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Anotace
Cílem této práce je porovnat dvě nejdůležitější komemorace (padesátileté a stoleté výročí)
organizované k připomenutí Velikonočního povstání. V první kapitole je představen
koncept kolektivní paměti a také interpretace tohoto konceptu od různých autorů. Koncept
kolektivní paměti a paměti místa je pro tuto práci klíčový, protože komemorace jsou
analyzovány právě pomocí těchto dvou konceptů. V této kapitole jsou také představena
výzkumná kritéria, která jsou později použita při srovnávání komemorací. Mezi tyto
kategorie patří identita organizátorů, geopolitická situace Irské republiky předcházející
komemoracím a budování památníků a míst paměti v souvislosti s Velikonočním
povstáním. V následujících dvou kapitolách jsou analyzovány konkrétní komemorace a
podle výzkumných kritérií jsou porovnávány vzájemné podobnosti a rozdíly. I když
existují určité podobnosti mezi oběma komemoracemi a je jich spousta, jsou tyto
komemorace od sebe naprosto odlišné, především kvůli následkům. Komemorace z roku
1966 byly velmi kontroverzní, a to zejména z důvodu projevu, který prezident de Valera
přednesl v poslední den oficiálních ceremonií. Komemorace roku 2016 byly všeobecně
přijímány jako poklidné, uctivé a smysluplné, i když se jednalo o největší slavnostní
událost v irské historii.

Annotation
The aim of this work is to compare the two most important commemorations
(semicentennial and centennial) organized to commemorate the Easter Rising. The first
chapter introduces the concept of collective memory as well as some interpretations of this
concept by various authors. The concept of collective memory and memory of space is
crucial for this work, because commemorations are analyzed using these two concepts.
This chapter also introduces research criteria that are later used to compare
commemorations. These categories include the identity of the organizers, the geopolitical
situation of the Republic of Ireland prior to commemoration, and the building of memorials
and memory sites in connection with the Easter Rising. The following two chapters
analyze specific commemorations and compare similarities and differences according to
predetermined research criteria. Although there are some similarities between the two
commemorations and there are many, these commemorations are totally different from
each other, especially because of the consequences. The 1966 commemoration was very
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controversial, especially because of the speech given by President de Valera on the last day
of the official ceremonies. The 2016 commemorations were generally accepted as
peaceful, respectful and meaningful, even though it was the largest event in Irish history.
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komemorace, Velikonoční povstání, kolektivní paměť, výročí, padesátileté výročí, stoleté
výročí, Irsko
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Úvod
Velikonoční povstání v dubnu 1916 byla událost, která, i když zpočátku neměla podporu
místních obyvatel, ani nebyla dobře naplánovaná, dokázala změnit osud Irska pro celé
nadcházející dvacáté století. Jednalo se o akci, kdy se několik set povstalců v čele Jamesem
Conollym a Patrickem Pearsem rozhodlo postavit britským jednotkám na území Irska, a to
pomocí ozbrojeného povstání, při kterém se Dublin proměnil v bojiště a povstalci bojovali
proti svým soupeřům přímo v samém centru hlavního města Irska. Ačkoliv samotné
povstání skončilo neúspěchem, události, které se následně odehrály, dokázaly změnit názor
Irů natolik, že není pochyb, že se Velikonoční povstání stalo jednou z nejdůležitějších a
možná dokonce tou nejdůležitější událostí irských dějin. Při důležitosti této události je
zřejmé, obzvlášť v zemi jako je Irsko, kde je na historii a různé symboly kladen možná
ještě větší důraz, než v některých jiných zemích, že je na povstání každoročně
vzpomínáno. Před třemi roky navíc uběhlo 100 let od této významné události, a irská
společnost tak očekávala, jak budou vůbec nejvýznamnější komemorace od roku 1966
(padesátileté výročí) probíhat. V současné době v souvislosti s Brexitem se navíc opět
začalo hlasitě diskutovat o otázce hranic Severního Irska a Irské republiky, což je
nepřímým důsledkem Velikonočního povstání, jedná se tedy o velice aktuální téma.
Hlavním cílem této práce je porovnat, jak se na území Irska lišily události organizované
k připomínání padesátiletého a stoletého výročí Velikonočního povstání. Ke zkoumání
těchto událostí bude v práci využita komparace, která je provedena pomocí výzkumných
kritérií vycházejících z konceptu kolektivní paměti a paměti místa. Zkoumány jsou dva
hlavní body vzpomínání (události roku 1966 a události roku 2016), a to proto, že se jednalo
patrně o nejvýznamnější výročí Velikonočního povstání (padesátileté a stoleté), které byly
i společností hojně očekávané. Zároveň mezi těmito roky uplynula dostatečně dlouhá doba
na to, aby mohly obě události být srovnávány a bylo možné poukázat na změny
v organizaci a průběhu akcí. Pro práci budou klíčové pouze akce pořádané na území Irské
republiky, ačkoliv bývají vzpomínkové akce pořádány takřka ve všech státech světa
s irskou komunitou.
V první části práce je čtenářům vysvětlen koncept kolektivní paměti a jsou zde také
uvedeny pohledy několika hlavních vědců, kteří se fenoménem paměti zabývali. Další dvě
části se zabývají rekapitulací toho, jak probíhaly komemorace v letech 1966 a 2016.
Poslední část práce se zabývá porovnáním padesátiletého a stoletého výročí Velikonočního
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povstání, čehož je dosaženo za pomoci jednotlivých výzkumných kritérií vycházejících
z kolektivní paměti a paměti místa. Jedná se tedy o komparaci, která si klade za cíl zjistit,
jaké byly rozdíly v komemoracích Velikonočního povstání roku 1966 a 2016 a proč byly
v různých kategoriích kolektivní paměti odlišné.
Co do dosavadního poznání tématu komemorací Velikonočního povstání, existuje poměrně
hodně publikací, které se tomuto tématu věnují, jedná se však většinou spíše o přehledové
publikace a ne publikace komparační. Většina autorů, která se komemoracím věnuje, je
irského původu. Jednou z nejznámějších publikací na toto téma je kniha irské historičky
Roisín Higgins Transforming 1916 Meaning, Memory and the Fiftieth Anniversary of the
Easter Rising, ve kterém autorka detailně popisuje průběh komemorací v roce 1966 a
události, které komemoracím předcházely. Další publikací, která se komemoracemi zabývá
je článek irského historika Davida Fitzpatricka Commemoration in the Irish Free State:
Chronicle of embarassement. Dále se tématu komemorací věnuje také bakalářská práce
Martiny Reiterové Vzpomínání na Easter Rising z roku 2014. Autorka v této práci popisuje
historický vývoj komemorací od samého počátku, až po rok 2006. Na téma komemorací
2016 byla napsána magisterská práce od Cathy Ryan Ireland 2016: 1916 in Retrospect na
Universiteit van Amsterdam.
Při vypracovávání práce jsem se opíral o několik knih, které se tématu Velikonočního
povstání a kolektivní paměti věnují. Co se týče kolektivní paměti, tak jsem vycházel
zejména z knihy Kolektivní paměť od francouzského sociologa Maurice Halbwachse, který
je považován za jednoho z hlavních teoretiků kolektivní paměti. Dále byla pro tuto práci
důležitá práce Lieu de Mémoire od dalšího francouzského sociologa Pierra Nory, který ve
své práci nahlíží na paměť z trochu jiného pohledu. Dalším dílem, ze kterého jsem v práci
čerpal, byla práce francouzského historika Jacquesa Le Goffa Paměť a dějiny.
Během popisu historických událostí jsem vycházel hlavně z knihy The Morning After
irského historika Tima Pata Coogana. Dalšími důležitými zdroji pro historickou část práce
byly knihy Easter Rebellion Handbook irského spisovatele a vědce Declana Kiberda a An
Atlas of Irish History od irské historičky Ruth Dudley Edwards.
Při analýze obou komemorací mi byla hlavní oporou kniha Transforming 1916 Meaning,
Memory and the Fiftieth Anniversary of the Easter, kde autorka detailně popisuje průběh
komemorací v roce 1966. Dalšími důležitými zdroji informací pro tuto část byly irské
vládní archivy, které jsou přístupné online a online zdroje. Komemoracím se věnuje také
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velká část irských internetových deníků jako například Irish Times nebo web irské národní
televize RTE, které k příležitosti komemorací připravily rozsáhlé projekty pro své čtenáře
na téma komemorací.

