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Recenzja książki: Paweł A. Leszczyński. (2018).  
Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją 
trwałej regulacji pokojowej. Gorzów Wielkopolski:  
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ss. 116.

Konflikt w Irlandii Północnej i jego następstwa został szeroko przedstawiony w literaturze 
polskiej –  zarówno publicystycznej, jak i naukowej. Tematyka ta budziła zainteresowanie 
w Polsce już w latach 70. i 80. XX wieku, czyli w trakcie trwania konfliktu. Dowodem są 
publikacje W. Gruszki: Ulster burzy się (1972), Konflikt w Irlandii Północnej: przyczyny, 
przebieg i perspektywy uregulowania (1977), Szmaragdy nie lubią koloru khaki, czy W. 
Konarskiego:  Nieprzejednani. Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej (1991). Wydawano 
również monografie autorów zagranicznych: reportażowy Niż nad Irlandią M. Sjogren 
i J.O. Olssona (1974) i fabularyzowaną biografię XIX-wiecznego irlandzkiego polityka 
Charlesa Stewarta Parnella autorstwa G. Bidwella pt. Niekoronowany król Irlandii (1975). 
Po 1989 r. ukazało się wiele interesujących pozycji zarówno na temat samego konfliktu 
w Irlandii Północnej, jak i historii oraz kultury Irlandii. Wspomnieć tu należy o dwóch 
monografiach poświęconych dziejom tego kraju: Historia Irlandii S. Grzybowskiego 
(1998) oraz Historia Irlandii pod red. T. Moody’ego i F.X. Martina  (1994), oraz o dwóch 
pozycjach wydanych nakładem wydawnictwa Bellona w ramach serii Historyczne Bitwy:  
Boyne 1690 autorstwa J. Wojtczaka oraz Dublin 1916 autorstwa G. Swobody. 

Monografia Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji 
pokojowej autorstwa profesora Pawła A. Leszczyńskiego, wydana w 2018 r. nakładem 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, jest najnowszą 
pozycją na temat Irlandii Północnej. Jej treść wpisuje się w zakres zainteresowań 
kierowanej przez Autora Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej 
i Środkowo-Wschodniej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego 
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Znaczenie tej publikacji 
podnoszą dodatkowo okoliczności, w których została wydana: przypadająca w 2018 r. 
20. rocznica zakończenia konfliktu oraz kontekst podjętej w 2016 r. decyzji o wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. brexit). Rocznica podpisania w 1998 r. 
Porozumienia Wielkopiątkowego pozwala na podsumowanie dwóch dekad pokoju 
w Irlandii Północnej, co nadaje recenzowanej pozycji walor nowatorski. Brexit jednakże, 
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bez wątpienia rzutujący na irlandzki proces pokojowy, zmusza do refleksji na temat 
trwałości osiągniętego 20 lat temu pokoju.   

Niewątpliwą zaletą recenzowanej publikacji jest szczegółowa analiza historyczna 
konfliktu w Irlandii Północnej oraz jego następstw. Sam jego przebieg nie stanowi 
istotnej części pracy, co nie ujmuje jej atrakcyjności. Autor skupia się na istocie procesu 
pokojowego i wprowadzonej przezeń nowej formuły funkcjonowania Irlandii Północnej 
jako autonomicznej części Zjednoczonego Królestwa. Staje się ona tym bardziej 
zrozumiała w kontekście przytoczonej wcześniej szczegółowej analizy funkcjonowania 
Irlandii Północnej w latach 1921–1998, co pozwala czytelnikowi zrozumieć w pełni 
fundamentalną zmianę, jaką przyniósł tej prowincji proces pokojowy. 

Na początku książki Paweł A. Leszczyński stawia dość odważną tezę, przewidując 
w dłuższej perspektywie zjednoczenie obu części Irlandii (Irlandii Północnej z Republiką 
Irlandii). Dowodzi, że jest ono kwestią czasu, pytając nie „czy”, ale „jak” i „kiedy”. Co 
więcej Autor pokusił się nawet o próbę określenia przybliżonego terminu zjednoczenia, 
sugerując rok 2037, na który przypada stulecie proklamowania Konstytucji Irlandii. 
Moim zdaniem teza wydaje się dość kontrowersyjna i przedwczesna, zważywszy na wciąż  
relatywnie niskie poparcie wśród ludności Irlandii Północnej dla idei unifikacji.

Omawiana pozycja składa się z wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, wykazu 
skrótów, wykazu źródeł oraz trzech aneksów zawierających wykazy: premierów Irlandii 
Północnej,  gubernatorów Irlandii Północnej oraz  sekretarzy stanu ds. Irlandii Północnej.  

