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Abstrakt 

V roce 1981 vypukla ve věznici Maze v Belfastu protestní hladovka irských republikánských 

vězňů, při které zemřelo deset mužů. Hladovka vznikla jako protest proti tomu, že britská vláda 

zrušila tzv. zvláštní kategorie politického vězně, které zajištovaly vězňům odsouzeným za 

násilné činy ve spojitosti s konfliktem známým jako „Troubles“ de facto politický status. Tato 

bakalářská práce se zabývá hladovkou irských republikánských vězňů a popisuje pozadí celého 

protestu. Teoretický rámec práce stručně popisuje historii severoirského konfliktu a průběh 

protestní hladovky. Dále jsou v bakalářské práci uvedeny cíle protestní hladovky a jsou zde 

představeni její hlavní protagonisté. V aplikační části se věnuji kvalitativní analýze této 

protestní hladovky. Cílem výzkumu je zjistit, jakou měrou se dobové britské noviny věnovaly 

událostem v Severním Irsku a jaký byl jejich postoj k celé situaci. Aplikační část zkoumá 

pokrytí britských novin z hlediska kvalitativní analýzy. 

Abstract 

In 1981 a hunger strike broke out wich was held in the correctional facility Maze in Belfast. 

The hunger strike was held by Irish republican prisoners and ten men starved themselves to 

death. This strike was the culmination of a protest against the abolition of the Special Category 

Status for convicted paramilitary prisoners. This thesis focuses around the hunger strike of the 

Northern Irish prisoners and describes the background of the protest. The theoretical framework 

briefly describes the history of the Northern Irish conflict and the course of the hunger strike. 

Furthermore, this bachelor thesis describes the goals of the protesters and the main protagonists 

of the strike are introduced to the reader. The application part of this thesis is devoted to the 

qualitative analysis of this hunger strike. The main goal of this research is to find out to what 

extent British newspapers coverd this problematic situation in Northern Ireland and what was 

their attitude to the whole situation. The application section focuses on the coverage of British 

newspapers from a qualitative analysis perspective.  
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Sands.  
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Úvod 

Hladovka vězňů Irské Republikánské Armády (IRA = Irish Republican Army) a Irské Národní 

Osvobozenecké Armády (INLA = Irish National Liberation Army) v letech 1980–1981 byla 

katalyzátorem dalekosáhlých změn v politice britské i irské vlády vůči Severnímu Irsku. 

Důsledky masové mobilizace menšinové populace kolem otázky politického postavení vězňů 

– dalekosáhlé přizpůsobení politických a sociálních sil – byly nezamýšlené a neočekávané. 

Téměř paradigmatickým způsobem tyto události ilustrují silné i slabé stránky protestních hnutí 

a jejich schopnost překonat hranice zavedených politických procesů. 

Ve čtyřicátých letech devatenáctého století vypukla národní pohroma. Následkem hladovění, 

nemocí a emigrace do Británie a Ameriky se v době velkých bramborových hladomorů rapidně 

snížil počet obyvatel. Když bramborová plíseň zničila úrodu brambor, znamenalo to katastrofu, 

protože lidé přišli o jediný zdroj potravy. Kvůli této katastrofě v období míru, Irové rozhodně 

odmítali unii s Británií, která nevěnovala tomuto problému dostatečně velkou pozornost. 

Irští vystěhovalci vytvořili v Americe další Irsko a mnozí se dále angažovali v irské politice a 

podporovali aktivity, které by vedly ke svržení britské vlády ve vlasti. A právě díky těmto 

americkým Irům vznikla revoluční organizace Fenjanské bratrstvo (Fenian Brotherhood), 

později přejmenováno na Irské republikánské bratrství (IRB), z něj vyrostla Irská republikánská 

armáda (IRA). Roku 1865 měli již tisíce stoupenců odhodlaných k boji. Feniáni se stali členy 

Pozemkové ligy, do které vnesli díl militantnosti. 

Období 1879-82 bylo dobou největšího masového hnutí v moderních dějinách Irska, které 

dostalo název "pozemková válka". Liga propracovala systém války vedený mravní silou – v 

praxi šlo především o bojkot, demonstrace, embargo. Liga se snažila o rozdělení pozemků 

velkých statkářů mezi místní obyvatele, tedy mezi katolíky a nacionalisty, což se dělo a 

zemědělci byli spokojeni. 

Velký ohlas a vliv získala Gaelská liga, jejímž cílem bylo udržet původní irský jazyk naživu. 

Postupně však navodila v Irsku atmosféru pro rozvoj nového nacionalismu a snahu o uznání 

irské národní samostatnosti. Liga ovlivnila samozřejmě Sinn Féin a IRB. Mezi SF a IRB vznikla 

spřízněnost, i když SF zastávala politiku pasivního odporu, přičemž IRB chtělo nastolit Irskou 

republiku ozbrojenou silou. 



Ve věznici Maze v Belfastu v roce 1981 vypukla protestní hladovka vězňů IRA. Hladovka 

vznikla jako protest proti tomu, že britská vláda zrušila zvláštní kategorie politického vězně. 

Vězni z řad IRA odmítali nosit vězeňský mundúr a podřizovat se vězeňskému řádu. Oblékali 

se pouze do dek, nestříhali se a neholili. Britové neustoupili a přestali vězňům vynášet z cel 

výkaly, zabednili okna a dveře, aby je nemohli vylévat ven, takže nakonec vězňové výkaly 

rozmazávali po stěnách. Proto protest vešel do dějin jako "špinavý protest". Při hladovce 

zemřelo deset lidí. Hladovka skončila po intervenci rodičů některých odpůrců, protože 

Margaret Thatcherová na jejich požadavky nepřistoupila. IRA se rozhodla premiérku zavraždit, 

což se jí v roce 1984 skoro podařilo. 

Tato práce se zabývá tedy hladovkou irských vězňů, popisuje pozadí celého protestu. Také jsou 

zde uvedeny cíle protestní hladovky a jsou zde představeni její hlavní protagonisté. V aplikační 

části se věnuji kvalitativní analýze této protestní hladovky. Když republikánský vězeň, Bobby 

Sands, zahájil hladovění v severním irském vězení dne 1. března 1981, svět mimo věznici se o 

něj nezajímal z různých důvodů. Jak se však ukázalo, v následujících měsících se události 

proměnily tak, že Hladovka získala mnoho celosvětové publicity. Aplikační část zkoumá 

pokrytí britských novin z hlediska kvalitativní analýzy. Výzkumná otázka se tedy nabízí sama. 

Jak se britský tisk postavil k protestní hladovce severoirských vězňů? 

 

  



2 Teoretická východiska 

2.1 Věznice Long Kesh 

Mezi rokem 1969 a podpisem dohody z Belfastu z roku 1998, která vytvořila základ pro novou 

správu přenesené pravomoci pro Severní Irsko, stál konflikt život více než 3600 lidí.1 Hlavním 

cílem je prozkoumat úlohu jedné z klíčových památek tohoto konfliktu v kontextu politických 

procesů, které následovaly po realizaci dohody. Navzdory pozastavení přeneseného 

shromáždění v roce 2002 pokračovaly reorganizované vládní útvary i nadále v souladu s 

principy asociace vyplývajícími z dohody pod přímým pravidlem. Jedna taková iniciativa se 

týká osudu věznice Jejího Veličenstva The Maze (Cellular) u Lisburn, Co. Zadržovací středisko 

neboli vězeňský komplex, jenž je dlouho zdrojem nesouhlasu, který se předvídatelně rozšiřuje 

i na jeho pojmenování. Republikáni trvají na Long Kesh (nebo dokonce 'Kesh'), stejně jako 

bývalí věrní loajalisté, zatímco oficiálně se nazývá bludištěm. 

Severní Irsko a britské vlády nakonec reagovaly na eskalující násilí po roce 1969 zavedením 

internace bez soudního procesu, zavedeného pro republikánské vězně v roce 1971 a rozšířené 

na loajalisty v roce 1972. Do té doby bylo více než 900 internovaných ubytováno v „chatách“ 

Nissen na Long Kesh, dřívější základně Královského letectva z 2. světové války. Jak 

poznamenává McKittrick a McVea, „rezavé chaty s ostnatým drátem, probíjejícím stejně jako 

ve vězeňském táboře druhé světové války, představovaly další dlouhotrvající překážky pro 

úřady “.2 Republikánští i loajalističtí internisté se považovali spíše za politické vězně než za 

„obyčejné“ zločince nebo teroristy. Následuje intenzivní kampaň, ale také tajná jednání mezi 

britskou vládou a republikánským hnutím. Pak ministr zahraničí pro Severní Irsko, William 

Whitelaw, připustil zavedení zvláštního postavení kategorie v roce 1974. Toto se aplikovalo na 

právě ty odsouzené za trestné činy související s civilním násilím, což v zásadě znamená, že tito 

vězni měli de facto „válečný status“.3 Byli odděleni od obyčejných vězňů a od těch, kteří byli 

napojeni na nepřátelské polovojenské frakce. 

                                                

1 D. McKittrick, S. Kelters, B. Feeney and C. Thornton, Lost lives, Belfast, Blackstaff Press, 2001. 

2 D. McKittrick and D. McVea, Making sense of the Troubles, Belfast, Blackstaff Press, 2000, pp. 69–70. 

3 K. McEvoy, Paramilitary imprisonment in Northern Ireland: resistance, management and release, Oxford, 

Oxford University Press, 2001, p. 217. 



 Jejich výsady zahrnovaly:  

a. svobodné sdružování,  

b. mimořádné návštěvy,  

c. potravinové balíky  

d. právo odmítnout vězeňskou uniformu. 