1. Teoreticko-metodologická část
V této kapitole jsou popsány fenomény kolektivní paměti a paměti místa z pohledu
několika vědců, kteří se jim věnovali. Dále je v kapitole nastíněno, jak bude kolektivní
paměť a paměť místa aplikována na téma Velikonočního povstání pro potřeby této práce.
Kolektivní paměť je fenomén, který je v poslední době velice populární ve společenskovědních debatách, od sociologie po historiografii. V této práci se bude na kolektivní paměť
nahlížet ze sociologicko-historického pohledu, což je vidět na definici fenoménu.
Kolektivní paměť je využívána k výzkumu formování národní identity a také ve
výzkumech etnických problémů. Kolektivní paměť je tedy nástroj, který může být
využíván

různými

subjekty (stát,

politické

organizace,

občanské

iniciativy,…)

k ovlivňování myšlení lidí a upravování pohledu na určité události. Je to velice mocný
nástroj, mnohdy využívaný řadou organizací a subjektů k dosažení vlastních cílů.
Za jednoho z hlavních teoretiků konceptu kolektivní paměti a také autora spojení
„kolektivní

paměť“

je

považován

francouzský

sociolog

Maurice

Halbwachs.

V Halbwachsových dílech je patrné, že na jeho pohled na otázku paměti měli velký vliv
dva jeho učitelé, a to Henri Bergson a Emile Durkheim. Ačkoliv se Durkheim nezabýval
konkrétně tématem kolektivní paměti, tak ve svých dílech zmiňuje rozdíl mezi individuální
a kolektivní úrovní vědomí: „Skupina myslí, cítí, jedná zcela jinak, než by jednali její
členové, kdyby byli osamoceni.“1 Kolektivní vědomí popisuje jako přesvědčení a postoje,
které jsou společné všem členům společnosti. Právě na tyto myšlenky Halbwachs ve svých
dílech navázal a rozvinul je.
Halbwachs, který se v posmrtně vydaném díle Kolektivní paměť zabýval tématem paměti
v otázce vzpomínek, rozlišuje dva hlavní typy vzpomínek, a to konkrétně vzpomínky
kolektivní a vzpomínky individuální.2 Vzpomínky individuální označuje jako vzpomínky,
na které daná osoba pohlíží ze svého hlediska a vzpomínky kolektivní vnímá jako
vzpomínky společnosti, které pro člověka nejsou osobní, a získává je především

1

Émile Durkheim, Pravidla sociologické metody (Praha: Orbis, 1926), 136.

2

Maurice Halbwachs, Kolektivní paměť (Praha: Sociologické nakladatelství, 2009), 88.
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zprostředkovaně.3 V rámci kolektivní paměti nehrají osobní vzpomínky tak velkou roli a
podle Halbwachse jsou často postupně zkreslovány a nahrazovány vzpomínkami
neosobními, tj. vzpomínkami společnosti. Nicméně ani paměť „individuální“ není sama o
sobě nezávislá, dle Halbwachse je tato paměť tvořena vzpomínkami ostatních. „Vezměme
si nyní osobní paměť. Není zcela oddělená a uzavřená. Aby si člověk mohl vybavit vlastní
minulost, musí si často vypomoci vzpomínkami jiných. Odvolává se na záchytné body,
které existují mimo něj a které jsou určeny společností.“4
Při vymezování toho, co to vlastně kolektivní paměť je, autor dále zmiňuje, že kolektivní
paměť se nemůže skládat pouze z dat či pojmů, protože bychom k ní pak neměli žádný
bližší vztah a zůstávala by tak pamětí vnější.5 V autorově díle je dále zmíněno, že
kolektivní paměť je selektivní, to znamená, že ne všechny podrobnosti se přenášejí až do
současnosti a že je velmi důležité, kdo se stane nositelem kolektivní paměti. V knize autor
dále popisuje rozdíl mezi historií a kolektivní pamětí. Ten vnímá především tak, že historie
je jenom jedna, ale každá společnost má svou vlastní kolektivní paměť, která se od těch
ostatních odlišuje. Každá událost se totiž dá interpretovat několika způsoby a perspektiva
jedné sociální skupiny je v mnoha případech úplně jiná, někdy až přímo protikladem
perspektivě jiné sociální skupiny.
Podobný názor na toto téma má i francouzský historik Pierre Nora, který ve svém díle Les
lieux de mémoire z roku 1992 tvrdí následující:
„Paměť

je

přirozeně

mnohočetná,

skupinová,

vícenásobná

a

individualizovaná. Historie náleží naopak všem a nikomu, což ji propůjčuje
sklon k tomu, co je univerzální. Historie je vždy problematickou a neúplnou
rekonstrukcí toho, co už není. Paměť je fenoménem vždy aktuálním, poutem
prožívaným ve věčné přítomnosti; historie je zobrazením minulosti.“6
Nora dále rozvádí svou myšlenku, že paměť se neustále vyvíjí, neboť jejími nositeli jsou
skupiny lidí, jejichž paměť je formována vzpomínáním a zapomínáním, kdežto historie je

3

Ibid, 89.

4

Ibid, 94.

5

Ibid, 95.

6

Pierre Nora, Les lieux de mémoire (Paris: Gallimard, 1984-1986), 8.
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pouze neúplnou rekonstrukcí toho, co už není. Nora dále vysvětluje, že paměť je v přímém
rozporu s historií jelikož cílem historie je paměť zničit.7
Nora dále ve své práci zdůrazňuje, proč jsou místa paměti tak důležitá. Dle něj jsou
důležitá proto, že již neexistuje prostředí paměti. Kdyby lidé stále obývali svou paměť,
nepotřebovali by jí zasvětit určitá místa a taková místa by vůbec neexistovala. 8 Hlavními
důvody pro vytváření míst paměti jsou dle Nory události jako oslava výročí, organizování
oslav, provádění notářských záznamů nebo pronášení smutečních projevů, protože tyto
činnosti nejsou pro člověka přirozené. Konkrétními místy paměti má autor na mysli muzea,
archivy, hřbitovy, sbírky, slavnosti, smlouvy, protokoly, výročí, památníky, svatyně či
spolky.
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Místa paměti jsou podle autora prostá a dvojznačná, přirozená a umělá a jsou

zároveň místy v trojím smyslu, a to symbolickém, materiálním a funkčním, to vše zároveň
ale pouze v jiné míře.10 Ačkoliv je Norův koncept míst paměti považován za jeden
z nejlépe zpracovaných, nabízí se otázka, co Nora jako místa paměti nevnímá při tak široké
definici a kategorizaci míst paměti.
Dalším vědcem, který se zabývá studiem paměti, byl francouzský historik specializující se
zejména na středověk Jacques Le Goff. Ve svém díle Paměť a dějiny se zabývá
vymezením vztahu mezi pamětí a dějinami a propojení minulosti se současností. Le Goff
ve své práci zmiňuje francouzského psychologa Pierra Janeta a jeho tezi, že paměť je
spojena s řečí a právě díky mluvenému slovu paměť vzniká:
„základním paměťovým úkonem je vyprávění, které charakterizuje
především jeho společenskou funkcí, protože je sdělením informace jiné
osobě v nepřítomnosti události či předmětu tvořících jeho náplň.“11
Le Goff ve své práci dále zmiňuje poruchy a ztráty paměti, které mohou být důsledkem
ztráty kolektivní paměti jedinců.12 Autor ve své práci rozlišuje pět etap historické paměti, a
to konkrétně etnickou paměť, existující ve společnosti bez písma, rozmach paměti od
pravěku po středověk s rozvojem písma na úkor mluvené řeči, středověkou paměť, ve které

7

Ibid.

8

Ibid, 8-9.

9

Ibid, 13.

10

Ibid, 22.

11

Cesar Flores, La Memoria (Barcelona: Oikos Tau, 1975), 12.