W rozdziale pierwszym P. A. Leszczyński przedstawił ogólną charakterystykę 
geograficzno-demograficzną Irlandii Północnej, rys historyczny konfliktu oraz 
szczegółową statystykę religijną mieszkańców regionu. To właśnie ten ostatni segment 
stanowi ciekawą i nieporuszaną we wcześniejszych publikacjach kwestię. Autor 
dokładnie analizuje stosunek ludności obu wyznań do praktyk religijnych i jego wpływ 
na preferencje polityczne. Ma to wielkie znaczenie dla zrozumienia istoty konfliktu, 
powszechnie (choć jak słusznie dowodzi P. A. Leszczyński – nie do końca poprawnie) 
uznawanego za religijny. Autor analizuje wpływ Kościoła katolickiego i kościołów 
protestanckich na politykę Irlandii Północnej. Obala też lub koryguje część stereotypów 
związanych z jednoznacznym utożsamianiem katolików z sympatiami republikańskimi 
i protestantów z lojalistycznymi. Rozpatrując istotę konfliktu,  cytuje interesujące 
spostrzeżenie S. Wolfa, badacza z Keele University, który wyróżnia nie jeden, a pięć 
konfliktów w Irlandii Północnej: pierwszy – między obu społecznościami:  katolicką 
i protestancką; drugi –  między społecznością katolicką a państwem brytyjskim; trzeci –  
między unionistami a Republiką Irlandii; czwarty –  między Wielką Brytanią a Republiką 
Irlandii (spór terytorialny); i wreszcie piąty –  między unionistami a państwem brytyjskim.

Rozdział drugi poświęcony jest analizie prawnoustrojowego systemu Irlandii 
Północnej od jej powstania w 1921 do 2017 r. Autor przedstawia zarys systemu 
politycznego tej prowincji, poświęcając wiele uwagi mało znanym faktom oraz 
deformacjom i anomaliom, dzięki którym protestancka większość zyskała supremację nad 
katolicką mniejszością. Zwraca uwagę na praktykę manipulowania granicami okręgów 
wyborczych (gerrymandering) możliwą do stosowania dzięki hermetycznie podzielonym 
dzielnicom miast zamieszkanych przez katolików i protestantów. W połączeniu z de facto 
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jednopartyjnym systemem politycznym (unikatowym w skali Europy Zachodniej) ustrój 
Irlandii Północnej stanowił przykład deformacji demokracji, miejscami niepokojąco 
zbliżonej do części rozwiązań polityki apartheidu.

Rozdział trzeci monografii Autor poświęca roli kościołów w czasie konfliktu, 
negocjacji pokojowych i okresie po podpisaniu Porozumienia Wielkopiątkowego. Jest 
on zdecydowanie najoryginalniejszym fragmentem i pierwszą tak pogłębioną analizą 
tej tematyki w polskim piśmiennictwie naukowym. Po przeczytaniu rozdziału trzeciego 
czytelnik zyskuje szeroki obraz funkcjonowania kościołów na wyspie Irlandii, dalece 
odbiegający od ugruntowanego stereotypu „katolickiej Irlandii” i „protestanckiego Ulsteru”. 
Autor charakteryzuje strukturę dwóch największych kościołów w Irlandii: Kościoła 
katolickiego oraz Kościoła Irlandii (autonomicznej części Kościoła anglikańskiego). 
Przedstawia też pokrótce profil innych kościołów protestanckich obecnych w Irlandii. 
Opisuje ekumeniczne próby pojednania między obu społecznościami podejmowane 
w trakcie trwania konfliktu, jak również w latach wcześniejszych. Przytacza wspólne 
deklaracje hierarchów obu kościołów, potępienie aktów przemocy, przedsięwzięcia 
ekumeniczne, rezolucje i próby dialogu, ale również przypadki aktywnego włączania się 
duchownych w proces negocjacji pokojowych. 

W rozdziale czwartym Autor przedstawił założenia podpisanego w 1998 r. Porozumienia 
Wielkopiątkowego, kończącego konflikt w Irlandii Północnej i wprowadzającego nowy 
ustrój polityczny prowincji oraz implikujący zmiany polityczne w Wielkiej Brytanii 
i Republice Irlandii. Chronologicznie przedstawił wydarzenia ostatnich dwóch dekad, 
kładąc nacisk na wciąż aktywną działalność dysydenckich ugrupowań terrorystycznych 
zarówno republikańskich, jak lojalistycznych. 

