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Abstrakt 

 Účelem této bakalářské práce je popsat a pochopit existenci 

muslimských komunit v rámci komunistických států na Balkáně. Tři státy jsou 

předmětem výzkumu: Jugoslávie, Bulharsko a Albánie. Všechny tyto země mají 

významné muslimské populace a islám hraje důležitou roli v jejich historii. Na 

základě studia pramenů a relevantní literatury porovnává tato práce přístupy 

komunistických režimů k jejich občanům muslimského vyznání a jejich 

náboženským komunitám. 

 Nejlepší podmínky pro praktikování islámu bychom nalezli 

v komunistické Jugoslávii, která se nesnažila nijak omezovat islám na svém 

teritoriu a podporovala jeho rozvoj, dokud nebyl zatížen nacionalistickými 

požadavky. V Bulharsku se situace muslimské menšiny, zastoupené především 

etnickými Turky, neustále zhoršovala. Vyvrcholením bulharské protiturecké 

kampaně byl masová exodus Turků ze země na konci osmdesátých let. Albánie 

prodělala velice specifický vývoj, kdy nejprve náboženství částečně tolerovala, 

aby je pod vlivem komunistické Číny a její kulturní revoluce v roce 1967 úplně 

zakázala a prohlásila se prvním ateistickým státem světa. Veškeré náboženské 

aktivity byly poté až do pádu komunismu v zemi ilegální.  

 

 

Abstract 

 The purpose of this thesis is to describe and understand the 

existence of Muslim communities in the communist states in the 

Balkans. Three states are under investigation: Yugoslavia, Bulgaria and 



   

Albania. All these countries have significant Muslim populations and Islam plays 

an important role in their history. Based on the study of relevant literature and 

other sources this paper compares the approaches of communist regimes to 

their citizens who were Muslim and their religious communities.  

The best conditions for practicing Islam were offered to citizens of 

communist Yugoslavia. The federation did not seek to restrict Islam on 

its territory. Yugoslavia also supported the development of Islam until it 

was burdened with nationalist demands. In Bulgaria, the situation of Muslim 

minorities, represented mainly by ethnic Turks, steadily deteriorated. The 

culmination of the anti-Turkish campaign was a mass exodus of Turks from the 

country in the late eighties.  Albania went through a very specific development, 

at first the Hoxha regime partially tolerated religion. However, later under the 

influence of Communist China's Cultural Revolution in 1967 the Albanian 

dictator Hoxha completely banned religion and declared Albania the 

first atheist country in the world. All religious activities were illegal until the fall of 

communism. 
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ÚVOD 

 

Sud střelného prachu, označení, které si vysloužil Balkánský poloostrov 

na konci dlouhého 19. století, trefně glosovalo problematickou pozici oblasti v 

soudobém systému mezinárodních vztahů. Balkán nebyl vždy jen průsečíkem a 

středobodem velmocenských zájmů a bojů, ale také pohyblivou hranicí 

evropské civilizace a moci, která se prozatím ustálila až s pádem Osmanské 

říše těsně před vypuknutím První světové války. Tato linie byla hranicí etnickou 

i náboženskou a v oblasti to pociťujeme dodnes.  

 V průběhu 19. století se se slábnoucím vlivem „nemocného muže na 

Bosporu“ postupně vytvářely jednotlivé státy v regionu. Každý z nově 

vytvořených států měl své vlastní ambice a nároky, které se často vzájemně 

střetávaly. Balkanizace se stala pojmem pro vytvoření menších vzájemně 

znesvářených teritoriálních jednotek.  

 Staletí osmanské nadvlády přispěla ke vzniku muslimských menšin ve 

všech Balkánských státech. Albánie a Kosovo jsou dokonce dodnes jedinými 

evropskými státy1 s muslimskou většinou. Ať už se jednalo o obyvatelstvo, které 

k islámu konvertovalo, jako například Bosňáky či Albánce, anebo o etnické 

Turky, kteří přišli spolu s osmanskou mocí (Turci v Bulharsku), museli se tito 

lidé s ústupem Osmanské říše z území, kde žili, nějakým způsobem vyrovnat. 

Někteří odešli do Turecka a některé tam křesťanští obyvatelé nových národních 

států vyhnali, jiní zůstali a na Balkáně žijí dodnes.  

 V rámci pohnutých dějin muslimů na Balkáně patří k nejméně 

zpracovaným tématům existence a fungování muslimských menšin v období 

komunistické nadvlády, tedy od konce druhé světové války do pádu Železné 

opony. Rozhodl jsem se tedy zmapovat tuto problematiku, a to se zaměřením 

na tři státy této éry, Jugoslávskou federaci, Albánii a Bulharsko. Důvodem mé 

volby je skutečnost, že právě tyto tři státy měly nebo ještě mají početné 

muslimské obyvatelstvo, které hraje podstatnou roli v politice jednotlivých zemí. 

Ze stejného důvodu vynechávám Rumunsko, které sice bylo balkánským 

                                                 
1 Albánie je jedinou muslimskou zemí v Evropě, nepočítáme-li Turecko, Kazachstán nebo muslimské 

republiky v rámci Ruské Federace za evropské státy 
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komunistickým státem, nicméně jeho muslimská komunita je početně slabší a 

pro vývoj státu jako celku spíše marginální.2  

 Jistým výchozím bodem je pro mne také fakt, že se jedná sice o tři 

komunistické státy, nicméně jejich postavení v rámci světového komunistického 

hnutí, stejně tak jako jejich vztahy s komunistickou supervelmocí- Sovětským 

Svazem se různí. Krátké poválečné období jednoty komunistického bloku 

narušuje v roce 48 roztržka mezi Moskvou a Bělehradem, Jugoslávie se od 

tohoto bodu vyvíjí jinak než ostatní země východního bloku. V případě Albánie, 

po válce zaostalé země okrajového významu, dochází k odklonu od Moskvy 

počátkem šedesátých let. Albánii se tímto dostává specifického směřování v 

náručí maoistické Číny. Protikladem těchto dvou „odpadlíků“ je Bulharsko, které 

se po celou svou komunistickou éru profilovalo jako věrný spojenec SSSR a 

jeho politiky.  

 Tato výchozí fakta mi umožňují formulovat konkrétní výzkumné otázky 

této práce: 

 

1. Jak přistupovali jednotlivé státy k muslimům a jejich náboženství a jaké 

bylo jejich postavení v zemi? 

2. Jaký vliv měl vývoj jednotlivých zemí v rámci světového komunistického 

hnutí na osud jejich muslimských menšin? 

3. Jaký vliv měl vývoj jednotlivých režimů na muslimské obyvatelstvo? 

4. Existoval nějaký vliv islámu na politiku jednotlivých režimů 

5. Lze vysledovat vliv vnitřní náboženské politiky Albánie, Jugoslávie či 

Bulharska na vztahy se třetími státy a naopak? 

 

 Abych mohl najít odpovědi na tyto otázky, rozčlenil jsem svou práci do tří 

kapitol, kdy každá se věnuje jedné z vybraných zemí. Všechny tři kapitoly 

začínají základními informacemi o muslimských komunitách v jednotlivých 

státech, aby si čtenář vytvořil představu o tom, jak rozšířený byl islám 

v jednotlivých zemích a jací muslimové tam žijí. Další částí jednotlivých kapitol 

je stručný úvod do historie islámu, který má napomoci k tomu, abychom si mohli 

dát náboženskou politiku albánského, bulharského či jugoslávského 

                                                 
2 Méně než jedno procento celkové populace 
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komunistického režimu do kontextu celkového vývoje muslimských populací 

v regionu a posoudit, zda komunisté přistupovali k islámu v duchu jakýchsi 

národních tradic, či naopak zda se jejich politika vymykala nebo nějak 

odlišovala od dlouhodobého úzu. Samotný text o letech komunistické nadvlády 

jsem u všech tří zkoumaných subjektů rozčlenil do tři podkapitol, které následují 

trendy ve změnách přístupu k muslimům ze strany komunistických vlád nebo 

naopak dějinné zvraty a vnitropolitické změny, které zásadním způsobem 

ovlivnili fungování islámu v těchto zemích, příkladem může být smrt Tita 

v Jugoslávii nebo vyhlášení prvního ateistického státu na světě v Albánii.  

 

Citace v této práci jsou zpracovány dle standardů Chicago Manual of Style.  
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1. Bulharsko 

 

1.1 Muslimové v Bulharsku 

 

 Muslimskou populaci v Bulharsku tvoří především- Turci, Pomáci 

(bulharsky hovořící muslimové) a muslimové romského původu. Dle posledního 

sčítání lidu, které se v zemi uskutečnilo v roce 2011, tvoří muslimové z 

celkového počtu sedmi milionů obyvatel země necelých deset procent. 

Naprostá většina z nich se hlásí k sunnitské větvi islámu. Je známo, že majorita 

(přibližně 80 procent) bulharských muslimů jsou Turci, ale je obtížné určit, kolik 

bulharsky mluvících muslimů v zemi žije, stejně tak jako muslimů romského 

původu. Důvodem je to, že při sčítáních lidu se často tyto dvě skupiny přihlásí k 

národnosti turecké. Romové se tím chtějí vyhnout stigmatizaci spojené s 

označením „cikán“ a Pomáci3 proto, že jim stát neuznávající jejich právo na 

sebeurčení neposkytne odpovídající kolonku při sčítání. Pomáci jsou tedy 

statisticky rozděleni mezi ostatní skupiny a neutvoří oddělený celek. Jejich 

počty se odhadují kolem 250 000 osob.4 Taktéž není známo, zda mezi 

bulharskými Romy převládá islám nebo křesťanství. Nejpočetnější a 

nejzásadnější pro vývoj země je ovšem menšina turecká, která i dnes po 

krutém období komunistické nadvlády čítá skoro desetinu obyvatelstva státu. 

Většina muslimů v Bulharsku žije buď na severovýchodě země v oblasti 

Ludogorie5, kde jsou hlavními centry města Razgrad, Novi Pazar, nebo na 

jihovýchodě kolem pohoří Východních Rodop v Kărdžalijské oblasti, tedy v 

blízkosti hranic s Tureckem. V této oblasti je muslimská populace více 

koncentrovaná a kompaktní oproti té na severu, která je roztroušená na větším 

teritoriu. 

 Vstup islámu na teritorium dnešního Bulharska bývá většinou asociován 

s připojením země k Osmanské říši ve 14. století. Je velmi pravděpodobné, že 

kořeny islámu v Bulharsku byly ale již dávno před příchodem osmanských 

vojsk. V bulharské historiografii existují dvě teorie islamizace oblasti. První 

                                                 
3 Výraz Pomák je v Bulharsku považován za pejorativní, v češtine je to pojem bez negativní konotace 

4 Turan, Ömer. “Pomaks, Their Past and Present.” Journal of Muslim Minority Affairs 19, no. 1 (1999), 

str. 73 

5 Turecky Deliorman 
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předpokládá rozsáhlé vyhlazování původních obyvatel Osmany následované 

příchodem tureckých osadníků z oblastí Antatolie. Druhá teorie se přiklání ke 

konverzi původních obyvatel, a to jak dobrovolné, tak donucené, nebo 

graduální, například skrze mezikonfesní sňatky.6 Otázka pomáckého původu je 

stále nedořešena, v samotném Bulharsku jsou označováni za „bulharské 

mohamedány“ nebo „bulharské muslimy“ a připisuje se jim bulharský původ. 

Podobné nároky si činí ale i sousední země- Řecko a Turecko. Přestože 

neznáme jejich přesný etnický původ, víme, že většinou používají jako první 

jazyk dialekt bulharštiny a jako druhý se většinou učí turecky. 

 Turci byli nejpočetnější menšinou v Bulharsku od jeho vzniku v roce 

1878. Nově vzniklé Bulharské knížectví bylo zavázáno mezinárodními 

dohodami, především tou z Berlínského kongresu, že bude respektovat 

politická a občanská práva svých tureckých i ostatních muslimských obyvatel. 

Celkově byla ale politika vůči muslimům v tomto období velmi inkonsistentní. 

Totéž lze ovšem prohlásit o celém následujícím období až do dnešní doby. Stát 

se mnohokrát zavázal v mezinárodních smlouvách a dohodách k dodržování 

menšinových práv svých muslimských obyvatel, nicméně vnitřní politika a 

nálady v osvobozeném Bulharsku tomu často neodpovídaly. Během 

balkánských válek v letech 1912-1913 došlo k prvním pokusům ze strany 

moderního bulharského státu o násilnou asimilaci svých muslimských obyvatel, 

jak Turků, tak Pomáků. Stejně jako v budoucnosti docházelo pod pohrůžkou 

násilí k vynuceným konverzím a pobulharšťování jmen.7 Nová vláda ale již v 

roce 1913 bulharským muslimům povolila návrat k původnímu stavu.8 Průběh 

první světové války, kdy bylo Bulharsko tureckým spojencem a následná 

bulharská porážka přinesl opětovný zvrat událostí a mezinárodní tlak, takže se 

mohli bulharští muslimové vrátit k původnímu náboženství i jménům již v roce 

1913. 