12

Jacques Le Goff, Paměť a dějiny (Praha: Argo, 2007), 68.
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je mluvená řeč s písemnou pamětí v rovnováze, rozvoj psané paměti od středověku až po
současnost a zvýšený zájem o paměť, který nastává právě v tuto dobu.13
V práci na koncept kolektivní paměti a míst paměti narazíme při popisu průběhu
jednotlivých komemorací. Průběh těchto komemorací je z velké části kolektivní pamětí a
pamětí místa ovlivněn, ať už se jedná o místa, kde se komemorace konají nebo o výklad
událostí, který je v irském případě lehce odlišný od britského výkladu nebo o opakování
historických událostí stejně jako tomu byl v roce 1916 (přečtení dokumentu „Vyhlášení
Irské republiky“ před budovou GPO). V případě Irska je nositelem jak stát, který hraje při
vzpomínání na události z roku 1916 velkou roli, tak řada dalších organizací a politických či
soukromých uskupení. Při pohledu na akce organizované různými „nositeli“ tak lze
sledovat určité nuance ve vnímání Velikonočního povstání. K padesátiletému výročí
postaveny připomínky Velikonočního povstání (Garden of Remembrance, otevřená v roce
1966) a také bylo veřejnosti zpřístupněno vězení Kilmainham Gaol, kde byli hlavní
povstalci Velikonočního povstání popraveni. Jde tedy o jasný důkaz, že symbolika a paměť
hraje při komemoracích v Irsku velkou roli.
V návaznosti na výše zmíněné skutečnosti jsou v práci použita tři výzkumná kritéria, na
kterých se bude práce snažit ukázat, jakou roli hrála kolektivní paměť při organizování
jednotlivých komemorací.
Prvním výzkumným kritériem pro tuto práci je kontext, ve kterém se

komemorace

odehrávaly. Kontextem se pro účely této práce myslí celková situace v období komemorací
týkající se Irské republiky (doba ekonomického růstu nebo poklesu, napětí na domácí
politické scéně nebo s okolními státy atd.), jelikož jsou to právě tyto okolnosti, které
ovlivňuji průběh komemorací.
Druhé výzkumné kritérium relevantní porovnání obou komemorací je stavba památníků,
budov či renovace objektů, které měly sloužit jako místa paměti a Velikonoční povstání
připomínat. Těmito místy se pro účely práce myslí pomníky, sochy se symbolikou
související s rokem 1916, památníky nebo budovy a veřejné prostory, které byly otevřeny
veřejnosti za cílem uchovat vzpomínky z roku 1916 nebo návštěvníkům dát možnost
prohlédnout si místa klíčová pro Velikonoční povstání.
Jako třetí výzkumné kritérium relevantní pro práci je výběr konkrétních aspektů povstání,
které v komemoracích následně hrály či nehrály důležitou roli. Pro porovnání obou
13
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povstání je důležité rozeznat, jakým aspektům historického dění se organizátoři
jednotlivých komemorací věnovali, tzn. jakým událostem věnovali pozornost a jak tyto
události interpretovali. Zároveň je nutné poukázat na to, zdali byly některé události
vynechány, nebo naopak zdali byly některé události zdůrazněny. Jak už bylo v práci výše
zmíněno, výběrem či vynecháním konkrétních aspektů se utváří kolektivní paměť
zúčastněných. Součástí tohoto výzkumného kritéria je také identita organizátorů a hlavních
účastníků komemorací. Identitou se v tomto případě myslí prostředí, odkud organizátoři
pochází, tím může být například rodina, jejíž členové se povstání přímo účastnili, ať už na
irské nebo britské straně nebo například politická strana, ze které organizátoři pocházejí.
Tato tři kritéria vycházející z kolektivní paměti a paměti místa jsou klíčová pro porovnání
komemorací a porovnání toho, v čem se obě komemorace lišily. Pro práci nebudou
relevantní další kritéria jako například rozpočet schválený na pořádání komemorací nebo
počet diváků u televizních obrazovek sledující průběh povstání, a to proto, že mezi oběma
událostmi uplynulo padesát let a z ekonomického i technologického hlediska, byl rok 2016
oproti roku 1966 velmi odlišný a srovnání by tak zřejmě nepřineslo mnoho nových
poznatků.
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2. Historický kontext
2.1 Cesta k povstání
Vztahy Irska s Velkou Británií byly napjaté po velmi dlouhou dobu, k většímu zhoršení
vztahů ale došlo až v devatenáctém století. V roce 1800 přijal britský a irský parlament
Zákon o Unii, kdy došlo ke sjednocení Irska a Velké Británie. 1. 1. 1801 tak vzniklo
Spojené Království Velké Británie a Irska a současně zanikl irský parlament. Další velké
napětí v Irsku nastalo mezi lety 1845 a 1849. V této době v Irsku propukl Velký irský
hladomor, který měl na svědomí kolem jednoho milionu lidských životů a také masovou
emigraci, a to zejména směrem do USA.18 Druhou polovinu devatenáctého století v Irsku
provázely snahy o vymýcení chudoby mezi farmáři a snahy o spravedlivější přerozdělení
půdy. Toto byly primární cíle hnutí, jež se nazývalo The Irish National Land League.19
Činnost tohoto hnutí byla relativně úspěšná a irští nacionalisté tak začali doufat, že by
postupem času mohlo dojít i k pokrokům v otázce nezávislosti Irska. Začalo sílit
sebevědomí irských politiků, a tak se jejich požadavky začaly ubírat směrem k prosazení
tzv. Home rule. Home rule spočívá v tom, že, ačkoliv by Irsko bylo nadále součástí
Spojeného Království Velké Británie a Irska, by si Irové vládli sami a měli by vlastní
parlament. Nicméně tato snaha neměla podporu všech obyvatel na území irského ostrova.
Obyvatelé historické části Ulsteru, převážně protestanti, tuto snahu nepodporovali.
Snaha prosadit Home rule vyvrcholila v roce 1914, kdy byli irští nacionalisté úspěšní ve
svém snažení, nicméně vzhledem k současně probíhající první světové válce zákony
nevstoupily v platnost a byly odloženy na později. Samotné prosazení Home rule provázela
řada problémů, a to i mezi Iry. Roku 1912 vznikla tzv. Ulster Volunteer Force militia
podporovaná Konzervativní stranou. Tato organizace se zavázala, že bude odporovat
jakémukoliv pokusu britského námořnictva a britské armády vynutit si platnost Home rule
v Ulsteru.20 V reakci na vznik této organizace vzniklo několik irských nacionalistických
hnutí, např. dobrovolnické hnutí zvané Irish Volunteers (Irští Dobrovolníci), jehož hlavním
úkolem bylo bránit Home rule vojenskou cestou, pokud by to bylo nutné, nebo také Irish
Citizens‘ Army (Irská Občanská Armáda), v jehož čele stál James Connolly, jedna
z nejvýznamnějších postav Velikonočního povstání. Connolly byl znám především svými
18
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socialistickými ideály a snahou zajistit dělníkům prostředky výroby, a eliminovat tak
chudobu a vykořisťování dělníků.21 Dalším významným hnutím bylo Irish Republican
Brotherhood (Irské Republikánské Bratrstvo), hnutí, které plánovalo vyvolat během války
nepokoje s cílem prosadit irskou politickou nezávislost. Tyto tři organizace a jejich přední
osobnosti následně stály v čele Velikonočního povstání. Během stále narůstajícího napětí
čím dál víc hrozilo, že se oba tábory střetnou v ozbrojeném konfliktu. Tato situace se však
dostala v rámci priorit britské vlády na pozadí v okamžiku, kdy vypukla první světová
válka.
Se začátkem první světové války se situace na irském ostrově změnila. Velká část Irish
Volunteers se rozhodla vytvořit nové hnutí, tzv. National Volunteers (Národní
Dobrovolníci) a odešla bojovat do války na straně Británie s vidinou toho, že jejich úsilí
bude po konci války oceněno a pomůže to k prosazení zájmů irských nacionalistů.22 Zbylá
část dobrovolníků, kteří se rozhodli nejít do války, začala společně s Irským
republikánským bratrstvem postupně plánovat povstání. Povstalci počítali s tím, že se jim
podaří získat potřebné zbraně z Německa, nicméně se jim nedostalo zdaleka takové
podpory, jakou by potřebovali. Zástupce povstalců v Německu Roger Casement se
dokonce vrátil zpět do Irska s cílem povstání odvolat. Casement byl však zadržen a
společně s ním byla zkonfiskována už tak malá část zbraní, které se mu podařilo s sebou
vzít.23 Vyhlídky na úspěch povstání, které už předtím nebyly moc dobré, se tak ještě
zhoršily.