Do roku 1975 však došlo k jasným strategickým změnám, pokud jde o vězeňský režim, což 

znovu odráží změnu orientace v široké bezpečnostní politice, která zahrnovala „ulsterizaci“ 

bezpečnostních sil a vědomou strategii marginalizace teroristů v rámci jejich vlastních komunit. 

Gardinerova zpráva obhajovala stažení zvláštního statusu kategorie pro polovojenské vězně, 

účinně zavést britskou vládní politiku kriminalizace, která měla být ohniskem následného 

republikánského a loajálního odporu. Stav zvláštní kategorie byl vyřazen do 1. března 1976 a 

vězni byli brzy ubytováni v osmi nových H-blocích v bludišti. Republikánští vězni reagovali 

na tento krok tím, že zahájili sérii kampaní, aby získali zvláštní postavení. Tito začali 

„hromadným protestem“, vězni měli místo vězeňských uniforem prostěradla a deky, protože 

jim už nebylo dovoleno se oblékat do vlastního oblečení. Rok 1978, ačkoli více než 300 mužů 

se připojilo k hromadnému protestu, britská vláda odmítla přehodnotit jeho pozici. Kampaň pak 

byla eskalována do „Dirty Protest“, během něhož se vězni odmítli umýt a rozmazali vlastní 

výkaly přes buněčné stěny. Vláda Margaret Thatcherové opět odmítla udělit status zvláštní 

kategorie, což je vede k tomu, že se vězni uchylují ke konečné republikánské zbrani, hladovce. 

V srpnu 1981 zemřelo v důsledku hladovky deset republikánů ve vězeňské nemocnici Maze. 

Hladové protesty byly zřejmě chybným výpočtem na straně „racionálních agentů, kteří 

sledovali strategické cíle, konkrétně sjednocené Irsko“,4 spíše než projev „patologické fixace 

[irského republikánství] s obětí a smrtí“.5 Muži zůstanou „definujícím symbolem 

republikánského prosazování politického charakteru konfliktu na severu Irska“,6 zatímco 

Bobby Sands, který zemřel první, je stále ikonickým republikánským mučedníkem. Politický 

vzestup Sinn Féin pravděpodobně pramení přímo z hladovek, zatímco „Velký útěk“ z roku 

                                                

4 J. McGarry and B. O’Leary, Explaining Northern Ireland: broken images. Oxford, Oxford University Press, 

1995, p. 245. 

5 I. McBride, ‘Memory and national identity in modern Ireland’, in I. McBride, ed., History and memory in modern 

Ireland. Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 1–42; see p. 14. 

6 McEvoy, Paramilitary imprisonment, p. 107. 



1983, kdy 38 vězňů IRA uteklo z bludiště, dále upevnilo mýtickou roli věznice v preferovaném 

příběhu republikánství o odporu vůči britskému útlaku. 

Ryder popsal vězení jako „univerzitu terorismu“, která podněcovala konfrontace a násilí, jež 

měla kontrolovat. 7 Skutečností byla politická segregace, nástěnné malby a jiné formy politické 

symboliky, které označují území různých frakcí v rámci sloučení a později H-bloky, zatímco 

„velící důstojníci“ vyjednávali s vedením vězení. Jako implicitní se jeví myšlenka sdílené 

vězeňské zkušenosti, nicméně ta by mohla být použita jako zdroj v transformaci konfliktu. Osud 

vězňů v bludišti byl vždy úzce svázán s jednáními, která následovala po příměří IRA v roce 

1994.  

Podle podmínek dohody z roku 1998, měli být všichni polovojenští vězni patřící k organizacím 

propagující příměří, propuštěni z vězení do dvou let, bez ohledu na důvody jejich uvěznění 

(včetně vícenásobného zabíjení). Rozhodnutí zůstává kontroverzním, ale patrně bylo nezbytné, 

aby mírový proces pokročil. Podle Coiste na n-larchimí, zastřešující organizace pro 

republikánské bývalé vězeňské skupiny, Long Kesh / Maze ubytovalo během své společné 

historie asi 25 000 republikánských a loajálních vězňů. Coiste také odhaduje, že tam pracovalo 

15 000 vězeňských důstojníků a zaměstnanců, což znamená, že se detence dotkla celkem 40 

000 rodin a přibližně jednoho z osmi obyvatel Severního Irska (toto číslo nezahrnuje oběti 

vězňů a jejich rodin).8 Poslední polovojenské úniky se objevily v srpnu 2000. Vězení bylo poté 

uzavřeno a jeho obsah odstraněn, přesto však zůstane zachována fyzická struktura místa, stejně 

jako jeho trvalá symbolika. 

 

2.2 Politické a kulturní interpretace konfliktů v Severním Irsku 

Severní Irsko je součástí vybrané skupiny etnických konfliktů, v nichž obě skupiny představují 

konkurenční nacionalismy soupeřící o jeden kus území, aby byl součástí dvou protichůdných 

suverénních států. Oddělení, které nastalo poté, co Irská republika získala nezávislost v roce 

1922, rozdělilo šest okresů, které se skládají ze Severního Irska až po republiky na jihu, s 

                                                

7 C. Ryder, Inside the Maze: the untold story of the Northern Ireland Prison Service. London, Methuen, 2000. 

8 Coiste na n-larchimí, A museum at Long Kesh or the Maze? Belfast, Coiste na n-larchimí, 2003, p. 27. 



myšlenkou, že tyto oblasti mají většinový unionistický počet obyvatel, kterému by mělo být 

povoleno zůstat součástí Spojeného království.9 Nebylo to však dokonalé rozdělení, protože 

Severní Irsko má stále velkou menšinu katolických nacionalistů, kteří tvoří přibližně jednu 

třetinu obyvatel. Převážně katolická národnostní komunita se ztotožní s Irskou republikou, 

zatímco většina protestantských unionistů si zachovává silnou ústavní vazbu na Spojené 

království. Stefen Wolff proto tento konflikt hodnotí jako etno-národní, nikoli sektářský.10 

Převládající rozkol je tento neslučitelný a nepřekonatelný pocit národní příslušnosti. John 

McGarry a Brendan O'Leary také argumentovali pro tento politický přístup ke konfliktu 

Severního Irska. Nazývali problém Severního Irska "sporem o sebeurčení se dvěma státy", 

neboť Spojené království i Irsko mají ústavní nároky na půdu a ani unionistická ani 

nacionalistická populace neusilují o nezávislost.11 Otázky ohledně legitimity nároku každé 

strany na šest okresů Severního Irska přetrvávají a jsou zdrojem vleklého konfliktu.12 Ačkoliv 

existují další prvky, jako je kultura, náboženství a sociálně ekonomická třída v Severním Irsku, 

pohon k násilí je politický. 

Politické násilí užívané různými stranami konfliktu Severního Irska a obtíže, se kterými se 

potýkají vlády, které si přejí držet toto násilí pod kontrolou a věznit pachatele, se musí nacházet 

v této souvislosti. Tento soupeřící nacionalismus zpochybňuje, že samotná legitimita státu 

vytváří základ politického násilí, ale někteří vědci nesouhlasí. Jedním z nich byl vědec Conor 

Cruise O'Brien,13 který psal o politickém násilí v Irsku a po celém světě. Tvrdil, že by menšiny 

nikdy neměly pokládat za správné uchýlit se k násilí, aby ovlivňovaly vládu při řešení svých 

obav či požadavků, neboť to podkopává většinový princip demokratického systému.14 Tento 
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argument ignoroval skutečnost, že "menšiny" mohou být nacionalistické menšiny v rámci 

současné jednotky, které usilují o sjednocení ve státě, v němž by byli součástí většiny.15 

Neuvažují o demokratické vládě, v níž žijí jako legitimní, a proto se nedrží svých pravidel. 

Tímto způsobem bylo použito násilí jako nástroj k podkopání toho, co je považováno za 

nelegitimní stát. Ignorovat fundamentální problém legitimity znamená jednoduše hovořit o 

příčinách politického násilí. 

Napětí z politického násilí a terorismu uvaleného na trestní soudnictví ovlivnilo vlády, které na 

ně dohlížejí. V situacích, kdy politický terorismus podkopává legitimitu ústavního řádu, je 

nezbytné uznat politický charakter těchto násilných činů.16 Na tomto základě John E. Finn 

kritizoval britskou politiku kriminalizace, která popírala, že terorismus v Severním Irsku byl 

politicky motivován a považuje všechny násilné činy za stejné. Finn poukazuje na to, že jde o 

výslovný rozpor s britskou právní definicí terorismu – což je "použití násilí pro politické cíle".17 

Podle Stuarta Halla a Phila Scrantona je formování politického násilí v rámci rozpravy o zločinu 

a terorismu způsobeno tím, že "lidé pravděpodobněji podpoří státní žalobu proti "zločinnému" 

činu, než kdyby byl zákon použit k potlačení „politické příčiny.“18 Boj proti politickému 

postavení je tedy silný, protože mobilizuje všeobecné uznání autority státu a současně popírá, 

pronásleduje a rozděluje politického nepřítele. 

Abychom pochopili nejnovější cyklus násilí, je důležité porozumět jedné z dominantních 

organizací, která v průběhu the Troubles vykonala násilné útoky: prozatímní IRA. V rámci 

ozbrojených bojů se Richard English snaží poskytnout autoritativní historii organizace. Tvrdí, 

že IRA je ztělesněním napětí mezi národem a státem, průsečíkem nacionalismu a násilí, 

nacionalismu a socialistického myšlení a mocí agresivní etno-náboženské identity jako nástroje 
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historické a politické změny.19 English zkoumá ideologické zdůvodnění války IRA proti 

Britům a domnívá se, že jejich počínání a argumenty za nimi lze systematicky vysvětlovat a 

analyzovat.20 Vzestup moderní prozatímní Irské republikánské armády vznikl z domnělé 

potřeby chránit zranitelné katolické komunity na severu a tento vlastní obraz byl svázán s 

přesvědčením, že oddíl Irska v roce 1922 nastavil nelegitimní stát, který odmítl irskou 

demokracii.21 Tvrzení IRA, že je třeba bojovat, lze tudíž charakterizovat především jako 

politické. 