 Neúspěch Bulharska v první světové válce byl stvrzen mírovou smlouvou 

z Neuilly podepsanou roku 1919. Jeden z jejích článků garantoval, že podpisem 

vzniká závazek země „poskytnout rasovým, náboženským a jazykovým 

                                                 
6 Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. “From Muslim Minorities in Bulgaria.” In Migration and 

Political Intervention: Diasporas in Transition Countries, Edited by J Blaschke, Berlin: Edition 

Parabolis, 2004, str. 2. 

7 Bulharsky je toto označováno jako Pokrustvane 

8 Pikal, Kamil. Pomacká menšina v Řecku.” Slovanský přehled 95, no. 1 (2009), str. 23. 
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minoritám stejné zacházení jako Bulharům.“9 Protože země ztratila prohrou ve 

válce některá území, snažili se pováleční politici zlepšit situaci muslimského 

obyvatelstva v zemi doufajíce, že tím pomůžou bulharským soukmenovcům, 

kteří se octli pod cizí nadvládou. Téměř všechny muslimské vesnice měly 

počátkem dvacátých let mešitu a mnohé z nich i náboženskou školu- madrasu. 

Státní převrat Alexandra Cankova v roce 1923 znamenal ale konec příznivého 

období pro islám v Bulharsku a snížení participace muslimů na politickém životě 

v zemi. Zásadní událostí meziválečného období bylo pro bulharské muslimy 

vyhlášení Turecké republiky. Zmizela všeobjímající muslimská identita 

Osmanské říše a vyvstal turecký národ. 

 Turci, kteří nesouhlasili s reformami Mustafi Kemala Atatürka se často 

stěhovali do Bulharska, kde zůstaly muslimské tradice zachovány a 

nezměněny, příkladem mohou být noviny v osmanštině. Na druhou stranu ale 

Atatürkovy reformy podpořily vznik tureckých spolků a kulturních organizací v 

Bulharsku, což vedlo k národnostnímu pnutí v zemi kvůli obavám Bulharů z vlny 

panturkismu. Situaci měla vyřešit Ankarská dohoda z roku 1925, která 

garantovala bulharským Turkům bezpečnou emigraci do Malé Asie. Nejvíce 

Turků a Pomáků opustilo Bulharsko v letech 1927, 1933 a 1935.10 Poslední 

předválečná vlna emigrace souvisela s dalším státním převratem a nastolením 

diktatury cara Borise roku 1935. Ta přinesla nová omezení pro politické strany, 

především ty založené na etnickém základě. Turečtí i pomáčtí muslimové byli 

neustále sledováni policejními orgány. To vyústilo v opětovném napětí mezi 

Tureckem a Bulharskem. Fašizace společnosti konce třicátých let tlačila 

bulharské muslimy k emigraci různými prostředky, násilí bylo na denním 

pořádku. Diskriminaci muslimů ve třicátých a čtyřicátých letech podtrhuje fakt, 

že příděly jídla v době války byly pro muslimy znatelně nižší než příděly pro 

etnické Bulhary.11 

 V roce 1942 využila vláda chaosu další války k rozpoutání nové 

asimilační kampaně. Tentokrát bylo postupováno velice důsledně v útlaku proti 

                                                 
9 Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Bulgaria, and Protocol and 

Declaration signed at Neuilly-sur-Seine, 27 November 1919.” 

n.d.http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Neuilly (accessed Apr. 5, 2012). 

10 Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. “From Muslim Minorities in Bulgaria.” In Migration and 

Political Intervention: Diasporas in Transition Countries, Edited by J. Blaschke, Berlin: Edition 

Parabolis, 2004, str. 9. 

11 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 32. 

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Neuilly
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všem muslimům, bylo zakázáno používání turečtiny a arabštiny při 

náboženských obřadech, docházelo k pálení tradičních muslimských oděvů 

nebo zavěšování vepřových ocasů na dveře mešit. Bulharsky mluvícím 

muslimům- Pomákům bylo zakázáno uzavírat sňatky s etnickými Turky a jejich 

jména byla změněna na bulharsky znějící.12 Po dvou letech surového útlaku ze 

strany fašistického režimu vysvobodil muslimy komunistický převrat z 9. září 

1944. Ne nadlouho. 

1.2 Poválečné období, přechod od Dimitrova k Živkovovi 

 

 Komunistický převrat 9. září 1944 přinesl nejen konec spojenectví s 

nacistickým Německem, ale i konec násilné kampaně proti muslimům, kteří 

mohli opět užívat svá původní jména a svobodně vyznávat své náboženství.  

V průběhu tzv. „očisty“ se komunisté velmi rychle a krutě zbavili velké části 

opozice ve státě. Nový režim pod vedením Georgije Dimitrova odsoudil 

menšinovou politiku fašistických předchůdců a prohlásil se za ochránce minorit 

a ideálu rovnosti a bratrství mezi svými občany. Dimitrovova ústava z roku 

1946, která změnila Bulharsko v lidovou republiku, obsahovala řadu ustanovení, 

která měla menšiny ochraňovat a garantovat jim právo svobodného vyznání, 

svobodného rozvoje a vzdělání ve vlastním jazyce, což bylo velmi důležité pro 

turecky hovořící obyvatele země. Režimu nešlo jenom o blaho menšin a 

jinověrců, ale především o získání podpory co nejvíce obyvatel a vytvoření 

stabilní vlády, která by konsolidovala mocenskou pozici komunistické strany. 

Bezprostředně po válce se proto často psalo a hovořilo o nutnosti „dostat 

muslimy z propasti nevědomosti a bídy.“13 

 V počátečních letech existence lidově demokratického režimu byla 

ústavně uznávána existence etnických menšin v zemi a stát se snažil 

podporovat jejich kulturní rozvoj, komunisté totiž věřili, že postupem času 

etnická a náboženská identita stejně zmizí a bude nahrazena novou- zrodí se 

socialistický internacionalista, pro kterého bude náboženství přežitkem 

                                                 
12 Şimsir, Bilâl  N.. The Turks of Bulgaria (1878-1985. London: Rustem and Brother, 1988, str. 252. 

13 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 32. 
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kapitalisticko- fašistické společnosti.14 Bulharský stát sice významně pomáhal 

s rozvojem etnické identity zejména Turkům, došlo ke znatelnému rozvoji jejich 

školství, stát platil tureckým učitelům stejně jako bulharským a stavěly se nové 

školy. Stát se ovšem zároveň snažil snižovat význam náboženství ve 

vzdělávacím procesu i v každodenním životě. 

 K tomu měl sloužit především zákon o náboženském vyznání přijatý roku 

1949, jehož hlavním cílem bylo zajištění státní kontroly nad veškerým 

náboženským životem v zemi. Všechna vyznání se musela registrovat u 

ústředních orgánů, které dopředu schvalovaly jejich stanovy. Tento zákon dále 

zakazoval činnost náboženských institucí, které měly ústředí v zahraničí, 

nedovoloval charitativní činnost, misijní cesty nebo zakládání řádů.15 Tento 

obecný zákon upravující vztahy státu s církvemi doplnilo ještě Nařízení o 

duchovní správě muslimů z roku 1951. Ten se vztahoval jen na Turecké a 

romské muslimy a úplně vynechával Pomáky, kterým se ale žádného zvláštního 

zákona nedostalo, takže režim v podstatě popřel jejich existenci.16 Co se týče 

romských muslimů, ti byli zmíněnou legislativou formálně podřízeni sunnitské 

duchovní správě, kde převládali duchovní turecké národnosti. Zákon formuloval 

organizační strukturu muslimských duchovních ve vztahu ke státu a v podstatě 

dovoloval vše, co neodporovalo jiným zákonům země. Je důležité poznamenat, 

že tento zákon svým způsobem zvýhodňoval Turky nad ostatními muslimy, 

například v přístupu k duchovním profesím nebo tím, že velkým muftím měl být 

v Bulharsku vždy představitel tureckého etnika. 

 Stát se z několika důvodů snažil oslabit islám a to hlavně proto, že jej 

komunistické vedení vnímalo jako cizí náboženství vnucené Bulharům během 

turecké nadvlády. Jejím důsledkem dle režimních výkladů mělo být pozastavení 

kulturního rozvoje bulharského národa na další staletí. Celkově byl islám 

vnímán jako neslučitelný se socialistickou budoucností země a s její 

plánovanou modernizací.17 

                                                 
14 Koinova, Maria. Muslims of Bulgaria: MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Glyka Nera: Center 

for Documentation and Information on Minorities in Europe, 2002, str. 13. 

15 Mojzes, Paul. Religious liberty in Eastern Europe and the USSR before and after the Great 

transformation. New York: Columbia University Press, 1992, str. 231. 

16 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 39. 

17 Nitzova, Petya. “Islam in Bulgraia: a Historical Reappraisal.” Religion, State and Socielty 22, no. 1 

(1994), str. 101. 
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 Navzdory tomu, že ústava z roku 1947 zaručovala svobodu vyznání, 

došlo na přelomu 40. a 50. let k několika významným praktickým omezením 

islámu. Byla to doba, kdy se již režim mocensky zkonsolidoval, a proto došlo k 

jistému přechodu od vstřícné politiky bezprostředně po válce k nekonsistentní 

dvojaké politice, která na jednu stranu nabízela pro muslimy jistá pozitiva, 

zároveň ale začala být uskutečňována opatření, která je nutila uvažovat o 

emigraci. 

 Jednalo se především o znárodňování majetku muslimských institucí, 

snižování počtu učitelů islámské teologie (hodžů), ba dokonce roku 1949 byly 

uzavřeny všechny náboženské školy, podobně jako mnohé mešity v 

zemi. Některé z nich zůstaly bez využití a zchátraly, jiné byly využity jako 

muzea, sklady nebo obchody.18 

 Naopak vstřícným krokem mělo být rozhodnutí komunistických špiček v 

roce 47 o přijímání určitých počtů pomáckých a tureckých studentů na vysoké 

školy bez přijímacího řízení, za kterým nestála snaha o vzdělání muslimských 

obyvatel země, nýbrž pokus o vytvoření vrstvy indoktrinovaných mladých lidí 

poplatných komunistickému režimu. Mnohé takové kroky byly spíše jakýmisi 

skrytými pokusy o asimilaci. 

 Bulharští muslimové to také tak vnímali, proto začala komunistická vláda 

tlačit na Turecko, aby se připravilo na čtvrtmilionovou vlnu emigrantů, což 

vyústilo v napětí mezi oběma státy. Tato emigrace se měla ovšem týkat pouze 

bulharských Turků, nikoliv Pomáků. Ti byli naopak v letech 1948 a 52 násilně 

vysídleni z oblastí u hranic s Tureckem na sever země, aby jim byla 

znemožněna emigrace.19 

 Nedůvěru bulharského režimu k muslimům i přes jeho počáteční vstřícné 

kroky a prohlášení o ochraně práv menšin dokresluje i fakt, že zástupci minorit 

nemohli až do roku 1952 sloužit v bulharské lidově demokratické armádě. I 

později byla ale evidentní snaha, co nejvíce muslimských adeptů poslat na 

civilní službu místo do řad pravidelného vojska.20 

                                                 
18 Koinova, Maria. Muslims of Bulgaria: MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Glyka Nera: Center 

for Documentation and Information on Minorities in Europe, 2002, str. 16. 

19 Turan, Ömer. “Pomaks, Their Past and Present.” Journal of Muslim Minority Affairs 19, no. 1 (1999), 

str. 73. 

20 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 52. 
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V souvislosti s destalinizačními tlaky z Moskvy po roce 1953 se do 

popředí bulharského politbyra dostal Todor Živkov, který se v této funkci udržel 

až do pádu komunismu v zemi. Jeho režim se snažil co nejvíce napodobovat 

politiku Sovětského Svazu a profilovat se jako jeho nejvěrnější spojenec. 

Bulharské vedení zašlo dokonce tak daleko, že nabídlo Moskvě připojení své 

země k SSSR jako šestnácté svazové republiky.21 Pod Živkovou taktovou se 

odehrávala veškerá politika až do pádu režimu, byl to právě on kdo měl v rukou 

otěže moci a tedy rozhodoval o životě milionu muslimů v Bulharsku v 

následujícím období. 

 

1.3 1956- 1984 Živkovova éra 

 

V polovině padesátých let přistoupilo plénum ÚV bulharské komunistické 

strany v souladu s postupným posunem od komunistického internacionalismu 

ke komunistickému nacionalismu, k zavedení dalších restriktivních opatření vůči 

muslimům v zemi. Komunistickému vedením v čele s Todorem Živkovem začalo 

být jasné, že islám je velmi hluboko zakořeněn v bulharských muslimských 

komunitách a proto byla zapotřebí silnější opatření k jeho vymýcení. V roce 

1958 Ústřední výbor strany schválil teze pro práci s tureckou populací v duchu 

vedení rozhodujícího boje proti islámu. Protináboženská propaganda se dále 

stupňovala s tím, jak se se režim pokoušel změnit nebo odstranit rituály Turků, 

které byly založeny na islámské náboženské a kulturní tradici a odstranit 

náboženské prvky z jejich rituálů a slavností. U Pomáků se režim začal 

zasazovat o „posílení jejich bulharského národního vědomí a zapálení plamene 

jejich lásky k vlasti“22 Historický ústav bulharské akademie věd byl pověřen 

vypracováním prací o původu Bulharů vyznávajících islám, která by jim 

pomohla pochopit jejich „skutečný“ bulharský původ. Do konce padesátých let 

byl snížen počet muslimských duchovních- hodžů- v zemi na polovinu a všem 

pracujícím ženám vyznávajícím islám bylo znemožněno nosit tradiční šátky. 

