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Abstrakt 

 

BÁRTL, ZDENĚK. Reflexe Albánie v československém prostředí v letech  

1948 – 1962. Praha: Filozovická fakulta, Univerzita Karlova, 2014, 86 s. Diplomová práce. 

 

Tato diplomová práce předkládá analýzu způsobu, jakým československá tištěná 

média reflektovala dění v Albánii v letech 1948-1962. Zkoumá, jak byla veřejnost 

prostřednictvím novin, časopisů a dobové knižní produkce informována o tamních poltických 

událostech, mezinárodních vztazích, hospodářské problematice a stavu a vývoji albánské 

společnosti. Chronologický rámec výzkumu vymezující diplomový úkol tvoří éra spojenectví 

Hodžova režimu s  Československem a první měsíce po faktickém přerušení vztahů mezi 

Albánií a státy sovětského bloku. Práce je rozdělena na dvě části. První, obecněji pojatá 

nabízí základní vlastivědné informace a stručný přehled albánských dějin. Druhá, podstatně 

rozsáhlejší kapitola zpracovává ústřední téma, tedy reflexi Albánské lidové republiky 

v československém prostředí.  Jednotlivé podkapitoly se zabývají vybranými tematickými 

okruhy nebo událostmi, kterým sdělovací prostředky a literární prameny sledovaného období 

věnovaly nejvýraznější pozornost. 
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Abstract 

 

BÁRTL, ZDENĚK. The Reflection of Albania in the Czechoslovakian Environment 

of the Years 1948 – 1962. Praha: Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, 2014, 

86 pp. Diploma Thesis. 

 

This diploma thesis analyses the way how the Czechoslovakian print media reflected 

events in Albania in the years 1948 – 1962. It studies public knowledge based on the print 

media about political events, international relationship, economic situation, life and 

development in Albanian society. The chronological framework starts on alliance between 

Enver Hoxha regime and Czechoslovakia and ends with the first months after the real 

severance of all links between Albania and the Soviet Union bloc. The thesis is divided into 

two parts. The first, a general part, offers basic geographical information and a brief summary 

of Albanian history. The second part, more extensive, elaborates the key topic which means 

the reflection of Albania in the Czechoslovakian environment. Particular units follow up 

selected sphere or events which the print media dedicated the major attention in the years 

1948-1962. 
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1 Úvod 

V této diplomové práci předkládám výsledky badatelského úsilí, jehož cílem bylo 

analyzovat způsob, jakým česká tištěná média informovala o dění v Albánii, totiž jak svým 

čtenářům zprostředkovávala tamní politické události, problematiku mezinárodních vztahů, 

hospodářství a stav a vývoj albánské společnosti. 

Chronologický rámec výzkumu tvoří éra spojenectví Hodžova režimu 

s Československem a první měsíce po faktickém přerušení vztahů mezi Albánskou lidovou 

republikou a státy sovětského bloku, tedy doba ohraničená lety 1948 a 1962. 

Práce je rozdělena na dvě části, kde první, obecněji pojatá, přináší základní 

vlastivědné informace a stručný přehled albánských dějin. Jádrem diplomové práce je 

druhá, rozsáhlejší kapitola, která se pokouší o výše popsanou reflexi Albánské lidové 

republiky v československém prostředí. V jednotlivých podkapitolách jsou zpracována 

vybraná témata, kterým byla, v rámci zkoumaného období, věnována výraznější pozornost, 

přičemž prezentovány jsou především oficiální informace, které se do českého prostředí 

dostávaly zpravidla v podobě polopravdivých a zavádějících zpráv, podrobených důmyslné 

a účelové selekci. 

Pro volbu uvedeného tématu jsem se rozhodl z několika důvodů. Tím hlavním byl 

fakt, že Albánie se doposud těší pověsti nejizolovanější a nejméně zmapované země 

starého kontinentu, jejímž dějinám nebyla doposud věnována zasloužená pozornost. 

Zodpovědně zpracovaný badatelský záměr tedy nabízel možnost poodhalení závoje této 

jediné, většinově muslimské, evropské země a zároveň skromně přispět k vyplnění bílého 

místa v dobovém nazírání na komplikovaný Balkán. Přitažlivá byla rovněž očekávaná 

pestrost a široký záběr, který tato problematika mohla poskytnout. Lákavý byl také 

nevyhnutelný fyzický kontakt s autentickými, více než šedesát let starými tiskovinami. 

Předpokládaným úskalím diplomového úkolu bylo předem těžko odhadnutelné 

množství novinových a časopiseckých příspěvků, které mohlo výzkumný záměr vychýlit 

z naplánovaného kurzu, popřípadě jej tematicky posunout. Provedl jsem proto preventivní 

průzkum příslušných fondů Archivu ministerstva zahraničních věcí ČR, kde jsem objevil 

relevantní materiál použitelný v případě nedostatečného objemu informací pocházejících 

z původně zvolených zdrojů. Zmíněné obavy se později ukázaly jako zbytečné, neboť 

sledované periodicky vydávané tituly nabídly dostatečné množství potřebného studijního 

materiálu. 
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Poměrně rozsáhlému pramennému průzkumu, který vzniku závěrečné práce 

předcházel, jsem podrobil zejména tři dobová periodika. Deník Rudé právo, týdeník Květy 

a populárně naučný časopis Lidé a země. Při jejich výběru jsem byl veden snahou o zisk 

takových vzorků tehdejšího spektra novin a časopisů, které by co nejvíce vypovídaly o 

způsobu zpravodajství o Albánii v českém (československém) prostředí. 

Pro potřeby této práce představoval zdaleka nejvydatnější a nejcennější zdroj 

využitelných informací ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa - 

Rudé právo. Tento deník sehrál v letech 1948-1989 klíčovou úlohu v ideologické 

propagandě komunistického režimu. V dobách své „největší slávy“ vycházel 

v milionových nákladech a na rozdíl od ostatních novin, které se tiskly ve středoevropském 

formátu, byl vydáván ve formátu světovém. Základ jeho vysokých nákladů tkvěl ve 

všeobecném poúnorovém podřízení tiskovin potřebám režimu, které regulovalo nejen 

jejich distribuci, ale také způsob jejich financování, který se stal samostatnou agendou 

státního rozpočtu. Případné ztráty pak byly vyrovnávány různými formami vynucených 

odběrů, přičemž nezanedbatelný vliv na odbyt dotovaných stranických deníků v čele s RP 

měla i jejich „lidová“ cena. 

Exkurze do příslušných ročníků obrázkového týdeníku Květy, jehož obnovená 

verze začala vycházet v roce 1951, očekávaný efekt nepřinesla. Tento, celé rodině určený a 

na svou dobu moderní barevný časopis se tehdy těšil značné oblibě široké veřejnosti a 

vycházel tudíž ve vysokém nákladu. Ani on neunikl dobové propagandě. Uveřejňoval 

budovatelskou prózu i poezii a přesto, že přinášel zprávy a zajímavosti z celého tehdejšího 

socialistického světa, informací o Albánii bylo poskrovnu. Nejčastěji šlo o později knižně 

vydané, poměrně rozsáhlé reportážní příspěvky, které byly otiskovány na pokračování. 

Jedny z mála kontaktů se světem nabízel svým čtenářům měsíčník Lidé a země. 

Zejména na počátku 50. let, kdy začal vycházet, vnášel do budovatelské šedi socialistické 

každodennosti barvu a vůni cizích krajů. Zprostředkovával poznání o zemích, které tehdy 

mohl navštívit jen málokdo. V jeho pestré nabídce se objevily také zprávy a reportáže o 

ALR. Jejich charakter odpovídal zaměření titulu. Šlo především o geograficky orientované 

články, ale objevily se i příspěvky hospodářské a etnografické. Stejně jako u Květů však 

nebylo jejich množství významné. 

Svou pozornost jsem nesoustředil jen na periodika, byť právě ona představovala 

základní prameny pro mou práci. Hodnotný, lépe řečeno vhodný zdroj informací o 
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Albánské lidové republice jsem objevil v nečetné, dobové knižní produkci, zaměřené na 

tohoto nejmladšího a nejmenšího člena rodiny socialistických států. Uvedené tituly 

popisují vzkvétající, „lidovou“ Albánii nekriticky a jsou prodchnuty nezbytným patosem. 

Není bez zajímavosti, že v letech 1948-1954 bylo vydáno celkem šest knih mapujících 

„Albánské téma.“ Na další si museli českoslovenští čtenáři počkat až do roku 1959. 

Přehled literárních pramenů uvádím v chronologickém řazení dle roku jejich vydání. 

První nabídlo v roce 1948 pražské nakladatelství Svoboda. V rámci edice 

Knihovny Rudého práva byl přeložen beletristický příspěvek maďarského levicového 

spisovatele a novináře Bély Illése nesoucí název Škipetáři. Ačkoliv se jednalo o román, 

jehož děj se odehrává v Albánii na konci první světové války, šlo o první poválečnou knihu 

seznamující českého čtenáře s albánskou zemí a albánským lidem, a to, jak uvedlo RP ve 

své recenzi, „nanejvýš poutavou formou“. 

V roce 1950 vydalo bratislavské nakladatelství Pravda Albánskou reportáž 

slovenského spisovatele a všestranného publicisty Ladislava Mňačka, který v době vzniku 

uvedené knihy patřil jako oddaný komunista k prominentním novinářům. Ve své reportáži 

„predkladá svedomiu sveta strašlivú bilanciu dejín malého národa…“, v níž  popisuje 

trpký úděl Albánců, těžce zkoušených nepřízní dějin a jejich věčný boj za svobodu svého 

národa a své země. Kladl si za cíl vyprávět československému pracujícímu člověku o 

podivuhodné zemi a vzbudit v něm zájem o osud vzdáleného národa hrdých Škipetarů. 

Nejvíce prostoru věnuje výsledkům budovatelského nadšení a prvním úspěchům 

albánského lidu radujícího se z čerstvě nabyté svobody a spolupráce se socialistickými 

zeměmi. 

