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Staletí osmanské nadvlády se podepsala na současné etnické pestrosti regionu celé 

jihovýchodní Evropy. Mj. přispělo ke vzniku muslimských menšin a to jak násilnou, či 

vynucenou konverzi, nebo přesídlováním. 

 Po vzniku novodobých národních států v Bulharsku, Srbsku (později 

Jugoslávii) a Albánii, získaly první dva významné a poslední převažující muslimskou 

populaci. 

 Po vzniku lidově demokratických režimů uplatňovali vládnoucí komunisté 

prakticky stejný postup k občanům muslimského vyznání a jejich mateřským 

komunitám, který se příliš nelišil od postupu k jiným náboženským komunitám. 

Nejprve přišla etapa „odplaty“, kdy byli postiženi věřící, kteří se provinili 

spoluprací s okupanty, nebo kolaborantskými režimy, pak přišlo praktické vyvlastnění 

jednotlivých komunit a jejich odtržení od veřejné služby (školy, charita). Poté, co stát 

získal naprostou kontrolu nad všemi povolenými církvemi, snažil se v dalším vývoji je 

i využívat, např. prostřednictvím mírového hnutí, ekumenického hnutí atp. 

Zmíněné společné rysy platily především pro období prvých poválečných let. 

V sedmimilionovém Bulharsku vždy muslimská menšina představovala 

problém, už proto že 80% bulharských muslimů jsou Turci a jako cizího etnického 

elementu se jich Sofie snažila zbavit asimilací nebo vystěhováním, ať již před válkou, 

za války,  tak zhruba od šedesátých let kombinací obého. Asimilace Pomáků, o 

jejichž etnickém původu existuje, pokud vím, několik teorií, se celkem zdařila. Zato 

„vědou“ potvrzená teorie, že v Bulharsku nejsou Turci, jen původní Slované, násilně 

islamizovaní a tudíž tvořící součást jednotného socialistického národa, vše 

zproblematizovala. Asimilační procesy jsou popsány správně, jen mi chybí reakce 

Turků, pokud vím, došlo k násilným teroristickým útokům na vlak, hotel v Plovdivu 

(nebyla za tím organizace Šedých vlků?). 



Situace v Jugoslávii byla ještě komplikovanější. Tam šlo o čtyři miliony lidí, ale 

rozdílného etnického původu. Byli tu Albánci (uznávaní jako národnostní menšina 

s právem na autonomii), slovanští muslimové z Bosny a Hercegoviny (od konce 

šedesátých let uznaní za státotvorný národ) a muslimové ze Sandžaku, Makedonie a 

Černé Hory, hlásící se často k turecké národnosti. 

Dlouho se jugoslávská vláda nesnažila omezovat islám a podporovala jeho 

rozvoj, pokud ovšem nebyl za tím nacionalismus. Tam kde se mluví o Mladých 

muslimech, Islámské deklaraci a Izetbegovicovi by snad měla být zmínka, že I. měl 

problémy se zákonem již krátce po válce (snad v souvislosti s aktivitami bosenských 

separatistů, odmítajících příslušnost k ustašovskému státu). 

Rovněž nový albánský režim zpočátku náboženství částečně toleroval, aby je 

v roce 1967 zakázal a vyhlásil Albánii za první ateistický stát. Přesto, že 70% 

albánského obyvatelstva se hlásí k islámu, je a vždy byla země spíše nábožensky 

vlažná. Na s. 32 a 38 je Hodxa, jinde správně Hoxha, na s. 38, ř.16 chybí část věty. 

Celkový dojem z práce je pozitivní. Je napsána slušným jazykem, bez větších 

prohřešků vůči gramatice a stylistice. Poskytuje kvantum základních informací. Je 

dobře koncipovaná a zdařile členěná.Základní cíl, který před sebe autor postavil byl 

splněn. 

Kolega Šimek vyhověl požadavkům, kladeným na bakalářské práce. 

Doporučuji přijetí jeho práce, kterou hodnotím jako  1 – v ý b o r n o u. 
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