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Abstrakt 

 Tématem diplomové práce je náboženská situace v Albánii v letech 1946 až 1990, kdy 

byla v Albánii u moci komunistická strana, v jejímž čele až do roku 1985 stál Enver Hoxha. 

Práce podrobně mapuje legální vývoj náboženství v Albánii po druhé světové válce a po roce 

1967, kdy byly veškeré náboženské instituce postaveny mimo zákon a kdy bylo znemožněno 

svobodné vyznání víry. Diplomová práce se však především zabývá analýzou albánských 

pramenů (tisk a literatura) a představuje protináboženské argumenty albánského 

komunistického státu a roli, kterou náboženská tématika sehrála v propagandě albánského 

státu proti vnějším a vnitřním nepřátelům, v legitimizaci politických kroků učiněnými 

nejvyššími albánskými představiteli a v konstrukci historického příběhu albánského státu 

a národa. Na albánský případ je rovněž uplatněna teorie politického náboženství (Voegelin, 

Aron, Maier). 

Abstract 

 The subject of this thesis is the religion situation in Albania between 1946 and 1990. It 

is a period, in which the communist party - lead by Enver Hoxha till 1985, had rule over 

the country. This work deals in detail with the legal development of religion in Albania after 

the Second World War and after 1967, when all the religious institutions were outlawed and 

free religious belief was proscribed. However, this thesis focuses mainly on the analysis of 

Albanian written sources (press and literature) and it presents the antireligious arguments of 

the Albanian communist state and the role which the religious issues played in the propaganda 

of the Albanian state against the inner and outer enemies, in the legitimisation of politics of 

high Albanian political representatives and in the construction of the historic tale of the 

Albanian state and nation. We applied the theory of political religion (Voegelin, Aron, Maier) 

on the Albanian case. 

 

Klíčová slova: Albánie, zákaz náboženství, předsudky, nepřátelé, zaostalost, pověry, Enver 

Hoxha, nacionalismus, socialistická kultura, politické náboženství 
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Přehled odlišností v albánské výslovnosti: 

 Tato práce se důsledně snaží zachovávat albánský pravopis použitých místních názvů  

a jmen osobností. Následující tabulka uvádí odlišnosti ve výslovnosti albánských hlásek oproti 

češtině. Výslovnost se v jednotlivých regionech Albánie může lišit a uváděný přepis tak 

přibližně odpovídá spisovné podobě albánštiny, jejímž základem je jižní – toskická – varianta 

albánštiny.1 

 

albánské písmeno: výslovnost: 

Ç odpovídá českému „č“ 

Dh asi jako anglické znělé „th“ (ve slově that) 

Ë na počátku a uprostřed slova jako temné „e“, na konci 

slova prodlužuje předchozí souhlásku 

Gj přibližně jako české „ď“ 

L jako měkce znějící „l“ 

Ll jako tvrdě znějící „l“ 

Nj odpovídá českému „ň“ 

Q přibližně jako české „ť“, v některých oblastech se 

vyslovuje spíše jako „č“ 

Rr jako dlouze znějící silné „ŕ“ 

Sh odpovídá českému „š“ 

Th jako anglické neznělé „th“ (ve slově thing) 

X jako české „dz“ 

Xh jako české „dž“ 

Y jako temně znějící „y“ (podobné německému „ü“) 

Zh jako české „ž“ 

                                                 
1 Pro zpracování výslovnosti a při překladu úryvků z albánských pramenů byl použit Česko-albánský, albánsko-
český slovník od autorů Tomková, Monari (Tomková, Hana; Monari, Virgjil: Albánsko-český, česko-albánský 
slovník, Praha 2007) a výkladový slovník albánského jazyka (Thomai, Jani a spol.: Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë 
2006). 
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Předmluva 
 Tématem této diplomové práce je náboženská situace v socialistické Albánii 

a zkoumání podob protináboženské agitace, která v Albánii nabyla na intenzitě ihned 

po skončení druhé světové války, po nastolení komunistické vlády. 

 Důvodem, proč jsem se začal zabývat tímto tématem, je především můj dlouholetý 

zájem o Albánii, zejména o dějiny Albánie ve 20. století a zájem o odlišnosti mezi jednotlivými 

státy východní Evropy, kde byly až do konce 80. let u moci komunistické strany. O dějiny 

bývalých socialistických zemí dnes existuje poměrně značný zájem, stejně jako je mezi širokou 

veřejností zájem o způsob života v těchto zemích před rokem 1989. Každý zájemce má dnes 

možnost seznámit se s mnoha běžně dostupnými publikacemi, které se zeměmi bývalého 

východního bloku zabývají z mnoha hledisek. Avšak informací o socialistické Albánii je dosud 

stále málo a to i přesto, že tato země zaujímala mezi ostatními socialistickými zeměmi 

naprosto ojedinělé postavení. Byla to jedna z nejuzavřenějších a nejchudších zemí Evropy, 

která byla prakticky až do začátku 90. let symbolem tvrdé komunistické diktatury. Neznalost 

poměrů v socialistické Albánii mezi českou veřejností mě přivedla k myšlence zabývat se 

hlouběji albánským komunismem. Bylo však třeba najít konkrétní téma, které by ilustrovalo 

onen „zvláštní“ albánský případ. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k tomu, že takovým 

tématem je náboženská situace v Albánii. Postoj albánského státu k náboženství byl totiž 

jedním z nejvýraznějších jevů, které symbolizovaly albánský komunismus. Kromě toho mělo 

náboženské téma daleký přesah k jiným jevům albánské socialistické společnosti. Domnívám 

se, že právě téma náboženství umožňuje dostatečně široký vhled do života v socialistické 

Albánii a vysvětluje, v čem se Albánie odlišovala od ostatních zemí východní Evropy. 

 

 

Přemysl Vinš 
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1. Úvod 
 Tato práce se věnuje tématu, kterému se v českém prostředí dosud nedostalo téměř 

žádné pozornosti a které je i v zahraničí zpracováno zatím jen částečně. Předmětem zkoumání 

je náboženská situace v socialistické Albánii v letech 1944 až 1991. Toto časové vymezení 

pokrývá období, kdy chod Albánie určovala politika marxisticko-leninské Komunistické 

strany Albánie (PKSh), která se později přejmenovala na Albánskou stranu práce (PPSh).2 

Po většinu tohoto období – až do své smrti v roce 1985 – stál v čele strany bývalý 

komunistický partyzán Enver Hoxha (1908-1985), který byl po dobu 40 let faktickým 

držitelem moci v zemi a hlavním stranickým ideologem. Poválečná Albánie, kde se stejně jako 

v jiných východoevropských zemích stali komunisté dominantní politickou silou, se záhy 

proměnila v jednu z nejizolovanějších zemí Evropy, která se postupem času rozešla s celým 

blokem socialistických zemí. Úzké spojenectví s Jugoslávií v roce 1948 vyměnila Albánie 

za spojenectví se Sovětským svazem a dalšími východoevropskými zeměmi. Roztržka se státy 

sovětského bloku a stále těsnější spolupráce s Čínskou lidovou republikou Albánii dovedla až 

k vlastní formě „kulturní revoluce“. Po odklonu od Číny se Albánie prohlásila za jedinou 

opravdovou socialistickou zemi a až do začátku 90. let rozvíjela vlastní verzi socialismu 

založenou na politice „permanentní revoluce“ a „soběstačnosti“. V druhé polovině 60. let 

20. století také vyvrcholila protináboženská agitace řízená z nejvyšších stranických postů 

a roce 1967 došlo v Albánii k zákazu činnosti všech církví. Zakázány byly rovněž veškeré 

náboženské obřady a svátky a za držení náboženských předmětů nebo za účast na ilegálních 

mších hrozily vysoké tresty. Ústava z roku 1976 pak Albánii charakterizovala jako stát 

neuznávající žádnou církev a rozvíjející ateistickou propagandu.3 Albánie se tak stala jedinou 

zemí světa, která se oficiálně prohlásila za ateistický stát. 

 Náboženskou situaci v socialistické Albánii budeme sledovat ve dvou rovinách. Tou 

první je podrobné zmapování jak legálního vývoje náboženství v Albánii po druhé světové 

válce, tak náboženské situace v zemi po roce 1967, kdy byly veškeré náboženské instituce 

a svoboda vyznání postaveny mimo zákon. Součástí této kapitoly bude nejen podrobný 

přehled legislativních opatření, která v době od ustavení Albánie lidovou republikou v roce 

                                                 
2 K přejmenování PKSh na PPSh došlo již v listopadu 1948 na prvním sjezdu PKSh. 
3 Článek 37 Ústavy ALSR; Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë; „Zëri i Popullit“,  
   29.11.1976. 
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1946 do roku 1967 postupně omezovala činnost církví, ale také přehled nejvýznamnějších 

politických procesů proti albánským duchovním. Druhou rovinou bude sledování 

protináboženské a proticírkevní argumentace albánského státu. V rámci této kapitoly budeme 

hledat odpovědi na následující otázky: 

1. V jakých souvislostech se téma náboženství a církví objevovalo v dobovém 

albánském tisku a literatuře? Bude nás zajímat, s jakými jevy byly církve a náboženství 

spojovány a zda se jednalo o účelovou protináboženskou agitaci, která byla šířena z nejvyšších 

stranických a státních míst. Lze totiž předpokládat, že ve stále se vyhrocujícím vztahu mezi 

církvemi a Albánskou stranou práce (PPSh) sloužily albánský tisk a další státem kontrolované 

instituce k šíření protináboženských stanovisek strany a vlády. Konkrétní podoby 

protináboženské agitace budeme hledat na tématech, v jejichž souvislosti se o církvích 

a náboženském vyznání psalo.  

2. Jaká byla role náboženství v izolacionistické politice Envera Hoxhy? Při kladení této 

otázky bereme na zřetel předpoklad, že v socialistické Albánii nedocházelo jen k účelovému 

hledání proticírkevních a protináboženských argumentů, jejichž smyslem byla legitimizace 

proticírkevní politiky státu, ale náboženská tématika posloužila sama jako argument 

využitelný v agitaci proti vnitřním a vnějším nepřátelům albánského socialistického státu.  

3. Došlo v socialistické Albánii skutečně k odstranění náboženství? V této otázce se 

budeme zabývat konkrétními projevy tzv. „politického náboženství“, neboť na základě teorie 

o sekulárním, implicitním (Aron, Luckmann) a politickém náboženství (Maier) je možné 

předpokládat, že naprostý zákaz církví a tradiční náboženské festivity ani v Albánii nevedl 

k odstranění prvků náboženského chování z veřejného života. Budeme se zabývat tím, jaké 

náboženské rysy bylo možné spatřit v socialistické albánské společnosti, kterou oficiální místa 

proklamovala za plně ateistickou. Analogie s tradičními formami religiozity ukáže, že 

tzv. socialistická kultura, propagovaná stranickými institucemi, byla ve své podstatě jakousi 

novou formou náboženství, byť v ní religiozita byla oficiálně popírána.  

4. Jaká byla role náboženství v historickém příběhu Albánie? Tato otázka se do určité 

míry překrývá s otázkou první a druhou. Budeme zkoumat, v jakých souvislostech figurovalo 

téma náboženství a církve v historickém příběhu Albánie. Bude se samozřejmě jednat 

o historický příběh vytvořený albánskou marxistickou historiografií. Na rozdíl od první 

a druhé otázky nás zde bude zajímat role církví v době, která není předmětem našeho 
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zkoumání. Půjde o roli náboženství od starověku až po moderní dobu. Souvislost s tématem 

diplomové práce je ta, že se bude jednat o socialistickou interpretaci role náboženství 

v dějinách země.  

5. Proč došlo k zákazu náboženství právě v roce 1967? Na základě širšího historického 

kontextu bude možné vysvětlit, proč v Albánii došlo k zákazu náboženství právě v polovině 

60. let, která byla v některých jiných zemích východního Evropy naopak dobou politického 

uvolnění.  

 

V českém prostředí nalezneme obecně jen velmi málo solidních prací, které se 

zabývají Albánci a Albánií, a proto nepřekvapí, že se ani náboženské situaci v moderních 

albánských dějinách nikdo systematicky nevěnoval. To samozřejmě neznamená, že si český 

čtenář nemůže vytvořit představu o situaci v Albánii v druhé polovině 20. století. Všechny 

české práce o Albánii jsou převážně faktografické souhrny, které se snaží chronologicky 

popsat politický a ekonomický vývoj země. Poměrně podrobný přehled o politických zvratech 

v Albánii můžeme získat z několika kapitol knihy „Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského 

bloku“ od autorů Jiřího Vykoukala, Bohuslava Litery a Miroslava Tejchmana.4 Našeho tématu 

se dotýkají především kapitoly „Albánie: na cestě do pravěku (1964-1990)“5 a „Albánie: 

regresivní komunismus (1953-1964)“.6 Dalším cenným zdrojem informací je dílo předního 

českého znalce albánských dějin, Pavla Hradečného, který se ve své knize „Dějiny Albánie“7 

velmi podrobně věnuje dějinám Albánie ve 20. století. Stěžejní jsou především kapitoly „Léta 

sebeizolace a osamění“8 a „Po boku maoistické Číny“.9 Tyto kapitoly jsou důležité zejména 

pro historickou část této práce. Hradečného kniha velmi přehledně a na české poměry také 

podrobně informuje o příčinách a důsledcích politických a ideologických zvratů, které Albánie 

prodělala během vlády Envera Hoxhy. Čtenář rovněž z této knihy může získat rámcovou 

představu o náboženské problematice v Albánii ve 20. století. Cenná je rovněž skutečnost, že 

Hradečný snad jako jediný český historik zabývající se Albánií čerpal i z albánských pramenů. 

                                                 
4 Vykoukal, Jiří a spol.: Východ, vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989, Praha 2000. 
5 Tamtéž, str. 624-631. 
6 Tamtéž, str. 447-450. 
7 Hradečný, Pavel; Hladký, Ladislav: Dějiny Albánie, Praha 2008. 
8 Tamtéž, str. 491-530. 
9 Tamtéž, str. 467-490. 



11 

 Mnohem větší pozornost albánskému socialismu a poměrům v zemi věnují zahraniční 

autoři. Pozoruhodným dílem je kniha autora albánského původu Petera R. Priftiho „Socialist 

Albania since 1944“ s podtitulem „Domestic and Foreign Developments“.10 V této knize autor 

nesleduje jen politický vývoj, ale obdobím albánského komunismu se zabývá z mnoha úhlů 

pohledu. Analyzuje ženskou emancipaci, vztah mezi vládnoucí Stranou práce (PPSh) 

a inteligencí a kapitolu „The Abolition of Religion“11 věnuje náboženské problematice. Avšak 

i tato část jeho knihy věnovaná náboženství přináší pouze stručný faktografický přehled 

postupného zhoršování pozice církví v Albánii a tento přehled končí rokem 1967, tedy 

zákazem církví. V podobném stylu je též napsán Priftiho příspěvek do sborníku, který je 

věnován náboženské situaci v jednotlivých východoevropských zemích.12 Asi nejpodrobněji 

se období, které je předmětem zájmu této diplomové práce, věnuje obsáhlá studie britského 

autora Owena Pearsona s názvem „Albania as Dictatorship and Democracy. From Isolation to 

the Kosovo War“.13 Tato rozsáhlá kniha nabízí podrobný chronologický přehled politických 

a ekonomických událostí v Albánii od roku 1946 do roku 1995. Autor v této knize neopomněl 

sledovat postup Hoxhova stranického a státního aparátu proti náboženským společenstvím 

v zemi a jeho práce je cenná především z toho důvodu, že velmi detailně informuje 

o jednotlivých politických procesech, které se do značné míry dotkly také albánských 

duchovních. Naprosto klíčovou prací je kniha historika Edwina Jacquese „The Albanians: 

An Ethnic History from Prehistoric Times to the Present“ z roku 1995.14 Tento americký 

historik do své práce zahrnul velmi podrobný chronologický výčet důležitých politických 

a hospodářských událostí. Nejedná se však jen o faktografický výčet jako u jiných autorů, ale 

jednotlivá období a jednotlivé politicko-společenské jevy se autor pokusil hlouběji analyzovat. 

Analýza náboženské situace po roce 1967 do značné míry podporuje tezi, že v Albánii po roce 

1967 došlo k nahrazení tradičních náboženství „politickým náboženstvím“ rozvíjejícím kult 

osobnosti Envera Hoxhy. Jacques hledal konkrétní prvky religiozity v uspořádání a fungování 

albánské socialistické společnosti a i když se nezabýval teorií politického náboženství, je 

zřejmé, že se na Hoxhovu vládu v Albánii díval jako na jistý druh náboženství, který nahradil 

                                                 
10 Prifti, Peter R.: Socialist Albania since 1944. Domestic and Foreign Developments, London 1978. 
11 Tamtéž, str. 150-166.  
12

 Prifti, Peter: Albania – Towards an Antheist Society, in: Bociurkiw, Bohdan R. (ed.): Religion and Atheism 
in the U.S.S.R. and Eastern Europe, London 1975, str. 388-404. 
13 Pearson, Owen: Albania as Dictatorship and Democracy. From Isolation to the Kosovo War, London 2006. 
14

 Jacques, Edwin: Shqiptarët, Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme, Tiranë 1995. 
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zakázaná tradiční náboženství. Samozřejmě existuje celá řada albánských historiků 

a sociologů, kteří se náboženskou tématikou a obdobím albánského socialismu zabývají. 

Jedním z nejznámějších historiků je Arshi Pipa, který po svém útěku do USA napsal několik 

analýz a úvah, které nedávno vyšly i v Albánii pod názvem „Stalinizmi shqiptar“.15 Jedná se 

o analýzy vytvořené v průběhu několika desetiletí a jednotlivé kapitoly se většinou týkají 

aktuální politické situace v době, kdy k sepsání jednotlivých kapitol došlo. Pipa se zamýšlí nad 

povahou albánského stalinismu, nad vztahem Hoxhovy Albánie ke kosovskému problému 

a okrajově také nad náboženskou otázkou v zemi. Avšak ani jeho práce nepřichází vzhledem 

k tématu náboženství v Albánii s ničím novým. Vedle Pipy můžeme zmínit článek Mustafa 

Nany „Identiteti fetar dhe afetar i shqiptarëve“16, který se zabývá rolí náboženství na 

albánskou identitu. Pozoruhodným je rovněž článek Ajeta Shahua o vztahu komunistického 

státu a katolické církve v Albánii, který vyšel ve sborníku „Krishtërimi ndër shqiptarëve“ 

v roce 2000.17 V tomto sborníku vyšel také článek Imzota Zefa Simoniho o persekuci 

katolické církve v Albánii v letech 1944 až 1998.18 Zejména poslední dva zmínění katoličtí 

duchovní přispěli svým dílem k podrobnému zpracování tématu persekuce albánské katolické 

církve v Albánii. Kromě těchto přehledových prací lze dnes najít mnoho vydaných vzpomínek 

dřívějších politických vězňů, mezi kterými bylo mnoho duchovních. Jejich díla jsou cenným 

vhledem do reality života v socialistické Albánii. 

 Výše zmíněné práce, které se nějakým způsobem dotýkají náboženské problematiky 

v socialistické Albánii, se s výjimkou Jacquesovy práce neodchýlily od faktografického 

souhrnu, který popisuje postupné omezování činnosti církví a soudní procesy proti 

duchovním, zejména proti katolickým kněžím. Nutný faktografický přehled je žádoucí i v této 

diplomové práci. Avšak ten je pouze základem. Cílem diplomové práce je především hlubší 

analýza protináboženské politiky v Albánii. Zaměříme se na podobu protináboženské agitace 

a na roli, kterou náboženská otázka hrála v legitimizaci politických kroků albánského 

stranického a státního vedení. Zhodnotíme rovněž místo náboženství v konstrukci národního 

historického příběhu, vytvářeného albánskými marxistickými ideology, a obdobně jako 

                                                 
15 Pipa, Arshi: Stalinizmi shqiptar, Tiranë 2007. 
16 Nano, Mustafa: Identiteti fetar dhe afetar i shqiptarëve; „Klan”, 13. 1. 2006, str. 23. 
17 Shahu, Ajet: Shteti komunist dhe kisha katolike, in: Krishtërimi ndër shqiptarëve. Konferenca Ipeshkvnore 
e Shqipërisë, Shkodër 2000, str. 355-365. 
18 Simoni, Imzot Zef: Persekutimi i kishës katolike në Shqipni nga 1944-1990, in: Krishtërimi ndër shqiptarëve, 
Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër 2000, str. 368-389. 
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historik Erwin Jacques budeme hledat prvky religiozity v uspořádání albánské socialistické 

společnosti. To vše budeme sledovat na základě albánských dobových pramenů, které 

využijeme k ilustraci popisovaného jevu. Tato práce chce být nová zejména v tom ohledu, že 

se náboženskou tématikou zabývá z pohledu albánského komunismu a sleduje roviny 

protináboženské argumentace. Náboženská rovina je v tomto ohledu úzce spojena s otázkami 

modernizace, nacionalismu, emancipace žen a může přispět k pohledu na širší realitu života 

v albánské socialistické společnosti. 

 

 Zvolené téma vyžaduje alespoň stručný komentář k některým pojmům, které se v práci 

hojně vyskytují a jejichž význam může být problematický. 

 Slovo „náboženství“ je zde běžně používáno hlavně ve své substanciální definici.19 

Jedná se o užší vymezení tohoto pojmu a definice odpovídá běžnému chápání slova 

náboženství ve společnosti. Substanciální definice náboženství je založena na ideji 

transcendentna a existence náboženského vědomí, zakoušení jistého souboru představ o světě 

a sociálních norem, příkazů k jednání a příslušnosti k náboženské skupině. Jde tedy o víru 

ve spásu a provozování rituálů, které jsou založeny na integrační funkci religiozity.20 V části, 

která se věnuje hledání znaků religiozity v socialistické společnosti Albánie, je definice 

náboženství poněkud širší, která odpovídá funkcionálnímu vymezení náboženství. Podle něho 

nejsou náboženstvím chápány jen jeho tradiční viditelné složky, ale podle funkcionalistů 

náboženství plní širší sociální roli a odpovídá na potřebu lidí transcendovat biologickou 

podstatu (Luckmann). Náboženství má tedy důležitou sociální roli a za náboženství lze 

z tohoto pohledu považovat jakýkoliv systém, který člověku ukazuje jeho místo ve světě.21 

 „Teorie sekularizace“ je v práci použita ve smyslu, kterým ji definoval Bryan 

R. Wilson. Ten je považován za jednoho z hlavních představitelů tzv. sekularizační teze. Podle 

Wilsona je sekularizace procesem, ve kterém náboženské instituce ztrácejí sociální význam. 

Mezi hlavní znaky sekularizace patří úpadek politické moci církevních institucí a také snížení 

zájmu lidí věnovat čas a prostředky nadpřirozeným věcem. V praxi se toto projevuje snížením 

                                                 
19

 Nešpor, Zdeněk; Lužný, Dušan: Sociologie náboženství, Praha 2007, str. 16. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž, str. 17-18. 
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účasti lidí na bohoslužbách, zájmu o křest apod. Místo náboženské orientace ve světě se stává 

důležitější život založený na empirismu a racionalitě.22  

 Hojně používanými termíny jsou také „komunismus“, „socialismus“ a „marxismus-

leninismus“, které v této práci často splývají. Všechny uvedené výrazy jsou v textu použity 

většinou pro označení politického a ideologického systému, který v Albánii existoval od konce 

druhé světové války až do začátku posledního desetiletí 20. století. Přesto je nutné vysvětlit 

rozdíl mezi nimi. Ve vymezení slova „komunismus“ se přidržíme konceptu polského filosofa 

a sovětologa, Józefa M. Bocheńského, který ve své analýze marxismu-leninismu rozlišuje 

používání slova „komunismus“ v širším a užším smyslu.23 V širším smyslu označuje 

„komunismus“ učení, tendenci, hnutí, kterému jde o zespolečenštění výrobních prostředků, 

statků a lidí. Avšak podle této charakteristiky by bylo možné hledat rysy komunismu např. 

i v Platónově ústavě.24 „Komunismus“ v užším slova smyslu je označením pro komunistické 

strany, které se nehlásily jen k onomu zespolečenštění výrobních prostředků, ale k celému 

marxismu-leninismu, který znamená mnohem víc. Je metafyzikou, národní ekonomií, 

politickým učením, strategií.25 Stejně jako Bocheński budeme i my hojně pracovat 

s „komunismem“ v tomto užším smyslu, tedy  jako s označením pro stranu, která určovala 

chod Albánie po dobu 40 let. Označujeme-li v textu vládnoucí Albánskou stranu práce (PPSh) 

za komunistickou, máme tím na mysli, že tato strana rozvíjela marxismus-leninismus a jejím 

dlouhodobým cílem bylo vytvoření komunistické společnosti. V opravdové komunistické 

společnosti by měl být člověk zbaven všeho egoismu a lásky k soukromému vlastnictví 

a každému by se mělo dostat všeho podle jeho potřeb. V této utopické společnosti by 

neexistovaly peníze a měl by v ní nakonec zaniknout i stát.26 Pro komunistické strany v celém 

světě toto byl ideální stav, ke kterému se společnost měla postupně dopracovat. Vzhledem 

k tomu, že komunisté byli určující politickou silou v Albánii po celé námi sledované období, 

je možné slovo „komunistický“ použít rovněž pro albánský případ. Výrazy jako 

„komunistická Albánie“, „komunistický stát“ mají být v této práci chápány tak, že označují 

společenský systém a vládu jedné politické strany, která se pod různými názvy sama 

                                                 
22 Lužný, Dušan: Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a sekularizace, Brno 1999, 
str. 64. 
23 Bocheński, Józef M.: Marxismus-leninismus, víra nebo věda, Olomouc 1994, str. 15. 
24 Tamtéž, str. 17. 
25 Tamtéž, str. 17. 
26 Tamtéž, str. 135-136. 
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charakterizovala jako komunistická, tudíž se hlásila k ideálu komunistické společnosti. 

V podobném smyslu používáme slovo „socialismus“ a z něho odvozená přídavná jména. 

Jestliže komunismus chápeme jako cíl dlouhodobého procesu, kterým je vytvořením jakéhosi 

„ráje na zemi“, pak socialismus je třeba chápat jako předcházející fázi na dlouhé cestě 

ke komunismu. S tím, jak se ve všech „komunistických zemích“27 komplikovala tato cesta 

a jak se vidina komunistické společnosti stále více vzdalovala, se na místě původních dvou 

Marxových etap na cestě ke komunismu začalo uvažovat o nejméně čtyřech: o cestě 

k socialismu, socialismu, o cestě ke komunismu a komunismu.28 Cesta k socialismu je 

charakterizována diktaturou proletariátu, který je zastoupen komunistickou stranou. V této fázi 

dochází k boji proti všem vykořisťovatelským třídám a všem ideologickým odchylkám. 

Během tohoto období je charakteristickým státním uspořádáním tzv. lidová demokracie, což je 

stav, kde je pod vedením komunistické strany trpěna koexistence různých tříd.  Je to tedy fáze 

boje o moc a o kontrolu nad chodem společnosti. Socialismus je oproti tomu pokročilejší fáze 

uspořádání společnosti. V ní již došlo k odstranění antagonistických tříd a všech vážných 

nepřátel a z politických stran existuje pouze ta komunistická. V této fázi, kdy komunistická 

strana kontroluje chod společnosti, je možné zavést demokratickou ústavu, zavést všeobecné 

volební právo a podobné věci. Tato demokracie je však omezena tím, že jednotnou kandidátku 

do voleb sestavují společenské organizace, které jsou pod kontrolou komunistické strany.29 

V této práci jsou výrazy jako „socialistická Albánie“, „socialistická společnost“ použity více 

méně ve stejném významu jako stejné výrazy se slovem „komunistický“. Jedná se nám totiž 

hlavně o způsob označení politického systému a není tak důležité, v jaké fázi cesty ke 

komunismu se Albánie nacházela. Těmito slovy tedy chápeme společenské a politické zřízení, 

které v Albánii existovalo v době, které se věnujeme. Charakterizovat Albánii v letech 1946 až 

1991 jako „komunistický“ nebo „socialistický“ stát můžeme už jen na základě toho, že u moci 

byla Komunistická strana Albánie (PKSh), která se pouze přejmenovala na Albánskou stranu 

práce (PPSh), a že nakonec i oficiální název státu přijal označení „Albánská lidová 

socialistická republika“ (Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë).30 Zabývat se zde 

                                                 
27 Jedná se o označení zemí, kde byla u moci komunistická strana a které usilovaly o co největší přiblížení 
ideálům pravé komunistické společnosti. 
28 Bocheński, J.: Marxismus-leninismus (c.d.), str. 132. 
29 Tamtéž, str. 134. 
30 Tento název byl zakotven albánskou ústavou z roku 1976. Od roku 1946 do roku 1976 byl oficiální název státu 
„Albánská lidová republika“ (Republika Popullore e Shqipërisë). 
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otázkou, zda se Albánie skutečně nacházela ve stádiu socialismu, by bylo nad rámec našeho 

tématu. Klíčové je pro nás především to, že ať už budeme Albánii nazývat komunistickou 

nebo socialistickou zemí, vždy se země řídila učením marxismu-leninismu. „Marxismus-

leninismus“ je základem učení teorie komunismu. Je to politická praxe a ideologický směr, 

jehož základem je učení Karla Marxe a Friedricha Engelse. Základem marxismu je historický 

a dialektický materialismus - třídní boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Hlavním 

motorem dějin je podle Marxe změna výrobního způsobu následkem akumulace kapitálu.31 

Z marxistického odkazu vychází leninismus, který je revizí marxismu, avšak k Leninově 

převzetí základního učení Marxe a Engelse došlo ve zcela jiném materiálním a kulturním 

rámci.32 Leninismus byl vůdčí ideologií v Sovětském svazu a po Leninově smrti se leninismus 

rozpadl na dvě větve – stalinismus a menšinový trockismus. Stalinismus byl nejprve nazýván 

marxismem-leninismem-stalinismem, avšak po Stalinově smrti a následné destalinizaci se 

používalo označení pouze „marxismus-leninismus.“ Marxismus a z něho vycházející 

marxismus-leninismus se staly základem politické ideologie a politické praxe také 

v socialistické Albánii. Mezi hlavní rysy marxismu-leninismu patří mj. jeho vědecký, 

racionalistický charakter a odmítání náboženství.33  

Problematický může být rovněž pojem „ideologie“, který již byl několikrát zmíněn. 

Také zde se přidržíme Bocheńského přístupu. Bocheński toto slovo používá ve smyslu 

základního učení, základní teorie. Stejně s tímto pojmem zacházíme v této práci. Pojem 

„enverismus“ bude podrobněji popsán v kapitole o projevech politického náboženství 

v Albánii. Stručně řečeno, „enverismus“ je označení pro politický systém a učení 

v socialistické Albánii, v jejímž čele po dobu 40 let stál Enver Hoxha.  

 

 Několikrát zde již byl zmíněn termín „politické náboženství“ a protože je jedna 

kapitola této práce věnována hledání rysů politického náboženství v Albánii, je nutné si tuto 

teorii vysvětlit. 

 Politické náboženství je termín, který poprvé použil v roce 1938 německo-americký 

filosof Eric Voegelin (1901-1985). O rok později použil podobný termín Raymond Aron 

(1905-1983), který hovořil o „religion politique“ - politickém náboženství (později „religion 

                                                 
31 Bocheński, J.: Marxismus-leninismus (c.d.), str. 34. 
32 Tamtéž, str. 42. 
33 Tamtéž, str. 146. 
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séculiere“ - světské náboženství).34 Tento pojem Voegelin i Aron shodně spojovali 

s totalitárními společnostmi. Voegelin tvrdí, že novodobé diktatury jsou založeny 

na vnitrosvětské religiozitě, která pozvedá kolektiv rasy, třídy nebo státu na nejvyšší 

skutečnost a tím jej zbožšťuje.35 Aron vycházející z osvícenské kritiky náboženství tvrdí, že 

moderní ideologie nahrazují dřívější pozici všudypřítomného náboženství.36 Teorie 

politických náboženství má však mnohem starší kořeny a vychází z funkcionalistického pojetí 

náboženství.  

 Sociologové náboženství si na začátku 20. století všímali poklesu církevní autority 

a rostoucího procesu sekularizace. Tento jev byl pokládán za důsledek modernizace, za jejíž 

hlavní znaky považujeme růst industrializace, rozšiřování měst, velkou migraci obyvatel 

a především funkční specializaci společnosti. Funkčně specializované moderní společnosti 

chyběl její dřívější sjednocující princip, kterým byla jasná hierarchie a také společná 

náboženská příslušnost obyvatel určitého regionu. Moderní společnost se skládala z mnoha 

vzájemně provázaných  systémů – ekonomiky, práva, politiky, avšak žádný takový systém 

nedisponoval schopností ovládat ty ostatní. Oproti tomu v náboženství vždy byly 

univerzalistické prvky přítomny.37 Tato skutečnost zřejmě byla jednou z příčin úpadku 

náboženství s nástupem industriální éry. Podle funkcionalistů se výše zmíněné společenské 

subsystémy podřizovaly jen společnému hodnotovému systému a všechny dohromady 

vytvářely jednotný celek.38 

 Jedním z prvních, kteří na náboženství nahlíželi jako na systém plnící ve společnosti 

nějakou sociální funkci, byl Thomas O’Dea (1915-1974). Podle něho náboženství lidem 

poskytuje širší perspektivu a orientaci na něco, co lidem umožňuje vyrovnat se s jejich 

frustracemi a deprivacemi. Transcendentní vztah je pro člověka pocitem bezpečí.39 Někteří jiní 

autoři začali záhy hovořit o „světských náboženstvích“ (Raymond Aron) a o „politických 

náboženstvích“ (Eric Voegelin). Voegelin se jako první zabýval náboženskými prvky, které je 

                                                 
34 Maier, Hans: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství, Brno 1999, str. 24. 
35 Tamtéž, str. 25. 
36 Tamtéž, str. 25. 
37 Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství (c.d.), str. 66. 
38 Tamtéž, str. 66-67. 
39 Tamtéž, str. 67-68. 
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možné nalézt na komunismu, nacismu a fašismu. Aron si zase povšiml toho, že moderní 

ideologie usilují o podobné univerzální rozšíření, jakým se dříve mohla pyšnit církev.40 

  Značný význam pro zkoumání role náboženství v moderní společnosti měl sociolog 

Thomas Luckmann (nar. 1927), který se rovněž zabýval otázkou úpadku církevní religiozity 

v moderní éře. Problém sekularizace Luckmann spojil s úzkým chápáním náboženství 

v moderní společnosti. Sociologové náboženství totiž náboženství spojovali pouze s institucí 

církve. Luckmann ale kritizuje fakt, že se chápání náboženství scvrklo pouze na aktivity 

spojené s církevními institucemi41 a obdobně jako O’Dea se zabýval otázkou, jaká je funkce 

náboženství ve společnosti. Náboženství připisoval Luckmann mnohem širší význam, než bylo 

jeho spojení s obřady a rituály organizovanými církevními institucemi a spojoval je především 

s procesem lidské socializace. Pro člověka je typická snaha transcendovat svoji biologickou 

podstatu. Sociální řád, do kterého se jedinec rodí, je pro člověka platný a závazný a svojí 

podstatou je tento sociální řád manifestací univerzálního řádu, který tak vlastně plní 

náboženskou funkci.42 Světonázor, který představuje jednotnou matici významů zasazenou 

do určitého historického kontextu,43 je odrazem tohoto univerzálního řádu, plní náboženskou 

funkci a je součástí společensky objektivizované skutečnosti.44 Hovořit o rozdílu mezi 

„společností“ a „náboženstvím“ můžeme až od té doby, kdy došlo k institucionálnímu 

zakotvení náboženství. Vytvoření církevních dogmat a církevní kultury přispělo k rychlému 

oddělení církve od jiných oblastí lidské společnosti – politiky, ekonomiky atd.45 Stále rostoucí 

specializace náboženských organizací a jejích činovníků a zpochybnění jejich vlastní 

věrohodnosti znamenalo, že církev přestala být chápána jako součást společnosti. Vrcholem 

tohoto oddělení pak byl proces sekularizace. Sekularizace, tedy úpadek církví, však podle 

Luckmanna neznamenala úpadek náboženství, neboť i člověk v moderní společnosti má snahu 

transcendovat svoji biologickou podstatu a také procesy socializace samozřejmě dále trvají.46 

Proto Luckmann rozlišuje mezi substancionálním a funkcionálním vymezením náboženství 

(viz výše) a za náboženství považuje všechny systémy a ideologie, které naplňují definici 

funkcionalistického pojetí náboženství. Přitom o těchto systémech a ideologiích hovoří jako 

                                                 
40 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 25. 
41 Luckmann, T.: Die unsichtbare Religion, Frankfurt am Main, 1991, str. 75. 
42 Tamtéž, str. 88-90. 
43 Lužný, D.: Náboženství a moderní společnost (c.d.), str. 75. 
44 Luckmann, T: Die unsichtbare Religion (c.d.), str. 92. 
45 Tamtéž, str. 105. 
46 Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství (c.d.), str. 116. 
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o neviditelných náboženstvích. Za neviditelné náboženství lze považovat vše, co nabízí 

transcendující systém norem. Luckmann si pod pojmem „neviditelné náboženství“ v praxi 

představoval současné politické a ekonomické ideologie, které jsou mutací tradičně chápané 

religiozity a které se vůči náboženství samy vymezují.47 Tyto ideologie vyžadují stejně jako 

náboženství bezpodmínečné následování, často slibují vytvoření nějaké dokonalé – rajské – 

společnosti a ostře se staví proti všem „nevěřícím“.48 Vedle moderních ideologií se Luckmann 

rovněž věnoval „privatizaci náboženství“, pod kterou chápe skutečnost, že s dostupnou 

širokou nabídkou náboženských učení v moderní společnosti si člověk ze všech náboženství 

vybírá prvky, se kterými se ztotožňuje. Tím dochází k vytváření mnoha soukromých 

náboženství, která se odlišují od církevních forem.49 

 Pro tuto práci je důležité funkcionalistické pojetí náboženství a zejména Luckmannův 

pohled na politické a ekonomické ideologie, které svoji religiozitu popírají. Politické 

a ekonomické systémy s prvky religiozity, které se samy proti náboženství vymezují, jsou 

v sociologii náboženství označovány jako „implicitní náboženství“.50  

 Tématem politických náboženství se podrobně zabýval německý politolog a historik 

Hans Maier (nar. 1931), který se zaměřil na analýzu totalitárních fenoménů 20. století, 

ve kterých hledal náboženské prvky. Do své analýzy zahrnul nejen starší práce věnované 

tomuto tématu (Aron, Voegelin), ale také práce jiných známých autorů, kteří se zabývali 

totalitarismem ve 20. století. Mezi těmito autory nalezneme i Hannah Arendtovou (1906-

1975). Analýza moderních politických hnutí pomocí náboženských kategorií se však rozvíjela 

již v období první světové války. Mezi významné autory z této doby patřili Rudolf Otto, 

Heinrich Schulz, Mircea Eliade, Friedrich Heiler, Roman Guardini, Roger Caillois a další.51 

 Politickým náboženstvím byly převážně označovány politické ideologie, které značně 

ovlivnily dějiny 20. století, tedy italský fašismus, německý nacismus a poté komunismus. 

Státy, které byly podle těchto ideologií řízeny, jsme si zvykli nazývat „totalitními“. Ještě před 

tím, než odhalíme rysy politického náboženství na těchto ideologiích, je nutné definovat, co 

chápeme pod pojmem „totalitní společnost“, „totalitní stát“. K tomu použijeme Maierova 

konceptu.  

                                                 
47 Luckmann, T.: Die unsichtbare Religion (c.d.), str. 152. 
48 Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství (c.d.), str. 117. 
49 Tamtéž, str. 116. 
50 Tamtéž, str. 117. 
51 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 25. 
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1. Za hlavní rys totalitárního panství považuje Maier politiku ve stavu mobilizace, což 

znamená, že politické moci jedné strany nekonkuruje v zemi žádná jiná společenská síla. 

S politickou mocí se lze všude setkat a vystupuje doslova „na každém kroku“ v podobě 

plakátů, obrazů, amplionů atd.52  

2. Důležité je to, že si nová politika nárokuje právo utvářet život každého člověka v jeho 

celistvosti, což působí na chování každého jedince.53 V takové společnosti je dominantní jedna 

politická síla, která prosazuje svůj vliv a svoji ideologii ve všech oblastech lidského života, 

ve všech místech území, které je pod její kontrolou, a na všechny členy této společnosti. 

3. Politická strana, která je u moci, má jasnou představu o tom, kam směřuje vývoj a staví se 

do pozice, že jen ona může garantovat tento správný vývoj. Zároveň vylučuje ze svých řad 

všechny, kteří se postaví proti tomuto „nezadržitelnému“ vývoji. S tím rovněž souvisí spojení 

absolutní moci a absolutního ospravedlnění, které spočívá v připravenosti odstraňovat 

nepřítele bez přítomnosti vášní. Jde spíše o technický akt, který nezanechá stopu na legitimitě 

těch, kteří jsou u moci a kteří se cítí být ospravedlněni nezvratným dějinným vývojem, který 

jim dá za pravdu. 54 

4. Někteří vědci upozorňují, že jisté rysy totalitární společnosti se objevily i dříve a že 

i v moderních totalitních společnostech jsou nepostradatelné některé fenomény, které se 

periodicky opakují. Mezi tyto periody patří: vyloučení myslitelů z kontrolovaného světa 

univerzit, uchopení moci ze strany aktivistů, kteří společnosti nabízejí přeměny pomocí 

scientistického vysvětlení světa a dějin, vznik militantních stran kontrolujících veškerou moc, 

které vystupují jako strážci pravého učení, použití jazyka k vládě, což vede ke zploštění 

a frázovitosti jazyka.55 

5. Moderní totalitní systémy kladou důraz na svoji vědeckost.56 

6. Hlavním prostředkem uskutečňování politické moci je násilí.57 

 Toto jsou nejdůležitější body, které podle Maiera charakterizují totalitní společnost. 

Lze se domnívat, že výše zmíněné body byly rovněž znaky albánské socialistické společnosti, 

které se věnuje tato práce. Proto zde na albánskou socialistickou společnost nahlížíme jako 

                                                 
52 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 32. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž, str. 34-35. 
55 Tamtéž, str. 35. 
56 Tamtéž, str. 36. 
57 Tamtéž, str. 37. 
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na společnost totalitní. Znaky politického náboženství, které Maier ilustruje na příkladu 

totalitní společnosti fašistické Itálie, nacistického Německa a komunistického Sovětského 

svazu, se tak pokusíme v této práci aplikovat na socialistickou Albánii, která splňuje definici 

totalitní společnosti podle Maierova shrnutí. Definováním toho, jak je totalitní společnost 

chápána, a konstatováním, že tuto charakteristiku lze přenést i na albánský případ, byl 

vytvořen předpoklad pro to, abychom se na albánském příkladě pokusili najít znaky 

politického náboženství, které si nyní definujeme.  

 Hans Maier ve své knize uvádí hned několik náboženských jevů, které jsou vlastní 

totalitárním společnostem. K těmto charakteristikám dospěl analýzou některých jevů, které 

se objevovaly v totalitní společnosti v Německu, Itálii i Sovětském svazu. Některé 

charakteristiky převzal od jiných badatelů, zejména od Arona a Arendtové.  

 Totalitní systémy mají tendenci zasahovat do soukromé oblasti člověka. Také 

náboženství mají sklon vypracovat podrobné předpisy a návody, které by člověk měl 

dodržovat a kterými by se měl řídit. Přítomnost ideologie v každé oblasti lidského života je 

jednou z nejvýznamnějších charakteristik totalitní společnosti.58 Výrazný je nárok na totalitu 

a univerzalitu. Buď existují stoupenci hnutí, nebo jeho odpůrci.59 

 Stejně jako u náboženství je i v totalitním systému velmi důležitý rituál. Mystický 

prožitek spojoval přívržence hnutí a posiloval členskou identitu strany nebo hnutí. Za příklad 

takového rituálu je uváděn nacistický rituál „Blutfahne“ (Krvavý prapor) a rituál rovněž 

připomínaly vojenské přehlídky v Moskvě nebo velkolepé sjezdy NSDAP v Norimberku. 

Maier rovněž připomíná Arendtovou, která totalitní hnutí považuje za esoterická. Každý, kdo 

není do hnutí zahrnut, je z něho automaticky vyloučen. Politické čistky v Sovětském svazu 

měly podle Arendtové také tento esoterický význam. Každému, kdo jimi prošel, bylo 

potvrzeno, že je součástí „vyvolené“ skupiny.60 

 Naprosto jasným znakem podobnosti s náboženstvím je příslib „spásy“ a existence 

„proroka“. S těmito náboženskými prvky se setkáme u všech totalitních společností. Uctívání 

těchto novodobých „proroků“ nahradilo dřívější uctívání církevních světců a obrazy 

politických vůdců nehradily obrázky svatých, kříže a ikony. V nacistickém Německu dokonce 

                                                 
58 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 26. 
59 Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství (c.d.), str. 118. 
60 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 26-27. 
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existovala kaple, ve které byl na oltáři obraz Adolfa Hitlera.61 S tak zvaným kultem osobnosti 

se setkáme i ve Stalinově Sovětském svazu, i v některých zemích východní Evropy – např. 

v Jugoslávii nebo v Albánii.  

Některá politická hnutí 20. století vykazují „gnostický“ charakter. Jistotu, kterou 

člověk hledá, může podle politických ideologií nalézt uvnitř tohoto světa svým aktivním 

zapojením do budování nové společnosti.62 Ráj už nemá být hledán mimo tento svět. Země se 

stane pro všechny rájem, až ona konkrétní politická ideologie zvítězí na celém světě.  

