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Irlandia jest dziœ domem dla ponad 100 tysiêcy Polaków, którzy
w poszukiwaniu pracy, lepszego ¿ycia i szczêœcia wyemigrowali na
Zielon¹ Wyspê. W przesz³oœci to Irlandczycy byli narodem, który
najczêœciej ucieka³ z w³asnej ojczyzny dok³adnie z tych samych powodów dla których nasi rodacy emigruj¹ dziœ z Polski. Tak by³o
równie¿ wówczas, gdy Polski i Irlandii jako niezale¿nych pañstw
nie by³o na mapach Europy.
Czy to podobieñstwo powoduje, ¿e dzieje Polski i Irlandii,
dwóch katolickich narodów, s¹ sobie bliskie? Niewygodne s¹siedztwo, w naszym przypadku najpierw Krzy¿aków, potem monarchii Hohenzollernów i w koñcu III Rzeszy z zachodniej strony, ze
strony Rosji od wschodu, a jeszcze z pó³nocy Szwedów, zaœ z po³udnia monarchii Habsburskiej, w przypadku Irlandii ogranicza
siê jedynie do wschodniego s¹siada, czyli Anglii. Polska przez kilkaset lat wci¹¿ by³a obecna na mapach Europy, w swoim szczytowym momencie potêgi siêga³a granicami od Ba³tyku a¿ po Morze
Czarne. Co znamienne i wyj¹tkowe dla naszych dziejów, nie zdobywaliœmy nowych terenów drog¹ podboju, lecz swoim wyj¹tkowym systemem politycznym oraz bardzo zrêczn¹ polityk¹ dynastyczn¹. Irlandii, z kolei, w³aœciwie nigdy na mapach œwiata jako
niezale¿nego pañstwa nie by³o. Gdy po 123 latach odzyskaliœmy
niepodleg³oœæ, Polska powsta³a na gruzach pañstw, które rozpêta³y I wojnê œwiatow¹ i j¹ przegra³y: Niemiec i Austro-Wêgier z jednej strony, z drugiej na pogr¹¿onej w krwawej rewolucji Rosji.
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Irlandia, znów zupe³nie odmiennie ni¿ Polska, wybi³a siê na niezale¿noœæ od pañstwa, które zwyciê¿y³o w Wielkiej Wojnie i by³o wówczas najwiêksz¹ potêg¹ œwiata.
O ile dla Polaków w czasach niewoli oparciem by³ nasz jêzyk,
nasza wiara i kultura oraz odwo³ywanie siê do chwalebnej przesz³oœci, o tyle sytuacja Irlandii, znów by³a inna. Jêzyk irlandzki i literatura
nie odegra³y tej roli co nasz jêzyk. Kolejny paradoks to fakt, ¿e o ile
w naszym panteonie bohaterów narodowych zdecydowan¹ wiêkszoœæ
stanowi¹ katolicy, co nie mo¿e dziwiæ skoro religia katolicka i Koœció³
s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane z Polsk¹ i jej pañstwowoœci¹, o tyle dla Irlandczyków, szczególnie w XVIII i XIX wieku, najwiêkszymi bohaterowami narodowymi s¹ protestanci.
Tych ró¿nic, które powoduj¹, ¿e losy Polski i Irlandii s¹ tak naprawdê zupe³nie od siebie odmienne, mo¿na by³oby wymieniæ jeszcze wiele. Zreszt¹, czy losy jakiegokolwiek narodu mo¿na porównywaæ do innego. Ka¿da historia jest zasadniczo inna, mimo ¿e czasem mo¿na siê w niej doszukaæ pewnych podobieñstw czy analogii.
Porównanie historii Irlandii i Polski nie jest jednak celem tej pracy.
Ksi¹¿ka przybli¿a historiê Irlandii, szczególnie historiê niepodleg³ej
Irlandii, wykazuj¹c wyj¹tkow¹ rolê, jak¹ w walce o tê niepodleg³¹,
a nastêpnie ju¿ niezale¿n¹ Éire, odegra³ Eamon de Valera. Postaæ na
tyle nietuzinkowa, na tyle charyzmatyczna i wyj¹tkowa w XX-wiecznej historii Europy, ¿e dziwiæ mo¿e, ¿e do tej pory w³aœciwie nikt
w Polsce nie pochyli³ siê nad Irlandzykiem.
Co ³¹czy tê postaæ z nasz¹ rodzim¹ histori¹ to spór i kontrowersje, jakie wci¹¿ wywo³uje. Jako ¿ywo przypomina to rodzimy spór
o Romana Dmowskiego i Józefa Pi³sudskiego, którzy przez czêœæ narodu s¹ uwielbiani, przez drug¹ czêœæ krytykowani i na odwrót. Analogicznie jest w przypadku bohatera tej ksi¹¿ki – Eamona de Valery.
Po³owa Irlandii go wielbi i podziwia, druga po³owa krytykuje.