 

Některé interpretace konfliktu v Severním Irsku se však zaměřují výhradně na kulturní rozdíly, 

proto zjednodušeně klasifikují konflikt jako kulturní a sektářský zápas mezi irskými katolíky a 

britskými protestanty. Leland Lyons popisuje irskou situaci jako kolizi kultur uvnitř ostrova, 

jehož malá rozloha je nutí ke střetu. Podle Lyona jsou to "zdánlivě nesmiřitelné kultury, schopné 

žít pohromadě nebo žít odděleně, které jsou neoddělitelně zachyceny v sítích jejich tragické 

historie.“ 22 Roy Foster je přesvědčen, že Severní Irsko je místem, kde se nacházejí aspekty 

militantního irského republikánství, jako je anglofobie a romantický pohled na gaelské oživení, 

které vybojovalo kulturu politického antagonismu.23 Na druhé straně David Miller poskytuje 

kulturní výklad Ulsterských protestantů, který tvrdí, že jsou to lidé s absencí národní identity, 

kterou jim dala "smluvní" věrnost Britské koruně.24 Tato absence nacionalistické politické 

identity představuje zásadní překážku řešení konfliktů, neboť potlačuje protestanty z důvodu 

podpory zdánlivě racionálních řešení konfliktu. 25 

Jiní autoři dávají primární vinu za konflikt náboženství. David Rapoport tvrdí, že náboženství 

má své vlastnosti, které jak snižují, tak i vyvolávají násilí. Ačkoliv se žádné významné 
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náboženství za všech podmínek nevyhýbá násilí, náboženské války patří k nejintenzivnějším 

kvůli božskému ospravedlnění a totální oddanosti, kterou náboženství inspiruje.26 Richard Rose 

se domnívá, že "Dějiny římskokatolické církve a různých protestantských nominálních hodnot 

svědčí o nemožnosti kompromisu, kdy jsou transcendentální a světské hodnoty v konfliktu." 27 

Přesto někteří analytici mezi různými disciplínami věří, že náboženský tón konfliktu v 

Severním Irsku je více přítomný na straně protestantů, kteří považují své hlavní neshody s 

katolíky za náboženské, než na straně katolíků, kteří si myslí, že jejich námitky vůči 

protestantům jsou z velké části politické.28 Někteří sociální vědci také citují náboženství jako 

sílu, která prosazuje sociální hranice prostřednictvím institucí, jako jsou nábožensky oddělené 

školy, které v Severním Irsku vedou k segmentaci společnosti. Podle tohoto názoru vedla 

vzájemná nevědomost a skupinová solidarita k nesnášenlivosti, předsudkům, a nakonec k 

násilí.29 

Politické násilí mělo zničující dopad na individuální úroveň velké části populace. Tři desítky 

let po začátku potíží, jeden ze sedmi obyvatel v průzkumu oznámil, že je obětí násilí; jeden z 

pěti členů rodiny byl usmrcen nebo zraněn; a jeden ze čtyř byl zachycen v explozi.30 Bernadette 

Hayes a Ian McAllister tvrdí, že taková těžká expozice politickému násilí skutečně zvýšila 

civilní podporu polovojenských aktivit. Populární postoje, které se na použití násilí podílí, 

slouží k udržení dalších činů politického násilí v nepřetržitém a věčném cyklu.31 

2.3 Kulturní a politické výklady protestní hladovky v letech 1980-1981 

Hladovky v letech 1980–1981 byly bohužel v rámci akademického stipendia o konfliktu v 

Severním Irsku studovanou událostí. Je však nezbytné porozumět stávajícím spisům a 
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analýzám, neboť označují klíčová témata ve výkladu stávek, vysvětlení výsledků a argumenty 

jejich významnosti v konfliktu Severního Irska. Při revizi literatury o hladovkách je zřejmé, že 

existují dva dominantní protichůdné výklady protestních hladovek a jejich účinky. První se 

zaměřuje na hladovění jako na kulturní fenomén a projevy irské tradice a dědictví. V nedávné 

době se však další vědci zaměřili spíše na politické důsledky hladovění, zejména na jejich roli 

při pohánění politického vzestupu Sinn Féina.  

Současná literatura často pojednává o tom, že hladovka má v Irsku za sebou dlouhou historii. 

V předkřesťanském Irsku se méně mocní postili proti mocným, aby napravili vnímanou 

nespravedlnost nebo získali dluh.32 Zodpovědnost za ukončení hladovění byla položena na 

ramena domnělého provinilce. Jestliže dovolil, aby hladovkář zemřel, byl by zodpovědný a 

musel by platit škody rodině oběti. Po zavedení křesťanství do Irska zapadají hladové stávky 

do étosu katolického sebeobětování. Utrpení, které přichází s prodlouženými půsty, lze kulturně 

vysvětlit jako "nabídnuté" a umožnit oběti, aby byla sjednocená s utrpením Krista.33 Ve 

starověké knize Armagh se říká, že patron Irska, St. Patrick, vykonával hladovku proti Bohu, 

dokud nebyly splněny požadavky světce.34 Je to právě tato tradice hladu, která ukazuje, že 

většina spisů o hladovkách v letech 1980-81 odkazuje na George Sweeneyho, který sleduje 

hladovku v irské republikánské tradici zpět k gaelským revitalům a odvolání zpět k starověkým 

kulturním tradicím.35 

Toto tvrzení zpět k mytologické tradici může také vysvětlovat dědictví hladovění v rámci 

tradice irského republikánství. V roce 1917 zemřel uvězněný účastník Velikonočního povstání 

z roku 1916, Thomas Ash, zemřel v průběhu hladovky, kterou se on a ostatní republikánští 

vězni zavázali držet, pokud nebudou považováni za politické vězně nebo propuštěni.36. Moderní 
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republikáni také započali s držením hladových stávek. Jak ukazují dějiny, dějiny hladovek v 

Irsku vyústí ve velmi smíšené výsledky, některé z nich se jim daří a některé jsou odsouzeny ke 

smrtelným nezdarům. 

Sweeney usuzuje, že tyto hladovky pokračovaly, protože irští republikáni vyvinuli "kult 

sebeobětování" založený na jejich mytologických tradicích. Tento kult sloužil k uspokojení čtyř 

zjistitelných společenských potřeb. První byla nezbytnost; hladovka byla zbraní pro 

republikánské vězně, kteří postrádali podporu, prostředky a moc k protestům jakýmkoliv jiným 

způsobem. Zadruhé, kult demonstroval legitimitu pro svou prokázanou příčinu irské svobody a 

jednoty. Zatřetí, je to poskytnutí role a mučedníků pro další generace, aby je obdivovali a 

napodobovali. Konečně, kult byl schopen "lichotit svým stoupencům" tím, že poskytl historické 

údaje a "mytologickou linii předků", s níž by moderní republikáni mohli spojovat své činy.37  

Padraig O'Malley přijal podobný kulturní pohled na hladové údery. O'Malley interpretuje 

stávky jako metaforu pro zakotvení větší společnosti v Severním Irsku. Irské hrůzy a politika 

zoufalství způsobily, že Severní Irsko je společnost s obětí, ve které jsou vzpomínky na minulé 

nespravedlnosti a ponížení pevně zakořeněné a vytvořily permanentní pocit uvěznění. O'Malley 

dekonstruuje kulturní důležitost hladu v dějinách irských politických hnutí a kultu oběti a tvrdí, 

že udeří na mocný propagandistický materiál.38 Je to "politika zoufalství", která se odrazila v 

nezdaru všech zúčastněných stran, aby vyřešily krizi hladové stávky. Kulturně prosazovaný 

obraz sebe sama, jako utlačovaných mučedníků, je uvěznil mentálně stejně, jako kdyby byli 

fyzicky uvězněni uvnitř bludiště. V tomto výkladu však O'Malley v podstatě popírá, že 

hladovkáři jsou na úrovni agentury, zejména politické agentury. Podle tohoto O'Malley, 

“vězni dělali, co měli dělat. Jejich činy v konečném důsledku nebyly činy 

autonomních jednotlivců, ale spíše reflexivní objetí způsobu, jímž se u 
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politických vězňů po celé irské historii předpokládá, že se 

chovali…Nakonec to byli oběti našich mýtů.”39 

dále uplatňuje toto pesimistické vysvětlení kultury ke konfliktu v Severním Irsku celkově. 

