
                                                           Přemysl Vinš: 
Enverismus víra v jednoho Boha. Náboženská situace v socialistické Albánii 
                                                       Posudek diplomové práce

Přemysl Vinš si vybral jedno z témat, které charakterizují politický a společenský 

vývoj v Albánie pro roce 1944. Albánská historie a kultura patří k jeho životním zájmům, a 

proto není překvapivé, že si albánskou tematiku zvolil i za téma své diplomové práce na 

Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Diplomant zvolil jako námět své práce náboženskou politiku Envera Hoxhy, která 

svou razancí a konsekventností neměla obdoby v žádné ze zemí sovětského bloku. 

Vedle teoretického úvodu se Vinšův text dělí fakticky na dvě část. První narativní část 

vykládá vývoj vztahu státu a církve v letech 1944-1990. Období komunistického režimu 

v Albánii dělí do čtyř období. První období charakterizovalo upevňování režimu, který se 

etabloval ihned po skončení okupace 1944. Přes formální deklaraci náboženské svobody 

probíhaly represe maskované zpočátku jako zúčtování s kolaboranty a zrádci. Cílem bylo 

ovládnutí a pacifikace náboženských struktur a jejich podřízení nové moci. Tohoto cíle bylo 

dosaženo na počátku 50. let přijetím nové legislativy, znamenající státní kontrolu 

náboženského života. Loajální duchovní byli jako v dalších zemích sovětského bloku zapojeni 

do oficiózního „mírového hnutí“, ti neposlušní byli tvrdě perzekvováni.

Tato druhá fáze trvala do roku 1960. Až dosud se postup albánských komunistů nelišil 

od analogických kroků v dalších částech sovětského bloku. Zlom nastává až v třetím období. 

Šedesátá léta, která v ostatních zemích sovětského bloku charakterizovalo politické tání, které 

mimo jiné i přispělo i k omezené liberalizaci v oblasti náboženského života a Albánii zcela 

minulo. Albánie, která se na počátku 60. let ve zlém rozešla s chruščovovským 

„revizionismem“ neakceptovala ani politiku dialogu zahájenou katolickou církví za Jana 

XXIII a Pavla VI. v rámci aggiornamenta, formulovaného druhým vatikánským koncilem. 

Zlom přichází v roce 1967, kdy pod vlivem kulturní revoluce v Číně došlo k radikálnímu 

rozchodu s náboženskou tradicí a Albánie byla prohlášena prvním ateistickým státem světa.. 

Tato opatření byla odvolána až na samém konci režimu v roce 1990.

V další analytické části líčí autor zápas albánských komunistů proti náboženství. 

Jednou z nich bylo poukazováním na údajné spojení se zahraničním nepřítelem, což se týkalo 

především katolické církve. V duchu osvícenské tradice byla katolická církev prezentována 

jako síla včerejška, ovládající konzervativní a pověrčivé venkovany a bránící celospolečenské 

modernizaci jak ekonomické, tak sociální (emancipace žen). V tomto duchu byly vydávány 

různé brožurky mající za cíl „vědecky“ vyvrátit náboženské postuláty. V další části autor 

sleduje nahrazování religiózních svátků novými slavnostmi spojenými s režimem a postupnou 



deifikaci Envera Hoxhy., což nazývá novým náboženstvím- enverismem. V poslední části se 

P. Vinš věnuje instrumentalizaci historického příběhu Albánie účelům komunistické 

propagandy.

Enverismus tedy v pojetí autora představuje ideologický komplex prezentující sebe 

sama jako nástroj celospolečenské modernizace. Aby ji mohlo být dosaženo je třeba 

nemilosrdně destruovat archaické společenské struktury. Náboženství je albánskými 

komunistickými ideology prezentováno jako tmářská ideologie udržující masy v nevědomosti 

a sociálním útlaku a zároveň jako ochotný nástroj při prosazování zájmů cizích, nepřátelských 

mocností. Revoluční rétorika se v albánském případě snoubí s xenofobním nacionalismem. 

Toto autor velmi dobře dokazuje, když ozřejmuje rozpor spočívající na jedné straně 

v pseudorevolučním vandalismu, kdy režim iniciuje ničení církevních předmětů, bourání 

mešit a kostelů nebo přeměnu svatostánků na kina, restaurace a tělocvičny. Na druhé straně 

však schraňuje ikony a uchovává některé obřadní náčiní nebo ikony jako důkaz národní 

vyspělosti. Historický příběh albánského národa je vyprávěn tak, že režim Envera Hoxhy je 

prezentován jako jeho přirozené vyústění navazující na nejlepší národní tradice.