2.2 Průběh povstání
Začátek povstání byl plánován na Velikonoční pondělí 24. 4. 1916. Vzhledem
k předchozímu průběhu příprav na povstání bylo povstalcům víceméně jasné, že vojenskou
silou se britským jednotkám nemohou vyrovnat, a tak bylo hlavním přáním povstalců svou
akcí vyvolat nepokoje po celé zemi, a ne jen v Dublinu. Mezi hlavní cíle povstalců patřilo
obsadit v pondělí strategicky klíčové budovy, jako je například pošta nebo radnice a
obklíčit britské jednotky. Sídlem britských sil v Dublinu byl Dublin Castle. Některé
budovy se opravdu obsadit podařilo, jako například budovu General Post Office (Hlavní
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budova pošty) nebo budovu radnice, nicméně vzhledem k nedostatku mužů (asi 1 60024) se
nepodařilo získat kontrolu nad všemi klíčovými budovami, a hlavní železniční nádraží a
prostory největší dublinské univerzity Trinity College tak zůstaly neobsazené. Neobsazení
nádraží se ukázalo pro další vývoj povstání jako klíčové, protože nebylo přerušeno
zásobování britských jednotek, a už takhle malé šance na úspěch povstalců se ještě snížily.
Budova General Post Office se stala hlavním sídlem povstaleckých jednotek a v průběhu
povstání se zde pohybovalo několik důležitých osobností irské historie, ať už ústřední
postavy povstání Patrick Pearse, James Connolly a Thomas Clarke či hrdina pozdější irské
války za nezávislost Michael Collins.25 Bylo to právě na tomto místě, kde Patrick Pearse na
Velikonoční pondělí přečetl prohlášení o nezávislosti Irské Republiky, jejímž prezidentem
byl posléze jmenován:
„Ve jménu Boha a mrtvých generací, z nichž přijímá svou starou tradici
národnosti, Irsko, skrze nás, svolává své děti ke své vlajce a bojuje za její
svobodu (...) Prohlašujeme právo lidu Irska k vlastnictví Irska a neomezené
kontrole irských osudů, být suverénní a neudržitelný (...) Stojící na tomto
základním právu a znovu ho prosazující tváří v tvář světu zde vyhlašujeme
Irskou Republiku za suverénní nezávislý stát, a zavazujeme své životy a
životy našich bratrů ve zbrani za účelem svobody, blahobytu a uznání mezi
národy.“26
Pod toto prohlášení se podepsalo sedm mužů, a všichni byli následně popraveni. Éamon de
Valera, další z důležitých postav pozdějších let, působil během povstání jako velitel
povstalců v komplexu budov Boland’s Mill, na místě, které se vzdalo britským jednotkám
až jako poslední. Právě v oblasti, které de Valera velel, došlo k největším ztrátám britských
vojsk.
Povstalci doufali, že svou akcí vyprovokují irský národ k akci na území celého ostrova. Jak
se záhy ukázalo, jejich očekávání nebyla naplněna. Dobrovolníků se připojilo jen velmi
málo, většina společnosti naopak byla znechucena jak materiální škodou po bojích na
budovách v Dublinu, tak smrtí civilistů, kteří neměli s povstáním nic společného a pouze
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se ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě. Náladu společnosti lze doložit na úryvku z 29.
dubna z novin Irish Catholic:
„(…) hnutí, které vyvrcholilo skutky krveprolití a zničením majetku v
hlavním městě Irska, bylo stejně tak kriminální, jako bylo šílené. Jedině
idioti nebo šílenci mohli někdy předpokládat, že by to mohlo být úspěšné.
Celá akce byla nejvíce zrádná, pro naši rodnou zemi.“27
Dalším důvodem, proč se k povstání nepřipojilo velké množství obyvatel, byl fakt, že
velká část irských mužů bojovala během první světové války v britské armádě, tedy
armádě, proti které nacionalisté povstali. Občané historické části Irska, Ulsteru, kteří byli
především protestantského vyznání, na rozdíl od zbytku ostrova, který byl převážně
katolický, povstání vnímali jako zradu a ještě víc se utvrdili v nenávisti vůči zbylé části
Irska.
Reakce britských vojsk na povstání nenechala dlouho čekat. 25. dubna byl do Dublinu
vyslán generál John Maxwell s úkolem povstání potlačit. Svým vojákům sdělil, že cokoliv
jiného, než bezpodmínečná kapitulace povstalců je nepřípustné a že každý, kdo se nebude
chtít vzdát, má být zastřelen.28 I přes obsazení několika klíčových budov bylo jasné, že
povstání bude brzy potlačeno a to zejména z jednoho důvodu. Počet povstalců se
pohyboval kolem 1 600, kdežto britských jednotek bylo v Dublinu zhruba 16 000.29
Britské jednotky navíc byly mnohem lépe vybaveny a vojáci na britské straně byli v boji
zkušenější, než Irové. To však neznamenalo bezproblémový postup britských jednotek.
Největší trable britské armády nastaly při postupu přes most na Mount Street, kde dlouho
nemohli prorazit obranu pár mužů. Právě na tomto místě nastaly největší britské ztráty
(11. 5. 1916 publikovaly Irish Times oficiální přehled britských obětí, který zahrnoval
4 zabité důstojníky, 24 zabitých vojáků a na 200 vážně zraněných 30). Tento „úspěch“
povstalců patřil ale spíše mezi ojedinělé a s přibývajícími dny začali postupně ztrácet
kontrolu nad obsazenými budovami.
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Britské jednotky postupovaly stále blíže k hlavnímu velitelství povstalců, General Post
Office. Během ostřelování budova GPO začala hořet a povstalci v čele s Pearsem a
Connollym museli z budovy GPO ustoupit. Nyní už bylo definitivně jasné, že jakákoliv
naděje na úspěch povstání je pryč a nezbývalo nic jiného, než se vzdát. V sobotu, 29.
dubna vydal Patrick Pearse rozkaz všem jednotkám k zastavení bojů a k následné
kapitulaci.31
K povstání však nemělo dojít pouze v Dublinu. Povstalci spoléhali na to, že jejich akce
v Dublinu vyprovokuje lidi v ostatních částech Irska, aby vyrazili do ulic a k povstání se
připojili. Nestalo se tomu tak z několika důvodů. Zřejmě hlavní důvod byl ten, že ještě
před samotným zahájením povstání, vyzval v tisku Eion MacNeill Irské dobrovolníky, aby
zůstali doma. Eion MacNeill byl jeden z hlavních představitelů Irských dobrovolníků a
k této výzvě dospěl poté, co se dozvěděl, že Roger Casement byl se svou dodávkou zbraní
zatčen a že povstalci nebudou mít dostatečné vybavení pro úspěch povstání. 32 Několik tisíc
lidí připravených připojit se k povstání tak zůstalo doma. Ačkoliv k některým ozbrojeným
potyčkám došlo i mimo Dublin, nejednalo se o akce, které by měly na průběh povstání
výrazný vliv.

2.3 Následky povstání
Velikonoční povstání si vyžádalo 64 mrtvých povstalců a 123 mrtvých na straně britských
sil.33 Dále si povstání vyžádalo spoustu obětí mezi civilisty, přesný počet není známý,
nicméně se odhaduje, že zemřelo několik set civilistů a přes tisíc jich bylo zraněno. Do
těchto počtů nejsou započítáni povstalci, kteří byli posléze popraveni za svou účast na
povstání. Celkem bylo popraveno 16 mužů, mezi nimi všech sedm signatářů prohlášení o
nezávislosti Irské Republiky, a to jmenovitě Patrick Pearse, Thomas Clarke, Seán Mac
Diarmada, Thomas MacDonagh, Éamonn Ceannt, James Connolly a Joseph Plunkett.
Většina poprav se odehrála mezi 3. a 12. květnem, pouze Roger Casement byl oběšen 3.
srpna.34 Spolu s těmito muži bylo několik tisíc mužů a žen, kteří byli podezřelí z účasti na
povstání, posláno do vězení, velká řada z nich na území Anglie, nicméně po protestech
irské, ale i anglické společnosti jich byla velká část brzy propuštěna.
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Jak již bylo výše v práci zmíněno, irská společnost v průběhu Velikonočního povstání
neměla pro povstalce velké pochopení. Nechápali, proč by měli pomáhat povstalcům, kteří
bojují proti armádě, ve které slouží přes 200 000 Irů35, často z jejich vlastních rodin.
Dalším problémem byl fakt, že Velikonoční povstání zhoršilo vyjednávací pozici Irska
v tématu Home Rule, které mělo být implementováno po konci války. Irští politici o Home
Rule vyjednávali od roku 1870 a po téměř padesáti letech, kdy měli úspěch na dosah,
mohly být všechny úspěchy zapomenuty. Důležité je také zmínit, že velká část společnosti
si v té době vedla relativně dobře nebo byla zaměstnána v britských firmách a jakékoliv
nepokoje či oddělení Irska od Spojeného království by mohly znamenat hospodářský
úpadek nebo ztrátu zaměstnání. Během povstání došlo také ke smrti několika set civilistů a
velká část centra Dublinu byla zničena. Změna nálady však přišla rychle, popravení 16
osob, které stály v čele povstání a zatýkání dalších tisíců, kteří byli podezřelí ze spolupráce
s povstalci, vyvolalo v irské společnosti odpor vůči britským krokům a do jisté míry
učinilo z popravených mučedníky. Mezi lidmi se začaly šířit příběhy o popravách, které
ještě více umocnily jejich rozhořčení. Například James Connolly byl v době popravy v tak
špatném stavu, že nebyl schopný stát a jediná možnost jak popravu vykonat bylo zastřelit
ho vsedě. Popravy byly přijaty jak v Irsku, tak i na území Velké Británie velice kriticky a
po popravě Connollyho ministerský předseda Herbert H. Asquith nařídil konec poprav
s výjimkou Rogera Casementa, který byl oběšen v srpnu 1916.
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3. Padesátileté výročí
Komemorace organizované k padesátiletému výročí Velikonočního povstání byly jednou
z nejočekávanějších událostí roku 1966 na území Irské republiky. Irsko na počátku
šedesátých let ekonomicky rostlo, v celé zemi probíhala modernizace a celkově panovala
mezi lidmi lepší a optimističtější nálada než v předchozích desetiletích, docházelo
k industrializaci, urbanizaci a sociální mobilitě. Vzhledem ke zlepšující se ekonomické
situaci v zemi došlo k omezení emigrace a počet lidí mezi čtrnácti a čtyřiadvaceti lety
vzrostl mezi lety 1961 a 1971 o 20,4 % (91 861 lidí).36 Cílem Irské republiky bylo dostat
se do Evropského hospodářského společenství, o což několikrát projevili snahu, poprvé
v roce 1961.37 Komemorace tak mohly posloužit jako ideální způsob jak ukázat, kam až se
Irská republika od roku 1916 posunula. Svým způsobem měly legitimizovat Velikonoční
povstání v očích světa. Předseda vlády, Séan Lemass před komemoracemi v rozhovoru pro
Boston Globe prohlásil: “Občané Irska rozumí velmi dobře tomu, že minulost nelze
změnit, že náš národ musí žít budoucností a že budeme potřebovat nejvyšší dosažitelnou
jednotu, abychom moli dosáhnout našich národních cílů a abychom správně formovali
budoucnost.“38 Vztahy mezi Irskou republikou a Severním Irskem byly na poměry obou
států na poměrně dobré úrovni, a Lemass tak nechtěl riskovat případnou eskalaci
nacionalistických nálad a možné zhoršení vztahů.
Ačkoliv hlavní ceremonii chtěl pořádat stát, byly tu také další skupiny, které se chtěly na
komemoracích podílet, a to zejména republikánské skupiny, které nesouhlasily s podobou
ceremonií a představovaly si průběh oslav výročí úplně jinak. Republikánské skupiny
(například IRA) pomáhaly s organizací komemorací v uplynulých letech, nicméně
komemorace padesátiletého výročí byly velmi očekávané jak lidmi, tak médii, a irská vláda
nechtěla dát irským republikánským skupinám v médiích moc prostoru, protože se bála, že
by mohly poškodit obrázek Irské republiky v zahraničí.39 Jistým ústupkem ze strany vlády
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bylo zahrnutí několika přímých účastníků (na straně povstalců) a příbuzných účastníků
Velikonočního povstání do příprav ceremoniálu.
Další cílovou skupinou, která měla být komemoracemi 1966 oslovena, byly ostatní země,
před kterými se Irsko chtělo prezentovat, jak bylo již zmíněno, jako moderní evropský stát
s rostoucí ekonomikou a prosperitou obyvatel. Povstání se tedy mělo prezentovat jako
počátek moderního Irska, jehož násilná povaha byla potlačena, což nebylo úplně podle
představ

