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Abstrakt 

Práce se primárně věnuje otázce vzniku a vývoji Irské republiky v politickém slova smyslu. 

Pro lepší pochopení klíčových událostí, jako je Velikonoční povstání či válka o nezávislost, je 

ponechán prostor pro vysvětlení předchozího historického a politického kontextu. Ten 

zahrnuje i stručný nástin irsko-britských vztahů ze starší historie tohoto soužití. Pro práci 

ovšem budou stěžejní události především z počátku 20. století. Důraz je kladen na irské 

vnímání republiky a jeho proměny v průběhu revolučních let plných potíží. Podrobně bude 

sledovat vývoj v časovém úseku 1916-1923. Práce bude zakončena vysvětlením různých 

přístupů k Irské republice a bude poukázáno na skutečnosti, které se od Velikonočního 

povstání změnily, a které naopak přetrvaly jako odkaz zakladatelů Irské republiky. 

 

Klíčová slova: Irská republika, Irský svobodný stát, Velikonoční povstání, válka o 

nezávislost 

 

 

Abstract 

This thesis focuses primarily on the question of establishment and development of the Irish 

Republic in a political sense. For a better understanding of the key events such as Easter 

Rising or War of Independence, space is left for an explanation of previous historical and 

politics context which encompasses a brief outline of relations between Ireland and Britain in 

the earlier history of their stance. The thesis itself will be primarily concerned with the events 

that occurred slightly before and after the beginning of the 20
th

 century. Emphasis is put on 

the importance of the Irish understanding of the Republic and its changes during the 

revolution years full of strikes. We will proceed to analyse the period between years 1916-

1923. The whole thesis ends with an explanation of various approaches of the republic and 

points out facts which changed since Easter Rising and on what remained unchanged as a 

legacy of founders of the Irish Republic. 

 

Keywords: Irish Republic, Irish Free State, Easter Rising, War of Independence 



 
 

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

1. Aspekty irské historiografie ................................................................................................. 12 

2. Historický kontext ................................................................................................................ 14 

2.1 Irsko–britské vztahy do počátku 19. století .................................................................... 14 

2.2 Irsko–britské vztahy a události předcházející roku 1916 ............................................... 15 

3. Irské nacionalistické tendence  ke konci 19. století a na počátku  20. století. ..................... 20 

3.1. Irský republikanismus .................................................................................................... 22 

4. Velikonoční povstání ............................................................................................................ 25 

4.1 Rozbor proklamace republiky......................................................................................... 28 

4.2 Vezestup a pád republiky................................................................................................ 29 

5. Válka o nezávislost ............................................................................................................... 33 

5.1 Vypuknutí války ............................................................................................................. 36 

6. Vyjednávání anglo–irské smlouvy ....................................................................................... 39 

6.1 Vyjednávání irské delegace ............................................................................................ 41 

6.2 Poslední změny před podpisem ...................................................................................... 46 

6.3 Rozbor hlavních bodů podpepsané verze smlouvy ........................................................ 48 

6.4 Ratifikace ........................................................................................................................ 49 

7. Občanská válka .................................................................................................................... 51 

Závěr ......................................................................................................................................... 55 

Bibliografie ............................................................................................................................... 60 

Příloha č.1 ................................................................................................................................. 62 

Příloha č. 2 ................................................................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam zkratek 

DMP - Dublinská metropolitní policie (Dublin Metropolitan Police) 

GA - Gaelská liga (Gaelic League) 

GAA - Gaelská atletická asociace (Gaelic Athletic Association) 

GPO - Hlavní pošta (General Post office) 

ICA - Irská občanská armáda (Irish Citizen Army) 

IPP - Irská parlamentní strana (Irish Parliament Party) 

IRA - Irská republikánská armáda (Irish Republican Army) 

IRB - Irské republikánské bratrstvo (Irish Republican Brotherhood) 

IV - Irští dobrovolníci (Irish Volunteers) 

RIC - Irská královská policie (Royal Irish Constabulary) 

SF - Sinn Féin (My sami). 

UCD - University College Dublin 

UVF – Ulsterský dobrovolnický sbor  (Ulster Volunteer Force) 



7 
 

Úvod 

 

Počátek 20. století se nesl v duchu početných zvratů. Rozsáhlé územní změny po ukončení 

první světové války daly možnost vzniku mnohým demokratickým republikám po celé 

Evropě. Nově vzniklé státy, mnohdy vytvořené z rozpadlých impérií, měly konečně šanci 

uplatnit svou nezávislost. Irsko jako součást Britského impéria také toužilo osamostatnit se od 

svého kolonizátora, ovšem územní změny na kontinentu mu nepřinesly tolik výhod jako 

jiným státům.  

Irsko bylo v poněkud složitější situaci než např. nástupnické státy, které přišly po rozpadu 

Rakouska–Uherska. Britské impérium se na počátku 20. století k rozpadu nemělo a nemělo 

ani tendence dobrovolně opustit svou první a nejbližší kolonii. Irsko se tak muselo pustit do 

boje nejen s Británií, ale poté se ukázalo, že i s vlastními obyvateli, ať už bychom tímto 

označením mysleli protestantské potomky přistěhovalců či zásadní názorové neshody o 

podobě státního zřízení napříč irským obyvatelstvem. Protestantskou baštou se stala 

severovýchodní část ostrova, přesně vzato několik hrabství části tzv. Ulster. Cesta ke vzniku 

Irské republiky byla tak velmi trnitá a trvala mnoho let. 

Irský ostrov, který byl po mnoho století pod nadvládou Británie, provedl mnoho pokusů o 

dosažení samostatnosti již před začátkem století. Pro tuto práci budou ovšem stěžejní události, 

které se odehrály mezi lety 1916 až 1923. Jedná se o část tzv. „irské revoluční dekády“. 

V těchto letech se odehrály důležité momenty irské historie, jako je Velikonoční povstání, 

válka za nezávislost, rozdělení ostrova na „jižní“ a „severní“ část, přerod z kolonie na 

dominium a velmi krvavá občanská válka.  

Všechny tyto události do značné míry ovlivnily následující vývoj země na několik dalších 

desítek let dopředu. Ke klíčovým postavám v těchto výbušných letech neodmyslitelně patří 

jména jako Eamon de Valera, Michael Collins, Arthur Griffith či v případě počátků našeho 

sledovaného období Patrick H. Pearse a James Connolly. Ostatní důležité postavy budou 

podrobněji rozebrány v příslušných částech a rozhodně nebudou opomenuty. Právě 

Velikonoční povstání zapříčinilo jeden z nejvýznamnějších názorových posunů ve 

společnosti. Vyburcovalo irskou společnost, ale co je pro tuto práci důležitější, byla vyhlášena 

republika. Již na přelomu století na ostrově docházelo k uskupování různých nacionalisticky 

zabarvených skupin, které hlásaly návrat ke kořenům, irské literatuře, jazyku a hlavně se 
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chtěly osamostatnit od Britů. Nebylo úplně jednoznačné, do jaké míry „osamostatnění“ bylo 

chápáno jako vznik nového státního zřízení. Před Velikonočním povstáním např. byla dlouho 

projednávanou variantou větší autonomie na ostrově, ovšem formálně stále pod Británií.  

 Na Velikonoce roku 1916 se některé z těchto nacionalistických a paramilitaristických skupin 

spojily a za velkých zmatků a nešťastných nedorozumění obsadily hlavní poštu v Dublinu, 

kde vyhlásily Irskou republiku. Povstání trvalo necelý týden, došlo k bojům v hlavním městě, 

které byly potlačeny britskou armádou, povstalci byli zatčeni, město zničeno, společnost 

rozpolcena. Ačkoliv tato kapitola skončila fiaskem, hojně podpořila nacionální mýtus a 

symbolickou hodnotu založení republiky. Neustálé prolínání minulosti s přítomností pak 

může vést k pocitu, že v Irsku se o budoucnosti nemluví tolik jako o minulosti, která má ale 

v přítomnosti stále zásadní roli.  

Musíme si uvědomit, že názory obyvatel se měnily v závislosti na kontextu. Před vypuknutím 

první světové války byly nálady ve společnosti jiné než v jejím průběhu nebo např. při 

vyjednávání anglo–irské smlouvy. Irsko tehdy při vyjednávání ve Westminsteru nevybojovalo 

úplnou nezávislost, ale pohnulo se ze statutu kolonie na statut tzv. britského dominia. Irové 

dostali poměrně velkou míru autonomie, ale fakt, že formální hlavou státu zůstal i nadále 

britský panovník a členové parlamentu, že museli přísahat věrnost koruně při nástupu do 

úřadu, byl jednoduše nepřekonatelný problém. 

Za stěžejní událost své práce považuji dvě zásadní události. První z nich je již několikrát 

zmíněné Velikonoční povstání z roku 1916, které podrobněji popíši a budu analyzovat 

důležitý dokument známý jako „Proclamation of the Republic“. Tímto dokumentem byla 

vyhlášena Irská republika a prozatímní vláda v první den povstání. Druhá zásadní událost, 

která velmi ovlivnila vnímání Irské republiky, je vyjednávání o tzv. anglo–irské smlouvě. 

Celému procesu vyjednávání přikládám velkou vážnost, jelikož předurčil následnou podobu 

Irského svobodného státu. Nově vzniklý stát se postupně měnil v návaznosti s vypuknutím 

občanské války.  

Jednotlivé události v našem popisovaném období čím dál více umocňovaly onen ideologický 

zmatek mezi termíny gaelský, křesťanský, katolický a irský. Doba, kdy byl republikanismus 

považován spíše za revoluční nacionalismus, než za reálný způsob vlády a stabilního státního 

zřízení. Demokracie, republikanismus, nacionalismus. Pod těmito hesly se skrývá ledacos a 

Irové si je vypůjčovali, jak se jim hodilo. Když při Velikonočním povstání Patrick H. Pearse 

obřadně vyhlásil Irskou republiku, deklaroval ji jako svobodnou, sjednocenou a gaelskou. 
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Tyto přívlastky se staly mantrou následujících generací, které se upínaly ke svobodnému 

Irsku.  

Nabízí se tedy otázka, jak mělo vypadat toto svobodné, nezávislé, sjednocené Irsko? K jakým 

ideálům se republikánské tendence upíraly a proč bylo tak složité je naplnit? Jaké aspekty 

ovlivnily samotný název země a proč v něm slovo „republika“ tak dlouho nefigurovalo? 

V období po podepsání anglo–irské smlouvy byl národ rozdělen na dva tábory. Přívrženci 

smlouvy – umírněnější, kteří brali nastalou situaci dominia jako stav, od kterého se lze 

odrazit. Věřili, že je to dobrý směr ke vzniku nezávislého státu. Zatímco odpůrci smlouvy, 

radikálnější, kteří se nehodlali vzdát svých republikánských ideálů, které stav po roce 1921 

nesplňoval. Tato neshoda vedla nejen ke kruté občanské válce, ale přinesla změny, které jsou 

do značné míry viditelné dodnes. Jakým způsobem si Irové počínali v prvních letech Irského 

svobodného státu a jak se u nich vyvíjela ona republikánská tradice a čím byla do značné míry 

ovlivněna?  

Je zároveň nutné si uvědomit, že irská politická historie je velmi komplikovaný obor, který 

má v sobě ukryt mnoho kontroverzí a nejasných okamžiků. Mnoho z nich rezonuje v irské 

společnosti do dnešní doby. Jak je vysvětleno v první historiografické kapitole, je důležité 

pochopit, že např. současnou irskou situaci či situaci na počátku minulého století, kterou se 

v práci zabývám, není možné vysvětlovat bez historického exkurzu.  

Pro účely své práce hodlám využívat některé materiály, které jsem nasbírala za dobu svého 

výměnného studia na katedře Irské historie na University College Dublin (UCD). Jedná se 

především o texty z historických seminářů, které jsem navštěvovala. Skvělé jsou i sbírky Irské 

národní knihovny a Národní knihovny ČR v pražském Klementinu. V práci budou 

analyzovány dva primární prameny. Prvním je vyhlášení republiky z roku 1916 a druhým je 

anglo–irská smlouva z roku 1921. Důležitým zdrojem, ze kterého budu čerpat informace o 

vyjednávání smlouvy, je kniha Peace by ordeal od F. Pakenhama. Tato kniha byla poprvé 

vydána v roce 1935 a jedná se o detailní popis vyjednávacích procesů, prokládán 

stenografickýmy záznamy z vyjednávání z roku 1921. 

 K dokreslení historických okamžiků budu využívat některé konkrétní rozhovory mezi 

politickými špičkami britské či irské strany, výroky revolucionářů či důležitých osobností. 

Tyto citace budu obvykle čerpat z historických knih pojednávajících o daném období. 

Vzhledem k tématu jsem nucena konstatovat, že odbornější literatura v českém jazyce 
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prakticky není, v anglickém jazyce se ovšem vyskytuje poměrně mnoho pramenů, které budu 

využívat. Pracuji tedy téměř výhradně s anglickou literaturou.  

Mnoho knih a odborných článků, ze kterých budu čerpat, je sepsáno významnými kapacitami 

právě z University College Dublin, která je v současné době největší univerzitou v Irsku. 

UCD má velmi uznávanou katedru Irských dějin a rozsáhlé historické archívy, za jejichž 

pomoci vzešlo mnoho stěžejních historických děl. Zároveň se jedná o původní katolickou 

univerzitu. Být v Irsku katolíkem neznamená pouze náboženské vyznání, ale z historického 

hlediska se tak bralo, že dotyčný jedinec je zároveň i etnický Ir. V neposlední řadě bych 

chtěla zmínit, že z této univerzity pochází, ať už jako absolventi či jako vyučující, mnoho 

význačných osobností, které sehrály důležité role jednak v rovině historické, politické, ale i 

literární, např. některé osobnosti Velikonočního povstání jsou úzce spojovány s touto 

univerzitou.  

Co se metodologického rámce týče, metodu pro následující práci jsem se rozhodla koncipovat 

jako historickou analýzu nejen literatury, která byla o událostech sepsána, ale také z dobových 

dokumentů a výpovědí a historických záznamů. Vzhledem k tomu, že se zabývám moderními 

dějinami, je dochováno mnoho osobních výpovědí, ať už se jedná o záznamy z výslechů či 

paměti lidí, kteří sledované události zažili. Nevýhodou ovšem je, že od velké části mého 

sledovaného období ještě neuplynulo 100 let a tudíž některé materiály nejsou ještě plně 

zpřístupněny. Můžeme tedy za pár let očekávat přísun nových zdrojů, které nejsou v současné 

době ještě k dispozici. Literatura k tématu stále vychází, troufám si říci, že bádání v tomto 

ohledu ještě není ukončeno. Zároveň některá témata mé práce, např. občanská válka a obecně 

rok 1922, jsou stálé živá a svým způsobem kontroverzní i v současné době. Jedná se svým 

způsobem o „neukončenou kapitolu“ irských dějin, je proto potřeba s touto informací také 

pracovat a podle toho přistupovat k tématu.  

Jsem toho názoru, že na základě zmíněných materiálů nejlépe postihnu danou problematiku. 

V rámci textu budu v závorkách obvykle psát buď irskou variantu názvu či jména, pokud se 

objevuje v různých podobách i v literatuře. Zároveň stejným způsobem budu psát zkratky 

organizací. Tento systém jsem zvolila pro větší přehlednost v samotném textu, ačkoliv na 

počátku je připojen seznam zkratek, které se v práci vyskytnou. Všechny překlady v práci 

jsou mým dílem, originální text je vždy citován v poznámce pod čarou. Pro vystižení irského 

koloritu jsem se rozhodla do práce k některým kapitolám přidat korespondující citáty 

stěžejních osobností a objevuje se zde i báseň. Báseň je jedinou výjimkou, která je ponechána 
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pouze v originálním anglickém znění, bez českého překladu. K tomuto možná netradičnímu 

kroku jsem se rozhodla proto, že zastávám názor, že literární a folklórní památky jsou v Irsku 

důležitou součástí nejen historického dědictví. Zároveň si myslím, že se jedná i o vyjádření 

mnohých nacionalistických tendencí a sounáležitosti s rodným ostrovem.  
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1. Aspekty irské historiografie 

 

Mnoho Irů zaujímá poněkud specifický postoj k historii své země. Minulost je v Irsku 

neustále živou složkou současnosti. Pro pochopení klíčových událostí, kterým se budu 

v následujících kapitolách věnovat, je zásadní pochopit prvopočáteční rozkol mezi Británií a 

Irskem. Z toho důvodu je nutné osvětlit vybrané starší historické události, které později 

pomohou osvětlit některé politické i historické postupy v modernějších dějinách.  

Jak se s oblibou poukazuje, žádný Ir, který píše o moderní historii své země, se nedokáže 

vyvarovat pocitu jistého zapojení do historického dění. Téměř každý bude mít své silné 

argumenty ohledně irského historicko–politického dění. Zda se mu podaří vybalancovat tuto 

rozpolcenost, či dokážeme v knihách identifikovat autorovy osobní prefernce, je již věc 

druhá.
1
 Zároveň je potřeba uvědomit si nutnost každého autora stanovit si užívané pojmy. Ne 

všechny jsou bezvýhradně korektní, avšak i přesto se běžně používají, jako např. označení 

„Ulster“, což je nepřesný pojem, většinou poukazující na Severní Irsko, nebo pojem „jižní 

Irsko“ jako označení Irské republiky. Ani samotný název státu není tak jednoduché užívat, 

jelikož se v průběhu let zásadně proměňoval. Častokrát se setkáme s různými variantami 

irských názvů a jmen, kdy po pečlivém prozkoumání např. zjistíme, že dva rozdílé názvy 

znamenají totéž. U každého autora najedeme specifický styl, jakým bude užívat poměrně 

choulostivou terminologii,  nebo kterým událostem bude přikládat větší váhu. 

