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RODOWÓD I EWOLUCJA 
KONSTYTUCJONALIZMU IRLANDZKIEGO

I

Obserwacja przypadku Irlandii pod kątem jej dwóch wizerunków: etniczno-

-narodowego i polityczno-ustrojowego pozwala na zauważenie zasadniczego 

paradoksu. Irlandia ma wielowiekowe, historyczne i w istocie wymuszone 

powiązania z Wielką Brytanią, a wcześniej z Anglią. W konsekwencji dziedzi-

czy najpierw angielską, a następnie brytyjską tradycję parlamentarną i sze-

rzej, takąż kulturę prawno-ustrojową. Równocześnie Irlandczycy to rodowo-

dowo naród celtycki, dlatego pod względem specyfi ki etniczno-narodowej 

Irlandia nie przynależy do obszaru anglosaskiego.

Zainicjowanie antagonizmu anglo-irlandzkiego – dopiero na przełomie 

wieków XIX i XX przybrał on charakter brytyjsko-irlandzki – należy łączyć 

z siódmą dekadą wieku XII1. Co ważne, antagonizm ten nie miał charakteru 

międzypaństwowego. Z wyjątkiem krótkotrwałej próby – dokonanej przez 

władcę Briana Bóruma alias Boru na przełomie wieków: X i XI – Irlandia 

1  Rozważania odnoszące się do historycznej ewolucji antagonizmu anglo-irlandzkiego 

i jego konsekwencji w okresie od wieku XII do I wojny światowej są tu przedstawione przy 

wykorzystaniu następujących pozycji: F. de Pressensé, L’Irlande et L’Angleterre Depuis L’Acte 

D’Union Jusqu’a Nos Jours, 1800–1888, Librarie Plon, Paris 1889; S. Duff y et al. (ed.), Atlas 

of Irish History, Gill and MacMillan, Dublin 2000; R. English, Irish Freedom: Th e History of 

Nationalism in Ireland, Pan Books, London 2006; R.F. Foster, Modern Ireland, 1600–1972, Pen-

guin Books, London 1989; R.F. Foster (ed.), Th e Oxford History of Ireland, Oxford Univer-

sity Press, Oxford 1992; S. Grzybowski, Historia Irlandii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław et al., 1977; R. Kee, Ireland: A History, Abacus, London 2003; J. O’Beirne Ranelagh, 

Historia Irlandii, Dom Wydawniczy Bellona – Wydawnictwo Marabut, Warszawa–Gdańsk 

2003; P. O’Farrell, England and Ireland Since 1800, Oxford University Press, Oxford 1975; 

L. Paul-Dubois, Irlandya współczesna i kwestia irlandzka, Dom Towarzystwa Rosja, Warszawa 

1909. 
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nie funkcjonowała jako scentralizowane państwo feudalne. Praktycznie aż 

do wieku XX Irlandczykom nie udawało się stworzyć samodzielnie i trwale 

funkcjonującego własnego państwa. Do czasu przybycia Normanów (1167–

1170), którzy po wymieszaniu się z ludnością lokalną przekształcili się w An-

glików, wyspa Irlandia była konfederacją kilku autonomicznych królestw 

celtyckich, podległych nominalnie tzw. arcykrólowi lub wysokiemu królowi 

(irl. – ard ri). 

Model stosunków etniczno-narodowych wytworzony w tym okresie w ra-

mach dominującego państwa – najpierw angielskiego, a potem brytyjskiego, 

któremu musieli się oni podporządkować – częstokroć nazywany jest ko-

lonializmem wewnętrznym. Termin ten ilustruje sytuację ekonomicznego 

uprzywilejowania jednej zbiorowości etnicznej (narodowej) względem innej 

lub innych, zamieszkujących konkretne państwo. Ta pierwsza uzyskuje pozy-

cję dominującego centrum, podczas gdy stałe podporządkowanie jej innych 

grup nadaje im charakter upośledzonego peryferium. Dodajmy, iż położe-

nie takiej zbiorowości może być postrzegane nie tylko z ekonomicznego, lecz 

także z geografi cznego punktu widzenia2. Status Irlandczyków był więc po-

dobny do położenia Szkotów i Walijczyków. Jednakowoż, jak dotąd tylko tym 

pierwszym udało się stworzyć własne państwo narodowe. Aż do końca lat 80. 

minionego stulecia Irlandia pozostawała najmłodszą demokracją europejską. 

Dopiero upadek muru berlińskiego zaowocował powstaniem nowych państw 

demokratycznych. 

Pierwszy na terytorium Irlandii parlament, czyli miejsce debaty (od łac. 

parliamentum) między władcami oraz ich świeckimi i duchownymi podda-

nymi zebrał się w Castledermot, w dniu 18 czerwca 1264 r., stając się zaląż-

kiem stałej reprezentacji od 1297 r. Oznacza to, że w istocie powstał on nieco 

wcześniej aniżeli parlament angielski. Był to z założenia organ składający się 

głównie z Normanów, a więc najeźdźców, porozumiewających się w języku 

starofrancuskim. Zależność parlamentu od króla Anglii i jego rady ograni-

czały Prawa Poyningsa (Poyning’s Law) z 1495 r., obowiązujące aż do 1782 r., 

czyli do uzyskania przezeń ustawodawczej samodzielności. Pierwsza taka 

i w rezultacie nieudana próba miała miejsce w 1459 r. 