V tomto stylu pod patetickým názvem „kulturní revoluce“ pokračoval 

vývoj počátkem šedesátých let, oficiálně se hovořilo o integraci a „odstraňování 

                                                 
21 Rychlík, Jan. Dějiny Bulharska. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2000, str. 336. 

22 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 52. 
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fanatismu a zpátečnictví“, ve skutečnosti to byl začátek pokusu o naprostou 

asimilaci. Oslavovalo se společné soužití Turků a Bulharů a přátelství 

bulharských dětí s tureckými, potom co jejich menšinové školy byly pozavírány. 

Novorozeným dětem muslimských rodičů se musela dávat křesťansko- 

bulharská jména, později se museli přejmenovat i jejich rodiče. Ohledně jmen 

se v této době nejednalo ještě o oficiální státní politiku, ale většinou o iniciativu 

oblastních představitelů strany a ozbrojených složek. Často se jednalo o ty 

samé lidi, kteří se podíleli na asimilační kampani v průběhu druhé světové 

války. Roku 1964 vyl vyměněn velký muftí a zároveň došlo k incidentu, kdy v 

jednom z regionů zablokovala armáda několik pomáckých vesnic, aby tak 

přiměla jejich obyvatele, aby se vzdali svých muslimských jmen.23 Došlo ke 

krveprolití, armáda se setkala s nečekaným odporem a Sofie celou akci 

zarazila. Jako obvykle došlo ve spojitosti s tlakem na islám k diplomatickým 

střetům s Tureckem, které požadovalo naplnění podmínek Ankarské smlouvy z 

roku 1925. Bulharským představitelům záleželo hlavně na tom, aby zemi 

opustilo co nejvíce Turků, jejichž demografický nárůst byl rychlejší než u 

etnických Bulharů, proto vztahy rychle urovnali a nechali v roce 1964 odejít 

skoro 400 000 osob. Politbyro nechtělo ale dopustit odchod Pomáků a proto 

koncem šedesátých let přes veškerá omezení v náboženském životě, přišla 

opětovná snaha zlepšení alespoň materiální situace tohoto etnika.24 

 V politice násilné asimilace pokračoval režim i v sedmdesátých letech. 

Roku 1971 byl vypracován nový stranický program, který si předsevzal 

vytvoření jednonárodního bulharského státu. Tato nacionalistická agenda byla 

včleněna do téhož roku přijaté ústavy, Živkovova ústava z roku 1971 odrážela 

změnu postoje strany k problematice a nehovořila již o minoritách, nýbrž o 

státních příslušnících nebulharského původu, kteří sice měli právo vzdělávat se 

ve vlastním jazyce, zároveň měli ale i povinnost naučit se taktéž jazyku 

bulharskému. Tím byl zlegalizován další nátlak na muslimskou komunitu. V té 

době se také objevovaly v tisku různé pseudovědecké články o islámu a jeho 

zvyklostech, příkladem může být napadání Ramadánu a jiných svátků jako 

                                                 
23 Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. “From Muslim Minorities in Bulgaria.” In Migration and 

Political Intervention: Diasporas in Transition Countries, Edited by J. Blaschke, Berlin: Edition 

Parabolis, 2004, str. 16. 

24 Neuburger, Mary. “POMAK BORDERLANDS: MUSLIMS ON THE EDGE OF 

NATIONS.” Nationalities Papers 28, no. 1 (2000), 192. 
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„nezdravých, reakčních a antisociálních událostí.“25 Poté byly hlavní 

náboženské svátky úplně zakázány. V květnu 1978, komunistická vláda 

oznámila povinné socialistické rituály a svátky, které měly nahradit ty tradiční 

náboženské. Tradiční oděv muslimských žen se jako náboženský symbol 

podřízenosti žen mužům stal netolerovatelným stejně tak jako muslimské 

pohřební rituály, které musely být nahrazeny socialistickými. Muslimská tradice, 

obřezávání novorozených chlapců, byla režimem zakázána jako něco, co 

„ponechává protibulharskou známku na člověku do konce života.“26 

 Sedmdesátá léta byla obecně obdobím silného bulharského 

nacionalismu. Pomáci a Romové (muslimové i křesťané) byli jako první nuceni 

změnit svá tradiční jména na bulharská. Toto opatření bylo naplánováno i pro 

Turky v zemi, ale režim jej chtěl nejprve otestovat proti těm, kteří jako Turci 

neměli ochranu v podobě národního státu, který by hájil jejich zájmy a svobody. 

Roku 1972 byla odstartována doposud největší kampaň proti Pomákům. 

Všichni, kromě těch, kteří utekli mezi etnicky turecké obyvatelstvo, museli 

změnit svá jména. Změna jmen probíhala tak, že jim byly rozdány pasy, kde 

měli nová jména. Pokud někdo veřejně v tomto nebo následujícím období použil 

jména původního, bylo to bráno jako provokace strany a náležitě potrestáno. 

Muslimští Romové byli pasportování stejným způsobem v letech 81-85. 

 Touto akcí, která měla konečně a finálně asimilovat bulharské 

mohamedány- Pomáky se režim do jisté míry připravil na provedení podobné 

kampaně ve větším formátu na turcích. Vzhledem k tomu, že se koncem 70. let 

objevovali pseudovědecké články o tom, jak je bulharština kontaminována 

tureckými slovy a objevovala se volání po úplném zákazu používání tureckého 

jazyka v zemi společně s nabídkou kurzů bulharštiny pro Turky, začali mnozí 

turečtí muslimové v neblahé předtuše uvažovat na přelomu 70. a 80. let o 

emigraci do Malé Asie.27   

  

                                                 
25 Koinova, Maria. Muslims of Bulgaria: MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Glyka Nera: Center 

for Documentation and Information on Minorities in Europe, 2002, str. 18. 

26 Kucukcan, Talip. “Reclaiming Identity: Ethnicity, Religion and Politics among Turkish- Muslims in 

Bulgaria and Greece.” Journal of Muslim Minority Affairs 19, no. 1 (1999), str. 56. 

27 Petkova,, Lilia. “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian – Turkish 

Relations, 1947-2000.” The Global Review of Ethnopolitics 1, no. 4 (2002), str. 47. 
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1.4 1985-1989 Vrchol protimuslimské politiky  

 

 Poté, co Bulharsko „přijalo Pomáky a muslimské Romy za své“, přišla po 

dlouhé době příprav řada na největší menšinu v zemi, čítající skoro milion osob- 

Turky. Vše vycházelo z teze o existenci jednotného bulharského národa, jehož 

někteří členové „pouze potřebovali pochopit a přijmout své bulharské kořeny.“ 

Tomu měly napomoci nově objevené „důkazy“, které měly tuto tezi podpořit. 

Počátkem 80. let byly omezeny styky mezi občany Turecka a Bulharska na 

minimum. Turecké vysílání bylo rušeno, veškeré zdroje spravující o situaci v 

zemi znepřístupněny a veškeré turecké spolky musely ukončit činnost. 

 K povinnému měnění tureckých jmen na bulharská došlo v roce 1984. 

Byla to vlastně vrcholná fáze nacionalistické kampaně Živkovova politbyra. 

Hlavním podkladem násilí doprovázejícího tento proces byla teze o tom, že 

Turci v zemi jsou potomky islamizovaných Bulharů a ne kolonizujících 

Osmanů.28 Příslušníci ozbrojených složek se psy a těžkou technikou obklopili 

některé vesnice s cílem donutit obyvatelstvo přijmout nové občanské průkazy s 

novým slovanským jménem.29   

 Režim současně stupňoval i tlak na samotný islám, mnohé mešity 

zůstaly otevřené často jen pro páteční modlitby, jiné byly uzavřeny 

úplně. Několik mešit bylo zcela zničeno. Imámové směli používat při 

bohoslužbách pouze bulharštinu, jinak jim hrozily přísné tresty. V zemi se 

nesměl tisknout Korán, stejně tak jako se nemohl ani legálně dovážet z jiných 

zemi. Všechny symboly islámu musely být vyměněny za symboly Bulharské 

lidově demokratické republiky. Muslimské rituály-obřízky, svatby a pohřby, byly 

přísně zakázány. Straničtí úředníci sledovali muslimské pohřby, aby se ujistil, 

že byly provedeny v souladu s novým socialistickými pravidly. Mnoho 

muslimských hřbitovů bylo v té době zničeno. Režim prosazoval klasickou 

politiku „cukru a biče“, tedy tvrdá opatření proti těm, kteří se nechtěli přizpůsobit 

a odměny pro ty loajální. Islámským duchovním, kteří dobrovolně změnili svá 

                                                 
28 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 67. 

29 Şimsir, Bilâl  N.. The Turks of Bulgaria (1878-1985. London: Rustem and Brother, 1988, str. 265. 
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jména, byly zvýšeny platy. Stejně tak byly finančně podporovány smíšené 

turecko-bulharské páry.30
 

  Západní tisk psal o těchto událostech jako o genocidě. Nejvíce 

samozřejmě protestovalo sousední Turecko, které po rozhovorech v Ženevě, 

které byli neúspěšným pokusem situaci vyřešit, zrušilo bilaterální obchodní 

dohodu z roku 1974. Bulharští zastupitelé během jednání ve Švýcarsku tvrdili, 

že v socialistickém Bulharsku žádní Turci nejsou a předhazovali tureckým 

diplomatům jejich problémy s kurdskou menšinou a genocidu Arménů v roce 

1915.31
 

 Asimilační kampaň neměla ovšem jenom nacionalistické a xenofobní 

důvody. Bulharská vláda potřebovala od poloviny osmdesátých let odvrátit 

pozornost od intenzivní hospodářské krize a zlepšit svůj obraz v očích vlastního 

obyvatelstva. Existuje několik dalších faktorů, které mohly ovlivnit přístup 

bulharského režimu k muslimům v zemi. Jedním z nich je vysoká natalita 

muslimských menšin anebo posilování islámského hnutí v celosvětovém 

měřítku od konce osmdesátých let. Vzhledem k tomu, že muslimská populace v 

Bulharsku i přes veškerá protiopatření a opakovaný exodus do Turecka 

narůstala, bral režim v polovině osmdesátých let náboženské otázky velmi 

vážně.   

 Události v Moskvě, samotném centru světového komunismu, a revoluce 

postihující jeden bratrský stát za druhým odsoudili bulharskou asimilační politiku 

k nezdaru. Vítr změn, který přicházel z Moskvy s nástupem Gorbačova a jeho 

Perestrojky a Glasnosti, byl pro soudruhy v Sofii něčím těžko pochopitelným. 

Protože bulharský režim patřil podobně jako ten československý nebo 

východoněmecký k těm konzervativnějším v rámci satelitů SSSR, dostal se 

najednou do paradoxní situace, kdy v Moskvě zavládla liberálnější atmosféra 

než v samotném Bulharsku. 

 Posledním pokusem o řešení turecko- muslimské otázky v zemi byl 

televizní projev Živkova v květnu 1989, kde bulharská „kormidelník“ oznámil, že 

Turci mohou dobrovolně odejít do Turecka. Mnohokrát se však nejednalo o 

dobrovolný obchod ze země, nýbrž o jednoduché vyhoštěni z Bulharska do 

                                                 
30 BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE. The Human Rights of Muslims in Bulgaria in Law and 

Politics since 1878. Sofia, 2003, str. 68. 

31 Kucukcan, Talip. “Reclaiming Identity: Ethnicity, Religion and Politics among Turkish- Muslims in 

Bulgaria and Greece.” Journal of Muslim Minority Affairs 19, no. 1 (1999), str. 60. 
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sousední země. Zjednodušeně můžeme říci, že někteří byli násilně deportováni 

a jiní odešli dobrovolně ze strachu z další diskriminace. Zajímavostí je, že 

problém tureckého etnika v Bulharsku se dostal i do posledního jednání mezi 

Gorbačovem a Živkovem v roce 1989. Nicméně Gorbačov v duchu své nové 

zahraničně poltické doktríny prohlásil, že to je vnitřní problém Bulharska, do 

kterého nehodlá zasahovat.32
 

Masová emigrace asi 330 tisíc Turků do Turecka a následné etnické 

napětí společně se změnami v Moskvě a demokratickými revolucemi ve střední 

Evropě dohromady zapříčinili postupný rozpad Živkovova komunistického 

aparátu, který vyvrcholil odstoupením dlouholetého diktátora a postupný 

přechod k demokracii, což pro bulharské muslimy znamenalo konec nucené 

asimilace a návrat k jejich původním jménům a islámským zvykům a plné 

svobodě vyznání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Petkova,, Lilia. “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian – Turkish 

Relations, 1947-2000.” The Global Review of Ethnopolitics 1, no. 4 (2002), str. 47. 
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2. Jugoslávie 

 

2.1 Muslimové v Jugoslávii 

 

 Islámská komunita v Jugoslávii byla v době existence federace jednou 

z největších v Evropě. Čítala 4 miliony osob v rámci několika etnických skupin. 

