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Martina Reiterová si za téma své bakalářské práce zvolila případ komemorace 

jedné z klíčových událostí moderních irských dějin, tzv. Velikonočního povstání 

v roce 1916. Jedná se o téma, které může českému čtenáři poukázat na 

komplikovanost výkladu národních dějin u společnosti, která během 20. století prošla 

taktéž velice bouřlivým vývojem a zakusila několikerý občanský konflikt, který se 

navíc odvíjel po různých liniích. Pro české úvahy o místě určitých událostí ve 

vlastních dějinách se tak může jednat o příběh velice inspirativní. 

Hodnocení Velikonočního povstání kopírovalo v irské společnosti, v jejím 

veřejném a politickém životě několik nestejně intenzivních štěpných linií. Ovšem na 

míře jejího připomínání a ve způsobu jejího výkladu se navíc pravidelně odrážela i 

aktuální politická situace obou částí ostrovní země. Vzpoura vedená radikálním 

proudem irského národního hnutí a brutálně potlačená Brity potvrdila a dále 

zvýraznila rozdíly mezi dvěma tendencemi irského nacionalismu. Zatímco radikální 

proud je pokládal za konstitutivní událost vzniku Irské republiky, pro umírněné 

nacionalisty orientované na konsensuální a nenásilné řešení irské otázky 

představovalo povstání zbytečnou, zásadně škodlivou avanturu, která přinesla nejen 

mnoho obětí, ale v důsledku přispěla k eskalaci konfliktu s ulsterskými unionisty a 

k rozdělení Irska. Na rozdíl od „republikánů“ preferovali umírnění datovat vznik 

samostatného Irska anglo-irskou smlouvou, na jejímž základě došlo roku 1922 

k ustavení Svobodného irského státu jakožto britského dominia. Symbolický význam 

Velikonočního povstání jako rozdělujícího faktoru se posílil dále v občanské válce 

mezi umírněnými, stoupenci nové irské vlády, a radikály, kteří nový stát jako 

nepřijatelný kompromis odmítali. 

Nicméně i poté, co se v roce 1932 vlády ve Svobodném irském státě ujala 

republikánská strana v čele s Éamonem de Valerou, jedním z vůdců povstání roku 

1916, byli oficiální představitelé nuceni nejednou brát ohled na mocného britského 

souseda a na situaci v severním Irsku. Mírné pěstování tradice odvozené od roku 
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1916 musel de Valéra zcela zastavit kvůli udržení neutrality země v době druhé 

světové války. Ohled na vztahy s Británií a v zájmu vyhlídek na znovusjednocení 

Irska vedly irskou vládnoucí stranu k opatrnosti v komemoraci republikánské 

povstalecké tradice i po vyhlášení úplné suverenity Irské republiky v roce 1949. 

Apel na ideály nacionálních radikálů však mnohdy přebíraly různé opoziční 

skupiny, které často z levicových pozic poukazovaly, že představy o všeobecném 

rozvoji irského národa a zejména myšlenky sociální spravedlnosti nebyly zdaleka 

naplněny. V severním Irsku pak mezi katolickou populací odkaz roku 1916 sloužil 

jako zdroj mobilizace pro hnutí za nezávislost na Británii a sjednocení s Irskou 

republikou. V obou částech země tak symbolika velikonočního povstání byla stabilní 

součástí opozičních či přímo antisystémových politických proudů, často svázaných 

s krajně nacionalistickou či radikálně sociální ideou. Pro vládní stranu, která sama 

odvozovala svůj původ od nacionalistického revolučního hnutí, tak připomínka 

Velikonočního povstání byla z vnitropolitického i zahraničně politického hlediska (vůči 

