiór monarchia zyskała tu także za 
sprawą Szkotów. W rezultacie monarchiczna forma państwa nie mogła 
stać się czynnikiem ułatwiającym odnajdywanie się w niej przez Irland-
czyków, zarówno tych rdzennych, jak i naturalizowanych.

Późniejszą konsekwencją takiego procesu stało się zyskiwanie na spo-
łecznym znaczeniu – począwszy od przełomu wieków XVIII i XIX, nie 
mówiąc o XX-wiecznej idei republiki jako pożądanej formy potencjalnego 
państwa, już w pełni narodowego. Oczywiście nie oznaczało to, że zwo-
lennicy monarchii oddali pole republikanom bez walki. Niemniej z per-
spektywy dwóch minionych wieków stereotypem najczęściej identyfi ko-
wanym z Irlandczykami okazał się wizerunek republikanina, pozostający 
nierzadko (choć często przesadnie) w symbiozie ze stereotypem nacjo-
nalisty. Do tych dwóch wypada dodać miano buntownika o rodowodzie 
sięgającym jeszcze wieków średnich. Krótkotrwałe, jak wspomniano, za-
interesowanie Irlandczyków utworzeniem własnej, zjednoczonej i suwe-
rennej monarchii nie oznaczało wszakże, iż taka forma państwa całkowi-
cie pozostawała poza ich uwagą. Poniższe rozważania są właśnie o tym, 
jakie były uwarunkowania i przejawy takiej sytuacji do momentu wybicia 
się Irlandii na niepodległość, co nastąpiło na mocy brytyjsko-irlandzkiego 
traktatu z dnia 6 grudnia 1921 roku. To dopiero wtedy powstało pierwsze 
irlandzkie państwo narodowe, znane jako Wolne Państwo Irlandzkie (irl. 
– Saorstát Éireann), choć mające wówczas status brytyjskiego dominium, 
nie zaś republiki2.

2 Por. B. Chubb, Th e Government and Politics of Ireland, London–New York 1990, s. 43–45 
i passim; L. Kohn, Th e Constitution of the Irish Free State, London 1932; W. Konarski, System 
konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 16 i passim.
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Konfederacja królestw, czyli idea i praktyka 
monarchistyczna w czasach zamierzchłych. 
Rola cywilizacji celtyckiej

Próby stworzenia państwa jednolitego i suwerennego zarówno w ujęciu 
dynastycznym, jak i (proto)narodowym były w Irlandii podejmowane już 
w okresie wczesnośredniowiecznym. Z tezy postawionej uprzednio wy-
nika, że nigdy jednak nie zaowocowały powstaniem rozciągającego się na 
obszarze całej wyspy i nieprzerwanie istniejącego organizmu państwowe-
go. Nawiązując do wspomnianej wyżej religii jako czynnika podstawowe-
go dla kształtowania wspólnoty narodowej, należy tu przypomnieć rolę 
św. Patryka wypełnioną przezeń w pierwszej połowie V wieku naszej ery. 
Ten unikatowy apostoł – zwłaszcza na tle innych realizujących podobne 
misje – posługując się w trakcie jej trwania siłą argumentu zamiast argu-
mentem siły stał się obiektem trwającego aż do dziś kultu3. Dodajmy, kul-
tu mającego wszelkie znamiona ludyczności, zważywszy charakter parad 
organizowanych corocznie w dniu 17 marca nie tylko w Irlandii, ale też 
w wielkich miastach amerykańskich, a zwłaszcza w Nowym Jorku4.

Nie będzie zatem przesadą nadanie tak określanej irlandzkiej specyfi ce 
atrybutów wręcz odrębnej cywilizacji, co wydaje się tym bardziej zasadne, 
że wyspa ta nigdy nie stała się prowincją starożytnego Rzymu. Przywo-
łując współczesne kategorie marketingowe identyfi kowanie Irlandii jako 
cywilizacji okazało się dla niej samej ważniejszą marką niż gdyby było nią 
najbardziej nawet jednolite państwo. Do dziś nieocenionym źródłem wie-
dzy o Irlandii w okresie jeszcze przedchrześcijańskim pozostaje słynny 
epos Táin czyli Uprowadzenie stad z Cuailnge (irl. – Táin Bó Cuailnge), w któ-
rym wyspa dzieli się na cztery królestwa5. Podział ten powtarzał się (choć 
także liczbowo zmieniał) i w czasie późniejszym.

W okresie wczesnochrześcijańskim Irlandia składała się z nie mniej niż 
osiemdziesięciu i nie więcej niż stu pięćdziesięciu jednostek plemienno- 
-politycznych określanych jako tuatha – od irlandzkiego słowa tuath, 
czyli „lud”. Na ich czele znajdowali się naczelnicy lub po prostu królowie 

3 Por. S. Czarnowski, Kult bohatera i jego społeczne podłoże. Święty Patryk bohater narodo-
wy Irlandii, [w:] idem, Dzieła, t. IV, Warszawa 1956; M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata Cel-
tów, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1975, s. 168–169 i passim; S. Grzybowski, Historia Irlandii, 
 Wrocław 1977, s. 51–55; J. O’Beirne Ranelagh, przeł. K. Baczyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, 
Historia Irlandii. Narody i cywilizacje, Warszawa–Gdańsk 2003, s. 33–36; J. Strzelczyk, Iroszkoci 
w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 27–30.

4 Zob. http://www.partyearth.com/new-york/special-events/new-york-city-st-patricks-
-day-parade-1/253rd-new-york-city-st-patricks-day-parade-1/ [dostęp: 16.02.2015].

5 Por. M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata…, s. 45; Táin, czyli Uprowadzenie stad z Cuailnge, 
przeł. E. Bryll, M. Goraj, Warszawa 1983, passim.
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(irl. – ri) łączący w sobie funkcje polityczno-sakralne. Zainteresowane 
tuatha mogły się łączyć w większe organizmy polityczne, na których czele 
stawali nowi „naczelni” władcy. 

System mógł być kilkustopniowy. Najwyższym dostrzegalnym w źródłach 
szczeblem hierarchii politycznej było panowanie nad cóiced. Wyraz ten oznacza 
„piątą część”, jako że Irlandia zasadniczo dzieliła się (…) na pięć prowincji (…): 
Ulaid (Ulster) na północy, Laigin (Leinster) na południowym wschodzie, Mumu 
(Munster) na południu, Connachta (Connacht) na zachodzie, Mide (Meath) 
w centrum6. 

Pod względem polityczno-ustrojowym wyspa Irlandia pozostawała za-
tem przede wszystkim konfederacją autonomicznych królestw celtyckich, 
choć pojawiały się próby jej unifi kacji w jedną całość polityczną. Ich nomi-
nalnym zwierzchnikiem był władca nazywany ard ri, co w języku polskim 
występuje najczęściej jako „arcykról”, niekiedy jako „król całego kraju”7. 
Oryginalny charakter takiej struktury terytorialnej i władzy zwierzchniej 
nie wymaga tu uzasadnienia. Pozostałością podziału Irlandii na powyższe 
królestwa są wspomniane już, i do dziś istniejące, cztery historyczne pro-
wincje (niegdyś pięć): Leinster (12 hrabstw), Munster (5), Connacht (7) 
i Ulster (9).

Tezę o Irlandii jako odrębnej cywilizacji dobitnie udowodnił tak zwany 
złoty wiek cywilizacji celtyckiej – począwszy od VI stulecia naszej ery – 
którego wyrazem stały się klasztory i prowadzone w nich szkoły zakon-
ne8. Osiągnięta przez nie pozycja okazała się ewenementem w intelektu-
alnym rozwoju wczesnośredniowiecznej Europy, znacząco i niekorzystnie 
odstającej wówczas pod tym względem od Irlandii. Proces kształcenia 
rozwijany był przez klasztory i szkoły w dwóch kierunkach. Z jednej stro-
ny obejmował zarówno zainteresowanych nabyciem wiedzy przybyszów 
z europejskiego interioru, z drugiej zaś oznaczał „eksport” tejże wiedzy 
za sprawą wędrujących po starym kontynencie irlandzkich mnichów. 
Stosowne spekulacje pojawiały się też w nawiązaniu do podania o Piaście 
Kołodzieju, według których mnichami mogli być dwaj tajemniczy goście 

6 Cyt. za: J. Strzelczyk, Iroszkoci…, s. 24–26. Por. także: S. Grzybowski, Historia…, s. 29–
32; D. Ó Corráin, Prehistoric and Early Ireland, [w:] Th e Oxford History of Ireland, red. R.F. Foster, 
Oxford–New York 1992, s. 24–25.

7 Por. S.  Grzybowski, Historia…, s. 30; T.A.  Jackson, Walka Irlandii o wolność, przeł. 
A. Bramson, Warszawa 1955, s. 14 i n. Szerzej o tym zob. F.J. Byrne, Irish Kings and High-Kings, 
Dublin 2001. 

8 Kompleksowo o tym fenomenie pisze J.  Strzelczyk, Iroszkoci…, passim. Zob. także: 
S. Grzybowski, Historia…, s. 56–70.
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uczestniczący w postrzyżynach Siemowita, syna tego pierwszego. O ich 
przybyciu wspomina Gall Anonim, nie odnosząc się jednak do tego, jakiej 
mogli być narodowości9. Ogólnie teza o obecności Iroszkotów – jak na-
zywa ich Jerzy Strzelczyk – na ówczesnych ziemiach polskich wywołuje 
jednak sceptycyzm.

Rangę promieniującego na Europę ośrodka myśli monastycznej Irlan-
dia zaczęła tracić, począwszy od schyłku VIII wieku. Wtedy to, w roku 795, 
doszło do pierwszego najazdu wikingów, duńskiego głównie pochodze-
nia, na ziemię irlandzką, co ułatwił właśnie fakt nieistnienia jednolite-
go państwa irlandzkiego. Jego ofi arą padła wówczas północnoirlandzka 
wysepka Rathlin10. Przez następne dwieście lat wikingowie wielokrotnie 
pustoszyli, ale też kolonizowali Irlandię, zakładając przy ujściach rzek 
warowne miasta będące ośrodkami administracyjnymi ich państewek. 
W ten sposób po raz pierwszy pojawiły się w Irlandii ośrodki miejskie. 
Nie mogło być ich wcześniej ze względu na wspomnianą już nieobecność 
Rzymian na wyspie.