W rozdziale piątym P. A. Leszczyński pokusił się o przedstawienie scenariuszy rozwoju 
sytuacji politycznej Irlandii Północnej z uwzględnieniem kontekstu brexitu. Obalił 
cztery z sześciu scenariuszy nakreślonych przez W. Gruszkę w połowie lat 80. (powrót 
do sytuacji sprzed 1969 r., zniesienie autonomii Irlandii Północnej, proklamowanie 
niepodległości Irlandii Północnej, korekta granic Irlandii Północnej i relokacja ludności). 
Dwa ostatnie scenariusze (rząd lokalny tworzony przez obie społeczności, zjednoczenie 
Irlandii) są zdaniem Autora najbardziej prawdopodobne. Wariant wspólnego rządu 
funkcjonuje (z przerwami) od 1998 r., zaś zjednoczenie możliwe będzie wyłącznie dzięki 
zagwarantowaniu północnoirlandzkim protestantom szerokiej autonomii politycznej. 
Autor kreśli dość szczegółowy scenariusz wzajemnych relacji obu społeczności w ramach 
zjednoczonej Irlandii powołując się m.in. na casus Cypru i Libanu.

Recenzowana monografia zachowuje wysoki poziom merytoryczny. Błąd na s. 52 
w kontekście osoby gubernatora stanu Massachusetts Elbridge’a Gerry’ego (Autor podaje 
rok 1912, podczas gry właściwy jest 1812) zaliczyć należy bardziej do tzw. literówki. 
Bardziej problematyczny jest brak konsekwencji w stosowaniu niektórych pojęć. 
Autor wymiennie używa terminów „Ulster” i „Irlandia Północna”, co miejscami nie ma 
uzasadnienia merytorycznego. Choć w dalszej części monografii czytelnik odnajdzie 
wyjaśnienie szerszego znaczenia terminu „Ulster” jako krainy historycznej złożonej 
z 9 hrabstw, wrażenie tożsamości tych pojęć pozostaje. Oddając sprawiedliwość P. A. 
Leszczyńskiemu, trzeba nadmienić, że jest to błąd dość powszechne powielany zarówno 
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w publicystyce, jak i w niektórych pracach naukowych. Przyczynia się do niego zapewne 
również szerokie używanie terminu „Ulster” na przykład w nazewnictwie partii 
politycznych czy ugrupowań paramilitarnych.

Autor we wstępie używa dość nieprecyzyjnego określenia „proirlandzcy nacjonaliści”, 
wyjaśniając je dopiero na dalszych kartach książki (s. 18). Stosuje też dość specyficzne 
terminy, jak „londyńska Izba Gmin” lub „Westminster mniejszościowy”(s. 7).

Nie do końca precyzyjna jest również informacja o przypadającym na rok 2016 40-leciu 
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią (s. 8). W istocie w 1976 
r. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Irlandii nawiązały stosunki na szczeblu 
ambasad, ale warto przypomnieć, że już w 1929 r. Wacław Tadeusz Dobrzyński został 
Konsulem Generalnym Polski w Irlandii. Irlandia utrzymywała też stosunki z Rządem 
RP na Uchodźstwie do 1958 r., kiedy zamknięto polski konsulat w Dublinie. 

Słabszą jej stroną pracy jest jej warstwa redakcyjna. Osobiście nie znajduję uzasadnienia 
dla częstego stosowania w monografii skrótowca „UK” wymiennie z  terminem „Wielka 
Brytania”. Być może na skutek zmian językowych „UK” zyska w polszczyźnie miejsce 
porównywalne np. do „USA”, ale dziś moim zdaniem jest zbędnym makaronizmem. 
Zastanawiająca jest też widoczna słabość Autora do zdań wielokrotnie złożonych 
i cudzysłowów. W monografii Autor stosuje też kolokwializmy, które osłabiają nieco 
naukowy wydźwięk publikacji, np.: „Majstrowanie przy ustalaniu granic” (s. 33). 
Miejscami nie stroni również od języka właściwego bardziej publicystom i dziennikarzom, 
np.: „Kim był człowiek, który całe lata niestrudzenie sypał przysłowiowy piasek w tryby 
rodzącego się w wielkich bólach procesu pokojowego w tytułowej krainie?” (s. 39), lub: 
„Istotne jest wzmacnianie po obu stronach w Ulsterze postaw pokojowych, a także 
umiarkowania i budowania mostów (...)” (s. 87).

Ewidentną słabością publikacji jest brak grafik, wykresów i zestawień tabelarycznych, 
które podniosłyby z pewnością jej atrakcyjność wizualną i poziom merytoryczny. 
Na przykład zestawienie preferencji narodowościowych związanych z deklarowaną 
przynależnością do któregoś z wyznań albo opinie na temat przyszłości politycznej 
Irlandii Północnej zamieszczone na stronach 15 i 16 byłyby znacznie czytelniejsze, gdyby 
przedstawić je w formule tabeli czy wykresu. 