Británii a severnímu Irsku) velice ožehavá. Ve zvýšené míře proto vláda posvěcovala 

komemorace zejména v obdobích stability, ekonomické prosperity a relativního smíru 

v Ulsteru, jak tomu bylo u příležitosti 50. výročí v roce 1966. Naopak zásadní útlum 

připomínek těchto výročí nastává po vypuknutí severoirského konfliktu, zejména pak 

po Krvavé neděli v roce 1972. V 70. a 80. letech se ve zvýšené míře začaly znovu 

objevovat hlasy typické pro umírněnou, konsensuální tradici, které zcela odsuzovaly 

oslavy povstání a poukazovaly na to, že se k jeho symbolům odvolávají teroristé 

z IRA. Tyto názory, označované jako „revizionistické“, asi nejvíce prostoru zaujímaly 

začátkem 90. let. Zcela typicky volali „revizionisté“ po tom, aby se místo oslavování 

„teroristů“ z roku 1916 dostalo uznání irským mužům, kteří v době první světové 

války sloužili jako dobrovolníci v britské armádě (a byli proto republikány považováni 

za zrádce). Po ukončení konfliktu v severním Irsku a podpisu Velkopátečních dohod 

v roce 1998, které znamenaly nejen mír mezi znepřátelenými stranami v Ulsteru, ale 

také kompromis v řešení irské otázky mezi Irskou republikou a Spojeným 

královstvím, se Irská republika opět vrátila k mohutným oslavám Velikonočního 

povstání jako nejdůležitější události moderních irských dějin. Státem podporované 

komemorativní rituály se zároveň teší masivní a spontánní podpoře veřejnosti. 

Probíhají však již ve smířlivém duchu a připouští střízlivou interpretaci této historické 

události. Pluralitu různých historických tradic v současné irské společnosti 

reprezentuje skutečnost, že prostoru se dostává i připomínce první světové války. 
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Přínos práce M. Reiterové tkví zejména v tom, že v české odborné i populární 

debatě na téma paměti osvětluje méně známou irskou problematiku (nemnohé 

překladové či původní monografie v češtině jsou přehledového charakteru; tematiku 

Velikonočního povstání a následných Troubles zprostředkovává např. překlad 

stejnojmenného románu J. G. Farrela). Práce je založena na sekundární literatuře a 

na internetových zdrojích, což je z hlediska vymezení tématu dostačující. Mimoto je 

však třeba také ocenit, že autorka zvláště při analýze podoby „míst paměti“, 

spojených s Velikonočním povstáním i dalších dublinských pomníků vycházela i ze 

svých osobních pozorování během své cesty do Irska. 

Teoreticky se autorka opírá o Norrův koncept místa paměti, přičemž konstatuje, 

že Velikonoční povstání hraje v irském příběhu národních dějin obdobné místo, jako 

pád Bastily ve francouzské historické paměti, která byla předmětem analýzy P. Norry. 

Práce je koncipována chronologicky. Autorka nejprve v základních obrysech líčí 

vývoj irského národního hnutí. Posléze se věnuje Velikonočnímu povstání a válkám 

let 1919–1923, Dále pak sleduje komemorativní praxi a s tím související debaty od 

20. let až po dnešek. 

Pokud jde tedy o koncepci i o závěry, nelze práci mnoho co vytknout. Autorka 

se ostatně mohla opřít o výsledky irských historiků. M. Reiterová se však možná 

mohla v závěru práce pokusit o širší zobecnění irské zkušenosti s budováním 

historické tradice v evropském kontextu, případně se zamyslet, nakolik ji lze 

srovnávat s českým prostředním. 

Určité slabiny spatřuji ovšem v narativní zdatnosti, logické návaznosti výkladu a 

ve schopnosti autorky vysvětlit nejen složité, ale i poměrně základní problémy, které 

jsou nezbytné pro pochopení jejích závěrů. 

Domnívám se, že autorka např. ne zcela srozumitelně vyložila existenci dvou 

soupeřících linií irského nacionalismu štěpících se v otázce taktiky a užití prostředků 

v boji za nezávislost. Nepoučený čtenář tak z textu jen těžko pochopí odpor části 

irské veřejnosti vůči Velikonočnímu povstání a vůči snahám o jeho připomínání. 