Jugoslávští muslimové nebyli homogenním etnikem, naopak byli roztroušeni ve 

všech republikách a obou autonomních oblastech federace. Hlavní muslimské 

populace představovali slovanští muslimové v Bosně a Hercegovině a kosovští 

Albánci v autonomní oblasti Kosovo. Silné zastoupení měli muslimové i v 

srbském Sandžaku, Makedonii nebo Černé Hoře. Vedle hlavního proudu- 

sunnitského islámu se na území Jugoslávie vyskytovalo ještě několik malých 

skupin tzv. Bektašijského řádu (především v dnešní Makedonii a Kosovu). Mezi 

menší skupiny vyznávající islám patřili Torbešové, Pomáci, Goranci, Turci a 

Romové. 

 Na teritorium bývalé federativní republiky Jugoslávie se dostala Alláhova 

víra ve 14. století s osmanskou armádou, která si v té době podmanila celý 

Balkán a zastavila se až před Vídní roku 1683. Existují tři teorie šíření islámu na 

balkánském poloostrově. První předpokládá, že vojenské vítězství Osmanů 

následovala genocida místního obyvatelstva, po které měla přijít vlna 

kolonizujících Turků z Anatolie. Další teorie uvažuje o donucení místních 

obyvatel přijmout novou víru a třetí a poslední se přiklání k možnosti dobrovolné 

konverze místního obyvatelstva z ekonomických důvodů, protože nemuslimští 

obyvatelé říše museli platit sultánovi zvláštní daň a neměli možnost získat vyšší 

posty v administrativě státu. Druhé dvě teorie bývají někdy sdružovány do 

jedné.33 Osobně se domnívám, že islám se rozšířil mezi balkánské obyvatelstvo 

všemi třemi způsoby, tzn. „ohněm a mečem“, s příchozími kolonisty z Malé Asie 

i dobrovolně, například skrze smíšené sňatky. Dominantní postavení muslimů 

na území dnešní Jugoslávie se začalo měnit až v průběhu 19. století. V tehdejší 

Osmanské říši existovaly vnitřní a vnější faktory, které toto ovlivnily. Vnitřním 

faktorem byla nutnost zreformovat zkostnatělou říši, období známé jako reformy 

                                                 
33 Koinova, Maria. Muslims of Macedonia. MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Edited by Dimitras 

Panayote. Glyka Nera: Center for Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast 

Europe (CEDIME-SE), 2000, str. 5. 
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Tanzimátu vyvrcholilo vydáním ústavy roku 1876. Ta měla garantovat rovnost 

všech občanů sultánova impéria, muslimové tedy začali postupně přicházet o 

své výhody. Vnějším důvodem měnícího se postavení muslimského 

obyvatelstva byl nátlak evropským mocností na zlepšení postavení 

křesťanského obyvatelstva říše a mnohé války, které postupně ukrajovaly 

území na Balkáně kontrolované Vysokou Portou. Vymaněním balkánských 

států (autonomie Srbska 1830) z osmanské nadvlády se z muslimů na mnoha 

územích rázem stávali minority, někdy tvrdě utlačované, takže se někteří z nich 

stahovali do oblastí kontrolovaných Konstantinopolí, například do dnešní 

Makedonie anebo Turecka.34 Centrální oblast islámu v pozdější Jugoslávii, 

Bosna a Hercegovina byla roku 1878 rozhodnutím Berlínského kongresu 

předána do zprávy Rakousko- Uherské monarchii, která ji roku 1908 

anektovala. Kosovo bylo naopak ke konci 19. století jednou z posledních výsep 

osmanské moci na kontinentu. Teprve s koncem první balkánské války v roce 

1913 se stalo součástí Srbska. 

 Po první světové válce vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců v 

podstatě ve stejném územním rozsahu jako pozdější komunistická Jugoslávie. 

Saint-Germainská mírová smlouva s Rakouskem obsahovala také ustanovení o 

nově vzniklém jihoslovanském státě a jeho povinnostem vůči jeho 

mnohonárodnostnímu obyvatelstvu, tedy i muslimům. Článek 10 se věnoval 

konkrétně právům muslimských obyvatel nově vzniklého státu, ten měl zajistit „ 

jmenování Velkého Muftího… a ochranu [muslimských] chrámů, hrobů a 

náboženských institucí.“35 Přes jakékoliv in bona fide deklarace ze strany 

politiků království SHS, docházelo často k násilí na muslimech, především v 

Bosně a Hercegovině ze strany Chorvatů či Srbů.36 Diktatura krále Alexandra I. 

započatá roku 1929 a přejmenování státu na Jugoslávii a jeho reorganizace 

znamenalo pro muslimy centralizaci ze tří center do jednoho v Sarajevu.37 

                                                 
34 Koinova, Maria. Muslims of Macedonia. MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Edited by Dimitras 

Panayote. Glyka Nera: Center for Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast 

Europe (CEDIME-SE), 2000, str. 5. 
35 “Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, Declaration and 

Special Declaration.” 1999.http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1920/3.html (accessed 

May 2, 2012). 

36 Haniff, Ghulam M.. “The Balkanization of Yugoslavia’s Islam.” Journal of Muslim Minority 

Affairs 19, no. 1 (1999): 126. 

37 Království SHS organizovalo muslimy do 3 regionů, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Slovinsko 

byly řízeny Velkým Muftím v Sarajevu, zatímco srbští a makedonští muslimové spadali pod jurisdikci 

velkého muftího v Bělehradě, muslimy v Černé Hoře spravoval muftí ze Starého Baru. 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1920/3.html
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 Období světové války je z hlediska zobecnění muslimských osudů 

komplikované, neb po invazi osy v roce 1941 došlo k rozdělení země mezi 

Německo a jeho spojence, Itálii, ustašovské Chorvatsko, Maďarsko, Bulharsko 

a teritoria s albánským obyvatelstvem byla připojena k taktéž okupované Velké 

Albánii. Za války dokonce existovala muslimská divize SS v Bosně a 

Hercegovině38 sloužící především pro boj s partyzány. v jejichž řadách ale také 

bojovali mnozí muslimové. Vítěznou silou se ve válečné Jugoslávii stali rudí 

partyzáni v čele s Josipem Brozem zvaným Tito, který stál v čele země do roku 

1980. 

  

 

2.2 Od konce války do konce roztržky se SSSR 

 

Titovo vedení bylo za války i po ní velmi aktivní na poli zahraniční 

politiky. Po ustavení spřátelených režimů v sousedních zemích uvažoval Tito o 

nějaké formě federace se sousedním Bulharskem a Albánií. Toto počínání 

vnímal s nelibostí Stalin, který od Bělehradu očekával uznání vedoucí role 

SSSR v rámci světového komunismu a požadoval, aby v budoucnu jugoslávští 

komunisté konzultovali veškeré zásadní kroky s Moskvou. Jihoslované, kteří se 

zbavili fašistických okupantů svépomocí, neměli pocit, že by SSSR něco dlužili 

a chtěli vykonávat vlastní a nezávislou politiku. Tak dospěla situace v roce 1948 

k otevřené roztržce mezi oběma státy. Výsledkem bylo, že se od Bělehradu 

odvrátily všechny Moskvě poslušné satelity. Jugoslávie se nestala členem 

RVHP ani později založené Varšavské smlouvy. 

Sankce ze strany ostatních komunistických států dohromady 

s komunistickým vedením ekonomiky spojenými s vyvlastňováním a 

kolektivizací přivedli hospodářství země do velmi špatného stavu. V této situaci 

získal Tito podporu od západních států, kterým Jugoslávské odtržení od 

východního bloku přišlo vhod. Tím došlo v podstatě k přeorientování 

                                                 
38 13. horská divize SS „Handschar“ (1. chorvatská) 
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jugoslávské zahraniční politiky, které vyvrcholilo v roce 1953 podepsáním tzv. 

Balkánského paktu s Řeckem a Tureckem.39 

 Období mezi lety 1945 a 1953 bylo charakteristické napětím mezi 

komunistickým státem a náboženskými organizacemi obecně. Přes prohlášení 

o náboženské svobodě komunistický stát útočil na církve a náboženská 

uskupení v duchu tvrzení Karla Marxe, že „náboženství je opium lidstva.“ Etapa 

mezi koncem války a roztržkou se SSSR v roce 1948, kdy se zaváděl „sovětský 

model“, je charakteristická tvrdými opatřeními proti všem náboženským 

vyznáním. „V žádné jiné zemi nebylo vyhlášeno nesmyslnějšího tempa 

budování beztřídní společnost.“40 Aby vláda mohla přímo zasahovat do 

náboženských záležitostí, museli se duchovní všech církví sjednotit do svazů, 

jedinci, kteří se nepřizpůsobili a do svazu nevstoupili, nemohli nadále duchovní 

činnost vykonávat. Islámská komunita nedokázala vzdorovat režimu tak jako 

početnější a etablovanější katolická nebo pravoslavná církev, nicméně mohla 

vykonávat svojí činnost. 

 Následkem roztržky mezi Stalinem a Titem v roce 1948 se sice církevní 

politika ještě vyostřila, protože Jugoslávci chtěli Sovětům dokázat, že je nadále 

považují za vzor.41 Země ale nakonec v padesátých letech definitivně opustila 

stalinistickou linii. V  té době byly položeny základy titoistického režimu, který se 

s drobnými obměnami zachoval do rozpadu federace.42 Byly zavedeny 

ekonomické reformy, které do jisté míry povolovaly soukromou iniciativu a došlo 

k uvolnění kontroly umění i zlepšení vztahů mezi státem a církvemi. V 

poválečném období byla jako ve všech komunistických zemích také vydávána 

nová legislativní opatření, která měla režimu a jeho fungování zajistit zákonnou 

podporu. Fungování muslimů federace, spolu s jinými denominacemi upravoval 

zákon o právním postavení náboženských společenství a zároveň pravil, že 

všechna vyznání v zemi jsou si rovna a jsou oddělena od státu. Zákon dále 

povoloval náboženským organizacím vydávání vlastních tiskovin, provádění 

náboženské výuky a výběr donací. Zákon v duchu Titova hesla jednoty a 

                                                 
39 Pirjevec, Jože. Jugoslávie 1918-1992 : vznik, vývoj a rozpad Karadjordevičovy a Titovy Jugoslávie. 

Praha: Argo, 2000, str. 371. 

40 Šesták, Miroslav et al. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, str. 

496. 
41 Mojzes, Paul. Religious Liberty in Eastern Europe and the USSR: Before and after the  reat 

Transformation. New York: Boulder, 1992, str. 340. 

42 Šesták, Miroslav et al. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, str. 

520. 



 

21 

 

bratrství zakazoval šíření náboženské nenávisti a nesnášenlivosti a 

náboženské aktivity nesměly být používány k politickým účelům.43 V duchu 

tohoto uspořádání mohli muslimové prospívat po následující desetiletí. 

 

2.3 1953-1980 Titova éra: mezi východem a západem 

 

 Charakteristickým rysem dalšího zahraničněpolitického vývoje 

Jugoslávské federace až do jejího rozpadu se stalo balancování mezi oběma 

znepřátelenými bloky- východem, který se po Stalinově smrti pokusil zemi opět 

naklonit, a západem, který poskytoval velmi výhodné půjčky. Jiným specifikem 

jugoslávského komunismu bylo také to, že její obyvatelé mohli svobodně 

cestovat nebo pracovat v zahraničí a také polotržní ekonomický systém, který 

vzešel z reforem šedesátých let. Z muslimů to byli především Romové a 

Albánci, kteří využili možnosti odjet pracovat do západní Evropy.44 

I přes relativní úspěchy Jugoslávie jako celku se ale na konci šedesátých let 

vynořil problém nacionalismu. Bohaté svazové republiky jako Chorvatsko nebo 

Slovinsko si stěžovaly, že dotují ty chudé a kosovští Albánci se dožadovali 

vlastní svazové republiky. Nacionalistické pnutí vedlo k další federalizaci a 

zvýšení pravomocí jednotlivých republik novou ústavou v roce 1974. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta byla obdobím stagnace jugoslávské ekonomiky, 

což dále stupňovalo nacionalistické tlaky umocněné smrtí samotného Tita 

v roce 1980. Tyto události se staly předzvěstí bouřlivého rozpadu Jugoslávie 

počátkem devadesátých let. 