W latach 1171–1541 Irlandię określano jako Władztwo Irlandii (Lordship 

of Ireland). Od chwili ogłoszenia przez parlament irlandzki, w 1541 r., Hen-

ryka VIII Tudora królem Irlandii otrzymała ona nazwę Królestwa Irlandii 

(Kingdom of Ireland).

2  Kompleksowo analizuje i egzemplifi kuje ten termin M. Hechter, Internal Colonialism: 

Th e Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966, University of California Press, 

Berkeley 1975.
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W 1800 r. Westminster uchwalił Akt o unii Anglii z Irlandią, likwidując ir-

landzki parlament i przyznając Irlandii pulę 100 (później 105) miejsc w Izbie 

Gmin i 32 w Izbie Lordów. W rezultacie od 1 stycznia 1801 r. stała się częś-

cią składową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (United 

Kingdom of Great Britain and Ireland).

Kilkusetletnia tradycja emancypacyjnych dążeń Irlandczyków do uzyska-

nia w pełni suwerennego państwa przybierała trzy zasadnicze formy, przy 

czym dwie z nich są tu dość typowe. Pierwszą stanowiły liczne powstania 

zbrojne, drugą zaś działania o charakterze ustawodawczym, zarówno na fo-

rum parlamentu irlandzkiego, jak i – zwłaszcza w wieku XIX – brytyjskiej 

Izby Gmin. Oryginalnym sposobem podejmowanych działań na rzecz eman-

cypacji prawnej i politycznej Irlandczyków stały się za to kilkusettysięczne 

wiece, organizowane przez Stowarzyszenie Katolickie (Catholic Association). 

Strukturę tę, której cechy specyfi czne pozwalają na nazwanie jej pierwszą 

w dziejach Irlandii masową partią polityczną, założył wybitny polityk ir-

landzki pierwszej połowy XIX w., Daniel O’Connell3. Działania podjęte prze-

zeń i przez jego współpracowników doprowadziły do emancypacji prawnej 

katolików poprzez przyznanie im biernych praw wyborczych na mocy osob-

nej ustawy Izby Gmin z 1829 r. (Th e Catholic Emancipation Act).

Jednak wydarzenia brzemienne w korzystne dla Irlandczyków skut-

ki o randze systemowej nastąpiły dopiero w drugim dziesięcioleciu XX w. 

W dniu 24 kwietnia 1916 r. doszło w Dublinie do wybuchu powstania wiel-

kanocnego (Easter Rising). W dniu jego rozpoczęcia uroczyście ogłoszono 

utworzenie – nieuznanej przez żadne państwo – Republiki Irlandii (Poblacht 

na hÉireann)4. Jego stłumienie przez wojsko brytyjskie po tygodniu walk po-

ciągnęło za sobą rozstrzelanie na mocy wyroków doraźnych sądów wojsko-

wych 14 osób należących do elity powstańczej oraz internowanie bez sądu 

blisko 1900 jego uczestników. Wydarzenia, które nastąpiły później, pokazały, 

że podjęte represje skompromitowały władze brytyjskie. Negatywna począt-

kowo ocena powstańców przez irlandzką (a także brytyjską i zagraniczną) 

opinię publiczną uległa całkowitej zmianie, czyniąc z nich męczenników na-

rodowej sprawy. W rezultacie zaczęło spadać poparcie społeczne dla popu-

larnej dotąd idei Rządów Krajowych (Home Rule), czyli autonomii Irlandii, 

rozpatrywanej w brytyjskiej Izbie Gmin od lat 80. XIX w. Jej najwybitniej-

szym wyrazicielem stał się polityk irlandzki drugiej połowy XIX w., Charles 

Stewart Parnell, zwany niekoronowanym królem Irlandii (Uncrowned King 

3  Por. m.in. F. de Pressensé, op.cit., s. 87–283; D. McCartney (ed.), Th e World of Daniel 

O’Connell, Th e Mercier Press, Dublin–Cork 1980.
4  Por. R. Dudley Edwards, Patrick Pearse: Th e Triumph of Failure, Victor Gollancz Ltd, 

London 1990, zwłaszcza s. 275–344; J. Stephens, Th e Insurrection in Dublin, Colin Smythe Ltd, 

Gerrards Cross 1978.
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of Ireland)5. Mierzalnym dowodem upadku znaczenia popleczników autono-

mii już na początku nowego wieku stały się wyniki wyborów do brytyjskiej 

Izby Gmin z dnia 14 grudnia 1918 r. Zrzeszeni w nacjonalistyczno-republi-

kańskiej partii Sinn Féin (My Sami) zwolennicy ustanowienia niepodległej 

republiki zdobyli aż 73 mandaty na ogółem 105 przypadających Irlandii w tej 

izbie. Stronnictwo na rzecz autonomii uzyskało zaledwie sześć mandatów6. 

Co zrozumiałe, musiało to spowodować nieuchronne i fundamentalne kon-

sekwencje polityczne oraz prawne. 

II

Na wolności przebywało wówczas tylko 27 wybranych deputowanych z ra-

mienia Sinn Féin. Reszta znajdowała się albo w więzieniu, albo się ukrywała, 

wypełniając zlecone im zadania specjalne o charakterze niepodległościowym. 