V textu také chybí charakteristika proudů a uskupení v irské politice, které 

zastávaly ke komemoraci odlišné postoje. Názory pro či proti tak mnohdy „visí ve 

vzduchu“,  protože autorka jasně nepojmenovává jejich nositele a nevysvětluje jejich 

pozadí a motivace. Zejména v pasážích věnovaných období severoirského konfliktu 

v 70. a 80. letech tak nelze na základě textu rozeznat, kdy jsou zdrženlivost či přímo 



 4 

odmítání komemorací motivovány taktickými důvody (nejitřit situaci v severním Irsku, 

neprovokovat Londýn) a kdy působí odlišná názorová východiska (tradice tzv. 

konstitutivního nacionalismu, odpor vůči radikalismu či užití násilných prostředků, 

nebo revize pohledu na Velikonoční povstání jako na součást téže tradice, jejímž 

projevem byly aktuálně teroristické akce IRA). 

Autorka konstatuje, že 75. výročí v roce 1991, které bylo připomínáno jen velice 

zdrženlivě, ukázalo, jak „hlubokou transformací irská společnost od roku 1966 (roku 

pompézních oslav) prošla“ (s. 47). Přitom téměř v zápětí, v rozporu s tímto tvrzením, 

cituje výzkum veřejného mínění z roku 1990, který ukázal, že navzdory nepříznivému 

obrazu Velikonočního povstání v médiích většina obyvatel pohlížela na události roku 

1916 s hrdostí (s. 48). 

V práci nejsou dostatečně charakterizováni jednotliví aktéři sporů o výklad 

události ani pokud jde o vztah vláda – veřejnost – opoziční síly. Jen z náznaků 

můžeme tušit, že v době, kdy se vláda na komemoracích nepodílela, se oslavy 

povstání stávaly prostředkem k vyjádření nespokojenosti části veřejnosti s vládní 

politikou či s momentální politickou, ekonomickou a sociální situací Irské republiky 

vůbec. Autorka tu vlastně nerozlišuje rovinu oficiální a neoficiální komemorace.  

Vysvětlení by si zasloužily i některé konkrétní údaje. Skutečnost, že v rámci 

„revizionistické“ kampaně odsuzující tradici velikonočního povstání byl jeden z jeho 

vůdců označen za homosexuála (se zjevně negativním významem), by bylo vhodné 

zasadit do kulturního a společenského kontextu Irské republiky počátku 90. let. 

V závěru poslední kapitoly lze rozpoznat už jistou únavu a kvap. Oslavy 90. 

výročí v roce 2006, o nichž se na tomto místě píše, by bylo vhodné více analyzovat – 

např. podíl státních a neoficiálních iniciativ nebo obsah sdělení edukačních projektů. 

V příslušné pasáži se implicitně potvrzuje, že přes turbulence v irské politice zůstal 

výrazně pozitivní obraz povstání z roku 1916 hluboce zakořeněn v historickém 

povědomí společnosti. 

Řadu nejasných a nelogických momentů autorka ozřejmuje v závěru. Mimo jiné 

tak autorka ukazuje, že se v tématu dobře orientuje a že zmíněné nedostatky v logice 

výkladu jsou způsobeny potížemi formulovat, nikoliv v chybné interpretaci. 

Faktických chyb jsem nalezl jen několik. Např. známý aktivista Boby Sands, 

který zemřel v roce 1981 ve vězení na následky hladovky, nebyl zvolen do 

severoirského, nýbrž do britského parlamentu (s. 48). Jiné nepřesnosti, které mohou 

být zavádějící, jsou opět způsobeny spíše nevhodnou formulací: spíše než, že Irsko 
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bylo roku 1801 připojeno k Británii, by mělo být, že se stalo integrální součástí 

Británie (s. 10); členové Mladého Irska se v roce 1848 neinspirovali „americkou 

občanskou válkou“, ale „americkou válkou za nezávislost“ (s. 16). 

 

Výše uvedené výtky tak nejsou zásadního charakteru. Práce splňuje všechny 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „velmi dob ře“. 

 

V Praze, 21. 5. 2014  

 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 

 

 

 

 