V letech 1950-1952, tedy v době, kdy byla v Brazílii zakázána činnost tamní 

komunistické strany, žil v Československu slavný brazilský spisovatel Jorge Amado. Právě 

za jeho pobytu vydalo pražské nakladatelství Mír jeho knihu Na albánské ulici je svátek. 

Latinsko-americký autor v ní podává stručný přehled albánských dějin, opěvuje hrdiny, 

Envera Hodžu a Sovětský svaz. Popisuje tvůrčí a mírového úsilí lidu, obdivuje rychlé 

osvojování moderní techniky albánskými pracujícími a věnuje se tehdejší kultuře. 

O rok později obohatila tehdejší knižní trh publikace s poněkud univerzálním 

názvem Albánie. Šlo o překlad původního textu francouzského spisovatele a levicového 

novináře Pierra Courtada, někdejšího člena ústředního výboru francouzské komunistické 

strany a moskevského korespondenta listu L´Humanité. Tato politická reportáž vznikla na 
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základě autorových vlastních poznámek a vzpomínek z cesty po hrdinné malé zemi, která 

v něm podle jeho slov zanechala trvalý dojem. Popisuje vývoj od vyhlášení albánské 

samostatnosti až po budovatelské počátky po boku SSSR. Líčí plánování hospodářství, 

výstavbu průmyslu a železnic, které se nadšeně účastní albánská mládež, boj proti 

negramotnosti, seznamuje s tamními náboženskými problémy. V závěru přináší nová fakta 

o „zrádné politice Titovy kliky ve službách imperialistického západu.“ Kniha je prodchnuta 

láskou a vděčností albánského lidu k Sovětskému svazu a J. V. Stalinovi. 

S dalším titulem přišlo pražské nakladatelství Orbis, které v roce 1952 vydalo 

český překlad původně rusky psaného díla Albánie na cestě k socialismu. Autorem tohoto 

politicko-historického pojednání je sovětský spisovatel P. I. Mančcha, který zde poskytl 

souhrnný obraz vývoje Albánie od období osvobozeneckých bojů albánského lidu za druhé 

světové války až po současnost. V úvodní kapitole zdůrazňuje rozhodující úlohu 

Sovětského svazu v osvobození Albánie z fašistického jha, v těch následujících věnuje 

mimo jiné pozornost budování lidové republiky a obnově a rozvoji jejího národního 

hospodářství. Popisuje albánské úspěchy v osvětě, zdravotnictví a kultuře a nezapomíná 

kritizovat pokusy o zotročení ALR, za kterými stojí „anglo-američtí imperialisté“ a 

„Titova jugoslávská klika.“ V závěru vyzdvihuje Albánskou stranu práce, ve které spatřuje 

vedoucí a řídící sílu albánského lidu v boji za mír, demokracii a socialismus. 

Albánský zápisník básníka a překladatele Jana Pilaře vyšel v Československém 

spisovateli o rok později. V deníkových záznamech shrnuje poznatky načerpané za svého 

pobytu v Albánii na podzim roku 1953. Svým čtenářům zprostředkovává přírodní krásy 

malé hornaté země na břehu Jaderského moře, její bohatou lidovou kulturu, způsob života, 

zvyky i tradice. Přibližuje vlastnosti a charakter lidu, který radostně, energicky a trpělivě 

buduje lepší život. Dává prostor úvahám a portrétům nových albánských lidí, přičemž 

vyprávění oživuje překlady básnické tvorby domácích autorů i ukázkami své vlastní poezie 

a podniká exkurzi do dějin albánské literatury. 

Cestopisnou formu vyprávění zvolil ve své knize Světla září nad Tiranou Václav 

Jaroš. Státní nakladatelství politické literatury toto dílo vydalo v roce 1959 s výmluvným 

podtitulem Albánie včera a dnes. Autor se vrací do míst, kde před čtyřiceti lety, v období I. 

světové války působil jako vojenský topograf mapující severní oblasti „Země orlů.“ Nabízí 

tedy cenné srovnání tehdejší a současné Albánie. Svou pozornost soustředí nejen na dějiny 

albánského lidu a zdejšího starobylého jazyka, ale také na specifickou kulturu, tradice a 

zvyky. Skládá hold tvořivé síle svobodného lidu, popisuje budovatelské úsilí mládeže, 
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pokrok v zemědělství i v boji s negramotností. Navštívil Tiranu a další významná albánská 

města, jejichž atmosféru poutavě přiblížil čtenářům. 

V knize s názvem Orli letí vzhůru aneb povídky z nové Albánie, vyšlé roku 1959 

jsem si se zájmem přečetl prozaické příspěvky sedmi albánských spisovatelů, které sestavil 

a uspořádal známý albánský básník, prozaik a literární kritik Dhimitri Šutěriťi. Povídky 

popisují nadšenou budovatelskou aktivitu hrdých Albánců i jejich hrdinný boj proti 

statkářům i německým a italským okupantům. 

Posledním zdrojem knižních pramenných informací, ze kterého jsem čerpal, byl 

cestopis M. Zikmunda a J. Hanzelky s názvem Obrácený půlměsíc, vydaný v roce 1961. 

Popisuje expedici do Turecka, během níž tito slavní cestovatelé navštívili také Balkán. 

Kapitola věnovaná několikadenní cestě po Albánii zasvěceně seznamuje s touto zemí nejen 

konce 50. let. 

S trochou nadsázky konstatuji, že výše uvedená knižní produkce měla nesporné 

internacionální ambice. Mezinárodní sounáležitost potvrzuje fakt, že kromě tří Čechů se na 

ní, vedle dvou sovětských autorů, podíleli také levicově orientovaní spisovatelé z Francie, 

Maďarska, Slovenska, Brazílie a pochopitelně z ALR. 

Téma, kterému jsou věnovány následující stránky, dosud nebylo podrobněji 

zpracováváno. Světové dějepisectví dosud zůstává historickému vývoji poválečné Albánie 

dlužno svou výraznější pozornost. Za všechny evropské dějepisce, kteří se problematikou 

albánských dějin intenzivněji zabývali, uvádím alespoň německého albanologa P. Bartla, 

ruské historiky N. D. Smirnovovou a G. L. Arše či polského autora T. Czekalského. 

Pokud mezi zahraničními historiky chybí výrazná osobnost, která by se syntézou 

albánských dějin seriózně zabývala, pak česká historiografie má v této oblasti vynikající 

zastoupení v osobě PhDr. Pavla Hradečného. Tento český historik, vědecký pracovník 

Historického ústavu AV ČR a specialista na dějiny balkánských zemí je autorem 

rozsáhlého, více než sedmisetstránkového přehledu dějin albánského národa a státu od 

období antiky po současnost. Díky jeho Dějinám Albánie, které v roce 2008 vydalo 

nakladatelství Lidové noviny, má český čtenář k dispozici detailní zpracování dějin 

všeobecně stále nedostatečně známé evropské země a jejího národa. Odborníci se shodují 

na tom, že historická i lingvistická erudice Hradečného díla je ojedinělá nejen u nás, ale i 

v celosvětovém měřítku. Informace obsažené v  knize P. Hradečného, především v 
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kapitolách mapujících období let 1948-1962 jsou základem pro vznik této diplomové 

práce.  
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2 Albánie 

Dodnes je Albánie pokládána za nejméně známou evropskou zemi. Tento fakt 

bývá připisován nedostatečným znalostem dějin albánského státu, který byl po dlouhý čas 

uzavřen okolnímu světu. O izolaci „Země orlů“ se zasloužila její relativní odlehlost, 

převážně hornatý charakter, jazyková a náboženská výjimečnost a v neposlední řadě 

Hodžův režim. Až teprve po pádu komunismu se Albánie pozvolna otevřela světu a hledá 

své místo v rámci integrující se Evropy. 

2.1 Základní údaje 

Albánie, oficiálně Albánská republika, je malý středomořský stát v jihozápadní 

části Balkánského poloostrova. Sousedí s Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem. 

Západní část země leží na pobřeží Jaderského a Jónského moře. Od Apeninského 

poloostrova ji odděluje Otrantský průliv. 

K velkému bohatství Albánie patří svébytná kultura, antické památky a příroda, 

kterou reprezentují především zachovalé hory, čistá jezera, moře, rozlehlé lesy a pestrá 

fauna a flóra. Na druhé straně je země sužována řadou živelných nebezpečí. K těm 

největším patří častá zemětřesení, vyvolávaná vysokou seismickou aktivitou této oblasti a 

závažné ekologické problémy způsobené zejména katastrofálně znečištěným ovzduším. 

Republika „e Shqipërisë“, jak zní její originální název, patří mezi nejzaostalejší 

evropské země. Rozvoj ekonomiky omezuje chybná hospodářská politika, nedostatečný 

management i nízká úroveň infrastruktury. 

Většina obyvatel obývá pobřežní nížinu, která je zároveň hlavní zemědělskou 

oblastí. Zemědělství zaměstnává více než polovinu Albánců. I přes poměrně bohaté 

nerostné zdroje, z nichž nejstrategičtější jsou zásoby ropy a zemního plynu, je průmysl 

rozvinut pouze slabě. Značné možnosti nabízí obrovský potenciál obnovitelných zdrojů 

energie a úspěšný rozvoj cestovního ruchu. 

Vláda řeší i řadu vážných sociálních problémů. Potýká se například s obrovskou 

nezaměstnaností a propastnými rozdíly v životní úrovni obyvatel. 

Etnicky patří Albánie mezi homogenní státy s  vysokým podílem Albánců. 

Z demografického hlediska je to velmi mladá země. V náboženství, jako v jediné evropské 

zemi (nepočítáme-li Kosovo a Turecko), převládá islám 
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2.2 Stručné dějiny  

Původ Albánců je odvozován od indoevropských Illyrů, kteří se na Balkáně 

objevili již v době bronzové. V 1. tisíciletí př. n. l. Illyrové udržovali těsné kontakty 

s helénskými a thráckými kmeny, jejichž výsledkem byl všestranný rozvoj celé oblasti, 

provázený vznikem četných řeckých kolonií. Poté, co ve 4. století př. n. l. řecký vliv 

zeslábl, rozšířili se Illyrové i do dalších částí Balkánu. Následkem této rozpínavosti se ve 

2. století př. n. l. dostali do konfliktu s Římem a později i pod jeho přímou správu. Ve 

4. století n. l. do této oblasti postupně pronikali Vizigóti, Ostrogóti, Hunové a v 6. a 7. 

století také Slované. Tehdy již Illyrské horské kmeny používaly vlastní jazyk. 