Zcela zřejmou je paralela mezi náboženstvím a politikou revoluční slavnosti. Pro 

upevňování identifikace obyvatel s politickým systémem se konají různé slavnosti, přehlídky 

a průvody, někdy jsou dokonce vytvořeny nové kalendáře a letopočty. Všechny tyto svátky 

mají především afirmační význam.63 

Také v moderních ideologiích existují „čistá učení“, „svaté knihy“ a zákony. Proti těm, 

kteří se novému učení postaví, jsou vedeny „kacířské“ procesy, vyloučení členové strany jsou 

novodobými „heretiky“.64 Vůči těmto „odpadlíkům“ se držitelé moci vymezují a tvrdě je 

pronásledují. Náboženskou dimenzi připomíná také vyžadovaná vysoká míra loajality 

obyvatel, netečnost vůči kritice a pochybám a připravenost k vlastním obětem.65 

Mezi nejdůležitější znaky politického náboženství z pohledu této práce patří bezesporu 

jeho ostré vymezování proti tradičním formám religiozity a proti církvím a k převládnutí 

ateismu jako náboženství. Na místo tradiční religiozity nastoupila víra založená na vědeckosti 

a pokroku.66 Vědecké chápání světa sice stálo v ostré opozici proti tradičním náboženským 

představám, ale věda se stejně jako víra snažila dobrat smyslu života. To je výrazná podoba 

mezi vědou a náboženstvím. Snaha vybudovat ideální společnost s pomocí vědeckých metod 

však byla svým způsobem také jen náboženskou vírou, neboť představu vědy, že časem 

dospěje ke smyslu života a světa, nebylo možné vědecky zdůvodnit. Raymond Aron kromě 

toho upozornil na to, že víra v ideologii netrvala nikde příliš dlouho, neboť realita začala být 

velmi brzy poněkud odlišná než představy hlavních ideologů. Proto se ideologie začaly velmi 

                                                 
61 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 27. 
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brzy využívat pouze k pragmatickým účelům, kterým bylo udržení mocenských pozic 

vládnoucích elit.67 

Někteří autoři ale připomínají, že vymezení pojmu „implicitní náboženství“ je 

v souvislosti s moderními ideologiemi příliš úzké.68 Náboženské prvky lze totiž najít i v jiných 

sociokulturních rovinách. Za implicitní náboženství totiž můžeme považovat také „zbožštění“ 

národa v době nacionalismu nebo vědu s její vírou v pokrok. Nemluvíme ani o zcela 

aktuálních formách implicitního náboženství, za které lze považovat třeba zbožštění 

konzumních statků v moderní západní společnosti.69 Používáme-li zde ale teorii „politického 

náboženství“, máme na mysli právě výše uvedené ideologie 20. století, zejména komunismus. 

Politická náboženství jsou tak v našem chápání trochu užším vymezením implicitních 

náboženství. Na albánskou socialistickou společnost totiž nahlížíme jako na společnost 

totalitní, která byla řízena komunistickou ideologií.  

V závěru této teoretické části si ještě v krátkosti připomeňme význam vědeckého 

ateismu, který se stal teoretickou základnou protináboženské argumentace ve všech 

komunistických zemích, včetně Albánie. 

Vědecký ateismus tvoří nepostradatelnou součást učení marxismu-leninismu, zvláště 

jeho materialistického světového názoru. Jedná se o formu ateismu, která odmítá možnost 

pravdivosti náboženství a předpokládá, že tento postoj lze vědecky podepřít. Mezi základní 

úkoly vědeckého ateismu patří analýza náboženství jako společenského jevu, kritika 

náboženské ideologie, objasňování objektivních a subjektivních podmínek překonávání 

náboženství a výklad materialistického pojetí světa.70 

Ateismus je slovo řeckého původu a tento termín původně znamenal popírání existence 

boha. V minulosti se jednalo o silně pejorativní označení i pro ty věřící, kteří propagovali nové 

náboženské ideje.71 V marxistickém pojetí se význam ateismu významně odlišuje 

od původního smyslu tohoto slova. Představuje označení myšlenek a názorů souvisejících 

s kritikou náboženství a idealistického obrazu světa. Vědecký ateismus je důsledným 

ateistickým postojem ke světu, který vznikl na základě dialektickomaterialistického učení 

o podstatě a vývoji přírodního a společenského bytí. Zahrnuje důsledně vědeckou kritiku 
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náboženství a pozitivní výklad obecných zákonitostí přírodně společenského dění, které se 

opírá o poznatky přírodních věd.72 

Základním principem náboženství z pohledu marxistů-leninistů je charakteristika 

náboženství jako „opia lidu“. Marxisté tím náboženství přikládají iluzorně-kompenzační roli. 

Vědecký ateismus byl přímou součástí marxistického pohledu na svět a kritika náboženství 

úzce souvisí s marxistickou kritikou uspořádání společnosti. V učebnici vědeckého ateismu se 

píše: „Náboženství je fantastickým uskutečněním lidské podstaty, protože pravou skutečnost 

lidská podstata nemá. Boj proti náboženství je tedy nepřímo bojem proti onomu světu, jehož je 

náboženství duchovním arómatem. Kritika náboženství má smysl potud, pokud jde ruku v ruce 

s úsilím za odstranění poměrů, které náboženství vyvolaly. Jejím smyslem není tedy pouhé 

vyvracení bludů a klamů kněží, (...) nýbrž pozitivní boj za dosažení plného, všestranného 

rozvoje člověka, za jeho osvobození nastolením nových, socialistických a komunistických 

společenských vztahů.“73 Vědecký ateismus tak náboženství spojuje se sociálními a třídními 

poměry ve společnosti, vůči kterým se ale vymezuje. 

Ateistické tendence se ve společnosti objevovaly již v nejstarších společnostech 

a projevovaly se náboženským skepticismem, tedy nedůvěrou v posmrtný život, či 

v nesmrtelnost duše. Mezi antické filosofy, kteří se stavěli proti náboženskému vysvětlení 

vzniku světa, patřili např. Hérakleit z Efesu (6.-5. stol. př. n. l.) nebo Xenofan z Kolofonu. 

V odhalování pozemských kořenů náboženských představ pak dospěli dále sofisté, příslušníci 

myšlenkového hnutí z 5. století př. n. l. Sofisté tvrdili, že náboženství je jev, který nepochází 

z přírody, ale vznikl lidskou dohodou. Sofisté tedy tvrdili, že náboženství vytvořili lidé 

zbožštěním přírodních sil, na nichž závisela jejich existence, úspěch nebo neúspěch.74 

 Zatímco ve středověku byly ateistické tendence zastíněny prostředím všeobecného 

náboženského vědomí a křesťanských životních pocitů, doba renesance je opět vzkřísila. 

S rozmachem humanismu a renesanční vědy došlo ke vzniku rozporu mezi církevním učením 

a vědeckými poznatky. Vyhlášení časové a prostorové nekonečnosti světa popíralo existenci 

transcendentního boha i důvody stvořitelského aktu. Tvořící se přírodní věda zase 

poukazovala na zákonitosti přírody, které vylučovaly zásahy božské libovůle.75   

                                                 
72 Hodovský, I.; Loukotka, J.: Vědecký ateismus (c.d.), str. 10-11. 
73 Tamtéž, str. 11. 
74 Tamtéž, str. 238. 
75 Tamtéž, str. 242. 



25 

 Do dějin ateismu se výrazně zapsali filosofové 17. století, Hobbes a Spinoza. Hobbes 

odmítal scholastické a náboženské myšlení a Spinoza kritizoval představy o osobním bohu, 

vybaveném vůlí a schopností zasahovat do přirozeného chodu věcí a konat zázraky. Z pohledu 

vědeckých ateistů spočíval jejich přínos zejména v tom, že zkoumali zejména sociální 

a politickou dimenzi náboženství.76   

 Pro další vývoj ateismu byla důležitou osvícenská kritika náboženství. Úzké sepjetí 

francouzského absolutismu s církví způsobilo, že francouzští osvícenci kritiku náboženství 

a církve pokládali za jeden z nejdůležitějších úkolů. Antiklerikální ráz měla především 

Voltairova kritika absolutismu. Byla namířena proti aktuálním formám církevního křesťanství 

spjatého s absolutismem, avšak Voltair se nestavěl proti náboženství jako takovému. Mezi 

protinábožensky založenými filosofy můžeme v této době najít např. J. O. de la Mettrieho, 

Diderota, P. H. D. Holbacha a C. A. Helvetia. Tito filosofové kritizovali úlohu náboženství 

a jeho institucí. Ukazovali, že náboženství není nadpřirozeného původu a že jako přirozený 

kulturní jev je třeba náboženství zkoumat rozumem a vědeckými prostředky. Jejich díla jsou 

dokladem bojovného ateismu  a v pozdější době na ně navázal např. Lenin.77 

 Pro konstituování marxismu, který je východiskem pro vědecký ateismus, mělo značný 

význam dílo Ludwiga Feuerbacha. Ten ve svém spisu Podstata křesťanství (1841) chápal 

náboženství jako výtvor člověka, který se ve strachu před hrozícími nebezpečími dovolává 

nadpřirozené moci. Vytváří si tak nadpřirozenou bytost boha a to podle svého obrazu. Člověk 

se pak podle Feuerbacha podrobuje bytosti, kterou sám stvořil. V bohu se člověku odcizuje 

jeho lidská podstata. Aby se člověk opět zmocnil své pravé podstaty, musí být náboženská 

iluze zničena. Překonání náboženství jako překonání náboženského odcizení záleží podle 

Feuerbacha v tom, že si člověk toto odcizení uvědomí. Místo tradičního náboženství má pak 

nastoupit nové náboženství, jehož ústředním bodem nebude bůh, ale člověk a víra v člověka 

a lásku člověka k člověku.78 

 Marx na Feuerbacha navázal a jeho koncepci rozšířil tím, že jí dal historický význam. 

Marxova a Engelsova filosofie se stala základem pro vznik vědeckého ateismu. Podle Marxe 

k náboženskému odcizení dochází proto, že ve společnosti existuje odcizování výsledků práce, 

které je nazýváno jako vykořisťování. Marxovo pojetí náboženství se pak prohlubovalo právě 

                                                 
76 Hodovský, I.; Loukotka, J.: Vědecký ateismus (c.d.), str. 244. 
77 Tamtéž, str. 245-246. 
78 Tamtéž, str. 248. 
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ve směru odhalování společenskohistorické a třídní povahy náboženství. Náboženství tak bylo 

jevem, na jehož rozboru se v Marxově a Engelsově myšlení rodila a utvářela složka 

marxistické filosofie – historický materialismus, který hledá příčiny vývoje a změny 

ve společnosti. Náboženství se stalo modelem, na kterém Marx s Engelsem postupně 

objevovali charakter společenského vědomí a jeho forem, jejich podmínění společenským 

bytím, vztahem nadstavby a základny. Náboženství je chápáno jako odraz vnějších sil, které 

ovládají každodenní život lidí. Podle marxistů zmizí náboženství až tehdy, když se společnost 

zmocní veškerých výrobních prostředků a osvobodí se z „poroby“.79 

 V argumentaci vědeckého ateismu je zcela zásadní moment protikladnosti 

materialistického a idealistického světového názoru. Náboženský pohled na svět se liší od 

materialistických stanovisek opačnými představami o podstatě a příčinách světového dění 

a vzniku člověka. Materialistické hledisko založené na vědeckých poznatcích se staví proti 

náboženské ideji transcendentního boha, ale i proti myšlence transcendence jako úkolu 

člověka, který má překračovat hmotný svět a usilovat o dosažení něčeho vyššího – ideálního.80  

 Marx jako jeden z prvních položil důraz na společenskohistorický původ náboženství. 

Společenská podmíněnost náboženství je o to větší, o co větší roli v životě člověka sehrávají 

výrobně ekonomické, společenské vztahy. Se vzrůstající dělbou práce, narůstáním složitosti 

a nepřehlednosti výrobních a společenských vztahů roste imaginativní moment náboženských 

představ. Marxovo učení, opírající se o vědecký výklad přírodních a společenských vztahů, 

zdůrazňuje objektivní příčiny překonávání náboženství. Ty spočívají ve změnách společenské 

základny a v předpokladu přijetí vědeckého názoru na svět a vědeckého ateismu. Aby se toto 

mohlo zrealizovat, je podle marxistických teoretiků nutná přeměna společenských vztahů, 

následující po proletářské socialistické revoluci.81 

Toto tedy jsou základní teze a východiska vědeckého ateismu, který se stal rovněž 

v Albánii základní argumentační rovinou proti církvím a náboženstvím. Konkrétní podoby 

protináboženské argumentace si nastíníme v dalších částech této práce. Jedna z nich se bude 

věnovat také vědecké protináboženské argumentaci, která byla založena právě na vědeckém 

ateismu a Marxově učení. Z metodologického pohledu se tato práce zaměřuje na kvalitativní 

analýzu dokumentů. Výhodami zkoumání dokumentů je jejich rozmanitost a nemožnost 

                                                 
79 Hodovský, I.; Loukotka, J.: Vědecký ateismus (c.d.), str. 249-250. 
80 Tamtéž, str. 200. 
81 Tamtéž, str. 206-207. 
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zkreslení časem. Výzkumník může ovlivnit jen výběr dokumentu, nikoliv však jeho obsah.82 

Existuje mnoho typů dokumentů. Tato práce se z velké míry zabývá zkoumáním dobových 

albánských periodik, vydaných projevů vysokých albánských stranických představitelů, 

odborných historických prací a příruček, které shrnovaly postoj stranického vedení k určité 

problematice. Všechny tyto prameny mají společnou dobu svého vzniku. Ve všech případech 

pracujeme s prameny, které vznikly mezi roky 1946 až 1991, tedy v době, kdy byla v Albánii 

u moci strana vycházející z učení marxismu-leninismu. Všechny použité prameny mají 

společné také téma, kterým jsou náboženství a církve. Jedná se zároveň o prameny, které byly 

určené široké veřejnosti a sloužily jako prostředek pro seznamování obyvatel s oficiálními 

postoji vysokého stranického a státního vedení. Důležité je konstatování, že se jednalo 

o postoje, které se staly závazné pro všechny skupiny obyvatel. Tyto oficiální postoje byly ze 

strany stranických a státních orgánů poté uváděny do praxe. Analýza těchto dobových 

dokumentů byla provedena k získání představy o způsobech protináboženské agitace a o roli, 

kterou náboženství sehrálo v politice albánského socialistického státu. Cílem výzkumu není 

otázka souhlasu nebo nesouhlasu albánské veřejnosti s náboženskou politikou, která byla 

určována nejvyššími státními a stranickými představiteli. Smyslem práce je pouze odhalit 

oficiální postoje socialistické Albánie vůči náboženství a církvím a rekonstruovat argumenty, 

na kterých byly tyto postoje založeny. Lze se domnívat, že k tomuto cíli je možné dojít právě 

analýzou oficiálních dokumentů, které albánskou veřejnost seznamovaly se stanovisky 

vládnoucí strany. 

Nejčastěji využívaným pramenem je denní tisk, zejména deník Zëri i Popullit (Hlas 

lidu). Zëri i Popullit vznikl v roce 1944 jako oficiální orgán Komunistické strany Albánie 

(PKSh). Po skončení války a po vyhlášení Albánie lidovou republikou v roce 1946 byl tento 

deník i nadále nejvýznamnějším a nejčtenějším periodikem v Albánii. Zëri i Popullit vycházel 

nepřetržitě po celou dobu vlády PKSh a později PPSh a po pádu komunismu se Zëri i Popullit 

přeměnil na stranické noviny Socialistické strany Albánie (PSSh). 

Hojně využívanými albánskými periodiky v této práci jsou také dva časopisy Svazu 

spisovatelů a umělců Albánie (Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve e Shqipërisë) Drita 

                                                 
82 Klimplová, Lenka: Komparativní kvalitativní analýza vzdělávacích projektů středních a velkých firem 
spolufinancovaných Evropským sociálním fondem, bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno 2008, 
str. 32. 
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(Světlo) a týdeník Nëndori83 (Listopad). Týdeník Nëndori vycházel od roku 1953, u týdeníku 

Drita není uvedeno, kdy vyšlo první číslo.  

Cenným zdrojem byl rovněž humoristicko-satirický týdeník Hosteni, který stejně jako 

Zëri i Popullit vycházel od roku 1944 až do začátku 90. let. Tento týdeník byl prostorem pro 

albánskou politickou karikaturu, ve které se odrážely všechny významné vnitropolitické 

události a také zahraničněpolitická témata. V druhé polovině 60. let se také týdeník Hosteni 

aktivně zapojil do vrcholící protináboženské kampaně. Proticírkevní a protináboženské 

karikatury jsou svědectvím o této době a karikatury stejně jako psané prameny zobrazovaly 

církve  a náboženství ve stejných kategoriích.  

Kromě pravidelných periodik používáme jako pramen některé spisy Envera Hoxhy, 

prvního tajemníka PPSh a téměř neomezeného vládce země. Zvláštního vydání se dočkaly 

také významné projevy Envera Hoxhy a dalších vysokých stranických funkcionářů. Projevy 

důležitých funkcionářů zaměřených na jedno konkrétní téma byly nezřídka vydávány společně 

v jedné publikaci. Příkladem může být vydání projevů, které zazněly na konferenci o rozvoji 

venkova v roce 1959.84 Často takové publikace samy sloužily dalším autorům jako pramenná 

základna pro komentáře a analýzy, které se na dané téma objevily v tisku. 

Důležitým pramenem byly také příručky určené veřejnosti, zejména pedagogickým 

pracovníkům. V těchto příručkách je stručně a velmi přehledně vysvětlena oficiální 

argumentace k určité problematice. V našem případě se jedná o příručky, které shrnují 

vědecké protináboženské argumenty.  

Výběr pramenného materiálu byl prováděn s ohledem na téma práce. Proto se většinou 

jedná o prameny pocházející z druhé poloviny 60. let, kdy byla protináboženská kampaň 

vedená státem nejvýraznější a která v roce 1967 vyústila v zákaz činnosti církví 

a náboženských praktik. Kromě 60. let pochází část pramenů také z let 50., kdy v Albánii 

probíhala vlna politických procesů proti duchovním a kdy vznikly dekrety upravující 

postavení církví v zemi.  

  

 

                                                 
83 Týdeník „Nëndori“ se po kodifikaci spisovné albánštiny v roce 1972 nazýval „Nëntori“. 
84 Konferenca Kombëtare për Zhvillimin e Mëtejshëm të Kulturës në Fshat (15-16 dhjetor 1959), Tiranë 1959. 
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2. Albánie na cestě k ateistickému státu 
 Smyslem historické části diplomové práce je zrekapitulovat nejvýznamnější kroky, 

které podnikl albánský stát ve vztahu k církvím od roku 1945 do vydání ústavy v roce 1976, 

která Albánii prohlásila prvním ateistickým státem světa. Následující stránky a odstavce 

rovněž připomenou ty nejvýznamnější politické procesy, které byly nástrojem v uplatňování 

protináboženských záměrů albánského komunistického režimu. V úvodu si však nejdříve 

připomeňme, jaká byla politická a náboženská situace v Albánii po skončení války.  

 Situace poválečné Albánie nebyla nijak růžová. Válka si v této balkánské zemi 

vyžádala přibližně 28 tisíc obětí a v zemi, kde neexistoval téměř žádný průmysl, způsobila 

obrovské materiální škody. Poválečná vláda, kde jednoznačně dominovali komunisté a která 

vzešla z Antifašistické národně osvobozenecké rady (KANÇ), stála před úkolem poválečné 

obnovy. Ta spočívala v budování státu a především jeho ekonomiky a infrastruktury. Již 

v prvních poválečných letech, kdy Albánie úzce spolupracovala s Jugoslávií, která rozvrácené 

Albánii poskytla důležitou hospodářskou pomoc, bylo zřejmé, že se komunisté o svou moc 

nehodlají s nikým dělit. Na počátku roku 1945 byla zavedena státní kontrola nad nemnohými 

průmyslovými podniky v zemi a komunistická vláda opírající se o sousední Jugoslávii již od 

začátku velmi ostře vystupovala proti všem svým odpůrcům (zejména proti partyzánským 

protikomunistickým jednotkám ballistů85 a hnutí Legaliteti86). Tato uskupení sice na různých 

místech zorganizovala několik povstání a setrvala v ozbrojeném odporu, největším nepřítelem 

nové vlády však byla katastrofální hospodářská a zásobovací situace. Země, která ani v míru 

nebyla nikdy soběstačná, byla zcela odkázaná na pomoc zvenčí.87 Se zlepšením zásobovací 

situace, po započetí budování prvních průmyslových podniků a hlavně po likvidaci politických 

odpůrců, rostla moc Komunistické strany a jejího vůdce Envera Hoxhy (1908-1985). Jeho 

vláda se již od uchopení moci zcela jasně stavěla proti náboženským komunitám v zemi, které 

vnímala jako vážného konkurenta. 

 A jaká byla náboženská situace v Albánii po druhé světové válce? V Albánii vedle 

sebe existovaly čtyři církve – sunnitské muslimské společenství, albánská autokefální 

pravoslavná církev, katolická církev a šíitské bratrstvo bektášiů. Podle sčítání obyvatelstva 

                                                 
85 Balli Kombëtar (Národní strana), též balisté – antifašistické nekomunistické hnutí. 
86 Legaliteti (Legálnost) – antifašistické nekomunistické hnutí bojující za obnovu monarchie a návrat krále 
Zogua. 
87 Vykoukal, J.: Východ (c.d.), str. 223 
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z roku 1942 se z celkového počtu 1 128 148 obyvatel hlásilo k islámu 763 723 obyvatel 

(68,9 %). Z tohoto počtu bylo přitom 599 524 sunnitů a 164 199 obyvatel se hlásilo 

k bektášskému bratrstvu. Kromě toho v Albánii působily i některé dervišské řády, jako např. 

bratrstva halvetíja, rifa´íja, qádiríja, šádhilíja, mawlawíja, naqšbandíja a další.88 K pravoslavné 

církvi se hlásilo 229 080 (20,7 %) a zbytek – 113 897 obyvatel – ke katolické církvi 

(10,4 %).89 Průzkum z roku 1945 tyto údaje víceméně potvrdil. Výsledky uvádějí, že se 

72,8 % Albánců v Albánii hlásilo k islámu (včetně bektášiů), 17,1 % obyvatel k pravoslavné 

církvi a kolem 10 % obyvatel uvedlo, že jsou katolíci. Albánie tak byla jedinou evropskou 

zemí, kde se většina obyvatelstva hlásila k islámu.90 

 Podívejme se ve stručnosti na rozšíření jednotlivých konfesí v Albánii a na jejich 

organizaci, která přetrvala až do začátku období, kterému se věnuje tato práce. 

 Islám se v Albánii začal rozšiřovat až několik desítek let po začátku osmanské 

nadvlády na přelomu 15. a 16. století, zejména ale až během 18. a 19. století. Ještě v druhé 

polovině 16. století byla téměř celá střední a severní Albánie katolická, avšak již během 

několika prvních desetiletí 17. století přijalo islám minimálně 30% obyvatel severních částí 

země. Do konce 17. století muslimové tvořili na území osídlených Albánci většinu. Příčin 

poměrně rychlé islamizace bylo několik. Jednou z nich bylo i to, že křesťanští obyvatelé 

osmanské říše museli platit tzv. daň z hlavy (haraç). Mnozí Albánci tak na islám přestoupili 

pouze kvůli výhodám, které z toho vyplývaly (neplacení poplatků, kariérní důvody…) a doma 

i nadále slavili křesťanské svátky. K rozšíření islámu došlo především ve městech 

a v úrodných, snadno dostupných, oblastech, kde se nacházela osmanská administrativní 

centra.91 Organizace sunnitských muslimů v Albánii byla následující: v čele sunnitské 

komunity stál hlavní muftí, jemuž podléhala čtyři další centra. Každé takové centrum bylo 

vedeno muftím. Všechna tato centra spravovala další sunnitská střediska v menších městech. 

Čtyřmi hlavními sunnitskými centry byly Tirana (pod ni spadala rovněž střediska v Elbasanu, 

Durrësu a Peshkopii), Shkodra (pod ni patřil Kukës), Korça a Vlora (pod ni spadala střediska 

ve městech Gjirokastër a Berat). Kromě těchto center a středisek působilo v jednotlivých 

                                                 
88 Clayer, Nathalie: Der Bektaschi-Orden in Albanien, in: Daum Werner (ed.): Albanien zwischen Kreuz und 
Halbmond, München 1998, str. 152-158. 
Přepis názvů řádů do češtiny - Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu, Praha 2006, str. 170-173. 
89 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 604. 
90 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 490. 
91 Elsie, Robert: Religionsgemeinschaften unter den Albanern, přednáška z 23. 6. 1999 na univerzitě 
ve Freiburgu, in: http://www.elsie.de/en/pub_articles1995.html (5.1.2009). 



31 

městech a provinciích poměrně značné množství muftí první či druhé třídy a podmuftí první 

a druhé třídy.92 Na konci druhé světové války v Albánii bylo 1127 mešit, 1306 imámů a muftí 

a 17 islámských škol.93 

 Asi 15 % albánských muslimů byli šíité, z nichž 90 % tvořili příslušníci bektášského 

bratrstva. Tato synkretická nauka vzniklá ve 13. století v Anatolii, se teprve na začátku 

16. století vyvinula v organizací s vlastními pravidly. Bylo to tedy více než dvě stě let po smrti 

jejího zakladatele Haciho Bektashiho (zemřel okolo roku 1270), od něhož bektášiové odvozují 

své jméno. K rozšíření bratrstva na území dnešní Albánie došlo asi až v 17. a 18. století a mezi 

Albánci našlo toto tolerantní bratrstvo, vyznačující se přijímáním mnoha křesťanských 

a předkřesťanských prvků, značnou odezvu. Od osmdesátých let 19. století přijímal 

bektašismus v Albánii některé nacionalistické prvky a na západní hranici osmanské říše tak 

vznikal „albánský bektašismus“. Tím, že do svého učení zahrnovali nacionalistické myšlenky, 

hráli příslušníci bektášiů významnou roli v národním obrození Albánců.94 Albánie se postupně 

dokonce stala světovým centrem bektašismu. Bektášské bratrstvo mělo jasnou organizaci. 

Albánie byla rozdělena na šest celků, v jejichž čele stál tzv. baba (otec). Všech těchto šest 

celků podléhalo autoritě hlavního otce (kryegjysh), který sídlil v Tiraně a který byl zároveň 

nejvyšší autoritou pro zhruba 7,5 milionů bektášiů na celém světě. Sídlem každého otce 

(baba) byl bektášský chrám – teke. Vedle Tirany byla hlavními bektášskými centry města 

Kruja (pod ni spadala města Durrës, Shkodra, Peshkopia), Elbasan (elbasanský baba spravoval 

rovněž Gramsh a kraj Martanesh), Korça (se spádovým městem Erseka), Gjirokastra (pod ni 

spadala centra v Tepeleně, Sarandě a Kuçi), Berat (se spádovým městem Përmet) a Vlora (pod 

ni patřil rovněž Fier).95 

 Přibližně 20 % albánského obyvatelstva se hlásilo k pravoslavné církvi. Ta, na rozdíl 

od katolické církve, byla pevně integrována do struktur osmanské říše pod správou 

konstantinopolského patriarchátu. Během řeckého národního hnutí v 19. století docházelo 

ke ztotožňování pravoslavných věřících a řecké národnosti podobně, jako tomu bylo se 

ztotožňováním muslimů s Turky. Pro rozmáhající se albánské národní hnutí bylo problémem 

užívání řečtiny a snahy o otevírání škol s albánštinou jako vyučovacím jazykem občas vedly 

                                                 
92 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 498. 
93 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
94 Clayer, N.: Der Bektaschi-Orden (c.d.), str. 152-158. 
95 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 499. 
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k exkomunikaci některých věřících. Z řeckého vlivu se pokusili vymanit albánští věřící, kteří 

žili v USA. V roce 1906 se konalo shromáždění albánských pravoslavných věřících z Nové 

Anglie, které svolal albánský biskup Fan Noli (1882-1965). Delegáti shromáždění rozhodli 

o vytvoření albánské autokefální pravoslavné církve s Fan Nolim v čele. V Albánii samotné 

zatím probíhal rozkol mezi Noliho příznivci a zastánci řecké hierarchie. Až 12. dubna roku 

1937 úředně uznal konstantinopolský patriarcha existenci albánské autokefální pravoslavné 

církve, do jejíhož čela byl potvrzen biskup Fan Noli.96 Na území Albánie existovalo 

arcibiskupství tiranské a durrëské. Sídlo metropolity bylo v Tiraně. Do tohoto arcibiskupství 

patřila rovněž města Shkodra, Kavaja a Elbasan. Vedle arcibiskupství existovaly na území 

Albánie tři diecéze s biskupem v čele. Do beratské diecéze spadala města Vlora, Fier 

a Lushnja, do diecéze se sídlem v Gjirokastře patřily Pogon, Delvina, Saranda, Himara 

a Përmet, zatímco kraj Kolonja a města Leskovik a Pogradec příslušely do korçské diecéze.97  

 Katolická církev měla nejsilnější pozice především v severní Albánii, v horských 

nepřístupných oblastech. V této oblasti silně působila misijní činnost františkánů a ve Shkodře, 

centru severní Albánie, otevřeli jezuité albánské apoštolské kolegium. Jedna statistika uvádí, 

že v roce 1881 bylo mezi 19 severoalbánskými kmeny 35 000 katolíků, 15 000 muslimů a 220 

pravoslavných.98 Organizace katolické církve v Albánii po druhé světové válce byla 

následující: na území státu existovala dvě arcibiskupství – arcibiskupství shkoderské 

a arcibiskupství v Durrësu. Pod arcibiskupství ve Shkodře spadalo biskupství sappské 

a pultské a biskupství v Lezhi. Vedle toho ještě existovalo nezávislé opatství v katolickém 

kraji Mirdita se sídlem v Oroshi. Kromě toho v Albánii působila řada katolických řádů, 

především františkáni a jezuité. Ti v Albánii založili a provozovali řadu škol, sirotčinců 

a nemocnic. Jezuitské akademie v zemi byly centry vzdělanosti a řada významných 

albánských osobností vzešla z těchto kruhů.99 Na konci druhé světové války bylo v Albánii 

253 katolických kostelů a kaplí, 10 klášterů, 20 ženských klášterů, 15 sirotčinců, 

16 katolických škol, 10 dobročinných ústavů. Kromě toho v zemi působily dva kněžské 

semináře.100  

                                                 
96 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
97 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 500. 
98 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
99 Simoni, Imzot Zef: Persekutimi i Kishës Katolike në Shqipni nga 1944-1990, in: Krishtërimi ndër Shqiptarëve.  
Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë (ed.), Shkodër 2000, str. 369. 
100 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
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 Postavení Komunistické strany v čele s Enverem Hoxhou bylo sice od konce války 

značně silné, ovšem ještě zdaleka ne neotřesitelné. Vedle problémů souvisejících 

s rozvráceností poválečné Albánie muselo komunistické vedení čelit dalším vážným vnějším 

i vnitřním hrozbám a cesta k jednotě země byla dlouhá. Mezi hlavní úkoly, které si 

komunistické vedení země po válce vytyčilo a bez kterých se komunisté nemohli stát 

neomezenými vládci země, patřilo především mezinárodní uznání nové vlády a definitivní 

porážka některých protikomunistických ozbrojených skupin, které dosud působily především 

v severní Albánii. S tím šly ruku v ruce snahy o odstranění všech možných společenských 

jevů, které se neshodovaly s komunistickými představami o fungování země a které bránily 

centralizaci státu. S tím souvisela rovněž snaha odstranit všechny konkurenční ideologie. Mezi 

hlavními snahami nastupující komunistické vlády tedy od počátku nacházíme boj proti 

tradičnímu kmenovému uspořádání společnosti v severní Albánii provázené vyvlastněním 

půdy velkých feudálních rodin. Půda pak měla být rozdělena mezi chudé vesnické rodiny. 

Znárodňování půdy a její rozdělení mezi rolníky a vyvlastnění nemnohých průmyslových 

podniků tak patřilo mezi první kroky, které učinila komunistická vláda ještě do konce roku 

1945. Tím velmi rychle získala absolutní kontrolu nad hospodářstvím země. Snaha rozbít 

tradiční kmenové uspořádání společnosti v severních částech země souvisela se záměrem 

odstranit rozdíly mezi severní – gegskou - a jižní – toskickou - částí země.101 K tomu měl již 

od počátku přispět i nekompromisní boj proti náboženství. Ten v Albánii započal rovněž ihned 

po nástupu komunistů k moci v roce 1944. V následujících odstavcích si ukážeme, jak 

probíhal tento postup, který ve svém závěru vedl k uzavření všech náboženských institucí 

v zemi a k prohlášení Albánie prvním ateistickým státem na světě.  

 Postup komunistické vlády v Albánii proti náboženství můžeme rozdělit do čtyř fází. 

Podobné rozdělení se objevuje v článku Imzota Zefa Simoniho,102 avšak Simoni spojil třetí 

a čtvrtou fázi dohromady. První fází je doba od převzetí moci komunisty v roce 1944 přibližně 

do roku 1949. V tomto období v Albánii probíhaly procesy proti církevním představitelům, 

                                                 
101 Gegëria (Gegëni) zahrnuje Albánce žijící nikoliv pouze v severní Albánii, ale i v přilehlých částech Kosova,  
Makedonie a Černé Hory. Druhou část Albánie – Toskërii – utvářejí Albánci žijící na jihu Albánie a v přilehlých 
částech Řecka. Obě základní složky albánského etnika se od sebe liší mnoha rysy – dialektem,  
způsobem života, zvláštnostmi hospodářsko-společenského vývoje a zvyky. Dělicí čáru mezi oběma  
územními skupinami tvoří řeka Shkumbin ve střední Albánii a území podél toku řeky představuje přechodné  
pásmo mezi oběma celky. Gegové i Toskové se dále rozčleňovali do většího počtu navzájem mnohdy značně  
odlišných regionálních skupin; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 161. 
102 Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 369. 
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především proti katolickému kléru. Ve druhé fázi – doba 50. let 20. století – došlo na první 

pohled ke zmírnění represí vůči kléru, ale politické pronásledování církevních představitelů 

rozhodně nebylo zastaveno. Je to doba, kdy se albánská vláda snažila o dosažení naprosté 

kontroly nad jednotlivými náboženskými společenstvími v zemi a kdy vzrůstala agitace proti 

náboženství. Třetí fáze probíhající od začátku 60. let je naopak obdobím zostřené propagandy 

a represí nejen proti kléru, ale i proti věřícím. Tato fáze dosáhla vrcholu v roce 1967 

uzavřením náboženských institucí v celé zemi a postavením náboženských obřadů mimo 

zákon.103 Čtvrtá fáze pak pokrývá období po roce 1967, kdy činnost jednotlivých 

náboženských skupin i náboženské praktiky byly protizákonné. Toto období skončilo až 

s pádem komunismu v Albánii na začátku 90. let 20. století.  

2.1 První fáze – boj proti kléru (1944-1949) 

2.1.1 Oficiální kroky státu/legislativa 

 Začátek první fáze protináboženského postupu byl charakterizován snahou 

komunistických vůdců skrýt své protináboženské postoje. Na konci partyzánské války za 

osvobození země ještě nic nenasvědčovalo tomu, že se klérus – především ten katolický – 

stane co nevidět jedním z největších nepřátel lidové vlády v Albánii. Ještě na slavném 

kongresu Komunistické strany Albánie (PKSh) v Përmetu v roce 1944, na kterém došlo 

k vytvoření tzv. Antifašistické národně-osvobozenecké rady (KANÇ), tedy jakési prozatímní 

vlády s komunisty v čele, Enver Hoxha chválil zástupce kléru, kteří se účastnili boje za 

osvobození země a kteří vyslali své delegáty na përmetský kongres.104 Avšak ihned po 

odchodu německých okupačních jednotek ze země v listopadu 1944 začaly procesy proti 

kolaborantům a všem, kteří se stavěli proti novým mocenským poměrům v zemi. To, že se 

tyto procesy velmi výrazně dotkly jednotlivých církví v Albánii, zejména katolíků, má jasnou 

souvislost s mezinárodně-politickým postavením komunistické vlády v Albánii. Hoxhova 

vláda, která byla závislá na jugoslávské pomoci, se nedočkala uznání ze strany západních 

mocností a navíc byla ohrožována územními nároky sousedního Řecka. Vazby jednotlivých 

církví na cizinu, zvláště vazby katolické církve na Vatikán, byly albánskou vládou 

považovány za přímé ohrožení její moci. V této době by ale jakékoliv kroky namířené proti 

                                                 
103 Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 369. 
104 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 491. 
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církvím mohly být pro upevňující se komunistický stát nebezpečné. Represe proti církvím tak 

byly zpočátku zabaleny do hávu boje proti domácím kolaborantům.  

 Velmi citelně se všech náboženských komunit dotkly i první poválečné reformy. Jejich 

cílem bylo vytvořit podmínky pro budování socialistického státu a posílení státní správy, které 

začala albánská vláda zavádět ihned po skončení války. 

 Takovým prvním citelným zásahem do samostatnosti církví byla agrární reforma 

vyhlášená již 29. srpna 1945. Podle této reformy vláda vyvlastnila 4 720 nejvýznamnějších 

a nejbohatších držitelů půdy. Tu poté rozdělila mezi 21 544 rodin, které do té doby žádnou 

půdu nevlastnily, a dalších 48 665 rodin, které do té doby vlastnily jen malé pozemky. Každá 

rodina mohla vlastnit maximálně 5 ha půdy. Velkými držiteli půdy byly i mešity a pravoslavné 

a katolické kláštery. Vyvlastnění velkodržitelů půdy tak nebylo lidmi vnímáno jako krok 

namířený proti církvím, ale tento krok byl většinou společnosti přijímán jako spravedlivý. 

Ve skutečnosti však tato agrární reforma připravila náboženské instituce o značnou část jejich 

příjmů.105 Podle této reformy mohly jednotlivé náboženské instituce vlastnit max. 10 ha 

půdy.106 

 Další reforma uskutečněná na konci války již byla proti církvím mnohem jasněji 

orientovaná a souvisela se snahou lidově-demokratického státu dostat pod svoji kontrolu 

vzdělání a výchovu mládeže. Již první Antifašistický kongres albánských učitelů (Kongresi 

antifashist i arsimtarëve shqiptarë), který se konal 27. listopadu 1944 v Korçi, rozhodl, že 

Albánie bude rozvíjet laické školství. Laická výuka začala na školách již v roce 1945 a stát se 

brzy prohlásil za jedinou instituci oprávněnou zřizovat školy a zodpovědnou za výuku. 

Školská reforma z roku 1946 byla namířena proti náboženské výuce na školách a proti 

vzdělávacím institucím zřízených církvemi. Vláda uzavřela všechny kulturní instituce církví 

a náboženské školy byly znárodněny. Výuka náboženství tak začala být vyučována soukromě, 

ale i to v roce 1947 zakázal výnos vlády. Stát rovněž církvím zakázal zřizování dalších 

institucí – nemocnic, sirotčinců. Již existující nemocnice a sirotčince byly znárodněny. 

V rámci této reformy přešly do rukou státu sirotčince, které zaopatřovaly více než 1 000 dětí, 

několik nemocnic a také některé tiskárny a knihovny. Stát tak získal naprostou kontrolu nad 

publikacemi vydávanými církvemi. Tyto zákazy se dotkly především františkánských   

                                                 
105  Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 488, 492. 
106 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 41. 
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a jezuitských škol v Albánii. Jezuité i františkáni byli od začátku pronásledováni tajnou policií 

a do několika let byla jejich činnost zcela zastavena (viz dále).107 

 V době, kdy již první reformy komunistické vlády negativně ovlivňovaly existenci 

všech církví v zemi, kdy probíhaly soudní procesy se zástupci kléru a kdy byl otevřeně 

likvidován jezuitský a františkánský řád v Albánii, země přijala první ústavu vytvořenou podle 

jugoslávského a sovětského vzoru. Kromě toho, že ústava prohlásila Albánii lidovou 

republikou a stvrdila konfiskaci velkých pozemků a znárodnění průmyslu, garantovala 

svobodu tisku, shromažďování a rovněž svobodu vyznání. Církevních záležitostí se v ústavě 

přijaté dne 14. března roku 1946 (v roce 1950 přepracovaná) týkaly dva články. Podle článku 

15 ústavy Albánské lidové republiky si byli všichni občané rovni nezávisle na rase, národnosti 

či vyznání. Každý skutek namířený proti těmto svobodám byl prohlášen za protiústavní. Tento 

článek rovněž zakazoval podněcování etnické a náboženské nenávisti.108 Článek 18 ústavně 

garantoval svobodu vyznání a svobodu svědomí a konstatoval oddělení státu a církví. Církvím 

byla zaručena svoboda v záležitostech týkajících se víry a na druhé straně ústava jasně 

zakazovala zapojování církví do politiky a spojování náboženství s politikou.109 

2.1.2 Politické procesy 

 Ústavní garance potvrzující svobodu náboženského vyznání a svobodné šíření 

náboženské víry v době přijetí ústavy již delší dobu neodrážely skutečný stav, který v Albánii 

panoval. V celé zemi probíhaly politické procesy proti kléru, především proti tomu 

katolickému. Katolická církev se totiž nejvíce bránila stále většímu tlaku ze strany státu 

a trnem v oku byly pro Hoxhovu vládu její pevné vazby na Vatikán a nepřátelskou Itálii. 

Zpočátku se zatýkání týkalo těch, kteří byli během války zapleteni do spolupráce s Italy, 

Němci či domácími kolaboranty, záhy poté se ale hlavním terčem staly především instituce 

jezuitů a františkánů.  

                                                 
107 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 492-493. 
108 Článek 15: „Všichni občané jsou si rovni, nezávisle na národnosti,  rase nebo víře, kterou vyznávají. Každý 
skutek, který by upřednostňoval nebo omezoval práva občanů na základě národnosti, rasy a víry je v rozporu  
s ústavou a trestán podle zákona. Každá provokace, která by mohla vyvolat nenávist a spory mezi národnostmi, 
rasami nebo vyznáními je v rozporu s ústavou a trestána podle zákona.“; Tamtéž, str. 491-492. 
109 Článek 18: „Všem občanům je garantována svoboda svědomí a vyznání. Církve jsou odděleny od státu. 
Všechny náboženské komunity jsou svobodné v záležitostech, které souvisejí s jejich vírou, s jejím šířením 
a vyjadřováním. Je zakázáno využívání církví a víry pro politické účely.“; Tamtéž. 
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 Během jara a léta roku 1945 došlo v Albánii k první vlně zatýkání válečných zločinců 

a kolaborantů s německými nebo italskými okupačními jednotkami či se spolupracovníky 

domácích quislingovských vlád. Toto zatýkání probíhalo rovněž v řadách kléru. Zatýkáni byli 

nejen členové bývalých regentských rad, kde měly své zástupce všechny náboženské 

komunity v zemi, bývalí spolupracovníci s hnutím Balli Kombëtar, ale i ti, kteří se nemínili 

stát loutkou v rukou komunistů.   

 Již v lednu 1945 se Enver Hoxha setkal se dvěma albánskými arcibiskupy – 

arcibiskupem Gaspërem Thaçim ze Shkodry a Vinçencem Prendushim z Durrësu. Hoxha oba 

církevní hodnostáře vyzval, aby přerušili kontakty s Vatikánem. Na to oba arcibiskupové 

nehodlali přistoupit. V srpnu stejného roku se ve Shkodře uskutečnilo setkání albánských 

biskupů, na kterém byl vybrán biskup Frano Gjini jako prostředník mezi vládou a katolickou 

církví pro řešení sporných otázek. Při setkání jej Hoxha vyzval, aby využil svoji autoritu pro 

naklonění katolického kléru a věřících v severních částech země k lidové vládě a aby církev 

přerušila své styky s Vatikánem. To Gjini nejen že odmítl, ale ještě otevřeně kritizoval 

vzrůstající útisk katolické církve. Velmi brzy byl Gjini zatčen a 8. března 1946 byl spolu 

s mnoha dalšími odsouzenými popraven za protikomunistickou propagandu a za podezření ze 

špionáže pro Vatikán a Angloameričany.110 Mezi popravenými byli i další katoličtí kněží jako 

např. Pashko Bardhi, nebo Gaspër Simon Gaspri, ale i někteří muslimové – Murat Hysen 

Haxhija či Xhelal Hardolli. Podobný osud se nevyhnul ani Thaçimu a Prendushimu. 

Monsignor Thaçi zemřel 25. května 1946 v domácím vězení111 a Vincenc Prendushi stanul 

v listopadu roku 1946 spolu s 60 františkány před vojenským soudem. Byl označen za 

nepřítele lidu, kolaboranta s fašisty, reakcionáře a agenta Vatikánu a odsouzen ke 20 letům 

odnětí svobody. V roce 1949 byl ve vězení umučen.112  

 Začátkem ledna roku 1946 začal za velké pozornosti veřejnosti proces s bývalým 

proněmeckým předsedou vlády Maliqem Bushatim. Spolu s ním byli souzeni i členové bývalé 

regentské rady, do které patřil i františkán Anton Harapi, kněz Lef Nosi a někteří pravoslavní 

kněží. Všichni byli obviněni z vlastizrady a v polovině února odsouzeni k trestu smrti.113  

                                                 
110 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 494; Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 272-273. 
111 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 37. 
112 Tamtéž, str. 241-242. 
113 Tamtéž, str. 2 a 13. 
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 Rok 1946 lze rovněž označit za začátek konce jezuitského a františkánského řádu. 

Souběžně s probíhajícím soudem proti Bushatimu a spol. došlo začátkem ledna na zasedání 

zastupitelů města Shkodry k ostrým útokům proti těm, kteří měli údajně bránit rekonstrukci 

země. Obviněni ze sabotáží a ze zrady byli mj. i jezuité Daniel Dajani a Gjon Fausti. Na konci 

ledna začal soudní proces s kolaborantskou skupinou - tzv. Albánskou unií - a kromě Dajaniho 

a Faustiho stanulo před soudem dalších 37 obviněných. Ze značné části se přitom jednalo 

právě o jezuity či františkány - nejen o kněze, ale i o studenty jezuitských seminářů 

ve Shkodře. Školská reforma zrušila jakoukoliv výuku vedenou církvemi a jezuitské semináře 

byly zrušeny začátkem dubna, tedy krátce po znárodnění církevních kulturních institucí 

v lednu.114 Mnoho seminaristů bylo ihned postaveno před soud. Ve vykonstruovaném procesu, 

který se konal ve shkoderském kině Rozafat,  tak vedle sebe na lavici obžalovaných stanuli 

jezuitští kněží (Gjon Fausti, Daniel Dajani), a františkánští kněží (např. Gjon Shllaku) spolu 

s mnoha svými studenty (Mark Çuni, Gjergj Bici, Gjon Vata a další). Byť byl celý proces 

zaměřen proti katolickému kléru, nevyhnul se ani některým muslimským duchovním. Mezi 

obviněnými můžeme nalézt např. i sunnitského duchovního Hafuze Dergutiho. Ti všichni byli 

obviněni ze šíření rozvratné propagandy, vlastizrady, z kontaktů s podzemními skupinami 

a z plánování a podpory cizí vojenské intervence, která měla svrhnout lidovou vládu v zemi. 