Po przybyciu wikingów Irlandia również nie osiągnęła etapu jedno-
litego i scentralizowanego państwa feudalnego. Stawało się to wówczas 
udziałem innych ludów zamieszkujących Europę. Dlatego też występują-
ce niekiedy próby porównywania Irlandczyków z innymi narodami euro-
pejskimi, znanymi z faktu zakładania i długotrwałego utrzymania swoich 
państw w tym okresie, jak chociażby z Polakami, Węgrami czy Czecha-
mi, nie wytrzymują krytyki11. Ci ostatni dysponowali bowiem w różnych 
okresach średniowiecza bardziej czy mniej suwerennym (i zjednoczonym) 
państwem, na którego czele – co jest tu najważniejsze – wielokrotnie sta-
li książęta lub królowie, dysponujący realną, a nie nominalną, władzą 
zwierzchnią. Taka sytuacja nie zaistniała w Irlandii będącej w istocie, 
jak wspomniano, konfederacją królestw. Można natomiast zaryzykować 
tezę, że – przy zachowaniu stosownych proporcji – sytuacja Irlandii przy-
pominała Polskę czy Ruś Kijowską w okresie rozbicia dzielnicowego.

Najważniejsza, choć krótkotrwała, próba utworzenia zjednoczonego 
państwa pod rządami wybitnego i miejscowego władcy nastąpiła na prze-
łomie wieków X i XI. Stał się nim król Munsteru, Brian Bóruma alias Boru, 
nieco starszy od naszego Bolesława Chrobrego, od roku 1002 będący 

9 Por. Anonim Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław 1982, s. 11–13; J. Strzel-
czyk, Iroszkoci…, s. 418–419. Zob. także: Atlas of Irish History, S. Duff y (red.), Dublin 2000, 
s. 22–23.

10 Por. Atlas of Irish…, s. 24–25; D. Ó Corráin, Prehistoric…, s. 31 i n.
11 Tak czyni np. red. Teresa Stylińska, powołując się na irlandzkiego naukowca Aidana 

Doyle’a. Zob. „Rzeczpospolita” (Plus–Minus), 19–20.03.2005. Zob. także J.F. Gajsler, Rys dzie-
jów czeskich, Warszawa 1888, s. 28 i n.
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nominalnym arcykrólem Irlandii12. W Wielki Piątek, 24 kwietnia 1014 
roku, pokonał wikingów i renegatów irlandzkich w bitwie pod Clontarf. 
Dziś jest to znane z pól golfowych, północno-wschodnie przedmieście 
Dublina. Ponosząc śmierć w końcowej fazie starcia, nie mógł wykorzystać 
zwycięstwa w kierunku umocnienia swej pozycji jako władcy niemal całej 
Irlandii. Od tej chwili nikt inny z nominalnych arcykrólów irlandzkich – 
notabene często potomków Briana – nie zbliżył się nawet do pozycji uzy-
skanej przezeń w okresie poprzedzającym bitwę pod Clontarf. Potwierdził 
to inkluz i kronikarz Marian Szkot, pisząc, że „(…) Donchad, syn jego ma-
jący lat 51, nie władał nad czwartą częścią Irlandii”13. Mimo to, zdaniem 
Mylesa Dillona i Nory K. Chadwick, „(…) aż do podboju normańskiego 
utrzymywała się, przynajmniej jako idea, koncepcja królestwa Irlandii”14. 
Zważywszy skalę wciąż trwających lokalnych konfl iktów o władzę, które 
osłabiały pozycję arcykrólów, pogląd taki wydaje się jednak dyskusyjny. 
Tym, co rzeczywiście utrzymywało tożsamość mieszkańców wyspy, była 
przede wszystkim jej silna, scentralizowana i reformowana struktura koś-
cielna15. Chrześcijaństwo jako spoiwo liczącej już kilka wieków cywilizacji 
celtyckiej odgrywało w dalszym ciągu rolę ważniejszą niż scentralizowana 
monarchia feudalna. Tej bowiem w istocie wciąż nie było.

Władztwo Irlandii

Przybywający na wyspę w latach 1169–1171 angielscy Normanowie nie 
mogli zatem zniszczyć tak (jak wcześniej nakreślono) rozumianego pań-
stwa irlandzkiego, gdyż było ono bytem nominalnym. Wykorzystali za to 
stale trwającą rywalizację między miejscowymi władcami lokalnych kró-
lestw16. Taki też był rzeczywisty pretekst do ich przybycia, choć posłużo-
no się też literą prawa właściwego ówczesnej epoce, co wynikało z faktu 
chronologicznie wcześniejszego. Oto w roku 1155 – odpowiadając na pe-
tycję króla Anglii Henryka II Plantageneta – papież Hadrian IV w bulli 
Laudabiliter nadał temu władcy i jego sukcesorom prawo do panowania 

12 Por. M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata…, s. 94; Atlas of Irish…, s. 26–27; J. O’Beirne 
Ranelagh, Historia…, s. 40–41.

13 Cyt. za: J. Strzelczyk, Iroszkoci…, s. 374 i n. Zob. także: Atlas of Irish…, s. 30–31.
14 Cyt. za: M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata…, s. 94.
15 Por. Atlas of Irish…, s. 28–29; S. Grzybowski, Historia…, s. 85–92; D. Ó Corráin, Prehis-

toric…, s. 39–40.
16 Pretekst do i przebieg najazdu normandzkiego przedstawiają m.in.: Atlas of Irish…, s. 32–

41; S. Grzybowski, Historia…, s. 95 i n.; J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, s. 43–47; K. Simms, 
Th e Norman Invasion and Gaelic Recovery, [w:] Th e Oxford History of Ireland…, s. 45–51.



159Harfa i Korona, czyli uwarunkowania i egzemplifi kacja…

nad Irlandią. Co ciekawe, papież ten był jedynym w dziejach Watykanu 
Anglikiem i nazywał się Mikołaj (Nicholas) Breakspear. Treść bulli świad-
czy z pewnością o jego stronniczości, ale przynajmmniej kilku jeszcze 
innym papieżom, a więc nie-Anglikom, można przypisać podobne inten-
cje17. Pretekst, podany tu jako rzeczywisty, łączył się z usuniętym z tronu, 
dziedzicznym królem Leinsteru. Był nim Diarmaid Mac Murchadha (Der-
mot MacMurrough), mający opinię awanturnika i wichrzyciela, który 
w roku 1166 uciekł do Bristolu, gdzie zwrócił się do normandzkich ryce-
rzy o pomoc w odzyskaniu władzy. Objął ją ponownie w roku 1169, ale już 
w maju 1171 roku zmarł. Przybycie obcego rycerstwa prawdopodobnie 
przekreśliło szansę na utworzenie przez Irlandczyków własnego i zjed-
noczonego państwa. Gdyby bowiem nie żądza odzyskania tronu przez 
Mac Murchadhę, to, jak pisze Brian Ó Cuív, „(…) ewolucja polityczna, jaką 
obserwowaliśmy w XI i XII wieku, mogłaby doprowadzić do utworzenia 
silnej, centralnej monarchii narodowej”18. Wypadki potoczyły się jednak 
inaczej i już jesienią 1171 roku do Irlandii przybył wspomniany Henryk II, 
przyjmując hołd lenny od większości lokalnych władców. Zwierzchni sta-
tus tego monarchy został następnie potwierdzony przez papieża Aleksan-
dra III w postaci nadania Henrykowi tytułu „pana Irlandii” (Lord of Ire-
land) w roku 117519. Już dwa lata później tytuł ten przekazał on swojemu 
najmłodszemu synowi, znanemu później jako Jan bez Ziemi20. Oznaczało 
to, że tak określany tytuł nie musiał każdorazowo przynależeć aktualnie 
panującemu królowi Anglii.

Króla Anglii, a zarazem pana Irlandii, reprezentował wicekról, stojący 
na czele lokalnej administracji i noszący – do połowy XIV wieku – tytuł 
„justycjarza” (justiciar)21. Konsekwentnie Irlandię określano odtąd jako 
Władztwo Irlandii (Lordship of Ireland). W sensie formalnym oznacza-
ło to anglo-irlandzką unię personalną, aczkolwiek nie był to przecież 
związek dwóch równych podmiotów. Reprezentanci króla, zważywszy na 
trudności w kontrolowaniu lokalnych władców celtyckich oraz oddalenie 
od metropolii, nie mieli łatwego zadania. Podległość wobec Londynu by-
wała zatem iluzoryczna, choć taki stan zawsze utrzymywał się krótko, jak 
choćby w latach 1258–1260, kiedy to panujący w Ulsterze Brian O’Neill 

17 Byli to m.in. Aleksander III, Jan XXI i Jan XXII czy Aleksander VIII. Por. M. Bernard, 
Daughter of Derry, London 1989, s. 181; S. Grzybowski, Historia…, s. 119.

18 B. Ó Cuív, Irlandia w XI i XII wieku około 1000–1169, [w:] Historia Irlandii, red. T.W.  Moody, 
F.X. Martin, przeł. M. Goraj-Bryll, E. Bryll, Poznań 1998, s. 123.

19 J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, s. 47.
20 S. Grzybowski, Historia…, s. 106–107.
21 Por. ibidem, s. 106–107; K. Simms, Th e Norman…, s. 50.
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nosił tytuł „króla królów Irlandii”, na który zgodzili się inni lokalni wład-
cy celtyccy22.

Instytucją z założenia legitymizującą władzę Anglii nad Irlandią miał 
się stać parlament, czyli miejsce debaty (od łacińskiego słowa parliamen-
tum) między władcami oraz ich świeckimi i duchownymi poddanymi. Po 
raz pierwszy w dziejach Irlandii zebrał się on w dniu 18 czerwca 1264 
roku w Castledermot (hrabstwo Kildare), a ponad trzydzieści lat później 
– w roku 1297 – uzyskał rangę stałej reprezentacji stanowiącej prawo23. 
Organ ten składał się głównie z Anglo-Normanów, czyli rodowodowo na-
jeźdźców, a w dalszej kolejności także z ich potomków. W istocie jednak 
upływ czasu oraz interakcje między ludnością lokalną i napływową spowo-
dowały – z punktu widzenia Anglii – zmiany niepożądane w tej ostatniej 
grupie. W coraz większym stopniu ulegała ona celtyzacji, co było rezulta-
tem całkowicie odwrotnym od zamierzonego. Rosnące zainteresowanie 
kulturą celtycką przejawiało się przez przyswajanie lokalnych zwycza-
jów, uleganie fascynacji pieśniami, poezją i językiem. Miało to korzystne 
skutki dla samooceny Celtów wzmagając w nich poczucie dumy z tytułu 
kultywowania tak silnej, własnej i wpływającej na Anglo-Normanów kul-
tury. Umacniali się też w przekonaniu, że mogą się pokusić o utworzenie 
zjednoczonej monarchii. Paradoksalnie okazywało się, że do takich prób 
dochodziło nie tylko przy wykorzystaniu rodzimych sił. 