V 11. století se obyvatelé albánských hor dostali do kontaktu s ortodoxním 

křesťanstvím. V této době se o Albáncích objevují první zmínky v byzantských kronikách. 

Ve druhé polovině 12. století vznikl první albánský státní útvar – Arberešské knížectví. Od 

poloviny 14. století se území osídlená Albánci stala součástí srbského státu. Po jeho pádu 

vznikla na území Albánie řada drobných knížectví, která mezi sebou vedla neustálé války. 

Ty usnadňovaly turecký postup. Roku 1431 Turci ovládli jižní Albánii. Rostoucí osmanská 

moc vyvolávala nelibost mnohých kmenových náčelníků a propukala první povstání. 

Symbolem protitureckého odboje se stal národní hrdina Gjergj Kastriot Skanderbeg (1405 

– 1468), který sjednotil albánské kmeny, získal na svou stranu Benátky a řadu let tureckým 

útokům úspěšně čelil. Po jeho smrti albánský odpor slábl a osmanská expanze slavila 

definitivní úspěch. Následovala rozsáhlá a často násilná islamizace. Přestože mnozí 

Albánci emigrovali, nejčastěji do Itálie, většina obyvatel se s novým náboženstvím a 

kulturou v následujících stoletích ztotožnila. 

Důvody ke konverzi byly ryze praktické, neboť přijetí islámu přinášelo řadu 

výhod. Protiislámské aktivity tak ztrácely na síle, avšak neustaly docela. Jejich častou 

příčinou byly mocenské ambice albánských kmenových vůdců. Ti koncem 16. století 

hledali spojence v Benátkách, ale neuspěli. Všechna protiturecká povstání tak byla 

s úspěchem potlačována. V polovině 18. století využili provinční turečtí velitelé ochabující 

osmanské moci a naplnili své odstředivé snahy. Sever postupně ovládl rod Bušatliů v čele 

s Karou Mahmudem pašou, za jehož vlády se tato oblast těšila značné autonomii. V jižní 

Albánii získal významnou pozici autoritativně vládnoucí Ali paša Tepelenský. 

Tento stav oslaboval postavení osmanské říše i autoritu Istanbulu. Sultán se proto 

snažil zavést řadu vojenských a správních reforem, které by omezily moc lokálních vůdců 
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a centralizovaly zemi. Tato opatření však vyvolala odpor a po válce s Ruskem, ve 20. 

letech 19. století, také další vlnu povstání. Ani další pokusy o vnitřní stabilizaci nebyly 

úspěšné. Katastrofální porážka v jednom z dalších válečných konfliktů s Ruskem a 

následný sanstefanský mír znamenaly v roce 1878 výrazné omezení turecké moci na 

Balkáně. Některá albánská území měla být připojena k sousedním zemím. 

Sama existence albánského národa byla ze strany evropských velmocí často 

popírána a Albánci považováni za Turky. Hrozící rozdělení albánského národního prostoru 

vyvolalo mezi Albánci značný odpor, který se stal impulzem ke vzniku organizovaného 

hnutí - národního obrození. V jeho čele stanuli především vzdělanci a zástupci albánské 

diaspory. 

Když rozhodnutí o rozdělení albánského území nerevidoval ani Berlínský 

kongres, byla založena tzv. Prizrenská liga, jejíž vojenskou sílu reprezentovaly stovky 

albánských dobrovolníků. Turecko Ligu zpočátku podporovalo, protože v podstatě bránila 

jeho celistvost, ale později ji z obav před narušením vztahů s velmocemi vojensky 

zlikvidovalo. 

Do čela národního hnutí, které nyní po Turecku požadovalo autonomii svého 

území, se postavil Sami Frashëri. Ten se pro samostatnost své země snažil získat podporu 

v cizině, ale situaci komplikovala nejednotnost albánských frakcí. Když ani Mladoturci 

neprojevili vůči požadavkům Albánců vstřícnost, následovaly v letech 1910 a 1911 další 

organizované protesty. 

Po vypuknutí první balkánské války v roce 1912 obsadily albánské oblasti armády 

okolních států, které se netajily územními požadavky. Tehdy se v jihoalbánské Vloře sešel 

národní albánský kongres, kterému předsedal Ismail Qemali. 28. listopadu 1912 zde byla 

vyhlášena nezávislost Albánie.  

Na londýnské konferenci v roce 1913 byla Albánii přiznána autonomie a později 

statut nezávislého knížectví pod mezinárodní kontrolou. Do čela země byl dosazen 

německý kníže Wilhelm Wied von Neuwied, který však zemi po vypuknutí 1. světové 

války opustil. Teoreticky svou funkci zastával až do roku 1920. 

V době první světové války byla Albánie obsazena vojsky Itálie, Francie, Srbska a 

posléze Rakouska – Uherska. Některé její části se dostaly pod kontrolu okolních států, 

které dokonce usilovaly o rozdělení jejího území mezi sebe. Tuto myšlenku podporovaly 

rovněž Velká Británie a Francie. Pouze prezident USA W. Wilson prosazoval zachování 
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albánské územní celistvosti. Vzhledem k přetrvávajícím rozporům mezi velmocemi tento 

problém nevyřešila ani Pařížská mírová konference. Albánie byla nakonec uznána jako 

nezávislý stát, jehož hranice byly oproti předválečným téměř nezměněny. 

V roce 1920 byla vytvořena národní vláda a ve všech částech země upevněna 

státní autorita. Albánie byla přijata do Společnosti národů a o rok později se konaly první 

parlamentní volby. 

Nejvýraznější postavou meziválečného období albánských dějin byl Ahmet Zogu. 

V roce 1922 se stal ministerským předsedou. Usiloval o všestranný rozvoj Albánie, ale 

nezapomínal ani na posilování svého postavení. Nárůst jeho moci vyvolal odpor opozice, 

který vyvrcholil tzv. červnovou revolucí. Zogu v roce 1924 abdikoval a úřadu se ujala 

vláda pod vedením Fana Noliho. Také ona se potýkala s nespokojeností obyvatel a 

s neúspěchy v zahraniční politice. Ahmet Zogu využil situace a po roce Noliho úřadování 

se ujal vlády jako první albánský prezident. 

Funkci prezidenta zastával do roku 1928, kdy se prohlásil albánským králem pod 

jménem Zogu I. Za jeho vlády byly položeny základy státní správy, vybudováno moderní 

zákonodárství a školství. Proti jeho autoritativní vládě však probíhaly i demonstrace. 

V meziválečném období se Albánie dostala pod výrazný vliv Itálie. Italové zde 

budovali infrastrukturu a osídlovali jižní části země. Ve 30. letech už byla albánská 

ekonomika a zahraniční politika na Itálii zcela závislá. Když Ahmet Zogu odmítl 

ultimativní podmínky smlouvy, která měla nastolit italský protektorát nad Albánií, rozhodl 

se Mussolini pro vojenské řešení. 7. dubna 1939 došlo k anexi. Král Zogu I. opustil zemi a 

Albánie byla včleněna do personální unie s fašistickou Itálií. Italský panovník Viktor 

Emanuel III. se stal albánským králem. 

Území Albánie bylo italskou armádou využito jako nástupní prostor pro napadení 

Řecka v roce 1940. Úspěšná řecká protiofenzíva, která italské jednotky zatlačila zpět, 

motivovala Albánce k vytváření hnutí národního odporu proti italským okupantům. Do 

jeho čela se postavili komunisté, jejichž strana byla založena v roce 1941. Protifašistický 

odboj zesílil roku 1943, kdy Itálie kapitulovala, a Albánii obsadili Němci. Z iniciativy 

komunistů vznikla Národně osvobozenecká fronta, která bojovala nejen proti okupačním 

jednotkám, ale i proti domácí konkurenci. Sílící partyzánské hnutí vedlo v listopadu 1944 

k osvobození albánského území a k posílení autority Komunistické strany, v čele s jejím 

prvním tajemníkem Enverem Hodžou. 
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V prvních poválečných volbách s převahou zvítězila Hodžova Albánská strana 

práce. V lednu 1946 byla zrušena monarchie a vyhlášena Albánská lidová republika. 

Následovaly reformy, znárodňování a politické procesy s Hodžovými odpůrci. 

Poválečný vývoj země výrazně ovlivňovaly vztahy se sousední Jugoslávií. Mezi 

Tiranou a Bělehradem byly ratifikovány smlouvy, které zahájily rozsáhlou hospodářskou 

spolupráci. Roku 1948 však došlo k roztržce mezi Sovětským svazem a Jugoslávií. Tehdy 

se albánští komunisté postavili na stranu Moskvy. Se sovětským svazem a jeho spojenci 

Albánie spolupracovala až do Chruščovovy kritiky Stalinova kultu osobnosti z roku 1961, 

po které následoval rozkol. Albánie zůstala Stalinovu učení věrna a přimkla se k ideově 

blízké Čínské lidové republice. Po jejím vzoru začala uskutečňovat vlastní „kulturní 

revoluci“, která vyvrcholila vyhlášením „prvního ateistického státu světa.“ Poté, co na 

protest proti okupaci Československa Albánie vystoupila z Varšavského paktu, zůstal 

Peking jejím jediným spojencem uvnitř komunistického bloku. I toto spojenectví však 

vzalo za své. Po smrti Mao Ce Tunga docházelo k postupnému ochlazování vzájemných 

vztahů, které vyvrcholilo v roce 1978, kdy došlo k čínsko – jugoslávskému sblížení. Po 

přerušení kontaktů s ČLR se Hodžova Albánie vydala na cestu do totální izolace. 

Po smrti Envera Hodži v roce 1985 se prezidentského úřadu ujal Ramiz Alia. 