Z 37 obžalovaných bylo celkem 18 lidí odsouzeno k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán už 

4. března a mezi popravenými byli rovněž Dajani, Fausti, Shllaku, Çuni a Bici. Podle 

některých údajů bylo během procesu odstraněno i několik svědků, kteří měli svědčit 

ve prospěch obžalovaných. Zatčení neušel ani jejich obhájce, pravoslavný kněz Kiristaq 

Dhimitri, který varoval, že se odsouzení pro věřící stanou spíše mučedníky.115 Muslimský 

právník katolických kněží, Muzafer Pipa, byl dokonce popraven.116 O záměru likvidovat 

církevní katolické řády v Albánii svědčí rovněž vypovězení celkem 40 italských jezuitů ze 

země na konci února117 a rozhodnutí, že zbylí cizí státní příslušníci patřící ke katolickým 

církevním řádům měli opustit zemi do poloviny listopadu 1946. Mnozí přitom v Albánii 

                                                 
114 Uzavřena byla rovněž muzea zřízená jezuitským řádem a zabaveny byly také jezuitský archiv a knihovna se  
40 000 svazky, mezi kterými bylo i mnoho cenných etnogafických děl a archeologických a numismatických  
sbírek; Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 373. 
115 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 6-7. 
116 Tamtéž, str. 18. 
117 Tamtéž, str. 17. 
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strávili i několik desetiletí.118  Represe proti katolickým řádovým institucím však tímto 

nepřestaly a pokračovaly i v následujících měsících a letech. Na konci roku 1946 byl zatčen 

Gjon Karma, poslední jezuitský rektor ve Shkodře, který byl odsouzen k 17 letům žaláře 

za údajnou špionáž ve prospěch Vatikánu.119 Hned v lednu následujícího roku zorganizovala 

albánská tajná policie Sigurimi provokaci, která se stala záminkou k dalšímu velkému 

politickému procesu proti příslušníkům františkánského řádu. Agenti Sigurimi tajně ukryli 

zbraně do františkánského kostela ve Shkodře a v polovině ledna 1947 policie veřejnosti 

oznámila nález těchto zbraní během preventivní domovní prohlídky.120 Vedle pušek a munice 

prý františkáni ukrývali i bomby. Tato akce se stala záminkou pro další zatýkání a útoky proti 

františkánům a pro uzavření jejich kostelů a dalších dosud fungujících institucí. Jejich majetek 

stát zkonfiskoval a mnoho kněží a posluchačů seminářů dal uvěznit (včetně otce 

představeného Matiho Prendushiho a Cypriana Niky, který vedl seminář)121 či povolal 

do armády. Někteří ze zatčených byli popraveni nebo posláni do pracovních táborů v těžko 

přístupných oblastech země.122 Dne 24. února 1947 došlo k zatčení hlavy apoštolské delegace 

v Albánii, lezhského biskupa Françesca Gjiniho, a krátce poté byl zničen františkánský kostel 

ve Shkodře. Podle zpráv zveřejněných ve Vatikánu byly z klášterů v Albánii vyhnány řádové 

sestry, které nesměly na veřejnosti nosit své řádové oblečení.123 Do konce roku 1948 tak 

komunistický stát stačil téměř zcela odstranit nejvýznamnější představitele katolického kléru 

v Albánii a zcela uzavřít instituce řeholních řádů. Z 93 katolických kněží v roce 1945 zůstalo 

na svých místech po pouhých sedmi letech jen deset! Celkem 24 z nich bylo popraveno, 

35 uvězněno, 10 zmizelo, 11 z nich vstoupilo do armády a 3 emigrovali. Do toho není 

započítána smrt deseti nejvyšších představitelů katolického kléru v zemi, 30 františkánů, 

13 jezuitů a 8 jeptišek. Z 253 kostelů v roce 1945 jich zůstalo v roce 1947 otevřeno jen asi 

100.124 

                                                 
118 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 118. 
119 Tamtéž, str. 132. 
120 Pjetrin Kçira, důstojník Sigurimi, který upadl v nemilost, později  přiznal, že tyto zbraně tajně do kostela 
rozmístili policejní agenti. Za toto přiznání učiněné na veřejnosti, byl Kçira popraven; Tamtéž, str. 138 a193. 
121 Cyprián Nika popraven dne 4. března 1948; Tamtéž, str. 271. 
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž, str. 156. 
124 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.)str. 498. 
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 Tvrdé pronásledování kléru, které dominuje celé první fázi postupného útlaku 

náboženství v Albánii, se nevyhnulo ani ostatním náboženským komunitám, byť je zřejmé, že 

se dotklo především katolické církve. 

 Mnozí z řad muslimských sunnitských duchovních byli po válce obviněni 

ze spolupráce s fašismem a nacismem. Seznam těch, kteří byli popraveni, zahrnuje i některé 

významné osobnosti – mj. muftího z Durrësu Mustafu Efendi Varoshiho, Baba Zylfu, 

Xhemala Pazariho, Bexheta Shpatiho nebo Hafëza Tahira Kolgjiniho.125 Útlak první fáze se 

výrazně dotkl šíitského bektášského bratrstva. Již v roce 1946 byl ve vězení mučen a poté 

zavražděn vyhozením z okna vězeňské cely baba Murteza a v Gjirokastře byl popraven baba 

Kamil Glava z Tepeleny.126  V březnu roku 1947 byly za nevysvětlených okolností zavražděny 

dvě prominentní osoby bektášského bratrstva – Mustafa Faja Martaneshi a Baba Fejzo, kteří se 

za války zapojili do partyzánského odboje vedeného komunisty. Podle oficiální verze oba 

vysocí bektáští představitelé navštívili kryegjyshe Dede Abaziho, který byl nejvyšší světovou 

bektášskou autoritou. Na setkání prý Martaneshi s Fejzem měli vyzvat Dede Abaziho k větší 

spolupráci s lidovou vládou. Dede Abazi pak své kolegy zastřelil a poté spáchal sebevraždu.127 

Tento případ se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit, ale někteří badatelé se domnívají, že 

vše bylo zinscenováno tajnou policií. Tato událost se totiž stala záminkou k dalšímu 

pronásledování bektášských náboženských činitelů a k uzavření téměř všech 260 bektášských 

modliteben - teke. V roce 1947 došlo k popravě albánského spisovatele a člena bratrstva, 

Aliho Tomoriho, a Shefqeta Koshtaniho z Tepeleny.128 Muslimských komunit v zemi se velmi 

dotkla pozemková reforma, v níž mešity přišly o značnou část svých pozemků.  

 Co se týče albánské pravoslavné církve, byla její situace po válce zpočátku mnohem 

lepší než situace ostatních náboženských komunit. Pravoslavná církev se od začátku asi 

nejvíce podvolovala autoritě komunistických držitelů moci. Avšak ti, kteří se novým poměrům 

nehodlali přizpůsobit, byli rovněž bez milosti odstraněni. Dne 28. srpna 1949 oznámil 

albánský rozhlas, že arcibiskup Kristofor Kisi, který stál v čele albánské autokefální 

pravoslavné církve a byl zároveň tiranským a durrëským metropolitou, byl církevní radou 

zbaven všech svých funkcí. Kisi se totiž tvrdošíjně stavěl proti tomu, aby byla albánská 

                                                 
125 Prifti, Peter: Albania – Towards an Atheist Society, in: Bociurkiw, Bohdan R. (ed.): Religion and Atheism 
in the U.S.S.R. and Eastern Europe, London 1975, str. 391. 
126 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
127 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.)str. 500; Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 166. 
128 Elsie, R.: Religionsgemeinschaften (c.d.). 
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pravoslavná církev podřízena moskevskému patriarchátu a aby byla církev využívaná 

komunistickou propagandou. Kristofor Kisi byl obviněn ze snahy odtrhnout církev od 

východního pravoslavného rytu a ze snahy podřídit ji východnímu katolickému rytu pod 

vlivem Vatikánu. Kromě toho měl Kisi spolupracovat s italskými okupanty země. Kisiho na 

jeho místě nahradil korçský biskup Paisi (Pashko) Vodica, který již za války velmi silně 

spolupracoval s komunisty a jehož syn (!) byl významným členem ústředního výboru 

Komunistické strany Albánie (PKSh). Kisi byl zatčen a brzy popraven.129 Také další 

nepohodlní biskupové – jako např. beratský biskup Agathangjel Çançe či korçský biskup 

Irenej, byli odstraněni a nahrazeni těmi, kteří byli ochotni s vládou spolupracovat.130  

 Konfrontace mezi státem a církvemi v období první fáze do roku 1949 se tedy zaměřila 

především proti nepohodlnému kléru, ve kterém komunistická vláda spatřovala z různých 

důvodů potenciální ohrožení vlastních mocenských pozic. Během této doby se komunistické 

vládě podařilo definitivně oddělit církve od státu a od školského systému. Ten byl nyní zcela 

v rukou státu. Náboženství tak bylo vytlačeno pouze do privátní sféry, avšak i to se mělo 

postupem času změnit.  

2.2 Druhá fáze – podmanění církví (1949-1960) 

2.2.1 Oficiální kroky státu/legislativa 

 Politické procesy proti nepohodlným zástupcům kléru, které byly hlavní 

charakteristikou druhé poloviny 40. let, a různé omezování církevních práv rozhodně 

neodpovídaly ústavě, která v Albánii od roku 1946 platila. Také ve druhé fázi pokračoval 

zřetelný útlak náboženských komunit v zemi, včetně politických procesů s klérem. Počet 

těchto procesů se sice snížil, leč i tak zůstal poměrně vysoký. Snížení počtu odsouzených 

církevních činitelů mohlo mít jistě souvislost s tím, že ti největší nepřátelé nových vládců 

země byli buď popraveni, nebo zavřeni do vězení a pracovních táborů. Pro toto druhé období 

byla charakteristická snaha státu o získání naprosté kontroly nad jednotlivými církvemi 

prostřednictvím statutu církví, který církvím musel schválit stát. Během tohoto druhého 

období sice nedocházelo k nějakému výraznému postihování samotných věřících, ale v celé 

společnosti se zvyšovala agitace proti náboženské víře.  

                                                 
129 Pearson, Owen: Albania as Dictatorship and Democracy, str. 364-365. 
130 Jacques, Erwin: Shqiptarët, str. 500-501. 
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 Předzvěstí, že se stát pokusí i legislativně získat kontrolu nad náboženskými 

komunitami, byla už v roce 1948 cesta delegace albánské Společnosti pro kulturní vztahy do 

SSSR, kde ji přijal předseda Rady pro náboženství SSSR Ivan Poljansky. Albánská delegace 

projevila na setkání velký zájem o statut církví v SSSR a o jejich vztahy s vládou. Jedním 

z témat bylo rovněž postavení jednotlivých islámských řádů v zemi.131  

 Už v lednu 1949 vláda připravila Dekret číslo 743 – O náboženských komunitách,132 

kterým se pokusila jasně vymezit postavení církví v zemi. Výsledkem ale bylo jen další 

posilování moci státu nad církvemi a omezení jejich vlivu. Tento dekret, obsahující 37 článků, 

byl přijat dne 26. listopadu 1949. Dekret hned v úvodu potvrzoval svobodu náboženského 

vyznání (Článek 1), která byla garantována albánskou ústavou z roku 1946, a oddělení církví 

od státu (Článek 2). Stejně jako ústavní článek 18 zakazoval i dekret používat církev 

a náboženství pro politické účely a vytvářet politické organizace náboženského charakteru 

(Článek 3). Rovněž zapovídal vyvolávání náboženských provokací a podněcování nenávisti 

mezi náboženskými komunitami (Článek 4). Dekret také potvrzoval omezení, která již byla 

nějakou dobu v platnosti. Náboženské komunity nesměly zřizovat vzdělávací instituce (Článek 

17), ani provozovat nemocnice či sirotčince (Článek 24). Výchova mládeže byla svěřena zcela 

do rukou státu, takže církve nesměly organizovat ani žádné spolky, kde by se sdružovala 

mládež (Článek 23).  Článek 5 uváděl, že náboženské vyznání nesmí být překážkou pro 

vykonávání zákonných povinností. To se týkalo i církevních představitelů. Podle tohoto 

ustanovení se tak např. nikdo nesměl vyhýbat vojenské službě. Zcela jasnou nadřazenost 

státních zákonů a zřetelnou podřízenost církví státu potvrzoval Článek 6. Ten uváděl, že 

náboženské komunity jsou zcela svobodné v záležitostech víry, v praktikování svých obřadů, 

ovšem jen v tom případě, že tyto praktiky nejsou v rozporu se zákony státu a s dobrými 

mravy. Velmi důležitý byl Článek 7, ve kterém bylo uvedeno, že všechny náboženské 

komunity musejí být státem uznány. To bylo podmíněno schválením statutu jednotlivých 

církví Lidovým shromážděním a návrh na schválení statusu měla podat sama vláda. Statut 

církví měl mj. obsahovat systém organizace jednotlivých náboženských komunit. Každá 

náboženská komunita si měla zvolit předsednictvo, které bude vstupovat do jednání se státem 

(Článek 9). Dekret také výslovně povoloval stavbu modliteben (Článek 10), avšak v praxi 

                                                 
131 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 180. 
132 Tamtéž, str. 502. 
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k ničemu takovému již delší dobu nedocházelo, ba naopak mnoho kostelů i mešit bylo 

zavřeno, zničeno či přeměněno na jiné účely. Článek 12 dával církvím za povinnost rozvíjet 

mezi věřícími důvěru vůči lidové moci a posilovat národní jednotu. Stát se tak pokusil využít 

vliv církve k posílení vlastních pozic. Dalších několik článků dekretu se týká organizačních 

záležitostí církví, o kterých si náboženské komunity až doteď rozhodovaly samy. Podle 

Článku 13 nejen že museli mít všichni církevní funkcionáři albánské občanství, ale jejich 

volba musela být schválena ministerskou radou. Stát tak získal poslední slovo nad 

jmenováním jednotlivých církevních hodnostářů. Ti, kteří se z titulu své funkce měli dostat do 

styku s cizinou, si museli rovněž veškerá rozhodnutí nechat schválit vládou. Vláda měla 

schvalovat už samotné kontakty se zahraničními institucemi a jednotlivci (Článek 25). Cizím 

náboženským institucím bylo také zapovězeno otevírat v Albánii své pobočky a ty existující 

měly být zavřeny (Článek 26). Je zřejmé, že tyto články dekretu o kontaktech se zahraničím 

byly namířeny především proti katolické církvi. I teoreticky tak znemožňovaly existenci 

katolických řádových bratrstev, jejichž činnost už ale v praxi byla stejně znemožněna. 

Rozhodující slovo měla vláda i v záležitostech pomoci a darů ze zahraničí (Článek 27) a stát 

měl také spravovat majetek jednotlivých církví v zahraničí. Stát se proklamoval i jako 

ochránce zájmů albánských náboženských institucí v cizině (Článek 28).  V článku 15 si stát 

vyhrazoval právo odvolat jednotlivé činovníky z jejich funkcí v případě, že se svojí činností 

budou dopouštět trestného činu. Stát mohl tyto lidi odvolat bez ohledu na rozhodnutí církevní 

rady. Tím tak komunistická vláda zcela ovládla personální obsazení všech církví. Dalším 

účinným nástrojem ke kontrole církví byl Článek 16, který stanovil, že církve musejí 

hospodařit podle státem schválených rozpočtů. Rovněž hospodaření s finančními prostředky 

mělo být státem kontrolováno. Faktem je, že tento článek nebyl v případě církví nijak 

výjimečný, neboť hospodářství celé země bylo v tu dobu centrálně plánované. Všechny 

náboženské komunity měly za povinnost předložit Lidovému shromáždění do tří měsíců od 

začátku platnosti dekretu návrh stanov, které mělo Lidové shromáždění posoudit (Článek 35). 

Bez schválení stanov nebyla existence jednotlivých církví myslitelná. Posledním zásadním 

krokem pro získání naprosté kontroly státu nad církvemi bylo ustanovení v Článku 36, podle 

kterého musejí náboženské komunity do dvou měsíců od schválení zákona předložit 
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ministerské radě seznam všech funkcionářů. Dekret vstoupil v platnost ihned (Článek 37), tedy 

na konci listopadu 1949. 133  

 Dekret O náboženských komunitách z roku 1949 byl jedním z nejvýraznějších zásahů 

do života všech čtyř náboženských komunit v zemi. Jeho cílem bylo dosáhnout naprosté 

kontroly nad klérem a zpřetrhat jeho kontakty s cizinou. Následující měsíce byly ve znamení 

jednání mezi zástupci státu a jednotlivých církví o konkrétním znění stanov, jejichž schválení 

Lidovým shromážděním bylo nutnou podmínkou vydání zákona o statutu jednotlivých 

náboženských komunit. Je jasné, že při navrhování stanov musely jejich tvůrci brát ohled na 

všechny nároky vyplývající z Dekretu o náboženských komunitách. Je tedy zřejmé, že 

církevní vyjednavači při jednání s komunistickými úředníky neměli příliš velký manévrovací 

prostor. Pozice státu byla ulehčena i tím, že v tuto dobu bylo mezi nejvyššími představiteli 

jednotlivých církví mnoho těch, kteří byli ochotni se státem spolupracovat. Příkladem 

takového člověka byl Pashko Vodica v čele albánské pravoslavné církve. Byla to právě 

pravoslavná církev, která jako první přistoupila na státem stanovené podmínky. Dne 5. dubna 

1950 vláda zveřejnila dekret O schválení statusu „Albánské autokefální ortodoxní církve“.134 

Ta se pod Vodicovým vedením stávala stále více závislejší na moskevském patriarchátu. 

Ve stejný den vláda rovněž vydala dekret, ve kterém schválila statut „Albánské bektášské 

kongregace“.135 O necelý měsíc později, dne 4. května 1950, byl zveřejněním dekretu 

O schválení statusu „Albánského muslimského společenství“ potvrzen statut muslimské 

komunity.136 Nejsložitější jednání samozřejmě probíhalo mezi státem a katolickou církví. 

Tohoto obtížného jednání se za stát účastnil sám Mehmet Shehu, tehdejší ministr vnitra a muž 

číslo dvě albánské komunistické hierarchie. Za katolíky jednal monsignor Bernardin Shllaku, 

jeden z mála představitelů vysokého katolického kléru, který byl dosud na svobodě. Dne 26. 

června roku 1951 se ve Shkodře konalo shromáždění zástupců katolické církve, na kterém 

Shllaku představil návrh stanov, který mu na jednání předložil sám Mehmet Shehu. Podle 

tohoto návrhu neměla mít „Národní katolická církev“ žádné právní, ekonomické a politické 

vztahy s Vatikánem a úkolem kléru mělo být rozvíjet oddanost k lidové moci. Zároveň prý 

Shehu katolického vyjednavače informoval, že vláda očekává vymanění katolické církve 

                                                 
133 Projekt – Dekret – Ligjë mbi komunitetet fetare; „Zëri i Popullit“, 27.11.1949. 
134 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 399. 
135 Tamtéž. 
136 Tamtéž, str. 401. 
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z vlivu Vatikánu. Na straně druhé ale přímo nevyloučil uchování alespoň duchovních vztahů 

s Vatikánem, bude-li jednání mezi oběma stranami zprostředkovávat stát. To se mělo týkat 

i jmenování nových biskupů. Shllaku trval na tom, že biskupy musí jmenovat Vatikán. 

Mehmet Shehu to přijal s podmínkou, že stát bude prostředníkem.137 Tento návrh byl nakonec 

přijat s nadějí, že stát sníží svoje represe a že své závazky dodrží. Mezi delegáty panoval 

strach, že v případě nepřijetí dojde k totálnímu kolapsu katolické církve v zemi. Dne 

30. července 1951 vláda schválila nový statut pro římsko-katolickou církev na základě 

pozitivního ohlasu zástupců na shromáždění katolické církve ve Shkodře. A tak i albánská 

katolická církev získala národní charakter a od tohoto dne mezi ní a Vatikánem neexistovaly 

téměř žádné organizační, politické, ani ekonomické vazby. Koordinace církevních otázek měla 

probíhat pouze prostřednictvím státního aparátu, stejně jako jmenování biskupů. Vatikán 

několikrát odmítl jmenovat do biskupských funkcí ty osoby, které byly až příliš ve spojení 

s komunistickou vládou. Arcibiskupem ve Shkodře byl jmenován Ernest M. Çoba a v Durrësu 

se arcibiskupem stal Pjetër Dema. Vatikán později jmenoval na návrh Çoby další biskupy – 

Antonina Fishtu a Nikollu Troshaniho.138  

 Stejně jako pravoslavná církev i muslimské sunnitské společenství se v 50. letech 

výrazně orientovalo na spolupráci se Sovětským svazem. Hlavní muftí, dosazený na své místo 

vládou, vedl v roce 1950 delegaci sunnitských duchovních do muslimských oblastí 

Sovětského svazu. Komunistický stát se muslimské duchovní rovněž pokusil využít pro 

rozšíření kontaktů se státy Blízkého východu.139 

2.2.2 Politické procesy 

 Během této druhé fáze, vlastně už na samotném jejím začátku, získala albánská státní 

moc absolutní kontrolu nad všemi církevními institucemi v zemi, jejichž činnost se jí podařilo 

značně omezit. Jakoby v této době i sama komunistická vláda přešla do jakési fáze dvě, ve 

které se nyní zaměřila na šíření protináboženské agitace ve veřejnosti! V novinách se začaly 

objevovat články snažící se vyvolat u veřejnosti negativní postoje vůči náboženství a tomu 

měly napomáhat také odborné knihy, které v té době vycházely. Tyto knihy představovaly 

marxisticko-leninské argumenty proti náboženství - mezi takové publikace patřily např. knihy 

                                                 
137 Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 376. 
138 Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 376. 
139 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 499. 
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vydané albánským ministerstvem školství a kultury s názvem „Existuje osud?“ (A ekziston 

fati?)140 či kniha „Lékařství a náboženství“ (Mjekësia dhe feja).141 Rovněž ve školách byla 

věnována značná pozornost šíření ateistické propagandy. Ta se stala součástí projevů různých 

stranických funkcionářů, ale běžnou byla i během politických školení organizovaných pro 

pracující v různých závodech.142 Přes vzrůstající tlak proti všem formám a praktikám 

náboženského života se represe vlády zatím příliš nedotýkaly obyčejných věřících a stejně 

jako fáze číslo jedna byla i druhá fáze zaměřená především na likvidaci nepohodlného kléru.  

 V lednu 1951, tedy v době schváleného statutu pro albánské muslimy, došlo k roztržce 

mezi představiteli albánských sunnitských muslimů a těmi, kteří se podíleli na spolupráci 

s vládou Envera Hoxhy. Duchovní vůdce opozice, vlorský muftí, byl na Hoxhův příkaz 

zavražděn, což umožnilo, aby se do čela albánských muslimů dostal Hafiz Musa Haxhi Ali, 

který s vládou úzce spolupracoval a který se zasadil o zintenzivnění kontaktů s muslimy 

v Sovětském svazu. Také ostatní nepohodlní duchovní byli odstraněni. Uvězněn byl dřívější 

hlavní muftí, Hafiz Sherif Dibra, či shkodërský muftí.143  

 Dne 23. srpna 1951 byl do pracovního tábora v Tepeleně na jihu země poslán jezuitský 

kněz a zároveň italský občan Giacomo Gardin, kterého policie zatkla už v srpnu 1945 

a poslala jej na 6 let do vězení. Giacomo Gardin přežil jak vězení, tak pobyt v pracovním 

táboře, a v srpnu 1955 byl spolu s dalšími vězněnými italskými občany repatriován do Itálie. 

Jako jeden z mála tak mohl v západním světě přinést svědectví o likvidaci katolické církve 

v Albánii a o mučení a nelidských podmínkách, které panovaly v albánských věznicích 

a lágrech.144 

 Politické procesy v zemi vždy odrážely aktuální zahraničně-politickou orientaci 

Albánie a jakýkoliv zvrat ve vztazích s dosavadními spojenci se velmi rychle projevil i na 

domácí politické scéně politickými čistkami na všech mocenských úrovních. Nejednou byly 

jako očerňující důkazy proti stranickým heretikům využity jejich kontakty s duchovními. 

Často však docházelo i k opačnému jevu, tedy že pro očernění nepohodlného kléru byly 

předkládány důkazy (ať už pravdivé či vykonstruované) o jejich napojení na „nepřátelskou“ 

                                                 
140 Leci, Thanas: A ekziston fati? Tiranë 1957. 
141 Selenica, Petrit: Mjekësia dhe feja, Tiranë 1957. 
142 Např. projev tajemnice ÚV Albánské strany práce (PPSh) Liri Belishové na téma rozvoje kultury na vesnici:  
Belishova, Liri: Mbi Zhvillimin e Mëtejshëm të Kulturës në Fshat; Konferenca Kombëtare për Zhvillimin e  
Mëtejshëm të Kulturës në Fshat (15-16 dhjetor 1959), Tiranë 1959, str. 44-135. 
143 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 418. 
144 Tamtéž, str. 413-414, 432, 498. 
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cizinu. Velmi dobře jsme to mohli sledovat v první fázi, kdy se přirozené napojení katolické 

církve na západní státy v čele s Vatikánem stalo velmi vážnou přitěžující okolností pro 

obviněné. V druhé fázi můžeme sledovat něco obdobného. Rok 1948 znamenal roztržku mezi 

Albánií a Jugoslávií a albánský severní soused se téměř ze dne na den stal úhlavním 

nepřítelem Hoxhovy vlády. V následujícím roce v zemi probíhalo mnoho politických procesů 

proti všem, kteří se zasazovali o úzkou spolupráci Albánie s Jugoslávií. Obětí těchto procesů 

se stali i nejvyšší straničtí představitelé, včetně Koçi Xoxeho, ministra vnitra a druhého 

nejvýznamnějšího představitele státu. Při kritice bývalého vrcholného představitele 

komunistického státu, spoluzakladatele strany, Tuka Jakovy, který byl po roztržce s Jugoslávií 

zbaven funkce místopředsedy vlády, komunistická propaganda využila jeho severoalbánského 

původu. Dva měsíce poté, co se Jakova na plénu ÚV PPSh v dubnu 1955 otevřeně postavil 

proti kultu osobnosti Envera Hoxhy, byl nařčen Enverem Hoxhou z podpory katolické 

církve.145 Podle Hoxhy měl Jakova dokonce finančně podporovat severoalbánského kněze 

z vesnice Boga Aleksandra Sirdaniho, který byl zatčen a zabit již v roce 1948.146 Tuk Jakova 

byl zanedlouho v soudním procesu odsouzen na 25 let odnětí svobody, ale po několika letech 

zemřel ve vězení za nevysvětlitelných okolností.147  

 V dubnu 1959 se ve Shkodře konal zinscenovaný proces proti skupině špionů ve 

službách Jugoslávie a mezi obviněnými bylo rovněž mnoho katolických duchovních – Ded 

Malaj, Gjon Marku, Konrat Gjelaj, Gjeto Luc Badashkaj, Gjon Simon Barubi, Lazër Simon 

Parubi, Lulash Tom Petali a Llesh Zef Toni. Všichni byli odsouzeni k trestu smrti.148 Někteří 

autoři tento proces dávají do souvislosti s požadavkem Nikity Chruščova, aby Albánie zlepšila 

své vztahy s Jugoslávií a započala přímá jednání s Titem. Tento proces snad měl ospravedlnit 

zmítavý postoj Tirany k vyjednávání s Jugoslávií.149 

 Druhá fáze útlaku náboženství končí začátkem 60. let, kdy Albánie prodělala další 

důležitý politický zvrat – roztržku se Sovětským svazem a postupné ochlazování vztahů 

s celým evropským socialistickým táborem. Toto poměrně dlouhé období bylo ve znamení 

pokračujících snah státu o eliminaci kléru a o naprosté ovládnutí náboženských společenství 

v Albánii. Dekret O náboženských komunitách z roku 1949 výrazně omezil svobodný život 

                                                 
145 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 451. 
146 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 492. 
147 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 451. 
148 Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.), str. 552. 
149 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 520. 
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a samostatnou existenci církví, ze kterých se po schválení statutu staly národní instituce. 

Nacionalizace církví ale rozhodně nepřinesla klid a možnost rozvíjet činnost byť 

v okleštěných podmínkách. Stát nesplnil ani to, k čemu se sám zavázal. Dotace církvím byly 

minimální a zcela nenaplněna zůstala dohoda o výchově kněží v seminářích vedených 

církvemi. Tyto semináře ani nebyly otevřeny. Zcela zřejmá byla snaha státu zasadit klín mezi 

církve a jejich věřící, kteří se každý den setkávali s mohutnou proticírkevní propagandou. 

Paradoxně právě v tomto období se Albánie konečně dočkala plného mezinárodního uznání, 

když se 15. prosince 1955 stala plnoprávným členem OSN a když i Albánie připojila svůj 

podpis k Deklaraci všeobecných lidských práv OSN, podle kterých stát mj. garantoval 

svobodu vyznání.150 

2.3 Třetí fáze – období do zákazu náboženství (1960-1967)  

 Třetí fáze vztahu mezi státem a církvemi pokrývá poměrně dlouhé období, které bylo 

pro Albánii dobou prohlubování politické i ekonomické izolace. Jedná se o období do roku 

1967, kdy vyvrcholil státem vedený postup proti náboženským institucím úplným přerušením 

činnosti církví. Na rozdíl od předcházejících dvou fází je tato třetí ve znamení snah 

politického vedení země zcela vymýtit náboženské vyznání u obyvatelstva. V roce 1967 došlo 

nejen k uzavření kostelů, klášterů a mešit, ale mimo zákon se dostalo rovněž samotné 

praktikování víry a držení náboženských předmětů. V období po roce 1967 pak můžeme 

sledovat „pouze“ pokračující protináboženskou agitaci namířenou proti prostým věřícím 

a pokračujícím v budování „prvního ateistického státu světa“. 

 Abychom lépe pochopili tuto fázi útlaku náboženství v Albánii, je nutné ozřejmit si 

v krátkosti rovněž širší politicko-hospodářský kontext, v němž se Albánie v 60. letech 

nacházela. Po roztržce se Sovětským svazem151 se Albánie stále více politicky i ekonomicky 

orientovala na maoistickou Čínu, která se až do druhé poloviny 70. let stala nejvýznamnějším 

albánským spojencem. Ani masivní čínská ekonomická pomoc nemohla zacelit rány, které 

albánské hospodářství utrpělo po přerušení hospodářské pomoci ze SSSR a výrazném omezení 

pomoci z dalších zemí sovětského bloku. Neuspokojivá hospodářská situace, „imperialisticko-

                                                 
150 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 515. 
151 Otevřený střet mezi Albánií a SSSR vypukl po poradě představitelů 81 komunistických stran v listopadu 1960 
v Moskvě, kdy Enver Hoxha obvinil sovětské představitele z opuštění leninské linie marxismu-leninismu,  
z kritiky J.V.Stalina, ze sbližování s Jugoslávií a ze „slabostí vůči americkému imperialismu“. Dne 3.12.1961  
oznámil SSSR přerušení veškerých styků s Tiranou; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), 
str. 465- 466. 
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revizionistické obklíčení“152 země a rostoucí apatie domácího obyvatelstva vedly albánské 

vedení v čele s Enverem Hoxhou k zavedení komplexního programu, který se měl opírat 

o „koncepci nepřetržitého rozvíjení revoluce a třídního boje.“153 V zahraničí se tento program 

nazýval „albánskou kulturní revolucí“ podle časové souslednosti a jistých podobností 

s čínskou kulturní revolucí.154 Hlavním cílem byl boj proti byrokratismu a mobilizace 

veřejnosti v překonávání hospodářských těžkostí země a v upevnění obranyschopnosti země. 

Současně mělo dojít k vystupňování revolučního úsilí obyvatel v boji za odstranění 

„buržoazních a revizionistických přežitků“ ve společnosti i ve vědomí a jednání jednotlivců. 

V praxi tato „albánská revoluce“ trvající od roku 1966 do začátku let 70. znamenala 

mj. snížení počtu úředníků asi o 50% a jejich zařazení do výrobního procesu, zrušení 

vojenských hodností, snížení počtu ministerstev, dokončení procesu kolektivizace, zrušení 

veškerého soukromého pozemkového vlastnictví a masivní organizování „dobrovolných“ 

mládežnických brigád, které byly využívány k těžkým pracím na venkově a k budování 

infrastruktury. Došlo také k zavedení povinné fyzické práce v délce jednoho měsíce v roce pro 

všechny občany nezabývající se manuální činností. Na ideologickém poli byla značná 

pozornost věnována právě boji za vykořenění náboženství z vědomí lidí a církví ze života 

země.155 

2.3.1 Oficiální kroky státu/legislativa 

 Začátkem 60. let 20. století se zdálo, že po přijetí statutu církví se napjatý vztah mezi 

církvemi a státem bude nadále uklidňovat. Avšak opak byl pravdou a stát i nadále intenzivně 

pracoval na dalším podrývání autority církví a na omezování jejich činnosti. Vedle toho státní 

instituce stále více pozornosti věnovaly snahám vykořenit náboženské cítění obyvatel 

a i nadále zintenzivňovaly protináboženskou agitaci. Místní organizace strany, zejména ve 

vesnických oblastech, dosáhly toho, že církevní mše se nesměly krýt s pracovní dobou 

obyvatel, která obvykle trvala od 6. hodiny ranní do pozdních odpoledních hodin, a od roku 

                                                 
152 Používání tohoto obratu bylo velmi rozšířené v albánském tisku (např.: „Vendi ynë…i rrethuar nga 
imperialistët e revizionistët“; Të punojmë, të jetojmë, dhe të mendojmë si revolucionarë, „Zëri i Popullit“, 
5.6.1966) a objevuje se rovněž u některých nealbánských historiků, např: Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny 
Albánie (c.d.), str. 472. 
153

Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 472. 
154 Tamtéž, str. 473. 
155

Tamtéž, str. 472. 
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1964 se bohoslužeb neměli účastnit úředníci a studenti.156 Došlo také k zintenzivnění 

ateistické výuky na školách a v novinách se objevovalo stále více protináboženských článků. 

Také v zahraničí se Albánie stále zřetelněji prezentovala jako nesmlouvavý odpůrce 

náboženství. Předzvěstí dalšího zostřování protináboženských postojů albánského 

komunistického vedení byla událost z 5. října roku 1965. Toho dne vystoupil ve Valném 

shromáždění OSN v New Yorku papež Pavel VI. Albánská delegace, jako jediná, papežovu 

řeč bojkotovala odchodem albánského zástupce ze sálu. Tento bojkot nebyl jen vyjádřením 

mimořádně špatných vztahů mezi Albánií a Vatikánem, ale zároveň vyjádřením celkového 

postoje albánského státu k náboženství.157 Tento postoj plně odpovídal právě začínající tzv. 

albánské kulturní revoluci (viz výše), která se velmi významně dotkla i náboženství. Jejím 

oficiálním posvěcením byla otevřená výzva ÚV PPSh ze dne 4. března 1966, adresovaná 

„komunistům, pracujícím, vojákům a důstojníkům“.158 Tato výzva s hesly „Pracujme, žijme 

a mysleme jako revolucionáři!“159 a „Budujme socialismus s krumpáčem v jedné a s puškou 

v druhé ruce!“160 stanovila hlavní oblasti, na které bude zaměřena pozornost „revolučního 

boje“, a vyzvala obyvatelstvo k uskromnění a k připravenosti přinést v boji osobní oběti. 

Tento směr poté potvrdil V. sjezd PPSh, který se konal v Tiraně ve dnech 1. až. 8. listopadu 

1966.  

 Církevních záležitostí se přímo dotkl až Hoxhův projev ze 6. února 1967, kdy na 

společném zasedání několika stranických organizací napadl a odsoudil různé negativní jevy 

vyskytující se v činnosti některých nezodpovědných stranických a státních funkcionářů 

i dalších členů strany a vyzval pracující nejen k otevřené kritice nedostatků a chyb, ale také 

k zesílení boje proti byrokratismu, proti buržoazním a revizionistickým vlivům a zejména 

proti konzervativním přežitkům. Mezi ně zařadil neplnoprávné postavení žen, zaostalé zvyky 

a náboženské vyznání.161 Tento projev byl důležitým podnětem k událostem, které se udály 

v Albánii během roku 1967, kdy v Albánii došlo k zákazu náboženství. Mimo jiné na něm 

Enver Hoxha měl vyzvat k zintenzivnění kulturního boje proti náboženským pověrám 

(besëtytni fetare) a pro postavení náboženského učení a náboženských praktik mimo zákon, 

                                                 
156  Simoni, I.: Persekutimi (c.d.), str. 378. 
157 Prifti, P.: Albania – Towards an Atheist Society (c.d.), str. 388. 
158 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 472. 
159 Të punojmë, të jetojmë, dhe të mendojmë si revolucionarë! „Zëri i Popullit“, 5.6.1966. 
160 Të ndërtojmë socializmin duke mbajtur në njerën dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën!; Tamtéž. 
161 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 475. 
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neboť náboženstvím všech Albánců je albánství (feja e të gjithë shqiptarëve është 

shqiptaria).162 Hoxhovy výzvy se chopila zejména mládež, která v následujících týdnech 

a měsících po celé zemi organizovala za asistence policie „spontánní“ akce namířené proti 

kléru a náboženským institucím.163 Důkazem toho, že se v žádném případě nejednalo 

o iniciativu lidových mas, jsou i některé interní dokumenty ÚV Albánské strany práce (PPSh). 

V těchto dokumentech je zcela jasně uveden záměr zničit církve a dokumenty vyzývají 

k dalšímu zesílení postupu proti duchovním.164 Výsledkem těchto snah bylo zavírání či ničení 

kostelů, klášterů a mešit. Údaje prozrazují, že uzavřeno bylo během roku 1967 všech 2 169 

církevních objektů, mnoho z nich bylo vystaveno vandalským útokům a mnoho sakrálních 

budov bylo dokonce zničeno.165 Z mnoha kostelů a mešit se staly sklady, obchody, ale také 

sportovní centra a kina. Zároveň se na vesnicích i ve městech organizovala shromáždění, 

na kterých docházelo k odsuzování duchovních a všech náboženských praktik. K tomu velmi 

vhodně posloužily jakési veřejné nástěnky, na které mohl každý napsat jakoukoliv kritiku 

na své kolegy a sousedy. Tyto revoluční „bleskovky“ (fletë-rrufe) byly obdobou podobných 

tabulí, které se používaly v Číně během kulturní revoluce.  

 Tato revoluční atmosféra nalezla brzy odezvu také ve výnosech, které měly 

legislativně stvrdit již existující stav. Téměř likvidačním zásahem bylo pro církve vydání 

dekretu číslo 4252 z 11. dubna 1967, podle kterého došlo ke znárodnění všeho nemovitého 

majetku, jenž nesloužil k obytným účelům. S tímto majetkem mohla nadále nakládat pouze 

místní samospráva.166 To se bezprostředně dotýkalo také církví, neboť jejich církevní objekty 

naplňovaly tuto charakteristiku. Ještě toho samého dne, tedy 11. dubna 1967, byl vydán dekret 

číslo 4263, podle kterého byly znárodněny rovněž zbylé obchody a podniky, které dosud 

zůstávaly v soukromém vlastnictví. Článek 2 tohoto dekretu znárodnil nemovitý majetek 

církví, byť článek vysloveně uváděl, že se to netýká budov, „kde jsou (církve) rozmístěny.“167 

                                                 
162 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 529. 
163 První takovou „spontánní“ akcí byly vandalské útoky na kostely a mešity v Durrësu, kterých se zúčastnili žáci     
a učitelé ze střední školy Naim Frashëri v Durrësu. Jejich příkladu poté následovaly další skupiny mládeže;   
Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 529. 
164 Jde např. o dokument z 27.2.1967, který je podepsán Enverem Hoxhou; Dokumente të arkivës së shtetit,  
http://www.youtube.com/watch?v=YLeqVgJQlO0 (16.1.2009). 
165 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 531. 
166 Dekret Nr. 4252, (11.4.1967) Mbi shtetëzimin e ndërtesave dhe të projeve në fshat në pronësi të personave  
privët që nuk banojnë në to; Qendra e Publikime Zyrtare, 
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%204252%20Datë%2011-04-1967.htm (16.1.2009). 
167 Dekret Nr. 4263 (11.4.1967) Mbi shtetëzimin e lokaleve që janë ndërtuar për ushtrim tregëtie, industrie,  
zejtarie ose profesioni, për zyra ose depo, të cilat janë pronë private, si edhe shtetëzimin e pasurisë së  
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V praxi však již několik let docházelo nejen k uzavírání kostelů a mešit, ale mnohdy ještě před 

rokem 1967 byly tyto objekty využívány jako vojenská nebo zemědělská skladiště. Poslední 

ránu náboženským komunitám uštědřila komunistická vláda v listopadu roku 1967, kdy byl 

vydán smutně proslulý dekret číslo 4337 z 23. listopadu 1967. Tento dekret anuloval dekrety 

o náboženských komunitách z 50. let (viz výše), které upravovaly postavení náboženských 

komunit v zemi. Anuloval rovněž dekret 743 – O náboženských komunitách z roku 1949, 

který stanovoval podmínky nutné pro pozdější schválení statusu církví.168 Anulováním výše 

zmíněných dekretů tak vlastně byla zrušena svoboda náboženského vyznání. Tu garantovaly 

dekrety, které stát v listopadu roku 1967 oficiálně zrušil.169 Anulováním dekretů 

o jednotlivých církvích ze začátku 50. let tak stát přestal uznávat jejich existenci. Vydání 

dekretu 4337 z 23. listopadu 1967 je obecně považováno za čin, kdy byly církve a náboženské 

praktiky postaveny mimo zákon a kdy se Albánie stala ateistickým státem. Uzavřením 

zbývajících kostelů a mešit, jejich částečným zbouráním či přetvořením k jiným účelům 

a zařazením zbylých duchovních do výroby tak vyvrcholily protináboženské kroky vedené 

špičkami albánského komunistického státu nejen proti náboženským institucím v zemi, ale 

v poslední fázi i proti samotným věřícím. Stát tedy nejen několikaletou praxí, ale i legislativně 

znemožnil fungování církví.  

2.4 Čtvrtá fáze - Albánie ateistickým státem (1967-1990) 

 Paradoxem však je, že ještě dalších devět let byla v platnosti ústava z roku 1946 

(upravená v roce 1950), která obsahovala formuli o svobodě náboženského vyznání. Teprve až 

v roce 1976, kdy Albánie přijala novou ústavu, byl i nejvyšší právní normou státu zakotven 

zákaz náboženství. Ústava byla přijata v době, kdy Albánie ukončila těsnou spolupráci 

s Čínou, tedy v začátku mezinárodně-politické izolace země. Nová ústava měla zakotvit nejen 

„revoluční“ změny, kterých Albánie dosáhla v uplynulých letech, měla hlavně potvrdit 

principy, na které se Albánie nyní spoléhala. Ústava přejmenovala zemi na Albánskou 

                                                                                                                                                         
palujtëshme të komuniteteve fetare; Qendra e Publikimeve Zyrtare,  
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%204263%20Datë%2011-04-1967.htm (16.1.2009). 
168 Dekret Nr. 4337 (13.11.1967) Mbi çfuqizimin e disa dekreteve; Qendra e Publikimeve Zyrtare,  
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%204337%20Datë%2013-11-1967.htm (16.1.2009). 
169 Někteří autoři, jako např. Erwin Jacques, uvádějí, že dekret 4337 z roku 1967 vedle anulování dekretů  
týkajících se náboženských komunit vysloveně zakázal praktikování náboženských obřadů a stanovil za  
porušení tohoto nařízení tvrdé tresty, text samotného dekretu 4337 – tak, jak je uveřejněn na internetových  
stránkách Centra pro úřední výnosy (Qendra e Publikimeve Zyrtare) Albánské republiky – tuto skutečnost  
nepotvrzuje.  
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socialistickou lidovou republiku170 (RPSSh) a podle ústavy byla Albánie státem diktatury 

proletariátu (Článek 2) opírající se o vlastní síly.171 Text ústavy výslovně deklaroval Albánii 

jako ateistický stát. Už samotná preambule uvádí, že Albánie „strhla základy náboženských 

obskurností.“172 Náboženských záležitostí se dále týkaly dva ústavní články. Podle Článku 37 

stát neuznával žádnou církev a podporoval a rozvíjel ateistickou propagandu, která měla 

pomoci k nastolení vědeckého marxistického pohledu na svět.173 Podle Článku 55 bylo 

zakázáno vytvářet organizace fašistického, antidemokratického, náboženského 

a antisocialistického charakteru a zároveň byly zakázané činnosti a propaganda tohoto 

druhu.174 Podle trestního zákoníku bylo na jakékoliv praktikování víry nahlíženo podle § 55 

(Agitace a propaganda proti státu) a za tuto činnost hrozil trest odnětí svobody od tří do deseti 

let. V případě vážných následků takové činnosti hrozil trest odnětí svobody na více než 10 let 

nebo dokonce trest smrti.175 

 Nařízení z roku 1975 rovněž ukládalo občanům povinnost změnit do konce roku 1976 

jméno a příjmení, pokud ta byla uznána za nevhodná z politického, ideologického a morálního 

hlediska.176 Toto nařízení bylo namířeno především proti užívání tradičních křesťanských či 

muslimských jmen. Týkalo se zejména čerstvě narozených dětí, ale v některých případech byli 

nuceni změnit své jméno i dospělí. Změn se dočkala i mnohá místní jména. Např. vesnice 

„Shënkoll“ (Svatý Nikola) dostala název „Ylli i Kuq“ (Rudá hvězda).  

