
ÚVOD  
Počátky napjatého vztahu mezi Anglií a Irskem se datují již od dvanáctého  
století, kdy Angličané začali na ostrově získávat první državy. Jejich vliv postupně  
sílil, až na počátku devatenáctého století vyvrcholil přetvořením personální unie  
v unii reálnou. Vznikem Spojeného království Velké Británie a Irska Irové přišli o  
svůj parlament a tím i o možnost samostatně rozhodovat o osudu svého národa. Od  
tohoto okamžiku vedly irské politické kruhy ustavičný boj za znovunabytí  
samostatnosti v rámci monarchie.  
Příchod světové války pro irské nacionalisty, stejně jako pro české,  
slovenské či polské, znamenal jedinečnou příležitost, jak svého cíle dosáhnout.  
Stejně jako Češi i Irové měli své oficiální nacionální hnutí, snažící se vyjednat  
kompromisní postavení svého národa prostřednictvím politických ústupků, a  
podobně jako v Čechách zde působily i osobnosti radikálnějšího smýšlení, pro které  
byly kompromisy a další existence jejich národa v rámci monarchie nepřijatelné.  
Tito radikální nacionalisté se v průběhu války rozhodli vzít osud Irska do svých  
rukou a vyvolat povstání, jímž by ostrov vytrhli z nadvlády Británie a vytvořili  
samostatnou Irskou republiku.  
Přestože povstání, které proběhlo během velikonočního týdne roku 1916,  
bylo potlačeno a jeho vůdci popraveni, z dlouhodobého hlediska znamenalo  
nebývalý úspěch. V kontextu irského boje za samostatnost se jednalo o zlomovou  
událost. Velikonočnímu povstání proto přikládají britští a irští historikové velkou  
váhu a rozebírají jeho příčiny a důsledky v řadě publikací. V českém prostředí je  
však toto téma opomíjeno. Literatura zabývající se touto problematikou zde není  
dostupná a v dosažitelných publikacích, které se zabývají historickým vývojem  
Irska a Velké Británie, je vlastnímu povstání často věnován jen jediný odstavec,  
jako je tomu například v Moodyho Dějinách Irska, či Impériu od Denise Judda. Co  
se týče národnostních hnutí a boje za samostatnost během první světové války, čeští  
historici se dosud zabývali převážně problematikou československou, polskou nebo  
jihoslovanskou, nikdy však výhradně irskou, pomineme-li článek Filipa Nerada o  
Rogeru Casementovi, který publikoval před třemi lety v časopise Historický obzor. 