Historik Roy Foster dokonce rozvinul teorii, že celá Irská historie je „příběh“. Máme zde 

počátek, bez kterého nemůžeme pochopit prostředek, a hlavně zde máme velké finále, které 

zakončí vyprávění. Ani nelze zmínit celou kulturu všech irských hrdinů, padouchů, zápletek, 

hostujících postav a celé spektrum dalších atributů příběhu. Irská historie je často 

doprovázena mýty, básněmi či folklórními písněmi, které podněcují nacionální cítění, což 

přirozeně podporuje irský nacionalismus jako způsob života. Z jedné písně je pak možné se 

dozvědět historické dění za 600 let dříve než skončí čtvrtá sloka.
2
 Foster dokonce zašel tak 

daleko, že svou teorii o „Irské pohádce“ podrobil analýze na základě strukturalizovanách 

bodů od ruského lingvisty Vladmira J. Proppova, který se zabýval právě zkoumáním lidových 

příběhů a pohádek.
3
 

                                                             
1
 MURPHY, John A. Ireland in the Twentieth Century.1975 Předmluva. 

2 Příkladem takové písně může být skladba „You’ll Never Beat The Irish“ od skupiny The Wolfe Tones.  
3
 FOSTER, Roy F.  The Irish Story -Telling tales and making it up in Ireland. 2001, s 2-5. 
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Nelze ale tvrdit, že irská historie se skládá pouze z „příběhů“ či mýtů. Revizinostické 

tendence se ukázaly ale spíše až ke konci 20. století, kdy některá historická „dědictví“ nebyla 

úplně to, co by Irsko potřebovalo. Např. v 60. letech při oslavách výročí Velikonočního 

povstání byl vyhozen do povětří Nelsonův sloup, který stál přímo před hlavní poštou 

v Dublinu. O jeho zničení se snažili již rebelové v roce 1916 při povstání, ovšem neúspěšně. 

Stát se postupně začal silně vymezovat vůči akcím Irské republikánské armády (Irish 

Republican Army, IRA) či jejích následovatelů a pokračovatelů. Takovéto následovnické 

organizace obvykle rády tvrdily, že bojují za nacionální zájmy. Ve spojitosti s tzv. Nepokoji, 

jak je často oznáčován konflikt v Severním Irsku v 70. letech 20. století, byla snaha primárně 

nevyzdvihovat „kult zbraní a násilí“ (hlavně období 1916 – 1922), který formoval stát na 

počátku století.  

Postupně se začalo ustupovat od nacionalismu a republikánských tradic, které byly předtím 

poměrně dost oslavovány. Mýty a tradice již nebyly natolik hnací silou, jako tomu bylo 

v předchozích letech. Ve chvíli, kdy Irsko nabylo svou úplnou nezávislost na Británii, se 

muselo začít potýkat samo se sebou. Jako národ, který strávil stovky let předtím bojem proti 

sousednímu státu, najednou neměl svou klíčovou agendu. Irsko se muselo vypořádat se svou 

vlastní historií než se mohlo posunout dál. 
4
Osobně si myslím, že se se svou historií 

vypořádávají dodnes. Mnoho konfliktů je spíše „uspaných“ nežli vyřešených a stačí jim 

poměrně malá „rozbuška“ k tomu, aby se obnovily. Ať už bychom měli na mysli severoirský 

konflikt či sjednocení země, nevyřešenost občanské války atd. V současné době toto tvrzení 

např. podtrhuje Brexit a problematická „irská pojistka“. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 McCAFFREY, Lawrence J. Ireland from colony to nation-state. 1979 s.150-151. 
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2. Historický kontext 

  

„Anglické nesnáze se stávají irskou přležitostí“
5
 

 

2.1 Irsko–britské vztahy do počátku 19. století 

Irský ostrov je z geografického hlediska poměrně vystrčený kus pevniny na opravdové 

periferii Evropy. Ze západu teoreticky sousedí s americkým kontinentem a z východu 

s Velkou Británií. Z pohledu Británie bylo Irsko často chápáno jako „zadní vrátka“, tudíž se 

snažila území držet pod svou správou. Taktéž Britům nebylo úplně po chuti, že tak malý 

ostrov kousek od nich je osídlem cizím národem, který by mohl představovat potenciální 

hrozbu. Historie irsko-britských vztahů je komplikovaná záležitost a nevraživost, která mezi 

těmito národy panuje dodnes, se datuje mnoho století zpět. Zásadní zlom pro Irsko nastal, 

když se počátkem května roku 1169 vylodila na ostrov první normanská vojska. Tato vojska 

zemi dobila a později se zde i usadila. Tím započala nadvláda „Britů“ nad Irským ostrovem, 

která trvala víceméně následujících 800 let.
 6
 

Za kruté vlády tudorovské dynastie nepokoje na ostrově přerostly do náboženské roviny. Za 

dobu vlády čtyř panovníků této dynastie se postarali o to, že Irsko bylo pod kontrolou 

centrální vlády, která byla zcela anglická. Jindřich VIII. poměrně šikovně vládl Irsku 

prostřednictvím Královské irské rady, která neustále nabírala na moci a byla trvale usídlena 

v Dublinu. V roce 1541 Jindřich VIII. získal korunu a byl prohlášen králem Irska, byl zároveň 

prvním, kdo se ujal vlády pod tímto titulem.
7
 Jindřich VIII. se pokusil o reformaci církve, tak 

jak tomu učinil i v Anglii, v Irsku se mu to ovšem nepovedlo. Konzervativní katolická církev 

se na ostrově udržela a náklonost obyvatel udržoval i fakt, že nová protestantská víra je jim 

podsouvána cizí vládou. Paradoxem je, že tehdy rozdělené irské obyvatelstvo se spojilo proti 

protestantské církvi a tím pádem i proti Anglii. 
8
 Spor mezi katolíky a protestanty se od té 

doby neustále prohluboval a vyostřoval.  

Jednou z dalších strategií, jak si kompletně podmanit Irsko, bylo rozhodnutí výměny 

obyvatelstva v odbojné severní provinci Ulster. Ulsterští pánové byli zbaveni své moci a na 

podzim roku 1607 opustili severní provinci. Po tomto „útěku hrabat“ byl severní odpor vůči 

                                                             
5 “England’s difficulty would be Ireland’s opportunity“ - in TOWNSHEND, Charles. The Republic -The Fight 

for Irish Independence. 2014 s.XIX. 
6
 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. Dějiny Irska. 2012 s. 87. 

7
 Tamtéž s. 123-125. 

8
 Tamtéž s. 128. 
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Anglii značně oslaben a koruna přistoupila k dalšímu tahu, jak si Ulster podmanit. Zabrala 

půdu katolickým Irům a vysídlila je do předem vybraných oblastí. V návaznosti na to, kolem 

roku 1609, do provincie začali přicházet protestantští obyvatelé, věrni „koruně“. Většinou se 

jednalo o původem skotské obyvatele, jejichž domovská krajina se zásadně nelišila od té 

ulsterské, byla stejně nehostinná. Tito noví obyvatelé postupně začali měnit severní cíp 

ostrova svými tradicemi a zvyky do takové míry, že se nakonec lišili od celého zbytku Irska. 

Zde započal problematický vztah mezi obyvatelstvem dnešního Severního Irska a „jižního“ 

Irska, který i nadále přetrvává.
 9
   

Následující století byli irští obyvatelé utlačováni ze strany Anglie různými způsoby. Ať už se 

jednalo o implementování zákonů, které měly znevýhodňovat katolické obyvatelstvo a udržet 

tak „nedůvěryhodnou většinu“ v bídě, či omezování irského obchodu.
10

 Tyto podmínky a 

inspirace ze zahraničí, konkrétně americká válka o nezávislost a později Velká Francouzská 

revoluce, přivedla Iry na myšlenku podobného vzdoru. Ideje republikanismu, demokracie a 

občanských práv, které se stavěly proti zažitým monarchistickým tendencím, začaly 

rezonovat nejen Evropou. 
11

  

 

2.2 Irsko–britské vztahy a události předcházející roku 1916 

Do počátku 19. století proběhlo na ostrově poměrně mnoho různých rebélií. Obvykle ale byly 

vždy poraženy a vůdci většinou exemplárně potrestáni. Mezi známé rebely irských dějin patří 

jména jako Theobald Wolf Tone, kteý je spojován s rebélií z roku 1798. Robert Emmet, který 

se v reakci na zákon o unii z roku 1801 (Act of Union), díky níž se stalo Irsko součástí 

Spojeného královstí a přišlo tak o svůj Irský parlament
12

, roku 1803 pokusil o násilné 

nastolení Irské republiky. Dále pak známé osobnosti politické scény 19. století Daniel 

O´Connell se Svazem za zrušení unie (Repeal Association) a velmi dvousečnou politikou 

katolické emancipace.
13

 Charles Stewart Parnell s Pozemkovou ligou (Land League) a boje za 

Irskou autonomii (Home Rule)
14

. Jména těchto mužů jsou zásadní pro irskou historii,  jejich 

činy nenechaly společnost chladnou, což potvrzuje i mnoho oslavných balad na jejich počest. 

Ovšem dalo by se říci, že u mnohých jejich činy rezonovaly, že po delším čase a předurčily 

                                                             
9 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. Dějiny Irska. 2012 s. 135-137. 
10

 Tamtéž s. 156. 
11

 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 s.12. 
12

 Tamtéž s.52. 
13

 HOPPEN, Theodore K. Riding a Tiger: Daniel O´Connell, Reform and Popular Politics in Ireland 1800- 1847. 

1999  s.137. 
14

 MOODY, T. W. a MARTIN F.X. Dějiny Irska. 2012 s.199. 
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následující vývoj i mnoho osobností dynamického 20. století. I přes jejich nezdar v prosazení 

některých svých cílů se na tyto muže s oblibou odkazuje.  
15

 

Právě Daniel O´Connell díky katolické emancipaci uvedl do chodu myšlenky moderního 

irského nacionalismu. V roce 1829 se mu povedlo navrátit katolické poslance do sedadel 

Westminsteru, díky odvolání zákona, který jim to znemožňoval. 
16

 O´Connell byl jedním 

z prvních masových vůdců irského národa, měl velké konexe i mino Irsko. Svou převratnou 

politikou ovliňoval katolíky nejen v Irsku, ale i na kontinentu. Otevřel nový prostor pro 

vyjednávání Irů s Brity, ale zároveň tím značně prohloubil náboženský spor na ostrově. 
17

 

Irská autonomie (Home Rule) spolu s tzv. pozemkovou válkou byla klíčovým prvkem celé 

politky 19. století. V tomto boji se střetávaly dvě již tradiční skupiny, a to katolíci usilující o 

autonomii, a protestanti, kteří se báli, že pokud katolíci vyhrají, budou utlačovanou menšinou. 

Ve 40. letech vzniklo hnutí Mladé Irsko (Young Ireland), které mělo na svědomí rebélii 

v celoevropském revolučním roce 1848. Tehdy jeden z členů hnutí přivezl po vzoru 

francouzské vlajky novou vlajku pro připravovanou Irskou revoluci 1848. Jednalo se o vlajku, 

která se užívá dnes, tedy zelená, bílá a oranžová, někdy označovaná jako Irská trikolóra. 

Symbolika barev se obvykle vysvětluje jako mír mezi „oranžovými“, tedy protestanty a 

„zelenými“ katolíky. Trvalo ale poměrně dlouho, než byla symbolika barev a vlajka 

pochopena.
18

 

V polovině 19. století zasáhl Irsko tzv. Velký hladomor (1845-1851), počet obyvatel se 

radikálně snížil, ať vinou úmrtí či emigrace. Masová emigrace mířila nejčastěji do Anglie 

nebo Spojených států amerických, kde se tvořila početná imigrantská diaspora. Země byla 

v katastrofálním stavu, obyvatelé, kteří přežili, byli většinou vyčerpaní, bez prostředků a 

půdy.
19

 Jak podotknul John Mitchel, významný poltický aktivista a novinář: „Bůh na nás sice 

seslal hnilobu brambor, ale Angličané vytvořili hladomor.“ 
20

Jednoznačně se jedná o jednu 

z mnohých historických kapitol, kterou Irové Britům nemohou odpustit do dnešní doby. 

Ve druhé polovině 19. století se začala formovat různá nacionalisticky a revolučně laděná 

uskupení. Např. Irské revoluční bratrstvo, které se záhy přejmenovalo na Irské republikánské 

                                                             
15

 HOPPEN, Theodore K. Riding a Tiger: Daniel O´Connell, Reform and Popular Politics in Ireland 1800-1847. 

1999 s.126. 
16

 Tamtéž s.135. 
17

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 s.30. 
18

 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018 s.79. 
19

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968  s.64. 
20

 “The Almighty, indeed, sent the potato blight, but the English created the famine.”  In MITCHEL John, The 

Last Conquest of Ireland (Perhaps). 2005. s.219. 
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bratrstvo (Irish Republican Brotherhood, IRB). Vzniklo symbolicky na den sv. Patrika roku 

1858 a bylo částečně podporováno Iry z Ameriky.
21

 Později si začali říkat „Feniáni“ a jejich 

cílem byla samostatnost Irska či návrat k tradicím. V roce 1867
22

 se pokusili o vyhlášení Irské 

republiky, ovšem rebélie se nesetkala s velkým úspěchem. Feniáni museli překonat nemalé 

obtíže, aby v budoucnu předpřipravili půdu dalším revolučním organizacím, které vznikly 

z velké části i z jejich řad.  

V 70. letech 19. století republikánské tendence, které hodlaly nastolit republiku silou, 

ustoupily trochu do pozadí a vystřídala je hnutí za irskou autonomii (Home Rule).
23

Již se 

nejednalo pouze o „zrušení unie“, jak hlásal O’Connell, šlo o požadavek Irského parlamentu, 

který by měl kontrolu nad domácí politikou. Do kompetencí Westminsterského parlamentu by 

pak spadaly otázky týkající se koloniálních vztahů a obrana Impéria.
24

  V roce 1870 Isaac 

Butt založil Asociaci domácí vlády (Home Government Association), ovšem po dobu jeho 

vedení se nedostavily žádné převratné změny v této problematice.
25

 Po Buttovi se do čela 

hnutí postavil Charles S. Parnell, co bylo ale důležitější, v roce 1870 byl zvolen do čela Irské 

parlamentní strany (Irish Parliament Party, IPP) . Tato nacionální strana po celou dobu spíš 

než o samostatnou Irskou republiku, usilovala o autonomii v rámci impéria. V dubnu 1886 

britský premiér W. Gladstone, který tzv. irské otázce věnoval poměrně velkou pozornost, 

navrhl první zákon o irské autonomii (First Home Rule Bill) ve Westminsterském parlamentu. 

Zákon byl ale ve druhém čtení, po několikaměsíční debatě, většinou komory odmítnut.  

V únoru 1893 Gladstone, tentokrát již ve svém čtvrtém mandátu premiéra, opět  navrhl zákon 

o irské autonomii (Second Home Rule Bill), v pořadí tedy již druhý. Druhý návrh prošel těsně 

třetím čtením v dolní sněmovně parlamentu, byl ovšem o 8 dní později definitivně zamítnut 

Sněmovnou lordů. 
26

  

Třetí návrh zákona o irské autonomii (Third Home Rule Bill) byl představen na jaře 1912 

britským premiérem H.H. Asquithem. V době, kdy byl tento návrh  přednesen, v čele Irské 

parlamentní strany stál již 12 let John Redmond. Do rukou Irského parlamentu by dle dohody 

nespadaly věci týkající se financí, zahraničních vztahů, náboženství a policejních složek. 

Protestantské obyvatelstvo mělo být úmyslně nadrepresentováno v parlamentu, aby se necítilo 

                                                             
21

 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798 -1921. 2018 s.93. 
22

 Tamtéž s.105. 
23

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800 -1922. 1968  s.85. 
24

 Tamtéž  s.93. 
25

 LENNOX, P. J. The Historical Aspect of Home Rule, The North American Review, Vol. 195. No.679.1912 

s.13. 
26

Tamtéž s.14-16. 
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jako ohrožená menšina a uklidnily se tak i jejich protesty proti autonomii. Nejednalo se o  

tolik úspěšný krok, neboť irští protestanti, přesněji řečeno obyvatelé severovýchodní části 

Ulsteru, mohli značnou částí za vzniklou krizi, která třetí zákon o irské autonomii 

doprovázela. 
27

 

V roce 1913 se do pohybu dala různorodá militantně laděná uskupení, jako např. Ulsterský 

dobrovolnický sbor (Ulster Volunteer Force, UVF), která stála proti zákonu o autonomii. Na 

druhé straně pro zákon se formovali Irští dobrovolníci (Irish Volunteers)
28

 a socialisticky 

zaměření republikáni se sdružovali v uskupení, které se nazývalo Irská občanská armáda 

(Irish Citizen Army, ICA). Zároveň roku 1905 Arthur Griffith založil uskupení, které se 

později stalo zásadní politickou stranou Sinn Féin (My sami, SF). Sinn Féin v různých 

obměnách funguje na ostrově dodnes, ačkoliv se nejedná již o uskupení, které bylo na počátku 

20. století. Griffith zároveň přišel s myšlenkou, že by autonomie mohla být po vzoru 

Maďarska (Uhry) za Habsburské monarchie.
29

 Jeho teorie duálního království přetrvala 

poměrně dlouho. Zároveň se nejednalo o jedinou myšlenku tohoto typu. Podobně ambiciozní 

plány v otázce irské „samostatnosti“ se objevily i později. 

 Třetí zákon o autonomii Irska způsobil nemalé potíže v letech 1912-1914. Události, které se 

s tím pojily, utvrdily parlament v tom, že není moc pravděpodobné násilně zákon aplikovat na 

severovýchodní část Ulsteru. Jednalo se o veliký risk, který by mohl znamenat vypuknutí 

občanské války. Právě kvůli reálné hrozbě občanské války byl dokonce přijat zákaz dovozu 

zbraní na ostrov. To ovšem neznamenalo, že by se zbraně do Irska i přesto nedostaly. Čtyři 

měsíce po tomto zákazu UVF zorganizovalo ohromnou dodávku německých zbraní, které 

byly propašovány na ostrov, čímž byl zasadně ponížen britský parlament.  