Tvrdí, že v Irsku jsou všechny strany konfliktu uvízlé ve struktuře akčních reakcí, které se 

donekonečna opakují a brzdí úvahy, dotazování a vynalézavost, které jsou zapotřebí k 

opětovnému vytvoření společnosti a k vynoření se z konfliktu.40 

A konečně, kulturní vysvětlení hladovění sdílel Aogan Mulcahy ve svém článku "tvorba 

deklarací a budování legitimity: pokrytí severoirského hladovění v roce 1981 v tisku". Mulcahy 

má pro svou analýzu odlišný metodologický přístup, zaměřuje se na mediální zpravodajství o 

stávce a porovnává národní a mezinárodní tisk s místními médii a kulturním chápáním 

veřejnosti.41 Cílem Mulcahyo je využít hladovění jako případové studie k prokázání role 

sdělovacích prostředků v tvorbě pojistných událostí a procesu stanovení legitimity.42 Poukazuje 

na to, že významná zpravodajská střediska v irských dobách a v New York Times nepředložila 

požadavky skupiny Striker na politický status jako legitimní. Média hlavního proudu uvnitř 

Británie, Irska a celého světa jako by se z velké části jevila jako "britská vládní linie", která by 

tak mohla učinit, aby legitimizovala politické násilí, jež organizace stávek provádí jako 

přijatelnou taktiku. Toto zdánlivě negativní pokrytí však nebránilo tomu, aby stávkaři získali 

určitou část podpory lidu. Proto uzavírá, že role sdělovacích prostředků v hladové stávce byla 

důležitá, ale ne průkazná, aby ovlivňovala veřejné mínění.43  

Na rozdíl od výše uvedené vysvětlivky ke kultuře mají někteří autoři více politického přístupu 

k vysvětlení toho, co se stalo během protestních hladovek a jejich významu v dějinách 
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Severního Irska. Zaprvé, mají za to, že rozhodnutí provést hladové stávky byl strategický 

politický krok. Také pokládají přesun militantního republikánství do politického království za 

nejvýznamnější dědictví protestních hladovek v letech 1980–1981. 

Výzkum Stephena Scanlana, Laurie Cooper Stoll a Kimberly Lumm vrhl určité světlo na 

hladovky, které byly použity v tomto století jako politická taktika. Důkazy svědčí o tom, že 

hladovky byly široce rozšířeným jevem, nikoli výhradní nebo unikátní pro irskou kulturu. 

Hladové protesty byly upraveny širokou řadou jednotlivců a organizací, bojující za různé 

důvody téměř na všech kontinentech.44 Hladovka, jako politická taktika má zvláštní přitažlivost 

pro ty, kdo se cítí "politicky bezmocní" a angažují se v dynamice, která jim poskytuje jen málo 

příležitostí k protestům, jako je tomu v rámci vězeňského systému, kde se odehrálo 69,9 % 

hladových protestů. Z tohoto důvodu jejich výzkumy odkazují na teorii o moci od autora Gene 

Sharpa z jeho práce z roku 1973, „Politika nenásilné akce“.45 Scanlan, Stoll a Lumm tvrdí, že 

hladovka je příkladem číslo jedna "politického džiu-džitsu" popsaného Sharpem, kde je 

opoziční skupina schopna zvýšit svou jednotu a podporu, zatímco politicky vyhání vládce a 

oslabuje jeho režim.46 Konečně, Scanlan, Stoll a Lumm tvrdí, že hladové protesty odhalují 

taktický význam, který hrají emoce v sociálních pohybech. James Jasper argumentuje tím, že 

při výzkumu politického protestu byly zmírněny výzvy k emocím kvůli naivní asociaci, kterou 

mají s iracionalitou.47 Hladové protesty zahrnují jak racionálnost, tak emoce, zvláště když ti, 

kteří se do nich pustí, tak dělají se specifickým úmyslem evokovat emoce, které mobilizují 

sociální hnutí kolem hladovkáře.  

Analýza Liam Clarkeho z let 1980-81 o hladovkách a jejich důsledcích se zaměřuje na to, jak 

tyto události vedly k přesunu IRA od kulky k volebním urnám. Autor argumentuje tak, že 

vedení IRA použilo krizi hladovky k přesunu jejich boje za vojenskou říši a přijmuli strategii,  

která se stala známá jako “armalite a urna”. Tvrdí, že předchozí taktika čisté síly a samotného 

ozbrojeného boje začala v tomto bodě selhávat a že organizace využila volebního úspěchu 
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hladovky a silných schopností této krize zmobilizovat podporu pro svou věc a usnadnit její 

politický vzestup. Tento spínač v taktice, jak tvrdí, byl životně důležitý a byl vědomým 

taktickým posunem vedení organizace.48 

Nejnovějším doplňkem k literatuře o hladovění je F. Stuart Rossova kniha Smashing H-Block. 

49 Tato kniha má odlišný přístup k analýze historie hladovění. Místo, aby se soustředil na 

samotné vězně nebo na důležité politické aktéry na vysokých úrovních, zkoumá koalici skupin, 

které se podílely na podpoře vězňů a jejich požadavků. Přestože se v tomto období velká 

pozornost věnovala vzestupu Sinn Féina jako politické organizační síle, Ross poukazuje na to, 

že ve skutečnosti existuje deštník organizací, od akčních výborů příbuzných po irskou 

republikánskou socialistickou stranu pro lidovou demokracii, která také hrála klíčovou roli při 

zmanipulování podpory a při rozšiřování protestů. Rossův výzkum tedy poskytuje důležitý 

pohled na to, jak mobilizování protestů skupin v rámci Severního Irska a republiky přispělo k 

přetvoření a oživení moderního irského republikánství.  

2.4 The Troubles 

Konflikt známý také pod názvem "the Troubles", označovaný tak od období přelomu 60. - 70. 

let, kdy opětovně propukl, tentokrát, ve své moderní a násilné podobě představuje problém, 

který severoirskou společnost rozdělil a hluboce poznamenal na dobu dlouhých desetiletí, v 

nejširším kontextu až století. Kromě rozdělení severoirské společnosti však odlišnost identit 

vedla i k rozdělení ostrova samotného. Otázka spojení ostrova zaměstnává politické 

reprezentace Velké Británie, Irské republiky i politické představitele Severního Irska už několik 

let. Právě na pozadí možnosti vytvoření jednoho irského státního celku, nebo setrvání území 

Severního Irska v unii s Velkou Británií se vyprofilovaly i samotní aktéři konfliktu. Za klíčové 

a nejpodstatnější dnes můžeme označit jednání republikánů, jejichž boj byl během celého 

období bojem za sjednocení Irského ostrova do jednoho státního celku a jednání unionistů, 

bojujících za zachování Severního Irska jako nedílné součásti Spojeného království. Za 

podstatné účastníky celého konfliktu je nesporně důležité označit i paramilitární složky 

působící na obou stranách, jejichž existence a působení nemalým dílem přispěly k radikalizaci 
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konfliktu a nárůstu počtu jeho obětí, a to zejména od konce 60. do konce 90. let, kdy nakonec 

došlo k podpisu GFA, která se vyznačovala konsolidačním charakterem a zakotvovala 

rovnocennost obou stran ve všech oblastech. Kromě nich jsou významným činitelem samotné 

vlády v Londýně a Dublinu, i politická reprezentace v Belfastu, politické strany všech tří 

zmíněných reprezentací i externí aktéři, jejichž přínos dnes lze vysledovat zejména v rámci 

mírového procesu. 

Za samotným zrodem severoirského konfliktu stála podle mnoha odborníků víc než jen 

náboženská intolerance obou skupin, a sice Velká Británie a zejména pak charakter její 

koloniální politiky, kterou realizovala ve vztahu k území Severního Irska. Boj Irů však během 

období dlouhých desetiletí nepředstavoval pouze boj za politickou autonomii, ale byl i bojem 

za obranu jejich víry. Prvek náboženství však podle mnoha odborníků navzdory svému 

nezpochybnitelnému významu a roli, kterou sehrál, plnil pouze roli sekundární. Severoirský 

konflikt tak bývá často chybně označován jako konflikt náboženský, jako náboženská 

intolerance mezi katolickou a protestantskou komunitou. Je faktem, že náboženství bylo v 

irském kontextu hlavním znakem určujícím etnickou příslušnost, avšak z našeho úhlu pohledu 

se tento konflikt jeví jako konflikt vícedimenzionální, spojující v sobě prvky náboženského, 

etnického, teritoriálního i politického rozměru. 

Během období dlouhých desetiletí (až století), kdy konflikt mezi Severním Irskem a Velkou 

Británií probíhal, došlo k vyhrocení množství politických i náboženských sporů, proběhlo 

několik otevřených bojů a několik více či méně úspěšných pokusů o jeho vyřešení. Jako jedna 

z alternativních cest se z dnešního úhlu pohledu jevila snaha o zapojení všech relevantních 

složek do řízení a rozhodování, což do jisté míry odpovídá právě Lijphartovmu modelu 

konsolidačního řešení konfliktu v rozdělené společnosti. Ten hovoří o existenci "velké koalice", 

která je jádrem systému, protože díky ní se všechny významné skupiny podílejí na moci, 

možnosti vzájemného (tzv. Menšinového) veta, poměrném (proporcionálním) volebním 

systému a určitém druhu autonomie (federalizaci). Právě takový charakter řešení byl využit 

vládou konzervativců v době vlády M. Thatcherové i J. Majora. K přispění řešení celého sporu 

nenásilnou cestou se následně pokusila i labouristická vláda A. Blaira po svém nástupu k moci 

ve volbách v roce 1997. Navzdory faktu, že problematika Severního Irska je mnoha odborníky 

z procesu devoluce vyčleňována pro svou specifičnost, určitá změna ze strany Westminsteru v 

rámci devolučního procesu přišla i ve vztahu k Ulsteru. Právě během vlády Labouristů pod 

vedením A. Blaira došlo nakonec i k podepsání GFA. 



Faktem je, že Velká Británie se během dlouhého období snažila interpretovat tento konflikt 

výlučně jako svou interní záležitost, avšak dnes je podle mého názoru možné zejména v rámci 

mírového procesu vysledovat i jeho přesah do mezinárodní dimenze. 