                                                 
170 Článek 1 Ústavy ALSR; Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë, „Zëri i Popullit“, 
29.11.1976 
171 Hradečný, Pavel; Hladký, Ladislav: Dějiny Albánie, str. 488. 
172 Preambule Ústavy ALSR; Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste e Shqipërisë, „Zëri i Popullit“,  
29.11.1976. 
173 Článek 37 Ústavy ALSR; Tamtéž. 
174 Článek 55 Ústavy ALSR; Tamtéž. 
175 Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë,  
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj%20Nr%205591%20Datë%2015-06-1977.htm (16.1.2009). 
176 Dekret Nr. 5339 (23.9.1975) Mbi ndërimin e emrave dhe të mbiemrave të papërstatshëm; Qendra e  
Publikimeve Zyrtare,  
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Dekret%20Nr%205339%20Datë%2023-09-1975.htm (16.1.2009). 
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2.4.1 Politické procesy 

 Jak bylo uvedeno, vyostření protináboženské propagandy v druhé polovině 60. let 

20. století se tentokrát zaměřilo nejen na odstranění zbývajícího kléru, ale také na samotné 

věřící. Ti, kteří se své víry nechtěli vzdát, tak mohli činit pouze v utajení a pod hrozbou trestu. 

Nejen že stát uzavřel všechny kostely a mešity, ale postihoval rovněž samotné projevy víry. 

Prakticky ihned po zákazu náboženství v roce 1967 až do pádu komunismu docházelo 

k zatýkání bývalých duchovních, kteří v tajnosti sloužili mše, i tajných věřících.  

 V únoru 1972 byl popraven čtyřiasedmdesátiletý katolický kněz Shtjefën Kurti ze 

Shkodry. Policie jej zatkla ihned v roce 1967, když protestoval proti ničení kostelů. Tehdy 

dostal trest 16 let odnětí svobody. Ve vězeňském táboře se na něj v roce 1972 obrátila jedna 

žena s žádostí, aby tajně pokřtil její dítě. Za tento čin byl kněz odsouzen k trestu smrti 

a přísnému trestu neunikla ani matka dítěte.177 Stejný osud potkal v květnu 1980 rovněž 

katolického kněze Ndoce Luliho, který byl zabit policií poté, co v tajnosti pokřtil dvojčata 

svých blízkých příbuzných. Matka dětí byla poslána na 8 let do pracovního tábora.178 

 O tom, že po roce 1967 zůstalo na svobodě vskutku velice málo duchovních, svědčí 

i osudy dvou významných zástupců církve – Ernesta Çoby, bývalého katolického biskupa ze 

Shkodry a Damiana Konobneshiho, osmdesátileté hlavy albánské pravoslavné církve. Çoba, 

který se do vězení dostal ihned po uzavření kostelů v roce 1967, byl 15. dubna 1979 ubit 

dozorci v pracovním táboře, neboť byl vypátrán jako organizátor tajné velikonoční mše. 

Ti z vězňů, kteří se mše zúčastnili, byli zbiti a necháni o hladu.179 Konobneshi byl zabit 

v listopadu 1973 rovněž za tajné sloužení mše.180 

 Velmi tvrdé tresty postihovaly také ty, kteří v tajnosti přechovávali sakrální předměty 

nebo písemnosti, zejména Bibli a Korán, nemluvě o těch, kteří protestovali proti uzavření 

kostelů. V roce 1977 byl ke 12 letům odnětí svobody odsouzen bývalý kněz Fran Mark Gjini 

za přechovávání Bible a dalších církevních písemností.181 Na rozdíl od ostatních států 

východní Evropy, nebyla ani 80. léta v Albánii obdobím politického uvolnění a stíhání všech 

projevů víry pokračovalo prakticky až do smrti Envera Hoxhy v roce 1985 a do pádu 

                                                 
177 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 629. 
178 Tamtéž, str. 638. 
179 Tamtéž. 
180 Tamtéž, str. 631. 
181 Tamtéž, str. 552. 
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komunismu v roce 1991. Mohli bychom i nadále pokračovat ve výčtu odsouzených a procesů, 

které probíhaly až do roku 1990, avšak byl by to jen další výčet jmen a obvinění, která se stále 

opakovala. Je však zjevné, že počty odsouzených byly poměrně značné a že se nejednalo 

pouze o katolíky. Na straně druhé je nutné konstatovat, že i po roce 1967 postupovala 

albánská tajná policie nejpřísněji právě proti skrytým katolíkům. Komunismus se v Albánii 

začal hroutit až během roku 1990. Až tehdy došlo ke zrušení zákazu náboženství v zemi. 

Začátek posledního desetiletí 20. století byl na jedné straně ve znamení kolapsu albánského 

státu, jeho ekonomiky a masivní emigrace Albánců do Itálie a Řecka, zároveň však znamenal 

obnovení náboženských svobod v plném rozsahu. Začátek nové éry náboženských svobod 

Albánců a církví potvrdila návštěva Matky Terezy a papeže Jana Pavla II. v Albánii v roce 

1993. 

 

 V této kapitole jsme se zabývali vztahem mezi státem a církvemi a viděli jsme 

postupné zostřování tohoto vztahu, které dospělo až do úplného zákazu náboženství v Albánii. 

Ústavními články, které tuto skutečnost v roce 1976 stvrdily, učinily z Albánie jedinou zemi 

světa, která se definovala jako ateistický stát. Dlouhé období od konce druhé světové války do 

roku 1990 si vyžádalo stovky popravených, internovaných a uvězněných duchovních 

i věřících a uzavření všech náboženských institucí.  
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3. Náboženství nástrojem a objektem propagandy 
 V minulé kapitole jsme si nastínili vývoj vztahu mezi albánským socialistickým 

státem a náboženskými komunitami v zemi. Postoj státu k církvím můžeme od skončení druhé 

světové války v Albánii charakterizovat jako značně napjatý, který v roce 1967 vyvrcholil 

zákazem činnosti všech církví v Albánii a postavením náboženských praktik mimo zákon. 

Tato země se tak v roce 1967 de facto a v roce 1976 také de iure stala prvním ateistickým 

státem na světě.  

V této části se zaměříme na sledování protináboženské propagandy, kterou od svého 

nástupu k moci v roce 1944 rozvíjel albánský komunistický stát v čele s Enverem Hoxhou. 

Albánský stát tehdy samozřejmě plně ovládal tisk i rozhlas a veškeré odborné publikace, 

novinové články, romány, povídky, filmy, ale také karikatury mohly být zveřejněny jen 

s posvěcením dobových censorů. Tiskoviny tak vlastně jen rozšiřovaly oficiální postoje 

stranického vedení. Nyní se budeme zabývat tím, jak albánský komunistický režim proti 

církvím a proti náboženskému vyznání obyvatel argumentoval a jakým způsobem se tak 

pokusil zpřetrhat vazby Albánců k jednotlivým církvím a odstranit religiozitu z jejich života. 

Tuto problematiku rozdělíme tématicky na několik částí podle toho, jak byly církve 

a náboženství v Albánii prezentovány. V rámci této kapitoly se rovněž budeme zabývat tím, 

čím albánský ateistický stát nahradil tradiční religiozitu a povšimneme si i toho, jakým 

způsobem se stát stavěl k vlastní minulosti, která byla s náboženským vyznáním a církvemi 

spjata. V závěru této části se pokusíme připomenout podmínky, které mohly přispět k tomu, že 

právě v Albánii byl postup komunistického státu proti náboženství ve srovnání s dalšími 

zeměmi východní Evropy tak tvrdý a nesmlouvavý. 

3.1 Náboženství ve službách nepřátel Albánie 

 Už od počátku své protináboženské kampaně se albánský komunistický stát snažil 

zdiskreditovat církve tím, že je často spojoval s politickou činností sousedních nepřátelských 

zemí a s činností domácích zrádců. Podle těchto představ byly církve v Albánii jakousi pátou 

kolonou, která rozvíjela podvratnou protistátní činnost, jejímž cílem bylo svržení lidové vlády 

a nastolení kapitalismu.  

Obdobně jako v jiných socialistických zemích východní Evropy byl i albánskou 

komunistickou propagandou z vazeb na politické nepřátele spojován především Vatikán, tedy 
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katolická církev. V předchozí kapitole již bylo uvedeno, že právě katolická církev se kvůli 

svým tradičním vazbám na západní demokratický svět stala tou nejvíce pronásledovanou 

církví v zemi. Spojení katolické církve s Vatikánem, potažmo s Itálií, bylo státem na jedné 

straně využito jako záminka k ostrému postupu proti katolickému kléru, na straně druhé je ale 

zjevné, že provázanost katolické církve se západním světem byla nejvyššími stranickými 

představiteli vnímána jako skutečné ohrožení jejich vlastních mocenských 

pozic. V zobrazování církve, obzvláště té katolické, jako nepřítele jistě značně napomohlo 

napojení některých domácích quislingovských představitelů z dob italské a německé okupace 

na církevní instituce.  

 Velmi ostré útoky zaměřené proti Vatikánu, které obecněji spojovaly náboženství 

s politikou, se objevovaly zejména na konci 40. let, kdy byly v zemi stále živé vzpomínky na 

válečné utrpení a škody. Tyto často až nenávistné články, karikatury, povídky a hesla měly 

podnítit odpor proti zahraničním a především domácím nepřátelům, proti kterým se v této 

době v celé zemi konaly zinscenované soudní procesy. Tyto procesy se dotkly hlavně 

katolické církve a znamenaly prakticky likvidaci jezuitského a františkánského řádu v Albánii. 

V době, kdy v zemi docházelo k zatýkání a popravám duchovních, byla všudypřítomná 

proticírkevní propaganda nezbytnou součástí této politiky a sloužila k vysvětlení tohoto 

postupu a samozřejmě také k získání podpory mezi obyvatelstvem. V karikaturách z konce 

40. a ze začátku 50. let se velmi často objevovaly kresby katolických kněží, jejichž sutanu 

zdobily symboly dolaru nebo hákového kříže. V satirickém týdeníku Hosteni z konce 40. let 

takto zobrazený kněz např. exkomunikuje československé katolíky, komunisty, za použití 

církevní formule „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“, kde Otec je zobrazen jako 

kapitalista z Wall Streetu, Syn jako bůh války Mars a Duch svatý jako atomová bomba (viz 

obr. 1).182 V jiném čísle je postava katolického kněze součástí kapely složené 

z fašistů a imperialistů, kteří hrají na počest přijetí republikánské ústavy v Itálii (viz obr. 3).183 

V jednom dobovém článku k konce 40. let se můžeme dočíst: „Vatikán byl a stále je hnízdem 

těch nejkrutějších nepřátel lidu. Je to země, odkud se řídí ty nejtemnější plány na zotročení 

lidu. Vatikán je nejspolehlivějším podporovatelem angloamerických imperialistických 

válečných štváčů a jejich satelitů, stal se útočištěm válečných zločinců a zrádců lidu a všech 

                                                 
182 Hosteni, 24.7.1949. 
183 Hosteni, 17.2.1953. 
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těch, ke kterým lid pociťuje odpor a proti kterým bez slitování bojuje, neboť nikdo jiný dosud 

lidu nezpůsobil větší utrpení.“184 Tento i další podobné články tak pomáhaly podněcovat 

atmosféru strachu, atmosféru ohrožení a nutnost nelítostného postupu, s jakým se proti těmto 

nebezpečným nepřátelům musí zakročit. Neboť nezakročit by mohlo z pohledu 

komunistických stranických představitelů znamenat nejen ohrožení lidové moci, ale 

v nebezpečí by se mohla ocitnout samotná nezávislost země. Zároveň tyto texty sloužily 

k ospravedlnění toho, k čemu se albánské stranické vedení odhodlalo, tedy k postupné 

likvidaci církví a zákazu náboženského vyznání. Snahou rovněž bylo vyvolat dojem, že 

nepřátelská činnost církve není ničím novým, ale že až komunistický stát dokáže této hrozbě 

efektivně čelit: „Vysoký katolický klérus, s rozkazy a podporou z Vatikánu – pevnosti 

mezinárodní reakce a úhlavního nepřítele demokratického tábora a Sovětského svazu – 

pokračuje ve své protilidové a protinárodní činnosti i po osvobození. Sněmy a kostely, kde se 

lid modlil, se staly centry, odkud se řídily plány na odstranění lidové moci a atentáty proti naší 

národní nezávislosti.“185  

 Je-li řeč o době konce 40. let, tedy o období první fáze postupu proti náboženství (viz 

předchozí kapitola), víme už, že v tomto období byla persekuce zaměřena především proti 

náboženským institucím, nikoliv ještě proti samotnému náboženskému vyznání obyvatelstva. 

Z mnohých dobových dokumentů vyplývá, že se komunistický stát sám stavěl do pozice 

ochránce svobody náboženství, který však odhodlaně brání propojování církví s politikou 

a zejména využívání náboženství a církví k nepřátelské činnosti západních zemí: „Kdo je 

v naší zemi pronásledován z důvodu svých náboženských názorů? Nikdo. Stát nezasahoval 

a nebude nikdy zasahovat do svobody svědomí a vyznání. Ale náš stát bude sledovat a zasáhne 

proti všem těm, kteří se pod maskou církve a náboženství snaží odloučit církev od lidu 

a postavit ji proti němu s cílem obrátit církev v nástroj útisku ve prospěch imperialismu.“186 

                                                 
184 „Vatikani ka qenë dhe vazhdon të jetë çerdhja e armiqve më të egër të popujve. Ai është vendi ku kurdisen 
planet më të errëta për skllavërimin e popujve. Vatikani është herë mbështetje më e sigurtë e luftënxitësve 
imperialistë ameriko-anglezë dhe sateliteteve të tyre, është bërë straha e kriminelëve të luftës e tradhëtareve të 
popujve, e të gjithë atyre që populli i neverit dhe i lufton pa mëshirë, pse këta i kanë shkaktuar popullit kurdoherë 
mjeri më të mëdha.”; „Zëri i Popullit“, konec 40. let, http://www.youtube.com/watch?v=9qKmePNg-9s, 
(11.12.2008). 
185 „Kleri i lartë katolik, me urdhërat dhe me nxitjen e Vatikanit, kështjellë e reaksionit ndërkombëtar  dhe armik 
i  betuar i Bashkimit Sovjetik, vazhdoi veprimtarinë e tij antipopullore dhe antikombëtare edhe pas çlirimit. 
Kuvëndet dhe kishat ku falej populli ishin këthyer në qendra ku kurdiseshin plane për të rrëzuar Pushtetin 
e Popullit dhe atentate kundra independencës sonë nacionale.”; Shteti dhe kisha, „Zëri i Popullit“, 27.11.1947. 
186 „Kush në vëndin tonë është ndjekur për shkak të opioneve të tij fetare? Asnjë. Shteti nuk ka prekur dhe nuk do 
të preki kurrë lirinë e ndërgjegjes dhe të besimit. Por Shteti ynë do të ndjeki dhe do të godasë të gjithë ata që 
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Tyto věty jsou samozřejmě v ostrém rozporu se skutečností, vždyť právě v den, kdy tento text 

vyšel (27.11.1949) v nejrozšířenějším stranickém deníku Zëri i Popullit, byl zveřejněn Dekret 

o náboženských komunitách, který znamenal významný zásah do činnosti všech 

náboženských komunit v zemi. Až neuvěřitelně může znít poslední citovaná věta, ve které je 

stát popsán v roli ochránce církve proti všem nepřátelům, kteří chtějí církev obrátit proti lidu. 

Kroky, které stát na sklonku 40. let 20. století proti církvím podnikal, vedly právě 

k oddělování církví od věřících a dalo by se říct, že právě to bylo cílem nejvyššího stranického 

aparátu, který v církvích spatřoval ideologickou a do určité míry také mocenskou konkurenci. 

Všechny dobové karikatury a články byly vůči církvím velmi kritické a jejich spojování 

s fašismem a nepřátelskými zeměmi mělo vyvolat nedůvěru obyvatel k duchovním 

a církevním institucím.  

 Někdy stát využil církve naopak k podpoře a ospravedlnění svých politických kroků. 

Vedle naprosté kontroly nad tiskem k tomu samozřejmě bylo zapotřebí i jisté ochoty zástupců 

církví ke spolupráci s komunistickými představiteli státu. Tato druhá podmínka byla splněna 

zejména po vydání Dekretu o náboženských komunitách na konci roku 1949, kdy stát získal 

kontrolu nad výběrem církevních činitelů. Za situace, kdy se stát zbavil nepohodlných 

duchovních a na jejich místa dosadil ty, kteří s komunistickou vládou buď přímo 

sympatizovali (jako např. hlava albánské pravoslavné církve Paisi Vodica), nebo alespoň 

nekladli velký odpor, bylo možné vyvolat dojem, že reformy zaváděné státem mají nejen 

podporu lidu, ale i institucí, kterých se tyto reformy bezprostředně týkaly. Tak se stalo 

i v souvislosti s vydáním Dekretu 743, který určoval podmínky, které jednotlivé církve musely 

splnit, aby stát schválil jejich status. V roce 1950 se v Tiraně konal kongres bektášského 

bratrstva, na kterém jeho vedení plně spolupracující s komunistickou vládou přivítalo návrh 

statutu, který byl navržen v souladu s výše zmíněným dekretem. V novinovém článku o tomto 

kongresu se pak můžeme dočíst: „Potom předseda albánské bektášské komunity, kryegjysh 

Ahmet Myftar Dede, přednesl referát o důležitosti kongresu, který schválí statut bektášské 

komunity, a o úkolech, které momentálně stojí před všemi bektáši v naší zemi. Také podotkl, že 

schválení statusu je v souladu s reálnými a proveditelnými předpoklady, které slouží komunitě. 

                                                                                                                                                         
duke përdorur maskën e kishës dhe të fesë do të përpiqen të çkëpusin kishën nga populli dhe ta drejtojnë kundra 
tij, ta këthente kishën në një vegël shtypje në favor të imperializmit.“; Shteti dhe kisha, „Zëri i Popullit“, 
27.11.1947. 
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Podotkl, že nyní všechny staleté sny bektášské komunity vidí jako realizovatelné. Jejich 

dosažení by však nebylo možné bez existence lidové moci.“187 

 Náboženství se stalo důležitou součástí politického a ideologického boje nejen na 

počátku komunistické vlády ve 40. letech 20. století. V této době využili straničtí ideologové 

vazby především katolické církve na Vatikán k celkové diskreditaci církví, ale i opačně 

k diskreditaci nepřátelských zemí – tedy především USA, Velké Británie a od roku 1949 také 

Jugoslávie. S proměnou politických poměrů se měnila i propaganda využívající pro politické 

cíle téma náboženství a církví. Přitom stále platí, že stejně jako ve 40. či 50. letech bylo 

i později spojování náboženství s nepřátelskými státy a režimy dvojsečné. Na jedné straně 

bylo náboženství využito k diskreditaci politických odpůrců, na straně druhé byly kontakty 

církví s nepřáteli využity k diskreditaci církví. Zatímco do začátku 60. let patřily mezi vnější 

nepřátele Albánie západní země a Jugoslávie s Řeckem, po roztržce se Sovětským svazem 

a východním blokem se albánská propaganda zaměřila i proti těmto zemím, které byly ještě 

donedávna spojenci. Také v případě protisovětských útoků byly často používány církve, 

zejména ta katolická. Argumentace proti Sovětskému svazu s využitím církví šla přitom ruku 

v ruce s celkovým postojem Albánie k tomuto bývalému spojenci. Z pohledu albánských 

komunistů Sovětský svaz zradil své původní stalinské ideologické pozice a začal se v mnoha 

ohledech přibližovat západním zemím. Odklon Sovětského svazu od původní a jediné 

„správné“ politiky ukazoval albánský stalinistický stát mj. právě na vztahu k Vatikánu 

a k církvím obecně, neboť doba 60. let – zejména jejich druhá polovina – byla zaměřena nejen 

proti diskreditaci církevních institucí, ale rovněž samotných náboženských principů. To vše 

bylo možné využít k ideologickému boji jak proti Západu, tak proti Východu: „Sovětští 

revizionisté ne bez účelu – místo aby bojovali proti náboženství - nalezli cestu ke spolupráci 

s ním. Oni, jako všechny protilidové útočné kliky, pomáhají a povzbuzují šíření a konsolidaci 

náboženství.“188 V dobovém albánském tisku se vedle pochybností, že Sovětský svaz skutečně 

                                                 
187 „Pastaj Kryetari i Komunitetit Bektashian Shqiptar, Kryegjyshi Botëror Ahmet Myftar Dede mbajti referimin 
mbi rëndësinë e Kongresit i cili do të aprovojë statutin e Komunitetit Bektashian dhe mbi detyrat që u dalin për 
momentin aktual gjithë bektashive të vendit tonë. Gjithashtu ay vuri në dukje se në hartimin e statutit është patur  
 parasysh që dispozitat të jenë reale, të zbatueshme që ti shërbejnë Komunitetit. Ay vuri në dukje se tashti shihen 
të realizuara të gjitha ëndërat shekullore të bektashianëve, të cilat nuk munt të arriheshin pa ekzistencën e   
Pushtetit Popullor.“; Në Tiranë u mbloth Kongresi i V-të Bektashian, „Zëri i Popullit“, 18.4.1950. 
188 „Revizionistët sovjetikë jo pa qëllim, në vend që të luftojnë fenë, kanë gjetur rrugën e bashkëpunimit me të. 
Ata, si gjithë klikat sunduese antipopullore, ndihmojnë dhe inkurajojnë përhapjen dhe konsolidimin e fesë.“; Në 
luftën për të çrrënjosur paragjykimet fetare dhe zakonet prapanike, organizata e Frontit luan një rol të 
rëndësishëm, „Zëri i Popullit“, 23.9.1967. 
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má zájem na odstranění náboženství z veřejného života, objevovaly ostré útoky proti jeho 

vazbám na Vatikán. V jednom článku z roku 1967 stojí: „Za příkladu chruščovovské kliky 

Brežněv-Kosigin, která nejen že neodhaluje obskurní a ďábelskou činnost Vatikánu, ale 

uznává ji, udržuje s ním stále kontakt a má v úmyslu navázat s ním také diplomatické styky, 

také další revizionistické kliky ve východní Evropě pospíchají, aby nezůstaly pozadu. Naopak, 

poskytují náboženství a činnosti kléru ve svých zemích široké propagandistické pole.“189 Tato 

ukázka mj. dokládá, že v Albánii na rozdíl od jiných zemí východního bloku nedošlo po celou 

dobu vlády komunistického režimu k prakticky k žádným reformám a k politickému 

a společenskému uvolňování. Jisté uvolňování poměrů ve východní Evropě nenechala 

albánská strana bez povšimnutí a vystavila je ostré kritice. Vrcholem této nekompromisní 

kampaně byl v 60. letech vznik představy o „imperialisticko-revizionistickém obklíčení“190 

Albánie. Komunistická vláda v Tiraně využívala jakékoliv příležitosti, aby dokázala 

spolupráci mezi oběma nepřátelskými bloky tehdejšího bipolárního světa, což jí sloužilo 

k upevňování vlastních politických postojů před světem i před vlastními občany. Přerušení 

diplomatických vztahů se Sovětským svazem, vystoupení Albánie z Varšavské smlouvy po 

okupaci Československa v roce 1968 a orientace země na maoistickou Čínu tak byly 

prezentovány jako pevnost albánských postojů a naopak Sovětský svaz se svými satelity byl 

obviňován ze zrady svých ideologických pozic. V tomto propagandistickém boji sehrál 

důležitou roli postoj Sovětského svazu k náboženství a jeho politika k Vatikánu. Právě 

kontakty SSSR s Vatikánem posloužily jako důkaz vzájemného přibližování obou pro Albánii 

nepřátelských světů v čele s USA a SSSR. Vatikán byl albánskými novináři nazýván „centrem 

výměny zkušeností politické a ideologické diverze“191 a o sovětské politice se psalo 

následujícím způsobem: „Ale Chruščov a jeho následovníci, kteří zradili revoluční leninskou 

politiku sovětského státu a kteří běží cestou kontrarevoluce, znovunastolení kapitalismu 

                                                 
189  „Nën shembullin e klikës hrushoviane të Brezhnjev-Kosiginit, e cila jo vetëm që nuk e demaskon veprimtarinë 
obskurantiste dhe djallëzore të Vatikanit, por e njeh, mban vazhdimisht lidhje dhe synon të vendosë edhe 
marrëdhënie diplomatikem e të, edhe klikat e tjera revizioniste të Evropës lindore shpejtojnë të mos qëndrojnë  
pas në këtë drejtim. Përkundrazi, ata i japin fushë të gjerë propagandimit të fesë dhe veprimtarisë së klerit në  
vendet e tyre.“; Vatikani, një nga qendrat e bashkëpunimit kundërrevolucionar me revizionistët sovjetikë dhe  
imperialistët amerikane, „Zëri i Popullit“, 16.3.1971. 
190 Enver Hoxha ve svém projevu z 30. září 1965 např. použil výraz „imperialisticko-revizionistická svatá 
aliance“ (aleanca e shenjtë imperialisto-revizioniste); Hoxha, Enver: Raporte e fjalime 1965-1966, Tirana 1971, 
str. 125. 
191 „Qendër shkëmbimi të eksperiencës së diverzionit politik dhe ideologjik“; Papa i Romës përpiqet të shpetojë  
 kapitalizmin nga urrejtja e popujve dhe furtuna e revolucionit, „Zëri i Popullit“, 7.4.1967. 
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v Sovětském svazu a integrace s kapitalistickým systémem, se sbližují a objímají s úhlavními 

nepřáteli sovětské vlády a socialismu, mezi nimiž je také Vatikán, a otevřeně tím pošlapávají 

pokyny Lenina, který řekl: ,Všechna dnešní náboženství a církve, všechny druhy náboženských 

komunit a organizací marxismus chápe vždy jako orgány buržoazní reakce, které ochraňují 

vykořisťování a matení dělnické třídy.‘“192
 

 Přizpůsobivost vnímání role církví aktuálním zahraničně-politickým podmínkám 

a aktuálním albánským spojencům se samozřejmě odrazila i v tom, že Albánie v druhé 

polovině 60. let silně kritizovala protičínské postoje sovětského bloku a naopak se velmi 

zastávala čínské politiky. V albánském tisku se pravidelně objevovaly útoky proti Vatikánu 

a papežovi. Papežův proslov ve Valném shromáždění OSN v roce 1965 byl považován za 

výraz podpory „agresivní politice prezidenta Johnsona“ a papežova návštěva Indie byla 

vnímaná jako podpora „významného amerického spojence v protičínské politice“.193  

O účelovosti proticírkevní propagandy, která se mj. stala prostředkem útoků Albánie 

proti jejím politickým a ideologickým nepřátelům, svědčí dále změna, která nastala v albánské 

politice v polovině 70. let 20. století a která vyvrcholila albánsko-čínskou roztržkou 

a přerušením vztahů mezi oběma zeměmi v roce 1978. Stejně jako v případě Sovětského svazu 

v 60. letech začala být také Čína albánským vedením v 70. letech kritizována z nepevnosti 

svých ideologických postojů a z kontaktů s nepřáteli – zejména s USA a Jugoslávií. Tato 

změna se samozřejmě ihned zobrazila ve vnímání náboženství. Zatímco do albánsko-čínské 

roztržky sloužila náboženská tématika jako vhodný propagandistický nástroj proti USA 

i Sovětskému svazu, po přerušení vztahů s Čínou téma náboženství posloužilo rovněž jako 

prostředek útoku proti Číně. V roce 1979 v Albánii vyšly dva svazky Hoxhových deníkových 

zápisů, které se nějakým způsobem vztahovaly k Číně a které ukazovaly „prozíravost 

albánského nejvyššího státního vedení“ a postupnou zradu ze strany bývalého čínského 

spojence. Jeden ze zápisků se týká také náboženství: „Čínská propaganda otevřeně naznačuje, 

že náboženství v Číně není potíráno, a proto mluví o náboženských oslavách, o Velikonocích, 

                                                 
192 „Por Hrushovi dhe pasardhësit e tij që tradhëtuan politikën revolucionare leniniste të shtetit sovjetik e po ecin 
me vrap në rrugën e kundërrevolucionit, të rivendosjes së kapitalizmit në Bashkimin Sovjetik e të integrimit me 
sistemin kapitalist, po afrohen e qafohen me armiqtë me të betuar të pushtetit sovjetik e të socializmit, midis tyre  
edhe me Vatikanin, duke shkelur hapur porosinë e Leninit që thoshte: ,Të gjitha fetë dhe kishat e sotme, të gjitha  
llojet e komuniteteve dhe organizatave fetare marksizmi i konsideron gjithënjë si organe të reaksionit borgjez, që  
mbrojnë shfrytëzimin dhe trullosin klasën punëtore.‘“; Papa i Romës përpiqet të shpetojë kapitalizmin nga  
urrejtja e popujve dhe furtuna e revolucionit, „Zëri i Popullit“, 7.4.1967. 
193 Tamtéž. 
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Bajramu, o mších a kněžích v pekingských kostelech a mešitách. Xinhua uvedla, že 

v pekingských mešitách se okázale slavil svátek Bajram, kterého se zúčastnili všichni 

velvyslanci muslimských zemích akreditovaných v Číně. Pokračuje tak politická linie, kdy se 

Čína před světem ukazuje jako součást třetího světa, podporující Araby, muslimy a jejich 

náboženství. Vskutku velcí lidé (zastánci) principů!!!“194 Tuto ironickou poznámku na adresu 

Číny, která byla albánskou stranou kritizována za podporu náboženských obřadů v zemi a za 

podporu, kterou Čína poskytuje muslimským zemím, pronesl sám Enver Hoxha. Avšak byl to 

právě Enver Hoxha, který silně kritizoval papežovu návštěvu Jeruzaléma v 60. letech a který 

vnímal papežovu cestu do svaté země jako vyjádření podpory Vatikánu Izraeli proti 

„bratrským arabským a muslimským národům.“195 Tuto kritiku však pronesl v roce 1965, tedy 

v době před úplným zákazem náboženství v Albánii a v době nejvřelejších albánsko-čínských 

vztahů. I to opět jen dokládá, že komunistická vláda v Albánii účelně využívala náboženskou 

tématiku pro své politické cíle. Již jen samotný fakt, že se Hoxha zastával muslimů na 

Blízkém východě a přitom ve vlastní zemi dělal vše proto, aby znemožnil praktikování 

jakéhokoliv náboženství, ukazuje pouze politický účel jeho prohlášení. Výše uvedený úryvek 

kritizující Čínu však pochází až z roku 1973, tedy z doby, kdy byla všechna náboženství 

v zemi postavena mimo zákon. A i když Albánie i nadále podporovala arabské státy, nemohli 

si její představitelé již dovolit používat téma náboženství na jejich podporu.  

Vedle spojování náboženství s nepřátelskou politikou cizích států můžeme sledovat 

také snahu albánské propagandy představovat náboženství jako nedílnou součást 

kapitalistického západního ekonomického a politického systému. V něm měla víra v Boha 

ospravedlnit třídní nerovnost a obohacování vládnoucích vrstev. V jedné dobové knize se lze 

dočíst: „Idealističtí ideologové a buržoazní reakce říkají, že šťastní mohou být jen někteří lidé, 

že bohatými mohou být jen některé vybrané skupiny lidí. Tento pohled v naší zemi kázaly před 

osvobozením feudálně-buržoazní utlačující třídy, které, aby ospravedlnily svoji moc, 

                                                 
194 „The Chinese propaganda openly implies that religion is not combated in China and that is why it speaks 
about masses and prayers in the churches and mosques in Peking. Hsinhua reported that Bairam was celebrated 
with pomp in the mosques of Peking and all the ambassadors of the Moslem countries accredited to China took 
part. The line of showing the world that China is part of third world, that is supports the Arabs and the Moslems 
and their religion, is continuing! Great men of principle!!!“; Hoxha, Enver: Reflections on China II, Tiranë 
1979. 
195 „…popujve vëllezër arabë e muslimanë“; Hoxha, Enver: Raporte e fjalime 1965–1966, Tiranë 1971, str. 125. 
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obohacování a svůj pohodlný život, říkaly, že každý má svůj osud určen Bohem.“196 Vůbec 

bylo náboženství chápáno jako prostředek, pomocí kterého se tyto síly mohou v Albánii udržet 

při životě. Opět tak albánská propaganda zdůrazňovala politické pozadí činnosti církví, které 

pro Albánii mělo znamenat ohrožení. Církve tak vlastně měly být něčím nepřirozeným, 

umělým, co sloužilo jen zájmům cizinců: „Tyto zvyky nám tu nechali cizinci, kteří, aby zesílili 

a zůstali při životě, použili také náboženství.“197  

Církve byly režimem nezřídka zobrazeny také jako odpůrci nutných reforem v zemi. 

V době přijetí pozemkové reformy na konci 40. let stát církve představoval jako jedny 

z nejrozhodnějších odpůrců reforem, mezi kterými byli vedle církví bývalí velmoži a vlastníci 

půdy (bejové, alb. bejlerë), kulaci (alb. kulakët) a agenti angloamerického imperialismu 

(alb. agentët e imperializmit anglo-amerikanë).198  

Je nesporné, že propojování církví s politikou – ať už reálné nebo smyšlené – se stalo 

důležitou součástí albánského ideologického boje proti jeho vnitřním i vnějším nepřátelům 

a prostředkem k prezentaci politické linie, která byla i z pohledu ostatních socialistických zemí 

v Evropě poněkud extrémní.  

3.2 Náboženství symbolem včerejší Albánie 

Vedle spojování náboženství s nepřátelskou politikou a vedle jeho zobrazování jako 

nástroje k utlačování lidu se velmi často můžeme setkat s vnímáním náboženství jako něčeho, 

co bránilo pokroku země. Ten byl přitom měřítkem úspěšnosti komunistické vlády nejen 

v Albánii. Dobové dokumenty neustále porovnávaly ekonomickou situaci po převzetí moci 

komunisty s dobou před druhou světovou válkou a jakákoliv změna, která pomohla zlepšit 

životní podmínky obyvatel, byla vydávaná jako vítězství lidové moci. 

Albánie byla vždy zaostalou agrární zemí bez průmyslu a jeho masivní budování 

s pomocí východoevropských spojenců a později Číny jistě napomohlo k jisté modernizaci 

země. Reformy prováděné po druhé světové válce se zaměřovaly nejen na výstavbu nutné 

                                                 
196 „Ideologët idealistë dhe reaksionarë borgjezë thonë se të lumtur mund të bëhen vetëm disa persona, se të 
pasur mund të bëhen vetëm disa grupe të veçantë, të zgjedhur njerëzish. Këto pikëpamje në vandin tonë janë 
predikuar para çlirimit nga klasat sundonjëse feudalo-borgjeze, të cilat për të justifikuar sundimin e tyre, 
pasurimin dhe jetën e tyre të rehatëshme, thonin se secili ka fatin e tij të caktuar nga zoti.“; Leci, Thanas: A 
ekziston fati? Tiranë 1957, str. 9-10. 
197 „Këto zakone na i ka lanë të huejt, të cilët, për t´i forcue e mbajtun gjallë, kanë përdorë edhe fenë.“; Të heqim  
peshqeshet e lekët nëpër dasma dhe zakonin që vajzat të ndërpresin punën për disa muaj para dhe pas martesës,  
„Zëri i Popullit“, 16.3.1967. 
198 Buletin i Univerzitetit Shteteror të Tiranës, Seria Shkencat Shoqerore 1, Tiranë 1958, str. 23. 
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infrastruktury, na budování závodů lehkého i těžkého průmyslu a na modernizaci zemědělství, 

ale také na zvyšování životní úrovně obyvatelstva, zejména na venkově. Státem proklamovaný 

boj za zlepšení sociálních a kulturních podmínek na venkově však narážel na tradiční způsob 

života ve venkovských oblastech, kde větší autoritu než stát měly jednotlivé rodinné klany 

a starobylé zvyky a kde významnou roli v životě lidí hrálo rovněž náboženské vyznání. Již od 

svého nástupu k moci v roce 1944 podnikal albánský komunistický stát kroky směřující 

k rozbití těchto tradičních vazeb a stejně jako v případě boje proti zahraničním nepřátelům 

bylo náboženské téma využito i v kampani za emancipaci venkovské společnosti. Její součástí 

byl boj proti analfabetismu, boj za emancipaci žen a za zvyšování životní úrovně vesničanů. 

Nově vystavená kulturní střediska, zemědělská družstva s sebou na albánský venkov přinášela 

socialistický pohled na svět a znamenala posilování moci státu i v odlehlých oblastech země. 

Právě na venkově vláda narážela na silnou religiozitu obyvatel, která se již od počátku stala 

předmětem kritiky. Již během první fáze postupu státu proti náboženství se protináboženská 

agitace zaměřila nejen na propojování náboženství s politikou, ale také na spojování zbožnosti 

se zaostalostí. Komunistický tisk tak náboženství a církve zobrazoval jako hlavního viníka 

středověkých poměrů na albánském venkově a často zdůrazňoval náboženské pozadí nešvarů, 

od kterých se nová socialistická společnost měla oprostit.  

Stejně jako v případě spojení náboženství a politiky plnila i tato kampaň dva cíle 

zároveň. Za prvé bylo náboženství prostředkem k tomu, jak zdiskreditovat ty jevy, které byly 

komunistickou vládou pokládány za špatné (nerovnoprávné postavení žen ve společnosti, 

krevní msta atd.). Za druhé však bylo možné použít tyto jevy v argumentaci proti církvím 

a proti zbožnosti obecně. Držitelům moci se tím podařilo odstranit konkurenční mocenská 

střediska a styl života, který se nemohl slučovat s komunistickou představou centralizovaného 

státu a naprostou kontrolou nad životem obyvatel.  

A jak tedy konkrétně vypadal tento druh protináboženské agitace? Novinové články, 

odborné publikace a často i oficiální proslovy stranických představitelů (včetně Envera 

Hoxhy) se zabývaly situací na venkově a otevřeně kritizovaly jevy, proti kterým bylo nutné 

bojovat. Tyto jevy byly přitom velmi často dávány do souvislosti s náboženstvím. Některé 

dobové články popisují obtíže, se kterými se musela PPSh vypořádat. Mezi takové obtíže 

patřila právě silně zakořeněná víra v určitých regionech. Jistě nepřekvapí, že se často jednalo 

o katolické oblasti a silný vliv náboženství v takových oblastech byl jednoznačně spojován 
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s neutěšenou situací albánského venkova: „Stranická práce v okrese Lezha narážela na 

spoustu obtíží, zvláště na venkově, kde zapustil kořeny katolicismus. Byly zde dvě školy na 

přípravu katolických duchovních a v každé vesnici byli kněží, kteří každý den pěstovali a šířili 

ve vědomí lidu náboženský jed a kde náboženské obskurnosti byly podporovány temnotou 

a zaostalostí vesničana, které byly rovněž  důsledkem náboženství“199 

Drtivá většina těchto článků, zejména během druhé a třetí fáze, však byla namířena 

obecně proti náboženskému vyznání. I když nelze konstatovat, že zcela zmizela agitace 

především proti katolické církvi založená na politických souvislostech, rozhodně ubylo 

podobných útoků namířených jen proti jedné náboženské komunitě v zemi. Ve třetí fázi, 

zejména kolem roku 1967 a po něm, totiž stát jasně deklaroval cíl vymýtit z vědomí obyvatel 

jejich náboženské vyznání. Státem ovládaná média však tento záměr dokázala poměrně 

obratně zamaskovat. Onou zástěrkou byly právě sociálně-kulturní jevy, které nebyly v souladu 

se záměrem vládnoucí Albánské strany práce (PPSh) přeměnit zaostalou agrární zemi 

v moderní socialistický stát. Nová socialistická společnost tak z pohledu dobových ideologů 

stála před úkolem zbavit se starých škodlivých zvyků, jejichž existence a rozšíření byly 

způsobeny škodlivým vlivem náboženství: „U nás se náboženství nemohlo rozvinout ve formu 

vynikajícího filosofického světonázoru, ale je úzce spjato se zvyky, tradicemi a způsobem 

života. Náboženství zapustilo svůj jed do radostí a smutků, do všech všedních stránek lidského 

života od narození až do smrti.“200 Od těchto zvyků se měl socialistický člověk emancipovat. 

Jedním z hlavních zmiňovaných jevů bylo neutěšené postavení albánských žen, jejichž 

osud byl v tradiční albánské společnosti zcela v rukou mužů – nejprve otců a bratrů, kteří bez 

ohledu na vůli dívky rozhodovali o tom, za koho se žena provdá, a později manžela a jeho 

rodiny. Odstranění nerovnoprávného postavení žen ve společnosti patřilo mezi hlavní cíle 

modernizace albánské společnosti. Smyslem této modernizace bylo zapojení všech obyvatel 

země do výstavby socialismu. Není třeba připomínat, že stát tím rovněž usiloval o další 

                                                 
199 „Në rrethin e Lezhës, kryesisht në fshat, ku katolicizmi kishte hedhur rrënjë, ku kishte dy shkolla për 
përgatitjen e klerikëve katolikë, ku pothuajse në çdo fshat kishte priftërinj, të cilët kultivonin dhe mbillnin çdo 
ditë helmin e fesë në ndërgjegjen e popullit, ku obskurantizmi fetar mbështetej në errësirën, prapambetjen e 
fshatarit, që po ashtu ishte edhe pasojë e fesë, paraqiteshin mjaft e vështirësi për punën e partisë.“; Ta 
themellojmë me tej luftën kundër ideologjisë fetare, „Zëri i Popullit“, 18.10.1968. 
200 „Tek ne feja nuk mundi të zhvillohej në forman e një botëkuptimi filozofik të stërholluar, por ajo është 
mpleksur ngushtë me zakonet, tradiat dhe menyrën e jetesës, ka futur helmin e saj në gëzimet e hidhërimet, në të 
gjitha çfaqjet e përditëshme të jetës së njeriut, që nga lindja deri në vdekje.“; Në luftën për të çrrënjosur 
paragjykimet fetare dhe zakonet prapanike, organizata e Frontit luan një rol të rëndësishëm, „Zëri i Popullit“, 
23.9.1967. 
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posílení své moci, k čemuž mělo přispět omezení autority rodinných klanů. K tomu, aby se 

ženy mohly stát součástí nové společnosti, bylo nutné rozbít tradiční uspořádání albánské 

vesnické rodiny, ve kterém se ženy nijak nezapojovaly do veřejných záležitostí, staraly se 

pouze o chod domácnosti a nechaly za sebe rozhodovat pouze muže. V dobových materiálech 

můžeme často nalézt požadavky různého druhu. Jedním z nich byl požadavek žen na právo 

zapojit se do pracovního procesu. Tyto kampaně probíhaly formou otevřených dopisů mladých 

emancipovaných žen, které si díky absolvování školní docházky uvědomovaly situaci 

albánských žen. Tyto již emancipované ženy vyzývaly další ženy a celou společnost, aby se 

zřekly tradičního způsobu života. Oporou jim přitom měla být PPSh a potřeby vlasti. Státem 

kontrolovaný tisk tyto „iniciativy zdola“ plně podporoval. Nejčastěji se požadavky žen týkaly 

následujících opatření: 

1. ženy neměly být drženy doma a neměly chodit zahalené jako dříve201 

2. ženy měly přesvědčovat své rodiče, aby se vzdali starých způsobů života202 

3. ženy měly začít pracovat tam, kde je potřebuje strana a vlast203 

4. také ženy se měly zapojit do dobrovolnických prací na lokální i národní úrovni204 

5. ženy se měly zapojit do boje proti náboženským předsudkům a zvykům.205 

Kromě boje se zaostalostí venkova, která neměla v Evropě obdoby, lze za výše zmíněnými 

směry, kterými se měla ubírat ženská emancipace v socialistické Albánii, sledovat také 

ekonomickou rovinu. Po roztržce Albánie se sovětským blokem v 60. letech 20. století došlo 

v zemi k rozvíjení tzv. permanentní revoluce, která spočívala v mobilizaci celé společnosti 

k dokončení průmyslových a zemědělských projektů, které již nemohly být podporovány 

Sovětským svazem a dalšími zeměmi východní Evropy. Cílem permanentní revoluce bylo mj. 

dosažení ekonomické soběstačnosti země, která se stále více izolovala od okolního světa. 

Ekonomické souvislosti můžeme sledovat i na dalším často zmiňovaném problému, který 

souvisel s emancipací žen. Tímto problémem byly svatby a zásnuby. Podle zvyků 

dodržovaných zejména v odlehlých horských oblastech docházelo k zásnubám dívek a chlapců 

v jejich velmi mladém věku a bez ohledu na jejich vůli. Zásnuby a svatby přitom byly velice 

nákladné, stejně jako věno, se kterým ženy vstupovaly do manželství. Toho všeho se měli 

                                                 
201 Vajzat nuk do të mbyllen në shtëpi, por do të punojnë ku të ketë nevojë Atdheu, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
202 Tamtéž. 
203 Tamtéž. 
204 Tamtéž. 
205 Tamtéž. 