zejména

republikánských

skupin.

Tato

cílová

skupina

však

zůstala

komemoracemi spíše nedotčena s výjimkou některých států.
Jak již bylo v práci zmíněno, výročí 1966 bylo irskou společností velice očekávané a stejně
jak tomu bylo i při některých minulých komemoracích, tak i při padesátiletém výročí byly
odhaleny některé pomníky a umělecká díla, která měla připomínat Velikonoční povstání.
Čím se však rok 1966 lišil od předchozích komemorací bylo zničení Nelsonova sloupu.
Nelsonův sloup byla památka na O’Connell street přímo před budovou GPO vybudována
roku 1808 na počest britského admirála Horatia Nelsona, jehož socha se nacházela na
vrcholku pilíře. V březnu 1966 byl však sloup zničen za pomocí exploze, kterou na místo
nastražila IRA.40 Vzhledem k neoblíbenosti Nelsonova sloupu nevyvolala jeho destrukce
v řadách obyvatel Dublinu silné emoce, mnozí byli naopak rádi a oslavovali, když irská
armáda dokončovala práci a likvidovala zbytky sloupu (bylo rozhodnuto, že sloup již nelze
zachránit, a proto bude zničen celý).41
Důležitým místem paměti, které bylo vytvořeno a otevřeno k příležitosti padesátiletého
výročí je bezpochyby Garden of Remembrance (Zahrada vzpomínání). Jedná se o malý
park, který se nachází v blízkosti Parnell square na symbolickém místě – místě, kde byl
roku 1913 založen spolek Irských Dobrovolníků. Zpočátku nebylo úplně jasné, kde se park
bude