 Díky ekonomickému růstu a rozumné národnostní politice Titova režimu, 

„která prohlubovala vědomí společné jugoslávské příslušnosti“45 byla šedesátá 

léta obdobím, kdy se zemí šířilo ekumenické hnutí. Ekumenické proto, že 

duchovní jednotlivých vyznání se navzájem stýkali, pořádali se debaty mezi 

                                                 
43 Mojzes, Paul. Religious Liberty in Eastern Europe and the USSR: Before and after the  reat 

Transformation. New York: Boulder, 1992, str. 343. 
44 Koinova, Maria. Muslims of Macedonia. MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE. Edited by Dimitras 

Panayote. Glyka Nera: Center for Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast 

Europe (CEDIME-SE), 2000, str. 13. 

45 Šesták, Miroslav et al. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, str. 

534. 
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teology a různé kulturní akce.46 Mezikonfesní vztahy a komunikace byly 

obzvlášť srdečné v Bosně a Hercegovině. Sociální klima se postupně úplně 

změnilo a režim zastavil perzekuci duchovních a veřejné výpady proti 

náboženství. Obecně lze říct, že v té době v Jugoslávii muslimská náboženská 

organizace podporovala společný stát a pokládala ho za přijatelný rámec soužití 

všech národů a náboženských vyznání ve federaci.47 

 Jugoslávští muslimové byli sdruženi v tzv. Islámské komunitě (Islamska 

zajednica) s centrem v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu. V době 

existence komunistického státu fungovala tato organizace ve všech šesti 

republikách i obou autonomních oblastech.48 Duchovním vůdcem byl tzv. Reis-

ul-ulema neboli Velký muftí. Hlavní škola islámské teologie se nacházela stejně 

jako centrum Islámské komunity v Sarajevu. Islámské komunitě dominovali 

slovanští muslimové a i přesto, že Albánci tvořili polovinu muslimské populace 

v zemi, žádný z nich se nikdy nestal Velkým muftím. Islámská komunita také 

nikdy nepodporovala albánské požadavky na samostatnou republiku a proto se 

samotná organizace i její zastoupení v kosovské Prištině netěšila u albánského 

obyvatelstva velké oblibě.49 

Muslimská organizace byla faktorem stability v náboženských a 

etnických vztazích multietnické federace a na rozdíl od jejích křesťanských 

protějšků si nezakládala tolik na ochraně národní identity, ale především na 

ochraně muslimů a jejich víry ve všech koutech státu. Proto bylo pro komunisty 

jednodušší kontrolovat muslimskou organizaci. Loajalita Velkého Muftího byla 

samozřejmostí, ostatně do této pozice byli vždy vybíráni lidé, partyzánského 

původu.50 Samozřejmě se objevovaly hlasy tvrdící, že mnozí muslimové 

Velkého Muftího jako náboženskou autoritu posluhovačnou režimu 

nerespektovali, nicméně tyto postoje byly ve společnosti marginální. 

                                                 
46 Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford 

University Press, 2002, str. 32. 

47 Alexander, Stella. Church and State in Yugoslavia since 1945. London: Cambridge University Press, 

2008, str. 238. 

48 Muslimové byli rozděleni do čtyř administrativních regiomnů s centry v Sarajevu, Prištině, Skopje a 

Titogradu (dnešní Podgorica) 
49 Aydin, Bubuna. “The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism.” Nationalism 

Paper 32, no. 2 (2004), str. 306. 

50 Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford 

University Press, 2002, str. 74. 
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Přelom šedesátých a sedmdesátých let nebyl jenom kulminací 

Chorvatského jara, ale také jakéhosi muslimského jara v Bosně a Hercegovině, 

jehož vrcholem byl únor 1968, kdy Svaz komunistů Bosny a Hercegoviny udělil 

všem srbochorvatsky hovořícím muslimům (nejenom těm bosenským) status 

plnohodnotného národa uznávaného federální ústavou. Tento krok se ale 

netýkal Albánců, Turků, Romů ani Torbešů. Například Socialistická republika 

Bosna a Hercegovina se tedy stala národním státem Srbů, Chorvatů a Muslimů 

(Muslimani). K novému národu Muslimů se nehlásili pouze obyvatelé Bosny a 

Hercegoviny, ale také muslimové v Černé Hoře, Kosovu, Sandžaku i Makedonii. 

Například při sčítání obyvatel v následujících letech bylo ale pro některé občany 

obtížné rozhodnout, zda jsou Černohorci nebo Muslimové. Stejně tak je důležité 

zmínit, že v Kosovu se většina obyvatel stále hlásila k albánské národnosti. Ne 

všichni byli ovšem s novým pojmem spokojeni. Představitelé bosenského exilu 

navrhovali historický termín Bosňák, který se uchytil až později s existencí 

samostatné Bosny a Hercegoviny.51 

Je ovšem třeba si uvědomit, že komunistická strana se snažila, aby islám 

jako náboženství měl na totožnosti Muslimů minimální váhu, mělo se jednat 

spíše o jakési vyvážení Srbů a Chorvatů v Bosně a Hercegovině. Představa 

státu byla taková, že občanské povinnosti byly přednější těm náboženským, a 

to už jenom proto, že nebylo možné být členem komunistické strany a být 

praktikujícím muslimem, katolickým nebo pravoslavným křesťanem.52 Vzestup 

nacionalismu většiny národů federace na přelomu 60. a 70. let poskytl impulz 

k mobilizaci různých muslimských frakcí, prosadit se snažila především 

zakázaná organizace Mladí muslimové. Požadavky jugoslávských islámských 

radikálů shrnoval dokument z roku 1970 zvaný Islámská deklarace53, který si 

bral za vzor státoprávní uspořádání Pákistánu. Rozdělení Indie po odchodu 

Britů dle konfesijního principu mělo být vzorem pro Jugoslávii. Autorem byl Alija 

Izetbegović, pozdější první prezident samostatné Bosny a Hercegoviny. 

Islámské obrození a dosažení islámského pořádku podle jeho textu nebylo 

možné bez uskutečnění politické revoluce.  V té době ještě Muslimská komunita 

                                                 
51 Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford 

University Press, 2002, str. 76. 
52 Hamourtziadou, Lily. “The Bosniaks: from nation to threat.” Journal of Southern Europe and the 

Balkans 4, no. 2 (2002), str. 145. 

53“Alija Izetbegovic, The Islamic Declaration (1970).” n.d. http://www.h-

net.org/~fisher/bosnia/readings/izetbegov... (accessed Mar. 28, 2012). 

http://www.h-net.org/~fisher/bosnia/readings/izetbegovic.html
http://www.h-net.org/~fisher/bosnia/readings/izetbegovic.html
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dokázala záležitost urovnat a autor odešel pouze s varováním, že taková 

agitace bude příště potrestána.54 

 Islámské společenství a jeho vůdcové se postupem času snažili o 

dosažení větší autonomie prostřednictvím spolupráce s režimem a 

podporovali koncept Bosny a Hercegoviny jako Federativní republiku v 

rámci socialistické Jugoslávie uznávající muslimskou národnost. Samozřejmě 

ne všechno duchovenstvo se ztotožňovalo s takovou protitoistickou politikou, 

ozývaly se i hlasy, které požadovaly muslimský stát fungující v souladu 

s tradičním islámským právem Šaría. Prorežimní duchovní ale většinou 

napomohli izolaci takových názorů a skupin podobně jako tomu bylo v případě 

Islámské deklarace. 

Spory v rámci islámu v Jugoslávii se odehrávali především mezi 

bosenskými a albánskými muslimy. Předmětem sporu byla po několik desetiletí 

existence řádů dervišů vyznávajících mystickou formu islámu- súfismus. 

Protože tato forma vyznání byla praktikována především Albánci v Makedonii a 

Kosovu, snažila se Islámská komunita řády počátkem šedesátých let jako 

„reakční“ nechat zakázat, ale v souladu s oficiální náboženskou politikou to 

režim nedovolil. Rozpory mezi albánskými a bosenskými muslimy pokračovaly i 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. Bosenští představitelé Islámské 

komunity tvrdili, že se Albánci vzdálili ideálům mystického súfismu. Albánci 

naopak prohlašovali, že bosenský islám je zkažený komunismem.55 

Kosovští Albánci, jejichž problémy s režimem, který je neuznával jako 

státotvornou národnost56, jsou dobře známé, nicméně nebyli nikdy omezováni 

ze strany komunistického státu co se týče příslušnosti k islámu. Někdy se 

hovoří o jistém souboji mezi jugoslávským titoismem a albánským enverismem, 

jako dvěma různými komunismy, o sympatie kosovských Albánců, který se měl 

odehrávat kvůli nenaplnění jejich požadavků a národních ambicí v rámci 

Jugoslávie. Pokud kosovští Albánci nějaké sympatie pro sousední Hodxův 

režim vůbec měli, většinou se vytratili, když obyvatelé Kosova dostali příležitost 

navštívit socialistickou Albánii a spatřili její chudobu a útisk jejích obyvatel. Po 

                                                 
54 Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford 

University Press, 2002, str. 77. 
55 Aydin, Bubuna. “The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism.” Nationalism 

Paper 32, no. 2 (2004), str. 303. 

56 Paradoxně méně početným Černohorcům se dostalo tohoto uznání i vlastní svazové republiky 
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roce 1967, kdy se albánský režim prohlásil jediným ateistickým státem světa a 

zakázal veškeré náboženství, byl každopádně k islámu vstřícnější režim Titův.57 

 V porovnání s ostatními dvěma hlavními konfesemi v zemi- srbskou 

pravoslavnou církví a chorvatskou katolickou- se muslimská komunita stavěl ke 

společnému státu po celou dobu jeho existence velice pozitivně až patrioticky. 

Duchovní vůdci schvalovali Titovu ideu bratrství a jednoty (bratstvo i jedinstvo) 

a podporovali myšlenku jednotného jihoslovanského státu, stejně tak 

podporovali i zahraniční působení země v rámci hnutí nezúčastněných, ve 

kterém bylo mnoho islámských zemí, kterým záleželo na osudu souvěrců 

v Jugoslávii.58 Dobré vztahy mezi režimem a muslimy byly základem dodávek 

levné ropy. Islám jako náboženství i kultura v zemi z toho měly prospěch. 

Muslimové si získali důvěru režimu a dostalo se jim náboženské svobody, což 

se projevilo výstavbou nových mešit, vydáváním koránu nebo ve sdělovacích 

prostředcích federace. Postavení islámu v Jugoslávii nejlépe asi dokumentuje 

poměr duchovních a věřících, kdy islám měl nejlepší výsledek s jedním 

imámem na 1250 věřících.59 

  Přelom šedesátých a sedmdesátých let byl dobou, kdy se dlouhou dobu 

doutnající požáry národnostních nepokojů rozhořely naplno. Počínaje 

chorvatským jarem, nepokoji v Kosovu konče, režim se musel s touto situací 

nějak vyrovnat. Nová ústava, vydaná roku 1974 měla plameny nacionalismu 

uhasit, nakonec ale spíš rozfoukala oheň do všech stran. Ústava zavedla skoro 

konfederační systém šesti republik a dvou autonomních oblastí Kosova a 

Vojvodiny, které se ale de facto samosprávou dostaly na úroveň samostatných 

republik.60 Každá z územních jednotek tedy v budoucnu prosazovala hlavně 

svoje zájmy, což vyústilo v katastrofu přelomu osmdesátých a devadesátých let. 

  

                                                 
57 Schwartz, Stephem. “‘Enverists’ and ‘Titoists’ – Communism and Islam in Albania and Kosova, 

1941–99: From the Partisan Movement of the Second World War to the Kosova Liberation 

War.” Journal of Communist Studies and Transition Politics 25, no. 1 (2009), str. 70. 

58 Aydin, Bubuna. “The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism.” Nationalism 

Paper 32, no. 2 (2004), str. 306. 
59 Perica, Vjekoslav. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford 

University Press, 2002, str. 78. 

60 Hamourtziadou, Lily. “The Bosniaks: from nation to threat.” Journal of Southern Europe and the 

Balkans 4, no. 2 (2002), str. 149. 
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2.4 1980-1990 Od smrti Tita do rozpadu federace 

 

 Podle mnohých jediná a poslední sjednocující síla v Jugoslávii, Tito, 

zemřel v květnu roku 1980. Špatná ekonomická situace a dluhová krize, ve 

které se federace octla, prohlubovali mezi obyvatelstvem pocit nejistoty z 

budoucnosti a minimum nadějných vyhlídek. Jedinou odpovědí byl v té době 

gradující nacionalismus. 

 Dynamická výstavba mešit pokračovala i v 80. letech po smrti samotného 

Tita. Nejlepším příkladem je mešita v Záhřebu dostavená v roce 1987, která se 

stala třetí největší mešitou v Evropě.61 Výstavbu zaplatily z velké části Libye, 

Irán a Saudská Arábie, což vyvolalo určité znepokojení na straně představitelů 

komunistického státu. Mešita byla brána jako symbol expandujícího islámu 

v zemi a v srbském a chorvatském tisku byla problému věnována značná 

pozornost také proto, že mešita byla asi třikrát větší, než předpokládaly původní 

plány. 