68 

Albánci vzdát a pomoci tak albánskému hospodářství. Podle jedné dobové výzvy Organizace 

mládeže uveřejněné pod názvem „S úsporami z věna vesnice ušetří kolem 100 000 leků 

za rok“ si dívky s sebou k manželovi měly přinést jen opravdu ty nejnutnější věci a rodiny již 

neměly připravovat věno podle starých zvyků. Kromě toho výzva obsahuje požadavek 

na skromné svatební hostiny.206 Vedle ekonomických souvislostí vidíme, že výzvy 

ke konkrétním krokům proti utlačování žen obsahovaly rovněž výzvy k odstranění 

náboženských vlivů ve společnosti, které tak byly chápány jako podhoubí všech 

společenských nešvarů. Aby se tedy socialistická společnost mohla účinně vypořádat 

s nákladnými svatbami, provdáváním dívek v mladém věku, jejich zahalováním atp., bylo 

nutné vypořádat se nejprve s původcem těchto jevů – tedy bylo nutné vymýtit náboženské 

rituály z života lidí. V tomto duchu se vyslovují i delegátky místních i celostátních kongresů 

Albánského svazu žen (BGSH): „Konference potvrdila, že organizace Svazu žen v okrese 

Elbasan (…) vyburcovaly všechny ženy ve městě a na venkově, aby v ohni spálily všechny 

zaostalé zvyky a náboženské předsudky a aby na sebe vzaly sérii revolučních iniciativ (…) 

Bylo zrušeno 400 zásnub lidí nízkého věku (…) svatby s velkými výdaji byly nahrazeny 

lidovými svatbami.“207 Tisk také často popisoval konkrétní případy dívek, kterým jejich rodina 

bránila v účasti na veřejném životě. Případy „zmařených šancí“ měly zesílit odpor ke starým 

škodlivým tradicím a zintenzivnit vůli obyvatel proti takovým jevům bojovat. Příkladem jedné 

takové „zmařené šance“ byl případ vesnické dívky Jany Bërdufi ze střední Albánie. Tato dívka 

se zúčastnila brigády na stavbě železnice mezi městy Rrogozhinë a Fier. Po skončení brigády 

se vrátila do své vesnice, kde místní organizace Svazu žen zorganizovala setkání vesnických 

dívek, na kterém Jana Bërdufi vyprávěla o své účasti na brigádě. Jana tak byla v novinách 

popisována jako uvědomělá mladá dívka, která vyslyšela výzvy k zapojení dívek do výstavby 

země. Její příběh ale z pohledu stranických činovníků skončil špatně. Její rodiče ji bez ohledu 

na její názor provdali za muže, se kterým se ani neznala. Její příběh byl v novinách zakončen 

                                                 
206 Me kursimet nga paja, fshati do të ketë çdo vit rreth 100.000 lekë kursime, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
207  „Konferenca vërejti se organizatat e bashkimit të grave të rrethit të Elbasanit (…) kanë ngritur në këmbë 
gjithë gratë e qytetit dhe të fshatit për të djegur me zjarr të gjitha zakonet prapanike e paragjykimet fetare dhe 
kanë marrë një serë inisiativash revolucionare (…) U prishën 400 fejesa në moshë të vogël, (…) dasmat me 
shpenzime  të tepërta u zëvëndësuan me dasma popullore.“; Lufta kundër zakoneve prapanike dhe emancipuji 
i plotë i gruas duhen çuar deri në fund, „Zëri i Popullit“, 23.9.1967. 
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kritickou poznámkou na adresu místní organizace Svazu žen: „A to se stalo před nosem 

komunistů a organizace žen.“208 

Na příkladu emancipace žen jsme mohli sledovat, jak albánský komunistický stát 

zobrazoval zaostalost venkova jako důsledek špatných tradic a zvyků, které měly náboženské 

pozadí. Nebylo to však jen téma ženské emancipace, které nabídlo prostor ke kritice 

náboženství a ke kritice zaostalosti venkova. S podobnou argumentací je možné se setkat i při 

popisování poměrů, které na albánském venkově vládly. Náboženství podle stranických 

ideologů stálo v pozadí nejen nerovnoprávnosti mezi muži a ženami, ale bylo rovněž příčinou 

neutěšených životních podmínek, ve kterých žili lidé na vesnici. Novinové články nabádaly 

vesničany, aby jedli u stolu a ne na zemi, aby používali příbor a aby více dbali na osobní 

hygienu a na úklid v domě a aby každý člen domácnosti měl vlastní postel.209 Velmi ostře 

albánská státní moc zakročovala proti případům krevní msty, která byla rozšířena zejména 

v severních horských oblastech a jejíž pravidla se řídila podle středověkých zákoníků, které 

do jisté míry nahrazovaly chybějící státní autoritu. Jak tyto kampaně souvisely 

s náboženstvím? Samozřejmě, že nepoužívání příboru a mýdla nebylo ani albánskými 

komunisty chápáno jako přímý důsledek náboženského života obyvatel. Tyto fenomény byly 

považovány za následky ekonomického, politického a sociálního útisku, který venkov uvrhl 

do chudoby, nevědomosti, nevzdělanosti a nekulturnosti. Nedostatek vzdělání pak otevřel 

cesty fanatismu, který vyvěral z náboženských představ o světě.210 Náboženství tak bylo spíše 

symbolem těchto zvyků, které byly popisovány jako špatné a staré, a náboženství bylo 

vnímáno jako prapor konservatismu, který bránil pokroku. V tomto duchu jsou psány i výzvy 

k odstranění těchto zaostalých zvyků. Příkladem je závazek 800 vesničanů z východní Albánie 

zveřejněný v roce 1967. Vesničané se v otevřeném dopise adresovaném Enveru Hoxhovi 

zavazují, že se vzdají těchto špatných zvyků a že budou usilovat o zlepšení sociálních 

a hygienických poměrů v jejich vsi. Ve výzvě mj. píší: „Také my v našem kraji jsme se 

odhodlali bojovat proti každé věci, která brání našemu pokroku vpřed, proti každé zbytečné 

víře a předsudku, proti každému špatnému zvyku, který je v rozporu s normami života a naší 

                                                 
208 „Kjo ndodhi nën hundën e komunistëve dhe organizatës së gruas.“, Tamtéž. 
209 Për një jetesë më të kulturuar, për mbrojtjen e shëndetit të popullit, „Zëri i Popullit“, 7.6.1967. 
210 V tomto duchu jsou v dobovém tisku popisovány např. kořeny krevní msty; Buletin i Univerzitetit Shteteror të  
      Tiranës, Seria Shkencat shoqerore 3, Tiranë 1959, str. 159. 
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socialistické kultury.“211 Ještě jasněji je to vidět na podobném otevřeném dopisu, který je 

rovněž adresován nejvyššímu stranickému a státnímu představiteli Enveru Hoxhovi, v němž 

obyvatelé Delviny v jižní Albánii obviňují církve z podpory všeho zlého, co vesnice musela 

dlouhá léta snášet. Náboženství mělo pomáhat bohatým vlastníkům půdy – bejům a agům – 

a náboženství rovněž mělo podněcovat kriminalitu a krevní mstu: „Kostel a mešita, společně 

s beji a agy, obchodníky a lichváři, stejně jako s dalšími špatnými zvyky, které se na nás lepily 

od narození a neopustily nás ani po smrti, nám přinesly jen zlo (vyjádřeno sloven „černý“, 

„černota“). Ke kolika vraždám a znásilnění došlo v minulosti uprostřed našeho města (…) 

a tomu všemu žehnaly kostely a mešity!“212 

Z předcházejících ukázek je patrné, že jedním z hlavních argumentů albánské 

komunistické vlády proti náboženství bylo jeho spojování s celkovou zaostalostí albánské 

společnosti. Odsuzování tradičního způsobu života albánské vesnické společnosti a kritika 

zaostalosti a bídy se staly zároveň prostředkem prezentace pokroků, kterých dosáhla Albánie 

pod vedením Envera Hoxhy a Albánské strany práce (PPSh). Je nesporné, že centralizace 

moci a modernizace zaváděná albánským státem ve všech odvětvích do určité míry 

napomohly ke zlepšení životních podmínek Albánců. Tato modernizace s sebou přinesla 

na jedné straně odstranění lokálních mocenských autorit a tradičního způsobu života, na straně 

druhé se nesla ve znamení budování alespoň té nejnutnější infrastruktury – výstavby cest, 

silnic, škol a zdravotních středisek. Všechny tyto uskutečněné projekty samozřejmě byly 

propagandisticky využity k oslavě strany a komunistické vlády a posloužily k zesílení vlivu 

centrální moci v regionech. Mocenský aparát v Tiraně sám sebe prezentoval jako první 

lidovou vládu v dějinách Albánie, která je schopná vyvést zemi ze zaostalosti a učinit 

z Albánie moderní a racionálně fungující socialistický stát opírající se ve všech oblastech své 

existence o vědecké poznatky. To se samozřejmě promítlo i do propagandy. Albánská 

komunistická vláda se prezentovala jako budovatel „nové Albánie“, která se jasně vymezuje 

proti „staré Albánii“. „Nová Albánie“ byla zobrazována jako moderní, soběstačný a sociálně 

                                                 
211 „Edhe ne në lokelitetin tonë jemi ngritur në këmbë që të luftojmë kundër çdo gjëje që pengon ecjen tonë 
përpara, kundër çdo besimi të kotë dhe paragjykimi, kundër çdo zakoni të keq që është në kundërshtim me normat 
e jetës dhe të kulturës sonë socialiste.“ ; Për një jetesë më të kulturuar, për mbrojtjen e shëndetit të popullit, „Zëri 
i Popullit“, 7.6.1967. 
212 „Kisha e xhamia së bashku me beun e aganë, tregëtarin e fajdexhiun, si edhe gjithë zakonet e tjera të këqija  
që na ngjiteshin me të lindur e s´na ndaheshin edhe pas vdekjes, na kanë sjellë të zezat. Sa vrasje e përdhunime 
janë bërë në mes të qytetit tonë (…) dhe të gjitha këto kisha e xhamia i kanë bekuar!“; Qytetarët e Delvinës heqin 
dorë nga pronësia private mbi tokat, shtëpitë e tepërta, dyqanet, etj., „Zëri i Popullit“, 18.3.1967. 



71 

spravedlivý stát, zatímco „stará Albánie“ byla státem zaostalým a chudým, ve kterém 

docházelo k vykořisťování obyvatelstva málo početnou skupinou statkářů a jehož slabosti 

využívaly okolní státy jen pro své účely. Tento kontrast měl samozřejmě opět posloužit oslavě 

lidové moci v čele s Albánskou stranou práce. Byl zároveň jakýmsi varováním před tím, co by 

Albánii čekalo, kdyby v zemi došlo ke znovunastolení nekomunistické vlády, a nepochybně 

tento kontrast posloužil jako ospravedlnění nekompromisního boje proti všem a všemu, co by 

mohlo narušit budování socialistického státu. Stranická propaganda velmi často využívala 

úspěchů, kterých Albánie - často s vydatnou zahraniční pomocí - dosáhla po druhé světové 

válce. Tyto úspěchy skládající se většinou z výstavby průmyslu, ze zajištění základní lékařské 

péče, elektrifikace země a modernizace zemědělství a školství mohly být vnímány jako 

úspěchy jen ve srovnání s dobou před válkou, neboť ve většině zemí tehdejšího východního 

bloku tato základní infrastruktura existovala již dříve. Na posilování kontrastu mezi 

pokrokem, kterého země dosáhla pod komunistickým vedením, a zaostalostí, ve které Albánie 

dřímala během všech předchozích vlád, se samozřejmě také podílela náboženská tématika. 

Náboženství zůstávalo z pohledu albánských komunistů oním podhoubím, ze kterého vyrostlo 

vše zlé, s čím se musela moderní albánská společnost pracně vypořádat. Náboženství a z něho 

pramenící špatné tradice byly představovány jako vážné překážky, které bránily modernizaci 

země a společnosti. Albánská propaganda tak nezůstala pouze u samotného ztotožnění 

náboženství a zaostalosti, ale toto spojení často zdůrazňovala tím, že ukazovala, jaké konkrétní 

obtíže tyto staré jevy způsobují na cestě Albánie a Albánců k modernizaci. Tak jako se 

marxistická věda stala symbolem a jedinou zárukou šťastné budoucnosti, stalo se náboženství 

symbolem tmářství a zaostalosti. Náboženství mělo být vnímáno jako protipól života 

opírajícího se o nejmodernější poznatky vědy. Vztah mezi náboženstvím a vědou byl 

v dobovém tisku vždy zobrazován jako silně antagonistický a na toto téma v Albánii dokonce 

vyšlo několik knih. Jednou z nich je i útlá kniha „Lékařství a věda“,213 jejímž autorem byl 

Petrit Selenica. Lékařství zde zastupovalo vědu a na tématech spojených s medicínou kniha 

přináší důkazy o škodlivosti zvyků vyvěrajících z náboženských tradic. Zároveň autor 

popisuje obtíže, s nimiž se moderní lékařské metody musely vypořádat tam, kde mělo 

náboženství silné zázemí. Náboženské tradice jsou v knize popsány jako překážky, které 

člověku brání zapojit se do výstavby socialistického státu. Škodlivost těchto tradic sledovaná 

                                                 
213 Selenica, Petrit: Mjekësia dhe feja, Tiranë 1957. 
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zrakem medicíny (tedy vědeckého přístupu) je dokonce přirovnána k alkoholismu a tyto 

tradice jsou chápány jako dědictví kapitalismu: „V dnešní době, kdy dělníci v naší zemi 

vyvíjejí gigantickou práci ve výstavbě socialismu, zůstávají odpadky kapitalismu, jakými jsou 

náboženské předsudky, pověry a alkoholismus, překážkami na naší úspěšné cestě vpřed, 

a proto je nutné rozvíjet proti nim neústupný a trvalý boj.“214 Na jiném místě je zdůrazněna 

konzervativnost věřících lidí, kteří nechtějí věřit moderní medicíně a kteří dávají přednost 

modlitbám a léčbě pomocí různých „šarlatánských“ obřadů.215 Dobové knihy a články 

považovaly tyto jevy pro lidského jedince nejen za zbytečné, neboť ve skutečnosti nemohou 

nemoci vyléčit, především byly vnímány jako škodlivé pro celou společnost. Neboť nemocný 

člověk, který neléčí účinně svoji nemoc, se nemůže rychle zařadit zpět do pracovního procesu 

a navíc svojí nemocí ohrožuje i ostatní. Právě škodlivé následky, které takové „nerozumné“ 

počínání lidí může způsobit albánské ekonomice, se staly hlavním argumentem pro to, proč 

bylo nutné proti těmto jevům bojovat. Náboženství tak vlastně způsobovalo i ekonomické 

škody a to byl bezpochyby velmi silný argument, který mohl být ze strany albánských 

komunistů využit proti věřícím a proti církevním institucím. Ekonomické škody způsobené 

vinou náboženských vlivů však podle albánské propagandy nebyly způsobeny jen primitivní 

a neúčinnou léčbou nemocí. Cílem kritiky se staly rovněž náboženské obřady, při kterých se 

konaly nákladné hostiny, a náboženské svátky, při kterých lidé drželi půst a nechodili do 

práce: „Víme, že existuje mnoho náboženských svátků. Tyto svátky byly a ještě dnes stále jsou 

zdrojem komplikací pro lidské zdraví a způsobují zemi velké ekonomické škody. V měsíci srpnu 

se např. v tékji na hoře Tomori porážejí tisíce kusů dobytka jako náboženské oběti.“216 

Z tohoto i dalších podobných úryvků je patrný opět důraz na ekonomické škody, které 

způsobovalo nesmyslné plýtvání a zbytečné ohrožování zdraví pracujících obyvatel.  

Kontrast mezi „starou“ a „novou“ Albánií pomohl ospravedlnit protináboženskou 

kampaň vedenou státem. Albánský stát se tak před vlastními obyvateli prezentoval jako 

ochránce jejich zdraví a jejich majetku, který své racionální počínání opírá o nejnovější 

                                                 
214 „Në kohën e sotëshme, kur punonjësit e vendit tonë po zhvillojnë një punë gjigande për ndërtimin e 
socializmit, si paragjykimet fetare, supersticionet, alkolizmi  janë pengesa në shkuarjen tonë me sukses përpara, 
prandaj kundër tyre duhet zhvilluar një luftë këmbëngulese dhe e vazhdueshme.”; Selenica, P.: Mjekësia dhe feja 
(c.d.), str. 4. 
215 Tamtéž, str. 8, 13. 
216 „Si dihet ka festa të shumta fetare. Këto festa kanë qenë dhe janë akoma dhe sot burim për çregullimi e 
shëndetit të njerëzve dhe i sjellin një dëm të math ekonomisë së vendit. Kështu p.sh. në muajin Gusht në teqen e 
Tomorrit theren me mijra bagëti si kurbanë.”; Tamtéž, str. 11. 
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vědecké poznatky. Stát tak svým občanům nabízel přitažlivou možnost zvýšení jejich životní 

úrovně, avšak odmítnutí státem prosazované osvěty nebylo prakticky možné. Cenou za jisté 

zlepšení ekonomických, sociálních a kulturních poměrů v zemi ale byla naprostá podřízenost 

obyvatel státní autoritě, která svoji legitimitut dokazovala jistým kulturně-ekonomickým 

rozvojem zvýrazněném na kontrastu se zaostalostí vycházející z náboženských tradic. 

3.3 Vědecká argumentace proti náboženství a cesty k jeho odstranění 

Až dosud jsme se zabývali způsoby, jakými byly v socialistické Albánii diskreditovány 

jednotlivé náboženské komunity a způsoby argumentace proti náboženským tradicím. 

Z předcházejících dvou podkapitol je zjevné, že náboženství bylo z pohledu albánských 

komunistů vnímáno jako „pátá kolona“ vnějších a vnitřních nepřátel lidové vlády. Z jejich 

pohledu tedy šlo o ideologii, která se do země rozšířila z ciziny a která sloužila jako 

ospravedlnění politického, sociálního a kulturního útlaku albánského národa. Kromě toho bylo 

náboženství prezentováno jako symbol zaostalosti, která byla v souladu se zájmy cizích států 

usilujících o kontrolu nad albánským územím.  

V této podkapitole budeme sledovat, jakými způsoby chtěli albánští straničtí 

ideologové náboženství vymýtit. Ještě předtím je však dobré uvést, jaké další vědecké 

argumenty měly protináboženské tažení v Albánii ospravedlnit.  

Argumenty albánských ideologů vycházely z marxistické vědy založené 

na dialektickém materialismu a pohledem tohoto filosofického směru se rovněž dotýkaly 

náboženství. Náboženství se stalo symbolem zaostalosti a protikladem fungování společnosti 

v moderním socialistickém státě a bylo považováno za nejprimitivnější formu ideliasmu. 

Vědecké chápání světa a stát založený na krocích podnikaných na základě logických úvah 

nemohly nikdy nalézt smír s učením, které nabízelo odlišný výklad fungování světa. Marxisté 

nemohli připustit, že by chod světa neměl pod kontrolou člověk a zásahy vyšší moci byly 

považovány jen za hrozbu, kterou vymysleli příslušníci těch společenských vrstev, které 

vykořisťovaly chudý a nevzdělaný lid. Z mnoha článků a knih je patrná snaha zvýraznit 

materialismus jako pokrokový směr opírající se o vědecké poznání, v jehož rozšíření vždy 

bránilo náboženské tmářství zneužívané pro politické a ekonomické cíle úzké skupiny 

společnosti: „Historie vývoje vědy je historií boje pokrokových materialistických idejí proti 

reakcionářským idealistickým idejím, které zahrnovaly také náboženství jako nejprimitivnější 
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formu idealismu.“217 To je velmi dobře patrné na statích věnovaným vzniku a vývoji 

náboženství. Z pohledu marxistů bylo náboženství něčím již překonaným, co svoji úlohu již 

dávno splnilo. Podle nich mělo náboženství určitý smysl v předvědeckých dobách, kdy si lidé 

nedokázali vysvětlit přírodní jevy, se kterými se každodenně setkávali: „Náboženství je 

historickou záležitostí. Zrodilo se v určité etapě historického vývoje. Náboženské předsudky se 

v lidských hlavách vyvinuly postupně jako fantastické představy o přírodních silách, které 

vládly v jejich každodenním životě.“218Bouřka, která zapalovala a ničila, povodně, sucha, 

silné vichřice, kroupy atp. způsobovaly člověku velká neštěstí. Člověk se snažil zachránit od 

působení přírodních sil tím, že jim přisoudil nadpřirozené vlastnosti.“219 V moderní době však 

již náboženství ztratilo svůj význam, neboť člověk byl díky rozvoji vědy schopen porozumět 

přírodním úkazům. Nejen že moderní člověk dokázal porozumět objektivním příčinám 

přírodních i společenských jevů, ale tyto jevy dokázala moderní společnost sama ovlivňovat. 

V tomto duchu psali doboví marxističtí autoři o původní roli náboženství. Všimněme si, že je 

zde opět zmíněn společenský pokrok, kterého lidstvo muselo dosáhnout, aby se mohlo 

osvobodit od zaostalých představ a myšlenkových směrů. Náboženství a náboženský život byl 

tedy považován za relikt dávné minulosti, neboť to bylo lpění na něčem, co už dávno ztratilo 

svůj smysl. Kontrast mezi modernitou, reprezentovanou marxistickou vědou, a zaostalostí, 

symbolizovanou náboženstvím, je opět velmi patrný.  

Albánským autorům protináboženských knih a článků, stejně jako jejich kolegům 

v Sovětském svazu a v dalších evropských sovětských satelitech, rozhodně nestačilo 

zobrazovat náboženství jako jakýsi myšlenkový systém, který pomáhal v dávné minulosti 

lidem s orientací ve světě. Mnohem důležitější byl z pohledu proticírkevní propagandy 

moment, kdy se náboženství stalo nedílnou součástí politických a ekonomických cílů úzké 

společenské elity, která využívala obyvatelstvo jen pro své obohacení a pro udržení moci. To 

se ale mělo udát až v pozdější době, kdy již člověk nebyl tak nevědomý a bezmocný proti 

přírodním jevům, a náboženství se touto chvílí stalo prostředkem k obelhávání a podmanění 

                                                 
217 „Historia e zhvillimit të shkencës është vetë historia e luftës së ideve përparimtare, materialiste kundër ideve 
reaksionare, idealiste, duke përfshirë këtu edhe fenë si forma më primitive e idealizmit.“; Selenica, P.: Mjekësia 
dhe feja (c.d.), str. 4-5.  
218 „Feja është një çfaqje historike. Ajo lindi në një shkallë të caktuar të zhvillimit të historisë. Paraqjykimet 
fetare u krijuan gradualisht në kokat e njerëzve në jetën e përditëshme të tyre.“; Tamtéž, str. 3. 
219 „Rrufeja që diqte e shkatërronte, përmbytjet e lumenjve, thatësirat, erërat e fuqishme, breshëri, etj. i 
shkakëtonin njeriut fatkeqësi të mëdha dhe ai përpiqej të shpëtojë nga veprimtarija e forcave të natyrës duke u 
veshur atyre cilësira të mbinatyrëshme.“; Leci, Th.: A ekziston fati? (c.d.), str. 4-5. 
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lidu. Zcela jasně se v tomto duchu vyjadřují dobové prameny: „S vytvořením třídní společnosti 

se zrodil další společenský důvod náboženství – útisk vykořisťovaných, bezmocnost dělníků 

proti vykořisťovatelům.“220 Samozřejmě lze v tehdejším tisku a v odborných publikacích 

nalézt konkrétní popisy toho, jakým způsobem bylo náboženství politicky využito. Víra 

v Boha, v nadpřirozené síly a víra v posmrtný život byly z pohledu proticírkevních agitátorů 

těmi konkrétními fenomény, které člověka udržovaly v pasivitě. Nejednalo se ale jen 

o pasivitu v tom smyslu, že se věřící lidé nepokoušeli odhalit vědecké zákonitosti přírodních 

jevů a nalézt účinné řešení, jak se vyhnout jejich dopadům. Víra ve všemocného Boha 

a nemožnost člověka postavit se osudu, který mu stanovil Bůh, byla považována za 

nebezpečnou především proto, že veškerý sociální a politický útisk byl stejně jako přírodní 

neštěstí či nemoci vnímán jako boží trest či boží vůle, proti které jednotlivec nic nezmůže. 

Náboženská argumentace se tak v rukou marxistických vědců stala pouhým politickým 

a ekonomickým strašákem, pomocí kterého si úzká společenská elita dříve udržovala své 

výjimečné mocenské a ekonomické postavení: „Každé náboženství je slepá, lživá a smyšlená 

víra v nadpřirozené síly, které neexistují, a podmanění se těmto silám. Z obsahu každého 

náboženství vyplývá, že každá věc v přírodě a ve společnosti je předem určená a vyvolená 

bohem, který je podle náboženského chápání věčný, všemocný a který je tvůrcem všeho, co 

bylo, co je a co bude.“221 Tato účelovost náboženství byla podtržena opět kontrastem s vědou. 

Značnou část Selenicovy knihy Lékařství a věda zabírají popisy střetů bezmocných 

renesančních vědců s mocnou církví, která nedokázala uznat vědecké důkazy a která fyzickou 

likvidací těchto vědců tvrdošíjně obhajovala svá dogmata. Autor zmínil případy známých 

myslitelů – Giordana Bruna, Miguela Serveta a dalších, kteří se vymezovali vůči církevním 

představám o světě a kteří byli za své názory upáleni.222 Často to byla oblast medicíny, která 

nabízela dostatek konkrétních příkladů těžkého souboje vědeckého pohledu na svět 

s církevními dogmaty. Nešlo přitom jen o kritiku používání nevědeckých lékařských metod 

založených na různých mystických předmětech a zaříkadlech, ale kritizováno bylo rovněž 

                                                 
220 „Me formimin e shoqërisë me klasa lindi një arsye tjetër shoqërore e fesë – shtypja e shfrytëzonjësve, 
pafuqishmëria e punonjësve në luftën kundër shfrytëzonjësve.”; Selenica, P.: Mjekësia 
dhe feja (c.d.), str. 3. 
221 „Çdo fe është besimi i verbër dhe i gënjeshtër ndaj forcave të mbinatyrëshme dhe të trilluara që nuk 
egzistojnë, është nënshtrimi ndaj këtyre forcave. Nga përmbajtja e çdo feje del se çdo gjë në natyrë e shoqëri 
është parapërcaktuar dhe parazgjidhur nga zoti i cili sipas botkuptimit fetar është i përjetëshëm, i plotfuqishëm,  
krijonjës i gjithçka që ka qënë, që është dhe që do të jetë. “; Leci, Th.: A ekziston fati? (c.d.), str. 5. 
222 Selenica, P.: Mjekësia dhe feja (c.d.), str. 5-6. 
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odmítání používání vakcín proti nemocím ze strany církve, což si vyžádalo značné množství 

lidských životů.223 Jediným smyslem tohoto odmítání vědy a jejích „blahodárných vlivů“ na 

společnost byla podle marxistických agitátorů snaha církve udržet přesvědčení, že epidemie 

jsou božím trestem za lidské hříchy: „Během staletí služebníci církve využívali nevědomost 

lidí, jejich neznalosti příčin a následků mnoha nemocí, aby přesvědčili věřící o existenci boha, 

který údajně trestal člověka nemocemi za hříchy, kterých se dopustil.“224  

Náboženství je tak opět vyobrazeno jako odvěký nepřítel vědy, který svým působením 

napáchal v lidských dějinách značné škody a znamenal pro obyčejné lidi jen utrpení. 

Z marxistického pohledu bylo náboženství čímsi neobjektivním, co udržovalo lid 

v nevědomosti a pasivitě a co bránilo vědeckému pokroku. Místo víry v Boha a posmrtný 

život měl moderní socialistický člověk začít věřit vědě, která si nekladla o nic menší cíl, než 

představit svět takový, jaký skutečně je. Marxistická věda tedy chtěla nabídnout objektivní 

pohled na svět, o jehož pravdivosti se bylo možné v praxi či logickým úsudkem přesvědčit. 

Mohlo by se tak zdát, že cílem socialistické společnosti bylo nejen odvrhnutí překonaných 

a pro život společnosti i jedince škodlivých náboženských představ, ale rovněž vytvoření 

suverénního, sebevědomého a svobodného jedince. Avšak tak tomu rozhodně nebylo a je 

zřejmé, že i autoři příruček o ateismu a autoři protináboženských knih si byli dobře vědomi 

mnoha dalších nebezpečí, která s sebou jejich protináboženská argumentace přinášela. Vzápětí 

poté, co odmítli náboženství jako cosi nadpřirozené a protivědecké, odmítli také možnou 

představu o tom, že je lidská vůle zcela svobodná. Argumentem bylo to, že rovněž lidská vůle 

a přání lidí mají své společenské a historické podmínky. Tyto podmínky byly považovány 

za ony objektivní předpoklady, na jejichž základě se vše ostatní vyvíjí a proti kterým se nelze 

nijak vzepřít. Lidská vůle je tedy svobodná tehdy, respektuje-li objektivní společenské 

a historické příčiny.225 Očima marxistických agitátorů byl i aktuální vnitropolitický 

a ekonomický stav výsledkem nezvratitelného historického a společenského vývoje, jehož 

vrcholem bylo vytvoření socialistické společnosti: „…věda a praxe přesvědčivě potvrzují, že 

svět, který nás obklopuje, se vyvíjí na základě zákonů, že každý fenomén nebo historická 

událost mají své příčiny – např. vítězství lidové revoluce v Albánii, svržení vlády velkodržitelů 

                                                 
223 Selenica, P.: Mjekësia dhe feja (c.d.), str. 6. 
224 „Gjatë shekujve shërbenjësit e fesë shfrytëzuan paditurinë e njerëzve, mosnjohjen prej tyre të shkaqeve të 
çfaqjes së shumë sëmundjeve për të bindur besimtarët në ekzistencën e zotit, i cili gjoja e ndëshkon njeriun me 
sëmundje për mëkatet e bëra“; Tamtéž, str. 5. 
225 Leci, Th.: A ekziston fati? (c.d.), str. 12. 
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půdy a kapitalistů, nastolení lidové moci, velké ekonomické úspěchy dosažené během let 

po osvobození.“226 Jakýkoliv pokus jedince nebo organizované skupiny vzepřít se těmto 

zákonům společenského vývoje se musel setkat z nezdarem. Aby doboví autoři uvedli příklad 

takového nesmyslného pokusu, použili případ neúspěšného maďarského protisovětského 

povstání z roku 1956, které sovětská armáda krvavě potlačila. Albánští autoři toto povstání 

popisovali jako pokus západních zemí v čele s USA o znovunastolení fašismu v Maďarsku227 

a neúspěch povstání vysvětlují následovně: „Ale jejich plány [imperialistů] zcela selhaly, 

neboť byly postaveny na základech z písku, šlo o plány, které v žádném případě nebraly ohled 

na zákony vývoje společnosti.“228  

A jaké tedy byly konkrétní návody, jak vymýtit náboženské vyznání ze života obyvatel 

socialistické Albánie? Zcela zásadní význam měla protináboženská propaganda, jejímž 

smyslem bylo představit náboženství a jednotlivé církve jako cosi špatného, státu 

nebezpečného,  zaostalého a nevědeckého. S tím jsme se již ostatně dostatečně seznámili. 

Velmi důležité bylo rozšíření těchto argumentů na veřejnosti a z tohoto pohledu sehrál 

nezastupitelnou roli státem kontrolovaný tisk a rozhlas, který šířil protináboženskou 

propagandu. Vedle přímých útoků proti církvím a jejich obviňování z propojení s nepřáteli 

státu a vedle šíření marxistických protináboženských argumentů, které měly oddělit lid od 

církví a náboženské víry, lze v dobovém tisku nalézt konkrétní návody, jak v protináboženské 

agitaci postupovat. Nechyběly ani analýzy, ve kterých se autoři zamýšleli nad tím, jak 

celostátní odklon od náboženství urychlit. Byť je možné nalézt v dobových albánských 

novinách kritické články s protináboženskou tématikou napsané prostými lidmi ze všech koutů 

země, je zcela evidentní, že celá protináboženská kampaň byla řízena shora, z Ústředního byra 

Albánské strany práce. V této kampani byl poměrně aktivní sám nejvyšší stranický 

představitel Enver Hoxha. To, že šlo o agitaci organizovanou stranickými špičkami, lze 

rozpoznat především podle toho, že příspěvky členů strany z jednotlivých albánských regionů 

i prostých pracujících pouze kopírují a často pouze citují prohlášení oficiálních stranických 

a státních představitelů. Neobjevují se žádné nové návrhy a žádné nové argumenty, o kterých 

                                                 
226 „...shkenca dhe praktika vërtetojnë në menyrë bindëse se bota që na rrethon ne zhvillohet në bazë të ligjeve, se 
çdo fenomen ose ngjarje historike ka shkaqet e saj kështu p.sh. fitorja a revolucionit popullor në Shqipëri,   
përmbysja e çiftligarëve dhe e kapitalistëve, vendosja e pushtetit popullor, sukseset e mëdha ekonomike të  
arritura gjatë viteve të çlirimit.“; Leci, Th.: A ekziston fati? (c.d.), str. 6-7. 
227 Tamtéž, str. 12. 
228 „Por planet e tyre dështuan plotësisht, sepse ato ishin ndërtuar në baza prej rëre, i bënë planet siç thuhet, pa  
hanxhinë, duke mos marrë parasysh aspak ligjet e zhvillimit të shoqërisë.“; Tamtéž. 
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by se již dříve nezmínili vrcholní straničtí a státní představitelé. Vedle toho je zcela 

nemyslitelné, že by se v denním tisku, který byl pouze hlasem jednotlivých stranických svazů 

a organizací, mohlo objevit cokoliv, co by neprošlo kontrolou cenzury.  

Máme-li se více zaobírat návody k vymýcení církví a náboženství ze života země, je 

nutné začít tím, co navrhovali přední členové PSSh, včetně samotného Envera Hoxhy, 

a intelektuálové, kteří byli autory mnoha protináboženských děl. Podle nich se měla ateistická 

výuka zaměřit především na mládež. Albánští ideologové si byli dobře vědomi toho, že starší 

generace, zejména ve venkovských oblastech, nikdy zcela nepřijme ateistické učení a že 

náboženské tradice jsou mezi lidmi hluboce zakořeněny. Proto svoji pozornost obrátili 

především na mládež a albánské školství mělo z mladých lidí vychovat občany bez 

jakýchkoliv vazeb na církev a na náboženství. To, že úspěch protináboženské politiky 

v Albánii závisel především na přijetí ateismu na straně mládeže, si dobře uvědomoval sám 

Enver Hoxha, který v roce 1959 prohlásil: „Aniž bychom se dotkli citů národa, je nutné udělat 

přítrž kněžské propagandě. V této záležitosti je třeba poskytnout největší pomoc mládeži, 

u které má strana velkou podporu (…). [Mládež] vyrůstá pod moudrým vedením strany a je 

kdykoliv připravena přijmout a s nadšením provést vše nové.“229 Úspěchem u mladé generace, 

která vyrůstala pod bedlivým dohledem socialistického školství, měla ateistická výchova 

postupně ovlivňovat i starší generaci lidí, která se náboženských zvyků a vazeb na jednotlivé 

církve vzdávala obtížněji. Straničtí představitelé doufali, že to mohou být především mladí 

lidé, kteří státu pomohou v boji proti náboženským zvykům, tak silně zakořeněným u starších 

lidí zejména na venkově. Strana se tak snažila nejen o co nejsilnější vliv na mladou generaci, 

která nabyla vzdělání v albánských školách až po skončení války, ale mnozí vrcholní 

představitelé státu požadovali, aby stát a strana mládežnické iniciativy co nejvíce 

podporovaly. Na příklad na konferenci Svazu pracující mládeže (BRPSh) ve středoalbánském 

Elbasanu začátkem dubna 1965 se Enver Hoxha zmínil o případu jedné vesnice, kde z podnětu 

mladých lidí byla vyhozena do vzduchu mešita a kde starší obyvatelé požadovali, aby byla 

postavena mešita nová. Enver Hoxha v této souvislosti zdůraznil nezastupitelnou roli mladých 

lidí, kteří mají starší generaci vysvětlit, že toho není třeba, a svojí aktivitou ukázat, jaké 

                                                 
229 „Pa goditur ndjenjat e popullit, t´i vihet kufi propagandës klerikále. Në këtë çështje i duhet dhënë ndihma më 
e madhe rinisë, tek ajo ta ketë mbështetjen e vet të madhe partia (...). Rritet nën drejtimin e urtë të partisë dhe 
është kurdoherë e gatëshme të përqafojë dhe të zbatojë me vrull të renë.”, Hoxha, Enver: Dituria dhe kultura në 
Shqipërinë e re socialiste janë bërë të masave (16.12.1959); Konferenca kombëtare (c.d.), str. 22. 



79 

výdobytky přinesl socialismus venkovu: „Myslím, že oni [mladí lidé] také v této záležitosti 

naleznou cestu, jak potěšit všechny starce - i ty nejvíce věřící. Ne tím, že se postaví nová 

mešita, ale zorganizováním více kulturních představení pro členy družstva, lepším plněním 

norem v zemědělství, aby byly sýpky plné, a tím, že mladí ze svého platu občas přinesou svému 

dědovi či babičce nějaký malý dárek, např. že jim koupí krabičku llokumu (orientální 

želatinová cukrovinka – pozn. autora), krabičku cigaret, šátek atd. Budou-li tak mladí činit, 

staří zapomenou na mešitu a kostel, na Mohameda a Krista, neboť je bude těšit, když uvidí své 

děti šťastné a spokojené.“230 Mladá generace se tedy měla stát oporou státu v šíření ateismu na 

venkov. Vedle toho si albánští straničtí představitelé uvědomovali, že pro posílení státní 

protináboženské politiky v odlehlých oblastech země je nutné posílení státních institucí 

v těchto regionech. Proto se ihned po nastolení komunistické vlády v Albánii začala stavět 

základní infrastruktura, která tyto regiony více propojila s lokálními správními centry. Důraz 

byl také kladen na výstavbu zdravotnických a kulturních středisek na venkově, na postupnou 

kolektivizaci zemědělství a na výstavbu státních zemědělských podniků. Tím vším komunisty 

kontrolované státní instituce posilovaly svůj vliv v krajích a snadněji mohly dohlížet nad 

životy obyvatel. Nesmíme zapomenout ani na to, že od poloviny 60. let v Albánii také 

probíhal tzv. boj proti byrokratismu, v jehož rámci bylo mnoho mladých lidí přestěhováno na 

venkov, kde se tito lidé měli zapojit do výstavby venkova. Tito relativně vzdělaní lidé 

samozřejmě značně přispěli k šíření státní marxistické ideologie a rozumí se samo sebou, že 

byli pro boj proti náboženství na venkově nepostradatelní. Toho všeho si byli vědomi všichni 

straničtí představitelé, kteří ve svých projevech a novinových článcích kladli důraz na tzv. 

„šíření socialistické kultury na venkov“. Můžeme nalézt mnoho takových výzev a článků, ve 

kterých jejich autoři apelují na mladé lidi, aby se starými lidmi na venkově vedli debaty 

a snažili se je přesvědčit, aby se vzdali své víry a přestali navštěvovat církevní instituce 

a slavit náboženské svátky. Často se lze setkat s výzvami, aby se této práce chopili zejména 

vzdělaní lidé, tedy ti, kteří prošli albánským školstvím a byli posouzeni jako spolehliví. Boj 

proti byrokratismu se tak stal vhodnou záminkou k tomu, aby tito lidé byli posláni na venkov, 

                                                 
230 „Unë mendoj se ata edhe për këtë çështje do ta gjejnë rrugën për t´i kënaqur të gjithë pleqtë, edhe ata më 
besimtarët, jo duke ndërtuar një xhami tjetër, por duke organizuar më shumë shfaqje për kooperativistët, duke  
realizuar më mirë normat në bujqësi për të mbushur hambarët me prodhime, duke i çuar herë pas here gjyshit   
apo gjyshes në shtëpi ndonjë peshqesh të vogël nga rroga p.sh. duke i blerë ndonjë kuti llokume, ndonjë paqetë  
cigaresh a një shami etj. Po të bëjnë kështu të rinjtë, pleqtë do ta harrojnë xhaminë dhe kishën, Muhametin dhe  
Krishtin, ata do të kënaqen kur të shikojnë fëmijët e tyre të lumtur dhe të gëzuar.”; Hoxha, E.: Raporte e fjalime 
(c.d.), str. 56. 
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kde měli šířit osvětu a kulturu. O klíčové roli inteligence v šíření socialistické kultury a pro 

boj proti přežívající religiozitě na venkově hovořila v roce 1959 na konferenci o rozvoji 

kultury na venkově vedle Envera Hoxhy také další členka Ústředního výboru Albánské strany 

práce, Liri Belishova, která prohlásila: „Abychom bojovali proti škodlivým zvykům, musíme 

lépe aktivizovat kulturní domy a vesnické intelektuály, aby s pomocí tisku a rádia rozvíjeli více 

vědeckých témat a besed ve školách a stranických a státních kurzech a vojenských posádkách 

kvůli demaskování předsudků a špatných zvyků.“231 V praxi to mělo vypadat tak, že skupina 

vesnických kádrů měla do kulturního domu ve vesnici svolat obyvatelstvo a pod vedením 

proškolených členů strany či Svazu mládeže se měla uskutečnit společná debata nad nějakým 

konkrétním článkem o škodlivosti náboženství a o oněch „špatných“ zvycích, které na vesnici 

přežívaly nejdéle.232 Po vzoru nejvyšších stranických představitelů k této formě 

protináboženské propagandy vyzývali i autoři různých knih, které se zaobíraly tuto tématikou, 

a rovněž autoři novinových článků. Již několikrát citovaný autor Thanas Leci ve své knize 

shrnuje metodu, která může účinně pomoci k odstranění náboženských předsudků a oněch 

zaostalých zvyků, vůči kterým se marxistický stát vymezoval. Leci uvádí: „Velkou roli 

v tomto směru hraje ideologická, kulturní, vzdělávací práce, vzdělávání našich lidových mas 

vědeckým světonázorem a ateistická propaganda.“233 Tato ateistická propaganda ve zcela 

konkrétních krocích spočívala nejen v diskuzích vedených intelektuály, ale také 

organizováním mnoha kulturních akcí na venkově, které tamnímu obyvatelstvu ukazovaly cosi 

nového, pokrokového, které měly upoutat zájem obyvatel a odstřihnout je od náboženských 

obřadů. Ve stručnosti by se to tedy dalo shrnout tak, že náboženské obřady a víru měla 

odstranit socialistická kultura založená na vědeckém marxismu-leninismu.  

Povšimněme si nyní, jakým způsobem o metodách odstranění religiozity ze života 

Albánců psal dobový tisk, který byl vedle rozhlasu hlavním nástrojem šíření státní ideologie 

a politiky mezi obyvatelstvem.  

                                                 
231 „Për të luftuar kundër zakoneve të dëmëshme duhet të aktivizohen më mirë vatrat e shtëpitë e kulturës dhe 
intelektualët e fshatit, të zhvillohen më shumë tema shkencore e biseda për demaskimin e paragjykimeve e  
zakoneve të dëmëshme në shkollat e kurset e partisë e të shtetit dhe në repatet ushtarake, të ndihmojë më shumë  
shtypi dhe radioja.“, Belishova, Liri: Mbi zhvillimin e mëtejshëm të kulturës në fshat (15.12.1959); Konferenca 
kombëtare (c.d.), str. 84-85. 
232 Tamtéž, str. 89. 
233 „Një rol të madh në këtë drejtim luan puna ideologjike, kulturale, arsimore, edukimi i masave tona popullore 
me botëkuptimin shkencor, luan propaganda ateiste.“; Leci, Th.: A ekziston fati? (c.d.), str. 17. 
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Jak již bylo uvedeno, všechny albánské deníky, týdeníky i měsíčníky - nezávisle na 

tom, jaké státní organizace byly hlasem – pouze kopírovaly stanoviska a návrhy nejvyšších 

stranických představitelů, nezřídka samotného Envera Hoxhy. Vedle opakování marxistických 

argumentů proti náboženství dobový tisk usiloval o vyvolání dojmu, že většina albánského 

národa se s „přežitými a starými zvyky náboženské povahy“ a se „zrádnými a protilidovými 

církvemi“ již rozešla a že si většina obyvatel uvědomuje nutnost rozhodného postupu proti 

těm, kteří se dosud přesvědčit nenechali a kteří svým zastaralým způsobem života škodí sobě 

i celé socialistické společnosti. Velmi jasně to lze sledovat na článcích, které vyšly během 

roku 1967.  Z historické části této práce víme, že během roku 1967 došlo k anulování 

náboženských dekretů z dřívějších let, které upravovaly fungování jednotlivých církví. Jejich 

anulování v praxi znamenalo zákaz činnosti církví v Albánii. Rok 1967 byl obecně rokem 

zesílené agitace proti náboženství, která se rozmohla zejména po 7. únoru 1967. V tento den 

žáci a učitelé jedné střední školy v Durrësu pod dohledem místní stranické organizace 

a bezpečnosti otevřeně vystoupili proti náboženským přežitkům a jasně se tak připojili 

k otevřené kritice náboženství, kterou na V. sjezdu PPSh a poté ve své řeči ze 6. února 1967 

přednesl sám Enver Hoxha. Kromě otevřené kritiky na adresu některých spolužáků a učitelů, 

kteří údajně stále slavili náboženské svátky, došlo ve městě k několika útokům na kostely 

a mešity. Tento počin, dobovou terminologií popisován jako „revoluční akce mládeže“ 

(aksioni revolucionar i rinisë)234, vyvolal v následujících týdnech a měsících vlnu útoků proti 

církevním objektům v celé zemi. Mnoho objektů bylo zcela zničeno, jiné byly využívány pro 

jiné účely, ale náboženské obřady nesměly být organizovány nikde. 

I když se rozhodně nejednalo o žádné spontánní akce, neboť byly organizovány 

místními stranickými výbory nebo alespoň s jejich vědomím, albánský tisk tyto události 

zobrazoval jako hnutí zdola, tedy jako hnutí centrálně neřízené. O událostech v Durrësu ze 

7. února 1967 se píše jako o spontánní akci uvědomělých studentů, kteří si povšimli toho, že 

náboženské zvyky a s ním spjatá pověrčivost mají mezi spolužáky a učiteli stále silný vliv. 