Realną szansą na zerwanie zależności od Anglii Plantagenetów stało 
się przybycie do Irlandii, we wrześniu 1315 roku Edwarda de Bruce’a (Edu-
bard a Briuis), brata ówczesnego króla Szkocji, Roberta Bruce’a24. Ten 
ostatni, otrzymawszy od nominalnego arcykróla Irlandii Donala O’Neilla 
prawo do objęcia irlandzkiego tronu, przekazał je następnie swojemu bra-
tu. Edward de Bruce uzyskał początkowo wsparcie miejscowych władców 
celtyckich, a także niektórych rodów anglo-normandzkich i w maju 1316 
roku został koronowany na króla Irlandii. Ta swoista panceltycka mobi-
lizacja na rzecz uwolnienia się od dominacji angielskiej została jednak 
przeprowadzona w sposób całkowicie nieprzemyślany i kompromitują-
cy jej inicjatorów. Działania zbrojne Bruce’a w coraz większym stopniu 
uderzały bowiem w lokalną ludność, antagonizując ją i wywołując w niej 
obawy, że dotychczasowa dominacja anglo-normandzka zostanie zastą-
piona szkocką. W rezultacie, 14 października 1318 roku, Edward de Bruce 

22 Por. S.  Grzybowski, Historia…, s. 113; K.  Simms, Th e Norman…, s. 67; J.  O’Beirne 
Ranelagh, Historia…, s. 49.

23 S. Grzybowski, Historia…, s. 107–108.
24 Na temat kampanii Edwarda Bruce’a por. Atlas of Irish…, s. 42–43; S. Grzybowski, His-

toria…, s. 118–119; K.Simms, Th e Norman…, s. 71.
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zginął w bitwie pod Dundalk na wzgórzu Faughart. W ten sposób szan-
sa na utworzenie w okresie późnego średniowiecza nie tyle monarchii 
 irlandzkiej, ile właśnie panceltyckiej (choć z zakładaną przewagą Szko-
tów) została utracona.

Celtyzacja Anglo-Normanów spowodowała restrykcje prawne Korony. 
W celu położenia kresu zjawisku „wynarodowienia” najeźdźców w roku 
1366 uchwalono tak zwane statuty z Kilkenny (Statutes of Kilkenny). 
Zakładały one wymóg rygorystycznego przestrzegania – i to pod karą 
śmierci włącznie – odrębności kulturowej między Anglikami i Irlandczy-
kami. Bezwzględnym zakazem zostało objęte manifestowanie jakiego-
kolwiek zainteresowania kulturą celtycką oraz zawieranie mieszanych 
małżeństw. Trudno się nie zgodzić z Johnem O’Beirne Ranelaghiem, że 
prawa te były dowodem przyznania się przez Koronę angielską do klę-
ski prowadzonej przez nią polityki kulturowego zawłaszczania Irlandii25. 
Taka sytuacja skłaniała też jednak do refl eksji tych przedstawicieli Koro-
ny, którzy poszukiwali dróg współdziałania z celtyckimi rodami. U schył-
ku wieku XIV, za sprawą działań króla Anglii Ryszarda II Plantageneta 
pojawiła się pierwsza na taką skalę potencjalna szansa na przekształce-
nie, nierównej dotąd, personalnej unii Anglii z Irlandią w byt nadający 
tej drugiej status nominalnie równego partnera. Jak pisze Stanisław 
Grzybowski: „Mógł tego dokonać Ryszard, gdyby mu dano doprowadzić 
do końca swe dzieło”26. Na tym, że zakończyło się to niepowodzeniem, 
zaważył splot dramatycznych dlań wydarzeń – zarówno w Irlandii, jak 
i w Anglii – zakończony jego zamordowaniem. Tragiczne losy Ryszarda 
stały się kanwą dramatu Williama Szekspira Ryszard II (Tragedy of King 
Richard the Second). Pół wieku później pojawił się jeszcze jeden angielski 
możnowładca, dla którego Irlandia miała się stać bazą jego starań w walce 
o angielski tron. Był nim Ryszard, książę Yorku. Pozostając królewskim 
namiestnikiem, w krótkim czasie – także przez przywoływanie swojego 
irlandzkiego pochodzenia – zdobył sobie uznanie i przyjaźń zarówno 
tamtejszego angielskiego rycerstwa, jak i celtyckich rodów. W roku 1460 
zwołany przezeń parlament irlandzki ogłosił się najwyższą władzą w kra-
ju27. Z jednej strony została w ten sposób potwierdzona anglo-irlandzka 

25 J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, s. 50. Por. także: S. Grzybowski, Historia…, s. 125–126; 
K. Simms, Th e Norman…, s. 75.

26 Cyt. za: S. Grzybowski, Historia…, s. 131. Por. także: J.F. Lydon, Średniowieczna kolonia 
angielska (XIII i XIV wiek), [w]: Historia Irlandii…, s. 156–157; J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, 
s. 51.

27 Por. A. Cosgrove, Odrodzenie gaelickie i supremacja Geraldów około 1400–1534, [w]: Histo-
ria Irlandii…, s. 161–162; S. Grzybowski, Historia…, s. 134–135; J. O’Beirne Ranelagh, Histo-
ria…, s. 53–54; K. Simms, Th e Norman…, s. 85–86.
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unia personalna, ale z drugiej – tak daleko zamanifestowana podmioto-
wość polityczna Irlandii pokazywała jej aspiracje włącznie z możliwością 
secesji. Okazało się, że nie była to jednak groźba realna, a co najwyżej 
spekulowana. Wkrótce Ryszard poniósł śmierć, walcząc w Anglii, a jego 
syn został królem Anglii i Irlandii jako Edward IV York. Trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, że przez niemal cały wiek XV realna władza Korony 
angielskiej nad Irlandią rozciągała się na ograniczony terytorialnie obszar 
zwany Palisadą (Pale). Nazwa ta wzięła się stąd, że jego granice wytyczał 
drewniany częstokół sięgający kilkadziesiąt kilometrów na północ i na 
zachód oraz kilkanaście na południe od Dublina28. Dodatkową słabością 
Anglii stał się wzrost rangi anglo-irlandzkiego rodu Fitzgeraldów z hrab-
stwa Kildare. Jego przedstawiciel i justycjarz, ósmy earl Kildare, Gerald 
Wielki, znany też jako Garret Mor wspierał wręcz pretendentów do tronu 
Anglii, stając się w drugiej połowie XV wieku w zasadzie samodzielnym 
władcą Irlandii. Nie przełożyło się to jednak na uzyskanie przez Irlandię 
statusu osobnego królestwa, w którym koegzystowaliby Celtowie i Anglo-
-Irlandczycy29.

Proces politycznej emancypacji Irlandii został powstrzymany przez 
króla Henryka VII z dynastii Tudorów, której panowanie rozpoczęło się 
u schyłku wieku XV. Wkrótce też doszło do potwierdzenia zależności 
parlamentu irlandzkiego od króla Anglii i jego Rady Przybocznej (Privy 
Council) w postaci przyjęcia tak zwanego prawa Poyningsa (Poyning’s 
Law) z 1495 roku, zwanego tak od nazwiska ówczesnego reprezentanta 
Korony w Irlandii. Obowiązywały one aż do roku 1782, dopiero bowiem 
wtedy parlament uzyskał autentyczną samodzielność ustawodawczą, 
o czym będzie mowa później. W konsekwencji działań podjętych przez 
Poyningsa ustalono, że wszystkie prawa stanowione w Anglii mają moc 
nadrzędną nad uchwalanymi przez parlament irlandzki30. Tenże, mogąc 
obradować tylko za zgodą króla, stał się z jednej strony protezą legisla-
tywy, ale z drugiej – w jego składzie zaczęło dochodzić do zmian natury 
etnicznej, świadczących o fi asku „apartheidowych” nakazów zawartych 
jeszcze w statutach z Kilkenny. Udowodnił to parlament zwołany u schył-
ku roku 1540, w którego składzie po raz pierwszy znalazła się znacząca 
liczba Celtów. Pół roku później, czerwcu 1541 roku, parlament ten ogło-
sił władcę angielskiego Henryka VIII Tudora także królem Irlandii. Co 
znamienne, stosowna ustawa w tej materii musiała zostać sporządzona 

28 Por. Atlas of Irish…, s. 47; S. Grzybowski, Historia…, s. 130–131 i passim. 
29 Por. A. Cosgrove, Odrodzenie…, s. 166–168, 171; S. Grzybowski, Historia…, s. 140–141.
30 S. Grzybowski, Historia…, s. 142–143.
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w języku irlandzkim, gdyż członkowie parlamentu… nie znali języka an-
gielskiego31. Konsekwencją jej przyjęcia stało się proklamowanie Króle-
stwa Irlandii (Kingdom of Ireland).

Królestwo Irlandii

Ogłoszenie Henryka VIII królem Irlandii oznaczało nadanie nowej dyna-
miki dotychczasowej praktyce unii personalnej łączącej Irlandię z Anglią, 
ale z korzyścią tylko dla tej drugiej. Zmiana ta nie spowodowała równo-
uprawnienia obu wysp głównie z powodu działań Korony pod panowa-
niem dynastii Tudorów, której władcy traktowali Irlandię jeszcze bardziej 
przedmiotowo i utylitarnie niż ich poprzednicy. „Panowanie Tudorów 
w Irlandii to przede wszystkim czas przemocy” – pisze Gerard Anthony 
Hayes-McCoy, i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady32. Oprócz 
krwawych pacyfi kacji Irlandii doszło wówczas do zastosowania skrajnego 
wariantu eksploatacji gospodarczej, w tym fi skalnej, oraz rozwijania osad-
nictwa mającego naruszyć miejscową strukturę etniczną i zarazem włas-
nościową. Były to tak zwane plantacje (plantations), czyli celowe osadza-
nie przybyszów z Anglii i Szkocji, odpowiednio anglikanów i prezbiterian 
na ziemiach odebranym irlandzkim katolikom. Pomysł przeprowadzenia 
anty katolicko motywowanego osadnictwa był konsekwencją zerwania 
przez Anglię stosunków z Rzymem i ustanowienia przez Henryka  VIII 
Kościoła anglikańskiego. Takie postępowanie tego władcy i jego następ-
ców stało się przykładem stosowania przez Koronę zasady divide et impera 
po raz pierwszy na kanwie wyznaniowej. Za zaskakujący paradoks wypada 
uznać, że w praktyce plantacje zostały rozpoczęte podczas panowania naj-
starszej córki Henryka VIII, katoliczki (sic!) Marii Tudor zwanej Krwawą33. 
Monarchowie angielscy tracili jakikolwiek prestiż w oczach irlandzkich ka-
tolików nie tylko z uwagi na własne poczynania. Prześladowania rdzennej, 
katolickiej ludności stanowiły zachętę także dla papiestwa, by za pomo-
cą mechanizmów prawnych delegitymizować władzę Anglii nad Irlandią. 
W 1570 roku papież Pius V wydał specjalną bullę, w której rzucił klątwę 
na królową Elżbietę I (i jej zwolenników), pozbawiając ją prawa do pano-

31 Por. ibidem, s. 151; Linguistic Minorities in Countries Belonging to Th e European  Community 
(Summary Report Prepared by the Istituto della Enciclopedia Italiana), Rome, b.r.w., s. 198.