V autorově práci však čtenář postrádá odpovědi na některé otázky, které, i když se 

přímo netýkají autorem dotčeného období, se sami nabízejí. Jsou to například úspěch 

islamizace v albánském prostředí. Autorem uváděné důvody vyplývající z materiálních výhod 

neobstojí, i když v individuálních případech mohly hrát určitou roli. Stejné výhody mohli 

získat i Srbové, Bulhaři nebo Řekové. Přesto v těchto zemích k masové konverzi k islámu 

nedošlo. Vysvětlením by spíše mohla být povrchní christianizace vyplývající z neustálého 

soupeření katolicismu a pravoslaví v albánském etnickém prostoru s řadou předkřesťanských 

přežitků. Islám pro mnohé Albánce tak byl prvním náboženstvím, které si skutečně hluboce 

osvojili. 

Další otázkou je problematika vzniku suprareligiózní národní identity Albánců, která 

v oblasti Balkánského poloostrova představuje naprosté unikum. Muslimové v Srbsku, Bosně, 

Bulharsku nebo Řecku nikdy nepřijali srbskou, chorvatskou, bulharskou nebo řeckou národní 

identitu a konstituovali jako samostatná etnická skupina. Na tento problém rovněž autor 

nehledá odpověď. V tomto případě by enveristický boj proti náboženství mohl být 

interpretován, samozřejmě vedle naprosté ideové nekompatibility s albánskou variantou 

marxismu-leninismu, rovněž jako snaha potlačit jako jeden ze zdrojů rozporů v národní 

pospolitosti.

Podle mého názoru je rovněž problematické nazývat enverismus náboženstvím, i když 

s přídomkem politické. Jistě, určité analogie tu jsou a autor se ve své práci vyjmenovává: 



svátky, slavnosti, průvody, uctívání posvátných míst, přenášení ostatků. Přesto však mezi 

„enverismem“ a náboženstvími praktikovanými v Albánii, tedy křesťanstvím a islámem je 

jeden podstatný rozdíl, který autor opomíjí, ale který je, domnívám se, naprosto kardinální. 

Islám i křesťanství se orientují na posmrtný život. Pozemská existence člověka je pouze 

přípravou na život věčný, jehož kvalitu si musí každý jedinec zasloužit. Naopak enverismus 

jakožto albánská varianta stalinského marxismu-leninismu požaduje změnu života na zemi a 

usiluje sui generis „o ráj na zemi“v nespecifikované historické perspektivě, nikoliv až po 

smrti. Je tedy moderní politickou ideologií užívající široké škály mocenských i 

propagandistických prostředků pro manipulaci s veřejností.

Z drobnějších výhrad bych uvedl tvrzení P. Vinše na straně 112, že vláda Fan Noliho 

byla silně levicově orientována, což dokládá navázáním diplomatických styků se Sovětským 

svazem. Fan Noliho vláda byla především velmi heterogenní. Vedle politiků koketujících 

s evropským liberalismem zahrnovala rovněž představitele tradiční statkářské elity, která 

vystupovala proti Zogovi z osobní nevraživosti, stejně jako představitelů kosovské iredenty. 

Navázání diplomatických styků byl pokusem Fan Noliho prolomit mezinárodněpolitickou 

izolaci své vlády. Za tímto účelem jednal rovněž v Ženevě ve Společnosti národů nebo 

s fašistickou Itálií. Ostatně uznání SSSR Fan Noliho vláda ještě před svým svržením odvolala. 

Autor rovněž nevysvětluje podstatu ideové orientace protikomunistického odbojového 

hnutí.Balli Kombëtar, o kterém na několika místech píše.

Práce P. Vinše je po mnoha stránkách průkopnická. Období hoxhovského režimu bylo 

v české historiografii zpracováno pouze částečně, hlavně díky zesnulému balkanistovi Pavlu 

Hradečnému. Autor pro napsání své práce musil nejprve shromáždit materiál, sám ho 

zhodnotit a vyvodit závěry. K tomu mu napomohla vynikající znalost albánského jazyka a 

reálií. Jistým limitem způsobeným objektivními důvody byla skutečnost, že autor mohl 

vycházet pouze z novin a dalších tištěných materiálů a neměl k dispozici archivní prameny. 

Přesto je rozsah heuristické práce v novinách a časopisech obdivuhodný. Velmi cenná je 

rovněž obrazová příloha vhodně doplňující text. Práce je napsána přehledně a přes občasná 

slohová klopýtnutí i kultivovaně. 

Jsem proto přesvědčen, že práce Přemysla Vinše splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Návrh hodnocení: výborně

                                                                                                Tomáš Chrobák