Na počátku roku 1913 se dokonce přistoupilo k možnosti, že by hrabství v Ulsteru, která mají 

protestanskou většinu, byla vyjmuta ze zákona o irské autonomii. Roku 1914 premiér Asquith 

otevřeně oznámil, že vynechání části Ulsteru je pravděpodbně jediné řešení, nebylo ovšem 

jasné, zdali se jedná o řešení trvalé či dočasné. Protože Ulsterská strana zbrojila, ani „jižní“ 

Irští dobrovolníci nezůstávali pozadu. V červenci roku 1914 do přístavní vesničky u Dublinu 

jménem Howth připluly lodě plné zbraní a munice, o měsíc později se propašovala další 

ohromná dodávka zbraní. Všechny tyto zbraně byly zakoupeny taktéž z Německa a mnoho 

                                                             
27

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800 – 1922. 1968 s.149.  
28

 Irish Volunteers, často zkracováno pouze na „Volunteers“ tedy „Dobrovolníci“. 
29

 TOWNSHEND, Charles. The Republic – The Fight for Irish Independence. 2014. s. XVI -XVIII. 
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z nich bylo použito v následujícím Velikonočním povstání.
30

 Na ostrově panovalo napětí, 

které paradoxně trochu pozdržela první světová válka, ale již tehdy začínalo být jasné, že 

Irská otázka se nemůže vyřešit parlamentní cestou. Jednání o zákonu se tak pozdrželo a s 

vypuknutím první světové války parlament rozhodl, že další jednání odloží, dokud válečný 

stav neskončí a situace na kontinentu se neuklidní. Rozhodování o irské autonomii se 

přesunulo z Westminsteru do irských ulic a zákony vystřídaly zbraně, které, jak se nakonec 

ukázalo, byly určujícím faktorem nejen pro irskou svobodu. 
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 McCAFFREY, Lawrence J. Ireland from colony to nation- state. 1979 s.134. 
31

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 s.153-160. 
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3. Irské nacionalistické tendence  ke konci 19. století a na počátku  

20. století.    

 

Boj za irskou autonomii byla zásadní historická kapitola, která hovořila poměrně jasně. John 

Redmond v čele Irské parlamentní strany se snažil navázat na tradici Parnella a zároveň vsadit 

na politickou cestu irského boje za nezávislost. Ovšem důraz na politický nacionalismus a 

způsob vedení Irské parlamentní strany neuspokojil požadavky všech irských nacionalistů. 

Kulturní nacionalisté nebyli spokojeni s požadavkem irské nezávislosti v politické rovině. 

Trvali na tom, že urgentnější záležitostí je udržení tradic, irského jazyka a celková 

deanglizace země. 
32

 Se začátkem první světové války se začaly více ukazovat militantně 

separatisické tendence, které do značné míry zradikalizovaly část obyvatelstva.  

Jak se bude země vyvíjet, pokud Irsko uspěje v boji za politickou nezávislost, ale kulturně a 

hodnotově zůstane britské? Zaměřili se tedy na tři hlavní hnutí. Těmi byla Gaelská liga 

(Gaelic League) založená v roce 1893, která podporovala hlavně obnovu irského jazyka. 

Gaelská atletická asociace (Gaelic Athletic Association, GAA), která se primárně starala o 

rozvoj tzv. gaelských her, jako je např. hurling nebo gaelský fotbal, a v neposlední řadě 

spolky pro oživení irské literatury. Pozadu nebyly ani ženy, které tvořily vlastní spolky, jako 

např. v roce 1900 vznikl Inghinidhe na hÉireann, což v překladu znamená Dcery Irska, které 

bojovaly proti anglicizaci irské kultury.
33

Hlavně GAA se rozšířila velice rychle, zásadní byla 

intolerance vůči čemukoliv anglickému. Všechny tyto organizace chtěly v lidech podporovat 

nacionalismus a nadšení pro Irsko, ovšem za hranicemi Irska se v té době nejednalo o moc 

významné spolky. Pro zbytek světa bylo Irsko jen země s nešťastnou historií a nenávistí vůčí 

Británii, ekonomicky pokulhávající, kulturně nezajímavá a Dublin, jakožto hlavní město, bylo 

na úrovni města provinčního. Za pár let se však úroveň nejen města, ale i literatury a sportu 

velice pozvedla.
34

  

Později se připojil i Arthur Griffith s uskupením Sinn Féin, které před první světovou válkou 

nemohlo konkurovat Redmondově Parlamentní straně. Stoupenci Sinn Féin se rozrostli a 

přidali se k hlavnímu republikánskému proudu společně s Gaelskou ligou a Gaelskou 

atletickou asociací nebo IRB. Hnutí získáválo na síle a nakonec se propracovalo i do politické 

                                                             
32

McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968  s.136. 
33

 LITTON Helen, Irish Rebellions 1798-1921. 2018  s.118. 
34

 McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800-1922. 1968 s.137-139. 



21 
 

roviny, což se stalo IPP později osudné. 
35

 Když se v roce 1913 zformovali Irští dobrovolníci, 

jejich vedoucí byl Eoin MacNeill. MacNeil byl zároveň profesorem irské historie na 

University College Dublin a mimo jiné se aktivně účastnil vedení Gaelské ligy. Viděl irský 

nacionalismus jako starověkou tradici, která měla své kořeny hluboko v historii. Začalo 

docházet k prolínání IRB a Irských dobrovolníků. IRB se prakticky dostalo ke klíčovým 

pozicím ve vedení Dobrovolníků. Postupně začali připravovat muže k násilné revoluci. 

Během půl roku od vzniku měli Dobrovolníci přes 75 000 členů
36

, do doby než se aktivně 

účastnili tzv. Velikonočního povstání, počty členů narůstaly. Muži prošli vojenským drilem, 

učili se zacházet se zbraněmi a upevňovala se v nich nacionální hrdost pomocí přednášek o 

irské historii. I Dobrovolníci měli svou ženskou odnož, která byla založena o rok později než 

Dobrovolníci, a nesla název Cumann na mBan, v překladu Liga žen. Ženy byly trénovány 

v první pomoci, čištění zbraní a celkově být nápomocné Dobrovoníkům, neočekávalo se však 

od nich, že by zbraně reálně použily.
37

 

Vzhledem k tomu, že zákon o Irské autonomii byl odložen kvůli první světové válce, John 

Redmond vyzval Irské dobrovolníky, aby narukovali do britské armády a pomohli bránit 

menší národy proti německé nádvládě.
38

 Zároveň čím dřív by válečný konflikt skončil, tím 

rychleji by se vrátilo do běhu jednání o autonomii irského ostrova. Nemalá část nejen 

Dobrovolníků, ale celkově irských mužů, opravdu narukovala do britské armády, kde se tak 

tvořily celé irské oddíly. Pro nacionalisty, kteří věřili v revoluci, to byl šok, neboť 

s odchodem mužů do bojů první světové války nepočítali. Ti, kteří nenarukovali do armády, 

často emigrovali do Spojených států amerických. Británie na takový odliv irských obyvatel 

reagovala zpřísněním vycestování ze země. Tím na ostrově doslova uvěznila zbylé muže, 

kteří se později přidali k Dobrovolníkům a těm se opět zvýšily počty členů.
39

  

Zatímco Dobrovolníci společně s Connollyho Irskou občanskou armádou cvičili své muže pro 

revoluci, Republikáni a stoupenci Sinn Fein vedli kampně proti dalšímu narukování irských 

mužů do armády. Snažili se je přesvědčit, aby zůstali v Irsku a připravili se na boj o 

nezávislost vlastní země. Britové ignorovali průvody Dobrovolníků a ICA, ale uvěznili lídry 

kampaní, kteří nabádali proti narukování.
40

 Nikdo se nenarodil jako revolucinář, ovšem 
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častým případem bylo, že se narodili do revolucionářských rodin. Mnohy jim bylo od malička 

připomínáno, že od Británie nemohou čekat nic víc než násilí. Následujících bojů o dosažení 

nezávisloti se často účastnilo i několik generací najednou.
41

 

 

3.1. Irský republikanismus 

Když se podíváme na význam slova „republika“, zjistíme, že pochází z latinského „res“ jako 

věc či záležitost a „publicus“ v překladu veřejnost, tedy věc veřejná.
42

 Např. emeritní 

profesorka (University College Dublin, UCD) Iseult Honoham dělí  klasickou republikánskou 

tradici na čtyři stěžejní body. 

 1) Snaha o vládu, která nebude plně demokratická, ale nebude ani pod nadvládou 

svrchovaného panovníka. Bude se snažit udržovat rovnováhu ve společnosti a zamezí 

jednotlivým institucím, aby si vládu nad státem uzurpovaly, či podléhaly jiným korupčním 

touhám.  

2) Pevně zevedený právní systém, který se neohýbá dle libovolné vůle panovníka. 

3) Rozvíjení charakteru občanů tak, aby měli vůli pracovat pro společné blaho. 

4) Občané by měli být nezávislí na vůli ostatních. Stát by ovšem měl zamezit nadměrnému 

akumulování bohatství jedinců, či v krajním případě by měl přistoupit k určitému 

přerozdělování.
43

   

Je důležité uvědomit si selekci státu, prameníci z historické tradice. Občanství neznamenalo 

automatické právo volit. Demokratická republika, kde by všichni dospělí jedinci participovali 

na vládě, byla pouze jedna z variant,  která ještě na počátku 20. století zpět nebyla běžnou 

praxí. Nejčastější upírání volebního práva bylo mladším lidem, ženám, nebo konkrétním 

etnickým skupinám.
44

 

V klasické římské republikánské tradici je svoboda myšlena jako protipól otroctví. Právě 

otroctví bylo v raných republikách de facto důvodem, proč se mohla určitá část 

prviliegovaných obyvatel scházet a participovat na řízení státu. Kdyby otroci nepracovali na 
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své pány, jejich pánové, kteří měli privilegium být občanem, by neměli čas věnovat se 

politickým myšlenkám. Toto jde zároveň přiblížit na teorii Isaiaha Berlina a jeho dvěma 

pojmy pozitivní a negativní svobody. Tedy, že pozitivní svobodu chápe jako svobodu něco 

dělat, zatímco negativní jako svobodu od něčeho. 
45

 

Historicky se irští republikáni inspirovali Skotským osvícenstvím nebo systémem, který se 

vytvořil ve Spojených státech amerických po válce za nezávilost v roce 1776. I Francie 

bojující na barikádách byla inspirativní a to nejen pro Irsko. Zcela jistě mělo 18. století vliv na  

republikánské myšlenky, které se začaly čím dál více rozvíjet. Pojem „republikanismus“ je v 

Irsku poměrně často asociován spíše s nacionalistickými tendencemi, než jako způsob vlády, 

což pozměnilo reálný význam republikanismu. Republikanismus na počátku 20. století byl 

v Irsku vnímán jako krátký a úderný pojem pro povstání antibritského nacionalismu 

s občasným vágním doplněním politického systému, demokracie, státních institucí a lidských 

práv. Irský republikanismus nebyl politickou teorií, nýbrž sekulárním náboženstvím.
46

  

Ať už bychom se podívali  na současné konstitucionální zakotvení republiky, či historické 

plány pro republiku, jedná se o zajímavé, mnohy protichůdné faktory. Irská republika po 

ukončení „revoluční dekády“, byla úzce spjata s církví. Po většinu 20. století se ráda 

považovala za stát z boží vůle. Irsko, které bylo po celou dobu války v neutralitě, po ukončení 

druhé světové války zjistilo, že neví, kam se v nově vzniklém systému zařadit. Svou neutralitu 

opíralo o rétoriku války jako přízemní věci, která se jich netýká. Ovšem realita byla taková, že 

Irsko nebylo úplně ve stavu, kdy by se do války mohlo zapojit, i kdyby chtělo. Náboženská 

zainteresovanost a pocit nadřazenosti Irsko vhodil do zpátečnické vlny. V polovině 20. století  

Irsko zůstalo jako predominantně zemědělský, zaostalý stát, bez snahy řešit zvětšující se 

sociální problémy. Ty obyvatelé jako tradičně řešili jediným způsobem – emigrací.  

I přes značnou determinovanost Irů vybojovat pro sebe republiku, častokrát zjistíme, že 

neměli až takový problém s tím, že by si korunovali některého ze svých vůdců králem, či že 

by jim vládly některé ze spřízněných rodů. Tady se opět jasně ukazuje, jak moc pokřivená 

vize republiky v Irsku panovala. Např. Ch.S.Parnell byl častokrát označován jako 

nekorunovaný irský král. Patrick H. Pearse, jeden z vůdců Velikonočního povstání, měl 

představu, že by Irsku mohla vládnout dynastie Hohenzollernů v monarchistickém módu. Ve 

20. letech 20. století se zase objevily „republikánské“ tendence k tomu, že by korunovali 
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Eamona de Valeru králem Irska. Kult charizmatického lídra a skrytá touha po vlastním 

legitimní irském králi byla historicky silně zakořeněná. 
47

  

Zmatek mezi pojmy demokracie a republikanismus byly v Irsku bohužel běžné po celou dobu 

revolučního období. Obecně vzato se předpokládalo, že tento termín do jisté míry vystihuje 

poněkud chaotickou touhu po nezávislosti, svobodě, změnu zaběhlého systému – tedy 

britskou nadvládu. Nejednalo se tedy o žádnou propracovanou vizi budoucnosti, ani o 

politicky definovatelný výraz. Jednalo se spíše o populistickou rétoriku, která shrnovala 

nenávist proti Briánii a monarichii, která byla symbolem nadvlády. Zdá se ale, že monarchie 

by Irům nevadila, pokud by se lišila od té britské a bylo by to jejich království. 
48
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4. Velikonoční povstání  

 

„It was on Easter Monday the boys got the call 

To join their battalions in park, glen and hall. 

In less than an hour they were out on parade: 

They were true men tho‘ few in the Dublin Brigade. 

There was much work to do in getting things right,  

But the old and the young were all anxious to fight.  

Every man worked hard at his own barricade,  

And rifles rang out from the Dublin Brigade.“ 

 

- Anonymní autor
49

 

Jedná se pravděpodně o jednu z nejkontroverznějších událostí v irské moderní historii. 

Velikonoční povstání se odehrálo v roce 1916, především v centru Dublinu, ačkoliv se 

původně počítalo s tím, že povstane celý ostrov. Někdy je tato událost nazývána jako 

„Velikonoční týden“, referující k délce povstání, které trvalo od pondělí do soboty. Účastnilo 

se ho několik organizací a to primárně Irští dobrovolníci, Irská občanská armáda (ICA)  a 

Irské republikánské bratrstvo (IRB). Tyto organizace byly na straně rebelů.
50

 Na druhé straně 

barikády také nestálo pouze jedno uskupení. Primárně zde byla Irská královská policie (Royal 

Irish Constabulary, RIC), Dublinská metropolitní policie (Dublin Metropolitan Police, DMP) 

a narychlo přivolaná britská armáda. 
51

 

Než vypuklo samotné povstání 24. dubna, předcházelo mu mnoho příprav, zmatků a změn na 

poslední chvíli. Mezi jednu z nešťastných změn spadala i dodávka německých zbraní na lodi 

jménem Aud. Ta měla dodat revolucionářům přes 20 000 pušek
52

, spoustu munice a dokonce i 

kulomety. Loď ovšem svůj náklad nikdy nepředala, neboť byla spatřena britskou hlídkovou 

lodí. Aby se lidé na palubě vyhnuli zajetí, kapitán vydal rozkaz zničit loď, která skončila na 

dně s veškerou výzbrojí.
53

 Kvůli této události a take zatčení Rogera Casementa, který v té 

době vyjednával s Německem o podpoře irské autonomie, bylo povstání téměř odvoláno. 

Následující dny po těchto událostech nastal zamatek mezi jednotlivými revolučními buňkami, 

jelikož dostávaly protichůdné rozkazy. Když už se k nim rozkazy dostaly, často to bylo velice 
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pozdě, např. část můžů byla mobilizována, aby se začali přemisťovat do Dublinu a druhá byla 

naopak zastavena.  

Tyto podstatné momenty značně ovlivnily Velikonoční povstání, protože bez Aud neměli 

muži dost zbraní a když už nějaké měli, jednalo se o zastaralé typy převážně z ilegální 

dodávky na Howth roku 1914, přezdívané „Hotwthské zbraně“. Převážně se jednalo o staré 

pušky Mauser. Kvůli nepřesným rozkazům se nezmobilizovalo tolik mužů jak se původně 

počítalo a pravděpodobně i kvůli tomu se povstání neodehrálo po celé zemi, ale převážně jen 

v Dublinu.
54

 Původní plány povstání byly trochu odlišné než ty, podle kterých nakonec 

proběhlo. Dobrovolníci měli být mobilizováni na Velikonoční neděli a zároveň měli být plně 

informováni o povstání. Kvůli Britům však probíhaly všechny přípravy v naprosté tajnosti, 

většina můžu, ale tušila, že se něco chystá.
55

 Když Eoin MacNeill, jakožto velitel 

Dobrovolníků zjistil, že i přes selhání dodávky zbraní chtějí radikálnější jedinci povstání 

uskutečnit, nechal vydat v nedělních novinách The Irish Independent oznámení. Stálo v něm, 

že Dobrovolníci ruší veškeré manévry, které byly na další den naplánovany, tím se myslel 

původní příkaz k mobilizaci.
56

 

Hlavní osobnosti, které se podílely na organizaci povstání a nehodlaly ho nijak odkládat, byli 

Tom Clarke, kovaný Fenián, revolucionářský veterán, spolu se svým mladším kolegou 

Seanem MacDermottem (Sean MacDiarmada – irská varianta jména, která se hojně 

vyskytuje). Ten byl tehdy činitelem Sinn Féin, a právě oni byli podstatnou revoluční silou. 