32 Cyt. za: G.A.Hayes-McCoy, Najazd Tudorów 1534–1603, [w:] Historia Irlandii…, s. 175 
i n. Zob. także: R.  Takaki, A Diff erent Mirror: A History of Multicultural America, Boston– 
Toronto–London 1993, s. 27.

33 Por. J. Lustick, State-Building Failure in British Ireland and French Algeria, Berkeley 1985 
(repr. z 1949 r.) , s. 18 i n.; J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, s. 58.
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wania nad Irlandią34. Co prawda nie osłabiło to realnej władzy Elżbiety, ale 
Irlandczykom stwarzało, wielokrotnie później wykorzystywany, pretekst 
do traktowania kłopotów Anglii jako szansy na urzeczywistnienie swoich 
wolnościowych aspiracji. Rolę punktu odniesienia w takich spekulacjach 
odgrywały różne mocarstwa, poczynając od Hiszpanii przez Francję, Stany 
Zjednoczone Ameryki, Niemcy, kończąc na Rosji. Co ważne, od momentu 
ogłoszenia bulli Piusa V to rzymski katolicyzm uzyskał rangę aksjologii 
jednoczącej Irlandczyków w ich zarówno politycznym oraz zbrojnym, jak 
i moralnym oporze przeciwko władzy angielskiej, a następnie brytyjskiej. 
Taką właśnie logiką kierowali się ci lokalni możnowładcy, którzy bunto-
wali się przeciw władzy Korony za panowania Tudorów. Wystarczy wspo-
mnieć Shane’a Dumnego O’Neilla, a zwłaszcza kampanię zbrojną hrabiego 
Hugha O’Neilla, zresztą przy nieudolnym wsparciu Hiszpanii, która osta-
tecznie zakończyła się klęską w roku 160335. Konsekwencją przegranej 
tego ostatniego O’Neilla stała się decyzja starych rodów celtyckich o wy-
chodźstwie do tych zwłaszcza państw europejskiego interioru, które uwa-
żano za wrogów Anglii. Był to tak zwany odlot earlów (fl ight of earls), który 
dokonał się w roku 1607. Trudno się dziwić, że u schyłku panowania Tudo-
rów angielska monarchia miała fatalną reputację. Dlatego też za paradoks 
należy uznać to, że właśnie po tym okresie pozostał Irlandczykom jeden 
z symboli ich tożsamości narodowej, czyli harfa. Autorem jej włączenia do 
herbu Królestwa Anglii był Henryk VIII.

Znacząca i dość długa szansa na utylitarne potraktowanie Korony 
przez mieszkańców Irlandii, zarówno rdzennych, jak i staroanglików (Old 
English), czyli wciąż pozostających przy katolicyzmie potomków niegdy-
siejszych najeźdźców, a później osadników, pojawiła się za panowania dy-
nastii Stuartów. Zbrojna mobilizacja szlachty celtyckiej i staroangielskiej 
rozpoczęła się w roku 1641 w postaci konfederacji z Kilkenny (Confedera-
tion of Kilkenny). Nie była jednak skierowana przeciw królowi Karolowi I, 
choć pamiętano, że plantacje wspierał też jego ojciec i pierwszy władca 
z dynastii Stuartów Jakub I36. Intencją konfederatów było pokazanie 
„(…) że powstali zbrojnie przeciw parlamentowi Anglii w obronie własnej 
i w obronie króla”37. Nie można wykluczyć, iż gdyby to Karol I okazał się 

34 W.V. Shannon, Th e American Irish: A Political and Social Portrait, Amherst 1989, s. 4.
35 J. Mitchell, Th e Life and Times of Aodh O’Neill, Prince of Ulster; Called by the English Hugh, 

Earl of Tyrone. With some Account of His Predecessors, Con, Shane and Tirlough, Banbridge 1845. 
Zob. także: Atlas of Irish…, s. 60–61.

36 Por. Atlas of Irish…, s. 62–63; A. Clarke, Kolonizacja Ulsteru i rebelia 1641 roku, [w:] Histo-
ria Irlandii…, s. 189–192; R. Foster, Modern Ireland, 1600–1972, London 1989, s. 59–78 i 108.

37 Cyt. za: A. Clarke, Kolonizacja…, s. 197. Por. także: Atlas of Irish…, s. 64–65; R. Foster, 
Modern Ireland…, s. 79–100; S. Grzybowski, Historia…, s. 220–225. 



165Harfa i Korona, czyli uwarunkowania i egzemplifi kacja…

zwycięzcą w angielskiej wojnie domowej, Irlandia pozostałaby w unii 
personalnej z Anglią na warunkach w zdecydowanie większym stopniu 
uwzględniających wolnościowe aspiracje jej mieszkańców. Z powodu 
ścięcia króla w styczniu 1649 roku i wygranej parlamentu okazało się to 
niemożliwe. Dramatycznym fi nałem tych wydarzeń stała się brutalna pa-
cyfi kacja Irlandii dokonana przez oddziały wojskowe dowodzone przez 
Olivera Cromwella38. Majątki należące do katolickiej szlachty irlandzkiej 
zostały jej odebrane i przekazane zdemobilizowanym żołnierzom z armii 
parlamentu. Dotychczasowi właściciele mieli się udać do nieurodzajnej 
i kamienistej, położonej na zachodzie prowincji Connacht lub do… piekła! 
Stawiających opór, często wymieszanych ze zwykłymi kryminalistami, 
zsyłano do niewolniczej pracy na plantacjach cukru w Indiach Zachod-
nich i na Barbadosie, czy tytoniu na obszarze dzisiejszych amerykańskich 
stanów Maryland i Wirginia. Inną formą kary stała się czasowa likwidacja 
irlandzkiego parlamentu przywróconego ponownie w 1660 roku.

Jeszcze jedna szansa na posłużenie się angielską Koroną jako winie-
tą jednoczącą Irlandczyków pojawiła się 30 lat później w okresie walki 
króla Jakuba II Stuarta o odzyskanie tronu. Był to ostatni katolicki król 
w dziejach Anglii i zarazem zwolennik absolutyzmu. Tracąc popular-
ność i poparcie, opuścił ją skrycie w grudniu 1688 roku, znajdując cza-
sowe schronienie we Francji, co przez jego przeciwników zostało uznane 
za akt abdykacji. Ucieczkę Jakuba spowodowało zaproszenie jego zięcia 
i władcę Niderlandów, Wilhelma Orańskiego do objęcia tronu. Już jednak 
w marcu roku następnego Jakub przypłynął do Irlandii, chcąc przywrócić 
swoje panowanie. Otrzymał wsparcie od Irlandczyków oczekujących, że 
„(…) zapewni prawa Kościoła katolickiego i wprowadzi poprawki w usta-
wie o osadnictwie” pomagając im w odzyskaniu skonfi skowanych przez 
Cromwella majątków39. Na ten temat debatował zwołany przezeń „parla-
ment patriotów” (Patriot Parliament) nazwany tak, gdyż zasiadało w nim 
aż 224 katolików na 230 posłów ogółem. Jakub II chciał jednak przede 
wszystkim ponownie panować. Bardziej zależało mu na poparciu szlachty 
staroangielskiej niż tej o rodowodzie rdzennym. To z kolei wskazywało, 
że odzyskanie przezeń tronu nie oznaczałoby z pewnością równego po-
traktowania obu tych grup. Działania zbrojne z osobistym i nieudolnym 
udziałem króla zakończyły się klęską jego armii w bitwie nad rzeką Boyne 
w dniu 12 lipca 1690 roku. Nie był to jednak kres całej kampanii, która 

38 Por. R.  Foster, Modern Ireland…, s. 101–116 i S.  Grzybowski, Historia…, s. 226–229, 
oraz Atlas of Irish…, s. 66–67.

39 Cyt. za: J.G., Restauracja i wojna jakobitów 1660–1691, [w:] Historia Irlandii…, s. 207 
i n. Na temat całej kampanii por. także: Atlas of Irish…, s. 68–69; R. Foster, Modern Ireland…, 
s. 144–152.
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trwała aż do października 1691 roku i zakończyła się traktatem z Lime-
rick. Został on podpisany przez zdolnego irlandzkiego wodza Patricka 
Sarsfi elda na honorowych dla Irlandczyków warunkach. Traktat gwaran-
tował „(…) prawa i własność członkom pokonanej armii w zamian za lojal-
ność wobec króla Wilhelma (…). Chętni mogli też udać się na emigrację”40. 
Dla kilkunastu tysięcy ofi cerów i żołnierzy głównym, choć nie jedynym, 
miejscem wychodźstwa stała się Francja. 

W ciągu następnych lat postanowienia traktatu z Limerick zostały zła-
mane. Stało się tak za sprawą uzyskania trwałej przewagi w parlamencie 
Irlandii przez najbardziej uprzywilejowanych i najbogatszych przedsta-
wicieli wyznania anglikańskiego. Określani jako „dysponujący przewagą” 
lub po prostu „większościowcy” (Ascendancy) – właśnie z tytułu posiada-
nia wspomnianej większości w dublińskim parlamencie – doprowadzili do 
przyjęcia antykatolickich praw karnych (Penal Laws). Uchwalano je w kil-
ku „rzutach” przez następne ponad trzydzieści lat. Według nich 

(…) żaden katolik nie mógł nabyć ziemi ani w drodze kupna, ani daru. (…) Nie 
wolno mu było kształcić dzieci w domu ani wysyłać ich za granicę. Nie mógł 
mieć konia wartego 5 funtów ani nosić broni. Podobnie działo się w miastach, 
gdzie katolikom nie wolno było zatrudniać więcej niż dwóch czeladników. (…) 
Specjalne przysięgi zamykały katolikom drogę do najdrobniejszych nawet urzę-
dów i funkcji publicznych oraz do wielu zawodów, jak nauczyciela, drukarza, 
księgarza. (…) Katolicyzm stawał się w ten sposób religią chłopów i biedoty 
miejskiej41. 