nacházet,

zejména

proto,

že

někteří

architekti

a

umělci

nesouhlasili

s původním výběrem místa, a to zejména proto, že do takové oblasti se dle nich památník
nehodil. Avšak symbolický aspekt nakonec zvítězil.42 Zahrada vzpomínání byla otevřena
11. dubna 1966 a při otevírání nechyběl prezident republiky de Valera. Je nutno dodat, že
Zahrada nebyla vytvořena pouze jako památka Irům, kteří padli během Velikonočního
povstání, nýbrž jako památka všem Irům, kteří padli v boji za irskou svobodu. Zahrada má
40
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tvar kříže, který má symbolizovat mrtvé. Na pomyslném vrcholu kříže se nachází
vyvýšený prostor, kde zpravidla během ceremonií stojí vojáci a kde bývá pověšena irská
vlajka. V zahradě se nachází také vodní nádrž, na jejímž dně jsou vyobrazeny zbraně
z hrdinských dob irské minulosti, které jsou rozbité a mají tak symbolizovat mír.43
Symbolů se v prostoru parku nachází více, například u východního vstupu do zahrady se
nachází přetržený řetěz, který symbolizuje únik z poddanství.44 V roce 1971 byla do
zahrady přidána socha irského umělce Oisína Kellyho. Jedná se o sochu dětí z Liru
společně s labutěmi, což je pověst známá pověst z irské mytologie. Socha má symbolizovat
znovuzrození a odproštění se od utrpení směrem ke svobodě. Zajímavostí je, že v roce
2011 navštívila Zahradu vzpomínání i sama královna Alžběta a položila v ní věnec k uctění
památky padlých, což bylo pro Iry velké gesto.
Druhou významnou stavbou, která byla otevřena veřejnosti v souvislosti s padesátiletým
výročím Velikonočního povstání je vězení Kilmainham Gaol. Jde o místo, kde byli po
neúspěšném povstání popraveni hlavní protagonisti povstání. Vězení fungovalo od roku
1976 do roku 1924. Hlavním důvodem, proč bylo Kilmainhamské vězení rekonstruováno a
přeměněno v muzeum byla snaha Lorcana Leonarda. Leonard se o Kilmainham Gaol začal
intenzivně zajímat v roce 1958, když zjistil, že vězení má být srovnáno se zemí. Postupně
sbíral pro rekonstrukci vězení podporu a v roce 1960 schválila irská vláda plán na opravu
vězení během pěti let.45 I přes poměrně složité získávání finančních prostředků na opravu
vězení se skupině dobrovolníků nakonec podařilo finanční prostředky vybrat a zajistit tak
opravu areálu. Na místě, kde byli popraveni povstalci, se v současnosti nachází prostý kříž.
Otevření muzea v areálu bývalého vězení se zúčastnil také prezident de Valera, který byl
sám ve vězení jako vězeň. Díky opravě areálu Kilmainhamského vězení a otevření muzea
je tak utrpení všech popravených pro návštěvníky hmatatelnější a bližší.
Příprava komemorací před padesátiletým výročím byla poměrně ožehavé téma. Jedním
z nejdiskutovanějších diskuzních bodů bylo datum konání komemorací. Jelikož se povstání
odehrálo na Velikonoce 1916, svátky, které nemají pevně určené dny, nebylo zcela jasné,
kdy se vlastně ceremoniál odehraje, zdali to bude během Velikonoc 1966 či ve stejné dny
jako proběhlo povstání v roce 1916 (24. dubna). Jako datum hlavní zahajovací ceremonie
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byla nakonec určena Velikonoční neděle, 10. dubna 1966, zejména na popud člena komise
Franka Robbinse, který tvrdil, že komemorace by se měly odehrávat během Velikonoc,
protože povstalci si vybrali Velikonoce jako symbol zmrtvýchvstání. 46
V únoru roku 1965 se konalo první zasedání komise pro organizaci komemorací. Zasedání
předsedal tehdejší taoiseach47 Séan Lemass (z politické strany Fianna Fáil, která měla v té
době nejsilnější zasedání v irském parlamentu) a součástí původní komise byli někteří
státní úředníci z bývalých šesti irských vlád a lidé, kteří měli aktivní podíl na událostech
z roku 1916. Lemass také prohlásil, že počet členů rozhodně není konečný a komise se
může s postupem času zvětšovat.48 V tomto období byl prezidentem Irské republiky
Éamon de Valera (prezident od roku 1959 do roku 1973) taktéž ze strany Fianna Fáil. De
Valera byl zároveň jedním z prominentních účastníků povstání a dlouhodobě prohlašoval,
že Irská republika je sice na dobré cestě, avšak tato cesta nikdy nebude kompletní, pokud
nebude všech 32 hrabství na území jednoho státu. Mezi ostatními politiky bylo patrné
napětí, zda komemorace nebudou zneužity pro cíle politické strany Fianna Fáil a neohrozí
zlepšující se vztahy se Severním Irskem.
Oficiální program komemorací začal 10. dubna vojenským pochodem po O’Connell street,
tedy ulici, na které se nachází budova GPO stejně jako tomu bylo v minulých letech.49 Po
vojenském pochodu následoval průvod politických stran, sportovních organizací,
kulturních uskupení a dalších organizací. Průvodem přihlíželi zástupci většiny politických
stran, avšak ani přehlídka se neobešla bez kontroverzí, když v hledišti zůstalo několik
volných míst, a to z toho důvodu, že některým politikům nebyly doručeny pozvánky.
Ačkoliv byl později Lemass obviněn členy ostatních stran z úmyslného opomenutí pozvání
některých hostů, on trval na tom, že se jednalo pouze o administrativní chybu a v žádném
případě o úmysl.50 Na samotné O’Connell street a v blízkém okolí přihlíželo ceremoniím
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zhruba 200 000 diváků.51 Hlavním momentem bylo přečtení dokumentu Vyhlášení Irské
republiky před budovou GPO po vzoru Patricka Pearse, který tak učinil v roce 1916. Čtení
proklamace před budovou GPO se stalo tradičním symbolem komemorací, lze jej
považovat za ikonický moment, který provází komemorace Velikonočního povstání již po
dlouhou dobu. Oficiální část komemorací byla sice zorganizována tak, aby se jí mohlo
zúčastnit co nejvíce diváků naživo, nicméně byl kladen velký důraz i na televizní přenos
(přenos zajišťovala irská státní stanice Telefís Éireann), který měl zprostředkovat
atmosféru komemorací i lidem, kteří se do Dublinu nemohli dostavit a nemohli tak zažít
atmosféru na vlastní oči.52
Důraz při oficiálním programu komemorací byl kladen zejména na hlavní místa týkající se
povstání, a to především O’Connell street společně s budovou GPO a Kilmainham Gaol.
Důležitým bodem komemorací bylo také přečtení Vyhlášení Irské republiky před budovou
GPO. Jedním z hlavních symbolů komemorací 1966 se také staly speciálně vyrobené sady
známek. Bylo vyrobeno celkem osm druhů známek – sedm z nich obsahovalo portréty
sedmi signatářů proklamace a osmá obsahovala obrázek, který měl připomínat Velikonoční
povstání. Zároveň bylo rozhodnuto, že v srpnu bude vydána speciální edice známek na
počest Rogera Casementa.53 Ačkoliv celý průběh komemorací vypadal relativně a možná
až překvapivě klidně, prezident de Valera se rozhodl při závěrečné ceremonii pronést
projev, který byl vnímaný jako hodně kontroverzní:
“Díky bohu za to, že rozdíly, které jsme mezi sebou měli, jsou již
minulostí. Nyní kráčíme po rovné cestě a můžeme se těšit na to, až si
budou lidé ze Severu přát být s námi… Vše, co je nezbytné, je, aby se
moc, která je v současnosti přítomná v britském parlamentu, přesunula do
celo-irského parlamentu.“54
Pro de Valeru bylo Velikonoční povstání pouhým začátkem a jak je patrné už z jeho
dřívějších rozhovorů, jeho cílem bylo sjednocení všech 32 hrabství, a zřejmě proto využil
této příležitosti, aby apeloval jak na občany Irské republiky, aby se snažili o sjednocení
Irska, tak na občany Severního Irska, aby se připojili k Irské republice. Ačkoliv celkový
průběh komemorací neměl mít nacionalistický nádech a měl spíše symbolizovat celkový
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vzestup Irska od roku 1916, de Valerův projev zanechal v mnoha lidech negativní dojem
z celých komemorací.
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4. Stoleté výročí
Stoleté výročí Velikonočního povstání bylo zřejmě stejně vysoce očekávané jako výročí
padesátileté. Mezi rokem 1966 a rokem 2016 si Irsko prošlo několika velkými problémy,
jedním z nich byly The Troubles, tedy etnicko-nacionalistický konflikt, který se odehrával
zejména na území Severního Irska, avšak nevyhnul se ani území Irské republiky. Konflikt
byl de facto ukončen podepsáním Velkopáteční dohody v roce 1998 oběma stranami.
Vztahy mezi oběma státy tak v roce 2016 již byly na lepší úrovni, než ve druhé polovině
dvacátého století, nicméně vzhledem k velice komplikované historii vztahů mezi Irskou
republikou a Severním Irskem bylo stále nutné při pořádání komemorací být obezřetný a
vyvarovat se kontroverzních vyjádření, jako tomu bylo v roce 1966, které by mohly vést ke
zhoršení vztahů a potenciálním konfliktům. Například David Trimble, severoirský politik a
bývalý předseda Ulsterské unionistické strany prohlásil, že události roku 1966 učinily
události roku 1968 nevyhnutelné.55
Od počátku druhé poloviny devadesátých let dvacátého století se irské ekonomice dařilo a
celý stát prosperoval.56 Okolo roku 2008 přišlo kvůli bankovním skandálům a prasknutí
realitní bubliny ale období ekonomické krize a irská ekonomika byla v nejhorší situaci od
osmdesátých let dvacátého století. Nezaměstnanost dosáhla v roce 2012 14,8 %.57 Krize
však netrvala dlouho a irská ekonomika byla roku 2016 označena za nejrychleji rostoucí
v EU s očekávaným nárůstem ekonomiky o 4.9 % za rok.58 Ačkoliv se Irská republika stále
potýkala s problémy, ekonomický rust vzbudil v lidech optimismus a rok 2016 se jevil jako
dobrý rok na rekapitulaci toho, čeho Irská republika od Velikonočního povstání dosáhla a
relativně dobrá finanční situace státu zároveň podpořila legitimitu povstání a všech
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událostí, které se od roku 1916 staly a směřovaly až k současné situaci. Jako důkaz tohoto
tvrzení slouží proslov taoiseacha Endy Kennyho při novoročním projevu v roce 2016:
“Stoleté výročí je pro nás pozvánka, abychom si vzpomněli na minulost a
přemýšleli o našich úspěších dosažených v posledních sto letech. Je to
program, při kterém připomeneme sobě a světu, jak jsme zaujali místo mezi
národy.”59
Co se týká míst paměti, tak irská vláda se v roce 2016 vydala trochu jinou cestou než při
komemoracích v roce 1966. Při spolupráci Googlu a irského státního programu 1916
Centenary Programme tak například vznikl interaktivní projekt Dublin Rising 1916-2016.60
Tento projekt funguje jako interaktivní internetová stránka, kde mají návštěvníci možnost
projít si nejdůležitější místa povstání Dublinu, vyslechnout si základní informace o každém
místě a zároveň si přečíst vzpomínky lidí, kteří se povstání aktivně účastnili, ať už na
straně povstalců či na straně britských jednotek. Další výhodou tohoto projektu je fakt, že
díky spolupráci s Googlem stránka využívá služeb Google Street View, a je tak možné
jednoduše porovnat, jak místa vypadají dnes a jak vypadala před 100 lety díky dobovým
fotografiím, které jsou u každého místa k dispozici. O důležitosti této události a tohoto
projektu vypovídá i to, že projektu propůjčil hlas jeden z nejslavnějších herců současnosti a
rodák z Dublinu, Colin Farrell. Mezi výhody tohoto projektu patří, že stránka je přístupná
všem lidem, kteří mají připojení k internetu, je zdarma a interaktivní forma by mohla
zaujmout i skupinu lidí, které by například výstava zaujmout nemusela, např. děti. Za
nevýhodu lze označit to, že tento projekt popisoval Velikonoční povstání hlavně ze strany
Irů, a lze tak polemizovat, zda je projekt zcela objektivní. K této poznámce se váže
například fakt, že v projektu je zmíněno místo Four Courts Area a v souvislosti s touto
oblastí je zmíněno, že zde bylo britskými jednotkami zastřeleno 12 neozbrojených
civilistů. Ačkoliv není pochyb, že i povstalci měli na svědomí smrt některých nevinných
civilistů, tento fakt není v projektu zmíněn v takové míře, jako je připomínán tento
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incident. Celkově však byl projekt přijat velmi pozitivně61 a během prvních deseti dní
navštívilo stránku projektu 180 000 návštěvníků, z toho 62 % z Irska, 13 % procent ze
Spojeného Království a 11 % z USA.62
Podobných internetových projektů existuje velké množství, v podstatě lze říct, že všechny
velké noviny působící v Irsku vydaly k příležitosti stoletého výročí povstání alespoň velmi
rozsáhlý článek, v mnoha případech pak také zvláštní přílohy a speciální vydání věnující se
povstání. Například noviny The Irish Times vydaly v roce 2016 na svých internetových
stránkách celou sérii článků věnujících se různým tématům povstání. 63 Jedním z těchto
článků je článek s názvem Easter 1916: then and now, který nabízí čtenářům vždy dvojice
fotografií ze stejných míst z roku 1916 a 2016. Na fotografiích je dobře vidět, jak rozsáhlé
byly škody na budovách v Dublinu během povstání. Detailní korespondence signatářů
prohlášení o vzniku Irské Republiky jsou pak k dispozici na stránkách Národní Knihovny
Irska.64 Je tedy patrné, že v roce 2016 hrály hlavní roli, co se týká vzpomínání na povstání,
internetové zdroje a interaktivní projekty.
Co se týče památníků jako takových, při příležitosti stoletého výročí byla v neděli 3. dubna
2016 na hřbitově Glasnevin odhalena Remembrance Wall (Zeď vzpomínek). Zeď obsahuje
jména všech lidí, kteří během Velikonočního povstání přišli o svůj život, ať už Irů, Britů,
civilistů či vojáků. Jména téměř pěti set lidí jsou seřazena chronologicky, bez ohledu na
národnost.65 Taoiseach Enda Kenny při slavnostním odhalení pomníku položil věnec na
uctění památky všech zemřelých. Ani odhalení tohoto pomníku se však neobešlo bez
kontroverzí, když irská sociální a kulturní organizace Conradh na Gaeilge, která propaguje
irský jazyk, kritizovala chybu v nápisu na zdi. Nápis zní „Eírí Amach na Cásca“, což lze
ve volném překladu přeložit jako Irské Velikonoční povstání, nicméně správně znění má
být „Éirí Amach na Cásca“, tedy s čárkou nad písmenem E a nikoliv nad i.66
Duffy, Ronán. „Google team up with Collin Farrell to tell the story of the Rising…and it‘s wonderful“ The
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Příprava komemorací v roce 2016 byla na území Irské republiky velké téma, nicméně
společnost nebyla tak napjatá jako u padesátiletého výročí. Hlavní přehlídka připadla
v roce 2016 na Velikonoční neděli a to konkrétně 27. březen. Součástí komemorací byl ale
i ceremoniál na hřbitově Arbour Hill, místě, kde jsou pohřbeni popravení povstalci. Tento
obřad se konal 24. dubna, tedy přesně sto let od doby, kdy oficiálně začalo Velikonoční
povstání. Byl tak vytvořen jakýsi kompromis, hlavní ceremoniály probíhaly přes
velikonoční týden, nicméně oslaven byl i tento významný den, přesně sto let od začátku
povstání.67 Na rozdíl od padesátiletého výročí, přípravy komemorací byly pojaty v rámci
velkého státního programu Ireland 2016 pod záštitou ministerstva kultury, dědictví a
irského jazyka.68 Program Ireland 2016 obsahoval pět hlavních bodů: vzpomínání, smíření
se, představivost, současnost a oslavování. Vzpomínání se mělo vztahovat ke všemu, co si
obyvatelé ostrova spolu prožili. Smíření se bylo zaměřeno na všechny, kteří pomohli
společně vybudovat svobodu a mír. Představivost byla zaměřena na ukázání kreativity,
zejména ze strany mladých lidí. Současnost mělo ukázat, jakých všech úspěchům Irové
dosáhli. Oslavování bylo zaměřeno na rodinu, komunitu, přátelství a následování ideálů
Proklamace z roku 1916.69
I v roce 2016 se konal hlavní ceremoniál komemorací na O’Connell street. Hlavní
ceremoniál se stal největší přehlídkou v dějinách Irské republiky. Před budovou GPO
pochodovalo 3 700 vojáků, bylo přečteno vyhlášení o vzniku republiky, ministerský
předseda Enda Kenny vyzval přihlížející k uctění památky všech obětí Velikonočního
povstání a prezident Michael D Higgins položil věnec k uctění památky všech zemřelých.
Poté následovala irská hymna, během níž nad oblastí komemorace přeletělo 6 stíhaček,
které vytvořily na nebi irskou trikolóru. Následně položily čtyři děti, symbolizující čtyři
historické provincie Irska před budovou GPO narcisy, které měly symbolizovat soužití
všech čtyř provincií v míru. Této události se účastnila velká část předních irských politiků,
a to nejen současných, přítomny byly například bývalé prezidentky Mary Robinson a Mary
McAleese, předseda strany Fianna Fáil Michéal Martin nebo starostka Dublinu Críona Ní
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„Arbour Hill commemorative event“ rte.ie, https://1916.rte.ie/featuredhome/april-24th-draft/ (dostupné