Osoby tworzące powyższą grupę odmówiły obsadzenia miejsc w Izbie Gmin, 

kierując się przyjętą przez Sinn Féin zasadą abstencjonizmu (abstentionism), 

czyli celowej rezygnacji z objęcia miejsc w jakichkolwiek organach – z wy-

boru czy z nominacji – uważanych za reprezentujące interesy obcego pań-

stwa7. Konsekwentnie zatem, w dniu 21 stycznia 1919 r. w dublińskim Man-

sion House, czyli rezydencji burmistrza miasta zwołane zostało posiedzenie 

jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (National Assembly) z udziałem 

owych 27 osób8. Na obrady zaproszono także wybranych zwolenników auto-

nomii oraz unionistów, czyli przedstawicieli ugrupowania opowiadającego 

się za pozostaniem Irlandii w ramach Zjednoczonego Królestwa9. Oba stron-

5  Por. między innymi: G. Bidwell, Niekoronowany król Irlandii: Życiorys Karola Stewarta 

Parnella, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław et al. 1975; F. de Pressensé, op.cit., 

s. 333–523; C. Cruise O’Brien, Parnell and His Party, 1880–1890, Oxford University Press, 

Oxford 1957; M. Hurst, Parnell and Irish Nationalism, Routledge, London 1968; C. Lusiński, 

Parnell: Droga Irlandczyków do demokracji parlamentarnej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 

1999.
6  Por. F.S.L. Lyons, Ireland Since the Famine, Collins/Fontana, London 1981, s. 398–399; 

J.L. McCracken, Representative Government in Ireland: A Study of Dáil Éireann, 1919–1948, 

Oxford University Press, London 1958, s. 20–21.
7  Por. F.S.L. Lyons, op.cit., s. 398 i J.L. McCracken, Representative..., s. 2; http://elblogador.

blogspot.com/2008/05/abstentionism-or-absenteeism.html (dostęp: 23.07.2012).
8  Część badaczy podaje liczbę 28 obecnych. Por. J. Casey, Constitutional Law in Ireland, 

Round Hall Sweet and Maxwell, Dublin 2000, s. 4 oraz J.A. Murphy, Ireland in the Twentieth 

Century, Gill and MacMillan, Dublin 1981, s. 7.
9  Na temat genezy i ewolucji unionizmu zob. P. Buckland, Irish Unionism: One. Th e Anglo-

Irish and the New Ireland, 1885–1922, Gill and MacMillan–Barnes & Noble Books, London–

New York 1972.
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nictwa nie zareagowały na ten gest Sinn Féin. Przyjęta na określenie zgro-

madzenia irlandzka nazwa Dáil Éireann ostała się do dziś, choć oznacza już 

nieco inny byt, o czym później. Jego zwołanie było symbolicznym ogłosze-

niem urbi et orbi o utworzeniu w Europie nowego, nominalnie niepodległego 

państwa. Wypada wspomnieć, iż powołany w tym dniu rząd nie został uzna-

ny przez żadne państwo na świecie z wyjątkiem wyrażenia takiej gotowości 

przez – obradującą pod przewodnictwem W.I. Lenina – Radę Komisarzy Lu-

dowych Rosji Radzieckiej10. 

Obrady prowadzono głównie w celtyckim języku irlandzkim, co wzmac-

niało niepodległościową symbolikę, a zarazem inicjowało późniejszą, ideo-

logiczną rangę tego języka11. Wybrano przewodniczącego zgromadzenia, 

ogłoszono formalną deklarację niepodległości i zaapelowano – tym razem 

w trzech językach – do wolnych narodów świata o jej uznanie oraz wyzna-

czono trzech reprezentantów na konferencję pokojową w Paryżu. Przede 

wszystkim jednak przyjęto dokument określony jako Konstytucja Dáilu 

Éireann (Constitution of Dáil Éireann). W jej pięciu częściach zawarto mię-

dzy innymi uprawnienia Dáilu, powoływanie jego przewodniczącego oraz 

premiera i rządu wraz z ich kompetencjami. Zgromadzenie otrzymało prawo 

wyłonienia szefa rządu. Był on z angielska nazywany albo prezydentem (Pre-

sident), albo też pierwszym ministrem (Prime Minister). To drugie określenie 

jest tu zasadne, tym bardziej że jego irlandzki odpowiednik – Priomh-Aire 

lub Priomh-Aireach – tak właśnie należy rozumieć12. Jako ostatni uchwalo-

ny został dokument znany jako Program Demokratyczny (Democratic Pro-

gramme), akcentujący rangę takich wartości, jak wolność, równość i spra-

wiedliwość. Wymienienie w nim prawa obywatela do stosownego udziału 

w korzystaniu z wytworów wspólnej pracy nadawało mu akcent lewicowy.