 Vlivem islámské revoluce v Íránu a zhoršující se socioekonomické 

situace v Jugoslávii se začali počátkem 80. let opět prosazovat radikální 

islamisté. Tentokrát došlo k masovému šíření Izetbegovičovy Islámské 

Deklarace z roku 1970. Vláda nechala islamisty s Izetbegovičem v čele v roce 

1983 pozatýkat a odsoudit, tentokrát bez varování, jak tomu bylo deset let 

předtím. Jednalo se ale víceméně o vykonstruovaný proces, který se vláda 

snažila využít k odvrácení pozornosti od skutečných problémů. To ale zhoršilo 

postavení Jugoslávie v hnutí nezúčastněných a tak vězně v roce 87 opět 

propustili. Sláva i vliv propuštěných disidentů rostly s rostoucí agresivitou 

ostatních etnik. 

Koncem 80. let začali komunisté nad islámskou komunitou ztrácet 

kontrolu. Muslimové se postupně začali přiklánět k antikomunistickému proudu 

ve společnosti a někteří podlehli ideálům importovaného islámského 

fundamentalismu. To vyvolalo poplach u Srbů, kteří fundamentalisty označovali 

za následovníky ajatolláha Chomejního. Takové obvinění je zcela nesmyslné, 

neboť jugoslávští sunnité jen stěží mohli následovat učení šíitského radikála, 

ale lze jím dobře demonstrovat vyhrocenost tehdejších vztahů mezi etniky a 
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konfesemi. Vedle toho byli imámové ze srbské strany obviňováni z podněcování 

etnického a rasové nenávisti. Islámský argument byl často používán i pro 

zdůvodňování nepokojů v Kosovu, kde byl ale ve skutečnosti vliv islámu spíše 

okrajový. Většina muslimů se ale od fundamentalismu distancovala a snažila se 

nezasahovat do politických jednání o osudu federace. 

 Pozdní 80. léta jsou obdobím, kdy srbské, chorvatské a albánské 

nacionalistické hnutí zaplavili Jugoslávii. Islám musel na tuto situaci reagovat, 

především bosenští muslimové byli tímto nuceni vymezovat se vůči ostatním 

národům etnicky i teritoriálně. Rostoucí tlak ze strany Srbů vedl nicméně 

k mírné rekonciliaci mezi albánským a bosenským islámem. 

 I ve vypjaté atmosféře v Kosovu po nástupu Slobodana Miloševiče v 

letech 1987-1990, přes všechna negativní opatření, se kterými se kosovští 

Albánci museli vyrovnat, nikdo je nepřipravil o svobodu vyznávat islám. To se 

změnilo až později v průběhu následujících válek.62 Do roku 1991 všechny 

formy mezikonfesijni spolupráce skončily. S katastrofou, kterou byl rozpad 

jugoslávské federace, se tamní obyvatelstvo i mezinárodní organizace 

vyrovnávají dodnes. 
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3. Albánie 

 

3.1 Muslimové v Albánii 

 

 Albánie byla do vyhlášení nezávislosti Kosova často označována za 

jedinou islámskou zemi v Evropě, přitom se jedná o stát velice sekularizovaný. 

Islám není jediným náboženstvím, v zemi najdeme i početné zastoupení 

křesťanů, a to jak pravoslavných tak i katolíků. Islám je každopádně se 70 

procenty obyvatelstva náboženstvím nejrozšířenějším. Náboženská různorodost 

v Albánii nikdy nezpůsobovala napětí v zemi, spíše naopak, přes svou 

náboženskou pestrost jsou Albánci označováni za velmi nábožensky tolerantní 

národ.63 Albánští muslimové jsou z větší části sunnité, v zemi ale existuje i 

početná ší'itská menšina reprezentována mystickým řádem Bektašů.  Příznivce 

tohoto heterodoxního řádu vyznávající mystickou formu islámu, súfismus, 

najdeme i v sousedním Kosovu, západními Makedonii či mezi etnickými Albánci 

v jižním Srbsku. Albánie je však jejich centrem. Bektašové jsou často v rámci 

islámu neoblíbení mezi konzervativci, protože ignorují některé obvyklé atributy 

islámu jako zákaz konzumace alkoholu nebo zahalování žen. Popularitu si v 

Albánii získali hlásáním náboženské tolerance. Obecně lze konstatovat, že 

ší'itský Baktašismus je v Albánii náboženství venkova a vesnice, zatímco 

sunnitský islám najdeme ve městech a větších obcích.64 

  Protože Albánci jsou národ s velkou diasporou v jiných zemích, je třeba 

poznamenat, že postavení islámu se liší v rámci jednotlivých albánsky mluvících 

komunit mimo vlastní Albánii (Kosovo, Černá Hora, USA…) a je těžko 

srovnatelné i s jinými muslimskými státy. Jednou z mnoha příčin stavu 

náboženského života v dnešní Albánii je jistě i dlouhá éra komunistické 

nadvlády. 

 Podobně jako v ostatních zemích regionu, dostal se Islám do teritoria 

dnešní Albánské Republiky s příchodem Osmanů v roce 1385. Osmanská 

náboženská politika byla na počátku spíše tolerantní a konverze k islámu byla 

                                                 
63 Historické příčiny jsou vysvětleny v následujícím textu o historii albánského islámu 

64 Vickers, Miranda. Islam in Albania. Shrivenham: Defence Academy of the United Kingdom, 2008, str. 
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dobrovolnou, ale zároveň výhodnou záležitostí, protože daně, které museli 

platiti nemuslimští obyvatelé sultánovy říše, tvořili velkou část osmanského 

státního rozpočtu. Jistou zajímavostí, se kterou se spojuje i náboženská 

tolerance v současné Albánii je fakt, že geograficky se Albánie nachází na 

hranici ortodoxního a katolického křesťanství a proto albánští feudálové často 

měnili mezi těmito proudy, podle toho, jak se jim to hodilo z politického či 

ekonomického hlediska.65 Islamizace Albánie probíhala obecně velmi pomalu, 

jelikož Osmané netlačili na masovou konverzi a spíše je zajímal zisk z danění 

křesťanů. 

 Situace se změnila až v  průběhu 15. století, kdy vyrostla nespokojenost 

albánského obyvatelstva s drancováním regionu osmanskými vojsky, která 

vedla ke snaze uzurpátorů rozšířit sociální základnu své nadvlády právě 

prosazováním islamizace albánského teritoria. Do konce 16. století, ve snaze 

předcházet povstáním albánských obyvatel, byla započata systematická 

kampaň konverze k islámu, která dosáhla svého vrcholu v průběhu staletí 

následujícího. Snahou Turků nebylo jen omezit nepokoje, ale také udělat 

z Albánie normální součást impéria, která by poskytovala dostatek vojáků pro 

expanzi do střední Evropy, která skončila obléháním Vídně 1683. Výsledkem 

kampaně byla konverze dvou třetin albánského obyvatelstva k islámu. Je 

ovšem třeba si uvědomit, že většina Albánců konvertovala nikoli díky osvícení 

novou náboženskou vírou, nýbrž proto, že byla donucena tak učinit anebo 

jednoduše z ekonomických důvodů.66 

Z geografického hlediska se islám nejlépe usadil především v jižních oblastech 

Albánie, zatímco v nedostupných oblastech na severu země se udržela silná 

katolická menšina. 

Islámský tlak na albánské křesťanské obyvatelstvo se stupňoval 

s vypuknutím Rusko-tureckých válek v průběhu 18. století. Sultán poskytl nové 

výhody v případě konverze, jako příděl půdy nebo povolení nosit zbraň, což 

vedlo k dalšímu zvýšení počtu muslimů. Často se ovšem jednalo o krypto-

                                                 
65 Celá, Elira. “Historical background and characteristics of the evolution of Islam in 
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vesnice, pokud v ní například křesťané žili, i když byly pouhou menšinou. Proto, aby se mohla 

vesnice nebo město od tohoto daňového zatížení osvobodit, musela konvertovat celá její (mužská) 

populace 
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křesťany, kteří oficiálně konvertovali k islámu, ale tajně v domácnosti 

praktikovali původní křesťanskou víru. Velmi rozšířeným jevem bylo také, že 

konvertoval pouze otec rodiny a manželka a děti zůstali křesťany.67 

Masový přechod Albánců je v jistém smyslu ojedinělým jevem. Přestože 

nebyli jediným Osmany porobeným lidem v oblasti, jsou jedinou zemí, kde se 

islám stal vyznáním majority. Elira Celá tento jev přisuzuje sevření albánského 

lidu mezi Slovany a Řeky, které Albánce mělo donutit přijmout náboženství 

příchozích Osmanů.68 

 Stejně jako u ostatních evropských národů bylo 19. století pro Albánce 

také počátkem jistého národního obrození či uvědomění a snah o dosažení 

národní samostatnosti a vymanění z cizí nadvlády.  Na rozdíl od Srbů či 

Chorvatů, Albánci nebyli a ani dnes nejsou nábožensky homogenním etnikem, 

ba dokonce vlastně sdíleli stejné náboženství s Osmany, proti kterým se hněv 

ostatních podmaněných národů obracel. Naopak náboženská různorodost svým 

způsobem ovlivňovala utváření novodobé albánské identity. Jak píše Miranda 

Vickers: „Historicky jsou Albánci jediným balkánským lidem, jehož národní 

povědomí nebylo spoluutvářeno či identifikováno jejich náboženstvím. Albánci 

definovali svou národní identitu skrze jazyk.“69 

Vypuknutí balkánských válek, které přineslo pád osmanské moci na 

kontinentě, znamenalo pro tehdejší albánské elity spíše starost o zachování 

integrity albánského etnika. Daleko větší starostí byly armády nově vzniklých 

sousedních křesťanských států s iredentistickými požadavky než oslabené 

zbytky sultánových armád bránící předmostí Konstantinopole. 

Vyhlášení nezávislé Albánie roku 1912 a hranice, které byly zemi 

vytyčeny Londýnskou konferencí roku 1913, ponechaly polovinu albánského 

etnika v sousedních státech, kde se stali albánští muslimové menšinami. 

Jednalo se především o Černou Horu a Srbsko, kterému náleželo Kosovo a 

teritorium dnešní republiky Makedonie. Nedlouho poté, co vzniklo nezávislé 

albánské knížectví, vypukla První světová válka, která novou zemi opět 
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rozdělila, takže opravdový samostatný albánský stát vznikl až počátkem 

dvacátých let. 

Nejvýraznější postavou Albánie v meziválečném období se stal Ahmet 

Zogu, který byl nejprve premiérem, posléze prezidentem a nakonec dokonce 

králem země až do její okupace fašistickou Itálií. Meziválečná Albánie, 

republika i království (od roku 1928) Nezaváděla žádné státní náboženství a 

garantovaly svobodu vyznání. I přesto ale albánský stát do náboženských 

záležitostí zasahoval a to především v duch v té době se prosazujícího 

sekularismu, který měl modernizovat zaostalou kmenovou společnost v zemi a 

posunout Albánii z osmanské Asie zpět do Evropy.70 

 V Albánii se prosadila především sunnitská větev islámu. Šíité jsou 

ovšem také zastoupeni a to hlavně řád Bektašů, kteří se postupem času stali 

v Albánii čtvrtým nejrozšířenějším náboženství po sunnitském islámu, katolictví 

a pravoslaví a vytvořili vlastní náboženskou komunitu. Protože centrum řádu v 

turecké Anatolii bylo v roce 1925 zrušeno a tamní řád Bektašů byl v důsledku 

kemalistických sekularistických reforem rozpuštěn. Tirana se toho roku stala 

světovým centrem Bektašů a vliv řádu v Albánii dále rostl.71 

Se změnou státního zřízení na monarchii v roce 1928 přišly i některé 

změny týkající se islámu. Jednalo se především o změny spojené s vydáním 

nového občanského zákoníku, který omezoval soudy islámského práva šaría. 

Zároveň byla v zemi započata velká debata o zákazu zahalování žen, které bylo 

v duchu populárního sekularismu pokládáno za „přežitek, zpátečnictví, 

fanatismus či obecně jev, který vylučuje ženy ze společenského a 

profesionálního života.“72 Nošení šátku bylo zakázáno zákonem v roce 1937 za 

podpory samotného krále Zoga, nicméně v té době už byla země pod silným 

vlivem Mussoliniho Itálie, která Albánii na jaře roku 1939 okupovala.   

Během druhé světové války okupovali zemi nejprve Italové a posléze 

Němci. Italové se nesnažili o změnu náboženských poměrů v zemi, ale provedli 

některé organizační změny v muslimské organizaci, která měla být 
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centralizována, tak aby mohla být lépe spravována okupanty. Muslimové 

z území připojených k válečné Velké Albánii, Kosova a částí Makedonie měli 

být spravováni také. 