MacDermott se stal důležitou spojkou ve vedení IRB. IRB začalo vydávat noviny s názvem 

Irská svoboda (Irish Freedom), kde hlásalo hesla revolucí minulých. Oblíbený byl W. Tone a 

jeho motto o zpřetrhání svazků s Anglií, či vyhnání Angličanů z Irska apod. 
57

Na základě toho 

se začali připojovat zapálení nacionalisté, kteří vyrostli především z Gaelské ligy. Těmi byl 

pak primárně Patrick H. Pearse, pravděpodobně nejinspirativnější osoba své doby i povstání. 

Velmi dbal na irskou historii a nacionální ideje, jako schopný narátor byl ustanoven 

k přednesní prohlášení a zároveň se stal prvním prezidentem Irské republiky. 
58

  

Thomas MacDonagh, který patřil do skupiny s Pearsem a MacNeillem, zakládající člen 

Dobrovolníků, básník a literát v době povstání, zároveň vedl druhý batalion. Éamon Ceannt, 

který vedl čtvrtý batalion na jihu Dublinu, či Joseph M. Plunkett, který načrtnul vojenské 
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plány pro celé  povstání a v době bojů byl na Hlavní poště v Dublinu (General Post office, 

GPO).
59

  K těmto osobnostem se přidal i James Connolly, socialistický vůdce Irské občanské 

armády (ICA). Každý z těchto mužů přispěl mnoho k Velikonočnímu povstání, ovšem do 

historie se zapsali hlavně jako signatáři prohlášení, které hrubými náčrty vyhlašovalo Irskou 

republiku.  

V poledne na Velikonoční pondělí 24. dubna 1916, přibližně 700 rebelů obsadilo hlavní 

budovy v centru Dublinu.
 
Do konce týdne se přidali další rebelové a v konečném důsledku na 

povstání participovalo něco kolem 1500 rebelů.
60

 Přidal se i MacNeill a muži, co uposlechli 

nedělní rozkaz, který mobilizaci rušil. Velitelskou základnou se stalo GPO. Z vojenského 

hlediska se nejednalo o snadno ubránitelnou budovu. Veliká okna a vysoké stropy nebyly 

ideální pro barikády, ale zato byla na hlavní ulici, tehdy nazvanou Sackville Street
61

, a 

vytvořila tak centrální bod celého děsivého představení následujících dní. Na rozích budovy 

byly vyvěšeny vlajky, irská trikolora, která byla již od doby svého prvního užití pevně spjata s 

republikánským hnutím. Druhou vlajkou byla temně zelená se zlatým nápisem „Irish 

Republic“.
62

 Zbytek města byl rozdělen na čtyři bataliony, pátý byl na severu Dublinu. Každý 

z těchto batalionů měl svého velitele, pod kterého spadala daná oblast. Jedním z velitelů byl i 

Eamon de Valera, který jako jedinný z klíčových postav unikl pozdější popravě. Co se zbytku 

země týče, v některých oblastech proběhly pokusy o povstání, kterým by se připojily 

k hlavnímu městu. Poměrně známým příkladem povstaleckých manévrů bývá uváděno město 

na východě země Limerick, či na jihu Cork.  

Zvláštní bylo, že cílem rebelů nebyly význačné budovy jako Dublinský hrad, který byl sídlem 

britské moci a jedalo se velmi symbolickou budovu, nebo např. sklady zbraní. Ačkoliv jako 

první oběť Velikonočního povstání se uvádí neozbrojený strážce právě Dublinského hradu. 

Místo symbolických, či více strategických míst, byla zabrána pošta, městský park, pekárna 

nebo továrna na sušenky. Tyto okolnosti poukazují na to, že  rozhodně nemohlo jít o reálnou 

snahu převzetí moci.
63
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4.1 Rozbor proklamace republiky 

Zabrání jednotlivých budov a pozic se obešlo bez boje, před jednou odpoledne vyšel z hlavní 

pošty Patrick Pearse a obřadně vyhlásil Irskou republiku. Dokument, který přečetl, je známý 

také jako „Proclamation of the Irish Republic“
64

 a byl velmi progresivním dokumentem své 

doby. V prvé řadě byl adresován ženám, stejně jako mužům, což není na počátku 20. století 

úplně obvyklá praxe, vzhledem k tomu, že mnoho žen nemělo ani volební práva. První nápis 

na plakátu hlásal „Poblacht na hÉireann“, což je zároveň i jedinné sousloví psané  irsky, 

zbytek textu byl psán anglicky. Jednalo se o do jisté míry tragický fakt, neboť kdyby 

vyhlášení bylo napsáno celé v irštině, mnoho lidí by mu nerozumělo. I pod tím jediným 

irským souslovím byl napsán „překlad“ v angličtině, aby bylo pro většinu obyvatel jasné o co 

v něm jde. 

 Dalším poměrně zajímavým faktem, který se později zakotvil i v ústavě irského státu, je 

náboženská propojenost se samotným státem. První odstavec, proklamace z roku 1916 

sděluje: „Irským můžů a ženám: Ve jménu Boha a mrtvých generací, z kterých (rodná země) 

čerpá své národní tradice, Irsko skrze nás, svolává své děti (občany) pod svou vlajku a volá 

po svobodě.“
65

 Snaha o vytvoření náboženského „nadstátu“, který má boží požehnání, se 

neustále opakovala. Pro porovnání, současná irská ústava z roku 1937, první odstavec 

preambule hlásá „Ve jménu nejsvatější trojice, ze které pramení veškerá autorita…“
66

 

Troufám si tvrdit, že kdyby Irsko mohlo mít v čele člověka, který by byl titulován „z Boží 

vůle prezident“, bylo by to minimálně do počátku milénia ideální. Ačkoliv musíme brát 

v potaz, že náboženské odkazy byly jinak chápány autory proklamace a jinak tvůrci pozdějiší 

ústavy. Také v roce 1916 se počítalo i s protestantským obyvatelstvem. V současné irské 

ústavě už se spíše počítalo jen s katolickou církví.  

Velikonoční prohlášení dále slibovalo, že: „Republika bude garantovat náboženskou i 

občasnkou svobodu, rovná práva a příležitosti všem občanům, a deklarovalo bojovat za štěstí 

a prosperitu celého národa, se všemi jeho částmi, a že se bude starat o všechny děti (občany) 
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národa stejně…“
67

 Už tehdy by se toto dalo vztáhnout na problematický severovýchod 

ostrova,  kde žilo de facto britské obyvatelstvo, či jiné části ostrova, kde žilo protestantské 

obyvatelstvo. Ovšem nikde jich už nebyla tak veliká koncentrace jako právě na 

severovýchodě ostrova. Formulace rovných práv a příležitostí by se zase dala přisoudit vlivu 

Jamese Connollyho a jeho socialistickým tendencím. Vlastnická práva na irský ostrov měla 

padnout do rukou Irů. Dokument zároveň poukazoval na předchozí pokusy o nastolení 

republiky, do té doby šlo konkrétně o šest rebélií v průběhu posledních třech stoletích
68

, např. 

Feniánská proklamace republiky z roku 1867. 
69

 

V textu jsou také zmiňovány „exilové děti z Ameriky“, které podporují svou „matku rodnou 

zem“, tedy odkaz na ohromnou Irskou diasporu žijící ve Spojených státech amerických a 

revoluční skupiny, které napomohly povstání. Zároveň jsou zde popisováni „stateční spojenci 

v Evropě“,
70

 čímž bylo s největší pravděpodobností myšleno Německo, díky dodávkám zbraní 

revolučním skupinám.  Také se nejspíš jednalo o snahu zdůraznit, že Irsko narozdíl od 

Británie není s Německem ve válce. Autorství těchto propagandistických částí je připisováno 

Pearsovi.
71

 Formulace poukazovaly na předchozí snahy J. Redmonda o narukování 

Dobrovolníků do Britské armády, aby napomohli k rychlému ukončení první světové války. 

Docházelo tedy k situaci, že Irové v uniformách Británie bojovali proti Německu.  

Proklamace jako taková neudává žádnou strukturu nové republiky. Spíše než právním textem, 

by se dala považovat za „mýtus o utlačované zemi“. To není tak daleko od pravdy, protože 

největší část textu sepsal básník a spisovatel Patrick (Pádraig) H. Pearsovi. Vzhledem k tomu, 

že jediná taktika, kterou rebelové zaujali, bylo zabrat známé budovy, zabarikádovat se v nich 

a čekat na britskou odvetu, i text proklamace byl myšlen spíše symbolicky než militantně. 
72

 

4.2 Vezestup a pád republiky 

Všichni, kteři podepsali proklamaci, si byli vědomi toho, že skončí buď uvězněni či 

popraveni. Někteří signatáři dokonce zmiňovali, že po jejich smrti bude mít povstání nový 

význam, do jisté míry to byla pravda. Akt vyhlášení republiky se nesetkal s moc velkým 
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zájmem přihlížejících. Když se plakáty se zněním začaly vylepovat po městě, mnoho lidí si 

nebylo jisto, co přesně se děje. Plakáty kvůli časové tísni a tajnůstkaření okolo, měly různé 

překlepy a graficky se nejednalo o nijak zvlášť zajímavý návrh. 
73

 

V úterý dorazily složky britské armády, které měly za úkol potlačit povstání. Jednalo se 

přibližně o 3000 mužů, do konce týdne jich bylo v ulicích Dublinu nasazeno až 16 000.
74

 

Ironií bylo, že v britské armádě působila i spousta Irů, kteří byli povoláni, aby potlačili 

povstání. Mnoho z těchto irských vojáků britské armády bylo dokonce doma v Irsku na 

dovolené, když vypuklo povstání. Ještě v ten samý den, tedy 25.4., bylo na území Dublinu 

vyhlášeno stanné právo, jehož platnost se o den později rozšířila na celý ostrov a zůstalo tomu 

tak následujících šest měsíců. Noviny The Irish Times byly publikovány do středy, ale ještě 

v úterý si lidé stěžovali na minimální informace o povstání. Obyvatelé Dublinu si v prvních 

počátcích dostatečně neuvědomovali nebezpečí celé situace, mnoho z nich nenuceně sedělo a 

pozorovalo bitvy na barikádách, které se odehrávaly po městě, nevšímaje si kulek, které 

kolem nich létaly.
75

 

S postupujícími dny pouličních bojů, začalo masivní rabování obchodů, ale i domů. 
76

 

V následujících dnech začalo ve městě docházet jídlo a mnoho podniků bylo do doby 

„znovuobnovení pořádku“ uzavřeno. Vzhledem k tom, že se jednalo právě o pouliční boj, 

kolem 200 budov v centru, v celkové hodnotě 2,5 milionu liber, bylo zničeno. Všude byly 

trosky a lidé nestačili odklízet padlé oběti povstání. Jednalo se v drtivé většině o civilní 

obyvatelstvo. V konkrétních číslech  po ukonční bojů se jednalo o ztrátu 256
77

 civilistů, z toho 

40 dětí, zatímco na straně rebelů byla ztráta menší a to přibližně 62 lidí, 132 lidí na straně 

královských ozbrojených složek. Dohromady bylo zraněno přes 2500 lidí, z toho opět největší 

procento byli civilisté.  

Ve čvrtek byl James Connolly zraněn a ačkoliv byl technicky vzato hodnostně pod Pearsem, 

byl to ve skutečnosti on, kdo měl vojenské zkušenosti a koordinoval boje. Pearse zůstal spíše 

romantickou postavou celého povstání a zdálo se, že si reálně neuvědomoval, v jaké situaci se 

ocitl.
78

 Následující den, v pátek, dorazil do Dublinu generál J. Maxwell, který byl Británií 

pověřen k potlačení a ukončení povstání. Maxwell prohlásil, že pokud nedojde k absolutní 
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kapitulaci rebelů, použije všechny dostupné prostředky k tomu, aby byli poraženi. Hodlal 

zničit klidně celé město, pokud to bude nutné. 

 V pátek večer, po pěti dnech tvrdých bojů v ulicích, bylo rozhodnuto. Pět ze sedmi signatářů 

proklamace - Pearse, Connolly, Plunkett, Clarke a MacDermott, kteří byli na GPO, se 

rozhodli ukončit boje a vzdát se.  Z velké části k tomu byli donuceni kvůli samotné budově, 

která začala hořet a bylo nutné jí opustit, díky čemuž vypukl chaos, jelikož před GPO čekala 

britská armáda. V sobotu v poledne ustala palba a pod provizorní bílou vlajkou byla donesena 

britské straně zpráva od Pearse, jakožto prezidenta vyhlášené republiky, o vyjednávání 

kapitulačních podmínek. Jak sám Pearse později deklaroval, vzdávají se proto, aby 

„…zabránili dalšímu zabíjení nevinných občanů a v naději na ušetření životů svých 

následovníků.“ 
79

  

Pearse odpoledne podepsal kapitulační listinu a ještě toho dne se vzdal jeden z batalionů, 

ostatní čtyři se přidaly v neděli. Kapitulace vyvolala mnoho rozporuplných pocitů, mnoho 

rebelů chtělo pokračovat v boji. Některé divize byly zahanbeny, že neparticipovaly v přímém 

boji, jiní si mysleli, že celá země povstala s hlavním městem.
80

Když rebelové procházeli 

městem v zástupu, mnoho obyvatel Dublinu na ně pokřikovalo a ukázalo se, že kdyby nebyla 

přítomna britská armáda, která rebely vedla pryč, rozpoutala by se nejedna pouliční potyčka. 

Lidé byli na rebely svým způsobem rozzlobení, neboť povstání mohlo znamenat zásadní 

změny v irsko-britských vztazích. Ovlivnilo to i zákon o autonomii, který byl Irsku přislíben 

před válkou. Mnozí z nich to zároveň brali jako zradu těch, kteří narukovali do armády, aby 

bojovali za svobodné Irsko, v britské uniformě na kontinentu. Dublin byl v troskách, i to bylo 

povstalcům vyčítáno.  

 Tuto zahořklost vůči rebelům vystihnul irský voják  Thomas Kettle, který zemřel na Západní 

frontě. „Dublinští rebelové se zapíší do historie jako hrdinové, mučedníci, pokud se zapíši do 

historie já, tak jako zatracený britský voják.“
81

Panovala velmi rozporuplná atmosféra.  Mezi 

vojáky a rebely mnohdy probíhalo jisté propojení, neboť se často jednalo o irské občany či 

                                                             
79

 „ …in order to prevent further slaughter of the civil population and in the hope of saving the lives of our 

followers.“ In FERRITER, Diarmaid, A nation and not a rabble - The Irish revolution 1913-1923. 2015  s.158.  
80

 McGARRY, Fearghal. The Rising. Ireland: Easter 1916. 2011 s.248. 
81

 “ The Dublin rebels would go down in history as heroes and martyrs, and I will go down – if I go down at all 

– as a bloody British officer.”  In TOWNSHEND, Charles. Easter 1916 -The Irish Rebellion. 2006  s.314. 



32 
 

známé, kteří se ocitili znenadání každý na jiné straně bojové linie. Byly případy, kdy bratr 

odváděl bratra do vazby. 
82

 

Okolo 3500 lidí bylo zatčeno a vyslechnuto, 2000
83

 lidí bylo internováno z ostrova, nejčastěji 

do anglických či skotských věznic. Sedm signatářů republiky bylo popraveno a devět dalších, 

včetně Rogera Casementa, taktéž. Většina poprav proběhla v Kilmainhamské věznici 

v Dublinu. Ty započaly 3. května a skočily o devět dní později. První šli na řadu signatáři, 

které obyvykle popravili tři denně, první trojicí byl P.H. Pearse, T. Clarke a T. MacDonagh.
84

 

Tím se vytvořil poměrně ostře sledovaný proces, který ve výsledku vynesl popraveným 

signatářům auru mučedníků. Lidé s nimi začali mít paradoxně čím dál více sympatií, ale 

hlavně se začala šířit revoluční nálada, kterou povstání započalo a nechalo jako odkaz viset ve 

společnosti. Znovu se oživily vzpomínky na R. Emmeta a jeho republikánskou rebélii z roku 

1803, ale nejen tu, připomínala se i další povstání let 1798, 1848 či 1867. 
85

  

 Redmond si byl vědom důsledků poprav a jaké nálady vyvolají. Bylo mu jasné, že v takovéto 

chvíli bude velmi těžké udržet parlamentní vyjednávání a varoval i britského premiéra H. H. 

Asquitha, aby tento proces zarazil. Asquitha varoval i Pearse, když podepsal kapitulaci se 

slovy, že budoucí generace budou pravděpoboně mnohem revolučnější než jejich předchůdci, 

v čemž měl do značné míry pravdu. Jediný, kdo unikl popravě, ačkoliv by velitelem jednoho 

z batalionů, byl Eamon de Valera, což je možné vysvětlit dvěma důvody. V první řadě de 

Valera byl technicky vzato občan Spojených států amerických, vychováván ale v Irsku. 

Dalším důvodem je to, že si britská vláda uvědomila kontraproduktivitu svého počínání 

ohledně dalších popravených vůdců.  

Pravdou také je, že Británie zoufale potřebovala americkou pomoc ve válečném konfliktu, 

takže se jim moc nehodilo popravit amerického občana.
86

 Po celkovém fiasku, které se v roce 

1916 odehrálo, Asquith brzy předal vládu D. Lloydu Georgeovi, který jakožto nový premiér 

měl za úkol hlavně zpacifikovat Irsko, jehož radikalizace byla na vzestupu. Během několika 

týdnů byli ze „zrádců“ hrdinové, krvavá oběť probrala Irsko z apatie, jak konstatoval básník 

W.B. Yeats ve své básni o povstání „Děsivá krása se zrodila“
87
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5. Válka o nezávislost 

 

„Michael Collins je muž, který vyhrál válku.“ – Arthur Griffith
88

 

Konflikt, který proběhl mezi lety 1919 až 1921, je nazýván různými jmény, např. Anglo–Irská 

válka, Nepokoje nebo válka o nezávislost či pro nezávislost. Na pojmenování Anglo–Irské 

války je zde až moc silný rozkol mezi irskými obyvateli, „Nepokoje“ je zase naprosto vágní 

termín, pod kterým se dá schovat lecos. Navíc v irském prostředí je tento termín 

pravděpodbně nejčastěji spojován se situací v Severním Irsku v 70. letech 20. století. 