Tento dlouholetý Hodžův spolupracovník opatrně zahájil proces liberalizace a obnovil 

zahraniční kontakty. Zatímco východoevropským zemím přinesl rok 1989 pád komunismu, 

Aliho režim žádné zásadnější změny nepostihly. Až teprve první protikomunistické 

demonstrace na počátku 90. let přiblížily zemi demokratickým reformám. 

Na jaře 1991 se uskutečnily první svobodné parlamentní volby po 68 letech. 

Následkem roztříštěnosti opozičních skupin v nich zvítězili komunisté, což vyvolalo silné 

nepokoje. Albánie se ocitla v těžké krizi, která si vyžádala pomoc evropských států. V roce 

1992 byly vyhlášeny předčasné volby, ve kterých zvítězila Demokratická strana. 

Prezidentem byl zvolen Sali Beriša. „Albánie stála na začátku trnité cesty k dnešku“.1 

                                                

1 HRADEČNÝ, P., HLADKÝ, L.: Dějiny Albánie. Praha 2008, s. 531. 
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3 Reflexe Albánie v československém prostředí v letech 
1948 – 1962 

Během studia pramenů, tedy dobové literární produkce a zvolených periodik, 

vyšlo najevo, že nejzásadnější zdroj reflektující Albánskou lidovou republiku v letech 

1948-1962 v Československu představuje Ústřední tiskový orgán KSČ, tedy Rudé právo. 

To pochopitelně neznamená, že by soudobá literatura a časopisy nereprezentovaly cenný 

pramen využitelných informací, ale v povaze novinového deníku, jehož prostřednictvím 

jsou takřka každodenně ideologicky tvarovány masy, je obsažena dobová aktuálnost. 

Knihy využívají beletristický přístup, pracují s větším časovým odstupem a ve větší míře 

uplatňují zpětný pohled. I ten je pro potřeby této diplomové práce přínosný. Denní tisk 

však vnímám jako svého druhu kroniku, v níž je zaznamenán vývoj. A právě tato vlastnost 

rozhodla o potřebě podrobit nejdetailnějšímu průzkumu právě RP. 

V jeho patnácti sledovaných ročnících se objevilo bezmála 1 400 článků 

vztahujících se k ALR. Z toho přibližně 70 % příspěvků reflektovalo politické dění a 

mezinárodní vztahy. 1/5 zpráv seznamovala s problematikou hospodářství, především s 

budováním průmyslu, rozvojem zemědělství, těžbou nerostných surovin nebo prezentací 

obchodních aktivit. Každá desátá zmínka byla věnována albánské společnosti, kultuře a 

umění, vzdělávání, vědě či sportu. Asi čtyři sta zveřejněných zpráv mělo podobu krátkých, 

několikařádkových, až telegraficky pojatých sdělení otištěných v rámci rubriky „Krátce ze 

světa.“  Objemnějších reportáží nebo rozsáhlejších komentářů byly pouze desítky. 

Otištěné články nebyly vždy původní. Zejména koncem čtyřicátých a počátkem 

padesátých let spoléhalo RP na zahraniční, pochopitelně spřátelené agenturní zdroje. 

Takřka výhradně se jednalo o zprávy albánské (ATA) a později sovětské tiskové kanceláře 

(TASS), jejichž redakce své žurnalisticky zpracované informace ochotně poskytovaly. U 

řady příspěvků nebyl jejich zdroj uveden vůbec, jména autorů se objevovala ojediněle. V 

případě konání významnějších událostí byli do Albánie vysíláni zvláštní zpravodajové. 

Tak jako všechny socialistické agentury byla i Československá tisková kancelář 

zcela v područí komunistické diktatury. Po roce 1948 se projevovala jako jednoznačný 

nástroj politické propagandy KSČ a její činnost nutně podléhala pečlivé cenzuře. Ve druhé 

polovině padesátých let expandovalo zpravodajství ČTK do vzdálenějších destinací, 

přičemž jednou z nich byla pravděpodobně i ALR. Svědčí o tom rok 1956, kdy nastal 

výrazný nárůst novinových článků signovaných ČTK a zároveň zásadní úbytek příspěvků 
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zahraničních. Činnost stálých „balkánských“ zpravodajů, případně externích 

spolupracovníků nabídla větší informační komfort. 

Otázka množství novinových článků otištěných v jednotlivých letech sledovaného 

období se jeví jako okrajová, neboť jejich četnost kolísá a nijak viditelně, s výjimkou let 

1961-1962, nekoresponduje s děním či politickou atmosférou. Nejvýrazněji na stránkách 

RP rezonovala Albánie v roce 1950, kdy bylo uveřejněno na 160 příspěvků. Nepřekvapí, 

že informačně nejsubtilnějším byl rok 1962 s pěti otištěnými články. 

3.1 Politika a mezinárodní vztahy 

Jak už bylo řečeno, tištěná média i dobová nečetná relevantní literatura se 

vyjadřovala především k politickému dění a k problematice spojené s mezinárodními 

vztahy. Tato témata byla na stránkách RP reflektována téměř devíti sty články. Tehdejší 

ideologické souznění socialistických států, kolektivní spokojenost a budovatelské nadšení 

ilustruje množství příspěvků. Zahrnují nejrůznější, pravidelně se opakující zprávy o 

masových manifestacích, oslavách výročí a státních svátků, vojenských přehlídkách, 

slavnostních shromážděních, zasedáních, recepcích, schůzích, společných prohlášeních, 

srdečných blahopřáních, upřímných pozdravech, děkovných a soustrastných telegramech, 

příjezdech a odjezdech stranických a vládních delegací i volebních událostech. Jsou 

dokladem toho, že ALR byla nejmladším, ale právoplatným členem početné rodiny 

socialistických států. Vedle této šedivé „lidově-demokratické“ a spolehlivě fungující 

šablony se objevovaly i reakce na zásadní problémy doby. Soustředili jsme se na ty, které 

byly monitorovány nejpečlivěji, respektive na ty, které dostaly největší prostor. 

„Albánie, statečná země za šesti moři, která kvete a zelená se. Nejmenší ratolest z košaté 

koruny mírumilovných národů! Olivová snítka míru“.2 

3.1.1 Rozchod s Jugoslávií 

Napjaté vztahy mezi Stalinem a Titem kulminovaly v létě roku 1948. Tehdy došlo 

mezi SSSR a Jugoslávií k roztržce, která přinesla zásadní zvrat ve vývoji albánsko-

jugoslávských vztahů. Postoj nejvyšších stranických a státních představitelů Albánie vůči 

Bělehradu byl stále zdrženlivější a postupné odcizování přerostlo v červnu 1948 

                                                

2 PILAŘ, J.: Albánský zápisník. Praha 1954, s. 135. 
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v definitivní rozchod.3 Rozhodujícím impulzem k tomuto kroku bylo jednomyslné 

albánské ztotožnění s rezolucí Informačního byra O situaci v KS Jugoslávie, která 

v podstatě exkomunikovala Jugoslávii z tábora socialistických zemí.4 

Na počátku července otisklo RP přepis komuniké ÚV KSA, v němž jeho 

představitelé zaujali k výše zmíněné rezoluci Informbyra své stanovisko. Plně se 

s obsahem rezoluce ztotožnili a ostře odsoudili jugoslávské vůdce, kteří se měli dopustit 

zrady marxismu a leninismu. Bělehradské předáky opatřili tehdy velmi frekventovanou 

trockistickou nálepkou a obvinili z nepřátelské politiky ohrožující nezávislost Albánie.5  

Ústřední tiskový aparát KSČ se nesoustředil jen na tištěné zdroje a nabídl rovněž 

informace z albánského rozhlasového vysílání. Jeho prostřednictvím albánští komunističtí 

vůdci vzkázali, že Albánie zachová jugoslávskému lidu přátelství z doby války, „bude-li 

mít sílu odmítnout ty, kteří zradili komunismus“.6 

Ústředním tématem dalších zveřejněných článků byly kritické výpady vůči vedení 

KSJ. Fakt, že se objevovaly na prvních stránkách nejvydávanějšího československého 

periodika, dává tušit, že tomuto pečlivě monitorovanému konfliktu byla v dobovém tisku 

věnována nemalá pozornost. Jeho vyvrcholením byla neúčast Albánie na V. sjezdu KS 

Jugoslávie. RP: „Vedoucí KSJ, kteří zradili marxismus leninismus, a jsou v otevřeném 

rozporu se SSSR, nesvolali sjezd proto, aby stranu vyvedli z omylů, ale proto, aby terorem 

legalizovali svou protimarxistickou linii“.7 

Nejvyšší albánští představitelé, Enver Hodža a Koči Džodze, se tehdy předháněli 

v projevech loajality vůči Moskvě, které RP ochotně reprodukovalo, a neskrývali vděčnost 

za Stalinovo včasné odhalení Titova expanzivního záměru. 

                                                

3 HRADEČNÝ, P., c. d., s. 431- 432. 
4 VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik vývoj a rozpad 
Sovětského bloku 1944-1989.   Praha 2000, s. 217-218. 
5 Komuniké albánské komunistické strany. Rudé právo. 3. 7. 1948, roč. XXVIII,  
č. 155, s. 1. 
6 Albánský rozhlas. Rudé právo. 4. 7. 1948, roč. XXVIII, č. 156, s. 1. 
7 Albánie se nezúčastní sjezdu KS Jugoslávie. Rudé právo. 18. 7. 1948, roč. XXVIII, 
č. 166, s. 2. 
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3.1.2 Zrádci albánského národa 

Enver Hodža: „Snahy vlastizrádců ztroskotaly. Albánský lid kráčí po boku SSSR dále 

cestou socialistického budování“.8 

Ani nejvnímavější čtenáři tehdy pravděpodobně netušili, že souběžně s vrcholící 

roztržkou kulminuje také nelítostný vnitrostranický duel. V něm pomalu, ale jistě, získával 

převahu komandant Hodža, v jehož prospěch hovořila nejen větší obratnost a lstivost, ale 

také fakt, že se jeho sok Džodze těšil ze strany jugoslávských představitelů větší oblibě. 