 

3.2 Od skončení války do rozchodu se SSSR 

 

 Albánie se vynořila z druhé světové války jako nejzaostalejší evropská 

země. Pouze dvacet procent obyvatel umělo číst a psát. Komunisté byli 

v poválečném chaosu v podstatě jedinou politickou stranou v zemi a vzhledem 

k tomu, že ovládali i osvobozeneckou armádu a většinu státních struktur nebylo 

pro ně těžké prosadit se i formálně. Jejich vláda byla legislativně stvrzena ve 

volbách na konci roku 1945. V prvních poválečných letech byla nejdůležitějším 

spojencem Albánie Jugoslávie, která kalkulovala s brzkým připojením Albánie 

jako sedmé svazové republiky.73 

Albánsko- jugoslávské přátelství bylo však jako mávnutím kouzelného 

proutku ukončeno Sovětsko- Jugoslávkou roztržkou a následnou ostrakizací 

Jugoslávie v rámci východního bloku. Nejdůležitějším představitelem 

komunistické diktatury byl od samého počátku partyzán Enver Hodxa, který se 

za války vyznamenal v osvobozeneckém boji proti okupantům. Albánský režim 

padesátých let byl velmi paranoidní a izolacionistický, neustále podnikal výpady 

proti západním zemím nebo „fašistické“ Jugoslávii. Poválečné období a 

padesátá léta jsou také obdobím první celkové industrializace zaostalé země.74 

Cílem Hodxova vedení bylo vybudování soběstačného hospodářství, zároveň 

země velmi těžila ze svého členství v RVHP a není žádným překvapením, že se 

stala i členem Varšavské smlouvy v roce 1955. 

Podobně jako v sousední Jugoslávii uplatňoval režim bezprostředně po 

válce vůči náboženským uskupením vstřícnou politiku. První komunistická 

ústava v zemi vydaná roku 1946 ukončila de facto neexistující monarchii a 

nastolila republiku. Ústava garantovala občanům svobodu vyznání, ale 

zakazovala náboženství jako politický prostředek a zároveň pravila, že stát 
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může náboženským organizacím materiálně vypomoci.75 Tato liberální slova 

zůstala ovšem jen na papíře, ve skutečnosti následovalo uvedení všech 

náboženských subjektů pod přísnou kontrolu, se kterou souviselo i zabíjení 

těch, kteří se nechtěli novým pravidlům přizpůsobit a spolupracovat.  

Perzekuce náboženství v zemi začala v podstatě ve chvíli, kdy 

komunističtí partyzáni vedení Enverem Hodxou zemi osvobodili. Do roztržky 

mezi Titem a Stalinem byl vývoj náboženských záležitostí v Albánii shodný s 

vývojem v sousední Jugoslávii. Pro obě země byl jediným vzorem Sovětský 

Svaz a jeho ústava z roku 1936, která stejně tak jako ta Albánská z roku 1946 

na papíře zajišťovala plnou svobodu vyznání. Komunistická praxe ovšem 

neměla s konstitucí mnoho společného. Poválečná perzekuce postihla všechna 

náboženství tvrdě, Islám ale ne tolik jako obě křesťanské konfese. Vůdci 

náboženských organizací byli novým režimem vnímáni jako spojenci minulého 

režimu a zrádci. Především římsko-katolická církev byla pro svoje kontakty v 

zahraničí a organizační schopnosti pro stabilizující se režim trnem v oku. 

Katolíci byli také často spojováni s italským okupačním režimem a podezříváni 

z napojení na „fašistický“ Vatikán.76 Muslimové ani ostatní konfese se mohli 

násilí ze strany režimu jen těžko bránit. 

Všichni tři vůdci řádu Bektašů byly zavražděni, celé vedení muslimské 

komunity bylo vězněno, mučeno a nakonec popraveno.77 Častou záminkou pro 

zabíjení duchovních byla údajná spolupráce s válečným fašistickým režimem, 

za kterou byli popraveni například skhoderský a durrëský muftí. Muslimští 

vůdcové nejsou výjimkou, podobný osud čekal i vedení ostatní konfesí. Nástup 

komunistů v Albánii znamenal také, že se od albánských Bektašů začali 

odvracet souvěrci ve světě a Tirana již nebyla jediným světovým centrem řádu. 

V roce 1949 bylo vyhlášeno další v egyptské Káhiře a roku 1954 v americkém 

Detroitu.78 

Legislativní rámec fungování jednotlivých konfesí určovaly vládní dekrety 

(nikoli zákony) vydané v roce 1950. Režim vydal pro každé náboženství, jehož 
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existenci a fungování v zemi povoloval, jeden dekret. Muslimů se týkaly dva z 

těchto dokumentů, jeden ustavoval Albánskou muslimskou komunitu 

(Komuniteti mysliman shqiptar) pro sunnity, druhý Albánskou komunitu Bektašů 

(Komuniteti Bektashi-an i Shqipnis) pro šíity a Bektaše. Oproti ostatním 

evropským zemím měly albánské náboženské skupiny jen malé majetkové a 

pozemkové vlastnictví, ale i to málo, co měly, bylo státem z velké části 

zkonfiskováno. Islámu se týkalo především zabavení některých mešit, 

islámských škol a pozemků přiléhajících k těmto objektům, tedy v podstatě 

celého majetku islámských nadací (waqf).79 

V polovině padesátých let reagovala Tirana velmi odmítavě na výsledky 

dvacátého sjezdu KSSS, podobně jako vedení čínské komunistické strany, což 

vyústilo v překvapivé sblížení těchto dvou zemí. Moskva reagovala podobně 

jako v období roztržky s Jugoslávií- ostrakizací Albánie v rámci svojí sfér vlivu a 

zpřetrháním vazeb a zastavením veškeré finanční pomoci.80 

 

3.3 Kulturní revoluce 

 

Roli spojence od Moskvy ale převzal brzo Peking, a jak se zhoršovaly 

vztahy mezi Čínou a SSSR, narůstala i ekonomická spolupráce mezi říší středu 

a Hoxhovou Albánií. Od poloviny šedesátých let fungovala země v podstatě v 

naprosté izolaci, kterou režim vysvětloval „imperialisticko- revizionistickým 

obklíčením státu.“ Reakcí Hoxhova vedení na invazi do Československa bylo 

vystoupení z Varšavské smlouvy. 

V průběhu šedesátých let přišla albánská komunistická propaganda s 

novým postulátem, který pravil, že „úplná svoboda vědomí je dosažena, pokud 

lidé opustí náboženskou víru a osvobodí se od opia náboženství, které 

zotročuje lidstvo.“81 V souladu s tímto postulátem je pak světově naprosto 

ojedinělý zákaz veškerých náboženských vyznání a prohlášení země za první 
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ateistický stát světa v roce 1967, což bylo dokonce vtěleno do nově přijaté 

ústavy v roce 1976. 

Počátkem sedmdesátých let začala Albánie nevybíravě útočit i na svého 

jediného spojence a protektora- Čímu, která se „provinila“ navázáním 

diplomatických vztahů s USA. Tyto výpady vedly k ukončení čínské 

hospodářské pomoci a Albánie měla poprvé možnost vyzkoušet, zda se jí 

podařilo dosáhnout opravdové hospodářské soběstačnosti, jak bylo plánováno 

dlouhá desetiletí. Albánie byla vedle Andorry jediným státem v Evropě, který 

nepodepsal závěrečná akta Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v 

roce 1975. 

 Vrcholem hostilního přístupu k náboženství byl tedy konec šedesátých 

let, kdy Enver Hoxha podobně jako jeho spojenci v daleké Číně vyhlásil 

albánskou verzi kulturní revoluce.  Ta měla být vzpruhou pro stále apatičtější 

masy obyčejných Albánců. Aplikace teorie permanentní revoluce byla dovršena 

v roce 1967, kdy Hoxha v jednom, ze svých projevů nastínil plán odstranění 

konzervativních přežitků-  nerovnoprávnosti žen a náboženství.  Náboženství 

mělo podle oficiální propagandy být škodlivé pro rovnost mužů a žen a 

znemožňovat zapojení něžného pohlaví do ekonomického procesu.  Ateismus 

měl být řešením, které osvobodí albánskou ženu ze „sociálního a rodinného 

zotročení ve jménu Boha.“82 

Jak píše český albanolog Přemysl Vinš, ateistická politika byla 

doprovázena i odpovídající propagandistickou mašinérií. Náboženství bylo 

v médiích vyobrazováno jako součást kapitalistického systému ospravedlňující 

třídní nerovnost. Často bylo také režimem spojováno se zaostalostí a klanovou 

společností albánského venkova. Obecně bylo označováno za brzdu pokroku, 

který Albáncům měl přinést socialismus.83 

Do roku 1967, kdy přišel nečekaný zvrat vládního pojetí náboženského 

života v zemi, bylo tedy při dodržování jistých podmínek, pokud pomineme 

násilí spojené s obdobím nástupu režimu, do jisté míry možné žít religiózně a k 

jednotlivým náboženstvím se otevřeně hlásit. Komunistický režim i jeho 

dlouholetý vůdce Enver Hoxha byli k náboženství jako „opiu lidstva“ otevřeně 
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nepřátelští, což šlo ruku v ruce s rostoucí izolací země i v rámci mezinárodního 

komunismu. Hodxa a jeho klika brali všechna tři velká náboženství v zemi jako 

nevítaný export cizích zemí a kultur, který byl v naprostém nesouladu s jejich 

pojetím budoucího směřování Albánie. 

Vrcholem této kampaně bylo vyhlášení prvního ateistického státu na 

světě, které bylo samozřejmě doprovázeno zakázáním veškerých církví a 

konfiskací jejich zbylého majetku. Některé náboženské stavby- kostely, mešity- 

školy byly prohlášeny za národní památky a ponechány v jejích původní 

podobě, „z ostatních se staly kina, tělocvičny kulturní sály, či užitkové 

zemědělské objekty jako skladiště nebo stáje.“84 Náboženství se tímto stalo 

ilegální záležitostí, stejně tak jako všechny rituály a tradice s ním spojené. 

Religiózní svátky byly nahrazeny grandiózními státními akcemi, například 

oslavou osvobození od fašismu, glorifikací partyzánského hrdinství nebo 

socialistické práce. Oslavovány byly především osobnosti z albánské minulosti 

a hlavně samotný diktátor Enver Hoxha. 

 Zajímavostí jsou událostí v druhém největším městě země Durrës 

bezprostředně po projevu, kde Enver Hoxha proklamoval svůj plán vyhlášení 

ateistického státu a otevřený boj proti náboženství. Bylo to tedy ještě před 

samotným oficiálním zákazem. Žáci a studenti doprovázeni staršími 

spoluobčany se jali ničit všechny náboženské budovy, které v ulicích potkaly a 

demonstrovaly tak svou podporu revolučnímu kroku „milovaného“ diktátora. 

Otázkou ovšem zůstává, zda toto jednání bylo vyjádřením spontánní radosti ze 

zákazu „nenáviděného“ a „zpátečnického“ náboženství anebo cílenou snahou 

zalíbit se vládnoucí Hoxhově klice. Do dalších měst se podobné „pogromy“ 

rozšířily až později.85 

 Permanentní revoluce se odrazila i v legislativě, dekrety z roku 1950 

povolující činnost jednotlivých náboženských institucí byly odvolány. Jedinou 

oporou náboženství zůstávala původní ústava z roku 1946, která pořád 

garantovala teoretickou svobodu vyznání. I ta byla ale nahrazena novou 

konstitucí z roku 1976, která vysloveně zakazovala občanům „zakládat 

organizace fašistického, protidemokratického, náboženského a 
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protisocialistického charakteru“86, stejně tak oznamovala, že „základy 

náboženského tmářství [v zemi] byly rozdrceny.“87 

 Pokud bereme všechny formy protináboženské legislativy za pasivní 

vytlačování náboženských zvyklostí ze společnosti, je třeba nezapomínat i na 

aktivní formy prosazování ateistické politiky ze strany státu, jako vydávání 

pamfletů a knih zesměšňujících náboženství apod. Školy se staly místem přísné 

ateistické výchovy, dětí se měly stát agenty režimu v posledním útočišti víry- v 

rodinném kruhu. Jak píše Enriketa Pandelejmoni: „Státní orgány byly ve věci 

náboženství tak ostražité, že bylo obvyklé, že se [učitelé] ptali dětí ve školách, 

jaké svátky doma slaví či jaké jídlo se u nich podávalo v den zakázaného 

náboženského svátku.“88 Děti a mladí lidé obecně byli hlavním cílovou skupinou 

ateistické propagandy. Představitelé režimu si byli dobře vědomi, že starší 

Albánce víry ve skutečnosti zbavit nelze, protože ta je sama o sobě 

neuchopitelná a proto byla velká část ateistické propagandy cílena především 

na děti a mládež.89 

 Výsledkem represivních opatření bylo opakování fenoménu z dob 

osmanské nadvlády, kdy lidé oficiálně opustili od náboženství, které ale tajně 

praktikovali doma. Tito krypto-muslimové nebo krypto-křesťané se vyskytovali 

po celé zemi do té doby, dokud se poměry nezlepšili.90 

 

 

3.4 Hodxova smrt a návrat k normalitě 

 

 Osmdesátá léta přinesla zemi první otevřený nesouhlas s režimem 

zaviněný především zmíněnou izolací a permanentním strachem ze všemocné 

tajné policie. Po té co roku 1985 zemřel Enver Hoxha , dosedl na jeho místo 

předem vybraný Ramiz Alia. V té době se začal již silně projevovat nedostatek 
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základních potravin a jiného zboží, což vedlo k pomalému vystupování země z 

izolace. Revoluce v ostatních komunistických státech neměly na komunistické 

vedení země příliš velký vliv, až teprve poprava rumunského diktátora 

Ceauşescua v Rumunsku je přivedla k pomalému reformnímu kursu a přechodu 

k demokracii. 