Z hlediska novějších dějin je pro nás pak podstatnější období přelomu 60. a 70. let 20. století, 

kdy tento konflikt „... po potlačení několika katolických mírových hnutí za zrovnoprávnění v 

letech 1968-1972“ 50 propukl ve své násilné podobě. Ten však nebyl primárně pramenící z 

nespokojenosti, nebo neochoty katolické části zdejšího obyvatelstva setrvat v unii s Velkou 

Británií, ale přednostně z diskriminace, kterou bylo nuceno snášet pod váhou politiky 

unionistických vlád v Stormnonte,51 protože v historii severoirského parlamentu formovala 

vládu většinou unionistická většina,52 která tak získala hegemonii postavení. 53 

Při náhledu na problematiku konfliktu odehrávajícího se během dlouhých desetiletí v prostředí 

Severního Irska je nepochybně na místě podotknout, že tento konflikt se odehrává v úzké 

návaznosti na vztah k Velké Británii, která ho dlouhá léta prezentovala jako svou interní 

záležitost,54 avšak evidentní snaha části obyvatelstva Ulsteru 55 o odtržení se od Velké Británie 

a připojení k samostatné Irské republice se z našeho úhlu pohledu jeví jako možnost, která 

nedefinuje tento konflikt primárně a zejména výlučně jako vnitřní britskou záležitost, o čemž 

konec- konců svědčí nejen vládní, ale i nevládní, a stejně tak vnitřní, jako i vnější aktivity. Z 

dnešního úhlu pohledu je tento konflikt sice podobný konfliktům odehrávajícím se v evropském 
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prostředí, z hlediska rozlohy však probíhá v rámci relativně malého území a jak konstatuje J. 

Frank, „moderní fáze občanského konfliktu v Severním Irsku není historií, která by zásadnější 

ovlivňovala evropskou, resp. světovou politiku 20. a 21. Století“.56 Z našeho pohledu je ale 

podstatný fakt, že pro zúčastněné strany jde o velmi citlivou a trpkou historickou zkušenost, a 

to bez ohledu na relativně nízký počet obětí, které si tento konflikt vyžádal. A navzdory 

zmíněnému faktu, že se z tohoto konfliktu nikdy nestal konflikt světových rozměrů je podle 

mého názoru nutné podotknout, že má přesah i v rámci mezinárodní dimenze.57 Severoirský 

konflikt bývá často označován jako konflikt náboženský, probíhající mezi katolickou a 

protestantskou komunitou.58 Je faktem, že náboženství bylo v irském kontextu hlavním znakem 

určujícím etnickou příslušnost,59 avšak z našeho úhlu pohledu se tento konflikt jeví jako konflikt 

vícedimenzionální, nesoucí v sobě náboženský, etnický, územní i politický rozměr. 

2.5 Pozadí celého protestu 

Eskalaci největší vlny násilností v Severním Irsku předcházel spor uvnitř IRA a Sinn Féin 

ohledně dalšího postupu. Část radikálů se vyslovila pro jasně nesmiřitelný postup, za tímto 

účelem bylo vytvořeno politické uskupení „Prozatímní Sinn Féin“ i „Prozatímní irská 

republikánská armádu“ (PIRA). Tato dvě uskupení se stala organizační základnou pro 

rozpoutání nové vlny násilností, kdy se běžnou součástí jejich práce staly i teroristické útoky 

nebo politické vraždy. Současně však platí, že se nejednalo o jediné extrémistické skupiny, 

přičemž vlastní radikální polovojenské organizace vytvořily i unionisté.60 Jen strohá čísla 

dostatečně ilustrují, jak neklidná situace nastala: v roce 1970 bylo zaznamenáno 213 přestřelek, 

153 výbuchů a celkem 23 mrtvých civilistů. V roce 1971 bylo provedeno 1515 bombových 
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útoků, došlo k 1756 přestřelkám a o život přišlo 174 lidí.61 V roce 1972 se čísla už dostala na 

10 628 přestřelek, 1 382 výbuchů a 322 mrtvých civilistů.62 Odpovědnost za mrtvé však neměli 

jen irští radikálové, ale olej do ohně přilévala i britská vláda. Nejznámější je v tomto směru tzv. 

„krvavá neděle“ z ledna roku 1972, když bylo při zásahu britské armády proti demonstrantům 

v městě Londonderry zabito 13 civilistů.63 Tato nešťastná situace dále eskalovala konflikt.  

 Po celý rok 1972 se snažily vládní instituce vyřešit násilnou situaci všemi možnými 

prostředky, na denním pořádku byly prohlídky domů a masivní zatýkání podezřelých, což 

způsobilo značné přeplnění řady věznic. Velmi nepopulární byla praxe, kdy byli jednotliví 

odsouzení drženi ve vězení, které bylo co možná nejdále od jejich bydliště. To znemožňovalo 

jejich bližší kontakt například s příbuznými.64 Problematická byla také otázka, jak na jednotlivé 

odsouzené z právního hlediska pohlížet. Zatímco pro vládní moc se jednalo o běžné 

„kriminální“ trestance, samotní vězni z řad separatistů na sebe pohlíželi jako na „politické 

vězně“. Proto se někteří z nich rozhodli vymoci si zlepšení podmínek ve vězeních a zahájili 

v roce 1972 protestní hladovku. Tehdejší ministr pro Severní Irsko William Whitelaw se 

rozhodl spory s vězni dále neeskalovat. Odsouzeným, kteří si odpykávali trest za činnost 

v separatistických organizacích, byl přiznán zvláštní status. Díky tomu se mohli tito „političtí“ 

vězni těšit řadě výhod. V prvé řadě nebyli umístěni v klasických vězeních, ale byl pro ně při 

věznici Long Kesh vyhrazen speciální prostor. Byli umístěni v několika ubikacích obehnaných 

ostnatým drátem. Vězeňská stráž hlídala prostor pouze zvenčí, řízení každodenního života 

uvnitř střeženého prostoru byl na samotných vězních. Pobyt ve věznění podle nového statusu 

tak spíše, než klasické vězení připomínal zajatecký tábor z válečného období. Vězni si dále 
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navíc prosadili, že mohli nosit vlastní civilní oblečení, nemuseli pracovat, mohli přijímat více 

návštěv i dostávat více potravinových a jiných balíčků.65  

 Z důvodu rostoucích nepokojů se také centrální britská vláda v roce 1972 rozhodla 

rozpustit severoirský parlament, tzv. Stormontský. Jeho už také malé pravomoci byly 

převedeny na parlament celostátní, sídlící v Londýně ve Westminsteru. Původně bylo zrušení 

regionálního parlamentu zamýšleno jako krátkodobý krok, cílem centrální britské vlády bylo 

vytvoření regionální severoirské vlády, která by byla přijatelná pro obě znesvářené strany. 

V tomto směru byla i v roce 1973 uzavřena tzv. Sunningdaleská dohoda. Unionisté si však 

kladli příliš vysoké požadavky a zejména jejich přičiněním politická jednání zkrachovala. 

Britská vláda i přesto měla stále jasný dlouhodobý záměr: omezovat svoje zásahy do místních 

severoirských záležitostí a prezentovat se na mezinárodním poli jako nestranná. Cíl britské 

vlády byl jasný: vytvoření kompromisní regionální vlády a prosazení stabilního míru. Pro tento 

postup se vžilo označení „ulsterizace“, tedy snaha urovnat konflikt prostřednictvím místních 

severoirských aktérů. Postupně byla také rušena mimořádná opatření, nejen v důsledku špatné 

zkušenosti z „krvavé neděle“ byla omezována bezpečnostní role armády a větší pravomoci 

postupně získávala místní policie. V tomto směru bylo také snahou úřadů usměrnit probíhající 

spory z roviny politické do spíše trestně právní.66 

V tomto ohledu tak byl přehodnocen vstřícný postup vůči vězněným radikálům, kteří se od roku 

1972 těšili „zvláštnímu statusu“. Nový ministr pro Severní Irsko Merlyn Rees a jeho nástupce 

Roy Mason tento „zvláštní status“ postupně zrušili. Na konci roku 1975 oznámil Rees částečné 

zrušení „zvláštního statusu“, když se od roku 1976 neměl vztahovat na žádné nové odsouzené. 

Všichni noví vězni měli opět nosit vězeňský oděv, vykonávat práci a také jim byl omezen styk 

s ostatními „politickými“ vězni. Dále bylo rozhodnuto, že noví vězni už nebudou zařazováni 

do ohrazených prostorů, ale byly pro něj ve věznici Long Kesh nově postaveny tzv. „Bloky H“. 

Tento postup vyvolal ostrý nesouhlas mezi vězněnými. Odsouzení separatisté měli velký odpor 

především k nošení klasické vězeňské uniformy, která pro ně byla znakem kriminálních 

trestanců. Jak již bylo několikrát uvedeno, oni sami se považovali za vězně politické. Z tohoto 

důvodu se někteří uchýlili k bojkotu vězeňského oblečení, zůstávali tak nazí, případně zahalení 
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jen do prostěradel. Vzhledem k tomu, že vězni odmítali nosit vězeňský oděv, byly jim odpírány 

i návštěvy. Veškeré protesty vězňů však vládní úřady rezolutně odmítaly, změnu nepřinesly ani 

masivní protesty a demonstrace rodinných příslušníků vězněných. Vězni se tak uchylovali ke 

stále extrémnějším způsobům protestu. V roce 1978 na dvě stovky vězňů odmítlo používat 

sociální zařízení včetně záchodů, takže se cely velmi rychle plnily exkrementy. Někteří vězni 

pak exkrementy dokonce rozmazávali po zdech. Žádný z protestů však nedonutit britskou vládu 

k ústupkům.67 

Vzájemná nevraživost tak stále narůstala. Protestující vězňi museli za svůj „špinavý 

protest“ čelit tvrdé represi ze strany vězeňských dozorců, tomu však IRA nehodlala nečinně 

přihlížet. Byl tak z její strany vyvolán „hon“ na dotyčné dozorce, jen v rozmezí let 1976 až 

1980 jich bylo 19 zavražděno, včetně zástupce ředitele věznice odpovědného za „Bloky H“. 