První zmínky o tomto mocenském soupeření uvnitř ALR se objevily až koncem 

roku 1948. RP tehdy otisklo příspěvek novináře, ekonoma a pozdějšího zástupce 

šéfredaktora Zdislava Šulce, který byl v listopadu 1948 přímým účastníkem prvního sjezdu 

KSA v Tiraně. Prostřednictvím jeho poměrně obšírné zprávy se zájemci o politické dění na 

Balkáně mohli dozvědět, že sjezd byl označen za historický mezník, „neboť potřel 

trockistickou, protisovětskou a protialbánskou frakci ve straně a postavil se plně za 

politiku komunistických stran sdružených v Informačním byru“. Ve svém obsáhlém 

referátu Hodža mimo jiné podrobil ostré kritice činnost skupiny, která se ve straně 

vytvořila, jak uvedl, na popud Titovy kliky. Koči Džodze byl shledán „zrádným politikem, 

který podporoval názor, že Albánie nemůže existovat bez Jugoslávie. Pro svoji podvratnou 

činnost vědomě použil Titovy a Rankovičovy kliky a sám přiznal, že byl v přímém spojení 

s vedením jugoslávské strany a usiloval o uskutečnění linie, jejímž cílem bylo izolovat 

Albánii od SSSR a orientovat ji výhradně na Jugoslávii“.  Sjezd zvolil nový ústřední výbor 

v čele s Enverem Hodžou, KSA přejmenoval na Albánskou stranu práce a schválil 

vydávání ústředního stranického deníku Zeri i Popullit 9  (Hlas lidu), který byl, vedle listu 

Bashkimi (Jednota), častým zdrojem informací spřátelenému ústřednímu tiskovému orgánu 

KSČ. 

Snadno přehlédnutelný článek v rubrice „Krátce ze světa“ obsahoval strohé 

sdělení, že chybující soudruzi Džodze a Kristo byli zbaveni poslanecké imunity a všech 

stranických a státních funkcí.10  Následovala definitivní likvidace někdejšího Hodžova 

silného protivníka. 

                                                

8 Krátce ze světa. Albánie. Rudé právo. 18. 6. 1949, roč. XXIX, č. 143, s. 2.  
9 ŠULC, Z.: Význam sjezdu KS Albánie. In: Rudé právo. 2. 12. 1948, roč. XXVIII,  
č. 281, s. 2. 
10 Krátce ze světa. Albánie. Rudé právo. 6. 3. 1949, roč. XXIX, č. 55, s. 2.  
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O procesu se „zrádcovskou“ skupinou byla československá veřejnost poprvé 

oficiálně informována v polovině května roku 1949. RP tehdy mimo jiné uvedlo, že 

Džodze přiznal, že „od ÚV KSJ dostával směrnice, aby zdiskreditoval KSA a 

popularizoval, Titovu kliku’, která měla do Albánie posílat takové lidi, kteří by odstranili 

generálního tajemníka a předsedu vlády Hodžu. Dále doznal, že hospodářské vztahy mezi 

oběma zeměmi měly za cíl vykořisťovat albánské národní hospodářství a přeměnit Albánii 

v jugoslávskou surovinovou základnu“.11 Po čtyřech měsících byl nejvyšším soudním 

dvorem v Tiraně nad „sabotéry a špiony“ vynesen rozsudek, s jehož zkráceným zněním 

seznamovalo RP. Koči Džodze byl odsouzen k trestu smrti zastřelením, ostatní k 

mnohaletým nuceným pracím.12 Někdejší generální tajemník strany, náměstek předsedy 

vlády a ministr vnitra byl popraven 2. července 1949. 

Je zřejmé, že tento, i další „procesy se zrádci Albánie“, našly svůj vzor 

v osvědčených postupech „zrádcovských“ procesů proběhlých v Sovětském svazu. 

Stylistika uveřejněných textů jistě působila na velkou část jejich čtenářů, kteří uvěřili v 

doznanou „vinu“ odsouzených, navzdory absurditě předem připravených scénářů, podle 

kterých se procesy odehrávaly. 

Během jednání IX. sjezdu KSČ poskytl redaktorům RP rozhovor Michal Prifti, 

člen ÚV ASP a vyslanec ALR pro SSSR a Polsko. Čtenáři, kteří se chtěli zorientovat v 

albánské vnitropolitické situaci, se v něm dozvěděli, že „celý její postoj (Titovy kliky) 

ukazuje, že byla a je proti obnově a rozvoji Albánie. Vzájemné hospodářské a obchodní 

smlouvy, které byly  po válce uzavřeny nebyly ze strany Jugoslávie dodrženy. To zabrzdilo 

a těžce poškodilo výstavbu a rozkvět hospodářství Albánie. Nacionalisticko - trockistická 

klika zneužila vzájemnou důvěru spřátelených národů a přeměnila tyto smlouvy 

v prostředek své kolonizační politiky vůči Albánii. Byla proti navázání jakýchkoli styků 

naší země se SSSR, lidovými demokraciemi a vůbec s ostatními zeměmi. Současně Tito 

zahájil antimarxistický boj proti jednotě albánské strany práce, s cílem podlomit důvěru 

albánského lidu v naší vládu. Konečným cílem Titovy kliky byla anexe Albánie“.13  

Přesto, že se „zrádci albánského národa“ bojoval Hodžův režim až do konce 

svých dnů, za pomyslnou mediální tečku této etapy boje lze považovat některá rozhodnutí 

politického byra ASP k rezolucím Informbyra KS. Konkrétní kroky k plnění směrnic 

                                                

11 Zrádce albánského národa se přiznal. Rudé právo. 17. 5. 1949, roč. XXIX, č. 115, s. 2. 
12 Rozsudek nad albánskými zrádci. Rudé právo. 14. 6. 1949, roč. XXIX, č. 139, s. 2. 
13 Titova klika chtěla anektovat Albánii. Rudé právo. 18. 6. 1949, roč. XXIX, č. 143, s. 2. 
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vyplývající z těchto rezolucí, které zveřejnila ATA, respektive list Zerri i Popullit, nabídlo 

v prosinci 1949 RP. Mezi konkrétními kroky se objevily „závazky přijaté k posílení a 

zlepšení práce tisku, propagačních a agitačních orgánů a zaměření jejich činnosti 

k obraně vlasti, k boji proti podněcovatelům války, k neúnavnému odhalování imperialismu 

a jeho agentů-titovské špionážní kliky. Po pečlivém prostudování rezolucí a směrnic 

v základních organizacích byly svolány velké tábory lidu, na nichž byly všechny vrstvy 

obyvatel přesně informovány o přijatých rozhodnutích a mobilizovány k jejich 

uskutečňování“.14 

3.1.3 Vnější nepřátelé 

„Svobodymilovný albánský lid, semknut kolem Albánské strany práce a své lidové vlády, ve 

spolupráci s bezpečnostními orgány dovedl vytvořit nesnesitelné podmínky pro nepřátelské 

agenty a špiony. Ze své horské vlasti učinil nepřístupnou pevnost. Soustředěný nápor 

několika špionážních služeb, financovaný z amerického vládního zločinného fondu 

zkrachoval. Albánský lid se nedá zotročit“!15
 

Charakteristickým prvkem albánské zahraniční politiky byl od poloviny roku 

1949 jednoznačně ptotijugoslávský kurz. Nebylo pochyb o tom, že navzdory potížím, které 

roztržka Jugoslávie s ALR a se zeměmi východního bloku přinesla, nastalá situace 

Hodžovu režimu vyhovovala. A to nejen vzhledem k  povaze jeho mocenských zájmů, ale 

také v naplňování jeho představ o budoucnosti Albánie. 

„Titova klika provokačně porušuje územní celistvost Albánie“ 

Napjaté albánsko-jugoslávské vztahy byly denně vystavovány ostrým vzájemným 

útokům na adresu nejvyšších představitelů obou zemí a velmi sporadické diplomatické 

kontakty se omezily jen na předávání protestních nót. 16 Pozornost československého tisku 

byla pochopitelně věnována pouze těm, jejichž odesílatelem byla albánská strana. 

Naprostá většina tehdy uveřejňovaných zahraničně-politických příspěvků (první 

se objevily v srpnu 1949) přinášela monotematické články popisující incidenty na 

                                                

14 Politické byro Albánské strany práce k resolucím Informačního byra. Rudé právo. 
18. 12. 1949, roč. XXIX, č. 298, s. 2. 
15 Albánský lid se nedá zotročit. Rudé právo. 14. 3. 1953, roč. XXXIII, č. 73, s. 4. 
16 HRADEČNÝ, P., c. d., s. 445. 
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severoalbánských hranicích, za jejichž iniciátora, „provokačně porušujícího územní 

celistvost Albánie“, byla jednoznačně označována „Titova fašistická klika“. Vedle 

obligátních informací o rychlém a účinném albánském odporu nabízel tisk i další energické 

reakce albánské strany, nejčastěji v podobě protestních nót adresovaných jugoslávské 

vládě. Detailně popisoval jednotlivé konflikty a ubezpečoval, že „malá Albánie a její bdělá 

armáda bude vždy bránit svá práva. Nepřátelé Albánie rozšiřují o ní lži a pomluvy s cílem 

vytvořit kolem Albánie válečnou psychózu a zastrašit tak albánský lid. Ten se však zastrašit 

nedá a bude dál neochvějně spolupracovat na obraně míru v celém světě“.17 

Do Jugoslávie nepřicházely jen albánské nóty. Nepřekvapí, že se v této věci 

angažoval především Sovětský svaz, na jehož diplomatické aktivity pak RP uveřejňovalo 

zahraniční, „lidově-demokratické“ ohlasy. Reagovaly nejen evropské redakce (např. 

bulharský Otečestven front, rumunské listy Universul, Romania Libera či maďarský tisk), 

ale také agentura Nová Čína prostřednictvím listu Žej-Min-Ži-Bao, který přinesl článek 

s výmluvným názvem „Renegáty očekává pád“.18 

Další typ článků, jakými RP reflektovalo albánsko-jugoslávský pohraniční 

konflikt, reprezentoval sovětský publicistický příspěvek otištěný původně týdeníkem 