 Přísná ateistická politika vydržela v podstatě až do Hoxhovy smrti v roce 

1985, i když je pravdou, že v posledních letech svého života diktátor několikrát 

otevřeně vyjádřil sympatie ajatolláhu Chomejnímu v Íránu nebo islámskému 

odboji v sověty okupovaném Afghánistánu. Je ovšem pravděpodobné, že se 

jednalo spíše o projev jeho antisovětismu než náklonnosti ke zmíněným 

hnutím.91   

 Po smrti „milovaného vůdce“ se dostal do popředí předem vybraný 

Ramiz Alia. 

Ve stavu, v jakém země byla po 40 letech „osvícené vlády“, neměl ani jinou 

možnost než 

naprosté mezinárodní izolace, amnestiemi politických vězňů a jistou tolerancí 

náboženství praktikovaného v soukromí domova. Prvním otevřeně 

náboženským obřadem, jehož se směli účastnit i někteří Albánci, byla 

muslimská bohoslužba pořádaná roku 1987 na Libyjské ambasádě.92  K úplné 

legalizaci a normalizaci náboženského života v Albánii došlo až v roce 1991. 

 Miranda Vickers je toho názoru, že Bektašové přežili otřesná léta 

komunistické nadvlády o něco lépe než většinový sunnité a jejich mešity, 

protože jejich tekke, tedy místa kde se shromažďují, byla většinou na 

vzdálených, těžko dosažitelných místech a neměla na sobě většinou žádnou 

symboliku, která by se dala asociovat s Osmany.93 Když byl zákaz náboženství 

v roce 1991 zrušen, byla Bektašům navráceno jejich zkonfiskované centrum. 

Hodxův režim ho předělal na domov důchodců.94 

                                                 
91 Mojzes, Paul. Religious  Liberty  in  Eastern  Europe  and  the  USSR:  Before  and  after the Great 

Transformation. New York: Boulder, 1992, str. 127. 

92 Pikal, Kamil. Sunnitský islám v současné Albánii. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

 Sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 2010, str. 28.   
93 Bektašové byli spíše protiosmanští a na konci 19. století podporovali koncepci albánské nezávislosti 

94 Vickers, Miranda. Islam in Albania. Shrivenham: Defence Academy of the United Kingdom, 2008, str. 

1. 
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 Velkým problémem byl pro Albánii po skončení komunistické éry spojené 

s oficiální doktrínou ateismu naprostý nedostatek imámů či kněží s 

odpovídajícím vzděláním. Lidé se přesto k náboženství vrátili. 
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ZÁVĚR 
 

Albánie, Bulharsko a Jugoslávie jsou tři státy, ve kterých se po druhé 

světové válce uchytil komunismus. Ten se na další půlstoletí stal jedinou 

přípustnou ideologií v těchto zemích. Zároveň se jedná o evropské státy se 

silnou muslimskou populací. Cílem této práce bylo prozkoumat existenci a 

fungování islámských komunit v těchto státech. Nejprve bych se chtěl věnovat 

obecnějším závěrům, ke kterým jsem dospěl, pak odpovím na konkrétní otázky, 

které jsem si položil v úvodu této práce.  

Rád bych také poznamenal, že při studiu dějin komunistických diktatur 

mají dokumenty legislativního charakteru pouze omezenou výpovědní hodnotu. 

Příkladem jsou poválečné ústavy zkoumaných států, které garantovaly 

náboženskou svobodu v plné míře, i když paradoxně většinou vstoupily v 

platnost v období nejtvrdších represí proti náboženským institucím. Je tedy 

třeba přistupovat ke komunistickému zákonodárství s kritickým odstupem.  

Co se týče samotných muslimů a jejich soužití s balkánskými 

komunistickými diktaturami, odvažuji se tvrdit, že nejlepší životní podmínky z 

hlediska možnosti vůbec přihlásit se k vlastnímu náboženskému přesvědčení a 

praktikovat náboženské obřady, poskytla dnes již neexistující federativní 

Jugoslávie. Srbochorvatsky mluvící muslimové se se v době existence 

společného jihoslovanského státu stali uznávaným národem a profitovali z 

politiky „jednoty a bratrství“ mnohonárodnostního státu. Bylo by přehnané tvrdit, 

že islám v zemi vzkvétal, situace byla ale zároveň podstatně lepší než 

v Bulharsku a Albánii. Stavěly se nové mešity a islámská kultura byla 

plnohodnotnou součástí kultury jugoslávské. Mnozí by samozřejmě poukazovali 

na kosovské Albánce, ke kterým se režim v mnoha ohledech choval, především 

ke konci existence společného státu, jako k občanům druhé kategorie. Zároveň 

nikdy nebyl uznán jejich požadavek na samostatnou republiku, i když byli 

početnější než Černohorci, kterým se vlastní republiky dostalo. O jisté změny 

k lepšímu se postarala ústava z roku 1974, která Kosovu poskytla de facto 

autonomii na úrovni ostatních republik. Co se týče islámu v Kosovu, režim se až 

do posledních let své existence nesnažil jej nijak omezovat a proto je v případě 

Kosova nutné oddělit problematiku náboženství od problematiky nacionalismu, i 
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když v prostředí Balkánu se toto může zdát nemožné. Se smrtí Tita se ale 

mnohé změnilo a náboženská situace v zemi se pak spíše komplikovala.  

Desetina bulharského obyvatelstva, která tvořila a tvoří islámskou 

menšinu, a skládá se především z etnických Turků, si prošla odlišným vývojem. 

Krátké období vstřícné politiky vůči menšinám bylo počátkem padesátých let 

vyměněno za xenofobní politiku zaměřenou na vymýcení islámu v zemi. Islám 

podle režimních výkladů představoval cizí a nechtěný relikt osmanské minulosti 

v pravoslavném Bulharsku. Boj s islámem představoval v Bulharsku boj s 

tureckou menšinou. Jeho vrcholem byla asimilační a přejmenovávací kampaň v 

polovině osmdesátých let zakončenou exodem Turků do Turecka. Nucená 

výměna jmen nebyla ovšem v Bulharsku novinkou, kterou přinesl socialismus. 

Pomáčtí a turečtí muslimové v Bulharsku, kteří se narodili před vypuknutím 

První světové války, byli v průběhu století nuceni změnit svá jména 

z muslimských na bulharsko-křesťanská někdy i šestkrát. 

Enver Hoxha vytvořil v Albánii velmi specifickou někdy snad až exotickou 

verzi diktatury proletariátu. Albánie v té době zároveň byla jedinou zemí v 

Evropě, kde jsou muslimové majoritním obyvatelstvem. Proto nejde světově 

ojedinělé vyhlášené prvního ateistického státu v roce 1967 snad brát ani jako 

útok na Alláhovu víru, ale spíše jako útok na náboženství v nejširším slova 

smyslu. Pravdou je, že z hlediska náboženské svobody panovaly v Albánii v 

podstatě až do pádu komunismu podmínky nejhorší. Jednoduše řečeno 

v duchu socialistického pokroku a zlepšení práv žen utlačovaných „archaickým 

kmenovým systémem“ bylo veškeré náboženství od roku 1967 ilegální. 

Vzhledem k naprosté izolaci země se stát nesnažil ani předstírat toleranci.  

Jistý vliv na osud muslimského obyvatelstva lze hledat a v rysech vývoje 

mezinárodního komunistického hnutí a to především právě v Albánii. Albánský 

vůdce Hoxha se nesmířil s kritikou kultu osobnosti a destalinizací. Albánie se 

odklonila od SSSR a jejím protektorem se stala maoistická Čína. Byla to právě 

čínská kulturní revoluce, která byla inspirací pro Hoxhovu permanentní revoluci 

v Albánii, která vyvrcholila právě úplným zákazem náboženství v roce 1967 a 

jeho kodifikací v ústavě z roku 1976. Socialistická Albánie byla známá 

rétorickými výpady proti dříve spřáteleným režimům, které odpustili trajektorii 

pravého socialismu. Po roztržce se SSSR i po ukončení přátelských vztahů 

s druhým protektorem- Čínou, byli tito bývalí spojenci často osočováni 
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z revizionismu a zrady marxismu například kvůli udržování diplomatických styků 

s Vatikánem.  

Samotné režimy stejně tak jako celý svět prodělaly za víc než padesát let 

své existence určitý vývoj a ten se dále podepsal na jejich občanech včetně 

muslimů. 

V Jugoslávii můžeme sledovat od počátku tlak Titova režimu na 

náboženskou i etnickou rekonciliaci v zemi, která se odrazila v rozvoji 

muslimské komunity. Neblahý vliv na muslimy, stejně tak jako na celou 

Jugoslávii měl ale vzrůst nacionalistických hnutí, především po smrti samotného 

Tita. V Bulharsku se na existenci islámské komunity v zemi nechvalně podepsal 

odklon země od socialistického internacionalismu a příklon k bulharskému 

nacionalismu a kulturnímu šovinismu, který byl podložen pseudovědeckou 

literaturou, která měla přisoudit bulharským muslimům starobulharský původ, 

který měl ospravedlnit násilné praktiky režimu. 

Co se týče vlivu islámu na politiku jednotlivých režimů, měl islám asi 

největší vliv právě v Bulharsku, kde se stal jedním z důvodů xenofobní a 

asimilační politiky režimu vůči turecké menšině v zemi. Se zhoršující 

hospodářskou situací v zemi se režim snažil odvrátit pozornost obyvatel od 

ekonomických problémů právě pobulharšťováním muslimské menšiny v zemi.  

Politika vůči islámu měla určitý vliv na zahraniční vztahy socialistické 

Jugoslávie, která se díky vstřícné politice vůči muslimům v zemi mohla 

profilovat v rámci Hnutí nezúčastněných, ve kterém bylo také mnoho 

muslimských nebo arabských zemí. U Bulharska to bylo přesně naopak, 

agresivní a represivní politika vůči muslimům často vedla k protestům ze strany 

sousedního Turecka, které chtělo chránit své bulharské soukmenovce. Je třeba 

si uvědomit, že situace vznikající mezi Tureckem a Bulharskem byli velmi 

citlivého charakteru, neboť Turecko bylo členem Severoatlantické Aliance. 

V případě nejhorších represí konce osmdesátých let se na Bulharsko obraceli 

s protesty kvůli porušování lidských práv mnohé státy i mezinárodní organizace.  

Ať už byl ovšem přístup komunistických režimů na Balkáně k muslimům 

a islámu jakýkoliv, faktem je že komunismu před dvaceti lety odzvonilo, ale 

islám najdeme na Balkáně pořád. 
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Summary 
 

  The Balkan Peninsula has always had a very complicated and at the 

same time significant position in the system of international relations. Many 

times in history the Balkans has been a moving boundary of European 

civilization and the intersection of foreign policy interests and struggles. After 

multiple centuries of Ottoman rule new nation- states have emerged in the 

region. Centuries of Ottoman domination contributed to the emergence 

of Muslim minorities in all the Balkans. Albania and Kosovo are even today the 

only European countries with a Muslim majority. Bulgaria and former Yugoslavia 

also had very strong populations.  

  After the Second World War Yugoslavia, Albania and Bulgaria became 

part of the communist empire led by the USSR. During the half-century of 

“working class” rule Yugoslavia and Albania left the Moscow led alliance while 

maintaining communist systems. The Muslim peoples of various ethnic 

identities in these countries were subjected to different policies of their socialist 

rulers. 

  Yugoslavia was a multiethnic federation where the Tito governments tried 

to maintain stability through politics of “brotherhood and unity”. None of the 

many different nationalities that shared the federation were above others. Islam 

was tolerated and there were no limitation of pursuing divine knowledge as 

mosques and Islamic schools were available. Everything changed with death of 

Tito that led to rising nationalism ending in bloodshed in the nineties.  

  Bulgaria’s Muslims are mostly ethnic Turks. For most of the fifty years of 

communist rule in the country they became subject of various repressive 

policies ranging from forced changing of Islamic names to Christian ones or 

forced emigration. The worst period for Bulgarian Turks was in the end of 

eighties when the regime was desperate and economically unsustainable. 

Oppression of Turkish minority created tensions between NATO- member 

Turkey and Warsaw Pact member Bulgaria.  

  Albania’s communist regime led by former partisan Enver Hoxha was 

unique even among other communist regimes. Albania is the only European 

country with Muslim majority. In the after-war period Albanians were to practice 

religion freely, although many imams and priests that didn’t cooperate with 
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communists were murdered. The Hoxha regime didn’t go after believers though. 

Everything changed with the Albanian version of Cultural Revolution in the 

sixties that introduced Albania as the first officially atheist country in the world. 

All religions were thereafter actively persecuted until the fall of communism.  

 Nowadays all three Balkan states are trying to build functioning free market-

oriented democracies with respect of their national and religious minorities. 

Muslim lives have generally significantly improved since the fall of the Iron 

Curtain. 
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