Každopádně se jednalo o další zlomový bod irské společnosti, který následoval po 

Velikonočním povstání.
89

 Právě Velikonoční povstání a vzrůstající popularita nacionálních 

skupin na ostrově donutily Británi znovu otevřít řešení irské otázky. Paradoxně šest dní 

nepokojů způsobilo větší posun než dvacet pět let politického vyjednávání. Pravděpodobně 

nejožehavějším aspektem Velikonočného povstání byl jeho odkaz. Následující válka o 

nezávislost a občanská válka byly nepochybně tímto odkazem ovlivněny.  

K těmto událostem moc nepřispěla ani tzv. krize branné povinnosti, která probíhala primárně 

na počátku roku 1918. Britové nutně potřebovali další vojáky do svých řad, aby mohli 

pokračovat v bojích první světové války. V Británii fungoval zákon o brané povinosti již od 

ledna 1916, ovšem ani ten jim nezajistil dostatek mužů. Vytvořili tedy jeho rozšíření tak, aby 

povinná braná povinnost platila i pro Irsko. Britský premiér Lloyd Geroge byl tehdy varován, 

že tímto krokem vyhlásil Irsku válku.
90

 V kombinaci s ostatními aspekty Irskem opravdu 

proběhla vlna protestu, která podpořila celkový začátek války o nezávislost. Ačkoliv zákon o 

branné povinnosti prošel, nikdy v Irsku nenabyl své působnosti. 

 V rámci odkazů předchozích let je pravdou, že irský nacionalismus by se nejspíš nesjednotil 

tak rychle pod štítkem „republikanismu“. Z republikánské menšiny se stala po roce 1916 

většina. Dalším aspektem Velikonočního dědictví byla legitimizace užití fyzické síly. Členové 

IRA skládali přísahu, která netvrdila, že bojují pro stvoření republiky, hlásala, že bojují za 

republiku, která byla vyhlášena 1916.
91

 Lloyd George, který nastoupil konecem roku 1916 na 

pozici britského premiéra, rozhodl o aplikaci zákona o irské autonomii, který se odložil v roce 

1914.Vyčlenil z autonomie šest severovýchodních hrabství, která byla zásadně proti odtržení 
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od Briánie. Rozdělení země mělo mít přechodný charakter a mělo být funkční do doby, než se 

tzv. Ulsterská otázka trochu ustálí a bude více možností ji řešit po válce. Toto řešení se 

nesešlo s moc velkým úspěchem. J. Redmond se od tohoto návrhu zásadně odvrátil, neboť 

pojal podezeření, že by Lloyd George zamýšlel trvalé rozdělení ostrova. 
92

 

Dalším krokem k uklidnění situace v Irsku byla skutečnost, že se parlament rozhodl propustit 

uvězněné příslušníky Sinn Féin. Většina z nich byla propuštěna do konce roku 1917. Byl 

propuštěn i de Valera. Spolu s dalšími propuštěnými vězni, kteří participovali na 

Velikonočním povstání, znovu obnovil Dobrovolníky a protlačil Sinn Féin do voleb. A. 

Griffith odstoupil z čela Sinn Féin ve prospěch  E. de Valery, který tuto nacionalní stranu 

zpropagoval natolik, že několikrát vyhrála volby na regionální úrovni. Porazila tak do té doby 

hlavní IPP a ta již nadále nemohla zastupovat většinový názor země. 
93

  

Vzhledem k ožehavosti situace irské autonomie a „severní otázky“ se Lloyd George rozhodl 

svolat zainteresované skupiny, což bylo Sinn Féin, tzv. Home Rulers a Unionisté,  které se 

zásadně vyjadřovaly k podobě autonomie. S těmito stranami chtěl začít vyjednávat společně 

vyhovující kompromis. Shromáždění
94

, která se odehrávala od léta 1917 do dubna 1918, 

dopadla fiaskem. Sinn Féin bylo v konečném důsledku vynecháno z jednání, Ulsterští 

Unionisté se snažili pouze podrýt jakoukoliv snahu o řešení situace. V březnu 1918 Redmond 

zemřel a na jeho čelní pozici v IPP se dostal John Dillon. Ve stejném roce Sinn Féin vyhrálo 

všeobecné volby s drtivým výsledkem, kdy získali 73 křesel z celkového počtu 105
95

, zatímco 

IPP pouze dvě. „Lidé volili Sinn Féin, to co musíme udělat teď, je vysvětlit jim, co Sinn Féin 

je.“
96

  

Sinn Féin svému volebnímu vítězství z velké části vděčilo hlavně rozšíření volebního práva, 

které na základě zákona ze stejného roku zajistilo volební právo všem mužům nad 21 let a 

ženám nad 30 let.
97

 Jednalo se o veliký příliv prvovoličů. Celkový počet voličů v Irsku před 

rozšířením volebního práva byl 701 475 a po rozšíření bylo na ostrově najednou 1 936 673
98

 

legitimních voličů.  

                                                             
92

McCAFFREY, Lawrence J. The Irish Question 1800 -1922. 1968  s.167. 
93

 McCAFFREY, Lawrence J. Ireland from colony to nation- state. 1979 s.142. 
94

 Neboli Irish Convention.  
95

LITTON Helen, Irish Rebellions 1798 -1921. 2018 s.153. 
96

 Součást povolebního projevu , vice- prezidenta Sinn Féin Michaela O’Flanagana in TOWNSHEND, Charles. 

The Republic -The Fight for Irish Independence. 2014 s.63. 
97

 McCAFFREY, Lawrence J. Ireland from colony to nation- state. 1979  s.144. 
98

 MURPHY, John A. Ireland in the Twentieth Century. 1975 s.4. 



35 
 

Vítězná strana se rozhodla nezasednout ve Westminsterském parlamentu a místo toho utvořila 

svůj první nelegální Irský parlament (First Dáil Éireann). První oficiální zasedání se 

uskutečnilo 21. ledna 1919. Zajímavé je, že na tomto zasedání se nijak zásadně neřešilo státní 

zřízení. Byla sepsána ústava Dáilu Éireann, nikoliv Irská ústava.
99

 Eamon de Valera byl v 

nepřítomnosti prohlášen za „Príomh – Aire“, tedy prvního ministra Dáilu, ovšem často 

chápáno a překládáno jako prezident.  

Byla vyhlášena deklarace nezávislosti, resp. se jednalo o vyhlášení republiky, společně 

s demokratickým programem. To vše ve třech jazycích – irsky, anglicky a francouzsky.
100

 

Demokratický program sliboval např. využití irských přírodních zdrojů, podporu 

industrializace a zlepšení pracovních podmínek. Všechna tato prohlášení se opírala o text 

proklamace republiky z roku 1916.
101

 Znovuopakujícím se cílem bylo získat svobodu a 

nezávislost, na což se soustředili více než na jakékoliv formy vládnutí. Následující dva a půl 

roku se snažili vytvořit alternativní státní aparát, který  by fungoval paralerně s tím britským. 

Britové ovšem odmítli Sinn Féin jako reprezentanty Irské republiky a vztahy se nadále 

vyostřovaly.  

V roce 1919 se Irští dobrovolníci změnili na Irskou republikánskou armádu (Irish Republican 

Army, IRA), ovšem z pozadí byli do jisté míry ovládáni IRB a Michaelem Collinsem, který 

taktéž participoval na Velikonočním povstání. Netrvalo dlouho a Sinn Féin i IRA bylo 

oficálně zakázáno britskou vládou. Collins pomohl de Valerovi odcestovat do Spojených států 

amerických, ten se zde snažil zpropagovat Irskou republiku a zároveň se snažil získat pro 

tento politický projekt finanční podporu. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson se 

nechtěl vměšovat mezi britsko–irské vztahy a zůstal v rozpačité neutralitě vůči prosbám o 

podporu irské samostatnosti. 
102

 Nikdo ale neočekával, že de Valera zůstane ve Spojených 

státech amerických skoro celou dobu války o nezávislost, což se později ukázalo jako 

poměrně osudná záležitost. 

Po dobu de Valerovy nepřítomnosti vystupoval A. Griffith jako zastupující prezident Dáilu a 

Michael Collins jako ministr financí. Collinsova reálná moc však pramenila především 

z pozic ve vedení IRB a později IRA. Byl to neviditelný muž, všichni ho hledali, ale téměř 

nikdo nevěděl jak vypadá. Britové na jeho osobu živou či mrtvou dokonce vypsali odměnu ve 
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výši 10 000 liber.
103

 IRA začala pracovat s taktikou gerilové války, civilně oblečeni, pašovali 

zbraně či vraždili podezřelé ze špionáží, policisty a vojáky. Hlavním cílem byl RIC, což byla 

paramilitantní britská složka. Jak se potyčky mezi těmito dvěma organizacemi vyostřovaly, 

RIC začalo postupně upadat, neboť lidé začali postupně opouštět své pozice buď kvůli 

strachu, nebo kvůli odporu bojovat proti „vlastním“ lidem. Toto umožnilo, aby IRA 

kontrolovala čím dál větší oblasti na ostrově. 
104

 

 

5.1 Vypuknutí války 

Oficiální počátek války za nezávislost se datuje 21.1.1919, tedy stejný den, kdy poprvé zasedl 

Dáil. IRA přepadla skupinu RIC, potyčka skončila úmrtím dvou mužů z jednotek RIC. Lloyd 

George s podporou parlamentu označil příslušníky IRA za vrahy, ale gerilový styl boj 

kvitoval tím, že se jedná o jedinou funkční taktiku, pomocí které může malý národ bojovat 

proti silnějšímu a většímu. Britové se rozhodli bojovat „ohněm proti ohni“, shromáždili 

rekruty, kteří byli ochotni „udržovat pořádek“, většinou se jednalo o veterány z první světové 

války. Z těchto veteránů byly utvořeny militantní jednotky, které byly odeslány do Irska. Tam 

měly za úkol posílit oslabenou RIC a společně bojovat proti IRA. Když tyto jednotky dorazily 

na ostrov, nebyl pro ně dostatek uniforem a tak jejich příslušníci začali nosit tmavě zelené 

čepice a khaki kalhoty, což jim vysloužilo označení tzv. Black and Tans.
105

 Tyto jednotky se 

vyznačovaly především svou brutalitou vůči civilnímu obyvatelstvu a byly všeobecně velmi 

nepopulární. 

V kontextu mírových jednání, která se odehrávala po ukončení první světové války v Evropě, 

vyvstala otázka, zda je Británie ve válce proti Irsku. Britové razantně popřeli, že by byli 

s Irskem ve válečném stavu. Toto tvrzení jim nepěkně svázalo ruce, neboť do jisté míry ve 

válce s Irskem byli, ale už nemohli proti Irům otevřeně vystoupit. Ve skutečnosti válka 

probíhala primárně mezi tajnými službami. V roce 1920 britský premiér opět přišel 

s variantou irské autonomie, která měla řešit vzniklé nepokoje. Návrh zákona byl takový, že 

šest severovýchodních hrabství, konkrétně Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh a 
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Tyrone budou mít svůj parlament, a zbylých dvacet šest hrabství, která byla pro autonomii, 

bude mít parlament jiný.
 106

  

Nejednalo se o nijak uspokojující řešení pro nacionalistické touhy mnohých obyvatel. 

Především se tím ale oficiálně rozdělil irský ostrov. Ironií bylo, že ani Britům se nehodil fakt, 

že irský ostrov je rozdělen, mnohem více by se jim hodilo sjednocené Irsko, i s menší mírou 

autonomie, ale stále pod jejich správou. Rozhodně však nemohli dopustit úplnou suverenitu. 

Nově tedy vznikla dvě irská teritoria, každé se svým vlastním parlamentem. Společně 

s parlamenty byla vytvořena tzv. Rada Irska (Council of Ireland).Ta měla fungovat jako 

pomyslný most mezi těmi dvěma parlamenty, kdyby se chtěly v budoucnu někdy spojit.  

Tento britský návrh se zásadně blížil statutsu dominia, což bylo do té doby víc, než Irsku kdy 

bylo nabídnuto. Byla zde ale podmínka, která stanovovala nutnost přísahat oddanost 

„koruně“, nejpozději 14 dní po založení parlamentu. Pokud se tak nestane, ta část ostrova, 

která podmínku nesplní, bude administrativně zavedena jako Britská kolonie. Požadavek 

přísahy byl pro „jižní“ Irsko neakceptovatelný, tudíž možnost parlamentu odmítli. 
107

  

Na „jihu“ Sinn Féin demonstrovala sílu Británii a ukázala světu, že irská společnost stojí za 

republikou. To dokázali velikým vítězstvím v lokálních volbách, roku 1920, kdy dostali pod 

svou správu téměř celý ostrov. U těchto voleb se poprvé využil poměrný volební systém.
108

 

Zároveň se od této doby v Irsku používá tzv. systém jednoho přenosného hlasu. Výsledkem 

voleb byli zahanbeni hlavně ti, kteří tvrdili, že vítěztví Sinn Féin z roku 1918 byla pouze 

náhoda. Ulsterší Unionisti ze severu pro změnu akceptovali zákon i svůj nový parlament ve 

Stormontu, ačkoliv o něj předtím nijak nebojovali. Změny pochopili jako šanci k vytvoření 

„protestantské země pro protestantský lid“.
109

 Válka o nezávislost se tím ale přirozeně 

nevyřešila, neboť obě teritoria byla stále oficiálně pod Británií. Nadále tak pokračovaly 

nájemné vraždy, přepadávání, vypalování a rabování, či jiné ničení majetku. Noční vpády a 

kontroly civilních obyvatel, po celém ostrově panovala velmi násilná atmosféra, neboť 

partyzánské akce se odehrávaly všude.  

Jedna z nejznámějších akcí války o nezávislost se odehrála v říjnu 1920. Několik irských 

republikánů bylo zastřeleno agenty britské tajné služby. Michael Collins, který řídil síť 

irských tajných služeb, udělal odvetný krok, kdy 21. listopadu nechal zastřelit 13 britských 
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agentů. Jednalo se o jednu z mnohých historických tzv. Krvavých nedělí (Bloody Sunday). 

Většina z těchto agentů byla zastřelena v brzkých ranních hodinách v posteli.
110

 Ten samý den 

odpoledne Britové provedli další odvetný tah.  

GAA pořádala dlouho očekávaný fotbalový zápas, který byl přerušen nájezdem jednotek 

Black and Tans, které začaly střílet nejen na fotbalisty, ale i do publika. Výsledkem bylo 20 

mrtvých, 60 zraněných.
111

 Ještě tu noc byli zastřeleni tři příslušníci IRA, kteří byli tou dobou 

uvězněni. Úřady to sice označily za pokus o útěk, těla věznů ovšem vypovídala o něčem 

jiném. Žádná ze stran neměla lepší řešení situace než násilí oplácet ještě větším násilím. 

Británie na události reagovala stejně jako při Velikonočním povstání. Vyhlásila jednotlivé 

oblasti, kde platilo stanné právo.  

V létě 1921, Sinn Féin vytvořilo druhý Dáil Éireann. O pár týdnů později byl britský 

parlament donucen začít vyjednávat s irskými vůdci, protože násilí na ostrově se nijak 

neuklidňovalo. Navrhovali vyřešit budoucnost Irska mírovou cestou. V tu dobu působení 

jednotek Black and Tans začalo pobuřovat už i britskou veřejnost. Dostali se i do podvědomí 

mocných americko-irských lobby, které začaly ovlivňovat pohled Spojených států amerických 

na Británii. Británie potřebovala jednat a hlavně uklidnit Irskou situaci, která jim přerůstala 

přes hlavu.
112
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6. Vyjednávání anglo–irské smlouvy113
 

E. Childers: „Například (ukazujíc na mapu) předpokládejme, že by Irsko zde vůbec nebylo…“ 

Admirál Beatty: „Ach, ano, ale Irsko tam je…“ 

W. Churchill: „A kolikrát jsme si přáli, aby tam nebylo.“
114

 

Když Britové nabídli mírové jednání, představitelé druhého Dáilu byli poměrně dost 

překvapeni. Sinn Féin si uvědomovalo, že veřejnost by mohla být znechucena, kdyby mírová 

jednání s Brity odmítli. V době, kdy započala vyjednávání, obě strany se shodly na zastavení 

veškerých partyzánských akcí, které by poškozovaly jednu či druhou stranu. IRA ovšem 

mírové mezidobí brala jako šanci načerpat nové síly a připravit se na další fázi bojů. 

V červenci 1921 bylo po přímých jednáních Lloyda George s Eamonem de Valerou 

vyjednáno příměří. Britský premiér byl k urychlenému vyjednávání o míru nepřímo donucen 

králem, který při otevírání „severního“ parlamentu ve Stormontu projevil přání o mírové 

řešení celé situace na ostrově. V té době měla ovšem Británie početně výrazně navrch, stavy 

se uvádí něco kolem 3000 aktivích členů IRA oproti 50 000 příslušníků britské armády a 

tisícům členů policejního sboru. Kdyby Británie chtěla investovat peníze a vojenskou sílu do 

konfliktu, Irsko by zanedlouho porazila.
115

 

Ačkoliv byl de Valera jednou z nejdůležitějších osob v tehdejší politice, tak se překvapivě 

neúčastnil následných sérií jednání, na kterých se domlouvaly podmínky, které měly vyřešit 

irské nepokoje. Odmítl aktivně participovat na pravděpodobně nejdůležitější diplomatické 

události v dějinách Irska. De Valerovi se díky tomu někdy přezdívá „politický Houdini“ své 

doby.
116

 Členové Dáilu si i přes jeho zamítnutí přáli, aby vedl delegaci, která vyjednávala 

mírové podmínky. Komentovali to tak, že: „Jejich nejlepší hráč by neměl být v záloze.“
117

 

Tragické důsledky, které vyplynuly z jeho absence u finálních vyjednávacích rozhovorů, je 

snad to jediné, na čem se později obě strany jasně shodly.  