Novoje vremja pod názvem „Imperialistické intriky kolem Albánie.“ Jeho autor zde 

vyslovil tehdy ne ojedinělý názor, že se „bělehradští nacionalisté zabývají útočnými plány 

proti Albánii již delší dobu a to v těsné spolupráci s řeckými monarchofašisty a jejich 

americkými chlebodárci“.19 

Pochopitelný mediální prostor dostal Enver Hodža. Jeho reakce na „ataky 

albánských hranic jugoslávskými provokatéry“20 zprostředkovávalo RP ve výňatcích 

z jeho projevů k albánskému lidu. Zde se objevilo například toto jeho prohlášení: „Tito a 

jeho skupina neúnavně inscenují nové a nové pohraniční provokace. Podnikají proti 

Albánii kampaň rozhlasem i tiskem, porušují den co den mezinárodní právo a stejně tak 

vzájemnou smlouvu. Albánie již dávno není odkázána na milost a nemilost imperialistů, 

                                                

17 Albánský lid se nedá zastrašit provokacemi Titovy kliky. Rudé právo. 6. 9. 1949, 
roč. XXIX, č. 209, s. 2. 
18 Albánský lid se nedá zastrašit provokacemi Titovy kliky. Rudé právo. 6. 9. 1949, 
roč. XXIX, č. 209, s. 2. 
19 Provokace Titovy kliky proti Albánii. Rudé právo. 9. 9. 1949, roč. XXIX, č. 212, s. 2. 
20 Provokace titovských fašistů na albánských hranicích. Rudé právo. 1. 2. 1950, roč. XXX, 
č. 27, s. 2. 
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neboť dnes má mocné a nepřemožitelné spojence, kteří hájí mír, svobodu a nezávislost 

malých národů“.21 

V letech 1950-53 byly v RP otištěny desítky stereotypních článků, které 

československou veřejnost neúnavně zásobovaly informacemi o dalších a dalších 

incidentech na albánsko-jugoslávských hranicích, zneškodněných špionech, protestních 

nótách a „spravedlivých“ trestech pro dopadené diverzanty. Ponecháme-li stranou 

nepochybně vážnou mezinárodní situaci, a to nejen v této části světa, lze poněkud 

odlehčeně konstatovat, že tehdy vrcholilo „období PPP“, tedy provokací – protestů – 

procesů. „Jugoslávští podněcovatelé nové války se dál neúnavně dopouštěli podlé a 

nepřátelské činnosti prostřednictvím titovských zásahů proti územní nedotknutelnosti 

Albánie, a to nejen na zemi a ve vzduchu“,22 neboť jak sdělila ATA, měla do albánských 

teritoriálních vod pronikat nejrůznější jugoslávská plavidla (v jednom případě dokonce 

parník), „jejichž záškodnické posádky se pokoušely o výsadek a vyvolávaly tak přestřelky 

s pohraniční stráží ALR“.23 

Albánské ministerstvo zahraničních věcí neadresovalo své četné protestní nóty 

pouze jugoslávské vládě, ale v některých případech, jak dokládají zmínky v RP, také OSN. 

Za všechny lze uvést tu, která v podstatě shrnuje obsah všech ostatních. „Náměstek 

ministra zahraničních věcí Albánské lidové republiky Mihal Prifti zaslal předsedovi VI. 

zasedání Valného shromáždění OSN dopis, ve kterém rozhodně protestuje proti soustavné 

nepřátelské činnosti jugoslávské vlády vůči Albánské lidové republice a albánskému lidu. 

Cílem této činnosti je zhoršit vztahy mezi oběma zeměmi, politicky a hospodářsky isolovat 

Albánskou lidovou republiku, odtrhnout ji od tábora míru a demokracie a nakonec násilně 

svrhnout lidovou vládu a podrobit albánský lid imperialistické nadvládě“. Tradiční 

součástí těchto nót byly stížnosti na jugoslávské sdělovací prostředky a jejich 

„pomlouvačné protialbánské kampaně“, i na bělehradskou vládu „poskytující útočiště 

albánským válečným zločincům, které organizuje v ozbrojené bandy, a posílá do Albánie.“ 

                                                

21 Titova klika porušuje albánsko-jugoslávskou smlouvu. Rudé právo. 18. 9. 1949, 
roč. XXIX, č. 220, s. 2. 
22 Albánská vláda protestuje proti titovským provokacím na albánsko-jugoslávské hranici. 
Rudé právo. 15. 7. 1950, roč. XXX, č. 166, s. 2. 
23 Protest proti zavraždění albánského vojína skupinou titovských záškodníků. Rudé právo 
11. 1. 1951, roč. XXXI, č. 8, s. 2. 
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Protestující pochopitelně nezapomínali ani na jugoslávské ozbrojené síly „soustavně 

porušující hranice“.24 

Pro ilustraci způsobu, jakým byla veřejnost informována o soudních procesech, 

vždy završených „spravedlivými rozsudky nad zrádci v Albánii“, uvádíme přepis části 

jednoho z charakteristických článků: „Nejvyšší vojenský soud v Tiraně vynesl spravedlivý 

rozsudek nad skupinou špionů a sabotérů ve službách titovské tajné policie UDB. 

Obžalovaný F. Dvorani byl odsouzen k trestu smrti zastřelením a ke ztrátě občanských 

práv, ostatní obžalovaní pak k trestu vězení a nucených prací od 6 do 20 let a ke ztrátě 

volebních práv“.25 

Občas se objevily zprávy přibližující problematiku albánské menšiny žijící 

v Jugoslávii. Poměrně zevrubný článek na toto téma poskytl Rudému právu spřátelený 

albánský list  Zeri i Popullit v březnu 1952. Tehdy bylo uveřejněno prohlášení 

jugoslávských politických emigrantů, kteří uprchli z Titovské Jugoslávie do Albánie. Zde 

„vydali svědectví o strašlivých masakrech, rozpoutaných titovskou klikou proti albánskému 

obyvatelstvu v krajích Kosovo, Metochije a Velká Dibra. Hromadné popravy byly 

prováděny tím nejbarbarštějším způsobem. Tisíce osob byly zastřeleny, někteří pohřbíváni 

zaživa“. Z výpovědi očitých svědků: „Titovští katané usekávali obětem končetiny, pálili je 

ohněm a vařící vodou, do ran jim sypali žhavé uhlí. Albánská menšina byla zastrašována 

mučením. Ve zvláštním vězení v Kosovu zemřelo přes pět set vězňů, záměrně nakažených 

tyfem“. Emigranti dále uvedli, že systematické vyhlazování albánské menšiny bylo 

zahájeno již za války, kdy bylo započato se zřizováním speciálních, k tomu určených 

koncentračních táborů. Někteří vzpomínali na zvěrstva, ke kterým docházelo v letech 

1944-45. Prohlášení uzavřelo sdělení, že „v hromadné likvidaci albánského etnika 

pokračovala fašistická titovská banda i po roce 1948, kdy vyšlo najevo její napojení na 

americké imperialisty“.26 

Za pokus o uvolnění napětí mezi Albánií a Jugoslávií lze považovat nótu, kterou 

obdrželo MZV ALR v srpnu 1953. Jugoslávská vláda jejím prostřednictvím navrhovala 

utvoření smíšené albánsko-jugoslávské komise, která by se zabývala incidenty, k nimž 

                                                

24 Albánský dopis OSN proti titovským provokacím. Rudé právo. 28. 11. 1951, roč. XXXI, 
č. 280, s. 2. 
25 Spravedlivý rozsudek nad zrádci v Albánii. Rudé právo. 24. 6. 1950, roč. XXX,  
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docházelo na společných hranicích. Přesto, že albánská strana zdůraznila výhradní 

zodpovědnost Jugoslávie, s vytvořením zmíněné komise, která by se ve věci řešení 

pohraničních konfliktů angažovala, vyslovila souhlas. RP zde jednoznačně prezentovalo 

vstřícnost a  ochotu albánské vlády, která na rozdíl od Titovy Jugoslávie usilovala o řešení 

konfliktu „v duchu své mírumilovné politiky“.27 Zasedání vzniklé komise se s největší 

pravděpodobností konala pravidelně, avšak pozornosti tisku unikala. Jediná zmínka o její 

činnosti se objevila až počátkem května 1955. RP tehdy v jednom z mnoha z albánského 

tisku přejatých článků zmínilo Skadarskou, albánsko-jugoslávskou schůzku, která 

„v duchu vzájemného porozumění projednala plnění přijatých usnesení a s uspokojením 

konstatovala, že zadané úkoly z minulého setkání byly oběma stranami splněny“.28 Až do 

května roku 1957 se v RP neobjevil jediný albánský protest či zmínka o pohraničních 

incidentech mezi ALR a Jugoslávií. Tato okolnost mohla vzbudit dojem, že činnost výše 

zmíněné komise přinesla očekávaný efekt. Skutečnost však byla jiná. Problémy se záměrně 

nezveřejňovaly, neboť v probíhající éře pokusů o připoutání Jugoslávie k východnímu 

bloku nebyly zprávy tohoto typu žádoucí. Zatímco koncem čtvrté a počátkem páté dekády 

dvacátého století byly novinové články přeplněny „bandami titovských sabotérů, 

fašistických klik, jugoslávských trockistů či bělehradských fašistických vlád“, od poloviny 

padesátých let lze v  textech RP zaznamenat zřetelnou změnu. Pozvolna se z nich vytratila 

někdejší příkrost a agresivita, novináři volili smířlivější tón. Snaha o naplnění sovětské, 

tedy oficiální zahraniční politiky mírového soužití, kterou SSSR prohlásil za generální linii 

svého mocenského bloku, byla pochopitelně patrná i v tisku. Zvláště po květnu 1955, kdy 

N. S. Chruščov přijel do Bělehradu, aby se J. B. Titovi osobně omluvil a ukončil sovětskou 

protijugoslávskou kampaň. Koncem roku se v RP dokonce objevila krátká, takřka 

telegrafická zpráva o podepsání obchodní dohody mezi Albánií a FLR Jugoslávií. 