W dniu zwołania Dáilu doszło do wybuchu walk zbrojnych prowadzo-

nych przeciwko brytyjskim siłom policyjno-wojskowym przez Irlandzką Ar-

mię Republikańską (Irish Republican Army, IRA)13. Działania partyzanckie 

10  Szerzej o tym zob. m.in. M.O Corcora, R.J. Hill, Th e Soviet Union in Irish Foreign Policy, 

„International Aff airs” 1982, vol. 58.
11  Szczegółowo posiedzenie to omawiają m.in. B. Chubb, Th e Constitution of Ireland, In-

stitute of Public Administration (Introduction to Public Administration, series: 5), Dublin 

1966, s. 7–9; F.S.L. Lyons, op.cit., s. 400–404 i J.L. McCracken, op.cit., s. 22–23, 25–26.
12  Por. B. Chubb, op.cit., s. 8; F.S.L. Lyons, op.cit., s. 400.
13  Wśród licznych prac na temat tej organizacji można wymienić następujące: J. Bow-

yer Bell, Th e Gun in the Politics: An Analysis of Irish Political Confl ict, 1916–1986, Transac-

tion Publishers, New Brunswick–London 1991; J. Bowyer Bell, Th e Secret Army: A History of 

the IRA, 1916–1970, Sphere Books Ltd, London 1972; T.P. Coogan, Th e IRA, Harper Collins, 

London 1995; W. Konarski, Nieprzejednani: rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Agencja 

Wydawnicza Tor, Warszawa 1991; E. Moloney, A Secret History of the IRA, Allen Lane–Th e 

Penguin Press, London 2002.
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trwały aż do czerwca 1921 r.14 Podpisany w następstwie ich zakończenia trak-

tat w Londynie z 6 grudnia 1921 r. doprowadził do podziału Irlandii15. Na 

jego mocy część południowa, złożona z 26 hrabstw, miała otrzymać status 

brytyjskiego dominium o nazwie Wolne Państwo Irlandzkie (Irish Free State, 

Saorstát Éireann). Natomiast pozostałe 6 hrabstw, położone na północy wy-

spy miano pozostawić w granicach Zjednoczonego Królestwa. Terytorium to, 

znane wkrótce jako Irlandia Północna (Northern Ireland), stawało się więc 

brytyjską prowincją i pozostaje nią do dzisiaj. Jej prawno-ustrojowy status 

uległ wszakże znaczącej modyfi kacji na mocy tzw. porozumienia wielkopiąt-

kowego (Good Friday Agreement) z dnia 10 kwietnia 1998 r., wytyczające-

go proces pokojowej, polityczno-ustrojowej ewolucji tej prowincji po ponad 

30 latach krwawego konfl iktu16.

W wyniku zawarcia londyńskiego traktatu w Sinn Féin nastąpił drama-

tyczny rozłam na zwolenników i fundamentalnych krytyków jego postano-

wień. W celu zapobieżenia eskalacji istniejącego antagonizmu podejmowa-

no próby mające załagodzić go na niwie polityczno-konstytucyjnej. W dniu 

20 maja 1922 r. przywódcy obu zwaśnionych skrzydeł Sinn Féin, Michael Col-

lins z protraktatowego obozu tej partii i Eamon de Valera z obozu antytrakta-

towego, zawarli porozumienie, znane jako pakt Collins-de Valera (Collins-de 

Valera Pact)17. W obliczu zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych 

zakładał on wystawienie wspólnej listy kandydatów składającej się z repre-

zentantów obu powyższych frakcji. Ustalono, że ta z nich, której kandydaci 

uzyskają większe poparcie wśród wyborców, obejmie pięć (na dziewięć ogó-

łem) tek ministerialnych, pozostałe zaś przypadną frakcji mniejszościowej. 

14  Por. T. Barry, Guerilla Days in Ireland, Anvil, Tralee 1962; W. Konarski, op.cit., s. 67–

103; C. Townshend, Th e British Campaign in Ireland, 1919–1921: Th e Development of Political 

and Military Policies, Oxford University Press, London 1975.
15  Znaczenie traktatu dla ewolucji polityczno-ustrojowej Irlandii jest fundamentalne, stąd 

liczba prac analizujących go jest olbrzymia. Treść traktatu przytacza między innymi T.P. Coo-

gan w apendyksach do biografi i dwóch polityków irlandzkich, kolejno: Michael Collins: A Bio-

graphy, Arrow Books, London 1991, s. 469–478 oraz De Valera: Long Fellow, Long Shadow, 

Arrow Books, London 1995, s. 737–747. Zob. też J. Casey, op.cit., s. 6–9.
16  Na temat konfl iktu i etapów procesu pokojowego por. W.D. Flackes, S. Elliott, Northern 

Ireland: A Political Directory, 1968–1993, Th e Blackstaff  Press, Belfast 1994; J. Hume, Personal 

Views: Politics, Peace and Reconciliation in Ireland, Roberts Rinehart Publishers, Dublin 1996; 

D. Koegh, M.H. Haltzel (ed.), Northern Ireland and the Politics of Reconciliation, Woodrow 

Wilson Center Press–Cambridge University Press, Washington–Cambridge 1993; W. Konar-

ski, Irlandia Północna: Rodowód i ewolucja stosunków międzyetnicznych oraz ustroju politycz-

nego [w:] H. Szczerbiński (red.), Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki 

międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 

Warszawa 2009. Treść porozumienia wielkopiątkowego przytacza i analizuje A. Morgan, Th e 