12.3. 2019).
68

„12 November 2014: launch of „Ireland 2016“ programme to mark centenary of Easter Rising, GPO,

Dublin“

Decadeofcentenaries.com,

https://www.decadeofcentenaries.com/12-november-2014-launch-of-

ireland-2016-programme-to-mark-centenary-of-easter-rising-gpo-dublin/ (dostupné 12. 3. 2019).
69

Ibid.

30

Dhálaigh.

70

Prezident Michael Higgins 28. března na sympóziu věnovaném

Velikonočnímu povstání prohlásil následující:
„Každý z nás je pozván v roce 2016, abychom se snažili dosáhnout cílů a
nadějí mužů a žen, které je poháněli v roce 1916 při boji za svobodu,
rovnoprávnost a sociální rovnost… Oživme to nejlepší z ideálů roku 1916,
aby nadcházející generace mohli zažít svobodu v plném slova smyslu.
Svobodu od chudoby, svobodu od násilí a nejistoty a svobodu od
strachu.“71
Kromě hlavního ceremoniálu se v Dublinu konalo i několik ceremoniálů menších, jak
například pokládání věnců na místech, které byly z hlediska povstání důležité a to
například Boland’s Mill, kde během povstání bojoval se svojí jednotkou Éamon de Valera,
Four Courts, kde se odehrály jedny z největších bojů během Velikonočního povstání nebo
radnice, před kterou byla zastřelena první oběť povstání, britský voják.72 Během
Velikonočního týdne se také konalo velké množství koncertů, tématických výstav,
promítání filmů a dalších akcí v podobném stylu. Obecně byly tyto komemorace brány
jako velký úspěch a celá akce měla velmi mírový a nekonfliktní nádech.
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5. Diskuze
Při zaměření na první výzkumné kritérium, si můžeme všimnout, že obě komemorace měly
spoustu záležitostí podobných. Stejně jako před rokem 1966, tak před rokem 2016 irská
ekonomika rostla a doba, kdy se obě komemorace odehrály, lze označit za dobu
ekonomické prosperity. V čem se naopak lišily, byl samotný nádech samotných
komemorací. Padesáté výročí proběhlo z větší části poklidně, stále ale byly v irské
společnosti aktivní organizace jako IRA, které měly pořád relativně velký vliv a
nesouhlasily s interpretací Velikonočního povstání, která byla prezentována společnosti při
komemoracích. V roce 2016 už tyto organizace nebyly aktivní, anebo již neměly tak velký
vliv. Dalším rozdílem byl vztah Irské republiky se Severním Irskem. Ačkoliv před
komemoracemi v roce 1966 byly vztahy obou zemí na relativně dobré úrovni, tak v roce
2016, necelých dvacet let po ukončení dlouhotrvajícího konfliktu mezi oběma státy si
hlavní političtí představitelé odpustili kontroverzní proslovy, jelikož měli stále v živé
paměti hrůzy, které tento konflikt přinesl. Zatímco v roce 1966 de Valera prohlásil, že cíl
povstalců nebude splněn, dokud nebude všech 32 hrabství v jednom státu, tak v roce 2016
byl kladen důraz na mírové soužití obou států na ostrově. Vzhledem k tomu, že Irská
republika byla v roce 2016 již členem EU, tak nebylo jedním z hlavních cílů ohromit
ostatní země, nýbrž ukázat, že země bere události z roku 1916 jako minulost a že nyní, o
sto let později je evropským moderním státem, a to právě z části díky událostem z roku
1916 a následné píli a soudržnosti občanů Irské republiky. Jen samotné členství Irské
republiky v EU dokazovalo, že Irská republika je vyspělý a moderní stát. Je vidět, že
v roce 1966 se snažil stát formovat kolektivní paměť svých obyvatel jiným způsobem, a to
když de Valera apeloval na irské občany, že cíl povstalců nikdy nebude splněn, dokud
nebude Irsko sjednocené, kdežto komemorace roku 2016 braly Velikonoční povstání jako
událost, kterou si je nutné připomenout, nicméně je to už minulost, což je vidět i na stavbě
Zdi vzpomínání, která slouží jako památník jak britským, tak irským občanům.
Druhé výzkumné kritérium ukázalo, jak velký byl rozdíl ve vnímání míst paměti mezi
rokem 1966 a 2016. Padesátileté výročí je z hlediska budování míst paměti významné ze
dvou důvodů, a to otevření Zahrady vzpomínání a otevření zrekonstruovaného vězení
Kilmainham Gaol. Samotný projekt výstavby Zahrady vzpomínání trval dlouho a byl
poměrně složitý, Zahrada obsahuje spoustu symbolů odkazujících k irské historii, ať už to
jsou namalované zbraně na dně vodní nádrže nebo socha od architekta Oisína Kellyho,
která má symbolizovat znovuzrození. Projekt rekonstrukce Kilmainham Gaol byl
32