Tato protiakce ze strany IRA však neznamenala, že by tím tato organizace automaticky 

podporovala i postup samotných vězňů. Podle vedení IRA byl protest vězňů zcela neúčinný. 

Vězni se však nenechali od svého postupu odradit a až do roku 1980 se ke „špinavým“ 

protestům opakovaně uchylovali.68 

2.6 Cíle protestní hladovky a její hlavní protagonisté 

Irská hladovka v roce 1981 byla vyvrcholením pětiletého protestu během „Troubles“ 

irských republikánských vězňů v Severním Irsku. Protest začal jako paušální protest v roce 

1976, kdy britská vláda stáhla status zvláštní kategorie pro odsouzené polovojenské vězně. V 

roce 1978 se spor prohloubil do špinavého protestu, kdy vězni odmítli opustit své cely, aby se 

umyli a zakryli stěny svých buněk výkaly. V roce 1980 první hladovky zúčastnilo sedm vězňů, 

hladovky skončily po 53 dnech.69 

Anglická nadvláda nad územím Irska má velmi dlouhou historii a datuje se už od 12. 

století. V průběhu následujících století se sice pravidelně Irové snažili nadvlády Angličanů 

zbavit, jejich akce však vždy skončili neúspěchem. Přítomnost Angličanů v Irsku neznamenala 
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jen jejich politickou nadvládu, ale také výrazný zásah do společenské struktury. Postupně byl 

z veřejného života plně vytlačen irský jazyk. Když přijali Angličané protestanství, dostala se 

pod silný tlak i irská katolická víra. Tu si však Irové většinově uchovali. Výjimkou se však stalo 

území severoirské provincie Ulster, kam mířila řada protestanských kolonistů z Anglie a 

Skotska. Od počátku 17. století tak můžeme v Irsku jasně identifikovat rozdělení ostrova na 

většinovou katolickou část a na severní území osídlené převážně protestanským přistěhovalým 

obyvatelstvem.70  

 Formální samostatnost Irského království skončila v roce 1801, když byl na základě 

přijatých zákonů o unii vytvořen jednotný stát „Spojené království Velké Británie a Irska“. Přes 

další četná irská povstání existoval tento stav až do roku 1923. V průběhu průmyslové revoluce 

v 19. století se stala severní část Irska velmi prosperující, zatímco zbytek ostrova zůstal chudým 

zemědělským územím. Angažmá Spojeného království v první světové válce se pokusili irští 

povstalci využít k další protibritské akci, když byla v roce 1916 v Dublinu neúspěšně vyhlášena 

Irská republika. I když byl pokus nakonec neúspěšný, získal mezi irským obyvatelstvem 

širokou podporu. Důvěru irské společnosti si získala především strana „Sinn Féin“. Tato 

politická strana po skončení války přes vítězství ve volbách odmítla obsadit křesla v celostátním 

parlamentu a vytvořila v Dublinu vlastní irský „vzdoroparlament“. Vedle politické akce se 

separatističtí Irové soustředili také na vojenské akce, z dobrovolnických oddílů byla vytvořena 

Irská republikánská armáda (IRA). Politické rozbroje mezi zastánci jednotného Spojeného 

království a samostatného Irska přerostly v ozbrojenou válku, která probíhala mezi léty 1919 

až 1921.71 Formální rozdělení Irska na dvě území můžeme datovat do roku 1920. V tomto roce 

se pokusila centrální londýnská vláda o řešení konfliktu. Na základě zákona o správě Irska zde 

byly ustaveny dvě vlády a dva parlamenty. Jedna politická správa byla ustavena pro šest 

severních hrabství, druhá pro zbytek Irska, v té době označované jako „Jižní Irsko“. 

Separatistická Sinn Féin však tento návrh odmítla, byl pro ni jen „cárem papíru“.72 

                                                

70 FRANK, J. Konflikt v Severním Irsku. Praha, Triton, 2006, ISBN: 80-7254-735-6. 

71 FRANK, J. Konflikt v Severním Irsku. Praha, Triton, 2006, ISBN: 80-7254-735-6., s. 32-34. 

72 MOODY, W.T., MARTIN, X.F. et al. Dějiny Irska. Praha, Nakladatelství lidové noviny, 1996. ISBN: 978-0-

7486-2501-7. 



O výsledku střetnutí v Irsku tak rozhodly spíše než úspěchy na vojenském poli nálady 

obyvatel. Především veřejnost v Anglii dala jasně najevo, že si další pokračování války v Irsku 

nepřeje. Na konci roku 1921 tak bylo uzavřeno příměří, v roce 1922 pak politické dohody. Na 

jejich základě bylo území Irska rozděleno. Na většině území byl vytvořen tzv. „Irský svobodný 

stát“, který obdržel status britského dominia. Formálně i nadále toto území zůstalo součástí 

Spojeného království, v praktické rovině se však těšilo politické samostatnosti. Z původních 

devíti hrabství historické provincie Ulster jich šest zůstalo integrální součástí Spojeného 

království, když se tato hrabství stala tzv. „Severním Irskem“. Část IRA však dohodu z roku 

1922 nepřijala a požadovala spojení celého irského území do jednoho státu, tedy včetně šesti 

převážně protestanských a probritských hrabství. Za tímto účelem pokračovala část IRA 

v Severním Irsku v ozbrojeném konfliktu, byla však vojensky poražena.73 

Od roku 1922 je tak území Irska rozděleno mezi dva státy. Konečný rozchod mezi 

Irskem a Spojeným královstvím nastal v letech 1937 a 1949. V roce 1937 došlo k poněkud 

„polovičatému“ vyhlášení irské nezávislosti, když byla sice na jedné straně přijata nová ústava, 

podle které bylo Irsko „suverénním, nezávislým a demokratickým“ státem v čele 

s prezidentem, současně však Irsko zůstalo britským dominiem a její titulární hlavou tak byl 

britský panovník. Konečný rozchod nastal v roce 1949, když Irsko s definitivní platností 

vystoupilo z Britského společenství národů.74 

Situace v Severním Irsku se nijak neuklidnila ani po druhé světové válce. Na jedné straně 

irští nacionalisté horovali proti rozdělení ostrova, na druhé straně „probritská“ část společnosti, 

tedy takzvaní „unionisté“, trvala na spojení Severního Irska se Spojeným královstvím. Díky 

tlaku unionistů byl v roce 1949 přijat zákon, podle kterého nesmí Severní Irsko vystoupit ze 

Spojeného království, pokud k tomu nevysloví souhlas samotný severoirský parlament. Další 

vlna násilností propukla mezi léty 1956 a 1962.75  
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3 Aplikační část 

Když v březnu začala protestní hladovka, pokrytí v novinách bylo malé: bylo zveřejněno jen 

málo novinek a byly to hlavně krátké texty se základními informacemi. V dubnu došlo k 

jasnému nárůstu počtu článků, když se protestní hladovce začala věnovat pozornost poté, co 

Bobby Sands uspěl ve volbách. Květen byl v každých novinách zdaleka nejaktivnějším 

měsícem, protože existovaly nejrůznější události, o kterých se mohlo psát. V červnu pak došlo 

k zřetelnému poklesu počtu článků. Červenec byl opět svědkem nárůstu pokrytí ve většině 

novin. Přestože došlo k několika úmrtím na hladovku a dalším obratům v událostech, v srpnu 

začala klesat infromovanost. Na konci protestní hladovky se celkové pokrytí snížilo v jasných 

číslech. Zvláště na konci září se téměř žádné (zásadní) novinky neobjevily. Po tom co 3. října 

byla hladovka potlačena, získal během několika dní konec hladové stávky více pozornosti než 

v předchozích několika týdnech. 

Kvalita publikovaného materiálu tento vzor podporuje. Během dubna a května téměř všechny 

noviny zveřejnily několik článků a úvodníků souvisejících s hladovkou. V mnoha novinách se 

jednalo o jedinou dobu, kdy byl tento druh "extra" materiálu použit. Po změně disponibility 

novin se změnila nejen čísla, ale také stylistika. Události nebyly popisovány tak podrobně jako 

předtím. Pokrytí zpráv bylo normalizováno. Kontext nebyl například uveden, množství obrázků 

bylo sníženo a články byly pouze seznamy událostí. Zpravodajství v jednotlivých novinách se 

stalo křehkým. 

Deset Irů hladovějících ve vězení Long Kesh / Maze na počátku 80. let tvořilo titulky po celém 

světě. V Británii hladovky poskytly více munice pro tisk k útoku na IRA a k obraně politiky 

britské vlády v Severním Irsku. Současně tím, že se pozornost britského tisku soustředila na 

bombardovací kampaň IRA v Anglii a v Severním Irsku, uvedly hladové stávky irský hlas, byť 

omezený, do povědomí veřejnosti. 

Britský tisk, nepřekvapivě, projevil jen málo sympatií vůči těm, kteří jsou vnímáni jako 

„teroristé H-bloků“, a spíše se zajímali o to, zda by jejich úmrtí signalizovalo obnovené násilí 

v Anglii. Většina novin podpořila postoj konzervativní vlády k postavení republikánských 

vězňů, což potvrzuje tvrzení Margaret Thatcherové, že „zločin je zločin“. V redakci psané čtyři 

dny před jeho smrtí 5. května 1981, The Sunday Times popsal Bobbyho Sandsa jako 

„obyčejného zločince, s nímž se zachází lépe, než si zaslouží“. I The Guardian, navzdory kritice 

vůči Thatcherové souhlasil, že v zásadě její politika byla správná. 