Belfast Agreement: A Practical Legal Analysis, Th e Belfast Press, London 2000. 
17  Por. T.P. Coogan, Michael Collins..., op.cit., s. 322–325 i passim; T.P. Coogan, De Val-

era..., op.cit., s. 316–317 i passim; J.A. Murphy, op.cit., s. 51–52.
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Na czele rządu stanąłby premier określany jako przewodniczący Rady Wy-

konawczej (President of the Executive Council). Do jego składu wszedłby też 

– poza powyższym kluczem – minister obrony reprezentujący armię. Należy 

wspomnieć, że wybory te miały zostać przeprowadzone na podstawie ustawy 

o ustroju Irlandii (Government of Ireland Act) przyjętej jeszcze przez brytyj-

ską Izbę Gmin w grudniu 1920 r.18 

Zawarcie paktu między oboma wzmiankowanymi politykami zbiegło się 

z zakończeniem prac nad konstytucją południowej części Irlandii, czyli zło-

żonego z 26 hrabstw Wolnego Państwa Irlandzkiego. Collins, będący anima-

torem projektu konstytucji, stanowiącego bezsprzecznie pojednawczą ofertę 

wobec obozu antytraktatowego, podjął próbę zniwelowania ograniczonej su-

werenności politycznej tworzonego państwa. W dokumencie pomniejszano 

znaczenie monarchy brytyjskiego dla ustroju Wolnego Państwa, pomijając 

jego prawo do przyjmowania przysięgi na wierność ze strony irlandzkich de-

putowanych i ministrów. Zabrakło tez wzmianki o tym, iż nominalnie miał 

stać na czele władzy wykonawczej. W konsekwencji z treści projektu wyłania-

ła się „[…] konstytucja niemal całkowicie republikańska, w której wyłączny 

odnośnik do traktatu, króla i Wspólnoty Narodów został poczyniony w arty-

kułach dotyczących spraw zagranicznych”19. Jednak nawet i w tym ostatnim 

aspekcie miało to rangę wyłącznie symboliczną. Trudno się dziwić, że bry-

tyjski rząd Lloyda George’a kategorycznie odrzucił propozycje Collinsa, co 

z kolei zmusiło tego ostatniego do przeredagowania projektu w duchu pod-

kreślającym zależność Państwa Irlandzkiego od Wielkiej Brytanii. W prak-

tyce oznaczało to wyczerpanie formuły działań na rzecz pojednania między 

obiema frakcjami Sinn Féin. Collins zdecydował o pozostawieniu wyborcom 

swobody co do ich preferencji politycznych, tym samym formalnie zrywając 

pakt z de Valerą. Ogłoszone w dniu 24 czerwca wyniki wyborów pokazały 

wygraną zwolenników traktatu20. Cztery dni później, wczesnym rankiem – 

dnia 28 czerwca 1922 r. – wybuchła fatalna w skutkach dla młodego państwa 

i trwająca cały rok wojna domowa21.

18  Por. R. Byrne, J.P. McCutcheon, Th e Irish Legal System, LexisNexis Butterworths, Dub-

lin 2003, s. 40; B. Chubb (ed.), A Source Book of Irish Government, Institute of Public Admin-

istration, Dublin 1983, s. 8–11; J.F.S. Ross, Th e Irish Election System: What It Is and How It 

Works, Pall Mall Press, London 1959, s. 4.
19  Cyt. za: J.M. Curran, Th e Issue of External Relations in the Anglo-Irish Negotiations of May–

June, 1922, „Éire–Ireland”, 1978, s. 17.
20  Por. F.S.L. Lyons, op.cit., s. 459; J.A. Murphy, op.cit., s. 53.
21  Na temat przebiegu wojny domowej por. m.in. M. Hopkinson, Green Against Green: 

A History of the Irish Civil War, Gill and MacMillan, Dublin 1988; W. Konarski, op.cit., s. 132–

152; C. Younger, Ireland’s Civil War, Fontana Paperbacks, Glasgow 1982.
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III

Jeszcze w trakcie jej trwania i dokładnie w pierwszą rocznicę zawarcia trak-

tatu w Londynie ostatecznie weszła w życie konstytucja Wolnego Państwa Ir-

landzkiego. Jej treść wyrażała poglądy protraktatowej frakcji Sinn Féin, której 

przewodzili – po nagłej śmierci Collinsa w zasadzce w dniu 22 sierpnia 1922 r. 

– William Th omas Cosgrave i Kevin O’Higgins, odpowiednio premier i wice-

premier rządu. Na nowo przyjęty dokument o randze pierwotnego źródła 

prawa składały się preambuła i trzy zwięzłe części22. Do jej wydania dołączo-

no też londyński traktat, co podkreślało jego nadrzędną rolę, ograniczają-

cą zarazem suwerenność Irlandii. Konstytucja gwarantowała przestrzeganie 

w państwie takich praw, jak habeas corpus, wolność słowa i praktyk religij-

nych, a także stowarzyszania się. W części dotyczącej instytucji prawno-

-ustrojowych dokument ten ustanawiał między innymi: 

– urząd gubernatora generalnego, wprowadzając obowiązek przysięgi 

na wierność monarsze, składanej przez parlamentarzystów i członków 

rządu

– dwuizbowy Parlament Narodowy Wolnego Państwa, określany po ir-

landzku jako Oireachtas i składający się z izby pierwszej, pochodzącej 

z wyborów powszechnych, czyli Dáilu, oraz drugiej, czyli Senatu (Se-

nate) 

– odpowiedzialny przed Dáilem rząd, mający ofi cjalną nazwę Rady Wy-

konawczej (Executive Council) i tytułowany ofi cjalnie Rządem Jego 

Królewskiej Mości (His Majesty Government) na czele z przewodni-

czącym (President) 

– monarchę jednym z trzech elementów składowych władzy ustawo-

dawczej, co stanowiło nawiązanie do tradycji anglosaskiej mówiącej 

o obecności króla w legislatywie; jej obecnym przedłużeniem jest taka 

sama ranga przyznana prezydentowi Irlandii. 