Snaha o normalizaci vzájemných vztahů byla v polovině padesátých let patrná 

také z veřejných projevů nejvyšších představitelů Albánie. V médiích byl v této souvislosti 

často připomínán společný boj proti fašistickým okupantům během druhé světové války, 

při němž byla mezi oběma národy „ukuta pouta přátelství“. Na zasedání Lidového 

shromáždění ALR, počátkem května 1957, na toto téma promluvil předseda Rady ministrů 

Mehmet Šehu. Ve svém úvodním referátu uvedl, že „vzájemné vztahy mají být budovány 

                                                

27 Odpověď albánské vlády na jugoslávskou notu. Rudé právo. 5. 8. 1953, roč. XXXIII, 
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na základě rovnosti, respektování nezávislosti, národní svrchovanosti a nevměšování do 

vnitřních záležitostí“. Zmínil však také příznaky, které v poslední době signalizují zhoršení 

vzájemných vztahů a vyzval jugoslávské činitele ke vstřícnosti, „neboť rozdíly na poli 

ideologickém by neměly bránit udržování přátelství mezi oběma zeměmi“.29  V podobném 

duchu informovalo RP o „soudružském“ setkání stranických funkcionářů Albánie, 

Bulharska, Jugoslávie a SSSR. Za příslib do budoucna byl označen fakt, „že jednání 

proběhla v srdečném ovzduší a pronesené projevy byly přátelské“.30 

Ještě zásadnější význam pro „balkánské vztahy“ přikládalo RP rumunskému 

návrhu na svolání konference balkánských států. Tím spíše, když tuto iniciativu o ustavení 

přátelských vztahů mezi tamními národy přijali nejvyšší jugoslávští i albánští představitelé 

s velkým zadostiučiněním a přislíbili účast šéfů svých vlád. Shodně proklamovali, „že 

upřímná a plodná vzájemná spolupráce odpovídá životním zájmům jejich zemí a věci 

světového míru“.31 

V polovině roku 1958 byla podle snadno přehlédnutelného sdělení RP mezi 

albánským Skadarem a jugoslávským Titogradem zahájena stálá denní autobusová 

doprava.32 

Tohoto roku se v Československu těšil výrazné pozornosti případ Hasana Spaty. 

Šlo bezesporu o mediálně vděčný případ, kterému RP věnovalo hned několik článků. První 

se objevil v červnu 1958. Tehdy byl v Tiraně uveřejněn text nóty, kterou adresovala vláda 

ALR vládě FLRJ v záležitosti beze stopy zmizelého albánského státního příslušníka. Ten 

měl být na základě dalších zjištění nejprve unesen, potom vězněn a nakonec zavražděn.33 

Tento incident byl v tisku prezentován jako čin porušující veškeré zásady mezinárodního 

práva a měl albánské občany varovat před nebezpečím pobytu na území Jugoslávie. 

Počátkem září albánské úřady protestovaly proti nepřípustnému postupu 

jugoslávské milice na bělehradském letišti, kdy byli členové albánské delegace vlastnící 

diplomatické pasy, „podrobeni ponižující a mezinárodním pravidlům odporující 

                                                

29 Mehmet Šehu o albánsko-jugoslávských vztazích. Rudé právo. 5. 5. 1957, roč. XXXVII, 
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33 Nóta albánské vlády vládě FLRJ. Rudé právo. 26. 6. 1958, roč. XXXVIII, č. 175, s. 4. 
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prohlídce“.34 Albánský list Baškimi ve svých reakcích přiostřil, když Jugoslávce obvinil 

z nacionálního šovinismu vůči albánské menšině.35 

Poslední dvě zmínky týkající se albánsko-jugoslávských vztahů v letech 1948-

1962 zveřejnilo RP roku 1959. Opět se protestovalo. V únoru proti způsobu, jakým 

jugoslávské sdělovací prostředky informují o Albánii36 a koncem roku o porušení 

vzájemné dohody o hospodaření vodou a budování vodních děl v pohraniční.37 

„Řečtí monarchofašisté útočí na albánské území “ 

Reálnou hrozbu pro Hodžův režim představoval vnitřní konflikt v sousedním 

Řecku, odehrávající se ve druhé polovině čtyřicátých let. Boje mezi komunistickými 

povstalci a řeckou královskou armádou se přelévaly přes albánské hranice a incidenty mezi 

albánskými pohraničními strážemi a řeckými královskými jednotkami se množily. 

RP reflektovalo „řecké monarchofašistické provokace“ z konce čtyřicátých a 

v menší frekvenci z let padesátých, více než čtyřmi desítkami článků. Týkaly se zejména 

narušování albánského vzdušného prostoru, průniků řeckého loďstva do teritoriálních vod 

ALR, pohraničních přestřelek a pečlivé evidence konfliktů, které, jak ústřední tiskový 

orgán KSČ optimisticky informoval, albánští pohraničníci většinou s přehledem a 

minimálními ztrátami eliminovali. Poté následovaly stereotypně formulované protestní 

nóty nejčastěji adresované významným představitelům OSN. 

Obsah jednoho z protestních dopisů odeslaného v únoru 1949 naznačuje, že 

pohraniční konflikty nelze pokládat za ojedinělé. Albánské MZV si jeho prostřednictvím 

stěžuje, „že se athénská vláda v době od 2. listopadu do 12. prosince m. r. dopustila 

čtyřiceti provokací proti Albánii“.38 

V srpnu 1949 pohraniční konflikt eskaloval. V rámci závěrečných vojenských 

operací pronikly řecké jednotky hluboko do albánského území. Tehdy se Hodža, obávající 

se údajné západní podpory řeckého útoku a tedy reálné příležitosti k uplatnění řeckých 
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územních nároků, pokoušel přesvědčit Stalina o zastavení podpory neperspektivního 

komunistického povstání.39 

Poslední zářijový den bylo v New Yorku zahájeno zasedání politického výboru 

OSN o zprávě balkánské komise,40 kterému byl v dobovém tisku věnován značný prostor. 

O několik týdnů později otisklo RP článek týkající se neúspěšných jednání o tzv. balkánské 

otázce a příčinách dosavadních neshod.41 Vzhledem k tomu, že za jeden z hlavních 

sporných bodů pokládala sovětská delegace právě otázku albánsko-řeckých hranic a 

severního Epiru, lze předpokládat, že zmíněný konflikt tehdy rozhodně nebyl vnímán jako 

okrajový. Ostatně vytvořením mezinárodní smírčí komise daly zúčastněné strany jasně 

najevo svou vůli jej řešit. Z obsahů uveřejněných článků, poskytnutých ve valné většině 

TASS, vyplývá, že se tak stalo navzdory zásadním sporům, přičemž samotná činnost 

vzniklé komise byla ochromována četnými incidenty. K dokreslení napjaté atmosféry, 

která při jednáních panovala, uveďme část z projevu tamního albánského zástupce Priftiho, 

jehož příspěvek osvětlující stanovisko vlády ALR k řecké otázce vyslechl politický výbor 

OSN.  Nejprve obvinil angloamerický blok ze lži, což byla reakce na údajné ostřelování 

Balkánské komise z albánské strany hranic, a poté ze snahy o svalení viny za nezdar 

činnosti smírčího výboru. „Odpovědnost za to mají delegace americká a britská, jakož i 

delegace monarchofašistické řecké vlády, které usilují o anexi malé mírumilovné Albánie, 

jejíž lidově demokratický režim není po chuti anglo-americkým imperialistům, kteří si 

počínají v Řecku jako ve vlastní kolonii. Pravou příčinou vytrvalé snahy vládnoucích 

amerických kruhů, snících o světovládě, o likvidaci demokratické Albánie s pomocí 

řeckých fašistů je skutečnost, že Albánie se svými bohatými přírodními zdroji zaujímá 

významné strategické postavení na Jaderském a Středozemním moři“. Nikoho z 

přítomných jistě nepřekvapilo, když na závěr vyslovil podporu návrhům sovětské delegace, 

„která jedině může přispět k vyřešení řecké otázky“.42 

P. Hradečný uvádí, že po skončení občanské války v Řecku zůstaly v Albánii 

zbytky tzv. Demokratické armády, značný počet uprchlíků z Řecka a rukojmí, jejichž valná 
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většina byla později přepravena do vzdálenějších zemí východního bloku.43 V této 

souvislosti není bez zajímavosti nenápadná zmínka z července 1948, ve které stojí, že 

albánská vláda odmítla athénskou žádost o repatriaci řeckých dětí, které byly evakuovány 

do Albánie. Toto odmítnutí bylo odůvodněno tím, že „athénská vláda nemůže zaručit 

bezpečnost těchto dětí, a že se ALR postará o jejich výchovu“.44 

V listopadu 1950 proběhla tiskem, vzhledem k svému závažnému obsahu, 

lakonická zpráva, kterou nabídla agentura TASS s odvoláním na francouzský zdroj – list 

L´Humanité. Obsahovala následující sdělení: „V Athénách se připravuje konference 

diplomatických zástupců řeckých monarchofašistů a titovské kliky za účelem vypracování 

plánu společného útoku proti Albánii“.45 Bezmála pět měsíců se v RP neobjevila jediná 

navazující informace. Až v dubnu, následujícího roku, byl otištěn článek, který toto, tiskem 

otevřené téma, poněkud posunul. Podle zprávy rozhlasu Svobodné Řecko „schválil vrchní 

žoldnéř amerických imperialistů D. D. Eisenhower“ (pejorativum bylo pravděpodobně 

reakcí na jeho nedávné jmenování vrchním velitelem NATO) „řecký plán na přepadení 

Albánie. Monarchofašistický generální štáb ujistil Eisenhowera, že je připraven zahájit 

útok, jakmile američtí váleční štváči dají signál. Útoku se mají zúčastnit také zvláštní 

jednotky albánských monarchofašistů a fašistů, žijících v Řecku. Cílem invaze je okupace 

Albánie a stavba leteckých a námořních základen v Albánii pro útok proti SSSR a zemím 

lidové demokracie“, přičemž USA měly veřejně deklarovat, že zabrání eventuálním 

stížnostem sovětské či albánské strany v OSN. „V této souvislosti“, jak dále poznamenala 

řecká levicová stanice, má nedávná návštěva Trygve Lieho“ (tehdejšího generálního 

tajemníka OSN) „svůj zvláštní význam“.46 V obou zmíněných článcích rezonuje 

doznívající konec řecké občanské války, respektive neúspěch tamního komunistického 

angažmá. 