Politika kriminalizace předpovídala minimální podporu hladovkářů a účast odsouzenců na 

volbách byla životně důležitou zkouškou platnosti této politiky. Jejich volby byly příležitostí, 

aby sdělovací prostředky posoudily důsledky této politiky na politiku kriminalizace a na tvrzení 

vězňů o legitimitě. 

Zatímco tyto příběhy zřetelně odhalovaly nedostatky v politice kriminalizace, význam 

Sandsova tvrzení o hladovkářích se podkopal několika dalšími rysy zpravodajství. Ty 

zahrnovaly i velký důraz na reakce druhých na volební výsledek, diskusi o významu jeho 

propagandy a náznak, že by to vedlo ke eskalaci násilí. Zatímco London Times (LT) diskutovali 

o důsledcích Sandsova volebního úspěchu pro politiku kriminalizace, prvořadý důraz byl na 

rozhovory britských politiků o tom, zda se má či nemá vyhnat nově zvolený Sansd z 

parlamentu. Hlavní zpravodajství Sandsova zvolení vydalo článek "Vedoucí představitelé 

strany diskutovali o vítězném průzkumu vězení Maze" a příběh se uskutečnil: 

„Volby, které včera zvolili Roberta Sandse, vězně IRA a hladovkáře, jako 

poslance za Fermanagh a South Tyrone, čelí ve vládě kritickým 

rozhodnutím. Vedoucí strany o této záležitosti budou jednat v pondělí ve 

sněmovně. I když je mu dovoleno udržet si místo, bude brzy mrtvý.“76 

Ačkoli každý dokument uváděl, že Sandsovo zvolení naznačuje vyšší úroveň podpory 

militantního republikánství, než se dříve předpokládalo, zaměření pokrytí naznačovalo, že 

volby jsou méně důležité než reakce. Trvalý důraz na možné důsledky Sandsových voleb byl 

většinou zvažován z pohledu ostatních. To bylo ohlášeno jako vítězství propagandy pro vedení 

IRA, rozpaky pro britskou vládu, rána politickým “moderátorům” v Severním Irsku, a otázka 

parlamentního postupu pro britské politiky. Odmítnutí zaujmout stanovisko hladu hladovkářů 

zdůraznil jejich protesty. Sandsovo zvolení může být vnímáno jako protiklad k oficiálním 

očekáváním a doktríně, ale jeho význam byl stanoven ve vztahu k reakcím druhých, spíše než 

ve smyslu vlastních tvrzení hladovkářů. 

Noviny také dávaly velký prostor volbám Owena Carrona a Kierana Dohertea, ačkoli podstatně 

méně než Sandsově volbě. LT ohlásil úspěch Dohertyho v irských všeobecných volbách s 
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hlavní "teroristickou službou IRA v novém dublinském parlamentu".77 Stejně jako u 

Sandsových voleb nebyla tato zpráva hlášena jako legitimní politická výzva, ale jako nenápadně 

řízená propagandistická činnost: "V propagandistickém převratu pro prozatímní IRA byl do 

irského parlamentu zvolen vězeň z Maze." 78 Podobně se LT nesoustředilo na politické důsledky 

Carronových voleb do britského parlamentu, namísto toho zdůraznilo, že dal republikánskému 

hnutí „velmi potřebnou podporu v kampani hladovky“.79 

Každé noviny zdůraznily rozpory mezi oficiální rétorikou politiky kriminalizace a volebními 

výsledky. Avšak zatímco oficiální politika byla zpochybňována, noviny si ani nepředstavovaly, 

že by došlo k přijetí nároků hladovějících, a nakonec k legitimizaci politického násilí. Většina 

článků se více týkala hodnocení strategie hladovkářů, než aby posuzovala platnost jejich 

nároků. Byl to úspěch volebních kampaní hladovkářů, které bylo třeba počítat, nikoliv tvrzení, 

že jsou politicky motivovaní. V základní otázce jejich legitimity nedošlo k žádnému pohybu; 

možná byli úspěšní, ale zůstali "teroristy". 

Od Spojených států k Sovětskému svazu bylo rozšířeno odsuzování rozhodnutí umožnit 

zvolenému členovi britského parlamentu vyhladovět se k smrti „nošením vlastních kalhot“. 

Světový tisk vyvíjel tlak na britskou vládu, aby se vzdala požadavkům hladovkářů. 

Jak poznamenal evropský korespondent Sunday Times, Keith Richardson, „obecné evropské 

dojmy sahají od tvrdošíjnosti tvrdohlavých prasat, přes skandální nesprávnou vládu až po 

naprostou genocidu. Jinými slovy, nemohlo by to být horší.“ 

Britský tisk tento mezinárodní zájem odvolal v důsledku propagandy IRA, což odráží 

stanovisko britské vlády. Jak uvádí Guardian, smrt Bobbyho Sandsa „zapálila neinformovaný 

mezinárodní názor proti Británii“. The Daily Telegraph často prezentoval své pokrytí hladovek 

spolu s obdobnými protesty po celém světě. Tímto způsobem se snažil snížit význam protestu 

a tvrdil, že v mnoha zemích je pravidelný výskyt hladovek. 
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Tisk hlavního proudu představoval hladové stávky jako úspěšný propagační kousek navržený 

přilákat podporu pro republikánské hnutí, jak mezinárodně, tak v Severním Irsku, spíše než 

protest za právo být brán jako politický vězeň. Jak Daily Mirror argumentoval 22. dubna, 

„Sands již rekrutoval teenagery, kteří házeli kyselinu do juniorských řad IRA. Jeho smrt by 

získala více “. Po jeho smrti, Daily Mail publikoval seriál Stanley McMurtry (Mac), který 

popisuje Sandsův náhrobní kámen nesoucí epitaf "Bobby Sands IRA propagandista a 

mučedník". Ztvárnění hladovění jako propagandy IRA bylo navrženo tak, aby minimalizovalo 

politický význam protestů.  

V průběhu The Troubles se britské noviny znepokojovaly strachem, že vytvořením mučedníků 

ze svých členů by IRA získala další podporu. Když vyšlo najevo, že hladovkáři dosáhnou 

úrovně mučednictví, britský tisk se pokusil bagatelizovat smrt těchto mužů. V redakci 

zveřejněné v dubnu 1981 si Daily Mirror stěžoval, že "smrt Sandse by přidala dalšího 

mučedníka k dějinám, které mají přebytek". Tento pohled na dřívější republikánské mučedníky, 

jako byl starosta, Terence MacSwiney, který zemřel v Brixtonově věznici po 74 dnech v 

hladové stávce v říjnu 1920, posílil názor novin, že tyto protesty byly a vždy budou marné.  

Klíčovým předpokladem pro kriminalizaci bylo, že zločiny polovojenských vězňů byly 

motivovány sobeckými, zločinnými a predátorskými zájmy, nikoliv závazkem k politickému 

cíli. Hladovějící stávkaři, kteří se vyhladověli k smrti, se snažili tento aspekt politiky 

kriminalizace vyvrátit. Zprávy o jejich úmrtí byly příležitostí k prozkoumání jejich tvrzení o 

politické motivaci a osobním odhodlání. 

Smrt vyhladověním polovojenského vězně, který byl také členem britského parlamentu, byla 

podle všech standardů zpravodajství nesmírně důležitým příběhem. Každé noviny poskytly 

značný a výrazný rozsah příběhu. Toto pokrytí kombinovalo mnoho témat, včetně aspektů 

lidského zájmu v příběhu, a také politické a bezpečnostní důsledky jeho smrti. Všechny noviny 

poskytly bližší informace o Sandsově smrti. LT poznamenal, že: "Celé dny vzdoroval lékařským 

očekáváním a žil na minerální vodě, která nedokázala ani poskytnout dostatečné množství 

minerálů a soli. Poslední část svého života strávil na vodním lůžku, aby ochránil své křehké 

kosti." 80 
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Navzdory těmto podobnostem se objevily značné rozdíly mezi tím, jak noviny pokryly 

Sandsovu smrt. LT (May 5:1) vyjádřil značné znepokojení nad vyhlídkou na násilí a naznačoval 

téma, které bylo čím dál zřetelnější v reakci britské vlády na hladové stávky – že celý protest 

byl propagandistickým cvičením: 

„Stovka novinářů z celého světa dala Severnímu Irsku největší záplavu 

publicity od ošklivého, násilného počátku sedmdesátých let. Provincie nyní 

čeká, zda prozatímní IRA zahájí kampaň násilí a ničení v Severním Irsku 

nebo v Anglii. Mezi blízkými pozorovateli je názor, že Prozatímní, jejichž 

aktivity jsou pod bezprecedentním sledováním bezpečnostních sil, by mohli 

čas od času pokračovat, zatímco se propagandistický stroj nadále soustředí 

na zbývající hladové stávky.“ 

Ačkoli hladovějící stávkaři dychtili využít zájem medií vůči jejich protestům, Sands 

kontaktoval vedení IRA, které Sandsovi poradilo, že81 existence všudypřítomné "propagandy", 

která pracuje jejich jménem, nemusí být přínosem. Neil Hickey, americký novinář v Severním 

Irsku během hladovění, vyslýchal jediného zaměstnance na plný úvazek v republikánském 

tiskovém středisku v Belfastu, který mu řekl: "Znáte celkový součet slavných republikánských 

propagandistických strojů, o kterých mluví všichni? Jsem to já " (1981:26). LT však stále 

odmítala obdivovat nadšení republikánů z propagandy:  