Wybór deputowanych do Dáilu dokonywany był przez obywateli mają-

cych ukończone 21 lat w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim 

i tajnym, oraz wedle zmodyfi kowanego systemu reprezentacji proporcjonal-

nej, znanego jako „pojedynczy głos przenoszony” (Single Transferable Vote). 

Jego istotę omawiam później. W tym miejscu natomiast wypada odnotować, 

że obowiązywanie tego systemu regulował art. 26 przyjętej konstytucji, a po 

raz pierwszy został zastosowany już w wyborach z 1922 r. Zakładano też ist-

nienie jednolitej normy przedstawicielskiej, według której jeden deputowany 

22  Treści zawarte w Konstytucji przedstawione na podstawie: R. Byrne, J.P. McCutcheon, 

op.cit., s. 44–46; J. Casey, op.cit., s. 9–14; B. Chubb (ed.), A Source Book..., op.cit., s. 12–13; 

B. Chubb, Th e Constitution..., op.cit., s. 10–14.
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miał przypadać na nie mniej aniżeli 20 tysięcy i nie więcej aniżeli 30 tysięcy 

osób, co zapowiadało konieczność rewizji liczby miejsc przypadających na 

tę izbę. Przez pierwsze ponad 10 lat Dáil liczył 153 członków23. Od 1923 r. 

w izbie tej zasiadało też trzech przedstawicieli dwóch istniejących wówczas 

uniwersytetów24. 

Trudno zaprzeczyć, iż uprawnienia Dáilu miały uczynić zeń izbę parla-

mentarną bezpośrednio nawiązującą do wzorców brytyjskich. To, że tak się 

stało, z upływem czasu nie eliminuje potrzeby przypomnienia, iż pojawiła się 

też mniejszość – z wicepremierem O’Higginsem na czele – widząca tę kwestię 

nieco inaczej. Oto w trakcie debaty konstytucyjnej (w październiku 1922 r.) 

pojawił się pomysł stworzenia systemu rządów odbiegającego od wzorców 

brytyjskich. Według niego izba pierwsza powoływałaby maksymalnie sied-

miu tzw. ministrów eksternów (extern ministers), będących ekspertami w sfe-

rze administracji oraz odpowiedzialnych przed nim wyłącznie bezpośrednio 

i indywidualnie. Nie będąc w składzie Rady Wykonawczej, mieliby oni prawo 

ją krytykować. Stosowne przepisy w tej kwestii znalazły się w art. 55 i 56 kon-

stytucji. Pomysł ten został jednak ostatecznie zaniechany na mocy poprawki 

konstytucyjnej z 1927 r.25

Irlandzki Senat w ówczesnym kształcie składał się z 64 członków, przy 

czym kilka miesięcy później liczbę tę ustawowo zmniejszono do 60. Tylko 

jedną czwartą tej ostatniej liczby tworzyliby senatorowie wybierani bezpo-

średnio przez osoby mające ukończone 30 lat. Pozostali pochodziliby z wy-

boru dokonywanego przez izbę pierwszą oraz mianowania będącego w gestii 

szefa rządu. Warto wspomnieć, że taki tryb powoływania Senatu nie został 

wprowadzony od początku. W pierwszym składzie tej izby połowę senatorów 

wybrał Dáil, a drugą powołał premier, przy czym 15 z nich stanowili unio-

niści zamieszkujący Wolne Państwo. Bierne prawo wyborcze do Senatu wy-

nosiło 35 lat. Prawno-ustrojowe uprawnienia tej izby nadawały jej mniejsze 

znaczenie w porównaniu z izbą pierwszą. Senatu dotyczyły fragmenty art.: 

14, 32, 33 i 8226.

Wedle Leona Kohna, znawcy ówczesnego ustroju irlandzkiego, konstytu-

cja Irlandii jako brytyjskiego dominium stała się z jednej strony „organicz-

nym prawem nowego państwa”, z drugiej jej treść udowadniała, że: „forma-

23  Zob. J. Coakley, Appendices [w:] J. Coakley, M. Gallagher (ed.), Politics in the Republic 

of Ireland, Routledge–PSAI Press, London–New York 2003, s. 368.
24  Zob. F.S.L. Lyons, op.cit., s. 474.
25  Por. J. Casey, op.cit., s. 12–13; B. Chubb, Th e Government and Politics of Ireland, Oxford 

University Press, London–Oxford–New York 1974, s. 181.
26  O składzie i kompetencjach Senatu por. J. Casey, op.cit., s. 11; M.E. Collins, An Out-

line of Modern Irish History, 1850–1951, Th e Educational Company, Dublin 1974, s. 307–309; 

J.L. McCracken, op.cit., s. 137–141 i passim.
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lizm brytyjskiego systemu monarchicznego został utrzymany w całym jego 

archaicznym brzmieniu”27. Trudno się z taką opinią nie zgodzić.