S Lloydem Georgem se de Valera ovšem setkal celkem čtyřikrát v rámci přípravných hovorů, 

které měly sloužit k vysvětlení požadavků jednotlivých stran. Jejich setkání se odehrála 14., 
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15., 18. a 21. července 1921, ale bohužel nevedla k žádnému výsledku. Poměrně pragmatický 

Lloyd George, který se snažil předložit konkrétní podmínky, však nedokázal najít kompromis 

s příliš doktrinálním de Velarou, který mu na ně odpovídal přednáškami o Irské historii.
118

 

Britský premiér již v červenci de Valerovi předložil návrh, kdy by Irsko dostalo status 

dominia. K tomu se pojily určité podmínky a výhody. Britové by si ponechali v Irsku své 

vojenské základny a přístavy, vyhrazovali si právo na možný nábor irských mužů do britské 

armády. Tato podmínka pramenila z fiaska z roku 1918, tzv. krizi branné povinnosti.  Irsko by 

muselo omezit funkčnost své vlastní armády a připustit rozdělení ostrova. Mezi Bitránií a 

Irskem by panovala bezcelní zóna, ale Irové by museli přispívat na splácení britského 

válečného dluhu. De Valera toto razantně odmítnul a trval na uznání irské suverenity a hlavně 

republiky.
119

  

Lloyd George dokonce přistoupil k výhrůžce války, pokud irská strana nepřistoupí na 

navrhované podmínky. „Uvědomujete si odpovědnost, která Vám leží na bedrech?“
120

 de 

Valera na to odpověděl: „Ne, pane Lloyde Georgei, pokud trváte na vyhlášení války, vy 

budete odpovědný za celou situaci, nikoliv já.“
121

 Premiér přešel k další taktice vyhrožování, 

a to zveřejnění podmínek, které Irsku nabídnul. Oběma mužům bylo jasné, že obyčejní 

obyvatelé ostrova chtějí, aby násilí, jež panovalo poslední měsíce, definitivně ustalo. De 

Valera zhodnotil, že pokud Lloyd George zveřejní podmínky dominia, on k nim zveřejní své 

odmítnutí. Ve výsledku, jak již bylo zmíněno, tato jednání nikam nevedla, de Valera se vrátil 

do Dublinu, aby mohl projednat v Dáilu další postup.  

Jak se dalo očekávat, Dáil odmítl návrh, který de Valera předal od Lloyda George, ten se však 

nevzdával a uspořádal konferenci, která měla fungovat jako další vyjednávací prostor. Této 

konference v Londýně se de Valera již neúčastnil. Je několik možností proč se tak rozhodl. 

Možná zastával názor, že jiní vyslanci Dáilu budou úspěšnější ve vyjednávání s Lloydem 

Georgem, možná si myslel, že bude užitečnější, když zůstane v Dublinu. Našly se i hlasy, 

které tvrdily, že zůstal v Dublinu proto, aby se distancoval od problému, který nastane, až 

dojde na kompromis.
 122
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Pravdou je, že v srpnu roku 1921 se de Valera stal prezidentem Irské republiky a tím ze sebe 

udělal určitý národní symbol. Žijící symbol republiky. Ironií je, že na konto svého titulu 

prezidenta prohlásil: „Nejsme dogmatiční republikáni“
123

, čímž poukázal na to, že existuje 

prostor, kam se mohou se svými idejemi republiky posouvat. Dle mého názoru se jedná o 

zvláštní výrok, neboť de Valera byl silně dogmatický a nechtěl ustupovat od republikánských 

idejí což se ukázalo později při občanské válce. Následně členové Dáilu přísahali věrnost 

Irské republice. Procedura, při níž se de Valera stal prezidentem, byla nutná hlavně i z toho 

důvodu, aby mohl oficiálně zplnomocnit delegáty, kteří budou ve jménu Irska jednat 

s Británií. Tímto činem chtěl podtrhnout fakt, že Irsko je nezávislý stát.  

De Valera se do jisté míry ztotožňoval s americkým prezidentem W. Wilsonem, u něhož věřil, 

že svou osobní participací na Pařížské mírové konferenci udělal velikou chybu. 

Nejpravděpodobnější varianta, proč odmítnul odjet na další jednání do Londýna je, že po 

červencových rozhovorech s britským premiérem bylo de Valerovi jasné, že Irsko nebude 

schopno dosáhnout úplné suverenity. Nebude schopno udržet „tu pravou“ republiku, jejíž 

odkaz z roku 1916 tolik respektoval. Bylo více než jasné, že Irsko nezíská nic víc než status 

dominia. De Valera navíc po rozhoverech s Lloyem Georgem vypadal v očích Britů poměrně 

extrémisticky. Nemůžeme ale říci, že by irská delegace na Brity dělala dojem lepší.
124

 

 

6.1 Vyjednávání irské delegace 

Na konci září přišla do Dublinu pozvánka na konferenci v Londýně, která se měla konat 11. 

října 1921. Irská delegace, která byl schválena Dáilem, byla vedena primárně Arthurem 

Griffithem, jakožto ministrem zahraničních věcí, Michaelem Collinsem, jako ministrem 

financí, který ale nesouhlasil se svým delegováním na konferenci. Na konferenci byl ovšem 

přítomen jak sám řekl, jako voják, poslouchající rozkaz svého nadřízeního, tedy de Valery. 

Dále se účastnil Robert Barton, ministr pro ekonomické záležitosti a dva členové Dáilu, 

vybraní díky svému právnímu vzdělání, George Gavan Duffy a Éamon Duggan. Všem bylo 

ale jasné, že Griffith s Collinsem jsou nejdůležitější členové delegace.
125

 Z osobní 

korespondence Collinse vyplývá, že již před začátkem konference podezíral de Valeru z toho, 
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že na něj a Griffitha nastražil úmyslnou past. Tím, že je poslal do Londýna, je učinil svým 

způsobem odpovědné za podepsání jakékoliv dohody s Brity.
126

 

Na druhé straně britská delegace se skládala ze zkušených politiků jako byl Austen 

Chamberlain, Lord Birkenhead, Winston Churchil a samozřejmě premiér Lloyd George. Irská 

strana v porovnání s britskou v politickém vyjednávání neměla tolik zkušeností, navíc ještě 

když nejlepší diplomat, kterého měli, tedy de Valera, zůstal v Irsku. Lloyd Georgeovův 

kabinet byl v té době složen převážně z antiirské Konzervativní většiny, takže neměl moc 

manévrovacího prostoru pro vyjednávání s Irskou stranou, neboť jeho vlastní pozice byla 

slabá. Ovšem i přesto byla britská strana více sjednocená v názorech než ta irská.
127

  

Na počátku konference přišel šok na straně britských delegátů při zjištění, že s nimi u stolu 

sedí nejhledanější muž své doby Michael Collins. Lloyd George shnrnul dosavadní situaci, 

která panovala na ostrově a dával důraz na vůli vyjednat mírové řešení. A. Griffith, který byl 

Brity označen za „chytřejšího než de Valera, avšak méně atraktivního“, premiérovi 

odpověděl: „Britská vláda v minulosti zacházela s Irskem pouze jako s dobytou a podřadnou 

zemí. Pokud ale přichází změna této podrobující politiky a Irsko již nebude nadále 

podřizováno britským zájmům, tak je zde možnost vyjednání míru.“ 
128

  

O Collinsovi Lloyd George prolásil, že se jedná o: „Pohledného mladého Ira…nikdo by 

nemohl zaměnit jeho národnost, je to Ir skrz na skrz…plný okouzlení a šarmu, ale také 

nebezpečného ohně.“
129

 Churchil označil Irskou delegaci za „zastíněnou jejími dvěma 

vůdci“
130

, tedy Griffithem a Collinsem. 

Konference probíhala mezi 11. a 24. říjnem v několika fázích, buď za přítomnosti všech 

členů, nebo v menších skupinkách při kuloárech. Lloyd George měl pocit, že se dokáže lépe 

dohodnout s Collinsem a Griffithem, než s celou irskou delegací. Hlavní tři problematické 

body zůstavaly stejné jako ty, které odmítal v létě de Valera. Konstitucionální ukotvení 

nového irského státu, Britská armáda a její požadavky vůči Irsku a pozice severovýchodních 

hrabství Ulsteru. Největší problém pro irskou stranu byla přísaha věrnosti britské koruně 
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(Oath of Allegiance to a British monarch)
131

 a rozdělení ostrova. Britové se museli potýkat s 

problematikou přísahy věrnosti a hlavně irskou nechutí ke statusu dominia. 
132

 

Britové navrhovali, aby přísaha „koruně“ byla součást irské ústavy, s čímž irská strana 

nesouhlasila. Navrhovali, že by uznali „korunu“ jako hlavu společenství Commonwealthu, 

což by se dělo za předpokladu, že by Irská republika byla uznána jako člen tohoto 

společenství. Takový návrh byl ale příliš abstraktní, než aby byl v té době proveditelný a pro 

britskou stranu byl nepřijatelný. Místo toho Irům navrhli, aby vytvořili vlastní přísahu, která 

bude vztažena více k jejich vlastnímu státu než k britské monarchii. 
133

Irská delegace byla 

sama velmi zmatena problematikou severních hrabství, tzv. Ulsterská klauzule.
134

 Někteří 

delegáti věřili, že se jedná o umělé rozdělení způsobené v roce 1920, jiní ač neradi 

konstatovali, že severní hrabství jsou více britská nežli irská. Dokonce se objevil názor, že se 

pravděpodobně jedná o přirozený vývoj, ovšem kategoricky se nemohli s rozdělením země 

smířit. Griffith např. zastával názor, že by šest severních hrabství mělo mít svobodnou volbu 

k tomu, aby si vybrala, zda chtějí zůstat na „severu“ či „jihu“.
135

 

Lloyd George přiznal, že nedokáže usměrnit ani ulsterské protestanty, ani své Konzervativní 

kolegy tak, aby uznali sjednocené Irsko. Slíbil, že pokud dojde k dohodě, otevře se nové 

jednání o podobě hranic mezi severní částí ostrova a nově vzniklým dominiem. Severní 

hrabství ale neměla v plánu nechat svůj paralament pod vládou „jižního“ Irska. Lloyd George 

přišel s myšlenkou tzv. Boundary Commission a hranice by se měla tvořit na základě 

preferencí obyvatel. Zároveň irské delegaci neformálně naznačil, že severovýchodní hrabství 

by nikdy nemohla být ekonomicky soběstačná, tudíž v budoucnu určitě dojde ke sjednocení 

ostrova.
136

 

Jednání se protahovala a nikdo nebyl spokojen. Lloyd George ohodnotil situaci: „Irská 

delegace jsou nemožní lidé, přichází s body, avšak nikoliv s rozhodnutími.“ 
137

A. Griffith byl 

dobrým vůdcem delegace, ovšem nebyl schopen úderného vyjadřování. Irská delegace 
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s výsledky jednání odjela zpět do Dublinu. Republikánští extrémisté, vedeni C. Burghou a A. 

Stackem, odmítli akceptovat přísahu. De Valera doporučil vyjednávající delegaci, aby znovu 

zkusila navrhnout variantu uznání v rámci společenství Commonwealth. Britské 

memorandum z 27. října, které bylo zasláno jako souhrn britských bodů k vytvoření smlouvy, 

zahrnovalo následující podmínky. 

1) Koruna – jako symbol, který udržuje všechny národy Impéria pohromadě… Britská vláda 

musí jednoznačně vědět, zda irští delegáti přistupují na podmínku, při které si Irsko ponechá 

tradiční loaylitu k britskému trůnu. Ovšem nikoliv jako podřízený stát, ale jako součást 

Společenství národů Commonwealth, ve spojení s královstvím Anglie, Skotska a Walesu.   

2) Společné občanství – …ti, kteří si toto společně občanství užívají, ať v míru či bok po boku 

ve válce, neexistuje zde žádná forma neutrality. Britská vláda potřebuje vědět, zda Irsko 

přistupuje na podmínku tohoto občanství a partnerství s národy souhrnně zvanými Britské 

impérium.  

3) Obrana – …Irsko nebude mít žádné námořnictvo, letectvo. Británii patří klíčové pozice, ať 

už námořní, tak vzdušné, bude mu vždy umožněn přístup k těmto bodům… 

4) Obchod - …ani jedna ze stran neuvalí cla či jiné překážky na přepravu a obchod zboží mezi 

všemi částmi ostrovů. 

5) Finance – Irsko by mělo participovat na splácení poválečného dluhu, který vznikl po 

ukonční první světové války. 
138

 

Irská odpověď, která přišla o dva dny později, sdělovala, že akceptují podmínky námořní a 

letecké obrany irského pobřeží, které se stávají společnou záležitostí s Británií. Irská strana si 

ale stále nebyla jistá, jak naložit s přísahou „koruně“. Následovala korespondence mezi 

oběma stranami a také neočekávaná návštěva 30. října. Griffith a Collins se měli setkat 

s Lloydem Georgem ve večerních hodinách u Churchilla doma. Griffith se na schůzku 

dostavil jako první a bylo to poprvé, co jednal sám s Lloydem Georgem.
139

 Po tomto osobním 

setkání nastal v irské delegaci rozpor, kvůli formulování memoranda pro britskou stranu, 

které by shrnovalo další body k vyjednávání. Griffith toto memorandum chtěl formulovat jako 

osobní dopis Lloydu Georgovi, zbytek delegace to odmítal. Nakonec byl 2. listopadu zaslán 
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dopis formulovaný celou irskou delegací, který oznamoval, že Irsko je připraveno přijmout 

„korunu“ jako hlavu koalice svobodných států. 
140

 

22. listopadu ale přišla další varainta smlouvy, tentokrát z irské strany. Požadovalo se, že moc 

exekutivní a legislativní bude výhradně v rukou Irska, ale Irsko jako stát bude ve spojení 

s Britským Commonwealthem na základě společných zájmů. Irsko bude respektovat „korunu“ 

jako hlavu společenství národů, jak již zmínil Griffith ve svám dopise předtím. O Ulsterské 

provincii se psalo velmi sporadicky, pouze vágní fráze jako „podstat spojeného ostrova“, 

ovšem reálně celá situace severovýchodních hrabství byla mimo kompetence jak irské, tak 

britské delegace. Finanční části dohody zůstaly poměrně nezměny od posledních návrhů.
141

 

Irská odezva z 22. listopadu zapříčinila mimořádnou schůzi následující dva dny. Lloyd 

George byl velmi zklamán obsahem textu, který od irské strany obdržel, neboť jednání 

dospěla do mrtvého bodu. Znovu se otevřela otázka nejen Ulsteru, ale zároveň i statusu 

dominia. Druhý den mimořádné schůze se řešil primárně největší problém. Postavení 

„koruny“, přísaha věrnosti. Obě strany trvaly na tom, že symboly jsou velmi důležité. Pro 

irskou stranu to byla republika, ačkoliv tento konkrétní termín se v průběhu jednání moc často 

neobjevoval. Pro Brity to byla „koruna“, neboť jejím jménem „sjednocovali“ své ostatní 

území.
142

 

Argumentaci proti uznání „koruny“, resp. proč má Irsko jiný přístup k této symbolice než jiné 

britské kolonie, představil G. Gavin Duffy ve dvou hlavních bodech. V první řadě poukázal, 

že v jiných koloniích, nikoliv však v případě Irska, „koruna“ symbolizovala jednotu, ačkoliv 

mnohdy poznamenanou krví. Ve druhém případě, „koruna“ obvykle fungovala jako exekutiva 

dané kolonie a to byl zásadní bod, na který Irsko nemůže přistoupit. Tímto prohlášením se do 

jisté míry ukázalo, proč Britové trvali na přísaze a proč ji Irové tak urputně odmítali. Nešlo 

jen o symboly, šlo o do té doby nevyřčenou pravdu. Griffith tehdy velmi odvážně pronesl, že: 

„Pro zahraniční záležitosti, jako jsou mír, válka nebo obrana, Irsko uzná „korunu“ stylem, 

jakým bylo zmíněno v dopise, pokud pro vnitřní záležitosti udrží svou republiku.“
143
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Zároveň došlo na otázku názvu zřízení, které mělo vzniknout na Irském ostrově. Saorstat 

Éireann přeloženo z irštiny jako „Svobodný stát“ (Free State), bylo navrhnuto jako 

kompromis. Zakomponovat anglické slovo „republika“ by bylo příliš ožehavé a tak ho Irové 

zakomponovali alespoň v irštině. Saorstat Éireann jde totiž také přeložit jako „Irská 

republika“. Lord Birkenhead souhlasil, že pod názevem „Svobodný stát“ může Irsko figurovat 

v následující smlouvě. 

28. listopadu v podvečer se odehrál jeden z posledních klíčových rozhovorů, mezi Griffithem 

a Lloydem Geordgem za přítomnosti Duggana, Birkhenheada a nově příchozícho R. Horne. 

Britský premiér byl počtrvrté konfrontován pozicí „koruny“ v Irsku oproti pozici „koruny“ 

v jiných dominiích Impéria. Griffith po schůzce napsal de Valerovi: „ …v ostatních dominiích 

je „koruna“ pouze symbol, v Irsku by to byla realita.“ 
144

 

Irské straně byla slíbena modifikace přísahy „koruně“. Irský volený představitel měl být 

premiér. Zástupce hlavy státu, tedy britského monarchy, měla být osoba, která bude 

jmenována pouze po konzultaci s irským premiérem. Zároveň bylo garantováno, že tento 

zástupce nebude mít žádnou reálnou moc, stane se pouhým symbolem. Jednalo se asi o 

největší vítězství irské delegace.
145

   

 

6.2 Poslední změny před podpisem 

Následují dny před faktickým podepsáním byly poměrně hektické. 1. prosince Britové předali 

finální verzi irské straně. Irové o dva dny později jednali o návrhu smlouvy v Dublinu 

s ostatními členy kabinetu. De Valera vyádřil názor, že by se smlouva v takovém znění 

neměla podepsat. Osobně nemohl podepsat žádný dokument, který by sliboval jakoukoliv 

návaznost na britskou „korunu“ a dával možnost hlasovat severovýchodní části Ulsteru pro 

variantu, že nechtějí být součástí Irského státu, což očividně nechtěli. Přepokládal, že půjde 

vyjednat mír i bez podpisu smlouvy.  