To, že celý svět ví o údajném britském nesmlouvání, je především důsledkem 

neúnavných snah republikánského tiskového centra… Je obsluhován 24 

hodin denně zdvořilým a ochotným personálem a novináři, kteří tam chodí, 

dostávají akreditaci pro tisk, která jim umožňuje volně se pohybovat po 

republikánském západním Belfastu. Rozpoložení republikánů k propagandě 
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se neomezuje na vydávání prohlášení, která, pokud se zabývají incidenty, 

jsou často spolehlivá a přesná. 82 

Například při oznamování smrti Dohertyho navrhl LT, že není třeba usnesení o hladovce, aby 

se zachránily životy, ale aby se zabránilo dalšímu propagandistickému zhodnocení IRA: 

S antecedentem pana Kieran Dohertyho … dnes se rychle zhoršuje, vstupuje 

do 56. dne své hladovky, je potřeba najít řešení hladovky, která pokračuje a 

stává se naléhavějším problémem, protože smrt Dohertyho by byla hlavním 

propagandistickým pučem pro IRA.83 

Toto téma bylo také patrné z příběhu LT, který následoval po jeho smrti: "Smrtí pana 

Dohertyho IRA pravděpodobně získala nejdramatičtější propagandistický převrat od Roberta 

Sandse, který zemřel v květnu."84 

Po Sandsově smrti byla následná úmrtí dalších hladovkářů charakterizována, jen jako další 

příklady "příběhu". To bylo řešeno v předchozích zprávách.85 Směrování těchto mimořádných 

a bezprecedentních "událostí" do "typů" mediálních událostí sloužilo k normalizování právě 

těch otázek, na které se hladovkáři snažili upozornit. Rostoucí nepřizpůsobivost a anonymita, 

s jakou byla úmrtí hladovějících lidí hlášena, také naznačuje odpovídající klesající zájem o celý 

problém. Změnou stavu úmrtí z předních stránek na vnitřní články, spíše číslováním než jejich 

pojmenováním a významem jejich úmrtí ve vztahu k jiným faktorům než samotným úmrtím, 

vyplývá, že jejich úmrtí, a hladová stávka ubírala na důležitosti. 

Kresba Sandsova hrobu, kterou Daily Mail uveřejnil, byla opatřena nápisem „Kdo zemřel, aby 

mohli zemřít jiní“, parafrázuje biblické tvrzení, že Ježíš zemřel, aby ostatní mohli žít. Na rozdíl 
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od nesamoživné povahy Kristovy oběti, noviny naznačovaly, že strategie hladových stávkářů 

by vyvolala další násilí, vedoucí k rostoucímu lidskému utrpení. 

V oblasti pokrytí hladovění se britský tisk neustále nazýval "zapomenutou obětí Ulsteru". 

Článek nazvaný „Dvě tváře Ulsteru“, který se objevil v Daily Mirror 16. května, vedle sebe 

pokrýval pohřeb druhé oběti hladového protestu Francise Hughese s pohřbem Julie 

Livingstone, 14leté dívky zabité plastickou kulkou zamířené na protest demonstrantů v 

Belfastu. Noviny naznačovaly, že hladové stávky povzbuzují násilné demonstrace, které se 

pozvedly v ohrožení nevinných osob, ať už demonstranty, nebo britskou armádou, která na 

demonstrující reaguje. 

Podobně, redakce Sunday Times dne 1. května následovala jeho diskusi o bezprostřední smrti 

Sandse s pokrytím pohřbu Garyho Martina, který zemřel při bombardování v Belfastu. Zpráva 

se také zaměřila na smutek matek Rosaleen Sands a Rhoda Martin nad smrtí jejich synů. Tím 

Sunday Times ztvárnil obě matky jako oběti terorismu IRA. Tato myšlenka oběti byla posílena 

karikaturou Daily Mail o Sandsově hrobě obklopeném náhrobky, na nichž bylo napsáno 

„zavražděn IROU“. Znázorněním Sandse pohřbeného mezi oběťmi IRA se zdá, že karikaturista 

naznačuje, že i Sands byl zavražděn. 

Tisk zpochybnil důvody pro držení hladovky a platnost protestu.  

Pohřby hladovkářů byly ústředním bodem hladovky. Jednalo se o fórum, v němž by bylo možné 

dále analyzovat smrt hladových stávek, stejně jako indikátor veřejné podpory nebo soucitu s 

hladovkáři. Pohřební zpravodajství nabízela médiím příležitost projednat osobní motivaci 

vězňů a jejich úroveň podpory. 

LT problematizoval pohřby různými způsoby. Zpravodajství trvale uvedlo, že pohřby byly 

"připraveny" k vytvoření publicity pro hladovou stávku. Byly také zpochybňovány další prvky 

pohřbívání hladovějících: 

Zakázaná irská republikánská armáda dnes uspořádala pohřeb pro Roberta 

Sandse a pohřbila ho s tím, co nazvala "plnou vojenskou poctou". Jednalo 



se o největší demonstraci, kterou zde IRA pořádala v letech, kdy několik 

tisíc lidí pochodovalo a několik tisíc dalších lemovalo trasu.86 

Tato témata byla zřejmá v průběhu hladovění. U příležitosti pohřbu Patsyho O'Hary, LT napsal, 

že "ozbrojenci představovali působivou show síly, zatímco byl pohřben pan O'Hara".87 Stejně 

tak „neobvykle silná výzva“ Sinna Feina nevyvolávat žádné nepokoje během pohřbu Sandse 

byla vysvětlena z hlediska mediálního publika.: "Samozřejmým cílem není odklonit zájem 

stovek zahraničních novinářů v Belfastu od pokračujícího hladového protestu“.88 

Strategické použití uvozovek, tvrzení, že pohřby byly pořádány pro účely propagandy, a další 

podobné techniky podávání zpráv bezohledně narušily nezpochybnitelný rituál, který normálně 

charakterizuje medializaci pohřbů. 89 Problematikou těchto linií pohřbů jsou příběhy, které 

vykolejily jejich přirozenost a podkopaly potenciální tvrzení, že pohřby demonstrovaly 

významnou úroveň veřejné podpory pro hladovkáře. Taková medializace implicitně 

diskreditovala tvrzení vězňů o legitimitě.90 

Významným rysem pohřebního obřadu LT bylo, že často kombinovali medializaci pohřbu 

hladovkářů s podrobnostmi o dalších obětech konfliktu ve stejném příběhu. Zpráva o příběhu 

ze Sandsova pohřbu to zdůrazňuje: 

Římští katolíci včera pohřbili Roberta Sandse, když protestanti bědovali 

nad svými 2000 mrtvými za dvanáct let terorismu. [Sandsova] hrobka byla 

navštívena stovkami fotografů a novinářů, jejichž vyhlídka byla zajištěna 

dvěma velkými stavbami lešení postavenými prozatímními představiteli. 

Brzy tam bude další pohřeb, to policejního konstábla Ellise, 147. policisty 
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zabitého republikánskými teroristy za 12 let. Jeho pohřeb bude spíše 

osamělá záležitost. 91 

Zatímco tyto příběhy spojovaly události spojené s hladovkou, také připomínaly čtenářům, že 

stávkující hladovkáři nebyli jedinými oběťmi konfliktu a zdůraznili rozdílné zacházení s těmito 

událostmi. Další noviny poskytly značné množství medializace pohřbů členů bezpečnostních 

složek a dalších zabitých při násilí. Bylo to však teprve LT, které takto popisovalo pohřby 

hladovkářů, jako by je popíraly, nebo je vystavovaly jako podvodné „inscenované“ události 

tak, aby pohřby „skutečných“ obětí nebyly zmíněny. 
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Závěr 

LT se nejvíce držel zprávy britské vlády o hladovce. I když bylo uvedeno, že volba hladu 

hladovkářů je v rozporu s očekáváním, které podporuje vládní politika, většina jeho pokrytí 

podryla hladovku. Volby hladovkářů byly popsány jako propagandistická cvičení a otázka 

parlamentního postupu, jejich smrti byly rutinovány a depersonalizovány, jejich pohřby byly 

prezentovány jako „inscenované“ události a samotní hladovkáři byli charakterizováni v 

jednosměrně násilných termínech a jako teroristé vedení IRA. Hladovka byla přímou hrozbou 

pro britské politiky v Severním Irsku a pokrytí LT to odráželo. Vzhledem ke korespondenci 

mezi postojem britské vlády a postojem LT se zdá, že LT sloužil jako nástroj „oficiálního 

diskurzu“92, mobilizující se v rituálním stylu v obraně státu v dobách krize společenského 

života.93  

Není jasné, zda je tato forma krytí pro negativně konstruované skupiny nezbytným počátečním 

krokem směrem k vytváření stále příznivějšího pokrytí nebo ke konci cesty z hlediska 

rekonfigurace jejich identity. Monopol státu na legitimní použití donucovacích sil může být pro 

něj tak zásadní a zároveň tak konstitutivní pro sociální vztahy, že brání tomu, aby média sloužila 

jako prostředek legitimizace politicky násilných skupin, které jsou proti němu. Možnosti změny 

sociální konstrukce skupin charakterizovaných jako "teroristé" nebo jinými stejně negativními 

způsoby, mohou být omezeny na podobné příležitostné projevy sympatie ke konkrétním 

jednotlivcům. V článcích chyběla legitimizace politického násilí prostřednictvím budování 

politicky násilných osob jako legitimních politických činitelů. Hladovka však měla několik 

pozitivních důsledků pro republikánství. Je to „neúmyslné zmobilizování“94 v ústavní politice 

těch, kteří násilně napadli severoirský stát a povzbudili je, aby usilovali o dvojí strategii 

politické účasti a politického násilí.95 To generovalo velké množství sympatií k nacionalismu v 
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cizích médiích,96 a vedlo to nacionalistické organizace k investicím těžkého úsilí do public 

relations.97 A konečně, to dalo nacionalismu “kulturní kapitál”, a poskytlo to skupině 

“mučedníků” začlenění do populární kultury.98 
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