Jako příklad jeden z článků uvádí, že někteří učitelé v dobách náboženských svátků přicházeli 

do třídy svátečně oblečeni a někteří dokonce žákům rozdávali sladkosti. Mnozí ze žáků školy 

zase vcházeli do třídy pravou nohou, někteří odmítali jíst vepřové maso nebo skupinky žáků 

                                                 
234 Me shpaten e mprehtë të ideologjisë së partisë kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, bestytnive e 
zakoneve Prapanike, „Zëri i Popullit“, 8.2.1967. 
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o přestávkách diskutovaly, které náboženství je nejpokrokovější.235 Tyto jevy svědčící 

o pevných kořenech víry měly údajně znepokojit některé jiné studenty, kteří s pomocí místní 

organizace mládeže a strany zahájili masivní protináboženskou kampaň, která vyvrcholila 

útoky na sakrální budovy v celé zemi a pozdějším zrušením dekretů, které upravovaly 

fungování církví v zemi. Prostřednictvím tisku se takovému počínání samozřejmě dostalo 

otevřené podpory shora, a proto není divu, že se protináboženská kampaň mohla z Durrësu 

snadno rozšířit do celé země. Zëri i Popullit z 8. února 1967 k tomu uvádí: „To vše byly 

problémy, které vřely. Byly to otevřené projevy náboženské ideologie, které postupně 

zapouštěly kořeny do školní mládeže. Mohla [školní mládež] zůstat vůči těmto projevům 

lhostejná? Ne, každá lhostejnost je škodlivá. Organizace strany se tedy domnívala, že mládež 

by měla podniknout nějakou akci a o těchto problémech by měla diskutovat a vyřešit je.“236  

Tato událost ze začátku února 1967 byla předmětem komentářů a analýz po celý zbytek roku, 

který, jak už bylo uvedeno, byl vrcholem protináboženské kampaně organizované 

a podporované z nejvyšších stranických a státních pozic. Také pozdější komentáře události 

v Durrësu interpretují jako neřízenou spontánní akci uvědomělého studentstva a učitelů, kteří 

pod vlivem Hoxhových proslovů chtěli jednou pro vždy odstranit zvyky spojované 

s náboženstvím: „Po V. kongresu Strany a po proslovu soudruha Envera ze 6. února s jiskrou, 

kterou rozžehla revoluční mládež školy Naim Frashëri v Durrësu, vybuchlo a do všech oblastí 

země se rozřířilo mocné revoluční hnutí. Toto hnutí započaté zdola si získalo mysl a srdce mas 

a způsobilo, že masy povstaly, aby zasadily drtivý úder konceptům a ohniskům náboženské 

ideologie. Masy se tak vrhly do konkrétních akcí pro formování svého socialistického vědomí 

a daly tak nejlépe na srozuměnou, že zaostalé zvyky a náboženská víra brání formování 

nového komunistického člověka a plné výstavbě socialistické společnosti.“237 

                                                 
235 Me shpaten e mprehtë të ideologjisë së partisë kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, bestytnive 
e zakoneve Prapanike, „Zëri i Popullit“, 8.2.1967. 
236 „Të gjitha këto ishin probleme që zienin, ishin çfaqje të hapura të ideologjisë fetare, të cilat, gradualisht, 
po lëshonin rrënjët në rrininë shkollore. A mund të qëndrohej indiferent para këtyre çështjeve? Jo. Çdo 
indiferentizëm  është i dëmshëm. Pra, organizata e partisë mendoi se rinia duhej hedhur në aksion, të diskutonte  
ajo rreth këtyre problemeve dhe t´i zgjidhte ato.”; Tamtéž. 
237 „Pas Kongresit të 5-të të partisë dhe pas fjalimit programatik të 6 shkurtit të shokut Enver, me shkëndijën që 
ndezën të rinjtë revolucionarë të shkollës Naim Frashëri të Durrësit, një lëvizje e fuqishme revolucionare  
shpërtheu e përfshiu të gjithë krahinat e Atdheut. Kjo lëvizje e filluar nga poshtë, pushtoi mëndjet e zemrat e 
masave dhe i bëri ato të ngrihen në këmbë për t´u dhënë një goditje shkatërruese koncepteve e vatrave të   
ideologjisë fetare, duke u hedhur kështu në aksione konkrete edhe për formimin e ndërgjegjes së tyre socialiste  
dhe duke bërë ta kuptojnë gjithënjë e më mirë se zakonet prapanike dhe besimet fetare pengojnë formimin e  
njeriut të ri komunist dhe ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste.“; Në luftën për të çrrënjosur paragjykimet 
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Je zřejmé, že členové úzkého stranického a státního vedení státu velmi usilovali 

o vytvoření dojmu o spontánnosti protináboženského hnutí v zemi, kterým chtěli 

dokumentovat široké přijímání jejich politiky mezi obyvatelstvem. Nešlo jen o signál vůči 

zahraničí, ale především o signál pro domácí obyvatelstvo. Ti, kteří se dosud nevzdali svých 

náboženských obřadů, nebo ti, kteří dosud stále nepřijali socialistický styl života, měli být 

ohromeni velkou vlnou podpory stranické politice ze strany lidu. O vyvolání tohoto dojmu se 

samozřejmě postaraly státem zcela ovládané sdělovací prostředky. Pro vytvoření dojmu 

o všeobecném souhlasu s protináboženskou kampaní však nestačily jen desítky komentářů, ve 

kterých jejich autoři obhajovali události z Durrësu z počátku roku 1967. Cílem této akce bylo 

podnítit protináboženské nálady mezi obyvatelstvem celé Albánie. Řeč Envera Hoxhy 

pronesená na V. stranickém sjezdu PPSh v roce 1966 a zejména jeho projev ze 6. února 1967 

byly zcela jistě těmi signály shora, které motivovaly mládežnické a stranické organizace 

v jednotlivých okresech Albánie, aby se i ony více zapojily do agitace proti církvím. Nešlo jen 

o signály, že se státem řízené organizace mohou aktivně zapojit do protináboženské kampaně, 

ale šlo spíše o vydání nařízení, že takové počínání je z pohledu PPSh více než žádoucí. Jasným 

důkazem toho, že šlo o kampaň odstartovanou samotným Enverem Hoxhou, je skutečnost, že 

první konkrétní protináboženské „akce zdola“ začaly už 7. února 1967, tedy pouhý den po 

Hoxhově projevu, ve kterém zopakoval, že součástí třídního boje je boj proti náboženské 

ideologii, předsudkům, pověrám a zaostalým zvykům.238 Všechny další „revoluční kroky lidu“ 

proti všem pozůstatkům náboženského vlivu tak byly pouze přímou odpovědí – odpovědí 

vyžadovanou – na signál vyslaný nejmocnějším mužem země.  

Vedle neustále probíhající diskreditace církví a za stálého zdůrazňování všech 

argumentů proti náboženské víře a zvykům z ní pramenících se sdělovací prostředky zaměřily 

na šíření ateistické propagandy mezi lidem, k čemuž byly rovněž využity veškeré instituce, 

které stát po celé zemi nechal vystavět. V každém okrese a v každém městě působily místní 

pobočky Strany práce (PPSh), Svazu pracující mládeže (BRPSh), Svazu žen (BGSh) a téměř 

v každé obci byl kulturní dům nebo škola. V těchto kulturních centrech, klubovnách mládeže, 

ale také ve školách a v agitačních odděleních jednotlivých výrobních podniků probíhala 

                                                                                                                                                         
fetare dhe zakonet prapanike, organizata e Frontit luan një rol të rëndësishëm, „Zëri i Popullit“, 23.9.1967. 
238 Me shpaten e mprehtë të ideologjisë së partisë kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, bestytnive e 
zakoneve Prapanike, „Zëri i Popullit“, 8.2.1967. 
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školení, četba novin nebo četba a poslech projevů stranických představitelů. Nezřídka se po 

četbě novin či poslechu projevu konaly diskuze, které probíhaly pod dozorem proškoleného 

člena PPSh. Na tuto činnost kladli straničtí ideologové značný důraz a v jejich projevech se 

často můžeme setkat s tím, že úspěšnou cestu k vymýcení náboženských tradic spatřovali 

právě v neustálé agitační činnosti, do které měly být zahrnuty všechny věkové skupiny bez 

ohledu na povolání a vzdělání: „Tato akce [boj proti náboženské ideologii] nebyla ukončena 

nijak mechanicky nebo administrativně, ale prostřednictvím velké a všestranné propagační 

práce, kterou rozvíjely stranické organizace mezi širokými masami, prostřednictvím živých 

debat, které se konaly během lidových shromáždění. Byly to tedy přesvědčovací práce 

a organizační opatření, které přiměly široké masy k akci. To jsou faktory, které se staly 

základem tohoto hnutí proti náboženské ideologii.“239 Tato permanentní přesvědčovací 

kampaň byla z pohledu albánských stranických ideologů považována za jedinou možnou cestu 

vedoucí k vytvoření ateistické socialistické společnosti a dost často se v tomto duchu autoři 

novinových článků až překvapivě otevřeně vyjadřovali. Sami občas používali výrazy jako 

„ateistická propaganda“, jejíž intenzita měla nakonec přesvědčit i zbylé věřící, aby se vzdali 

své víry a přijali marxistický světonázor. Články v druhé polovině 60. let 20. století nejen že 

otevřeně píší o „ateistické propagandě“, ale navíc zcela otevřeně poukazují na nutnost aktivní 

práce inteligence, která má na všech společenských úrovních přesvědčovat o správnosti 

nastoleného protináboženského kurzu.240 

Jak již bylo uvedeno, naprosto zásadní pro úspěch protináboženského tažení 

albánského státu bylo vyvolání dojmu uvědomělosti a souhlasu s touto politikou ze strany 

širokých vrstev obyvatelstva. Během roku 1967 došlo k odstranění religiozity z veřejného 

prostoru, ale náboženské svátky a mše se slavily a organizovaly v soukromí. O této skutečnosti 

svědčí desítky a stovky případů, kdy byly v soukromých domech a bytech nalezeny výtisky 

Bible nebo Koránu a kde se rovněž organizovaly tajné bohoslužby. Toho si mocenská elita 

byla dobře vědoma a jednou z cest, jak se s těmito rozšířenými praktikami vypořádat, byla 

                                                 
239  „Ky aksion nuk u krye në mënyrë mekanike, administrative, por nëpërmjet diskutimeve shumë të gjalla që u 
bënë në mbledhjet popullore. Pra, ishin puna bindëse, masat organizative për t´i hedhur masat në aksion, faktorë 
që çuan në thellimin e kësaj lëvizjeje kundër ideologjisë fetare.“; Ta thellojmë më tej luftën kundër ideologjisë  
fetare,  „Zëri i Popullit“, 18.10.1968. 
240 Takový text lze najít např. v článku: Në luftën për të çrrënjosur paragjykimet fetare dhe zakonet prapanike  
organizata e Frontit luan një rol të rëndësishëm, „Zëri i Popullit“, 23.9.1967. 
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masivní kampaň, do které byla zapojena široká veřejnost. Je samozřejmé, že pro vládnoucí 

nomenklaturu, která svoji vládu nazývala lidovou, bylo nezbytné, aby se veškerým jejím 

krokům dostalo alespoň formální podpory ze strany veřejnosti. Dojem, že za politikou PPSh 

stojí široké masy, totiž dodával stranické politice legitimitu. Zdůrazňovaná uvědomělost 

obyvatelstva měla být vzorem těm, kteří z pohledu PPSh stále žili pod vlivem náboženských 

tradic. Vyžadovaná účast širokých vrstev obyvatelstva na vládní protináboženské propagandě 

je patrná zejména z dobového tisku. Od roku 1967 se v albánských periodikách vedle útoků 

proti jednotlivým církvím a náboženským praktikám vyskytovaly také komentáře a závazky ze 

strany jednotlivců, pracovních skupin nebo jednotlivých vesnic, měst a městských čtvrtí. 

Jednalo se většinou o otevřené dopisy adresované samotnému Enveru Hoxhovi, ve kterých se 

lidé zavazovali, že přestanou slavit náboženské svátky, ale také třeba k tomu, že nebudou své 

děti zasnubovat v jejich útlém věku nebo nebudou organizovat nákladné svatební hostiny. Jak 

víme, i tyto konkrétní jevy byly součástí oněch „zaostalých zvyků“ (zakone prapanike), 

s nimiž se socialistická Albánie hodlala rozloučit. Přežívání těchto zvyků bylo chápáno jako 

důkaz stálého vlivu náboženského konservatismu v určitých oblastech země. Jednou 

z takových veřejných proklamací byl např. dopis, jehož znění bylo zformulováno na 

„shromáždění 700 starců a stařen a bývalých věřících okresu Përmet“ (Mbledhjet e 700 pleqve, 

plakave dhe ish besimtarëve të rrethit të Përmetit).241 V tomto dopisu adresovaném Enveru 

Hoxhovi a otištěném pod titulkem „Náš život zasvětíme boji proti náboženské víře, 

předsudkům a zaostalým zvykům“242 vesničané nejprve uznali, že jejich dřívější náboženský 

život a návštěvy kostela a mešity sloužily jen zájmům vnějších nepřátel a těm, kteří je dříve 

vykořisťovali. Poté v článku vyjádřili radost nad tím, jak rychle se Albánie rozvíjí a otevřeně 

se přihlásili ke slovům Envera Hoxhy z V. sjezdu PPSh a z 6. února 1967, na kterém Hoxha 

vyzval k intenzivnímu boji proti náboženské víře, předsudkům a zaostalým zvykům.243 Poté 

následuje několik konkrétních závazků, jimiž se vesničané v duchu Hoxhových výzev hodlají 

v budoucnosti řídit. Mezi nimi zmiňují, že dcerám nebudou dávat nákladná věna,244 vzdají se 

zbytečně velkých výdajů na zásnuby, svatby a pohřby,245 a že svůj život zasvětí boji proti 

                                                 
241 Jetën tonë do ta shkrijmë në luftë kundër besimeve fetare, paragjykimeve e zakoneve prapanike, „Zëri i 
Popullit“, 26.3.1967. 
242 Tamtéž. 
243 Tamtéž. 
244 „Do të heqim dorë nga pajat.“; Tamtéž. 
245 „Do të heqim dorë nga shpenzimet e tepërta që kemi bërë gjer dje në fejesa, dasma e vdekje“; Tamtéž. 
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náboženské víře, předsudkům a zaostalým zvykům.246 Podobných otevřených dopisů můžeme 

v albánském tisku najít značné množství. Zcela běžně se tyto dopisy objevovaly v denním 

tisku zejména v roce 1967 a v několika následujících letech, tedy v době vrcholící 

protináboženské kampaně. Vedle závazků, které činili jednotlivci, pracovní kolektivy nebo 

jednotlivé vesnice či jednotlivá města a ve kterých široké skupiny lidí vyjadřovaly naprostý 

souhlas s probíhající protináboženskou kampaní v zemi, se můžeme setkat i s takovými 

články, ve kterých se stejné skupiny obyvatelstva chlubily konkrétními kroky, které již 

v duchu protináboženského kurzu učinily. V jednom takovém článku podepsaném za 

obyvatele jedné z městských čtvrtí ve městě Shkodër na severu země se můžeme dočíst o tom, 

jak se jejich čtvrť vypořádala se svými sakrálními objekty: „Před několika dny jsme se 

jednomyslně rozhodli přeměnit dvě mešity v naší čtvrti, tyto instituce tmářství a ohniska 

nespoutané propagandy proti zájmům lidu, na výuková a vzdělávací centra pro mladou 

generaci.“247 Tyto a desítky dalších článků vedle své legitimizační úlohy plnily rovněž úlohu 

agitační. Jejich značné množství v nejčtenějších albánských periodikách zajišťovaly, aby se 

protináboženská argumentace mocenské elity rozšířila do všech koutů země. V tom značnou 

úlohu sehrály také místní a podnikové stranické organizace, které většinou iniciovaly vznik 

obdobných textů. Ať už měly tyto články jakoukoliv podobu, vždy v nich byla alespoň jedna 

citace z projevu Envera Hoxhy nebo jiného vysokého představitele státu a strany, která se 

týkala náboženských záležitostí. To pomáhalo k šíření znalosti těchto projevů na veřejnosti 

a konkrétní návody, jak postupovat proti „náboženským přežitkům“ a církvím, se mnohokrát 

opakují ve formě závazků, k nimž se jednotlivé kolektivy připojily. Je nesporné, že i to bylo 

formou nenásilné ateistické kampaně, kterou měla veřejnost přijmout za vlastní, nebo se s ní 

minimálně detailně seznámit. Vždy se totiž jednalo pouze o různé formy opakování již 

vyřčených návodů a projevů. Role sdělovacích prostředků pro šíření ateistické propagandy 

v Albánii byla tedy naprosto nezastupitelná.  

Kromě těchto manifestačních článků, které ukazovaly, jak se Albánci aktivně zapojili 

do protináboženské kampaně organizované státem, je možné narazit na další druhy 

                                                 
246 „Në jetën tonë që na ka mbetur do ta shkrijmë në luftë kundër besimeve fetare, paragjykimeve e zakoneve  
prapanike.“; Jetën tonë do ta shkrijmë në luftë kundër besimeve fetare, paragjykimeve e zakoneve prapanike, 
„Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
247 „Pak ditë ma parë ne vendosëm njëzani t´i kthejmë dy xhamijat e lagjes nga institucione të errësinës dhe vatra 
të propagandës së çfrenueme kundër interesave të popullit në qendra për edukimin dhe argëtimin e brezit të ri.“;  
Do të heqim të gjitha ceremonitë e fastat fetare, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
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protináboženské propagandy usilující o vyvolání dojmu naprostého souhlasu s kroky vedení 

PPSh a státu. V novinách a časopisech se objevovaly reportáže z tzv. vzorných vesnic, 

ve kterých jejich autoři popisovali modernizaci venkova a naprosté odloučení obyvatel od 

náboženských tradic, které ještě donedávna řídily nebo alespoň silně ovlivňovaly chod 

venkova. Často se jednalo o dojmy člena nějakého divadelního nebo hudebního souboru, jehož 

těleso danou vesnici navštívilo za účelem „šíření kultury na vesnici“. Nezřídka šlo přitom 

o reportáže z odlehlých vesnic v regionech, kde měla tradičně silný vliv jedna z církví.248 Tyto 

reportáže ukazovaly rychlou proměnu albánského venkova a nadšení, se kterým se vesničané 

vzdali svých náboženských zvyklostí. Tyto reportáže tak vlastně jen podporovaly jeden 

z hlavních protináboženských a proticírkevních argumentů albánských ideologů, že kostely 

a mešity sloužily zájmům nepřátel a vykořisťovaly prostý venkovský lid. Také 

dokumentovaly, jak rychle se vesničané dokázali vzdát tradičního způsobu života, když se jim 

dostalo náležité osvěty.  

Protináboženská agitace samozřejmě nezasáhla jen denní tisk, ale projevila se také 

v umění. V kulturně-historickém měsíčníku Nëntori nebo v časopisech pro mládež vycházely 

na pokračování romány, ve kterých jako negativní osoby vystupovali zástupci kléru nebo 

ve kterých byly kritizovány zaostalé zvyky pramenící z náboženského konservatismu. 

Protináboženská tématika se dotkla i poezie. Jedním z mnoha takových textů, který se literárně 

dotkl náboženské tématiky a který vyjadřoval tehdejší protináboženskou politiku Albánie, je 

krátká povídka od spisovatele Nondy Bulky, která vyšla v literárním týdeníku Drita.249 Tato 

krátká satirická povídka s názvem „Moje poslední modlitba“ (Lutja ime e fundit) je autorovou 

vzpomínkou na dětství, kdy musel chodit do kostela. Bulka v této povídce vzpomíná, jak se 

jako malé dítě ptal své matky, kdo je to Bůh a proč se má modlit. Matka mu odpověděla, že 

Bůh je ten, kdo ovládá svět a že modlit se má za zdraví celé rodiny. Po několika letech však 

autorovi zemřeli oba rodiče a on se ptal své tety, co udělali rodiče Bohu, že si je k sobě 

povolal. Teta jej ale okřikla, aby takto nemluvil a že nikdo nemůže znát boží plány. Po dalších 

několika letech si Bulka vyšel na procházku na pole, když v tom se strhla velká bouřka. Autor 

                                                 
248 Příkladem je článek s názvem „Deset dnů mezi horaly v obci Macukull“. Tento článek napsaný členy Institutu  
umění, kteří zavítali do této vesnice, popisuje úspěšně dokončenou kolektivizaci ve vsi a lásku vesničanů ke  
„kultuře a umění“ (dashuria për kulturën dhe artin) a zároveň to, jak vesničané do praxe uvedli všechna    
doporučení Envera Hoxhy, co se týče „náboženských předsudků“ a emancipace žen. Důležité je to, že vesnice  
Macukull se nachází v tradičně katolickém kraji Mat v severní Albánii; Dhjetë ditë midis malësorëve të  
Macukullit, „Zëri i Popullit“, 18.7.1967. 
249 Bulka, Nonda: Lutja ime e fandit, „Drita“, 25.6.1961. 
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popisuje, jak blesk uhodil do stavení chudého sedláka, zatímco dům bohatého beje zůstal 

nepoškozen. Po této události, jak se autor svěřuje, přestal věřit v existenci Boha.250 I tato 

krátká povídka byla součástí protináboženské propagandy, neboť vyzývala lidi, aby spoléhali 

především na vlastní rozum než na víru v Boha. Tato povídka vykreslila Boha jako 

nezasahující, necitlivou a nespravedlivou sílu a vlastně zcela zpochybňuje jeho existenci. 

Do protináboženské agitace se v roce 1967 výrazně zapojili albánští karikaturisté, 

jejichž centrem byl satirický týdeník Hosteni, albánská obdoba československého Dikobrazu. 

Ve vydáních z roku 1967 se můžeme setkat s rozsáhlou protináboženskou tématikou. 

Z převážné části se jedná o karikatury zobrazující katolické, pravoslavné nebo muslimské 

duchovní, kteří jsou vyobrazeni jako lstiví agenti cizích mocností. Nejčastěji karikovanou 

postavou byl papež, který byl vždy zobrazen se symboly dolaru nebo ve společnosti 

„imperialistů“ (tedy zástupci západního světa) a „revizionistů“ (tedy představitelé SSSR) nebo 

jugoslávského maršála Tita.251 Tyto karikatury se zaměřovaly především na politické napojení 

jednotlivých církví na nepřátelské státy a mnoho karikatur dovedně využívalo tehdy 

probíhající války ve Vietnamu. Především katolická církev zosobněná papežem byla často 

vyobrazována jako významný americký spojenec ve válce proti Vietnamu nebo alespoň byla 

zdůrazňována neschopnost papeže válku zastavit.252 Kromě politického obsahu vyjadřovaly 

protináboženské karikatury proradnost církví253 a zločinnost kléru, která je na jednom místě 

vyobrazena tak, že ďábel s rohy za sebou na řetězu vede spoutaného katolického, 

pravoslavného kněze a muslimského duchovního (viz obr. 9).254 Jiné karikatury naopak 

podtrhují význam roku 1967, během kterého se Albánie vypořádala s „náboženskými 

přežitky.“ Tento význam, který roku 1967 přikládali mnozí albánští ideologové, je patrný 

v posledním čísle časopisu Hosteni v roce 1967. Na poslední straně je vyobrazen rok 1967 

jako starý muž, který nůžkami přestřihává provázek od balónků, na kterých jsou vyobrazeny 

symboly jednotlivých církví. Do vzduchu tak nenávratně odlétá balónek s kresbou kostela, 

                                                 
250 Bulka, Nonda: Lutja ime e fandit, „Drita“, 25.6.1961. 
251 Např. karikatura salutujícího papeže, z jehož roucha vykukují hlavy amerického velvyslance v Jižním 
Vietnamu, britského premiéra a předsedy ÚV KSSS; „Hosteni“, 2.2.1967, str. 5 
252 Např. karikatura papeže modlícího se ve stínu kříže, který vrhá stín amerického bombardéru, za mír 
ve Vietnamu; „Hosteni“, 20.9.1967, str. 12 (viz obr. 10). 
253 Např. karikatura, na které je vyobrazen kříž a modlící se věřící. Na druhém obrázku z kříže vylézá had a věřící 
od kříže prchá; „Hosteni“, 20.6.1967, str. 8 (viz obr. 8). 
254 „Hosteni“, 20.6.1967, str. 8. 
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jiný s kresbou mešity a další s kresbami modlících se duchovních (viz obr. 12).255 Na jiné 

karikatuře je protináboženský postup albánského státu zasazen do kontextu celkových úspěchů 

roku 1967. Jak z předešlého textu víme, druhá polovina 60. let byla v Albánii obdobím nejen 

zesílené protináboženské agitace, ale také bojem proti byrokratismu a důrazem na 

soběstačnost země. Na jedné karikatuře je zobrazena ruka se zahradnickými nůžkami, která ze 

zdravého stromu symbolizujícího nový socialistický albánský stát odstřihává větvičky, které 

zdravému stromu berou sílu. Těmito větvičkami na uvedené karikatuře jsou vedle 

„náboženských předsudků“ a „zaostalých zvyků“ také „servilismus“, „kariérismus“ 

a „byrokracie“ (viz obr. 7).256  

Mohli bychom uvést mnoho dalších příkladů karikatur, povídek, satirických básní, 

které nějakým způsobem útočily buď na jednotlivé církve nebo obecně na religiozitu, která 

byla účelově spojována s vnějšími a vnitřními ideologickými nepřáteli a se sociálními 

problémy země. Avšak další příklady by jen opakovaly a potvrzovaly to, co je uvedeno 

na předcházejících řádcích. Vědecké argumenty proti náboženství objevující se v albánském 

tisku a v albánských odborných publikacích byly plně v souladu s marxistickou vědou 

a většinou pouze kopírovaly knihy sovětské provenience. Náboženství bylo marxisty 

považováno za formu idealismu, který se neslučuje s moderními poznatky vědy, a podtrhován 

byl především odpor náboženství vůči rozvoji vědy. Na rozdíl od vědeckých argumentů proti 

náboženství, které se nijak nelišily od protináboženských marxistických argumentů v SSSR 

a ostatních zemích sovětského bloku a které albánští ideologové plně přejali, realizace 

protináboženských opatřeních byla v albánském případě ojedinělá. Sice i v jiných zemích 

východní Evropy docházelo k zatýkání a popravám duchovních a k ničení sakrálních staveb, 

avšak albánský případ byl poněkud extrémní. Naprostý zákaz náboženských obřadů v zemi, 

zákaz vlastnictví sakrálních předmětů, postavení všech církví mimo zákon a ústavní článek 

prohlašující roku 1976 Albánii ateistickým státem, stejně jako masivní protináboženská 

kampaň měly bezprostřední spojitost s celkovou ekonomickou a zejména politickou situací, 

v níž se Albánie od poloviny 60. let 20. století nacházela. Prohlubující se mezinárodní izolace 

země, zhoršující se hospodářská situace, a tedy nutnost spoléhat se stále více na vlastní síly, 

vyvolaly v Albánii potřebu udržovat společnost v jakési neustálé mobilizaci. Kampaň 

                                                 
255 „Hosteni“, 20.12.1967, str. 12. 
256 „Hosteni“, 18.5.1967, str. 10. 
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„permanentní revoluce“ (viz historická část) měla urychlit modernizaci Albánie a zajistit 

dokončení hospodářských plánů, které se po přerušení vztahů se SSSR a poté i s Čínou musely 

obejít bez vydatné zahraniční pomoci. Protináboženská agitace byla součástí této 

„permanentní revoluce“. Z pohledu  vysokých stranických vůdců bylo úspěšné a rychlé 

protináboženské tažení nutným krokem k posílení centralizace země, její obranyschopnosti 

a hlavně posílením moci PPSh na venkově a záminkou k odstranění nespolehlivých 

a nepohodlných lidí ve všech sférách společnosti. Zbožnost obyvatel a tradice spojované 

s náboženským konservatismem měly být vymýceny nejen zákazem všech náboženských 

obřadů a zavřením všech svatostánků, ale především důmyslnou a permanentní agitační 

činností. Ta byla založena především na šíření marxistických argumentů proti náboženství 

a na tzv. „šíření kultury“257 do odlehlých regionů. Toto „šíření kultury“ nebylo ničím jiným 

než budováním základní infrastruktury a zlepšováním sociálních podmínek života 

venkovského obyvatelstva. Albánští komunističtí ideologové spoléhali na to, že modernizace 

společnosti půjde ruku v ruce se sekularizací. Pro legitimizaci protináboženských kroků 

albánského nejvyššího vedení bylo nezbytné vyvolat dojem masové podpory této politiky 

mezi obyvatelstvem, což zajistily státem zcela kontrolované sdělovací prostředky. 

3.4 Nové náboženství – „enverismus“ 258 

V této podkapitole se budeme podrobněji věnovat otázce, zda v Albánii skutečně došlo 

po roce 1967 k odstranění náboženství. Na náboženství však budeme nahlížet 

funkcionalisticky, tedy za náboženství budeme považovat takový sociokulturní systém, který 

plní náboženskou funkci, tzn. že umožňuje orientaci člověka ve světě, poskytuje mu 

sebepřesažení a vědomí nejvyšší významnosti.259 Takový sociokulturní systém, který plní 

náboženskou roli, označují někteří sociologové náboženství za tzv. implicitní (politické, 

sekulární) náboženství (viz Úvod).260 Náboženské rysy tak často můžeme nalézt v systémech, 

                                                 
257 Tento pojem byl hojně používán albánskými komunistickými představiteli, viz např. přednáška Envera Hoxhy  
z 16. prosince 1959, na které hovořil o klíčové roli šíření kultury (përhapja e kulturës) pro ekonomiku země;  
Konferenca kombëtare (c.d.), str. 19. 
258 Autoři zabývající se dějinami komunistické Albánie označují vládu Envera Hoxhy, kombinaci albánského  
nacionalismu a stalinského marxismu-leninismu, často jako „hoxhismus“ (Vykoukal, J.: Východ (c.d.), str. 447) 
nebo „albánství“ (Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 590 ). Na základě častého označování Envera Hoxhy 
albánskými dobovými médii pouze jeho křestním jménem, používáme termín „enverismus“, který lépe 
vystihuje kult osobnosti 1. tajemníka PPSh. Označení „soudruh Enver“ (shoku Enver) stylizovalo Envera Hoxhu 
do pozice vůdce, který má blízko ke svému lidu a pro jehož dobro pracuje. 
259  Nešpor, Z.; Lužný, D.: Sociologie náboženství (c.d.), str. 117. 
260 Tamtéž. 
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které záměrně svoji religiozitu popírají a snaží se jakékoliv náboženské chování vytlačit. Tato 

skutečnost zcela jistě platí pro komunistickou Albánii, která se sama prohlásila za ateistický 

stát. I přesto, že albánský stát uzavřel všechny kostely a mešity v zemi, fyzicky odstranil 

významnou část duchovenstva a přísně trestal jakékoliv náboženské obřady spjaté 

s katolictvím, pravoslavím a islámem, religiozita z albánského veřejného života zcela 

nezmizela. To, co aktivně odstraňovala albánská mocenská elita s Enverem Hoxhou v čele, 

bylo nahrazeno systémem, ve kterém je rovněž možné spatřit rysy religiozity. Lze se tedy 

oprávněně domnívat, že albánský případ může posloužit jako velmi názorná ilustrace 

„politického náboženství“.261 Tomuto tématu se poměrně podrobně věnoval již zmíněný 

americký historik Edwin Jacques ve své knize o dějinách albánského národa, zejména 

v kapitole „Nová kultura: albánství, náhražka náboženství“ (Kultura e re: shqiptaria, 

zëvendësuese e fesë).262 Jacques se pokusil v albánské socialistické společnosti nalézt paralely 

k jednotlivým tradičním rysům religiozity. Tyto nové fenomény, které se v Albánii 

prosazovaly postupně od uchopení moci komunisty, nahradily tradiční rysy religiozity. Avšak 

i tyto rysy můžeme považovat za druh religiozity, neboť se svým fungováním velice podobaly 

těm tradičním, od kterých se albánští komunističtí představitelé distancovali. V duchu 

Jacquesova přístupu se pokusíme tuto novou religiozitu představit. Tento výklad však opět 

doplníme o konkrétní albánské prameny, které prokazují správnost Jacquesova přístupu 

a ilustrují značně rozvinuté politické náboženství v Albánii.  

Jaké konkrétní rysy politického náboženství můžeme na albánském příkladě rozeznat? 

Byla to nová, albánskými nejvyššími stranickými a státními představiteli budovaná, 

socialistická kultura založená na kultu osobnosti Envera Hoxhy a opírající se o nacionalismus. 

Pod touto socialistickou kulturou si můžeme představit šíření marxisticko-leninského učení, 

které bylo zkombinované s kulturní směsí skládající se z patriotismu, lidové hudby, sportu, 

literatury a především budování kultu osobnosti Envera Hoxhy, jako neomylného vůdce země 

a národa. Tuto novou religiozitu je výstižné pojmenovat slovem „enverismus“, neboť toto 

slovo symbolizuje kult osobnosti Envera Hoxhy, který se v Albánii vytvořil velmi rychle po 

odstranění prvních Hoxhových stranických oponentů v době roztržky s Jugoslávií v roce 1948. 

                                                 
261 Tento pojem zavedl poprvé Eric Voegelin v roce 1938 a o rok později použil Raymond Aron výraz „religion  
      politique“ – politické náboženství, později „religion séculiere“ – světské náboženství; Maier, H.: Politická 
      náboženství (c.d.), str. 24. Podrobněji se politickému náboženství věnuje teoretická část v úvodu této práce. 
262 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 590-603. 
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Každý další politický a ideologický zvrat si vyžádal odstranění dalších členů strany 

a nejvyššího politického byra, kteří do té doby věrně podporovali dřívější politickou 

a ideologickou linii prosazovanou samotným Enverem Hoxhou. Naším cílem zde není obšírné 

zpracování politických čistek v Albánii na všech úrovních státního a stranického aparátu a pro 

naše účely postačí, když zdůrazníme, že všechny tyto mocenské turbulence přestál pouze 

Enver Hoxha. Tyto politické zvraty Hoxha nejen že přestál, ale vycházel z nich vždy 

mocensky posílen, neboť se během změny politického kurzu země dokázal rychle zbavit všech 

svých skutečných i potenciálních mocenských konkurentů.263  

Edwin Jacques se na osobnost Envera Hoxhy dívá jako na nový kult, který v albánské 

společnosti měl nahradit, a do určité míry skutečně nahradil, uctívání Ježíše Krista a Alláha.264 

Tento koncept odpovídá teorii o politickém náboženství, neboť uctívání Envera Hoxhy jakoby 

vyplňovalo místo vzniklé zákazem uctívání tradičních bohů a světců. Lidská potřeba vztahovat 

se k nějaké vyšší moci zde byla naplněna. Jen se lidé měli s důvěrou a bázní obracet nikoliv ke 

Kristu nebo Alláhu, ale k „všemocnému vůdci“ (udhëheqësi i plotfuqishëm),265 Enveru 

Hoxhovi a všemocné Straně práce. Hoxhovy portréty byly vidět téměř všude – na zdech 

veřejných budov, úřadech, na nákladních autech, autobusech, traktorech ale také 

v soukromých domech, kde dříve visel kříž. Jeho jméno bylo vytesáno na úbočích kopců nebo 

podél cest. Místo jeho narození (Gjirokastër na jihu Albánie) a od roku 1985 i jeho hrob se 

staly novými „svatými místy“ a cíli „poutí“.266 I když ateistická Albánie oficiálně neměla 

Boha, používala se v zájmenech v souvislosti s Enverem Hodžou vždy velká písmena (On, 

Jeho…), jako tomu bylo dříve, když se psalo o Bohu.267 Vedle Envera Hoxhy byli uctíváni 

vlastenci, hrdinové a mučedníci, kteří položili život za nezávislost země. Albánci oslavovali 

padlé hrdiny jak z druhé světové války, tak bojovníky z  19. století, kteří položili život 

v protitureckých povstáních. Uctívány byly i další osobnosti z albánských dějin, které byly 

v širokém podvědomí považovány za důležité v národních dějinách a které bojovaly proti 

cizím mocnostem nebo přispěly k rozvoji albánské kultury. Velice silný a státem podporovaný 

byl kult Skanderbega, který je dodnes Albánci považován za národního hrdinu, jenž 

                                                 
263 Podrobněji se s těmito politickými zvraty a s politickými čistkami, které je doprovázely, můžeme seznámit  
v přehledových publikacích věnovaným politickému vývoji v Albánii po 2. světové válce - např.: Hradečný, P.; 
Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.); Vykoukal, J.: Východ (c.d.); Pearson, O.: Albania as Dictatorship (c.d.). 
264 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 591. 
265 Tamtéž. 
266 Tamtéž. 
267 Tamtéž. 
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v 15. století úspěšně bojoval proti turecké invazi na Balkán a do Albánie a jenž Albánce 

proslavil v celé Evropě. Po celé zemi můžeme dodnes nalézt Skanderbegovy pomníky z dob 

komunismu a ve Skanderbegově rodném městě Kruja postavila Hoxhova dcera Pranvera 

muzeum „zasvěcené“ tomuto národnímu hrdinovi. Ve městě Lezha byl vybudován jeho 

symbolický hrob. Skanderbeg byl vnímán jako sjednotitel národa, který dokázal odolat 

mnohonásobné nepřátelské přesile. Tato poslední charakteristika byla klíčová pro albánské 

komunistické agitátory, neboť v mezinárodní izolaci (Albánci popisované jako nepřátelské 

obklíčení Albánie) v druhé polovině 20. století byla spatřována paralela s tureckým 

obklíčením Kruje. Vedle Skanderbega se podobných poct dočkali albánští vlastenci z dob 

národního obrození. Značná pozornost byla věnována národnímu básníkovi a filosofovi 

Naimu Frashërimu nebo politikovi Ismailu Qemalimu, který v roce 1912 vyhlásil nezávislost 

země na Turecku. Pocty se samozřejmě těšil i Marx, Lenin a Stalin.268 Edwin Jacques uvádí, 

že posvátná místa a posvátné objekty byly sice buď zrušeny nebo zničeny, ale na jejich místo 

byly postaveny nové pomníky, které tentokrát oslavovaly Envera Hoxhu, Stalina nebo 

významné albánské patrioty z 19. století. Místo kostelů a mešit měli lidé navštěvovat nová 

posvátná místa. Téměř každá vesnice měla na hřbitově pochované novodobé „apoštoly“ 

a „světce“. Místo tradičních křesťanských a muslimských světců se však nyní jednalo o hroby 

padlých partyzánů či zakladatelů strany. Ve velkých městech vznikala rovněž místa oslavující 

významné albánské patrioty a postavy albánské historie. Do centra Tirany – na 

Skanderbegovo náměstí – byla postavena nadživotní jezdecká socha středověkého hrdiny, 

v parku u univerzity zase návštěvník mohl narazit na bronzovou sochu básníka Naima 

Frashëriho a jeho dvou bratrů.269  

Edwin Jacques ve své knize rovněž zajímavým způsobem hledá paralelu mezi 

církevním uctíváním a uchováváním ostatků světců. Po zákazu náboženství byl samozřejmě 

zrušen i tento zvyk a ostatky světců ze zavřených mešit a kostelů byly zničeny. Neznamená to 

však, že by byla odstraněna tato zažitá tradice, komunistický stát ji jen přizpůsobil svým 

potřebám. Hoxhovi straničtí ideologové velmi usilovali o to, aby byly z ciziny do Albánie 

navráceny ostatky významných albánských vlastenců. Jacques, který v novodobém pohřbívání 

albánských patriotů spatřoval obdobu, či spíše náhradu, tradičních církevních obřadů spjatých 

                                                 
268 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 592-593. 
269 Tamtéž, str. 593. 
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s ostatky světců, popisuje nápadné podobnosti s dřívějším slavnostním přenášením ostatků 

muslimských a křesťanských světců. Jako příklad uvádí slavnostní přenos a následný pohřeb 

ostatků Samiho Frashëriho, bratra básníka Naima Frashëriho, jehož hrob se nalézal v tureckém 

Istanbulu. Ostatky albánského bojovníka za nezávislost Albánie na Turecku Hasana Prishtiny 

byly v roce 1977 slavnostně přepraveny ze Soluně do jihoalbánské Korçi, poté do Tirany, kde 

se jeho ostatkům dostalo náležité pocty. Teprve poté byly – opět slavnostně – hrdinovy kosti 

převezeny do místa jeho narození – do Kukësu v severní Albánii.270 Přenášení ostatků 

albánských vlastenců z ciziny do vlasti odpovídalo propojení marxismu-leninismu 

a nacionalismu, které bylo pro albánský případ tak charakteristické. Tato kombinace, pro 

kterou užíváme pojmenování „enverismus“ měla přispět k posílení národního uvědomění 

Albánců. Důraz na národní zájmy byl z pozice albánských komunistů nezbytný nejen 

s ohledem na specifické mezinárodně-politické postavení Albánie v Evropě a ve světě, ale 

všechny tyto národní oslavy a národní demonstrace jakoby nahradily dřívější církevní svátky 

a poutě. Tato snaha nahradit tradiční církevní svátky těmi národními je dobře patrná na 

seznamu oficiálních státních svátků, které v Albánii byly dny pracovního volna. V období 

před druhou světovou válkou, kdy mohli Albánci svobodně vyznávat svoji víru, byl kalendář 

zaplněn množstvím křesťanských a muslimských náboženských svátků. Každý den byl 

zasvěcen nějaké svaté osobě a křesťanské svátky se střídaly a prolínaly s těmi muslimskými. 

S postupující protináboženskou kampaní docházelo ze strany státních orgánů k zesilování 

agitace proti těmto tradičním svátkům. Nejběžnějšími argumentacemi proti byly ekonomické 

a zdravotní dopady, které tyto svátky údajně měly na albánskou ekonomiku a na obyvatelstvo. 

V roce 1967 pak v souvislosti se zahrnutím ateistické kampaně do státní ideologie a se 

zákazem činnosti církví došlo k odstranění církevních svátků z veřejného života. V Albánii se 

tedy oficiálně nedodržoval Ramadán a také Vánoce s Velikonocemi byly pracovními dny. 

Jejich místo však v albánském kalendáři nahradilo značné množství národních svátků, které 

měly být upomínkou na významné momenty a na významné osobnosti albánských dějin 

a které měly náležitě připomínat a oslavovat úspěchy budování socialismu. Smyslem těchto 

svátků bylo posilování národní identity a důvěry ve státní a stranické instituce. Po Novém roce 

následoval svátek Vyhlášení republiky (11. ledna), dne 7. března se masově slavil Den učitelů, 

10. červenec pak byl Dnem armády a dnem volna byl rovněž 16. říjen – Den narození Envera 

                                                 
270 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 594. 
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Hoxhy. Zajímavý byl také Svátek světla (25. října), který připomínal dokončení elektrifikace 

v roce 1978. Samozřejmě že také Albánie každý rok oslavovala Vítězství Velké říjnové 

revoluce v Rusku (7. listopadu), a to i v době po přerušení vztahů se Sovětským svazem. Za 

nejvýznamnější národní svátek byl a dosud stále je považován Den nezávislosti (28. listopad), 

kdy si Albánie připomíná vyhlášení nezávislosti v roce 1912. Také další den, 29. listopad, byl 

dnem volna, neboť v tento den země slavila osvobození od fašismu.271 V Jacquesově knize se 

lze dočíst, že vedle těchto pravidelných svátků se samozřejmě konaly různé oslavy na 

celonárodní či lokální úrovni při příležitosti výročí kdejaké historické události či při jubileu 

nějaké významné osobnosti. V roce 1962 se v jihoalbánském přístavu Vlora např. konala 

obrovská oslava při příležitosti 50 let od chvíle, kdy zde vlastenec Ismail Qemali vyhlásil 

nezávislost země. Rok 1968 byl zase ve znamení 500 let od smrti národního hrdiny 

Skanderbega. Obě tyto události byly propagandisticky náležitě využity. U příležitosti obou 

svátků bylo napsáno mnoho článků, konaly se vědecké konference a byly šířeny publikace, 

které vytvářely dojem kontinuity mezi minulostí a současností. Tato díla pomáhala budovat 

představu, že minulost již zcela zřetelně předurčovala budoucí vývoj k socialismu.272  

V roce 1967 došlo v Albánii k zastavení oficiální činnosti všech církevních institucí 

a všechny náboženské objekty - kostely, mešity, kláštery, medresy, bektášské teqe (celkem 

2169 objektů) – byly buď zavřeny, nebo byly využívány k jiným účelům, anebo byly dokonce 

zničeny. Již několikrát zmíněný Edwin Jacques se však pokusil doložit, že s uzavřením nebo 

zničením kostelů a mešit z Albánie nevymizely sakrální objekty. Roli původních sakrálních 

objektů do značné míry převzaly nové instituce budované v celé zemi. Nová kulturní centra, 

knihovny, obchody a další světské budovy nahradily význam sakrálních budov. Ve všech 

těchto nových „svatyních“ docházelo k pěstování kultu Envera Hoxhy a „enverismu“. Byla to 

přirozená centra, odkud se šířila albánská verze marxismu-leninismu, a která měla 

symbolizovat pokrok, kterým albánští ideologové prezentovali úspěchy lidové vlády v čele 

s Enverem Hoxhou. Jacques připomíná, že stavby některých kostelů nebo mešit byly 

propagandisticky využity, když v nich bylo zřízeno muzeum ateismu.273 Tak tomu bylo např. 

ve městech Shkodra nebo Korça, kde takové muzeum bylo zřízeno z pravoslavné katedrály. 

V muzeích ateismu bylo možné obdivovat staré ikony a další náboženské předměty, ovšem 
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pohlíželo se na ně – tedy mělo se na ně pohlížet - jen jako na svědectví o starých časech. 

Předměty v těchto muzeích měly mít pro návštěvníka podobný význam jako třeba předměty 

z doby římské nadvlády. Měly ukazovat na bohatou historii a na rozvinutou kulturu 

albánského národa. Smyslem bylo ukázat, že se albánská kultura vyrovná kultuře jiných 

evropských národů a že se zároveň albánská společnost oprostila od „svazujících 

a nemoderních tradic“ éry před nástupem komunismu k moci.274 Za další novodobé chrámy 

Jacques považuje také rodný dům Envera Hoxhy v jihoalbánském městě Gjirokastër a budovu 

Národního historického muzea v centru Tirany, které dodnes dominuje mozaika 

s vyobrazením zástupců všech vrstev společnosti, kterak s puškou v ruce bojují za svobodu 

Albánie. Dalším důležitým posvátným místem se stal Hřbitov mučedníků v Tiraně, na kterém 

byly pohřbeny všechny významné osobnosti moderních albánských dějin. Nešlo jen o Tiranu, 

podobná místa se nalézala i v okresních městech a dokonce na vesnicích. Každá část země tak 

měla své vlastní „patrony“, kterým bylo třeba projevovat úctu.275 Za novodobé chrámy 

Jacques rovněž považuje sportoviště a fotbalové stadiony, které vyrůstaly po celé zemi. Sport 

byl sice velmi oblíbený u obyvatel, neboť byl jednou z možností, jak se na chvíli vzdálit šedé 

realitě života v Albánii, ale podobně jako v jiných zemích měl i sport nezastupitelnou roli 

v oslavě úspěchů, kterých Albánie pod vedením PPSh dosáhla. Mohutných tělovýchovných 

vystoupení – obdob československých spartakiád - se v Albánii účastnilo až 750 000 mladých 

lidí a tak malá země jako Albánie se mohla v 80. letech pyšnit 25 velkými fotbalovými 

stadiony, 502 sportovními areály a 3250 sportovními hřišťmi.276 Ve sportoviště se proměnila 

i řada církevních objektů. Bylo tomu tak např. v případě bývalé pravoslavné katedrály 

v Tiraně nebo bývalé katolické katedrály ve Shkodře. Na obvodu delších stěn katedrály 

vyrostly schody s místy pro diváky a uprostřed chrámové lodi bylo basketbalové hřiště. 

Z tribuny na všechny strany pak zářil rudý nápis „Sláva marxismu-leninismu!“.277 Tedy 

i sportovní instituce sloužily k oslavě „enverismu“ a sportovní akce často byly manifestací 

jednoty, odhodlání k obraně země a vyjadřovaly souhlas s vedením země a PPSh. 