Nienawiść etniczna zawarta w statutach z Kilkenny została tu uzupeł-
niona o czynnik wyznaniowy, a celem właściwym stało się pozbawienie 
ludności katolickiej praw ekonomicznych i politycznych. Dopiero w dwóch 
ostatnich dekadach XVIII wieku pojawiły się pierwsze oznaki złagodzenia 
losu katolików najpierw pod względem ich gospodarczego, a następnie 
prawnego, położenia42. Ostatecznie dopiero w roku 1829 został przyjęty 
przez brytyjską Izbę Gmin Akt Emancypacji Katolików (Catholic Emanci-
pation Act), co zostanie jeszcze wspomniane.

Z punktu widzenia niniejszych rozważań nie ulega wątpliwości, że celowe 
sprowadzenie tej grupy wyznaniowej do poziomu podludzi było przykładem 

40 Cyt. za: J. O’Beirne Ranelagh, Historia…, s. 75.
41 Cyt. za: S. Grzybowski, Historia…, s. 242. Por. także: Atlas of Irish…, s. 776–777; R. Fos-

ter, (1989), s. 167–194 i passim.
42 Por. S.  Grzybowski, Historia…, s. 255, oraz R.  Foster, Modern Ireland…, s. 206 i n.; 

K.A.  Miller, Emigrants and Exiles. Ireland and the Irish Exodus to North America, New York– 
Oxford 1988, s. 86. 
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zupełnego braku perspektywicznego myślenia Korony i reprezentującej ją 
anglikańskiej oligarchii. Takie traktowanie katolików staro angielskich i cel-
tyckich przyczyniło się do tego, że ideę wspólnej, anglo-irlandzkiej monar-
chii na równych prawach przestali oni w zasadzie uważać za możliwą do 
realizacji. Wciąż natomiast była ona inspiracją dla protestanckich dysyden-
tów będących głównie prezbiterianami. W grupie tej w ostatnim ćwierćwie-
czu XVIII wieku pojawili się zwolennicy reform zrzeszeni w stronnictwie 
Patriotów (Patriots). Polityczne idee epoki oświecenia, a wkrótce potem 
przebieg wydarzeń w trzynastu brytyjskich koloniach w Ameryce Północ-
nej znalazły w nich naśladowców. Obciążały ich podatki płacone na króla 
i kościół anglikański, podobnie jak protekcjonizm gospodarczy, chroniący 
towary przywożone z Anglii, i wreszcie fasadowość parlamentu w Dubli-
nie. Działania Patriotów na rzecz ustawodawczej niezależności parlamen-
tu i wprowadzenia wolnego handlu zakończyły się sukcesem w 1782 roku. 
Parlament w Dublinie w dalszym ciągu składał się tylko z protestantów, ale 
w znacznym stopniu czujących się Irlandczykami, a zarazem skłonnych do 
angażowania się w działania zmierzające do poprawy bytu także katolików. 
Pojawiała się szansa na powstanie politycznego narodu irlandzkiego wyło-
nionego na bazie wspólnie posiadanych praw i ponad podziałami etniczno-
-religijnymi. Ustawodawcza samodzielność parlamentu nie pozostawała 
w kolizji z monarchią jako aprobowaną formą państwa.

Sytuacja zmieniła się za sprawą rewolucji francuskiej i spowodowa-
nych przez nią konsekwencji. Rewolucje w swej początkowej fazie poka-
zują możliwość kształtowania ich przebiegu warstwom dotąd uciskanym 
i pozbawionym wcześniej politycznego wpływu. Wydarzenia we Francji, 
potwierdzając tę formułę, nie mogły zatem wzbudzić podobnego nasta-
wienia wśród uciskanych katolików i protestanckich reformatorów par-
lamentarnych w Irlandii. Równocześnie zmniejszały też skalę tolerancji 
rządu w Londynie wobec tych ostatnich. Czynione przez nich ekspery-
menty polityczne w obliczu dramatycznej sytuacji na kontynencie prze-
stawały być tylko nowinkami polityczno-ustrojowymi, niegroźnymi dla 
spoistości wewnętrznej państwa. Stawały się natomiast w największym 
stopniu niebezpiecznymi bytami ponad jakąkolwiek potrzebę. Wkrótce 
też pojawił się nowy, o wiele bardziej niebezpieczny dla Korony i brze-
mienny w skutki przez następne dwa wieki nurt ideologiczny. W ostatniej 
dekadzie XVIII stulecia doszło bowiem do narodzin irlandzkiej odmiany… 
republikanizmu, co z samego założenia podważyło szanse na utrzymanie 
reputacji monarchii w oczach rosnącej grupy jej przeciwników, co cieka-
we, także protestantów.

Twórcą i propagatorem republikanizmu (i do dnia dzisiejszego jego pa-
tronem) stał się pochodzący z rodziny protestanckiej prawnik Th eobald 
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Wolfe Tone43. Fakt odejścia od religii ułatwił mu realizację jego główne-
go celu, którym stało się poszukiwanie ponadwyznaniowych więzi, mo-
gących zjednoczyć katolików i protestantów we wspólnej walce przeciw-
ko Anglii, będącej dla Tone’a uosobieniem zła. Sama nazwa organizacji 
utworzonej w roku 1791 przy jego wybitnym wkładzie – Towarzystwo 
Zjednoczonych Irlandczyków (Society of United Irishmen) – oddawała 
takie właśnie przesłanie, podobnie jak przyjmowanie do tej organizacji 
najpierw protestantów, a później także katolików. Ułatwiało to podejmo-
wanie inicjatyw służących polepszeniu losu tych drugich. 

Towarzystwo najpierw wspierało reformy parlamentarne, domaga-
jąc się ich kontynuacji oraz zmniejszenia antykatolickiego charakteru 
prawa angielskiego. Obalenie władzy angielskiej w trzynastu koloniach, 
a następnie przerażające dla rządu w Londynie wydarzenia we Francji 
– ścięcie króla Ludwika XVI – rozpoczęły jednak fazę radykalizowania 
programu i działalności ruchu Zjednoczonych Irlandczyków. Celem sta-
ło się oderwanie od Anglii. Późną wiosną 1798 roku doszło do wybu-
chu powstania zbrojnego44. Źle zorganizowane i bez pomocy francuskiej 
(która dotarła dopiero w sierpniu) nie zdołało, mimo początkowych 
sukcesów, zamienić się w pomyślną kampanię. Podczas walk okrucień-
stwem wykazały się obie strony. W dniu 21 czerwca powstanie zakoń-
czyło się klęską na wzgórzu Vinegar Hill, koło miasteczka Enniscorthy 
w hrabstwie Wexford. Tone nie wziął udziału w powstaniu, gdyż przeby-
wał w tym czasie we Francji. W październiku tego samego roku usiłował 
dotrzeć na pokładzie francuskiego okrętu do ojczyzny, ale został schwy-
tany podczas przegranej przez Francuzów bitwy morskiej u północno-
-zachodnich wybrzeży Irlandii. Nie zgadzając się z orzeczoną wobec nie-
go karą śmierci przez powieszenie, zmarł w więzieniu, podcinając sobie 
gardło. 

Klęska insurekcji z 1798 roku czyniła nierealne wywalczenie pełnej 
niepodległości za pomocą siły. Jednocześnie udowadniała też nieskutecz-
ność dotychczasowej formuły parlamentu w Dublinie nie tylko jego prote-
stanckim zwolennikom, ale także władzom w Londynie, które nie chciały 
już słyszeć o żadnych eksperymentach politycznych. Konsekwentnie więc 
brytyjski rząd Williama Pitta Młodszego rozpoczął prace nad projektem 

43 Na temat poglądów i działalności Tone’a por. M.  Elliott, Wolfe Tone: Prophet of Irish 
 Independence, New Haven–London 1989; R.  Jacob, Th e Rise of the United Irishmen, London 
1937; F. MacDermot, Th eobald Wolfe Tone and His Times, Tralee 1969.

44 Powstanie z 1798 r. analizują m.in.: D. Gahan, Th e People’s Rising. Wexford 1798, Dublin 
1995; M. Hewitt, 1798 Th e Year of Revolution: Wolfe Tone and the United Irishmen, Dublin–Bel-
fast 1998 (May); T. Pakenham, Th e Year of Liberty: Th e History of the Great Irish Rebellion of 
1798, London–Phoenix 1992. Zob. także: Atlas of Irish…, s. 82–83.
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realnej unii anglo-irlandzkiej zakończone ostatecznie jej uchwaleniem 
przez obie izby parlamentu irlandzkiego w dniu 28 marca 1800 roku. Akt 
ten wszedł w życie w pierwszym dniu roku następnego.

Idea monarchistyczna w okresie Unii Anglo-Irlandzkiej 
w latach 1801–1921

Przyjęcie Aktu Unii oznaczało, że obie wyspy stały się odtąd jednym or-
ganizmem państwowym, choć miejscowa administracja zachowała swoją 
odrębność. Z legalnego punktu widzenia dokonano tego zgodnie z bry-
tyjskim prawem. Projekt unii zyskał aprobatę obu izb Westminsteru oraz 
parlamentu w Dublinie, choć tego ostatniego dopiero za trzecim razem. 
O czym się teraz niechętnie pamięta, stało się to możliwe przy wykorzy-
staniu wielkich pieniędzy. Opłacenie niechętnych przyjęciu unii parla-
mentarzystów irlandzkich kosztowało rząd Pitta gigantyczną jak na owe 
czasy sumę: 1 260 000 funtów! Swój udział w udzieleniu poparcia temu 
projektowi miały też: hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego i katolicka 
arystokracja. Było to następstwem obietnicy Pitta, że w ramach unii zosta-
nie uchwalona ustawa o emancypacji katolików, to zaś miało spowodować, 
że w gronie reprezentantów Irlandii w Westminsterze znajdą się również 
i oni45. Odtąd 100 posłów miano wybierać do Izby Gmin oraz 28 parów 
i 4 biskupów do Izby Lordów46. Do czasu uchwalenia wspomnianego Aktu 
Emancypacji Katolików – w roku 1829 – byli nimi jednak tylko protestanci.

W okresie obowiązywania unii monarchia jako forma państwa, aprobo-
wana także przez Irlandczyków, kilkakrotnie stała się punktem odniesie-
nia działań politycznych. Chronologicznie pierwsza stała się tu kampania 
w 1843 roku w celu odwołania unii (Repeal of the Union). Jej animatorem 
i organizatorem był Daniel O’Connell, najwybitniejszy polityk irlandzki 
pierwszej połowy XIX wieku, zwany przez swych zwolenników Wyzwo-
licielem (Liberator)47. To właśnie jego zasługą stało się wymuszenie na 

45 Kulisy przyjęcia unii omawiają m.in.: S. Grzybowski, Historia…, s. 270–272; T.A. Jack-
son, Walka Irlandii…, s. 128–132; J. Lustick, State-Building Failure… , s. 36; J. O’Beirne Ranelagh, 
Historia…, s. 96–98. Dla wielu badaczy zawarcie unii stanowi jedną z ważniejszych cezur czaso-
wych w dziejach obu krajów; por. P.S. O’Hegarty, A History of Ireland Under the Union,  London 
1952; F. de Pressense, L’Irlande et L’Angleterre Depuis L’Acte D’Union Jusqu’a a Nos Jours, 1800–
1888, Paris 1889; P. O’Farrell, England and Ireland since 1800, Oxford 1975.