Powyższe uwagi nie umniejszają jednak wartości merytorycznej monografii i jej 
niewątpliwego nowatorstwa. Objawia się ono przede wszystkim w rozdziale trzecim, 
w którym Autor przedstawia po raz pierwszy na tak dużą  skalę w piśmiennictwie polskim 
opis struktury i charakterystykę najważniejszych kościołów w Republice Irlandii i Irlandii 
Północnej. Autor podaje też bardzo ciekawe przykłady dyskryminacji protestantów 
przez katolików w niektórych regionach Irlandii Północnej. W literaturze bardzo rzadko 
wspomina się o tych zjawiskach, tworząc czarno-biały obraz, w którym protestancka 
większość jest zawsze opresyjna, a katolicka mniejszość zawsze przedstawiona w roli ofiary.

Mocną stroną monografii jest szczegółowa analiza preferencji religijnych 
mieszkańców Irlandii Północnej i ich wpływu na poglądy polityczne. Autor przytacza 
badania statystyczne dotyczące identyfikacji religijnej mieszkańców Irlandii Północnej 
oraz analizuje zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich 50 lat. Szczegółowo analizuje 
korelacje wyznaniowe z preferencjami wyborczymi, przytacza badania dotyczące afiliacji 
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wyznaniowej kandydatów na radnych w wyborach lokalnych. W mojej ocenie P. A. 
Leszczyński słusznie zauważa, że zmiana nastawienia protestantów z Irlandii Północnej 
do Republiki Irlandii wynika  m.in. ze zmian w łonie Kościoła katolickiego w Irlandii 
spowodowanych przemianami obyczajowymi w latach 90 XX wieku. Pozwala to lepiej 
zrozumieć, dlaczego przez wiele dekad w Irlandii Północnej utożsamiano protestantyzm 
z obroną tradycyjnych wartości i relacji z Wielką Brytanią.

Autor bardzo umiejętnie i trafnie prezentuje opinie innych naukowców oraz 
uczestników opisywanych wydarzeń, odnoszących się do istoty konfliktu i procesu 
pokojowego w Irlandii Północnej. Obok wspomnianej wyżej analizy S. Wolfa, bardzo 
interesująca jest cytowana uwaga byłego brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira o naiwnym 
oczekiwaniu obu stron konfliktu na zwycięstwo w sytuacji, w której zwycięstwo nie 
było po prostu możliwe. Wypowiedź ukazuje uniwersalny i niebezpieczny mechanizm 
przejmowania narracji oraz nadawania biegu wypadkom przez radykałów przy biernej 
postawie zdroworozsądkowej większości. 

Weryfikując scenariusze rozwoju sytuacji politycznej w Irlandii Północnej, P. A. 
Leszczyński  za najbardziej prawdopodobny uznaje zjednoczenie Irlandii, uwzględniając 
długofalowość i wielowarstwowość tego procesu. Autor ukazuje skomplikowaną sytuację 
obu części wyspy Irlandii przez pryzmat bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że obie 
części wyspy Irlandii mają dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego 
skrajnie odmienny status. Republika Irlandii jest państwem neutralnym, zaś Irlandia 
Północna jako część Zjednoczonego Królestwa jest częścią paktu NATO. Hipotetyczne 
zjednoczenie Irlandii musiałoby się wiązać z demilitaryzacją Irlandii Północnej lub 
koniecznością rewizji irlandzkiej polityki neutralności. Autor słusznie zauważa, że 
zarówno w Republice Irlandii, jak i w Irlandii Północnej obecne były elementy państwa 
wyznaniowego. Paradoksem jest, że protestanci z Irlandii Północnej z jednej strony 
obawiali się wpływów politycznych Kościoła katolickiego, a z drugiej desygnowali 
na stanowisko premiera rządu autonomicznego… pastora oskarżanego o fanatyzm 
religijny.

Choć zgodzić się wypada z opinią Autora, że powrót do skali konfliktu sprzed 1998 
r. jest mało prawdopodobny, skala napięć społecznych w Irlandii Północnej nadal jest 
znacząca. W mojej ocenie P. A. Leszczyński  zbyt łatwo  oddala możliwość powrotu 
konfliktu do Irlandii Północnej. Proces zjednoczenia Irlandii, jakkolwiek możliwy, niesie 
za sobą znaczące ryzyka eskalacji napięć wciąż podzielonego społeczeństwa. 

Monografia profesora Leszczyńskiego stanowi niewątpliwie jedną z pierwszych 
publikacji w Polsce, która zwraca uwagę na problem niemal zupełnie niedostrzegany 
wcześniej – protestanckich zwolenników zjednoczonej Irlandii oraz probrytyjsko 
nastawionych katolików. Choć obie grupy wciąż stanowią margines społeczeństwa Irlandii 
Północnej, ich istnienie przeczy uproszczonym tezom, które do dziś rzutują na obraz 
konfliktu. To właśnie obalenie owych tez i stereotypów jest niewątpliwie najmocniejszą 
stroną monografii.