Griffith neustále přimínal, že se téměř jedná o uznání republiky, věrnost je skládaná do rukou 

nejprve Irsku. Zároveň upozornil, že pokud Irsko v této fázi odmítne, občané se dozví, jak 

děsivá alternativa ke smlouvě byla – válka s Británií. Navrhoval, že zmocněnci, tedy irská 

                                                             
144

 “…that the Crown in he Dominions was merely a symbol but that in Ireland it would be a reality.“ In 

PAKENHAM, Frank (Lord Longford). Peace by ordeal -The negotiation of the Anglo-Irish Treaty 1921. 1992 

s.201. 
145

Tamtéž s.202. 



47 
 

delegace, by měla smlouvu podepsat a nechat na prezidentovi a Dáilu finální odmítnutí či 

případnou ratifikaci smlouvy.
146

  

A. Griffith byl pravděpodobně nejodhodlanější člen delegace, co se podpisu týče, i přes hlasy 

jako: „Copak si neuvědomujete, že když to podepíšete, rozdělíte tím Irsko od shora dolů?“
147

 

Griffith na to odpověděl: „Pravděpodobně. Povím vám co udělám. Vrátím se do Londýna. 

Nepodepíšu tu smlouvu, ale přinesu ji zpět a předložím jí k projednání Dáilu, a pokud to bude 

nutné tak i lidem.“
148

 Toto prohlášení uklidnilo všeobecné rozepře. Ovšem opět rozvířilo 

debaty nad přísahou „koruně“. De Valera chtěl vědět, proč od nich Británie vyžaduje přísahu, 

která není dle jejich slov plně funkční. Collins to označil za „cukrovou polevu“, aby britská 

veřejnost „spolkla“ podepsání smlouvy.  

Před posledním setkáním před podpisem s novými instrukcemi z Dublinu, chtěla irská 

delegace změny. Ideálně by bylo, kdyby nebyl status dominia, žádná přísaha a nic, co by 

ohrožovalo republiku. To byly ale příliš ambiciózní tendence. Přiznání, že Irové nejsou 

spokojeni s tím, že by byli jako ostatní dominia. Jsou příliš blízko Británii, tudíž už jen 

z tohoto důvodu nemohou být jako ostatní dominia, která byla daleko. Častým příkladem byla 

uváděna Kanada nebo Austrálie. Finální verze byla irskou stranou odmítnuta. Neustále se 

opakující stejné problémy, Irové se v jednání zacyklili strašným způsobem. 
149

 

5. prosince Lloyd George v ranních hodinách navštívil Collinse a snažil se mu nastínit 

poslední záchytné varinty, jak smlouvu zachránit. Collins hovořil o další modifikaci přísahy, 

změny pobřežní obrany ostrova, která do té doby měla být výhradně v rukou Británie a 

výhody a nevýhody volného trhu mezi oběma státy. Ten den odpoledne se odehrálo poslední 

setkání ve složení Collinse, Griffitha a Bartona. Za britskou delegaci Lloyd George, 

Churchill, Chamberlain a Birkenhead. Lloyd George neměl již více času na vyjednávání. 

Kdyby smlouva padla, padl by i on. Irská delegace byla postavena před ultimátum, které se 

ale nenápadně vznášelo nad celým vyjednáváním už od samého začátku. Buď podepíší nebo 

do tří dnů vypukne válka. Griffith byl odhodlán  za každou cenu podepsat a sdělil to i britské 

straně s tím, že se bude snažit přesvědčit k podpisu i zbylé členy irské delegace.  
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Lloyd George se tázal: „Rozumím tomu tedy správně, pane Griffithe, že i když zbytek delegace 

podpis odmítne, vy i přesto smlouvu podepíšete?“ Griffith k tomu jen dodal: „Přesně tak, 

pane premiére.“
150

 Tuto situaci okomentoval A. Chamebrlain se slovy:„Nepoznal jsem 

statečnějšího muže, než byl Arthur Griffith.“
151

 Dominium a určitá forma míru nebo republika 

ve válce.
152

Michael Collins byl přesvědčen, že IRA ani irské obyvatelstvo není připraveno na 

válku s Británií. Jeho slavný výrok, kterým dával najevo svůj postoj k celému vyjednávacímu 

procesu, se zapsal do historie. „Výhody, které nám přinese statuts dominia, jsou jako nášlapný 

kámen, který můžeme použít k dosažení úplné svobody.“
153

 Dominium, jako svoboda 

k dosažení svobody. 

6. prosince 1921 byla v sídle britského premiéra v Lonýně podepsána „smlouva“, resp. 

Články dohody o smlouvě mezi Velkou Británií a Irskem.
154

 Podepsáno mezi dvěma 

demokraciemi, irskou a britskou, a ukončila tím oficiálně válku za nezávislost, která sužovala 

Irsko od počátku roku 1919. Kontroverze o podepsání  smlouvy byla do poslední chvíle velmi 

aktuální. Pokyny z Dublinu říkaly, že by se nemělo nic podepisovat. Ovšem nátlak posledních 

hodin před podpisem způsobil, že se zmocněnci rozhodli jednat odlišně od pokynů. Byli si 

vědomi hlavně toho, že smlouva nevejde v platnost, pokud ji v Dublinu neratifikují. Ke 

Grifithovi se přidal i Collins a později  i další členové irské delegace. Při podpisu se 

Birkenhead otočil na Collinse a pronesl: „Pravděpodobně jsem si právě podepsal rozsudek 

smrti své politické kariéry.“ Collins na to pouze odvětil: „Pravděpodobně jsem si podepsal 

skutečný rozsudek smrti.“
155

  

 

6.3 Rozbor hlavních bodů podpepsané verze smlouvy 

Smlouva má 18 hlavních článků, některé mají specifikovanější podkategorie. Smlouva 

zároveň čítá přílohu, která vysvětluje některé pojmy, objevující se v samotné smlouvě, např. 

podrobnější popis jednotlivých přístavů, v ohledu obrany irského pobřeží.  
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V prvním článku je deklarováno, že Irsko nabývá status dominia v rámci Britského impéria, 

nově vzniklý stát se bude nazývat Irský svobodný stát (Irish Free State)
156

. Častokrát je Irský 

status připodobňován k tomu kanadskému. Čtvrý článek pojednává o choulostivém tématu 

přísahy „koruně“, je zde specificky vysvětleno, že přísahu skládají členové parlamentu 

Irského svobodného státu. Přísaha skládá nejprve věrnost Irskému svobodnému státu, poté se 

teprve skládá věrnost britskému králi Jiřímu V. a jeho následovníkům. To vše je v důsledu 

společného občanství mezi Irskem a Británií v rámci společenství Commonwealth. 
157

 

V následujícím článku pět je specifikována irská participace na britském válečném dluhu. 

V šestém článku je Irsku přislíbena možnost vlastní obrany irského pobřeží s výjimkou moře. 

Obrana moře je již v kompetenci Británie. Články 11 až 17 pojednávají o problematice 

Ulsteru. Jedním z nejdůležitějších článků je článek 12, protože je zde specifikováno právo 

Severního Irska na odmítnutí jurisdikce Svobodného státu. 16. článek pak např. zakazuje 

přijetí jakýchkoliv zákonů, které by mohly perzekuovat obyvatele, přímo či nepřímo na 

základě náboženské příslušnosti. Objevuje se tedy snaha o řešení problematického soužití 

protestantů a katolíků na ostrově. Toto nařízení je vztahováno jak na pralament Svobodného 

státu, tak na paralament Severního Irska.
158

 

Poslední 18. článek smlouvy upravuje formu ratifikace. Bylo potřeba odhlasovat přijetí 

smlouvy, na irské i britské straně se tak dělo v parlamentu. V souhrnu Irský svobodný stát 

vyšel ze smlouvy jako země čítající 26 hrabství, ačkoliv geograficky jich je na ostrově 32. 

Jednalo se ovšem o nejbenevolentnější dohodu ze strany Británie do té doby. 
159

 

 

6.4 Ratifikace  

14. prosince se sešel Dáil, aby hlasoval o přijetí či odmítnutí smlouvy. Delegace byla nařknuta 

z neuposlechnutí pokynů a výtky, proč neodeslali finální verzi nejprve na kontrolu do 

Dublinu. De Valera se postavil proti přijetí smlouvy. Tvrdil, že podmínky, které jsou 

stanoveny smlouvou, jdou proti přání většiny národa. Vytvořil tzv. Dokument No. 2, který 

měl být místo smlouvy, která se vyjednala v Londýně. Náplň Dokumentu No. 2 se týkala 

primárně změny přísahy a stutsu dominia, Ulsterská otázka nebyla nijak výrazně řešena. 

Nálada ve společnosti bezprostředně po podpisu byla ovšem spíše pro přijetí smlouvy, neboť 
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díky ní se vyhnuli válečnému konfliktu. Griffith nabádal Dáil k tomu, aby smlouvu 

ratifikovali. 
160

  

Na počátku ledna 1922 Dáil přistoupil k hlasování o ratifikaci. Výsledek byl velmi těsný, 

ratifikace byla schválena v poměru 64 hlasů pro, 57 proti. De Valera byl poražen, rezignoval 

na post prezidenta Dáilu a jeho místo nahradil Arthur Griffith.
161

 O pár týdnů později Britové 

oficiálně předali vládě Svobodného státu Dublinský hrad, což byla do té doby bašta britské 

vlády na ostrově. Zároveň se začali stahovat ze země, která byla jejich nejstarší kolonií. 

Jednotky Black and Tans byly stejně jako RIC rozpuštěny, na jejich místo přišly nové 

ochranné složky s názvem „Garda Síochána“ v překladu Strážci míru. Tento název se v Irsku 

používá až dodnes.
162
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7. Občanská válka 

 

„Pokud by se De Valera vrátil z Londýna s dokumentem, se kterým by Collins nesouhlasil, 

nebyla by žádná občanská válka.“
163

 

„Pro mrtvého Parnella
164

 nebylo žádné odpuštění, pro de Valeru, který žil dlouhý život, bylo 

nejen odpuštění, ale i bezpodmínečné prominutí chyb z let 1921 – 1922. De Valera byl hrdina, 

hrdinům se odpouštějí přešlapy. Irsko bylo připraveno na demokracii, ovšem někteří jeho 

čelní představitelné nikoliv. “
165

 – Tom Garvin  

Anglo–irská smlouva definitivně rozdělila irskou společnost. Už zde nebyl jen problém 

rozděleního ostrova na „sever“ a „jih“, katolíky a protestanty. Přidalo se ještě dělení na 

podporovatele a odpůrce smlouvy. Nově vzniklé dvě skupiny – podporovatelé smlouvy, tzv. 

„pro-Treaty“, v čele s Griffithem a Collinsem. Odpůrci smlouvy tzv. „anti-Tretay“, kde v čele 

stál Eamon de Valera a radikální republikáni. Rozštěpila se i uskupení jako Sinn Féin či IRA. 

Před vypuknutím občanské války probíhaly útoky na katolické obyvatelstvo v Ulsteru, pak 

následovaly odvetné manévry „jižní“ IRA. Zástupci severovýchodních hrabství oznámili 

vládě nově vzniklého Svobodného státu, že nepřejdou pod jejich správu a že budou bojovat 

proti všem nevýhodným rozhodnutím tzv. Boundary Commission. V zásadě se potvrdily 

obavy, že sever se dobrovolně odtrhne od nově vzniklého dominia.
166

 

V březnu 1922 de Valera varoval irské občany, že smlouva z Londýna způsobí občanskou 

válku, kde bude Ir zabíjet Ira. V dubnu byla zabrána budova soudu v Dublinu tzv. Four 

Courts. Budova byla okupována odštěpenou anti-Trety IRA divizí tři měsíce. Rebelové 

počítali s tím, že pokud obsadí centrum irské soudní moci, budou moci vyjednávat o změně 

irského státního zřízení. Razili heslo: „Vyhlásili jsme Irskou republiku a nebudeme žít v ničem 

jiném.“ 
167

 Britové byli neustále ve střehu a začínali pochybovat o tom, že je Irsko schopno si 

vládnout samo. Ke konci června Collins nařídil armádním jednotkám Svobodného státu, aby 
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dobyly Four Courts zpět pod vládu státu. Jednalo se o velmi nepříjemnou situaci, neboť ani 

Collinsovi se nelíbilo, že má oficiálně zasahovat proti bývalým kolegům. 
168

 

V červnu 1922 se konaly všeobecné volby. Jednalo se o důležitý test pro nově vzniklý stát. 

Výsledek ukázal, že Svobodný stát dostal podporu značné většiny irských obyvatel. Anti-

Treaty Sinn Féin získali 35 křesel z celkových 128 křesel Dáilu, zbylých 93 zabrala pro-

Treaty smýšlející strany. V přesném rozdělení se jednalo o 58 křesel  pro-Treaty Sinn Féin, 17 

křesel Labouristé a zbytek byl rozdělem mezi Farmářskou stranu, univerzitní zastoupení atd. 

Dohromady volilo 620 283 občanů, z toho 133 864 voličů bylo proti smlouvě a tedy proti 

novému státu a 239 193 voličů pro podporu Svobodného státu. 
169

Odpůrci smlouvy zásadně 

nesouhlasili s výsledky voleb, hodlali udržet ideu Irské republiky pomocí zbraní, nikoliv 

parlamentním kompromisem na základě voleb. Jako v letech předtím, opět se odkazovalo na 

republiku založenou Pearsem a Connollym v roce 1916.  

Ačkoliv z výsledků voleb poměrně jasně vyplývá, že většina obyvatel akceptovala status 

dominia, minorita se radikalizovala. 28. června potlačením incidentu ve Four Courts započala 

občanská válka, která trvala až do počátku května 1923. Jednalo se o jedenáctiměsíční krvavý 

boj, při kterém přišlo o život zhruba 600
170

 lidí, tisíce jich bylo zraněno. Škody na 

infrastruktuře státu byly nevyčíslitelné. Stát v tomto jedenáctiměsíčním období vydal 17 

miliónů liber
171

 jen na armádu. Pro-Treaty strana obyvkle používala pojem občanská válka 

pro vzniklé boje. Anti-Treaty strana neuznala ukončení války o nezávislost podpisem 

smlouvy a považovala boje za její pokračovaní.
172

 

Válka se odehrávala mezi dvěma amatérskými armádami. V polovině roku 1922 M. Collins 

prohlásil na konto stavu armády, že: „Nemáme žádnou armádu, máme pouze ozbrojený 

dav.“
173

 Oba tábory bojovaly za sjednocené Irsko, za nezávislé Irsko. Pro-Treaty strana měla 

ovšem pragmatičtější náhled než idealistická anti-Treaty strana. Boje probíhaly po celé zemi. 

Znovu po šesti letech byl Dublin naplněn pouličními boji. To, co bylo opraveno po roce 1916, 

bylo znovu ničeno.  

                                                             
168

McCAFFREY, Lawrence J. Ireland from colony to nation- state. 1979  s.153 
169

Tamtéž s.152. 
170

MURPHY, John A. Ireland in the Twentieth Century. 1975 s.58. 
171

FERRITER, Diarmaid, A nation and not a rabble -The Irish revolution 1913-1923. 2015 s.272. 
172

 KISSANE, Bill. The Politics of the Irish Civil War. 2005 s.1. 
173

„ We have no Army we have only an armed mob.“ In GARVIN, Tom, 1922: The Birth of Irish 

Democracy.2005 s.138. 



53 
 

První významnou obětí se stal Cathal Brugha, bývalý ministr pro obranu, zapálený 

republikán, bojující na straně de Valery proti smlouvě. Arthur Griffith, prezident 

prozatímního parlamentu Irského svobodného státu, zemřel na infarkt 12. srpna 1922. 