46 W schyłkowym okresie obowiązywania unii pula miejsc przypadających Irlandii w bry-
tyjskiej Izbie Gmin powiększyła się do 105. Zob. J.L. McCracken, Representative Government in 
Ireland: Dáil Éireann, 1919–1948, London 1958, s. 20.

47 Działalność i znaczenie O’Connella całościowo analizują są m.in.: S. O’Faolain, Th e King 
of the Beggars: A Life of Daniel O’Connell, New York 1938; F. O’Ferrall, Daniel O’Connell, Dublin 
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władzach brytyjskich wspomnianego zrównania w prawach katolików 
z protestantami. Odwołanie unii miało uczynić Irlandię osobnym Kró-
lestwem połączonym wszelako z Wielką Brytanią osobą wspólnego mo-
narchy. Okazany tu zdecydowany sprzeciw Londynu, włącznie z groźbą 
użycia siły, spowodował wycofanie się O’Connella z tego pomysłu, re-
zygnację z aktywnego uprawiania polityki i w konsekwencji jego śmierć 
w 1847 roku.

Do ponownego posłużenia się wizerunkiem monarchii przez konkret-
ny ruch polityczny, nawołujący do zmodyfi kowania jej kształtu ustrojowo -
-terytorialnego doszło w drugiej połowie XIX wieku. Punktem wyjścia sta-
ły się wówczas działania, które miały doprowadzić do przyznania  Irlandii 
„rządów krajowych” (Home Rule), czyli autonomii w ramach Zjednoczo-
nego Królestwa. Znaczenie polityczne tej idei wynikało z inspiracji we-
wnętrznej i zewnętrznej. Pod tą pierwszą należy rozumieć istniejący od 
początku lat 70. tego stulecia ruch mający na celu przywrócenie lokalnego 
parlamentu irlandzkiego. Ruch ten od 1873 roku nosił nazwę Ligi Rządów 
Krajowych (Home Rule League). Jego przywódcą stał się anglo-irlandzki 
ziemianin z hrabstwa Wicklow, Charles Stewart Parnell48. Z kolei inspira-
cja zewnętrzna była autorstwa brytyjskich liberałów, którym przewodził 
William Ewart Gladstone, w sumie aż czterokrotny premier brytyjski49. 
Kalkulacja strat i zysków, jakie przynosiła Wielkiej Brytanii nabrzmiewa-
jąca kwestia irlandzka, stała się powodem jego determinacji w uporząd-
kowaniu politycznej i gospodarczej sytuacji Irlandii. O słuszności decyzji 
Gladstone’a świadczyło i to, że wytyczoną przezeń linię postępowania 
w kwestii irlandzkiej kontynuowali także następni premierzy50. Gladstone 
nie byłby jednak w stanie podjąć się takiego zadania bez współdziałania 
z Ligą Rządów Krajowych, czyli konstytucyjnymi nacjonalistami Parnel-
la, a bez charyzmy tego ostatniego. Jej niekwestionowanym dowodem 

1998 i D.  McCartney, Th e World of Daniel O’Connell, [w:] Th e World of Daniel O’Connell, red. 
D. McCartney, Dublin–Cork 1980.

48 Spośród wielu monografi i dotyczących Parnella i jego ruchu można wymienić m.in.: 
G.  Bidwell, Niekoronowany Król Irlandii. Życiorys Karola Stewarta Parnella, Wrocław 1975; 
M. Hurst, Parnell and Irish Nationalism, London 1968; C. Lusiński, Parnell. Droga Irlandczyków 
do demokracji parlamentarnej, Warszawa 1999; F.S.L. Lyons, Charles Stewart Parnell, London 
1977; C. Cruise O’Brien, Parnell and His Party, 1880–1890, Oxford 1957; A. O’Day, Irish Home 
Rule, 1867–1921, Manchester–New York 1998. Zob. też Parnell’s Address at Wicklow, October 
1885, [w:] Irish Political Documents, 1869–1916, red. A. Mitchell, P. Ó Snodaigh, Dublin 1989.

49 Znaczenie polityczne Gladstone’a – oprócz przytoczonych prac dotyczących Parnel-
la – analizują obszernie m.in.: J.L. Hammond, Gladstone and the Irish Nation, London 1938; 
F. de Pressense, L’Irlande et L’Angleterre…, s. 285–331. Zob. też Gladstone’s Speech Introducing 
the Home Rule Bill, 1886, [w:]Irish Political Documents, 1869–1916, A. Mitchell, P. Ó Snodaigh 
(red.), Dublin 1989.

50 Zob. E. Tarle, Dzieje Europy, 1871–1919, Warszawa 1960, s. 67–68, 73–74 i passim.
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stało się określenie „niekoronowany król Irlandii” (Uncrowned King of Ire-
land), jakim został obdarzony przez swoich licznych zwolenników.

Pierwsza batalia o irlandzką autonomię w Izbie Gmin nastąpiła wios-
ną 1886 roku. Mogło do niej dojść właśnie dzięki współdziałaniu libe-
rałów z ugrupowaniem Parnella. Ten ostatni wykorzystał fakt, że żadna 
z obu głównych brytyjskich partii nie mogła rządzić bez poparcia frak-
cji irlandzkiej. Konserwatyści posiadali 249 mandatów, liberałowie 335, 
partia irlandzka zaś 85. Głosowanie w dniu 8 czerwca okazało się jednak 
niepomyślne dla zwolenników autonomii51. Jego powodem w znaczącym 
stopniu stała się kampania propagandowa wzniecona w Ulsterze przez 
unionistów, czyli politycznych przeciwników autonomii. Bezpośrednim 
inspiratorem tej dezaprobaty wobec zamierzeń własnego rządu stał się 
wpływowy polityk brytyjski, lord Randolph Churchill, ojciec Winstona52. 

Głosowanie nad kolejnym projektem autonomii nastąpiło w roku 
1893, już po śmierci Parnella. Mimo że frakcja irlandzka była wówczas 
wewnętrznie zantagonizowana, premier Gladstone pozostawał optymi-
stą w odniesieniu do Izby Gmin, która tym razem poparła projekt. Od-
rzuciła go jednak Izba Lordów, dlatego nie wszedł w życie. Kres groźbie 
blokowania przez lordów kolejnych projektów autonomii położyła dopie-
ro Ustawa o parlamencie (Parliament Act) z 1911 roku. Odtąd wyrażenie 
przez nich sprzeciwu wobec projektu ustawy uchwalonej przez Izbę Gmin 
było możliwe tylko na trzech sesjach w okresie dwóch lat53.

Do trzeciej i, jak się okazało, ostatniej debaty dotyczącej projektu usta-
wy o irlandzkiej autonomii doszło w latach 1912–1914. Przywódcą po-
nownie zjednoczonej i odgrywającej rolę języczka u wagi partii irlandzkiej 
w Izbie Gmin był John Redmond, uważający się za kontynuatora procesu 
rozpoczętego przez Parnella54. Projekt stosownej ustawy zgłosili ponow-
nie rządzący liberałowie, na których czele stał premier Herbert Asquith. 
Nad tym dokumentem głosowano w Izbie Gmin aż trzykrotnie: w 1912, 
1913 i 25 maja 1914 roku55. Przy trzecim razie stosowany wcześniej 

51 Projekt ustawy o autonomii został nieprzyjęty większością 343 głosów do 313. Zob. 
G. Bidwell, Niekoronowany…, s. 277.

52 Por. L. de Paor, Divided Ulster, Harmondsworth 1973, s. 57; Randolph Churchill on the 
Irish Question, [w:] Irish Political Documents, 1869–1916…

53 Por. S. Gebethner, Rząd i opozycja Jej Królewskiej Mości w systemie politycznym Wielkiej 
Brytanii, Warszawa 1967, s. 308; M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 
1994, s. 445; P. Silk, R. Walters, Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994, s. 156.

54 Na temat Redmonda por. D. Gwynn, Th e Life of John Redmond, London 1932; N. Man-
sergh, John Redmond, [w:] Th e Shaping of Modern Ireland, red. C.Cruise O’Brien, London 1970. 
Zob. także: Th e Irish Demand as Seen by John Redmond, [w:]: Irish Political Documents, 1869–1916…

55 Por. P. Buckland, Irish Unionism: One. Th e Anglo-Irish and the New Ireland, 1885–1922, 
Dublin 1972, s. 27–28; E. Tarle, Dzieje Europy…, s. 285.
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sprzeciw Izby Lordów – na mocy wspomnianej ustawy z 1911 roku – nie 
miał już mocy wiążącej. Ze względu na wybuch I wojny światowej wpro-
wadzenie autonomii w życie zostało odroczone do czasu zakończenia 
działań zbrojnych. Wszelako już wcześniej było wiadomo, że wobec idei 
autonomii istnieje w samej Irlandii rosnąca w siłę opozycja. 

Był to wspomniany wcześniej ruch unionistyczny odrzucający jakie-
kolwiek pomysły zmiany status quo ustanowionego jeszcze przez Akt 
Unii z 1800 roku. Ruch ten, będący w istocie monarchistyczną orientacją 
polityczną o ekstremalnym profi lu największe wpływy miał w Ulsterze. 
Jego przywódcy z dublińskim adwokatem Edwardem Carsonem na czele 
uciekali się do spektakularnych form oprotestowywania projektu auto-
nomii56. Kulminacja takich działań nastąpiła 28 września 1912 roku, kie-
dy to ponad 470 000 protestanckich mieszkańców Ulsteru złożyło swo-
je podpisy pod petycją sprzeciwiającą się projektowi autonomii57. Wiele 
osób podpisało się własną… krwią, w ten dobitny sposób pokazując swoją 
determinację w krytyce rządu w Londynie. Inercja rządu tylko zachęcała 
unionistów do eskalowania protestów.