Tę krytyczną opinię Kohna należy w tym miejscu powiązać z szeroko poj-

mowanym procesem emancypacji politycznej Irlandczyków. Powstanie Wol-

nego Państwa Irlandzkiego stanowiło bowiem jedyny po I wojnie światowej 

przykład wywalczenia przez konkretny naród prawa do własnej, acz ograni-

czonej suwerenności, ale kosztem aspiracji państwa, które tę wojnę wygra-

ło. Wyłonienie się wszystkich innych państw narodowych stało się konse-

kwencją albo rozpadu, albo głębokiej transformacji państw symbolizujących 

przedwojenny porządek międzynarodowy. Czyni to Irlandczyków narodem 

wyjątkowym w realiach ówczesnej Europy. Równocześnie z treści konstytucji 

ewidentnie wynikało, że punktem odniesienia dla wprowadzanego systemu 

rządów stawał się system westminsterski, czyli odziedziczony po dotychcza-

sowym hegemonie.

IV

Obowiązująca do dziś konstytucja Irlandii (Bunreacht na hÉireann) weszła 

w życie w dniu 1 grudnia 1937 r. W minionym okresie częstokroć nazywano 

ją konstytucją de Valery (de Valera’s Constitution), podkreślając w ten sposób 

szczególne zaangażowanie tego polityka w prace nad jej przygotowaniem28. 

Eamon de Valera stał najpierw na czele antytraktatowej Sinn Féin, a w maju 

1926 r. założył partię nacjonalistyczno-republikańską pod nazwą Fianna Fáil 

(Żołnierze Przeznaczenia), którą utworzył wespół z pragmatycznie zoriento-

wanymi i skupionymi wokół niego działaczami antytraktatowej Sinn Féin29. 

Ta ostatnia bojkotowała realia Wolnego Państwa Irlandzkiego, świadomie 

nie obsadzając mandatów poselskich uzyskanych w kolejnych wyborach, 

co obiektywnie osłabiało ruch republikański. De Valera, opowiadając się za 

partycypacją polityczną, choć w ramach niechcianego państwa, podjął walkę 

27  Obie opinie L. Kohna za: B. Chubb, Th e Constitution, op.cit., s. 10–11.
28  Por. ibidem, s. 15; D. Keogh, Th e Irish Constitutional Revolution: An Analysis of the Mak-

ing of the Constitution, „Administration” (Th e Constitution of Ireland, 1937–1987 – A Special 

Edition of Administration), 1987, vol. 35, no. 4, s. 9.
29  Oprócz uprzednio cytowanej, dość krytycznej biografi i tego polityka autorstwa 

T.P. Coogana, De Valera..., op.cit., można wymienić jeszcze dwie inne. Pierwsza z nich – Th e 

Earl of Longford and T.P. O’Neill, Eamon de Valera, Gill and MacMillan–Hutchinson of Lon-

don, Dublin 1970 – uchodzi za biografi ę ofi cjalną, aprobująca działania jej bohatera. Nato-

miast druga bilansuje polityczną sylwetkę de Valery na podstawie dokumentów wcześniej rza-

dziej analizowanych lub mniej znanych. Zob. D. Ferriter, Judging Dev: A Reassessment of the 

Life and Legacy of Eamon de Valera, Royal Irish Academy, Dublin 2007. 
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polityczną o władzę z rządzącym wówczas ugrupowaniem konserwatywnym 

o nazwie Cumann na nGaedheal (Wspólnota Gaelów)30. Od chwili swojego 

powstania – w kwietniu 1923 r. – stanowiło ono kontynuację wspomnianej 

już protraktatowej Sinn Féin. W 1932 r. po raz pierwszy Fianna Fáil pokonała 

w wyborach parlamentarnych Cumann na nGaedheal. Był to zarazem po-

czątek kształtowania się w Irlandii systemu partii dominującej, który to sta-

tus uzyskała właśnie partia de Valery. Doprowadzenie przez tego polityka do 

przyjęcia nowej konstytucji i sama jej treść miały świadczyć o determinacji 

de Valery i jego otoczenia w dążeniu do osłabiania prawnych więzi łączących 

Irlandię z Wielką Brytanią. Jej przyjęcie wraz z zawartą w niej retoryką jedno-

znacznie pokazywało wolę zerwania twórców nowej ustawy zasadniczej z po-

rządkiem konstytucyjnym uosabianym przez poprzednią z 1922 r. W dalszej 

konsekwencji umocniło to pozycję Fianna Fáil w irlandzkim systemie poli-

tycznym czyniąc ją – w okresie ponad pięciu następnych dekad – ugrupowa-

niem samodzielnie rządzącym przez blisko 40 lat!31 Dopiero począwszy od 

1989 r., jej pozycja zaczęła ulegać osłabieniu, gdyż odtąd sprawowała rządy 

zawsze z jakimś partnerem koalicyjnym. I wreszcie jednoznacznie nieko-

rzystny okazał się dla niej rok 2011. W wyborach parlamentarnych z dnia 

25 lutego poniosła spektakularną klęskę, uzyskując zaledwie 20 mandatów 

w Dáilu wobec 78 posiadanych w poprzednim składzie tej izby. Naturalnie 

utraciła też pozycję partii rządzącej32. 