Michael Collins, vrchní velitel ozbrojných složek Irského svobodného státu, byl zastřelen o 

deset dní později na cestě do západního Corku. Jeho vojenský konvoj byl přepaden a Collins 

zastřelen. Na začátku září se téměř po třech měsících po volbách sešel nový Dáil. Setkání bylo 

bojkotováno republikánskými politiky, tedy anti–Treaty stranou a ještě k tomu původní 

vedoucí činitelé byli mrtví, bylo nutné jejich posty obsadit.
174

 

Místo A. Griffitha nastoupil na jeho místo W. T. Cosgrave a místo M. Collinse, jakožto 

silného muže kabinetu, nahradil K. O´Higgins. O´Higging byl přesvědčen, že vláda většiny 

zamezí dalším násilnostem menšiny. Se svými kolegy se rozhodli demonstrovat sílu, aby 

zajistili liberální demokracii. Jménem Irského svobodného státu bylo popraveno 77
175

 

republikánských vězňů. V časovém rozpětí méně než rok, činitelé Svobodného státu popravili 

více Irů než Britové za celé období války za názávislost. Konkrétně v době mezi 1919 – 1921 

popravili 24 věznů, pokud budeme počítat i Velikonoční povstání, tedy 1916 – 1921, počet 

popravených se pohybuje kolem 40.
176

 

De Valera byl po této demonstraci síly donucen vystoupit z ústraní a snažil se přesvědčit 

velitele anti-Treaty IRA, že smlouvu násilím neporazí. 24. května 1923 vydal prohlášení pro 

své republikánské, anti-Treaty následovatele. „Vojáci republiky,…Republika již nemůže být 

nadále úspěšně chráněna vašimi zbraněmi. Další oběti na životech by v tuto chvíli přišly 

vniveč, pokračování ozbrojeného konfliktu by nebylo rozumné v kontextu národního zájmu a 

budoucnosti našeho záměru. Vojenské vítěztví musíme prozatím nechat těm, kteří zničili 

republiku.“
177

 Krátce po prohlášení anti-Tretay strana nařídila svým mužům odhodit zbraně a 

bez oficiálního vyřčení kapitulace skončila občanská válka. Republikánským stoupencům 

byla přislíbena volná ruka pro kampaň v následujících všeobecných volbách. De Valera 

naposledy zkusil zkritizovat přísahu „koruně“.
178
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 Odkaz občanské války však rezonoval ve společnosti nadále. Irský svobodný stát se potýkal 

s výraznými ekonomickými a sociálními problémy. Stát byl finančně vyčerpán válkou a 

neměl ve vedení lidi, kteří by měli praktické zkušenosti s politikou. Podporování či odmítání 

smlouvy definovalo irskou politiku minimálně dalších 40 let. Někdy toto kontroverzní téma 

přerostlo v jednotlivé násilné akty, např. roku 1927 byl zastřelen K. O´Higgins při odchodu 

z nedělní mše. Nebyl jednoznačně prokázán motiv tohoto činu, ale mnozí věří, že se jednalo o 

vyřizování účtů z dob občanské války. 
179

  

V srpnu 1923 se konaly všeobecné volby, pravděpodobně první od voleb z roku 1910, které se 

konaly za normálních podmínek, nikoliv uprostřed konfliktu. Irský svobodný stát prošel 

konstituční změnou a měl nyní opět šanci zjistit, jaké nálady panují ve společnosti po ukonční 

občanské války. Republikánší kandidáti, tedy strana anti-Tretay, vyhráli 44 křesel z celkových 

153
180

, jednalo se o lepší podporu než tomu bylo ve volbách o rok dříve. De Valera a jeho 

následovníci začínali opět nabírat na síle. Pro-Treaty strana uskupená pod W. T. Cosgravem 

založila novou politickou stranu s názvem Cumann na nGaedheal, v překladu „Společenství 

Gaelů“. Cumann na nGaedheal získalo 63 křesel v novém Dáilu, který de Valera odmítnul 

zpočátku uznat. Ve volbách zároveň participovalo poměrně veliké množství malých 

politických stran. Politická moc, stejně jako irská společnost, však zůstala nenávratně 

rozštěpena. 
181
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Závěr  

 

„…Osudem Irska je, stát se republikou.“
182

 

„Mezi republikánskými lídry nikdo nepracoval pro to, aby se republika stala skutečností, více 

než Michael Collins. „
183

 

V této práci jsem se snažila postihnout vývoj Irské republiky, přiblížit obtížnou cestu založení 

státního zřízení v první polovině 20. století. Tuto cestu jsem sledovala primárně na období 

mezi lety 1916 až 1923. Zde pak chronologicky sleduji jednotlivé vize a přístupy k republice. 

Vše bylo vysvětleno v kontextu historických událostí, které vznik a podobu republiky 

ovlivnily nejvíce. Jednalo se především o Velikonoční povstání, válku o nezávislost, 

vyjednávání anglo–irské smlouvy a občanskou válku. V úvodu jsem si kladla otázky ohledně 

ideálů, ke kterým se irští obyvatelé upínali v průběhu let, zda byla republika vždy jen jediná 

vize nezávislosti. Proč bylo tak složité republiku ustanovit a jaká kontroverzní témata se s tím 

pojila? Zároveň jsem se zaměřila na samotný aspekt názvu státu, resp. proč se slovo 

„republika“ dlouho neobjevilo v oficiálním popisu státního zřízení. Jednalo se o republiku bez 

označení „republiky“?  

V první kapitole uvádím důležitý „nástroj“, pomocí kterého jsem vývoj Irského státu 

sledovala a tím je historiografie. Primárně je zde však popsán specifický vztah, jenž Irové 

k historii své země mají. Tento důležitý aspekt kontroverzních postav, událostí a nezlomné 

nenávisti k Británii je nutné pochopit hned na počátku. Irská republika souvisí s představou 

nezávislosti a jednoty. Aby byly tyto atributy lépe pochopeny, ve druhé kapitole popisuji 

vybrané historické události z dávnější minulosti, které kontextuálně nastíní sledovaný vývoj 

přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století.  

Dle mého názoru má Irsko neuvěřitelně zajímavou, ale krvavou historii. Determinovanost, se 

kterou generace za generací bojovaly proti britské nadvládě, upínaly se k představám 

svobodného, sjednoceného, nezávislého ostrova. Boje proti perzekuci na základě náboženské 

příslušnosti, právo vlastnit půdu. Republika, která by zabírala celé území ostrova, 32 hrabství, 

sjednocených pod idejemi gaelských tradic, hovořící irským jazykem. To je rozhodně jeden 

z úhlů pohledu na to, jak by měla vypadat „pravá“ Irská republika. Odkazy na zakladatelský 

mýtus z roku 1916 k tomu zcela jistě podněcují. 

                                                             
182

 “…Ireland’s destiny is to be a Republic.” In COOGAN, Tim Pat. Michael Collins. 2015 s.300. 
183 „Among the republican leadership, nobody did more to make the Republic a reality than Michael Collins.“ In 

TOWNSHEND, Charles. The Republic -The Fight for Irish Independence. 2014 s.449. 
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První republika vydržela pět dní v roce 1916, druhá republika přežila téměř dva roky, dokud 

nebyla podepsána smlouva v roce 1921. Mnozí ale tyto republiky chápají jako jednu a tu 

samou, pouze přerušenou ve svém fungování. Ovšem jak již bylo zmíněno, variant 

„republiky“ bylo mnoho, ne vždy tyto ideje korespondovaly s klasickou představou 

republikánské tradice, jak vysvětluji v druhé části třetí kapitoly. Irské pojetí republikanismu 

se od klasického pojetí značně liší. Zároveň v této kapitole osvětluji projení republikanismu 

s nacionalismem v irském kontextu. Toto propojení je velmi silné a ovlivnilo mnoho věcí.  

Představme si, že by byli irští nacionalisté více flexibilní ohledně rozdělení ostrova, nemusela 

by vypuknout válka o nezávislost. A kdyby naopak Británie byla více flexibilní ve věcech 

konstitucionálního ukotvení Irského svobodného státu, nemusela by vypuknout občanská 

válka. Ovšem taková „flexibilita“ v politických kruzích není moc atraktivní. Bohužel, v obou 

těchto případech názorově vyhráli spíše „extrémisté“ než „ti, kteří byli u moci“. 

V práci jsem pak podrobněji pracovala se dvěma primárními zdroji. První z nich je text 

vyhlášení republiky v roce 1916, u kterého jsem provedla analýzu a vysvětlení vybraných 

pasáží, opět s návazností na historický kontext. Druhým primárním dokumentem byla anglo–

irská smlouva z roku 1921, která ustanovila Irský svobodný stát. Podrobně jsem sledovala 

nejen předchozí vyjednávací proceduru, ale identifikovala jsem i klíčové body, které 

rezonovaly. Zároveň byl popsán vliv, jaký smlouva zanechala na společnosti a tragické 

následky různého pochopení nezávislosti a „republiky“.  

Pokusy o nastolení republiky do počátku 20. století byly jednoduše prvoplánové rebélie, které 

mnohdy skončily dříve než začaly. Obvykle ale nevyvolaly natolik velikou reakci ve 

společnosti, aby něco změnily. Rok 1916 byl rozhodně výjimkou, neboť onu rekaci vyvolal, 

ačkoliv dle mého názoru bylo Velikonoční povstání svými romantickými představami blíže 

právě těm povstáním z 19. století. Válka o nezávislost a potažmo vyjednávací rozhovory 

anglo–irské smlouvy měly mnohem političtější ráz a dalo by se říci i definovanější představy 

dalšího úhlu pohledu „pravé“ republiky.  

Když v roce 1922 vznikl Irský svobodný stát, právě jeho forma byla jedním z důsledků 

občanské války. Radikální republikanisté nemohli nikdy akceptovat rozdělení ostrova, které 

se smlouvou o vzniku státu potvrdilo. Nechtěli připustit, že byla zrazena idea republiky z roku 

1916. Hodlali bojovat za nezávislou, svobodnou a gaelskou republiku a nic jiného 

nepřicházelo v úvahu. Irský svobodný stát (Irish Free State), v irštině „Saorstát Éireann“, 
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doopravdy znamená „Irish Republic“. Oficálně dominium se skrytou „republikou“ v názvu. 

De facto republika, ovšem nikoliv de iure.  

Problematika pojmenování státu se táhla mnoho let. Použít pojem „Irsko“ bylo příliš 

kontroverzní, protože podle mnohých náleží tento název pouze ostrovu s 32 sjednocenými 

hrabstvími. Na počátku 20. století byl ovšem název „Irsko“ chápán jako apolitické označení 

ostrova. Po rozdělení přišlo označení „Severní Irsko“ pro 6 hrabství Ulsteru a „Jižní Irsko“, 

což bylo užíváno především Brity a Ulsterskými Unionisty pro označení „nezávislého Irska“, 

neboli „republiky“, resp. označení všeho ostatního, co nebylo 6 hrabství na severovýchodě. 

V roce 1937 byla přijata nová ústava, kterou Irové užívají s malými změnami dodnes. Zde byl 

stát přejmenován na „Éire“ tedy Irsko. Znechucení Irů, když Britové začali nový název země 

užívat bez přízvuku nad ”E”, bylo neuvěřitelné.
184

 Britové se ohradili tím, že nebudou 

používat v anglickém jednání cizojazyčný název, ačkoliv u irského názvu politické strany 

Sinn Féin to očividně nevadilo. V této ústavě je zelený ostrov označen za suverénní, nezávislý 

a demokratický stát. Pojem „republika“ však nebyl zahrnut v oficiálním názvu státu a Irsko 

bylo nadále součástí společenství Commonwealth. Eamon de Valera, kterému je zároveň 

připisováno největší autorství irské ústavy, byl skálopevně přesvědčen, že rozdělené Irsko 

nemůže být nazýváno republikou. Ústava byla sice republikánská, ale stát se tak titulovat 

nesměl.  

Na titul „republika“ si Irsko muselo počkat do doby, než se de Valerova politická strana 

dostala do vládní opozice. Poté, co ji vystřídala „u moci“ bývalá pro-Treaty strana, prosadila 

v roce 1948 zákon, kterým se měnil název státu. V roce 1949 pak Irsko vystoupilo ze 

společenství Commonwealth a tím se definitivně přetrhala návaznost na Británii. V tomtéž 

roce, symbolicky, jak také jinak, než na Velikonoční pondělí, přesně 33 let od vyhlášení „té 

pravé“ republiky P. H. Pearse, nabyl platnosti zákon o “republice”. Stát byl definován jako 

“Republic of Ireland” – Poblacht na hÉireann. 

Británie na změnu názvu Irského státu reagovala deklarací, že Severní Irsko zůstane součástí 

Velké Británie tak dlouho, dokud si to bude většina místních obyvatel přát. Tak se bude dít 

bez použití násilí. Ironií je, že se pouze změnil název státu, kam se přidalo slovo „republika“ 

jinak téměř vše zůstalo při starém. Ovšem jednalo se o symbolický akt. Jak je patrné z práce, 

Irové symbolické akty mají velmi v oblibě.   
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Již jen z tohoto je jasně patrné, jak složité je vůbec „republiku“ pojmenovat. Samotné chápání 

„republiky“ je snad ještě složitější. Nelze s jistotou říci, co přesně „republika“ dle irských 

obyvatel znamená. Je těžké naplnit očekávání, když není jisté, jaká jsou. Téměř celé revoluční 

období se bojovalo svým způsobem za republiku, v jednu chvíli bojovali Irové proti Britům, 

ve chvíli druhé Irové proti Irům. Strany a způsob boje se měnily, cíl však stále zůstával stejný. 

Když byla v roce 1923 ukončena občanská válka, obyvatelstvo zůstalo rozděleno. Tato 

rozdělenost ve společnosti panuje dodnes. Když se podíváme na politickou scénu současného 

Irska, uvidíme zde dvoustranický systém. Strana Fianna Fáil v překladu „Vojáci osudu“ je 

republikánskou stranu, která vyrostla z anti-Treaty strany a byla založena Eamonem de 

Valerou. Druhá strana Fine Gael v překladu „Irská rodina“ je liberálnější strana, jež vyrostla 

z pro-Treaty strany. Za svého ideologického otce považuje, jak jinak, než M. Collinse. Tyto 

dvě strany se u vlády střídají poslední půlstoletí.  

Až do 60. let minulého století v politice figurovaly osoby, které se aktivně účastnily 

revolučních bojů. V nejrůznějších otázkách Irsko neustále doháněla minulost. Eamon de 

Valera byl v porevoluční éře třikrát irským premiérem, celkově za svůj život čtyřikrát. 

Zároveň byl dvakrát irským prezidentem, podruhé jako již pán v letech, kdy svým 

prezidentstvím zároveň ukončil svou politickou kariéru v roce 1973. Dle mého názoru se 

jedná o nejkontroverznější postavu irských moderních dějin. Původ svého názoru na tohoto 

politika v práci poukazuji v některých výrocích v počátku kapitol, primárně však v kapitole 

šesté – vyjednávání anglo–irské smlouvy. Irsko se nikdy nemohlo zbavit své minulosti, dokud 

ho vedl člověk z minulosti.  

Dnešní Irsko je jiné, než bylo v minulém století. Troufám si říci, že se trochu zmodernizovalo 

a vyšlo z podivné apatické bubliny, kterou si dlouhá léta udržovalo. Přehlížení sociálních 

problémů, averze vůči pokroku a modernizaci. Církev, jež ovládala životy prostých lidí a 

měla téměř monopol na vzdělávací systém. Ačkoliv je Irsko „republika“ poměrně dlouhou 

dobu, i dnes se najde spousta lidí, kteří stále nemají pocit spokojenosti. Jak jsem zmínila 

několikrát ve své práci, mnohé historické kapitoly nejsou uzavřeny a naráží se na ně i 

v současné době. 

Je mnoho historiků, kteří se nechtějí podrobněji věnovat občanské válce, neboť kontroverze 

stále přetrvává. Např. historik F. S. L. Lyons napsal v roce 1971 že: „Občanská válka byla 

epizoda irských dějin, která se zaryla do srdce a mysli Irska natolik, že stále ještě není možné, 

aby ji historici detailně popsali a uchopili s patřičnou objektivitou, jakou si toto téma 
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zaslouží.“
185

 Britskému historikovi R. Fosterovi zase bylo taktně doporučeno, aby raději 

nepsal o událostech občanské války. 

Ohledně mého tvrzení o tom,  že historie v má i v současnosti stále důležité místo, uvedu pár 

všeříkajících příkladů. Příběhy lidí, kteří se postupně dozvídali rodinná tajemství, střežená po 

generace. „…moje babička nikdy nezmiňovala svého dědu. Nikdo v rodině o něm nikdy neřekl 

ani slovo. Podezírali jsme je, že je jeho osoba spojována s nějakou ostudnou událostí. O pár 

let později jsme zjistili, že tato „ostuda“ pramení z toho, že babičky děda byl člen RIC…“ 
186

 

Irský herec Michael Fassbender podotknul, že jeho rodina je spřízněna s Michaelem 

Collinsem, ale že měl také prapradědu, který byl členem RIC. Ten byl ovšem kvůli 

příslušnosti u těchto jednotek z rodiny vyděděn.
187

 

Dramatik Sebastian Barry napsal knihu, kde ukazoval na své vlastní rodině, k jakým stranám 

se klonili mezi lety 1914 - 1922. Jeden jeho děda byl majorem v britské armádě a druhý byl 

irský republikán, který si však vzal dceru policisty. Barry k tomu jen dodává: „Snažím se 

zachránit tyto postavy ze studených rukou historie a ticha, které zastírá některé části naší 

hektické historie. Irská historie je mnohem bohatší, zajímavější a komplikovanější než jsme si 

uvědomovali.“
188

 

V roce 2011 byla k příležitosti počátku připomínkových událostí tzv. “revoluční dekády“ 

vydána několikadílná série Irské historie. Tehdejší premiér Enda Kenny na slavnostním 

představení této série v Národní knihovně pronesl: „My všichni, kteří zde dnes jsme, jsme ve 

věku, kdy jsme zažili události, které se právě teď učí ve školách jako moderní historie. Známe 

ale fakta? Naše osobní názory byly podvědomě utvářeny tím, jakým způsobem jsme vyrůstali a 

co nám bylo říkáno…“
189

 

Irové jsou velmi bezprostřední, mají silný smysl pro rodinu a neuvěřitelně silně zakořeněné 

národní cítění. Hrdost či „ostuda“ se nese s mnohými rodinami do dnešních dní. Nemohu tedy 

říci, že by mne dynamický vznik státu a republikánské přesvědčení v jejich případě tolik 

překvapil. Je to národ, který roky hájil své cíle a přesvědčení i za cenu vysokých obětí.  

                                                             
185 „…the civil war was an episode which has burned so deep into the heart and mind of Ireland that it is not yet 

possible for the historian to approach it with the detailed knowledge or the objectivity which it deserves.“ In 

TOWNSHEND, Charles. The Republic -The Fight for Irish Independence. 2014 s.450. 
186

FERRITER, Diarmaid, A nation and not a rabble -The Irish revolution 1913-1923. 2015 s. 400. 
187 Tamtéž s.400. 
188 Tamtéž s.400. 
189 Tamtéž s.404. 
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vzniknout-textu-ktery-neumira/ . [Cit. 15.4.2019]. 
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Příloha č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prokalmace Irské Republiky, Velikonoční povstání 1916. 

Zdroj:  Dostupné z: https://www.independent.ie/irish-news/1916/the-rising-explained/the-

proclamation-and-what-it-stands-for-34267711.html [Cit. 15.4.2019]. 

 

https://www.independent.ie/irish-news/1916/the-rising-explained/the-proclamation-and-what-it-stands-for-34267711.html
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Příloha č. 2  

 

 

Propagační plakát, J. Redmonda a jeho IPP, který měl motivovat irské muže k narukování do 

bojů v první světové válce za Velkou Británii. 

Zdroj: Dostupné z: https://www.rte.ie/centuryireland/index.php/articles/1100-recruits-a-week-

needed-from-ireland-to-replace-wastage [Cit. 15.4.2019]. 
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