Po roce 1967 státní orgány velmi tvrdě postihovaly držení Koránu nebo Bible. Jejich 

úlohu pak podle Jacquese rychle převzaly Hodžovy spisy a další díla stranických teoretiků. 

                                                 
274 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 595. 
275 Tamtéž. 
276 Tamtéž. 
277 Tamtéž. 
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O těchto dílech si nikdo nedovolil pochybovat a byla čtena nejen ve školách, ale i na 

stranických sjezdech. Závěry z těchto knih byly přijímány jako nezpochybnitelná skutečnost 

a závazná stanoviska k vnitropolitickým i zahraničním otázkám, což nápadně připomínalo 

církevní ortodoxii. Také časopisy a noviny sloužily jako zbraně pro politický a ideologický 

boj. Hlavním prostředkem mezi stranickými orgány a lidem byl deník Zëri i Popullit (Hlas 

lidu), jehož první číslo vyšlo už 25. srpna 1942.278  

Paralely, které ve své knize uvádí americký historik Edwin Jacques, dokumentují, že 

religiozita z albánského veřejného života nikdy nezmizela. V Albánii sice došlo koncem 

60. let 20. století k zákazu činnosti církví a k drastickému omezení praktikování tradičních 

náboženských obřadů spjatých s jednotlivými církvemi, avšak na místo křesťanských 

a muslimských svátků se dostaly svátky národní, a místo uctívání Ježíše Krista a Alláha se 

téměř náboženských poct dostávalo Enveru Hoxhovi. Náboženské prvky lze tedy hledat téměř 

v jakémkoliv společenském systému a v předchozím textu jsme chtěli naznačit, že to platí 

i pro takový systém, který sám religiozitu popírá a snaží se ji ze svého života vytlačit. Pro 

další výzkum by bylo relevantní zabývat se otázkou, do jaké míry se na výše zmíněných 

projevech chování, v nichž lze spatřovat rysy religiozity, podílela albánská veřejnost 

dobrovolně a spontánně a do jaké míry byly všechny tyto projevy řízené shora. Není totiž 

třeba příliš zdůrazňovat, že všechny výše popsané jevy měly jeden společný cíl. Tím byla 

legitimizace vlády Albánské strany práce (PPSh) a vyslání signálu do zahraničí, že se tato 

vláda těší masové podpoře obyvatelstva. Naprosto klíčovou roli měla albánská masmédia, 

zejména tisk. Prostřednictvím tisku, rozhlasu a později i televize mohl být nový kult udržován 

a posilován. Podívejme se nyní, jak se výše popsané konkrétní projevy „enverismu“, jakéhosi 

nového náboženství v Albánii, projevovaly v dobových masmédiích, zejména v tisku. 

A protože tehdy v Albánii neexistoval nezávislý tisk a všechna periodika byla orgány různých 

stranických a státních institucí, je naprosto oprávněné domnívat se, že kult osobnosti Envera 

Hoxhy a oslavy různých národních svátků měly podporu i na vysokých stranických postech. 

Konkrétní projevy tohoto téměř náboženského chování byly z pohledu nejvyšších státních 

a stranických autorit žádoucí a je zřejmé, že je organizovaly státní a stranické instituce.  

O existenci kultu osobnosti Envera Hoxhy se můžeme snadno přesvědčit z téměř všech 

tiskovin, které vznikly v Albánii v době od skončení 2. světové války až do pádu komunismu 

                                                 
278 Jacques, E.: Shqiptarët (c.d.), str. 597-598. 
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na začátku 90. let 20. století. Patrné je to zejména z novin a to především z období po 

albánsko-sovětské roztržce v 60. letech a po roztržce Albánie s Čínou v druhé polovině 

70. let. V této době, kdy Albánie změnila svoji zahraničně-politickou orientaci a do značné 

míry i oficiální ideologii a kdy se země musela stále více spoléhat na vlastní síly, došlo ke 

značné proměně stranického i státního mocenského aparátu. Ze všech těchto politických 

zvratů, které si uvnitř PPSh vyžádaly výrazné personální změny, vyšel jako vítěz jen Enver 

Hoxha, který ve svých rukou soustředil veškerou moc. Enver Hoxha nepřipustil jakékoliv 

názorové odchylky od jím určovaného politického kurzu. Změny politického kurzu byly podle 

znalců albánské moderní historie motivovány především osobními mocenskými ambicemi 

Envera Hoxhy a při jakémkoliv ohrožení svých pozic ve státě neváhal 1. tajemník PPSh zbavit 

se i svých nejvěrnějších spolupracovníků.279 Enver Hoxha byl zobrazován jako neomylný 

a prozřetelný vůdce země těšící se důvěře obyvatel. Hoxhovy proslovy a články, které také 

většinou vyšly knižně, se staly základem pro všechny další projevy vysokých i nižších 

stranických představitelů a všech dalších novinových komentářů. Novinové články se neustále 

odvolávaly na Hoxhovy texty nebo projevy a veškerá argumentace spočívala právě 

na doslovném citování Hoxhových slov. Například v již zmíněném článku z 8. února 1967, 

který reagoval na „revoluční protináboženskou iniciativu“ žáků a učitelů jedné střední školy 

v Durrësu, byl několikrát citován úryvek Hoxhova projevu na toto téma. Všechny tyto články 

dokumentují, že na počátku jakékoliv iniciativy byla výzva nebo kritika ze strany 1. tajemníka 

PPSh: „Enver Hoxha, který promluvil na V. kongresu strany o třídním boji (…) mimo jiné 

řekl, že třídní boj je bojem proti náboženské ideologii, předsudkům, pověrám a zaostalým 

zvykům. Stranický výbor okresu Durrës se zabýval rozebíráním zvláštních aspektů tohoto 

problému a určil konkrétní úkoly.“280 Tyto články přispěly k udržování kultu osobnosti Envera 

Hohxy, neboť vytvářely dojem, že na všechny společenské problémy jako první upozornil 

právě Enver Hoxha, který nejen že jako první vyzval k řešení těchto problémů, ale poskytl 

i konkrétní návod na jejich řešení. Ve stejném duchu postupovali i členové nejvyššího 

stranického byra. Hned na začátku svého projevu o rozvoji kultury na vesnici se Liri 

                                                 
279  Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 482-486.  
280  „Duke folur në Kongresin e 5-të të partisë për luftën e klasave, shoku Enver Hoxha midis të të tjerash tha se 
luftë klase është lufta kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, bestytnive e zakoneve prapanike. Komiteti 
i partisë së  rrethit të Durrësit është ndalur në zbërthimin e aspekteve të veçanta të këtij problemi. Dhe ka 
përcaktuar detyra konkrete.”; Me shpaten e mprehtë të ideologjisë së partisë kundër ideologjisë fetare, 
paragjykimeve, bestytnive e zakoneve prapanike, „Zëri i Popullit“, 8.2.1967. 
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Belishova, jedna z nejvyšších představitelů PPSh, odvolala na Hoxhův projev a jeho jméno 

v projevu ještě několikrát zmínila.281 Ještě zřetelněji je existence kultu osobnosti Envera 

Hoxha vidět na článcích, které se v novinách objevily v dobách, kdy vrcholily různé politické, 

vojenské nebo hospodářské kampaně. V této práci jsme se již setkali s články, které byly 

adresovány Enveru Hoxhovi a ve kterých se jednotlivci, pracovní skupiny nebo hned celé 

vesnice a městské čtvrti zavazovali k zapojení do nějaké konkrétní kampaně. Zdá se, že tyto 

články mají charakter přísahy. Její závaznost samozřejmě nemohla být stvrzena přísahou na 

Bibli nebo přísahou před Bohem, a tak jsou všechny takové závazky adresovány Enveru 

Hoxhovi. V deníku Zëri i Popullit ze dne 23. března roku 1967 můžeme takových přísah 

nalézt hned několik. V jedné z nich se obyvatelé městské čtvrti ve městě Shkodër zavázali, že 

se vzdají náboženských svátků a obřadů,282 nebo v jiné mladí lidé z Kruji slíbili, že budou 

bránit tomu, aby mladé dívky byly zavírány doma, a že se zasadí o to, aby dívky mohly 

pracovat tam, kde to vlast potřebuje.283 Tyto i další podobné závazky začínaly stejným 

oslovením: „Milý soudruhu Envere!“284 Obvykle hned na začátku se v nich objevila konkrétní 

citace Hoxhova projevu, která měla spojitost s tématem, jehož se slib týkal, nebo byly alespoň 

zmíněny datum a místo, kde o tomto problému Hoxha již dříve hovořil. V některých takových 

slibech jsou do textu zakomponovány dlouhé úryvky Hoxhovy řeči a velmi časté je oslovení 

Envera Hoxhy i uvnitř textu. V mnoha takových textech se lze setkat i s familiérnějším 

oslovením nejmocnějšího muže Albánie, povětšinou šlo o oslovení „strýčku Envere!“.285 

Pozoruhodné jsou zejména závěry těchto textů, ve kterých je zopakován závazek a ze kterého 

je často náklonnost k Enveru Hoxhovi nejpatrnější: „Ujišťujeme Vás, soudruhu Envere, že 

nejen že dodržíme slib daný straně a Vám, ale budeme bojovnicemi a ohnivými bojovníky proti 

každému šerednému projevu, který nám zanechalo dědictví starého světa. Půjdeme stále 

kupředu a budeme pohrdat překážkami tak, jak nás učí strana a jak nás učíte Vy, náš velký 

soudruhu a drahý Envere.“286 Jiné otevřené dopisy adresované Enveru Hoxhovi končí 

                                                 
281 Belishova, Liri: Mbi zhvillimin e mëtejshëm të kulturës në fshat (15.12.1959), Konferenca kombëtare (c.d.), 
str. 44, 47. 
282 Do të heqim të gjitha ceremonitë e fastat fetare, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
283 Vajzat nuk do të mbyllen në shtëpi, por do të punojnë ku të ketë nevojë Atdheu, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
284 „I dashur shoku Enver!“; Tamtéž. 
285 „Xhaxhi Enver“; Fjalët tona prekën të gjithë ata që ishin në kuvend dhe mjaft prej tyne derdhën edhe lotë, 
„Zëri i Popullit“, 16.3.1967. 
286 „Ju sigurojmë, shoku Enver, se ne jo vetëm do të mbajmë premtimin para partisë dhe juve, por edhe do të jemi  
luftëtare dhe luftëtarë të zjarrtë kundër çdo çfaqjeje të shëmtuar që na ka lënë trashëgim bota e vjetër. Ne do të 
çajmë gjithmonë përpara duke përbuzur pengesat, ashtu si na mëson partia dhe ju. Shoku ynë i madh, dhe i  
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různými pozdravy a přáními: „Zdravíme Vás, soudruhu Envere, a přejeme Vám, abyste žil 

jako naše hory, pro dobro lidu a vlasti.“287 Sliby adresované Hoxhovi tak měly jistě tu 

nejvyšší vážnost a i na tom lze do určité míry rozpoznat jisté prvky religiozity. I v socialistické 

Albánii muselo dojít k nahrazení zakázaného Boha něčím nebo někým, ke komu by se lidé 

mohli vztahovat. Něčím takovým snad mohla být všemocná Strana práce, jejíž zosobněním 

byl Enver Hoxha. Sledujeme-li albánské filmové týdeníky, vidíme, že Enver Hoxha je vždy 

vyobrazen jako přátelský člověk, který je oblíben mezi lidmi a který se velmi zajímá 

o problémy obyčejných obyvatel. Předmětem velkého zájmu byly vždy jeho cesty do regionů, 

zvláště do těch, kde ještě několik let po skončení války probíhala protikomunistická povstání. 

Takovým dokumentem je např. film režisérů Sokrata Mushy a Niko Theodhosiho z roku 1970 

„Sněm v horách. Z návštěvy soudruha Envera Hoxhy v okresech Kukës, Tropoja, Puka 

a Shkodra“ (Kuvend në bjeshkët, nga vizita e shokut Enver Hoxha në rrethet e Kukësit, 

Tropojës, Pukës dhe Shkodrës). V tomto filmu je Enver Hoxha vyobrazen jako milý člověk, 

který naslouchá starostem lidí a který navrhuje a zajišťuje řešení problémů. Jeho setkání se 

starými partyzány pak jen posilují legendu o chrabrém vojevůdci, který osvobodil zemi. Film 

ukazuje slavnostně vystrojené venkovany, kteří návštěvu 1. tajemníka vnímají jako největší 

odměnu za jejich práci a nasazení.  

Přestože předmětem této práce není výzkum toho, do jaké míry zobrazovaná 

glorifikace Envera Hoxhy odpovídala skutečným pocitům většiny obyvatel Albánie, lze se 

domnívat, že jistá část společnosti se na budování kultu osobnosti Envera Hoxhy aktivně 

podílela a že mnozí obyvatelé skutečně pociťovali oddanost a vděčnost vůči Enveru Hoxhovi. 

Nesmíme totiž zapomenout na to, že Albánie byla od konce 40. let 20. století extrémně 

uzavřenou zemí a dostupnost informací ze zahraničí byla po většinu doby velmi omezená. 

Kromě toho byl nesporný obrovský vliv médií kontrolovaných státem a kampaní, které měly 

posilovat národní identitu a důvěru v představitele státu a PPSh. Na pozadí politických čistek 

uvnitř PPSh a státního aparátu, které dříve či později postihly téměř každého z předních 

albánských stranických funkcionářů a které probíhaly po celou dobu existence vlády jedné 

strany, se Enver Hoxha stal symbolem kontinuity, symbolem statečného bojovníka 

                                                                                                                                                         
shtrenjtë Enver.“; Asnjë nga vajzat nuk do të fejohet me mblesëri dhe nuk do të marrë me vetë pajë, „Zëri i 
Popullit“, 26.3.1967. 
287 „Ju përshëndesim, shoku Enver, dhe ju urojmë të rroni sa malet tona, për të mirën e popullit dhe të Atdheut.“; 
Do të heqim të gjitha ceremonitë e fastat fetare, „Zëri i Popullit“, 26.3.1967. 
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za osvobození země z rukou fašismu a nacismu a symbolem prozíravé vlády, která Albánii 

přeměnila v moderní socialistickou zemi, která Albánii ochránila od nepřátelských úmyslů 

velmocí i sousedních států a která nastolila spravedlivý sociální řád. Alespoň tak se dá stručně 

shrnout obraz Envera Hoxhy, který byl za pomoci státem kontrolovaných médií konstruován 

po dobu více než 40 let. Kult Envera Hoxhy byl v Albánii udržován stejně jako kult osobnosti 

J. V. Stalina, jehož vládu albánské vedení hájilo prakticky až do pádu komunismu v zemi 

na počátku 90. let 20. století.  

Sami komunističtí představitelé Albánie často otevřeně hovořili o tom, co mělo 

náboženství nahradit. Tím, že sami použili výraz „nahradit“ (zëvëndësoj), jakoby uznali 

existenci nějakého vyprázdněného prostoru, který bylo nutné zaplnit něčím, co přebíralo 

funkce odstraněného. Již zmíněná Liri Belishova, členka nejvyššího stranického byra, ve svém 

projevu z roku 1959 prohlásila: „Je známo, že vesničané, zejména mládež, se účastní 

náboženských svátků, neboť mají potřebu zábavy a potřebu radovat se. Proto musíme klást 

důraz na co možná nejlepší organizaci svátků osvobození, dne založení družstva, svátku 

dokončení setí, sklizně, večírků vinařů a chovatelů dobytka, vyprovázení a vítání branců atd. 

Je také velmi užitečné, abychom se více starali o důležité události života lidí, o jejich radosti 

a smutky. Proto se musejí rozšířit dobré nápady několika družstev v Lushnji, Korçi, kde se 

v kulturních centrech a domech konají svatební obřady, oslavy narození dětí, večery pro 

vážené starce. Všechny tyto svátky a ceremonie nejen že nahrazují ty náboženské, ale přinášejí 

vesničanům hodně radosti, a pevně je svazují s jejich vládou.“288 V této ukázce vidíme, že 

místo tradičních náboženských svátků měly převzít svátky národní, svátky spjaté s úspěchy 

kolektivizace zemědělství a obecně s budovatelskými úspěchy, kterých země pod pečlivým 

dohledem jediné vládnoucí strany dosáhla. Straničtí funkcionáři měli představu, že ideologie 

marxismu-leninismu se postupem času rozšíří do všech oblastí života a že komunistická Strana 

práce (PPSh) nahradí tradiční vliv církví v životech obyvatel. Vidíme, že o tomto záměru zcela 

jasně hovořila Liri Belishova, když zmínila, že podporuje svatební obřady a slavnosti 
                                                 
288 „Dihet, se fshatarët dhe sidomos rinia venë në festat fetare se kanë nevojë për dëfrim e gëzim, prandaj ne 
duhet t´u japim rëndësi organizimit sa më të mirë të festave të çlirimit, ditës së formimit të kooperativës, festës së 
kryerjes së mbjelljeve e korrjeve, mbrëmjeve të blegtorëve dhe vreshrarëve, përcjelljes e pritjes së ushtarëve, etj. 
Është gjithashtu shumë e dobishme që ne të kujdeseshim më shumë për ngjarjet e rëndësishme të jetës së  
njerëzve, për gëzimet e hidhërimet e tyre. Prandaj duhen përhapur inisiativat e mira të disa kooperativave të  
Lushnjës, Korçës etj. Për të organizuar në vatrat dhe shtëpitë e kulturës ceremonitë e martesave, festat e lindjeve,  
mbrëmje për pleqtë e nderuar etj., se këto festa e ceremoni jo vetëm zëvëndësojnë ato fetaret, por u sjellin shumë  
gëzim fshatarëve, i lidhin ata ngushtë me pushtetin e tyre. “; Belishova, Liri: Mbi zhvillimin e mëtejshëm të  
kulturës në fshat (15.12.1959), Konferenca kombëtare (c.d.), str. 85. 
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organizované státními institucemi. Albánská strana práce jakoby chtěla převzít vliv církví, 

avšak veškeré aktivity měly probíhat v duchu odpovídajícímu marxismu-leninismu a jeho 

albánského pojetí.  

Na základě Jacquesových analogií mezi albánským komunismem a některými 

charakteristikami náboženského chování a na základě několika ilustrativních projevů kultu 

osobnosti Envera Hoxhy je možné tvrdit, že v albánském veřejném životě nedošlo k vymýcení 

religiozity. Tradiční náboženství byla do značné míry nahrazena politickým náboženstvím, 

jehož projevy se podobaly projevům náboženské víry. I v sekulární Albánii bylo totiž možné 

nalézt některé znaky, které bychom obvykle připisovali společnostem, v jejichž životě hrají 

důležitou roli církve. Těmito znaky jsou existence „svatých knih“, „čistého učení“, „kacířů“, 

„hereze“ a „inkvizice“ a bohatý „kvaziliturgický rituál“.289 Uplatňování vědeckých poznatků 

nahradilo modlitby. Budování socialistické společnosti mělo být cestou k „ráji“, tedy 

k beztřídní komunistické „rajské“ společnosti všech sobě rovných. 

3.5 Místo náboženství a církví v albánském historickém příběhu 

Při popisování role, kterou sehrálo náboženství v propagandě rozvíjené albánským 

komunistickým státem, je třeba uvést, jaké bylo místo církví a náboženského vyznání 

v konstrukci historického příběhu Albánie. Již jsme se podrobně zabývali tím, s jakými tématy 

bylo náboženství účelně spojováno a jaká byla argumentace proti církvím i zbožnosti Albánců. 

V této podkapitole se soustředíme na obraz historie Albánie, tak, jak byl vytvářen v oficiálních 

historických přehledových dílech, jejichž autory byli albánští historikové z Historického 

a jazykového institutu Akademie věd (Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë). Zaměříme se na to, 

jakou roli v albánských dějinách připisovali albánští marxističtí historikové církvím a v jaké 

souvislosti se psalo o historických událostech a osobnostech, které měly nějaký vztah 

s církvemi. 

Na úvod je ale dobré připomenout, že stejně jako historiografie ostatních zemí 

východní Evropy, vycházeli i albánští historici z marxistické představy založené 

na hegelovské dialektice, že se dějiny nepřetržitě pohybují nezávisle na lidské vůli vzhůru 

ke komunismu. Na cestě ke komunismu lidstvo musí projít několika typy společnosti 

s charakteristickým výrobním způsobem – od prvobytné společnosti, přes otrokářskou 

společnost až k feudalismu. Dalším stupněm pak je kapitalismus a poslední fází je 

                                                 
289 Maier, H.: Politická náboženství (c.d.), str. 7. 
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socialismus, který znamená návrat k prvobytně pospolné společnosti na vyšší úrovni. Tou je 

vytvoření beztřídní společnosti. Přechody mezi jednotlivými typy jsou umožněny sociální 

revolucí, která je považována za nutný prostředek pokroku.290 Také albánské dějiny byly 

popisovány jako cesta pokroku, jejímž vrcholem byla moderní socialistická společnost, která 

se vypořádala se všemi přežitky minulosti a která uskutečněním revoluce ukončila 

vykořisťování dělnické a rolnické třídy. Tímto dějinným pokrokem bylo zároveň zajištění 

suverenity albánského národa a jeho plná emancipace mezi moderní evropské „pokrokové“ 

národy. Konstrukce albánských dějin tak odpovídala marxistickému pojetí dějin jako 

nestálého pokroku v kombinaci s důrazem na složitost obhájení národní existence. Historie 

Albánie byla od počátku popisována jako proces neúnavně směřující k socialismu a jako 

věčný zápas o samostatnost a národní přežití. Podívejme se tedy nyní na to, jaké místo v tomto 

historickém procesu zaujímalo náboženství a jednotlivé církve. 

V historických publikacích z doby komunismu o raných dějinách Albánie nebyl 

polyteismus tehdejšího ilyrského obyvatelstva předmětem kritiky, neboť z pohledu marxistů 

mělo náboženství určitý smysl v předvědeckých dobách, kdy si lidé neuměli vysvětlit některé 

přírodní jevy. První negativní charakteristiky nacházíme až v souvislosti s šířením křesťanství. 

Tato kritika byla však namířena především proti rostoucí moci křesťanské církve. Kritika 

církevních institucí byla pak převažujícím tématem všech zmínek o náboženství, a to 

v průběhu všech etap dějin albánského národa. Již od počátku existence křesťanské církve tak 

byl vytvářen její negativní obraz. Charakteristika fungování církve v 5. až 6. století n. l. na 

území Albánie, jejíž území bylo tehdy součástí byzantské říše, v sobě obsahovala marxistické 

chápání církve jako vykořisťovatele rolníků a zobrazování kléru si nezadalo s výpady proti 

duchovním o půl druhého tisíciletí později. V souvislosti s popisem škodlivého vlivu církve 

neváhali albánští historici použít termíny jako „vykořisťovaná třída“ (klasa shfrytëzuese) 

a rozmach církevních herezí ve 4. a 5. století n. l. byl vysvětlován jako reakce na ekonomický 

a mocenský útlak ze strany církve. Autoři historických prací přitom nijak nezohlednili fakt, že 

se např. v případě ariánství jednalo především o teologický spor o povaze vztahu Syna a Otce, 

kdy ariánství popíralo božství Ježíše Krista. V albánských knihách stojí: „Ve vládnoucí třídě 

na území Ilýrie časem začala hrát hlavní roli křesťanská církev, zastoupená vysokým klérem, 

který za své služby proti vykořisťované třídě dostával od vládců jako dar půdu a další 

                                                 
290 Bocheński, J.: Marxismus-leninismus (c.d.), str. 95-97. 
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bohatství (…). Jako protest proti útlaku, který přicházel od vládnoucí třídy, mezi kterou 

zaujímala církev důležité místo, se v Ilýrii stejně jako v mnoha dalších oblastech říše začala 

šířit učení, která byla v rozporu s náboženskou doktrínou státní církve. Taková učení, jakým 

bylo ariánství, byla v Ilýrii církví a státem přísně pronásledována.“291 Církev byla albánskými 

autory již od začátku své existence popisována jako nepřátelská instituce, která zastupuje 

zájmy státních institucí. Negativní stránky církve však nebyly spatřovány jen v jejím 

zvětšujícím se bohatství a nárůstu moci duchovních. Centrem kritiky bylo už samotné šíření 

náboženského učení mezi obyvatelstvo. Jak již z předchozích podkapitol víme, interpretovali 

albánští marxističtí teoretikové náboženskou zbožnost jako prostředek k podmanění lidu. Víra 

ve všemocného Boha kombinovaná se strachem z Boha měla usnadnit podvolení se lidu 

autoritě církve. V tomto duchu bylo také popisováno šíření křesťanství na území byzantské 

říše, jejíž součástí Albánie po několik století byla: „Těšíc se neomezené podpoře byzantského 

státu, křesťanská církev rozšířila svoji moc na celém území říše. Takové armádě kněží 

a mnichů se podařilo vštípit do vědomí širokých mas slepou víru v náboženství, podrobení se 

pověrám a strachu z božího trestu.“292 Tyto řádky byly napsané v roce 1959, to znamená 

celých 8 let před rokem 1967, kdy bylo praktikování náboženské víry postaveno mimo zákon. 

Jakoby již z těchto řádků bylo patrno, jakou cestou se bude ubírat albánská protináboženská 

politika řízená z nejvyšších míst stranického aparátu.  

Role křesťanské církve byla zobrazována jako značně negativní, což bylo plně 

v souladu s politikou albánského státu proti katolické církvi od počátku komunistické vlády 

v zemi. V komunistické Albánii byl patrný velmi ostrý postup zejména proti katolické církvi, 

jejíž nebezpečnost byla odůvodňována především jejími tradičními kontakty s „nepřátelskou 

cizinou“ (Vatikán) a s vnitřními nepřáteli. Paralelu s tímto postojem hledali albánští 

marxističtí historikové i v historii. Z popisů prvních slovanských průniků na území Byzance 

                                                 
291 „Me kohë, në klasën sunduese të Ilirisë, si kudo, rolin kryesor filloi ta luante kisha e krishterë, e përfaqësuar 
nga kleri i lartë, i cili, për shërbimet e tij kundrejt klasës shfrytëzuese, merrte nga perandorët si dhuratë toka dhe 
pasuri të tjera (...). Si protestë kundër shtypjes që vinte nga klasa sunduese, në të cilën kisha zinte një vend të  
rëndësishëm, në Iliri si në shumë krahina të tjera të perandorisë filluan të përhapeshin doktrina që ishin në  
kundërshtim me doktrinat fetare të kishës shtetërore. Të tilla doktrina, si ajo e arianizmit, u ndoqën me ahpërsi   
në Iliri nga kisha dhe shteti.“; Pollo, Stefanaq; Buda, Aleks; Frashëri, Kristo; Islami, Selim: Historia e  
Shqipërisë, vëllim i parë, Tiranë 1959, str. 140-141. 
292 „Duke gëzuar përkrahjen e pakufizuar të shtetit bizantin, kisha e krishterë e kishte rritur pushtetin e vet në 
gjithë teritoret e perandorisë. Një ushtri e tërë priftërijsh e murgjërish kishte mundur të rrënjoste në ndërgjegjen 
e masave të gjera besimin e verbër ndaj fesë, nënshtrimin ndaj bestytnive dhe frikën ndaj hakmarrjes së zotit.“;  
Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 158.  



105 

v 7. století vyplývá, že tyto útoky znamenaly pro obyvatelstvo té části byzantské říše, která je 

dnes územím Albánie, značné nebezpečí. Představa ohrožení národní existence ze strany 

sousedních národů, podpořená nesmiřitelným postojem albánského vedení k Titově Jugoslávii 

a řeckými teritoriálními nároky na území jižní Albánie, našla svoji paralelu právě se 

slovanskými nájezdy v 7. století. Ty jakoby symbolizovaly nebezpečí, které přicházelo 

zvnějšku, a symbolem vnitřního nepřítele, proti kterému bylo třeba rovněž co nejrozhodněji 

bojovat, se stala mj. i církev: „Tlak, který vyvíjely slovanské národy během 7. až 10. století, 

nemohl změnit etnický charakter Albánců. Ten nemohl změnit ani byzantský tlak, který byl 

vyvíjen ze strany administrativy, církve a kultury.“293 Role církve v albánské historii tak byla 

vždy interpretována jako protilidová a historické práce vzniklé v době existence socialistické 

Albánie hledaly v historii země příklady, které by tento negativní obraz podtrhovaly. Další 

souvislost, hojně připomínaná v albánských historických pracích, byl ten fakt, že se ve 

středověku zejména z pravoslavné církve, která se v osmanské říši těšila značným privilegiím, 

stal jeden z nejdůležitějších vlastníků půdy. Označení církve jako jedné z nejbohatších 

feudálních institucí osmanské říše rozhodně nepřispělo k jejímu kladnému obrazu, neboť 

vyvlastnění bohatých vlastníků půdy patřilo mezi první úkoly, které si stanovili albánští 

komunisté ještě v době před svým nástupem k moci. Poválečná částečná pozemková reforma, 

která spočívala v rozdělení vyvlastněné půdy dřívějších velkostatkářů a církevních institucí 

mezi bezzemky a chudé rolníky, se v Albánii zpočátku setkala s kladným přijetím. Fakt, že 

církev byla označena jako nejvýznamnější feudální vlastník pozemků ve středověku, přispěl 

k proticírkevní argumentaci, neboť feudální vlastníci byli marxisty považováni za ty, kteří 

vykořisťovali lid. Křesťanská víra byla opět označena za ideologii pomáhající udržet 

dominantní postavení církve ve společnosti: „Jako feudální organizace církev obrátila svoje 

učení v ideologii na ochranu celého feudálního řádu.“294  

Historie mohla rovněž nabídnout cesty, které by mohly být inspirací i pro aktuální 

řešení náboženské otázky v zemi. Ať už to bylo záměrem nebo ne, z některých úryvků je 

patrné, že některá proticírkevní opatření by mohla být modelem i pro současnost. Jestliže toto 

nebylo úmyslem autorů těchto historických děl, pak vedlejším cílem detailních popisů 

                                                 
293 „Presioni që ushtruan popullsitë sllave gjatë shek. VII-X  nuk mundi ta ndryshonte karakterin etnik të 
shqiptarëve. Atë nuk mundi ta ndryshonte as presioni bizantin që ushtrohej me anën e administratës, kishës dhe  
kulturës.“; Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 167.  
294 „Si organizatë feudale kisha e kishte kthyer ideologjinë e saj në një ideologji për mbrojtjen e gjithë rendit 
feudal.“; Tamtéž, str. 188. 
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proticírkevních opatření z doby raného středověku mohlo být konstatování, že současná 

protináboženská politika albánského státu vlastně není ničím novým a že již méně vyspělé 

formy státu, než je ta socialistická, dokázaly v církvi rozpoznat nebezpečí ohrožující státní 

autoritu. Tomuto dojmu se nelze ubránit při četbě důsledků prvního ikonoklastického 

období295 v byzantské říši v 8. století: „Ve shodě s ediktem z roku 730 a s rozhodnutím 

koncilu, který se sešel v roce 754 během panování císaře Konstantina V., byly zkonfiskovány 

majetky klášterů a kostelů, ze kterých se stal vojenský majetek. Mniši byli rozpuštěni 

a samotné kláštery se změnily na kasárna. Z kostelů byly odstraněny ikony, obrazy a mozaiky 

světců na zdech byly přemalovány barvou a nahrazeny laickými obrazy.“296 Tento detailní 

popis postupu byzantského císaře proti církvím jako by byl předobrazem situace, která 

v Albánii nastala na konci 40. let 20. století. V roce 1959, kdy byly tyto Dějiny Albánie 

vydány, již v Albánii probíhaly procesy proti duchovním a majetek jezuitského 

a dominikánského řádu byl zkonfiskován.  

Náboženská tématika byla pak albánskými historickými prameny znovu hojně 

zmiňována v souvislosti s osmanskou invazí na Balkán ve 14. století a s šířením islámu. I když 

muslimové v komunistické Albánii nebyli pronásledováni tak jako katolíci, interpretace šíření 

islámu se velmi podobala interpretaci role křesťanství. Také islám byl vnímán jen jako nástroj 

na podmanění a následné vykořisťování obyvatelstva. Jeho šíření bylo popisováno jako 

ideologická zbraň v rukou Turků: „Islámská víra poskytla Turkům ideologickou zbraň 

k posílení jednoty a disciplíny vůči sultánovi a k ospravedlnění jejich dobyvačných válek.“297  

Podobné negativní charakteristiky připisované jednotlivým konfesím na území Albánie 

můžeme nalézt rovněž v souvislosti s Vatikánem a jeho rolí v albánských dějinách. 

Z předcházejících částí již víme, že se albánský komunistický stát již od počátku stavěl 

k Vatikánu s velkou nedůvěrou a že se Vatikán záhy stal z pohledu albánských ideologů 

                                                 
295 Ikonoklasmus (obrazoborectví) bylo hnutí v byzantské říši snažící se o odstranění náboženských obrazů. Roku  
730 zakázal ediktem byzantský císař Leon III. Isaurijský jakékoliv náboženské uctívání obrazů. Císař nechal ve  
všech kostelech říše ničit svaté obrazy a vyvolal tím obrazoborectví, které zpečetilo oddělení byzantské ortodoxní  
církve od církve katolické; Biermann, Karol; Hanus, František: Kronika lidstva, Bratislava 1992, str. 245. 
296  „Në përputhje me ediktin e vitit 730 si dhe me vendimet e koncilit që u mblodh më 754 gjatë sundimit të  
perandorit Kostandin i V, pronat e manastireve dhe të kishave u konfiskuan dhe u kthyen në prona ushtarake,  
murgjërit u shpërndanë dhe vetë manastiret u kthyen në kazerma, kishat u xhveshën nga ikonat, pikturat dhe  
mozaiket e shenjtorëve nëpër mure u lyen me bojë dhe u zëvëndësuan me piktura laike. “; Pollo, Stefanaq;  
Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 159. 
297 „Feja islame u jepte turqve armën ideologjike për të përforcuar bashkimin dhe disiplinën ndaj sulltanit dhe 
për të justifikuar luftat e tyre pushtuese.“; Tamtéž, str. 240. 
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jedním z největších nepřátel Hoxhovy vlády. Protivatikánské výpady v albánském tisku byly 

velmi ostré a státní instituce se snažily přerušit vazby albánské katolické církve s Vatikánem. 

Kontakty albánských duchovních na Vatikán v politických procesech proti katolickému kléru 

byly nezřídka použity jako přitěžující okolnost. Není tedy nijak překvapivé, že role Vatikánu 

a papeže v albánských dějinách byla albánskou historiografií popisována jako krajně 

negativní. Poměrně slabá pomoc protiosmanskému povstání albánských feudálních knížat 

v čele s Gjergj Kastrioti-Skanderbegem v 15. století ze strany Vatikánu byla albánskými 

marxistickými historiky interpretována tak, že papež ani nijak proti Turkům bojovat nechtěl 

a že usiloval jen o zachování svého bohatství: „Papež řídil svoji politiku podle zájmů církve 

a bohatých italských měst. Podporoval organizování protitureckých křižáckých výprav do té 

doby, dokud se tyto kampaně shodovaly se zájmy těchto měst. Ve stejné době se spíše než na 

odpor proti Turkům zaměřil na oslabování pravoslavné církve a na  rozšíření katolictví.“298 

Negativně byla rovněž vnímána ústní podpora albánskému povstání ze strany papeže. Ta sice 

dopomohla tomu, že Skanderbegův protiturecký odpor vyvolal vlnu sympatií v Evropě, ale 

tuto formální podporu nenásledovala podpora finanční ani vojenská.299  

Zobrazování církví a duchovenstva jako bohatých feudálních vlastníků, kteří 

náboženství využili jako ideologii sloužící k podmanění obyvatelstva a k dosažení ještě 

většího bohatství a větší moci, nebylo jedinou rovinou, která popisovala roli církví 

v albánských dějinách. Dalším naprosto klíčovým tématem byla role církví v procesu utváření 

albánského národního vědomí. Již víme, že albánští marxističtí ideologové kladli značný důraz 

na posilování národní jednoty a že se nacionalismus kombinovaný s učením marxismu-

leninismu stal oficiální ideologií albánského komunistického státu. Nic na tom nezměnily ani 

tři výše zmíněné politické roztržky, které albánský stát přivedly do naprosté politické 

a hospodářské izolace. Byť se albánský moderní národ začal utvářet až v 19. století, albánská 

historiografie hovoří o existenci albánského národního vědomí již ve středověku. Také 

Skanderbegův protiturecký odpor byl albánskými historiky popisován jako boj albánského 

                                                 
298 „Papa e rregullonte politikën e vet sipas interesave të kishës dhe të qyteteve të pasura italiane. Ky përkrahte 
organizimin e kryqëzatave antiturke sa herë që këto fushata përputheshin me interesat e këtyre qyteteve dhe në të  
njëjntën kohë përpiqej më tepër të përfitonte nga çthurja e organizimit kishtar ortodoks për të përhapur 
katolicizmin, se sa për qëndresën kundër turqve.“; Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.),  
str. 272. 
299 Tamtéž, str. 293. 



108 

národa proti Turkům.300 V šíření islámu byla spatřována snaha osmanské správy zlomit odpor 

obyvatelstva a spojit alespoň část obyvatelstva s institucemi osmanské říše. I z tohoto pohledu 

byl chápán význam šíření islámu. Konverze části obyvatelstva k islámu byla z valné části 

motivována jen ekonomickými výhodami a možnostmi uplatnění ve státní správě a na tuto 

skutečnost je v knihách kladen patřičný důraz: „[Albánci] se obrátili na islám jen z toho 

důvodu, aby se uchránili před vykořisťováním a násilí ze strany Turků. Islámské náboženské 

vědomí u Albánců v 17. až 18. stol. bylo stále povrchní.“301 V pozdějším období albánské 

historie již odlišná náboženská příslušnost obyvatel Albánie byla interpretována jako 

významná překážka pro národní sjednocení. V šíření náboženských škol na území Albánie, 

zejména těch křesťanských, byl sice spatřován účinný prostředek obou křesťanských církví na 

obranu proti islamizaci, avšak důsledky rostoucí náboženské aktivity katolické a pravoslavné 

církve na území s převahou muslimského obyvatelstva byly hodnoceny velmi negativně. 

Odlišná víra totiž byla významnou překážkou ve snahách některých vzdělanců, kteří v 18. 

a v 19. století volali po národním sjednocení Albánců. Za znak národní příslušnosti bylo tehdy 

považováno především náboženské vyznání obyvatel. Muslimské obyvatelstvo bylo zcela 

běžně označováno za Turky, zatímco pravoslavní křesťané byli vnímáni jako Řekové.302 

Albánci se tedy nacházeli v komplikované situaci, neboť ve školách, které se na území 

s výskytem albánského obyvatelstva nacházely, probíhala výuka pouze turecky, řecky, italsky 

nebo latinsky.303 Do přehledu negativních charakteristik církví tedy můžeme přidat ještě jejich 

protinárodní směřování. To bylo umocněno tím, že jednotlivé náboženské instituce se těšily 

vydatné podpoře ze strany sousedních mocností a států. Tato skutečnost zesílila během 

19. století, kdy došlo k rozmachu národních hnutí jednotlivých balkánských národů 

a k vytvoření řeckého, bulharského a srbského státu. Z albánského pohledu hájila pravoslavná 

církev zájmy Řecka, katolická církev zastupovala zájmy Itálie a Rakouska-Uherska a zájmy 

slábnoucí osmanské říše hájily muslimské náboženské školy. Všechny náboženské vzdělávací 

instituce navíc v zemi šířily náboženský fanatismus a netoleranci.304 Důsledky tohoto stavu 

pro Albánce popisují albánské historické knihy následovně: „V těchto podmínkách albánští 

                                                 
300 Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 269-330. 
301 „Duke u kthyer në myslimanë vetëm për të shpëtuar nga shfrytëzimi dhe përdhunitë e turqve, ndërgjegja fetare 
islame te shqiptarët në shek. XVII-XVIII ishte akoma e përciptë.“; Tamtéž, str. 368. 
302 Buda, Aleks; Frashëri, Kristo; Pollo Stefanaq: Historia e Shqipërisë, vëllim i dytë, Tiranë 1965, str. 49-50. 
303 První albánská škola byla otevřena až v roce 1887 ve městě Korça. 
304 Buda, A.; Frashëri, K. a kol: Historia e Shqipërisë II. (c.d.), str. 50. 
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intelektuálové chápali, že neexistence škol v mateřském jazyce a na druhé straně náboženské 

školství v cizích jazycích, které v Albánii zaznamenalo rozmach ve 40. letech, brání národu 

rozdělenému na různá vyznání sjednotit síly v rozvoji země.“305 Protinárodní počínání církví se 

stalo jedním z nejvýznamnějších protináboženských argumentů albánských marxistických 

ideologů a důraz na odlišné zájmy národa a církví už během albánského národního obrození 

měl v očích obyvatel církve dehonestovat. Příklady z minulosti jakoby demaskovaly pravou 

podstatu církví a paralela mezi protinárodní činností církví v minulosti a jejich protinárodním 

charakterem v současnosti byla důležitou součástí protináboženské kampaně albánského státu 

od konce druhé světové války. Podtrženo to bylo ještě tím, že všechny státy, které 

prostřednictvím jednotlivých církví hájily své politické a hospodářské zájmy namířené proti 

zájmům Albánců, byly v době vydání těchto historických knih úhlavními nepřáteli Hoxhovy 

Albánie. Častá obvinění duchovních v procesech z 50. a 60. let 20. století, že pracovali pro 

zpravodajské služby jiných států, našla v minulosti také svůj předobraz.  

Rozšířeným jevem, s nímž se setkáme v albánských literárních dílech, v tisku, ale 

i odborných pracích z doby před pádem komunismu v Albánii na počátku 90. let 20. století, je 

zamlčování a upravování faktů, které nebyly v souladu s oficiálním postojem PPSh a které pro 

stranickou propagandu nebyly využitelné nebo které s ní byly dokonce v rozporu. Nejčastěji se 

s tímto jevem setkáme jako s účelovou interpretací významu různých historických událostí 

a osobností. Například na Skanderbegově protitureckém odporu byla často podtrhována role 

lidových mas, které v protiosmanském povstání měly spatřovat boj za národní svobodu.306 

Dokonce lze spatřit snahy interpretovat dominantní mocenské postavení Skanderbega mezi 

ostatními albánskými knížaty jako snahu omezit moc velkých feudálů, neboť si uvědomoval, 

že zájmy bohatých feudálů se neshodují s jeho vojenskými plány. I když ani socialističtí autoři 

o Skanderbegovi netvrdí, že chtěl „vysvobodit vykořisťovaný lid z moci bohatých feudálních 

držitelů půdy“, přeci jen mu alespoň připisovali jakousi pokrokovost a sociální uvědomělost: 

„Skanderbeg tak na jedné straně vytvořil věrný vojenský svaz v boji proti Turkům, na straně 

druhé byl jistou oporou snahám snížit starým feudálním vládcům jejich moc.“307 I zde 

                                                 
305 „Në këto kushte elementët intelektualë shqiptarë e kuptuan se mungesa e shkollave në gjuhën amtare dhe, nga 
ana  tjetër, arësimi fetar në gjuhë të huaj, që po merrte hov në Shqipëri në vitet 40, do të pengonin popullin e  
ndarë në besime të ndryshme të bashkonte forcat për përparimin e vendit.“; Tamtéž, str. 50. 
306 Pollo, S.; Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 274. 
307 „Skënderbeu krijoi kështu nga njëra anë kuadro ushtarake besnike  në luftën kundër turqve, e nga ana tjetër 
një mbështetje të sigurtë në përpjekjet për t´ua pakësuar pushtetin bujarëve të vjetër feudalë.“; Pollo, S.;  
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můžeme vidět, že byť stranická a státní propaganda utvořila z mnoha historických postav 

hrdiny, jakési předobrazy novodobých hrdinů – partyzánů, bylo nutné jejich odkaz ještě 

upravit a očistit od toho, co neodpovídalo aktuální politice. Nejen že v případě Skanderbega 

bylo opomenuto, že celý rod Kastriotů byl jedním z nejvýznamnějších feudálních držitelů 

půdy, ale ještě navíc byla národnímu albánskému hrdinovi propůjčena role moudrého 

vojevůdce v čele odhodlaných mas, které povstaly, aby vyhnaly nepřítele ze země. Podobné 

úpravy nalezneme téměř u všeho, co nějakým způsobem souviselo s církvemi a náboženstvím. 

Byla-li zmínka o Skanderbegovi, je nutné ještě dodat, že albánské historické práce nikde 

zvlášť nezdůrazňovaly křesťanský původ rodu Kastriotů a rovnou uváděly jeho albánskou 

národní příslušnost: „Kastrioté byli feudální albánskou rodinou.“308 

Zamlčování a upravování biografií národních hrdinů, kteří se stali důležitou součástí 

historického příběhu Albánie, bylo velmi časté a docházelo k němu především u postav z doby 

albánského národního obrození v druhé polovině 19. století. Všichni tito intelektuálové – 

básníci, spisovatelé, politici – získali vzdělání v zahraničí a v zahraničí také často tvořili. Tyto 

osobnosti většinou vzešly z nábožensky založených rodin a samy patřily mezi aktivní věřící. 

Tato skutečnost však samozřejmě v oficiálních učebnicích a biografiích vlastenců byla 

marginalizována nebo byla dokonce využita v protináboženské agitaci.  