Zintensyfi kowaniu uległo rekrutowanie członków paramilitarnej or-
ganizacji, zwanej od stycznia 1913 roku Ulsterską Siłą Ochotniczą ( Ulster 
Volunteer Force – UVF). Jej rozrost miał dopomóc w zagwarantowaniu 
brytyjskiego charakteru przynajmniej tej północnej prowincji (na wy-
padek wejścia w życie ustawy o autonomii) z dopuszczeniem użycia siły 
włącznie. Nie okazały się to groźby jałowe, skoro wkrótce w szeregach 
UVF znalazło się około 100 000 uzbrojonych ludzi. Broń dla nich prze-
mycano z Wielkiej Brytanii, kontynentu europejskiego, a nawet z Austra-
lii58. Takie kroki nie pozostawiały wątpliwości, że polityczna mobilizacja 
unionistów ukierunkowana była przede wszystkim przeciw stronnictwu 
irlandzkiemu w Westminsterze, a dopiero w dalszej kolejności była zagro-
żeniem wobec rządu.

W tym czasie następowały też zmiany wewnątrz szeroko pojętego 
 irlandzkiego ruchu nacjonalistycznego politycznego w kontekście jego 
stosunku do monarchii. Wyrazem tego stały się dwa nowe fenomeny poli-
tyczne: Sinn Féin oraz radykalizujący się ruch republikański.

56 Polityczną sylwetkę Carsona analizują m.in.: H.M.  Hyde, Carson, London 1953; 
A.T.Q. Stewart, Edward Carson, Dublin 1981.

57 Obliczono, że petycję podpisało 237  368 mężczyzn i 234  046 kobiet, czyli ogółem 
471 414 osób. Por. A.T.Q. Stewart, Edward Carson, s. 78; L. de Paor, Divided…, s. 69.

58 Na temat genezy i przyczyn rozrostu UVF por. L. de Paor, Divided…, s. 70 i 75, oraz 
A.T.Q. Stewart, Edward Carson, s. 78 i 81–92, a także S. Bruce, Th e Red Hand: Protestant Para-
militaries in Northern Ireland, Oxford–New York 1992, s. 9–12.
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Ta pierwsza nazwa odnosi się do największego mitu politycznego 
w irlandzkim nacjonalizmie XX wieku, zarówno podlegającego ewolucji 
programowej, jak i mającego wiele wcieleń organizacyjnych. Określenie 
to w tłumaczeniu z języka irlandzkiego oznacza „My Sami” lub „Sami 
dla Siebie”. Po raz pierwszy pojawiło się w listopadzie 1905 roku, będąc 
najpierw wyrazem konkretnego programu politycznego, a następnie na-
zwą partii politycznej59. Pierwsze wcielenie Sinn Féin istniało do jesie-
ni 1917 roku, czyli do chwili gdy przewodził jej Arthur Griffi  th, drukarz 
z zawodu, a także znany dziennikarz60. Zgodnie z programem politycz-
nym tego ugrupowania Irlandia miałaby się stać jedną z części monarchii 
brytyjsko-irlandzkiej połączonej osobą wspólnego monarchy. W ten spo-
sób uzyskałaby status z jednej strony suwerenny politycznie, a z drugiej 
–  samowystarczalny gospodarczo61. Pod względem ustrojowym zamie-
rzano zatem pójść dalej niż przewidywała koncepcja autonomii. Z kolei 
przejawem niezależności ekonomicznej miały stać się między innymi 
własny system bankowy, giełda i fl ota handlowa. Przewidywano utworze-
nie własnej służby konsularnej. Zakładano szczególną ochronę rodzimej 
kultury i sportu. W ten sposób Arthur Griffi  th bezpośrednio odwoływał 
się do istniejącego od czterdziestu już lat modelu austro-węgierskiego62. 
Swoje racje uważał za słuszne, podkreślając nieskuteczność inicjatyw 
stronnictwa irlandzkiego w Izbie Gmin z jednej strony, a bezużyteczność 
zrywów zbrojnych z drugiej. Griffi  th zupełnie jednak pominął kontekst, 
który skłonił Austrię do zawarcia ugody z Węgrami. Tworzyły go prze-
cież klęski militarne tej pierwszej w wojnach z Francją i Prusami, co gro-
ziło niebezpiecznymi konsekwencjami dla dalszego istnienia monarchii 
Habsburgów w dotychczasowym kształcie. Profi l ideologiczny Sinn Féin 
pod przywództwem Griffi  tha można zatem określić jako monarchistycz-
ny, a zarazem, co jest tu niewątpliwie paradoksem, nacjonalistyczny, ale 
w rozumieniu bardziej politycznym, nie zaś etnicznym. Ta swoista pro-
gramowa kokieteria Griffi  tha wobec brytyjskiej Korony nie była obiektem 
szczególnego zainteresowania jej samej.

59 Por. F.S.L. Lyons, Ireland since the Famine, London 1981, s. 255–256; P. Pyne, Th e Politics 
of Abstentionism. Ireland’s Four Sinn Féin Parties, 1905–1926, “Th e Journal of Commonwealth 
and Comparative Politics” 1974, vol. 12, no. 1, March, s. 207.

60 Por. P.  Colum, Arthur Griffi  th, Dublin 1959; R.  Davis, Arthur Griffi  th and Non-Violent 
Sinn Féin, Tralee 1974; A.D. Kołpakow, Irłandija na puti k rewoljucii, 1900–1918, Moskwa 1976, 
s. 119–129.

61 Na temat programu Sinn Féin w 1905 r. por. R. Davis, Arthur Griffi  th….; A.D. Kołpakow, 
Irłandija…, passim; Arthur Griffi  th’s Speech to 1905 Sinn Féin Ard Fheis oraz Th e Sinn Féin Posi-
tion, [w:] Irish Political Documents, 1869–1916…

62 Por. Arthur Griffi  th’s Hungarian Th esis, [w:] Irish Political Documents, 1869–1916…; 
A. Griffi  th, Th e Resurrection of Hungary: A Parallel for Ireland, Dublin 1918. 
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Aktywizacja ruchu republikańskiego dokonywała się z różnym natęże-
niem, począwszy od 17 marca 1858 roku. Wówczas to w Dublinie – w dniu 
patrona Irlandii, św. Patryka – utworzono spiskową organizację niepod-
ległościową, znaną nieco później jako Irlandzkie Bractwo Republikańskie 
(Irish Republican Brotherhood – IRB)63. Nie ulegało wątpliwości, że re-
publikanizm IRB od początku miał cechy organizacji rewolucyjnej nasta-
wionej na obalenie władzy brytyjskiej przy użyciu siły. Potwierdza to fakt 
powołania w tym samym czasie w Nowym Jorku struktury znanej jako 
Bractwo Feniańskie (Fenian Brotherhood) i będącej organizacją siostrza-
ną IRB64. Ta wkrótce liczna i wpływowa organizacja składała się z tych 
Irlandczyków zamieszkujących w USA, którzy nawet po wyemigrowaniu 
z kraju rodzinnego nie porzucili myśli o jego wolności. Samo słowo „fe-
nianin” pochodzi z mitologii celtyckiej, będąc w nacjonalistycznej tradycji 
 irlandzkiej synonimem rewolucjonisty domagającego się siłowego obale-
nia rządów angielskich nad Irlandią65.

Rewitalizacja radykalnego republikanizmu spowodowała, że zarówno 
konstytucyjny nacjonalizm irlandzki w Izbie Gmin, jak i ten nominalnie 
monarchistyczny w ówczesnym Sinn Féin zaczęły tracić swoją dynami-
kę, a więc i atrakcyjność. W okresie I wojny światowej idea zorganizowa-
nia powstania zbrojnego zaczęła zyskiwać na atrakcyjności wśród części 
członków Rady Najwyższej (Supreme Council) IRB, czyli gremium przy-
wódczego Bractwa. Od lata 1915 roku do wiosny 1916 roku przygotowa-
nia do powstania koordynowała ściśle zakonspirowana Rada Wojskowa 
(Military Council), wyłoniona wewnątrz Bractwa. Co ciekawe, wśród jej 
siedmiu członków wyłoniły się dwa punkty widzenia na temat celu po-
wstania: mesjanistyczny i tradycyjny66.

Orędownikiem pierwszego, a przy okazji mózgiem całej konspiracji, 
był przede wszystkim Patrick Pearse (irl. Pádraig Mac Piarais), poeta, pe-
dagog, polityczny wizjoner, do niedawna zwolennik Rządów Krajowych67. 

63 Autorem całościowej monografi i o IRB jest L.  O Broin, Revolutionary Underground: 
Th e Story of the Irish Republican Brotherhood 1858–1924, Dublin 1976. 

64 Por. W.D’Arcy, Th e Fenian Movement in the United States, Washington 1946; J. Devoy, 
Recollections of an Irish Rebel, New York 1929.

65 Termin „fenianin” wziął się z określenia rycerzy (Fianna), jednego z przedchrześcijań-
skich królów irlandzkich, Cormaca Mac Airta, których wodzem był legendarny heros irlandzki, 
Finn Mac Cumaill. Por. M. Dillon, N.K. Chadwick, Ze świata…, passim; W. Kalaga, Poeci, bardo-
wie i sagi, „Literatura na Świecie” 1976, nr 4 (60), s. 176.

66 Na temat Rady Wojskowej por. F.S.L.  Lyons, Charles Stewart Parnell…, s. 341–342; 
J.A. Murphy, Introduction, [w:] J. Stephens, Th e Insurrection in Dublin, Buckinghamshire 1978, 
s. xi.

67 Autorem biografi i Pearse’a jest R. Dudley Edwards, Patrick Pearse: Th e Triumph of Failure, 
Dublin 1990.
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Uważał on, że szczególna konieczność wybuchu powstania wynika stąd, 
iż tylko ono może wyrwać Irlandczyków ze stanu kapitulanckiego letargu. 
Posuwał się przy tym do gorzko sformułowanych oskarżeń, stwierdzając: 
„Poza wszystkim, czyż nie można powiedzieć bez ogródek, że przyczy-
ną, dla której Irlandia nie jest wolna, pozostaje to, że nie zasłużyła sobie 
na bycie wolną?”68 Dla niego właśnie powstanie miało stać się wstrząsem 
w rodzaju krwawej ofi ary, wyzwalającym Irlandczyków przede wszystkim 
mentalnie. 

Dwóch członków Rady Wojskowej upatrywało sukcesu powstania 
w uzyskaniu poparcia II Rzeszy Niemieckiej, z pomocą militarną włącz-
nie. W związku z tym pojawiły się spekulacje wokół możliwości zostania 
przez najmłodszego z synów cesarza Wilhelma II, księcia Joachima… kró-
lem niepodległej Irlandii69. Wątek niemiecki pojawił się dzięki kontaktom 
nawiązanym przez środowiska emigracji irlandzkiej w USA z tamtejszym 
ambasadorem Niemiec hr. Johannem Heinrichem von Bernstorff em70.