významný zejména proto, že se jednalo o místo, kde byla popravena většina povstalců, a
toto místo tak má velký symbolický význam pro irskou společnost. Téměř při každém
významnějším výročí Velikonočního povstání byl vybudován nějaký památník nebo
pomník. Nejinak tomu bylo i roku 2016, kdy byla postavena Zeď vzpomínání, která však
nebyla určená pouze Irům, ale i Britům. Je také nutné podotknout, že to byla jediná
významná stavba, která byla zkonstruována při příležitosti stoletého výročí. Irská vláda se
totiž snažila zaujmout modernější postoj, a to vytvoření několika interaktivních projektů a
internetových stránek. Hlavním důvodem, proč bylo upuštěno od stavby klasických
pomníků, byla možnost zaujmout pomocí nové formy vzpomínání i skupiny, které by
klasická místa paměti jinak nezaujaly. Tento krok se ukázal jako úspěšný, když například
internetový interaktivní projekt Dublin Rising 1916-2016 navštívilo během prvních deseti
dní 180 000 lidí.79 Takovýchto internetových projektů bylo vytvořeno více a díky jejich
dobrému zpracování přinášejí návštěvníkům internetových stránek velmi silné zážitky.
Pomocí třetího výzkumného kritéria se v práci zkoumalo, jaké konkrétní aspekty byly
během komemorací zdůrazňovány, anebo naopak jaké byly vynechány. Přípravám
komemorací k padesátiletému výročí předcházely dohady o tom, kdo bude v komisi pro
organizaci komemorací a jak budou komemorace Velikonoční povstání prezentovat.
Představitelé politických stran měli obavy, že komemorace budou zorganizovány tak, aby
propagovaly stranu Fianna Fáil, ze které pocházel tehdejší taoiseach Séan Lemass a také
tehdejší prezident Éamon de Valera, a to zejména proto, že v komisi nebyli členové jiných
politických stran. Komemorace v roce 2016 mělo na starosti ministerstvo kultury, dědictví
a irského jazyka v rámci celostátního programu Ireland 2016 a podobné dohady jako v roce
1966 nebyly k vidění. Co se týče samotného hlavního ceremoniálu, tak ten byl v mnoha
ohledech podobný. Jak v roce 1966, tak v roce 2016 se konala přehlídka na O’Connell
street před budovou GPO, byl přečten dokument Vyhlášení nezávislosti z roku 1916 a
následovala irská hymna. Obou ceremoniálů se účastnili hlavní představitelé státu, tj.
předsedové vlád a prezidenti Irské republiky. Rozdíl byl zejména v interpretaci
Velikonočního povstání. Prezident Éamon de Valera v roce 1966 vyvolal velké
kontroverze svým prohlášením, v němž naznačil, že by se obyvatelé Irska za každou cenu
snažit o sjednocení Irské republiky a Severního Irska. Toto prohlášení bylo pak zejména
v Severním Irsku bráno jako velmi agresivní a nevítané. Michael Higgins v roce 2016
79
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naopak prohlásil, že by se Irové sice měli snažit dosáhnout ideálů povstalců, ale myslel to
zejména v otázce svobody, útlaku a sociální nerovnosti. Ve svém proslovu dále apeloval
neustálou snahu o svobodu a mírové soužití, v přímém kontrastu s de Valerovým tvrzením.
Celková atmosféra obou komemorací tak vyzněla úplně jinak. Komemorace v roce 1966,
ač valná část z nich proběhla v klidu, zanechaly v obyvatelích irského ostrova převážně
negativní vzpomínky, zatímco komemorace 2016 byly velkou částí obyvatel přijaty jako
důstojné a nekonfliktní, i přes svou pompéznost.
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Závěr
Cílem této práce bylo srovnat dvě nejdůležitější komemorace Velikonočního povstání a to
konkrétně komemorace organizované k padesátiletému (1966) a stoletému (2016) výročí
za pomocí konceptu kolektivní paměti a paměti místa. V první části práce jsem nastínil
koncepty kolektivní paměti a paměti místa a ukázal několik pohledů na fenomén kolektivní
paměti. Zároveň jsem v této části popsal výzkumná kritéria, která jsou pro studium
kolektivní paměti v souvislosti s Velikonočním povstáním relevantní. Ve druhé části práce
jsem zkráceně popsal, co předcházelo Velikonočnímu povstání, jak povstání probíhalo a
jaké byly následky povstání. Třetí a čtvrtá část se pak věnovala popisu průběhu
jednotlivých komemorací za pomocí předem stanovených výzkumných kritérií. V diskuzi
jsem poté porovnal obě komemorace za pomocí tří zmíněných výzkumných kritérií a
zjistil, jak se obě komemorace lišily.
V rámci prvního výzkumného kritéria jsem došel k závěru, že zejména díky odlišnému
postavení Irské republiky na mezinárodním poli a díky rozdílnému stavu vztahů mezi
Irskou republikou a Severním Irskem byly cíle obou komemorací odlišné. Zatímco v roce
1966 šlo zejména o prezentaci Irské republiky jako moderního státu před ostatními
zeměmi, i díky ambicím na vstup do Evropského hospodářského společenství tak v roce
2016 byla Irská republika obecně přijímaná jako moderní stát, a nemusela se tak
prezentovat před ostatními státy.
Z hlediska druhého výzkumného kritéria jsem v práci dospěl k názoru, že rozdíl mezi
budováním míst paměti v roce 1966 a 2016 byl opravdu velký. V roce 1966 se irští
představitelé soustředili zejména na konstrukci památníků a pomníků nebo soch
s mytologickými motivy. V roce 2016 byl kladen důraz na interaktivní internetové projekty
na úkor staveb, a to zejména s cílem přilákat k tématu Velikonočního povstání jiné skupiny
lidí.
Třetí výzkumné kritérium ukázalo, že stoleté výročí byla příležitost navázat na ideály roku
1916 a to zejména v otázce svobody, rovnoprávnosti a sociální svobody. Organizaci
komemorací nepředcházely dohady o složení komise organizátorů podobně jako v roce
1966, nenásledovaly podobné proslovy jako proslov prezidenta de Valery, a celková
atmosféra komemorací v roce 2016 tak byla o dost příjemnější a s větším důrazem na
mírové soužití všech Irů.
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Na závěr lze konstatovat, že ačkoliv se na první pohled může zdát, že obě komemorace
mají hodně společného, zejména z organizačního hlediska, tak obě komemorace se od sebe
hodně lišily, a to zejména celkovým vyzněním a přijetím jak ve společnosti, tak ve světě.
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Summary
The aim of this work is to compare two most important commemorations (semicentennial
and centennial) of Easter Rising. In the first chapter, I introduce the concept of collective
memory and also some interpretations of this concept from different authors. The concept
of collective memory and memory of the place is essential for this work because the
commemorations are analyzed through these concepts. In this chapter I also introduce
categories, which are later used in comparison of the commemorations. These categories
include identity of the organisers, geopolitical situation of Republic of Ireland leading to
the commemorations and building of memorials to the Easter rising. In the next two
chapters, I analyze the commemorations through these categories and later on, I compare
these categories and note the similarities and differences between each other. In the end,
even though there are some similarities and there is a lot of them, the commemorations are
completely different from each other, mostly because of the aftermath. Commemorations
of 1966 were very controversial, especially because of the speech, which president de
Valera delivered at the final day of the official ceremonies. Commemorations of 2016 were
widely accepted as peaceful, respectful and meaningful, even though they were the biggest
celebratory event in irish history.
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