Typickým příkladem glorifikace albánského obrozeneckého vlastence a zároveň 

účelové interpretace části jeho odkazu je osoba albánského spisovatele a básníka Naima 

Frashëriho (1846-1900), jednoho z nejvýznamnějších albánských literátů druhé poloviny 

19. století, jehož celé dílo je prodchnuto vlastenectvím a snahou překlenout náboženské 

rozdělení albánského národa. Naim Frashëri vzešel z jihoalbánského muslimsko-bektašijského 

prostředí a celé jeho dílo bylo ovlivněno jak západním osvícenstvím, tak osmansko-tureckou 

a perskou mystikou. Kromě svých nejznámějších sbírek básní, ve kterých opěvoval přírodní 

krásy a život na albánském venkově, napsal také soubor veršů „Zápisník Bektašiho“309 

(Fletore e Bektashinjët), ve kterém propagoval panteistickou náboženskou víru a bektašismus 

jako možné sjednocující náboženství Albánců.310 Albánské historické a literárně-vědní práce 

vzniklé v 2. polovině 20. století využily zejména Frashëriho sklon k panteismu ke kritice 

                                                                                                                                                         
Buda, A. a kol.: Historia e Shqipërisë I. (c.d.), str. 290. 
308 „Kastriotët ishin një famílie feudale shqiptare.“; Tamtéž, str. 250. 
309 Překlad albánského názvu sbírky převzat z Hradečného Dějin Albánie; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny 
Albánie (c.d.), str. 309. 
310 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 309. 
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církevních institucí: „Chcete poznat Boha? Zatímco dogmatický islám lidi obrací ke Koránu, 

jako ke svaté knize seslané Bohem, (…) Naim odvážně na svoji dobu a na prostředí, ve kterém 

žil, odpovídá: obracejte se ne ke Koránu, ale k samotné přírodě, protože v ní naleznete 

samotného Boha; neboť Bohem života a velkým Bohem je celý vesmír, neboť opravdovým 

chrámem velkého Boha je prostor bez hranic. V tomto smyslu se Naim obrací zády 

k oficiálnímu náboženství, náboženskému obskurantismu a statečně se nechává vést 

přírodou.“311 Charakteristika Frashëriho postoje k náboženství s použitím výrazů (dogma, 

obskurantismus), které byly zcela běžně používány během protináboženské kampaně 

v 50 a 60. letech 20. století, získává zcela nový rozměr. Autorita nejvýznamnějšího 

albánského literáta a národního básníka byla použita pro potřeby legitimizace protináboženské 

agitace v socialistické Albánii. Frashëriho vlažný postoj k církvi a jeho panteismus byly 

bezpochyby vhodným prostředkem pro marxistické ideology snížit církevní autoritu 

ve společnosti. Tyto texty opět jen ukazovaly, že náboženská kritika není v Albánii ničím 

novým a že její počátky je možné nalézt už v díle albánských obrozenců. 

Hojně připomínáni byli také další spisovatelé, básníci a myslitelé, kteří spatřovali 

v nábožensky pestré albánské společnosti 19. století významnou překážku pro národní 

sjednocení Albánců. Velmi populární se během národního obrození stala báseň „Ach, moje 

Albánie“312 (O moj Shqypni) od jednoho z nejvýznamnějších představitelů albánského 

národního hnutí Pashko Vasy (1825-1895), neboť v ní autor vyzýval k národnímu sjednocení 

Albánců bez ohledu na jejich rozdílnou náboženskou příslušnost. Na tento koncept z období 

národního obrození ochotně navázal po druhé světové válce také albánský komunismus, který 

rovněž usiloval o národní sjednocení, ovšem pod vedením PPSh. Pashkova báseň, z níž 

nejznámější je verš „Albánče, nehleď na kostely a mešity, tvým náboženstvím je albánství“ 

(mos shiqoni kisha e xhamia; feja e shqyptarit asht Shyptaria),313 se v obsáhlém díle „Historie 

albánské literatury“, vydaném Akademií věd v Tiraně, dočkala následující interpretace: 

„Báseň byla namířena jak proti okupantům a imperialistické a šovinistické chamtivosti, tak 
                                                 
311 „Doni të njihni Zotin? Ndërsa islami dogmatik i drejton njerëzit për këtë te Kurani, si jë libër i shenjtë i 
dërguar nga Zoti, (...) Naimi me plot guxim për kohën e vet dhe ambjentin ku jetonte përgjigjet: drejtohuni jo 
Kuranit po vetë natyrës, sepse atje do të gjeni Zotin vetë; se Zoti i jetës dhe i madh është gjithësia tërë, se kishë e 
vërtetë e Zotit të madh është hapësira e pa anë. Në këtë mënyrë Naimi i kthen shpinën fesë zyrtare, 
obskurantizmit  fetar dhe ballhapur drejtohet nga natyra.“; Buletin i Univerzitetit Shteteror të Tiranës, Seria 
Shkencat shoqerore 2, Tiranë 1959, str. 13. 
312 Český překlad albánské básně převzat z Hradečného Dějin Albánie; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie  
(c.d.), str. 310. 
313 Shuteriqi, Dhimitër; Brahimi, Razi; Kodra, Klara: Historia e letërsisë shqiptare, Tiranë 1983, str. 158. 
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také proti těm vnitřním reakčním silám, protinárodním silám, které bránily sjednocení národa 

v boji na obranu a svobodu vlasti, zejména proti duchovním, napojených na cizinu.“314 Na 

příkladu výše uvedených básníků z druhé poloviny 19. století, jejichž díla se stala nedílnou 

součástí všech albánských učebnic a kteří byli zobrazováni jako první generace národně 

smýšlející inteligence, jsme mohli spatřit účelovost v zacházení s odkazem albánských 

vlastenců z doby před ustavením lidové moci. Vše muselo být ve shodě s aktuálními postoji 

PPSh. Jestliže nebyly historické události a osobnosti zobrazovány přímo jako východiska pro 

pozdější politiku určovanou PPSh, byla spousta historických událostí a osobností 

interpretována jako nedokonalý pokus, ve kterém lze spatřit prvky marxistického učení nebo 

snahy o národní sjednocení. Za takový nedokonalý pokus, ve kterém ale z pohledu 

marxistických ideologů byly jisté znaky třídní či národní uvědomělosti, mohl být považován 

např. výše zmíněný Skanderbegův pokus snížit vliv mocných feudálních knížat v 15. století.  

U mnoha historických událostí a u mnoha osobností albánských dějin pak nebyla 

zmiňována fakta, která by byla v rozporu s oficiálně prosazovanou ideologickou linií. Jako 

příklad můžeme uvést osobu biskupa Fan Noliho (1882-1965), který se v roce 1924 na krátko 

stal předsedou vlády po úspěšně provedeném převratu opozice proti autoritativní vládě 

Ahmeta Zogua. Vláda, v jejímž čele stanul pravoslavný biskup z Vlory, byla silně levicově 

orientovaná a v červenci 1924 navázala diplomatické styky se Sovětským svazem. Cílem jeho 

vlády bylo rovněž uskutečnění pozemkové reformy, ovšem to už se nezdařilo, neboť na konci 

téhož roku byla vláda Fan Noliho svržena emigranty v čele s Ahmetem Zoguem, který se 

s jugoslávskou pomocí opět chopil moci.315 Fan Noli byl mimo jiné významný překladatel, 

spisovatel a hlavně zakladatel albánské autokefální pravoslavné církve. Albánská marxistická 

historiografie hodnotila Fan Noliho velmi pozitivně a to především jeho krátkou vládu v roce 

1924. Revoluce, která na krátkou dobu vynesla do čela země Fan Noliho, bývá albánskými 

historiky označována jako „demokraticko-buržoazní“ (revolucioni demokratik-borgjez)316 

a jeho vláda se těšila přízviskům jako „nepokrokovější na Balkáně“ (qeveria më përparimtare 

                                                 
314 „Vjersha drejtohej aq kundër pushtuesve dhe lakmive imperialiste e shoviniste, sa edhe kundër atyre forcave 
reaksionare të brendshme, forca antikombëtare, që pengonin bashkimin e popullit në luftë për mbrojtjen dhe  
lirinë e atdheut, sidomos kundër klerit të lidhur me të huajt. “; Shuteriqi, Dh.;Brahimi, R. a kol.: Historia e 
letërsisë (c.d), str. 158. 
315 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 356-359. 
316 Buda, A.; Frashëri, K. a kol: Historia e Shqipërisë II. (c.d.), str. 548. 



113 

në Ballkan).317 Kladně hodnocen byl nejen levicově orientovaný program nové vlády, ale 

především její snaha posílit mezinárodní postavení Albánie a navázání diplomatických vztahů 

se Sovětským svazem. Z pohledu albánských komunistů se jednalo o spojence bojujícího proti 

režimu prezidenta a později krále Zogua. Vysoce ceněn byl rovněž Noliho literární odkaz 

a jeho překlady světové literatury do albánštiny. Avšak oficiální biografie Fan Noliho 

v různých historických přehledech z dob socialismu nijak nezmiňovaly tu skutečnost, že Fan 

Noli byl silným věřícím a zakladatelem albánské autokefální pravoslavné církve. V „Dějinách 

Albánie“ o této skutečnosti nenalezneme ani slovo,318 zatímco „Dějiny albánské literatury“ 

pouze uvádějí, že se Noli po svém návratu do USA, kde již žil v prvním desetiletí 20. století, 

nadále živil jako kněz: „Po dobu více než 30 let, si nyní Noli na živobytí vydělával nudnou 

kněžskou prací, jako biskup albánské pravoslavné církve v Americe.“319 Skutečnost, že se 

Nolimu podařilo osamostatnit albánskou ortodoxní církev z vlivu řeckého patriarchátu, byla 

popisována jako důležitý vlastenecký krok, který podpořil další vlastenecké hnutí jak mezi 

Albánci v zahraničí, tak v samotné Albánii.320 Ale ani zde nenajdeme žádnou jasnou zmínku 

o tom, že to byl především Noli, který se o vznik albánské autokefální církve nejvíce zasadil. 

Důraz byl kladen tedy pouze na to, co bylo z pohledu albánských ideologů důležité 

a využitelné. Naopak to, co se nějakým způsobem vymykalo oficiální stranické linii, bylo 

zamlčováno, upravováno nebo marginalizováno. 

Albánská marxisticko-nacionální ideologie dokázala mezi své hlavní pilíře včlenit 

historické osoby, které pocházely z náboženských kruhů a které se zároveň profilovaly jako 

vlastenci, jejichž dílo mělo celonárodní význam. Přesto však existoval okruh literátů 

a politiků, kteří po sobě sice zanechali významný odkaz, kteří ale nemohli zapadnout mezi 

státem oslavované národní velikány. To se týkalo zejména těch osobností, které vzešly z řad 

katolického kléru. A tak významní albánští spisovatelé a básníci první poloviny 20. století, 

jako např. Gjergj Fishta (1871-1940) nebo Vinçenc Prenushi (1885-1949), byli pro své 

členství v jezuitském nebo františkánském řádu téměř opomenuti. Jejich literární tvorba však 

nešla zcela přehlédnout - to platilo zejména o katolickém knězi Fishtovi, který je autorem 

vrcholného díla albánské literatury, historického eposu „Horská loutna“ (Lahuta e Malcisë) 

                                                 
317 Buda, A.; Frashëri, K. a kol: Historia e Shqipërisë II. (c.d.), str. 549. 
318 Tamtéž, 541-557. 
319 „Për më se 30 vjet, Noli e nxori tani e tutje jetesën me punët e mërzitshme të priftërisë, si peshkop i kishës 
ortodokse shqiptare në Amerikë.“; Shuteriqi, Dh.; Brahimi, R. a kol.: Historia e letërsisë (c.d), str. 488. 
320 Tamtéž, str. 485. 
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o bojích za nezávislost v letech 1905 až 1913.321 Fakt, že Fishta byl významným členem 

františkánského řádu a také předválečným politikem a Prenushi dokonce  arcibiskupem, však 

způsobil, že odkaz obou výše zmíněných autorů byl interpretován negativně, v duchu 

vyostřené protikatolické agitace. I když Fishta i Predushi byli albánskými vlastenci, byli oba 

nařčeni z upřednostňování zájmu církve nad národními zájmy. O Fishtovi se lze dočíst: „Pro 

něho zůstaly zájmy církve a víry nad zájmy vlasti a národa. To prohlašoval a hájil v celé 

demagogii a cynismu a to se stalo základem jeho práce jako spisovatele.“322 Tato slova byla 

plně v souladu s uměle vytvářenou představou, že církve vyvíjely v Albánii protinárodní 

činnost. Fishtův epos „Horská loutna“ se pak pro socialistické recenzenty stal symbolem všech 

oněch starých tradic, kterých se moderní socialistická společnost chtěla a měla zbavit. Toto 

dílo bylo považováno za chvalozpěv opěvující patriarchální společnost ovládanou kmenovými 

vůdci (bajraktary) a náboženstvím: „Byla povýšena [“Horská loutna“] na hymnu 

patriarchalismu a rodového uspořádání společnosti („bajraktarismu“), náboženského 

obskurantismu a klerikalismu.“323 

Pouze v jednom ohledu byla role církví vnímaná jako pozitivní. Kulturní bohatství, 

které díky jednotlivým církvím v Albánii vzniklo, bylo považováno za důkaz rozvinutosti 

albánského umění a vyspělosti celého národa. Po roce 1967, kdy došlo k uzavření kostelů 

i mešit, byly některé vzácné sakrální objekty zcela zničeny, z jiných se staly sklady, 

tělocvičny, obchody, kina, ale mnohé kostely a mešity přežily tato těžká léta jen proto, že byly 

prohlášeny za kulturní památky. Staré kostely, mešity, mozaiky a nástěnné malby byly 

obdivovány pro svůj historický a umělecký význam, který dokazoval starobylost a vyspělost 

albánské kultury. Sakrálním předmětům a objektům byl odňat jejich sakrální obsah 

a návštěvníci chodili do kostelů a mešit proto, aby se poučili o albánské historii. Albánští 

marxističtí ideologové tak přetvořili kostely a mešity z božích chrámů na chrámy albánské 

historie a albánské kultury. Sám Enver Hoxha se v tomto smyslu o nutnosti ochrany 

náboženských památek vyjádřil: „Kostely, i když ne s leskem památek Byzance, ikonografická 

díla, která upadla do zapomnění minulosti, zastupují část minulé kultury našich pradědů a 

v těchto dílech ji [kulturu] musíme chránit, shromažďovat nezávisle na tom, že má náboženský 

                                                 
321 Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 593. 
322 „Për të,  interesat e kishës e të fesë qëndronin mbi interesat e atdheut e të popullit, gjë që ai e shpallte e 
mbronte me tërë demagogjinë, por edhe me cinizmin, dhe e kishte vënë në themel të punës së tij si letrar.“; 
Shuteriqi, Dh.;Brahimi, R. a kol.: Historia e letërsisë (c.d), str. 470. 
323 „Ajo i ngrinte himnin patriarkalizmit e bajraktarizmit, obskurantizmit fetar e klerikalizmit.“; Tamtéž, str. 470. 
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charakter. Dnes pro nás mají [tato díla] cenu nevyčíslitelného uměleckého pokladu.“324 

V Albánii vycházely rovněž vědecké práce o historii a uměleckém významu sakrálních 

památek325 a mnohé významné stavby se dočkaly oprav. Podobný význam jako  sakrálním 

stavbám byl připisován také starým literárním dílům, které měly téměř bez výjimky 

náboženský obsah. Díla ze 16. století jsou dodnes nejstaršími známými literárními památkami 

albánštiny326 a jejich autoři byli hodnoceni především jako vlastenci, kteří psali albánsky, 

nikoliv jako duchovní.  

Je zřetelné, že drtivá většina historických souvislostí s církvemi a náboženstvím byla 

součástí protináboženských argumentů, neboť činnost církví a náboženství byla prezentována 

jako nepřátelská aktivita, která vždy ohrožovala národními zájmy země a podporovala zájmy 

bohatých vlastníků půdy, kteří vykořisťovali lid. Také je možné spatřit snahu albánských 

marxistických historiků dokázat, že aktuální protináboženský postup státu je založen nejen na 

odporu církví proti lidové vládě v čele v PPSh, ale také na negativních zkušenostech 

z minulosti, které albánský národ získal během uplynulých století. 

 

V této dlouhé kapitole jsme na základě albánských pramenů sledovali argumentaci, 

kterou vedení socialistické Albánie použilo k odstranění církví z veřejného života země a ve 

snaze odtrhnout její obyvatelstvo od náboženských tradic. Také jsme se pokusili zhodnotit, 

jaká byla role církví v konstrukci albánského historického příběhu a s pomocí díla amerického 

historika Jacquese jsme ukázali, že i ateistická socialistická společnost v sobě obsahovala 

prvky religiozity. V závěru této kapitoly je třeba ještě připomenout, že postavení církví bylo 

složité rovněž v ostatních zemích tehdejšího východního bloku. Bernard Simon rozděluje 

země východní Evropy do čtyř skupin podle postavení katolické církve v těchto zemích. 

Relativně dobrou pozici si katolická církev udržela v Polsku a v Německé demokratické 

republice. V jugoslávském případě se katolická církev do konce 50. let potýkala s velkými 

represemi ze strany státu, ovšem od 60. let došlo ke značnému uvolnění poměrů. Do třetí 

                                                 
324  „Kishat, megjithëse jo me shkëlqimin e monumenteve të Bizancit, veprat e ikonografisë që ishin lënë në 
harresë në të kaluarën, përfaqësojnë një pjesë të kulturës së kaluar të stërgjyshërve tanë dhe në këto vepra arti 
duhet t´i ruajmë, t´i grumbullojmë, pavarësisht se kanë karakter fetar, ato sot për ne kanë vlerën e një thesari të 
paçmuar artistik.“; Nga fjala e shokut Enver Hoxha në mbledhjen e gjërë me shkrimtarët dhe artistët (më 11 
korrik 1961), „Nëndori“ Nr. 8, srpen 1961. 
325 Např.: Adhami, S.: Monumente të kulturës në Shqipëri, Tiranë 1958. 
326 Nejstarším albánsky psaným dílem je „Misál“ (Meshari) od albánského katolického kněze Gjona Buzukua 
z roku 1555; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 183. 
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skupiny Simon zařadil Maďarsko, Československo, Rumunsko a Bulharsko. V těchto zemích 

poznamenala existenci církve stalinská éra, ale nikdy v těchto zemích nedošlo k zákazu 

činnosti církve ani k drastickému omezení svobody náboženského vyznání. Za nejhorší 

považuje Simon náboženskou situaci v Sovětském svazu a v Albánii, která se jako jediná 

země oficiálně prohlásila za ateistický stát.327  

Postavení katolické církve bylo v těch zemích východního bloku, kde vedle sebe 

existovaly i další konfese (Albánie, Jugoslávie, SSSR), nejhorší a situaci katolické církve zde 

používáme jako měřítko pro obecné posouzení náboženské svobody v jednotlivých 

socialistických zemích. Předmětem této práce sice není porovnání náboženské situace 

v Albánii se situací v ostatních zemích východní Evropy, avšak uvedená historická fakta 

naznačují, že v albánském případě byla protináboženská politika vedená státem jedna 

z netvrdších. Nejen že se Albánie i v ústavě označila za ateistický stát, ale praktická činnost 

všech náboženských komunit byla nakonec zcela ochromena, stejně jako svoboda vyznání 

a možnost praktikovat veřejně náboženskou víru.  

Odpověď na otázku, co bylo příčinou tak ostrého protináboženského kurzu albánského 

stranického vedení, je třeba hledat především ve spojitosti s několika faktory. Tím 

nejdůležitějším je zřejmě výjimečné postavení Albánie v táboru socialistických zemí. Zatímco 

v ostatních zemích došlo v průběhu času k citelnému politickému uvolnění a k odklonu od 

Stalinova kultu osobnosti, Albánie prakticky až do začátku 90. let 20. století obhajovala 

Stalinův odkaz a jeho tvrdou linii. V průběhu času stále se prohlubující mezinárodní izolace 

Albánie byla způsobena mj. snahou Envera Hoxhy neohrozit vlastní mocenské postavení. 

K tomu by například mohlo dojít, kdyby Albánie vyslyšela výzvy sovětského vedení z druhé 

poloviny 50. let a obnovila přátelské vztahy s Jugoslávií. Po takovém činu by však nutně 

následovaly rehabilitace těch, kteří byli na konci 40. let odsouzeni za projugoslávské 

sympatie, a to by ve svém důsledku mohlo ohrozit Hoxhovo dominantní mocenské postavení 

uvnitř PPSh a státu.328 V urputné snaze ze strany vedení PPSh a především samotného Hoxhy 

nepřipustit omyly vlastní politiky v minulosti bylo nutné vyvolat zdání existence podpory lidu 

a nezpochybnitelné autority Envera Hoxhy. Pro posílení této jednoty posloužily různé 

                                                 
327 Simon, Gerhard: The Catolic Churých and the Communist State in the Soviet Union and Eastern Europe, 
in: Bociurkiw, Bohdan R. (ed.): Religion and Atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe, London 1975,  
str. 190-191. 
328 Osobní mocenské ambice Envera Hoxhy spatřuje za jednotlivými politickými roztržkami Albánie také český 
historik a znalec albánských dějin, Pavel Hradečný; Hradečný, P.; Hladký, L.: Dějiny Albánie (c.d.), str. 461. 
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mobilizační kampaně, které se v 60. letech staly novou filosofií albánské společnosti a které 

byly označovány jako „permanentní revoluce“ (viz historická část), a posilování osobního 

kultu Envera Hoxhy. Jakákoliv myšlenková alternativa stála vně tohoto konceptu a ani 

náboženská společenství nemohla najít vyrovnání se státem, který usiloval o kontrolu všech 

oblastí lidského života. Hledání vnějších a vnitřních nepřátel bylo z pozice komunistických 

držitelů moci nezbytné k vlastnímu přežití a k odpoutání pozornosti od vážných 

hospodářských problémů země. Tradiční nepřátelství Albánců s okolními národy a jejich 

dávné či aktuální územní požadavky na úkor Albánie posilovaly nedůvěru vůči cizině. Toho 

albánští představitelé dokázali využít. Místo hledání nejistého spojence, který Albánii z jejich 

pohledu několikrát zradil, volali po utužení národní jednoty. Vše, co by tuto jednotu mohlo 

ohrozit, pak muselo být logicky odstraněno. Je pochopitelné, že se to týkalo rovněž církví 

a náboženské víry. Církve byly chápány jako něco, co přišlo z ciziny, a odlišné náboženské 

vyznání obyvatel bylo nebezpečím pro onu národní jednotu. Vždyť již v době národního 

obrození v 19. století varovali albánští vlastenci, že konfesní roztříštěnost může být 

významnou překážkou pro národní jednotu! V neposlední řadě mohla ostrá protináboženská 

rétorika vzejít také z ekonomických podmínek, ve kterých se Albánie ještě na konci druhé 

světové války nacházela. Hospodářská situace země a životní podmínky jejích obyvatel byly 

bezesporu jedny z nejhorších v Evropě a částečná modernizace a jisté zlepšení životní úrovně 

obyvatel se setkaly s pozitivním ohlasem. Spojování náboženství s feudálním útlakem 

a všeobecnou zaostalostí snadno vyvolalo antipatie části obyvatel k církvím a náboženským 

tradicím, neboť komunistický stát dokázal tuto zaostalost připsat na vrub náboženských vlivů 

ve společnosti. Rozsáhlé sociální a hospodářské reformy prováděné ihned po nástupu Envera 

Hoxhy k moci se vymezovaly proti tradiční zaostalosti a podpořily legitimitu prováděné 

politiky a zároveň přispěly k dehonestaci náboženských tradic a vlivu církví.  
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4. Závěr 
V této diplomové práci jsme se podrobně zabývali náboženskou situací v socialistické 

Albánii. Vedle podrobného popisu postupného zhoršování postavení církví v zemi, které 

skončilo zákazem činnosti církví a prohlášením Albánie za ateistický stát, jsme se zabývali 

především protináboženskou argumentací ideologů albánského marxismu-leninismu. Kromě 

argumentů vycházejících z hlavních tezí vědeckého ateismu se tato práce pokusila zobrazit 

témata, s jakými byly náboženství a církve v socialistické Albánii účelově spojovány. 

Na základě dostupných albánských materiálů z období druhé poloviny 20. století bylo možné 

rozdělit protináboženské argumenty a protináboženskou agitaci do několika kategorií podle 

konkrétních jevů, v jejichž spojitosti se o církvích a náboženství psalo.  

 Církve byly v albánském socialistickém tisku a v dalších oficiálních publikacích 

spojovány hned od skončení války s politickými nepřáteli země. Těmi se záhy po nastolení 

komunistického státu staly Spojené státy americké, Velká Británie a rovněž Itálie s Řeckem, 

které navíc ohrožovalo albánskou samostatnost svými územními nároky na území jižní 

Albánie. V prvních poválečných letech se albánský totalitní stát zaměřil především na 

představitele katolické církve, hlavně na příslušníky jezuitského a františkánského řádu. Jejich 

tradiční vazby na Vatikán byly podobně jako v jiných komunistických zemích vnímány velmi 

negativně. Vazby duchovních na zahraničí tak sloužily jako častý argument k jejich podezírání 

a zatýkání. Kněží byli obviňováni z podvratné protistátní činnosti a ze špionáže ve prospěch 

Vatikánu a dalších západních zemí. Církve – zejména ta katolická – byly považovány 

za jakousi „pátou kolonu“ uvnitř státu, která se staví vůči novému společenskému zřízení 

ve státě přinejmenším chladně a která hájí politické a ekonomické zájmy cizích zemí. 

Negativní vnímání církví v albánské společnosti dále podtrhovaly případy otevřené kolaborace 

některých duchovních s italskými nebo německými okupačními silami za války a i tato 

skutečnost byla použita při vytváření negativního obrazu církví. Účelová kompromitace kléru 

tedy byla založena na jeho kontaktech s nepřáteli země. Nejednalo se však pouze o vnější 

nepřátele, nýbrž i  vnitřní. Komunističtí agitátoři využili tradiční nechuti většiny albánského 

rolnického obyvatelstva k dřívějším velkodržitelům půdy a zdůrazňovali, že zájmy církve 

vždy byly v rozporu se zájmy lidu. Ilustrovali to právě tím, že církve v minulosti patřily mezi 

nejvýznamnější majitele půdy, kteří vykořisťovali lid. Odpor církví např. proti pozemkové 

reformě tak byl představován jako důkaz toho, že se církev nevzdala naděje na zvrat poměrů 
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a že stále usiluje stát se dominantním feudálním držitelem půdy se vším, co je s tím spojené. 

Hledání vazeb mezi církvemi v Albánii a politickými nepřáteli ať už doma nebo v cizině bylo 

první rovinou protináboženské agitace. Zároveň je třeba podotknout, že církve a náboženská 

tématika nebyly pouze cílem této agitace. Církevní tématika také sloužila jako prostředek 

k diskreditaci nepřátelské ciziny a vnitřních politických oponentů lidové vlády a Strany práce 

(PPSh). Církve tak byly jak cílem, tak prostředkem komunistické propagandy k útokům proti 

západním zemím 

 Naprosto zásadní protináboženskou argumentační rovinou bylo zobrazování 

náboženství jako zdroje zaostalosti albánské společnosti. Rozsáhlá komunistická kampaň za 

modernizaci země se naprosto odmítavě stavěla proti tradičnímu rodovému uspořádání 

albánské venkovské společnosti a proti starobylým zvykům, které určovaly chod tamní 

společnosti a které mnohde měly větší váhu než státní právo. Smyslem této kampaně byla 

především snaha komunistické vlády o modernizaci země a odstranění do očí bijící chudoby. 

Předmětem ostré kritiky se staly lidové lékařství a pověry, které často vycházely 

z náboženských obřadů, a lpění na těchto tradicích. Původ těchto zvyků byl spatřován 

v náboženství a albánští agitátoři toho dokázali využít. Získali tak klíčovou argumentační 

základnu, kterou využili k diskreditaci nejen církevních institucí, ale samotné zbožnosti 

většiny obyvatel. Náboženská víra byla popisována jako původce všeho zla. Z náboženství 

bylo možné odvodit různé pověry a lékařské procedury, které ve skutečnosti mnohdy přispěly 

ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel. Zaostalost venkova a nízká životní úroveň byly 

vysvětlovány jako důsledek náboženského konservatismu a fatalismu. Víra v Boha a pokora 

před osudem, který člověk nemůže ovlivnit, byly popisovány jako prostředky církve 

a bohatých feudálů k udržení jejich dominantního mocenského a ekonomického postavení. 

Bída, pověry, tmářství, předsudky – to vše bylo odvozováno z náboženství. Součástí kritiky 

těchto starých zvyků bylo také postavení žen v tradiční albánské společnosti. Také velice 

složitý život albánských žen byl dáván do spojitosti s konservatismem vyvěrajícím 

z náboženských tradic. Náboženský konservatismus a fatalismus stál podle albánských 

marxistických ideologů za všeobecnou zaostalostí, ve které se Albánci po staletí nacházeli. 

Náboženství tak symbolizovalo „starou Albánii“, kterou Hoxhova vláda chtěla odstranit. Vůči 

této minulosti se představitelé nového politického kurzu chtěli vymezit. Jejich program se 

zaměřil na odstranění všeho, co bylo překážkou modernizace. Ta se stala hlavním programem 
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komunistického státního aparátu a její realizace započala ihned po skončení války v roce 1945. 

Prezentace vlastního programu Komunistické strany (později Strany práce) byla postavena 

na kontrastu mezi moderní socialistickou společností a minulostí charakterizovanou chudobou, 

kulturní zaostalostí a náboženskými předsudky. Komunismus tak byl z pohledu albánských 

marxistů jedinou možnou cestou z chudoby a zaostalosti. Všechny provedené reformy, 

vystavěné průmyslové podniky, odstranění analfabetismu, zlepšení zdravotní péče a další 

konkrétní projevy socialistické modernizace, byly prezentovány jako obrovské úspěchy, 

kterých albánský národ pod vedením „moudré strany“ dosáhl. Na tyto úspěchy měli být 

Albánci patřičně hrdí. Je pochopitelné, že modernizační proces byl také patřičně 

propagandisticky využit. Úspěchy socialismu jistě přispěly k upevnění dominantního 

postavení PPSh a byly klíčovým faktorem pro legitimizaci správnosti stranické politiky před 

veřejností. Dojem úspěchu byl neustále posilován porovnáváním situace v zemi před válkou 

a tento kontrast proklamované úspěchy jen podtrhoval. Komunistická Albánie byla symbolem 

nové éry, která jednou provždy vyvede Albánce z poroby, zaostalosti a tmářství minulosti 

a která národu zajistí zářivou budoucnost. „Nová Albánie“ byla státem a společností 

emancipovaných obyvatel, kteří svůj život řídí na základě racionálních úvah založených 

na vědeckých poznatcích. Oproti tomu „stará Albánie“ byla státem zaostalým až primitivním 

ovládaným náboženskými dogmaty a z nich vyplývajících tradic. Tento stát byl navíc vydán 

na milost a nemilost bohatým feudálům a církvím, kteří hájili jen své zájmy a neohlíželi se na 

potřeby lidu. Cesta k úspěchu vedla přes odstranění původce zla ve společnosti. Proto se 

Albánci měli vypořádat nejen s feudálními pány, ale měli se rovněž vymanit z vlivu 

náboženských dogmat, které svazovaly společnost. Tento protiklad byl navíc podpořen 

marxistickou protináboženskou argumentací vycházející z vědeckého ateismu. Podle teoretiků 

vědeckého ateismu náboženství ve společnosti plnilo iluzorně-kompenzační roli (viz výše) 

a bylo úzce spjato s politickými a ekonomickými cíli úzké společenské elity. Vědecké 

protináboženské argumenty byly založeny na protikladnosti idealistického světa náboženství 

a materialismu racionálně uvažujícího člověka. Věda je symbolem materialistického světa 

komunistické společnosti a naopak odvěkým nepřítelem náboženství. Proto je náboženství 

neslučitelné s chápáním světa v komunistické společnosti. Náboženství tak vlastně bylo 

považováno za překážku na cestě ke komunismu. Toto tedy byly základní argumentační 

roviny používané v protináboženské agitaci v Albánii.  



121 

 Z předcházejících kapitol je rovněž zřejmé, že se jednalo o účelově používanou 

argumentaci. Protináboženská politika v socialistické Albánii byla řízena z nejvyšších 

stranických a státních míst, Envera Hoxhu nevyjímaje. Masivní protináboženská agitace vždy 

reagovala na impuls z nejvyšších míst ve státě a v PPSh. Takovým impulsem byl obvykle 

projev Envera Hoxhy a dalších vysokých komunistických představitelů. To, co poté 

následovalo, bylo vlastně jen realizací toho, k čemu před tím Hoxha vyzval v nějakém svém 

projevu nebo příspěvku do novin. Novinové články, analýzy, odborné knihy nebo karikatury 

pak už vlastně jen pomáhaly realizovat úkoly a výzvy vysokých státních funkcionářů 

a ideologů. Všechny druhy protináboženské agitace pak směřovaly k jednomu cíli, kterým 

bylo vyřadit církve z života albánské socialistické společnosti, minimalizovat vliv náboženství 

mezi lidmi a zajistit co nejširší dosah ateistické výchovy.  

 Jak už bylo uvedeno, nebylo náboženské téma využíváno jen k diskreditaci církví 

a věřících. Náboženská tématika byla také důležitým argumentačním nástrojem využitým 

v jiných oblastech. Především byla vhodným prostředkem k diskreditaci zahraničních nepřátel 

Albánie. Vazby katolické církve na Vatikán posloužily albánské vládě k protiitalským 

útokům, neboť  tato země byla často obviňována, že využívá katolickou církev k prosazování 

svého politického vlivu. V době po roztržce s Jugoslávií byly albánské výpady proti Titově 

Jugoslávii nezřídka založeny na náboženské politice této země a stejně tak tomu bylo 

i v sovětském případě po albánsko-sovětské roztržce, kdy se propagandisticky využívanými 

stávaly návštěvy sovětských představitelů ve Vatikánu. Náboženské téma mělo rovněž značný 

význam pro odpoutání veřejnosti od palčivých ekonomických problémů a bylo důležité pro 

mobilizaci společnosti v době revolucionarizace života albánské společnosti v druhé polovině 

60. let. Náboženské pozadí totiž měly z pohledu albánských marxistických teoretiků prakticky 

všechny nešvary albánské společnosti. Rozchod albánské společnosti s náboženstvím a přijetí 

ateismu bylo předkládáno jako nutná podmínka k odstranění zaostalosti a k modernizaci země. 

 I když Albánie nakonec přestala uznávat církve a jejich činnost zakázala, a i když 

z veřejného života země vymizely křesťanské a muslimské mše, poutě a svátky, nelze říct, že 

byla z veřejného života odstraněna religiozita. Albánský socialistický stát sice odstranil 

tradiční náboženství, ta však byla nahrazena novým politickým náboženstvím, jehož základní 

znaky jsme si v úvodu podrobně popsali. Roli tradičních náboženství v Albánii převzal stát se 

svým komunistickým učením spojeným s nacionalismem a budováním kultu osobnosti Envera 
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Hoxhy. Albánci neměli hledat spásu u Boha, ale ve vybudování komunistického ráje na zemi. 

Náboženské svátky byly nahrazeny svátky národními oslavujícími albánské národní hrdiny, 

kteří v minulosti bojovali za samostatnost země. Místo náboženských poutí se konaly poutě 

k hrobům komunistických partyzánů a k hrobům albánských bojovníků a národních umělců 

z 19. a ze začátku 20. století. Téměř náboženských poct se těšil nejvyšší stranický vůdce Enver 

Hoxha, který po dobu 40 let řídil chod země. Jeho narozeniny byly státním svátkem, mnoho 

míst v zemi neslo jeho jméno a téměř všechny odborné práce a politické spisy citovaly slova 

Envera Hoxhy k dané problematice. Jeho obraz byl v mnoha soukromých domech, kde dříve 

visel kříž, a bylo vydáno jeho kompletní dílo v obrovském nákladu. Hoxha byl zobrazován 

jako neomylný vůdce strany a země a jednotlivci i celé pracovní kolektivy mu adresovali svoje 

pracovní závazky. Tuto směs nacionalismu a marxismu-leninismu je možné považovat za 

typický příklad implicitního, politického, náboženství a v této práci jsme ji nazvali 

„enverismem“. Učinili jsme tak podle nejvýraznějšího znaku tohoto „náboženství“ – osobního 

kultu Envera Hoxhy. Obdobně jako tradiční formy náboženství usiloval i „enverismus“ 

o absolutní vliv ve společnosti a i toto náboženství mělo své „svaté knihy“ a „čisté učení“. 

Nejednalo se však ani o Bibli, ani o Korán, ale o Hoxhovo dílo. Oním učením byla 

nereformovaná stalinská verze marxismu-leninismu doplněná o prvek albánského patriotismu. 

Vše, co se odchylovalo od oficiálního učení určovaného Enverem Hoxhou, bylo novodobou 

herezí a jako s heretiky také bylo zacházeno s těmi, kteří se od Hoxhovy ideologické linie 

odchýlili.  

  Role náboženství v albánském historickém příběhu odpovídala celkovému vnímání 

náboženství v socialistické Albánii. Negativní role jednotlivých církví a náboženského učení 

zde byla zasazena do historického příběhu. Zmínky o církvi v jednotlivých etapách albánských 

dějin jen podtrhovaly charakteristiky, se kterými jsme se setkali již na jiném místě. Církve 

byly popisovány jako organizace, které od počátku své existence usilovaly především 

o světskou moc a bohatství. Opět se setkáváme s obrazem církví jako velkého feudálního 

vlastníka půdy, který nijak nezohledňoval zájmy lidu. Zdůrazňován byl negativní význam 

církví v procesu vytváření jednotného albánského národa. Tradiční konfesní roztříštěnost 

Albánců nahrávala zájmům cizích velmocí a byla překážkou národního sjednocení. 

V zacházení s historickými postavami, kterým albánští historikové připisovali kladný význam 

a které se dokonce staly uctívanými ikonami albánského socialistického státu, běžně 
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docházelo k marginalizaci jejich náboženského vyznání. U některých osobností, které byly 

v prvé řadě silnými věřícími nebo dokonce duchovními, byly zmínky o jejich zbožnosti 

dokonce vynechány. Některé významné postavy albánského kulturního a politického života, 

které byly až příliš spjaty s církví, se pochopitelně nestaly součástí oficiálního kultu a odborné 

práce jejich přínos hodnotily negativně. To byl mj. případ kněze Gjegje Fishty, autora jednoho 

z nejvýznamnějších albánských literárních děl. 

 Proč došlo k zákazu náboženství a činnosti církví právě v roce 1967, tedy v době, která 

v jiných evropských socialistických státech byla obdobím celkového politického uvolnění? 

Tuto otázku je možné zodpovědět na základě širšího historického kontextu. Zcela nepochybně 

má tato skutečnost souvislost s ideologickou a politickou roztržkou mezi Albánií a Sovětským 

svazem. K ochlazení vzájemných vztahů docházelo postupně od Stalinovy smrti a od začátku 

60. let 20. století již albánští političtí představitelé otevřeně kritizovali Chruščovovu politiku, 

která usilovala o zlepšení vztahů jak s Jugoslávií, tak s USA. Přerušení politických vztahů 

mezi oběma zeměmi a především zastavení sovětské hospodářské pomoci se negativně 

promítlo do albánské ekonomiky a v rostoucí nespokojenosti obyvatelstva. V reakci na tento 

vývoj začali albánští nejvyšší představitelé apelovat na mobilizaci společnosti k překonání 

hospodářských obtíží a začali prosazovat koncepci nepřetržitého rozvíjení revoluce a třídního 

boje. Součástí této koncepce bylo nejen masivní zapojení obyvatelstva do „dobrovolnických“ 

brigád, které měly zmírnit hospodářské těžkosti země, ale program permanentní revoluce 

zasáhl všechny oblasti života. Jeho součástí bylo rovněž odstranění „buržoazních 

a revizionistických přežitků“ ve společnosti i ve vědomí a jednání jednotlivců. Mezi tyto 

přežitky bylo samozřejmě zařazeno také náboženství, a proto se 2. polovina 60. let minulého 

století stala dobou definitivního rozchodu albánského státu s církvemi a náboženstvím. 

 

 Téma náboženské problematiky v socialistické Albánii nebylo touto prací zcela 

vyčerpáno. Tato práce se zaměřila na protináboženskou argumentaci albánských 

marxistických ideologů a na podobu protináboženské agitace. Kromě odpovědí na několik 

základních otázek souvisejících s náboženskou situací v Albánii po roce 1945 bylo smyslem 

této práce přinést vhled do reality života v socialistické Albánii, což je téma dosud minimálně 

zpracované. Výzkum náboženské situace v Albánii by bylo možné v budoucnu rozšířit 

o zkušenosti pamětníků, kteří protináboženskou kampaň v Albánii prožili na vlastní kůži. Jak 
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toto období vnímali věřící a naopak příslušníci vyššího stranického aparátu? Zcela 

samostatným relevantním tématem by mohla být ilegální činnost církví v Albánii a přežívání 

náboženských tradic v soukromí.  
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Obr. 1 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Karikatura papeže 
Text nahoře: „Papež exkomunikoval všechny komunistické katolíky 
v Československu.“ 
Papežova slova: „Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého… vás 
exkomunikuji.“ 
 
„Hosteni“, 23.6.1949. 
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Obr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukázka jedné z mnoha protinábožensky zaměřených básní s názvem: 
Bůh Dolar nade vše; „Hosteni“, 30.10.1949. 
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Obr. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V orchestru „nepřátel“ je zastoupen s křížem také reprezentant katolické církve 
Text nahoře: „Italská reakce, která svěřila svoji zemi americkým agresorům, chce 
postavit na nohy poslední zbytky demokratických práv lidu, zakotvených 
v republikánské ústavě. Nový volební zákon zamýšlí plné převzetí moci a nastolení 
administrativně fašistického systému.“ 
 
Text dole: „Mistr (De Gasperi) připraven k popravě ústavy.“ 
 „Hosteni“, 17.2.1953. 
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Obr. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukázka protinábožensky zaměřené satirické básně o tom, jak kardinál 
na západě káže věřícím, aby uctívali Boha. Z básně je přitom patrné, že 
věřící na západě jsou stiženi nezaměstnaností a společnost je rozdělena na 
chudé a bohaté. 
 
„Hosteni“, 17.8.1960. 
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Obr. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karikatura obviňující Titovu Jugoslávii z navazování kontaktů s Vatikánem. 
Text nahoře: „Jugoslávská vláda a Vatikán začaly rozhovory o určení apoštolského 
delegáta v Bělehradě.“ 
Text dole: „To je začátek.“ 
 
„Hosteni“, 17.12.1960. 
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Obr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Karikatura obviňující papeže v souvislosti s válkou ve Vietnamu. 
Text: „Revizionistický novinář: ‚Řekněte nám, jak se Vaše svatost dívá 
na válku ve Vietnamu?‛ 
           Papež: ‚Počkejte, jen co si sundám brýle…‛“ 
 
„Hosteni“, 17.2.1967. 
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Obr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karikatura představující zastřihávání stromku. Na zem odpadávají 
větvičky, které stromu berou sílu. Mezi těmito větvičkami jsou: 
byrokracie, servilita, náboženské předsudky, nevšímavost, zaostalé 
zvyky a kariérismus. 
  
„Hosteni“, 18.5.1967. 
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Obr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Text: „Co se skrývalo za náboženstvím.“ 
 
„Hosteni“, 20.6.1967. 
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Obr. 9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text: „Kdyby bylo peklo.“ 
 
„Hosteni“, 20.6.1967. 
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Obr. 10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Karikatura reagující na válku ve Vietnamu a na neschopnost Vatikánu 
ovlivnit zastavení bojů. 
Text nahoře: „Papež Pavel VI. přijal skupinu věřících z Jižního Vietnamu a 
vyjádřil svoji velkou bolest nad válkou ve Vietnamu. Ujistil je, že bude 
společně s velmocemi (rozuměj USA a SSSR) pokračovat ve svém úsilí o 
znovunastolení míru.“ 
Papežova modlitba: „Mír ve Vietnamu, mír ve Vietnamu.“ 
„Hosteni“, 20.9.1967. 
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Obr. 11 
 
 
 
 
 
 
  

Typický příklad karikatury ukazující propojení katolické církve s politikou 
nepřátelských zemí. 
Text: „Pro realizaci společných dohod hrají američtí imperialisté a sovětští revizionisté 
se všemi kartami. A pro každou věc uvádějí do pohybu své loutky a příživníky - od 
papeže Pavla, přes renegáta, agenta a starého spiklence Tita až k Indiře Gándhiové.“ 
Nápisy u bubnů (zleva): „provokace“, „komploty“, „podvody“, kapitulace, „provokace“, 
„podvody“ 
 
„Hosteni“, 5.10.1967. 
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Obr. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Karikatura z konce roku 1967 rekapituluje definitivní vyřešení 
náboženské otázky v Albánii. Rok 1967 „přetnul“ všechna 
pouta mezi albánskou společností a náboženstvím. 
Text: „Vypustíme je do ráje.“ 
 
„Hosteni“, 20.12.1967. 
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Obr. 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Qafzezi: „Papežův stín“ (1982) 
 
„Lorenz, A.: Albanische Karikaturen (c.d.), str. 48. 
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Obr. 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Dhimitër Ligori: „Papež a jeho opravdový pán“ (1983) 
 
„Lorenz, A.: Albanische Karikaturen (c.d.), str. 49. 
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Obr. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Katedrála ve městě Shkodra, v roce 1967 
byla stržena zvonice a katedrála byla 
přeměněna na sportovní halu. Svoji původní 
podobu získala až v 90. letech 20. stol. 
 
Daum, W.: Albanien zwischen Kreuz und 
Halbmond (c.d.), str. 87. 
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Obr. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

V katolické katedrále v Tiraně bylo dříve 
kino Rinia. V 90. letech 20. století dostala 
katedrála původní podobu. 
 
Daum, W.: Albanien zwischen Kreuz und 
Halbmond (c.d.), str. 88. 
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Obr. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enver Hoxha na fotografiích 
vyobrazených ve vydaných Hoxhových 
denících. 
 
Hoxha, E.: Ditar 1962 (c.d.). 
Hoxha, E.: Ditar 1955-1957 (c.d). 
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Obr. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Titulní strana brožury vydané při výročí 30 let od 
založení univerzity v Tiraně, která byla slavnostně 
přejmenována na Univerzitu Envera Hoxhy. 
 
Enver Hoxha University of Tirana, Tiranë 1987. 
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Obr. 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Albánský socialistický realismus. Obraz znázorňuje ideologický program 
albánského státu. Ve středu obrazu je tradičně oblečený starý muž 
a moderně oblečená malá dívka. oba se dívají na obrazovku televize, 
na níž je vyobrazena oslava národního svátku na Skanderbegově náměstí 
v centru Tirany. Televize stojí na skříňce, ve které je kompletní vydání 
Hoxhova díla. Hoxhova fotografie rovněž visí na zdi. Na televizoru je 
busta albánského národního hrdiny Skanderbega. Při pohledu z okna je 
vidět skupinu vesnických žen, která poslouchá instruktáž předáka 
pracovní skupiny. 
 
Daum, W.: Albanien zwischen Kreuz und Halbmond (c.d.), str. 240, 252. 