Dziewiêtnastowieczna Irlandia czci³a bohaterów kolejno w osobach Daniela O’Connella i Charlesa Stewarta Parnella, o których
bêdzie wspomniane w dalszej czêœci ksi¹¿ki. W ubieg³ym stuleciu
na czo³o wysunê³y siê dwie postacie: Michael Collins i w³aœnie de
Valera. Collinsa, twórcê IRA, jak wiêkszoœæ przedwczeœnie zmar³ych przywódców, szybko otoczy³a gloria chwa³y i powszechnego
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szacunku. W dzisiejszej Irlandii ka¿de miejsce, maj¹ce jakikolwiek
zwi¹zek z postaci¹ Collinsa, jest odpowiednio zaznaczone pami¹tkow¹ tablic¹, wyrytym kamieniem b¹dŸ po prostu informacj¹ o jego
pobycie i okolicznoœciach z tym zwi¹zanych. Dodatkowym czynnikiem popularyzatorskim, równie¿ w Polsce, jest œwietny film w re¿yserii Neila Jordana z 1996 roku pt. Michael Collins.
Tego samego natomiast nie mo¿na napisaæ o bohaterze tej ksi¹¿ki. Gdy pyta³em kobietê, u której mieszka³em podczas pobytu w Irlandii, co s¹dzi o de Valerze, odpar³a, ¿e w jej ocenie de Valera zrobi³
dla Irlandii wiêcej z³ego ni¿ dobrego. Ka¿da irlandzka dziewczyna,
jak mi wyzna³a, w m³odoœci kocha³a siê w Collinsie i on równie¿ by³
jej bohaterem i obiektem mi³osnych westchnieñ. Z kolei w republikañskim pubie w miejscowoœci Enniscorthy we wschodniej Irlandii,
w reakcji na to samo pytanie pada ca³kiem odmienna odpowiedŸ.
Barman na dŸwiêk nazwiska de Valery od razu podnosi do góry
kciuk w geœcie sympatii, wyra¿aj¹c uznanie z charakterystycznym
irlandzkim akcentem: R e p u b l i c a n, czyli republikanin. Na temat
Collinsa – co zrozumia³e ze wzglêdu na miejsce – wypowiadaæ siê
nie chce. „O zmar³ych Ÿle siê nie mówi…”.
Na jednym z dubliñskich targów w antykwariacie z ksi¹¿kami
pytam w³aœciciela o publikacje na temat de Valery. Antykwariusz
najpierw patrzy na mnie zdziwiony, ¿e obcokrajowiec pyta w ogóle o tego cz³owieka, po czym wskazuje w³aœciw¹ pó³kê. Gdy po
pobie¿nym przejrzeniu pytam, któr¹ by mi poleci³, odpowiada pytaniem: czy chodzi mi o biografiê krytyczn¹ czy gloryfikuj¹c¹. „Najlepiej obiektywn¹” – mówiê, na co antykwariusz reaguje uœmiechem. Takich jeszcze nie napisano, powiada. De Valerê albo siê
wielbi, albo nienawidzi. „Ma³o kto jest obojêtny wobec niego, mo¿e
lepiej zainteresuj siê Michaelem Collinsem, on jest mniej kontrowersyjny” – radzi.
Dobrych rad antykwariusza z Dublina nie pos³ucha³em, czego
efektem jest niniejsza ksi¹¿ka, przedstawiaj¹ca dorobek polityczny
cz³owieka, który ca³e swoje d³ugie ¿ycie poœwiêci³ Irlandii. D³ugie,
gdy¿ de Valera okaza³ siê nadzwyczaj d³ugowiecznym i cz³owiekiem, i politykiem – prze¿y³ dziewiêædziesi¹t trzy lata, z czego ³¹cznie
ponad dwadzieœcia jeden lat jako premier, zaœ czternaœcie jako pre11
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zydent Irlandii. Wszystko wskazuje na to, ¿e to w³aœnie on wywar³
najwiêkszy wp³yw na irlandzk¹ scenê polityczn¹ ubieg³ego wieku.
Po raz pierwszy prezydentem Republiki Irlandzkiej, co prawda nieuznawanej wówczas przez wiêkszoœæ pañstw œwiata, zosta³ wybrany w 1919 roku, ale w œwiadomoœci Irlandczyków zapisa³ siê trzy
lata wczeœniej. W 1916 roku by³ jednym z przywódców Powstania
Wielkanocnego – jedynym, który ocala³. Uratowa³ go zreszt¹ tylko
fakt, ¿e mia³ szczêœcie urodziæ siê na Manhattanie w Nowym Jorku,
dok¹d w poszukiwaniu pracy wyemigrowa³a jego matka, a nie na
Zielonej Wyspie. Decyzjê o zamianie kary œmierci na do¿ywotnie
wiêzienie podjêto na szeœæ godzin przed wyznaczon¹ godzin¹ egzekucji. Gdyby wówczas zosta³ stracony, jak pozostali powstañczy
przywódcy, z pewnoœci¹ otacza³aby go podobna do reszty bojowników sympatia ze strony irlandzkiej opinii publicznej.
W 1916 roku mia³ trzydzieœci cztery lata. Gdy przekazywa³
urz¹d prezydenta swojemu nastêpcy, Erskinowi Childersowi, by³
rok 1973, a on sam mia³ lat dziewiêædziesi¹t jeden i by³ niewidomy.
Nie znajdziemy chyba w XX-wiecznej Europie drugiego polityka,
któremu by by³o dane tak d³ugo oddzia³ywaæ na losy swojej ojczyzny i którego rola w kszta³towaniu ¿ycia politycznego ojczyzny nie
koñczy siê wraz z jego odejœciem. Warto, ¿eby polscy czytelnicy poznali tego wybitnego mê¿a stanu.
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