Powstanie wybuchło w Poniedziałek Wielkanocny, 24 kwietnia 1916 
roku. Jego przywódcy nadali mu charakter wydarzenia prawomocnego. 
Podniosłą odezwę do narodu odczytaną przez Pearse’a ze schodów Pocz-
ty Głównej podpisali dotychczasowi członkowie Rady Wojskowej, teraz 
jednak występujący jako członkowie Rządu Tymczasowego Republiki 
 Irlandzkiej (Provisional Government of the Irish Republic). Patrick Pearse 
tytułował się prezydentem (President) tego rządu oraz Głównodowodzą-
cym Sił Republiki Irlandzkiej (Commanding in Chief the Forces of the 
Irish Republic)71. Walki zakończyły się po tygodniu klęską. Zginęło blisko 
320 osób z grona powstańców i ludności cywilnej oraz ponad 130 poli-
cjantów i żołnierzy, a ponad 2600 ludzi odniosło rany. Całkowitemu 
zniszczeniu uległo blisko 170 budynków. Straty materialne szacowano od 
1 750 000 po 3 000 000 funtów!72

68 Cyt. za: P.H.  Pearse, Political Writings and Speeches, Dublin 1922, s. 194. Por. także: 
C.D. Greaves, 1916 as History: Th e Myth of the Blood Sacrifi ce, Dublin 1991, passim; D. Macardle, 
Th e Irish Republic, Dublin 1951, s. 37; S.F. Moran, Patrick Pearse and the Politics of Redemption: 
Th e Mind of the Easter Rising, 1916, Washington D.C. 1994, passim.

69 Por. F.S.L.Lyons, Charles Stewart Parnell…, s. 370–371; http://www.kamienie-wilhelma.
net.pl/wilhelm-ii [dostęp: 23.02.2015].

70 Zob. R.R. Doerries, Imperial Challenge: Ambassador Count Bernstorff  and German-Ameri-
can Relations, 1908–1917, Chapel Hill–London 1989, s. 73–74, 156 i passim.

71 Zob. Poblacht na hÉireann. Th e Provisional Government of the Irish Republic to the People of 
Ireland, NLI NL172 (sygnatura przezrocza w zbiorach National Library of Ireland). Zob. także: 
R. Dudley Edwards, Patrick Pearse…, s. 280–308.

72 Na temat strat ludzkich i materialnych powstania por. J. Bowyer Bell, Th e Secret Army: 
A History of the I.R.A., 1916–1970, London 1972, s. 24; P. Buckland, Irish Unionism…, s. 51; 
R. Dudley Edwards, Patrick Pearse…, s. 323; E. Holt, Protest in Arms: Th e Irish Troubles, 1916–
1923, London 1960, s. 117; F.S.L. Lyons, Charles Stewart Parnell…, s. 374–375.
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Władze posunęły się do dotkliwych represji wobec przywódców i uczest-
ników powstania, obserwując ich silną krytykę przez irlandzką i brytyjską 
opinię publiczną. Orzecznictwu doraźnych sądów wojskowych poddano 
170 osób. Wszyscy członkowie Rządu Tymczasowego na czele z Pearse’em 
zostali rozstrzelani. Oprócz tego ponad 1800 osób zostało internowanych 
bez sądu w Anglii i Walii73. 

Ogłoszenie w parlamencie wykonania wyroków śmierci wywołało 
gwałtowną, i tym razem krytyczną wobec władz, reakcję tej samej opinii 
publicznej. Represje potępili posłowie irlandzcy w Izbie Gmin i prasa bry-
tyjska, także intelektualiści, w tym George Bernard Shaw, a w Bostonie, 
Chicago i Nowym Jorku odbywały się masowe demonstracje przeciwko 
Wielkiej Brytanii. Zmienił się pogląd katolickiego duchowieństwa i teraz 
odprawiano msze za dusze zmarłych powstańców74. 

Był to początek fundamentalnych zmian co do preferencji politycznych 
samych Irlandczyków. Na fali wydarzeń po upadku powstania wielkanoc-
nego w 1916 roku nastąpiła nieuchronna radykalizacja Sinn Féin. Jesienią 
1917 roku z monarchistycznej organizacji nacjonalistycznej przekształci-
ła się w strukturę domagającą się utworzenia niepodległej i niepodziel-
nej Republiki Irlandii75. Cały okres po upadku postania aż do roku 1921 
nazywany jest w irlandzkiej tradycji politycznej Chwalebnymi Latami 
(Glorious Years). Jego głównymi etapami stały się wybory parlamentar-
ne do brytyjskiej Izby Gmin z 14 grudnia 1918 roku oraz partyzancka 
wojna o niepodległość z lat 1919–192176, którą z brytyjskimi siłami po-
rządkowymi – policją, a później także wojskiem – prowadziła Irlandzka 
Armia Republikańska (Irish Republican Army)77. W powyższych wyborach 
wielkie zwycięstwo odniosła Sinn Féin, uzyskując 73 mandaty na ogó-
łem 105 przypadających Irlandii w Izbie Gmin78. Równocześnie stały się 

73 Skalę i metody zastosowanych represji przedstawiają m.in.: J. Bowyer-Bell, Th e Secret 
Army…, s. 25–26; T.A. Jackson, Walka Irlandii…, s. 283–284.

74 Por. T.A. Jackson, Walka Irlandii…, s. 284; R. Dudley Edwards, Patrick Pearse…, s. 324–
325; D. Macardle, Th e Irish…, s. 183–189.

75 Por. Th e Earl of Longford and T.P.  O’Neill, Eamon de Valera, Dublin 1970, s. 67–68; 
M. Laff an, Th e Unifi cation of Sinn Féin 1917, “Irish Historical Studies” 1971, no. 67.

76 Por. C. Townshend, Th e British Campaign in Ireland, 1919–1921: Th e Development of Po-
litical and Military Policies, London 1975; G.A. Hayes-McCoy, Th e Conduct of the Anglo-Irish War 
(January 1919 to the Truce in July 1921), [w:] Th e Irish Struggle, 1916–1922, red. D. Williams, 
London 1966.

77 Zob. W.  Konarski, Nieprzejednani. Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Warszawa 
1991.

78 Na temat wyników wyborów por. Atlas of Irish…, s. 115; Election Map of Ireland, [w:] Geo-
graphia, London, b.r.w., NLI NL178 (sygnatura przezrocza w zbiorach National Library of Ire-
land); F.S.L. Lyons, Ireland since…, s. 398–399; Parliamentary Election Results in Ireland 1801–
1922, red. B.M. Walker, Dublin 1978, s. 185–191.
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one klęską stronnictwa nacjonalistów irlandzkich w tejże izbie. Był to za-
razem kres spekulacji o utrzymaniu statusu Irlandii jako części Zjedno-
czonego Królestwa czy to na dotychczasowych zasadach, czy też nawet 
jako królestwa połączonego z Wielką Brytanią osobą wspólnego władcy. 
Orędownikami utrzymania monarchicznej formy państwa w Irlandii byli 
odtąd głównie unioniści.

Podsumowanie

Z perspektywy wieku XX nie tylko pojęcie monarchii, ale też rozumienie 
państwa wywołuje wśród Irlandczyków jeśli nie negatywne, to przynaj-
mniej ambiwalentne konotacje. Jest tak za sprawą rodowodu pierwszego 
w dziejach, wspomnianego na początku niniejszych rozważań narodowe-
go państwa irlandzkiego, czyli Wolnego Państwa Irlandzkiego (Saorstát 
Éireann), powstałego na mocy traktatu anglo-irlandzkiego (Anglo-Irish 
Treaty) z 6 grudnia 1921 roku. Otrzymując status brytyjskiego dominium 
zamiast postulowanej wcześniej republiki i obejmując swą jurysdykcją 
26 hrabstw z grona 32 wchodzących w skład Wyspy Irlandii, stało się ono 
powodem rozłamu w irlandzkim ruchu niepodległościowym. W rezulta-
cie rozłamu w czerwcu 1922 roku wybuchła wojna domowa, która trwała 
następne 12 miesięcy79. Przeciwnikami w niej byli niedawni towarzysze 
broni z okresu wzmiankowanej wcześniej wojny partyzanckiej z Wielką 
Brytanią z lat 1919–1921. Wkrótce określenie „wolnopaństwowiec” (free-
stater) uzyskało rangę inwektywy stosowanej przez konsekwentnych 
apologetów republiki wobec zwolenników dominium80. Powstały na tej 
kanwie głęboki podział polityczny i społeczny zapoczątkował nienawiść 
między zwolennikami i przeciwnikami kształtującego się bytu państwo-
wego, trwającą kilkadziesiąt następnych lat.

Na Wielkanoc 1949 roku Irlandia została co prawda ogłoszona republi-
ką na mocy ustawy uchwalonej kilka miesięcy wcześniej81. Fakt ten jednak 
nie oznaczał, że była to odtąd ofi cjalna nazwa państwa, ta bowiem brzmi 
Éire, i jako taka występuje w konstytucji obowiązującej od 1937 roku82. 

79 Autorami monografi i na temat wojny domowej są m.in.: M. Hopkinson, Green Against 
Green: A History of the Irish Civil War, Dublin 1988; C. Younger, Ireland’s Civil War, Glasgow 1982. 

80 Z takim rozumieniem tego określenia zetknąłem się po raz pierwszy podczas stażu 
 naukowego w University College Dublin w czerwcu 1991 r. 

81 Por. W. Konarski, System konstytucyjny…, s. 31.
82 Zob. Bunreacht na hÉireann (Constitution of Ireland), Dublin (różne daty wyd.), s. 2 i passim.
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Taka sytuacja sugeruje, że określenie Republika Irlandii uzyska rangę kon-
stytucyjną po zjednoczeniu obu części Irlandii w jedno państwo83. 

Nawet zatem zjednoczona Irlandia nie stanie się królestwem. Monar-
chiczna forma państwa jako funkcjonalny wspornik w procesie budowania 
tożsamości narodowej Irlandczyków okazała się z perspektywy minionych 
wieków niepożądana. Zaważyła na tym zarówno nieudolność w jej kreowa-
niu przez rodzime rody celtyckie (a później anglo-irlandzkie), jak i postrze-
ganie jej jako modelu narzucanego przez sąsiednie i ekspansywne mocar-
stwo. Jeżeli już dochodziło do uznania jej przydatności, to zwykle trwało 
to krótko. Obserwacja dziejów i specyfi ki narodu irlandzkiego z monarchią 
w tle pozwala zrozumieć, dlaczego republikańska forma państwa jest i bę-
dzie górą. Wciąż pozostaje w istocie naturalną konsekwencją ustrojową 
wielowiekowych i dramatycznych doświadczeń samych Irlandczyków.

83 A Source Book of the Irish Government, red. B. Chubb, Dublin 1983, s. 16.
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