Na mocy nowej konstytucji ofi cjalną nazwą państwa stało się celtyckie 

określenie Éire, co na język polski tłumaczone jest jako Eryn33. Na treść kon-

stytucji złożyły się: preambuła i 50 artykułów, zamieszczonych w 16 rozdzia-

łach o zróżnicowanej objętości. Od chwili wejścia w życie podjęto ponad 

30  Na temat tego ugrupowania i jego sukcesorki zob. M. Manning, Th e Courage to Succeed 

(publikacja partii Fine Gael), Dublin 1983.
31  Por. Fianna Fáil: An Chéad Tréimhse – Th e Story of Fianna Fáil: First Phase (publikacja 

partii Fianna Fáil), Dublin 1960; Fianna Fáil Th e Republican Party – Key Dates in the History 

of the Party, 1926–1945 (publikacja partii Fianna Fáil), b.m. i r.w.; W. Konarski, A Predominant 

Party System: Th e Case of Ireland (publikacja na prawach rękopisu), Warsaw 1994; P. Mair, 

Party Competition and the Changing Party System [w:] J. Coakley, M. Gallagher (ed.), op,cit., 

s. 136–137 i passim.
32  Por. http://electionresources.org/ie/2011.php?constituency=; http://electionresources.

org/ie/2007.php?constituency= (dostęp: 21.07.012).
33  Gros poniższych rozważań, dotyczących Konstytucji z 1937 r. i uwzględniających 

późniejsze zmiany, przedstawiono opierając się na następujących pozycjach: Bunreacht na 

hÉireann – Constitution of Ireland, Government Publications Sale Offi  ce, Dublin 1995 (?); 

R. Byrne, J.P. McCutcheon, op.cit., s. 50–53, 531 i n.; J. Casey, op.cit., s. 21–23 i passim; 

B. Chubb, Th e Constitution..., op.cit.,; J.A. Foley, S. Lalor (red.), Gill and MacMillan Annotated 

Constitution of Ireland, 1937–1994 (With Commentary), Gill and MacMillan, Dublin 1995; 

W. Konarski, System konstytucyjny Irlandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005; Konsty-

tucja Irlandii, tłum. S. Grabowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. 
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30 prób jej znowelizowania poprzez wprowadzenie poprawek przyjmowa-

nych lub odrzucanych w ogólnonarodowych referendach34. Przez wiele lat 

uchodziła za symbol ustawy zasadniczej usiłującej pogodzić konserwatyw-

ną wizję państwa, wynikającą z katolickiej nauki społecznej, z wartościami 

liberalno-demokratycznymi. Potwierdzały to zawarte w niej gwarancje praw 

obywatelskich, nienaruszalności własności prywatnej czy formalnej równo-

ści wyznań, zestawione z podkreśleniem specjalnej pozycji Kościoła rzym-

skokatolickiego jako wyraziciela przeważającej większości obywateli (art. 44). 

Mówiący o tym jej fragment usunięto dopiero 35 lat później na mocy refe-

rendum konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1972 r. Jego konsekwencją stało się 

przyjęcie Piątej Poprawki do konstytucji (Fift h Amendment of the Constitution 

Act). Do dziś utrzymano natomiast religijne brzmienie preambuły konstytu-

cji, w której następuje odwołanie do Trójcy Przenajświętszej35. Zamieszczone 

w niej nawiązania do konserwatyzmu społecznego widać było zarówno w jej 

artykułach dotyczących praw obywatelskich (art. 40–44), jak i tych nawiązu-

jących do dziedzictwa kultury celtyckiej, a zwłaszcza roli irlandzkiego języ-

ka, nazywanego pierwszym ofi cjalnym językiem – drugim został angielski – 

w państwie (art. 8). Pierwotne brzmienie art. 2 i 3 pokazywało z kolei wpływ 

retoryki nacjonalistyczno-irredentystycznej na rozumienie kształtu teryto-

rialnego państwa w postaci negowania faktu podziału wyspy. Ten wpisany 

do treści ustawy zasadniczej efekt geografi cznej i polityczno-prawnej prowo-

kacji był akceptowany przez ponad 60 lat. Zmiana brzmienia obu artykułów 

nastąpiła dopiero począwszy od dnia 3 czerwca 1998 r. W tym dniu weszła 

w życie Dziewiętnasta Poprawka do konstytucji (Nineteenth Amendment of 

the Constitution Act), będąca konsekwencją wspomnianego już porozumie-

nia wielkopiątkowego. W zmienionym odtąd brzmieniu obu tych artykułów 

każdej osobie urodzonej na wyspie Irlandia przyznano prawo należenia do 

narodu irlandzkiego. Równocześnie podkreślono wyłącznie pokojową drogę 

zjednoczenia wyspy będącą konsekwencją zgody większości jej mieszkań-

ców. Irlandię określono w konstytucji jako państwo suwerenne, niepodległe 

i demokratyczne (art. 5) oraz respektujące zasadę trójpodziału władzy, reali-

zowaną wyłącznie przez organy państwa wymienione w ustawie zasadniczej 

(art. 6). Powołanie urzędu prezydenta eliminowało monarchę brytyjskiego 

jako nominalną głowę państwa irlandzkiego. Równocześnie czyniło Irlandię 

34  Zob. J. Płachecki, System polityczny Irlandii: ewolucja i współczesne wyzwania, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 165–166.
35  Odwołania do religii i rolę duchowieństwa różnych szczebli w kształtowaniu treści kon-

stytucji analizuje W. Konarski, Rola Kościoła katolickiego w procesie ewolucji polityczno-ustro-

jowej niepodległej Irlandii [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych: 

Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Ofi cyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.