Podle P. Hradečného byly výše zmíněné obavy albánského vůdce z americké 

podpory řeckého ataku albánského území zbytečné, neboť washingtonská diplomacie 

nechtěla riskovat nový válečný konflikt v době vyhroceného mezinárodního napětí. 

V amerických a britských zpravodajských službách se rodil jiný plán. Domnívaly se, že 
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všechny okolnosti nasvědčují tomu, že by právě Albánie mohla být první zemí, kde by 

mohlo dojít ke svržení komunistického režimu.47  

V následujících několika letech se čtenáři prostřednictvím RP dozvídali o 

procesech s „albánskými agenty řecké výzvědné služby“, na které po předchozích 

událostech nutně došlo. I tehdy odpovídala forma poskytnutých informací zavedené 

šabloně, která nepřipouštěla pochybnosti o vinách, doznáních či trestech. 

O aktivitách směřujících k zmírnění napětí mezi Tiranou a Aténami informoval 

tisk v polovině padesátých let. 15. srpna 1955 zprostředkovala ČTK zprávu Albánské 

tiskové kanceláře, která měla demonstrovat (nejen) „dobrou vůli a ochotu albánské vlády 

normalisovat vztahy mezi oběma zeměmi“. ALR, prostřednictvím generálního tajemníka 

OSN, nabídla Řecku navázání standardních diplomatických styků. Dle sdělení ATA řecká 

vláda tuto iniciativu nejen že dostatečně neocenila, ale protiargumentovala  dosud 

existujícím válečným stavem, údajným podílem Albánie na italské fašistické agresi a v 

souvislosti s urovnáním vzájemných vztahů si kladla podmínky, které byly Albánií 

pokládány za nepřijatelné.48 

Několikaleté „mírotvorné snahy“ Hodžovy vlády, které se tu a tam objevily na 

stránkách RP, přinesly své ovoce v roce 1957. Tehdy se přeci jenom našlo společné téma, 

na jehož řešení se obě zainteresované strany shodly. Na ostrově Korfu byl podepsán 

albánsko-řecký protokol o praktickém opatření k odstranění min, které mohly v Korfské 

úžině zůstat od druhé světové války.49  

S největší pravděpodobností neustávaly „zločinné a nepřátelské akce řeckých 

ozbrojených sil proti Albánii“ ani na konci dekády. Vzhledem k tomu, že zmínky o nich 

jsou v této době méně časté až ojedinělé, lze předpokládat, že konfliktů, kterými byly obě 

strany nepochybně vyčerpávány, výrazně ubylo. 

                                                

47 HRADEČNÝ, P., c. d., s. 444. 
48 O albánsko-řeckých vztazích. Rudé právo. 16. 8. 1955, roč. XXXV, č. 226, s. 3. 
49 Albánsko-řecká spolupráce na odstranění min. Rudé právo. 12. 2. 1958, roč. XXXVIII, 
č. 42, s. 4. 
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„Albánský lid rozhořčeně odmítá akce podněcovatelů nové války“ 

Výčet „vnějších nepřátel Albánské lidové republiky“ by nebyl úplný, kdybychom 

nezmínili, tiskem předkládané, protialbánsky zaměřené aktivity amerických a britských 

„imperialistů“  

V letech 1949-1953 probíhaly na albánském území Američany a Brity 

organizované diverzní operace, kterých se účastnily malé, speciálně vycvičené skupiny 

dobrovolníků albánského antikomunistického exilu. Tajné paravojenské akce však 

skončily absolutním nezdarem. Většina oddílů byla postupně zlikvidována a jejich členové 

obviněni ze spoluúčasti na anglo-americkém spiknutí proti albánskému lidu.50  

RP tyto skutečnosti pochopitelně ochotně reflektovalo, přičemž neváhalo využívat 

také příspěvků zahraničních spřátelených deníků. Počátkem září 1949 uveřejnil tiskový 

orgán KS Itálie L´Unitá článek o „anglo-amerických piklech na Balkáně“, v němž uvedl, 

že americká a britská výzvědná služba vypracovaly nový plán na svržení albánské 

demokratické vlády, neboť dospěly k názoru, „že k likvidaci lidově demokratického režimu 

již zdaleka nestačí metody staré koloniální školy“.51 

V souvislosti s „rostoucí nepřátelskou činností anglo-amerických imperialistů a 

jejich satelitů“, namířenou proti ALR, uveřejnil československý tisk na přelomu 

čtyřicátých a padesátých let celou řadu článků. Jejich obsah lze shrnout několika větami. 

Šlo především o množství nejrůznějších obvinění, počínaje „šíleným imperialistickým 

zbrojením a vměšováním do vnitřních záležitostí“,52 přes  „porušování nedotknutelnosti 

albánských hranic italskými letadly shazujícími balíky s podvratnými propagačními 

materiály“,53 až po „provádění sabotáží a sběr špionážních zpráv vojenského a 

hospodářského rázu“.54 Následovaly, jak jinak, protestní nóty. Konec roku 1950 byl ve 

znamení těch, které byly určené italské vládě. 

                                                

50 HRADEČNÝ, P., c. d., s. 444. 
51 Protimírové provokace imperialistů na Balkáně.  Rudé právo. 4. 9. 1949, roč. XXIX, 
č. 208, s. 2. 
52 Albánský lid rozhořčeně odmítá akce podněcovatelů nové války. Rudé právo. 7. 3. 1950, 
roč. XXX, č. 56, s. 2. 
53 Albánská nota italské vládě. Rudé Právo. 3. 11. 1950, roč. XXX, č. 260, s. 2. 
54 Z procesu s americko-britskými špiony v Albánii. Rudé právo. 13. 10. 1951, roč. XXXI, 
č. 242, s. 2. 
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Jak už bylo uvedeno, zvýšenému zájmu sdělovacích prostředků, zejména 

stranickým deníkům „lidově-demokratických“ zemí, RP nevyjímaje, se těšily procesy „se 

zrádci albánského národa“. Jeden z článků, schematicky přibližující „proces s albánskými 

zrádci-agenty amerických imperialistů“, si mimo jiné kladl za cíl diskreditovat 

„zrádcovskou,“ nacionalisticky a protikomunisticky zaměřenou organizaci Balli Kombëtar 

(Národní fronta), za jejíž členy byli označeni všichni obvinění.55 

V říjnu 1950 se konal ostře sledovaný proces se čtrnácti „imperialistickými“ 

špiony, který podle názoru novinářů odhalil americko-britské plány vůči Albánii. 

Atmosféru zmíněného stání i konspirační pozadí celé kauzy ilustrují slova tehdejšího, na 

závěr promluvivšího prokurátora: „Za zločinci, které soudíme, se skrývají podněcovatelé, 

inspirátoři a organizátoři těchto skupin špionů a sabotérů, nejúhlavnější nepřátelé naší 

lidové republiky a všeho pokrokového lidstva-američtí a britští imperialisté a jejich 

satelity-římští neofašisté, bělehradští titovci a athénští monarchofašisté. Skrývají se za nimi 

rovněž zločinci, kteří uprchli z Albánie, katové albánského lidu, agenti imperialismu a 

pohlaváři zločinné emigrace“.56 

Zmínky o „rozvratných aktivitách západoevropských výzvědných služeb, 

odhalených imperialistických agentech, zneškodněných bandách diverzantů a jiných 

zločinných živlů, jejichž činnost, namířená proti ALR, byla veřejně financována z 

prostředků USA“, se ve větší míře objevovaly přibližně do poloviny padesátých let. 

Úvodníky albánských listů, jejichž komentáře k následně vynášeným rozsudkům RP 

propagandisticky zprostředkovávalo, setrvačně popisovaly „imperialistickou nepřátelskou 

činnost proti Albánii“ jako „projev všeobecné politiky rozeštvávání a válečných příprav, 

kterou provozují washingtonští a londýnští vládci proti SSSR a zemím lidové demokracie“. 

Deník Zeri i Popullit opakovaně ubezpečoval veřejnost, „že šílené plány zosnované 

imperialisty a jejich balkánskými satelity proti Albánii a celému mírotvornému táboru 

nebudou nikdy uskutečněny, neboť Albánie je spojena nezničitelným přátelstvím s 

mohutnou zemí socialismu, která ji chrání a nezištně podporuje“.57 

                                                

55 Proces s albánskými zrádci-agenty amerických imperialistů. Rudé právo. 26. 5. 1950, 
roč. XXX, č. 125, s. 2. 
56 Albánský státní prokurátor žádá přísný rozsudek nad zrádci a špiony. Rudé právo. 23. 10. 
1951, roč. XXXI, č. 250, s. 2. 
57Albánský tisk k rozsudku nad špiony a diverzanty. Rudé právo. 28. 2. 1953, roč. XXXIII, 
č. 59, s. 4. 
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Ve druhé polovině padesátých let, jak vyplývá ze snižujícího se počtu novinových 

zpráv, frekvence „imperialistických provokací“ výrazně poklesla. K incidentům docházelo 

již jen ojediněle a někdy také poněkud kuriózně: Počátkem února 1956, byl nad ALR 

zpozorován větší počet výbušných balonů různých rozměrů. Údajně byly vypuštěny ze 

Západního Německa a některé z nich, vyrobené v USA, spadly na území Albánie, čímž 

byla, jak uvedl tisk, „porušena její územní svrchovanost“.58 

Za důkaz jistého zmírnění napětí, alespoň mezi Římem a Tiranou, lze pokládat 

dohodu podepsanou v červnu 1957, v níž se Itálie zavázala zaplatit Albánii válečné 

škody.59 RP o tom informovalo prostřednictvím několika řádků. 

Problematika vnějších nepřátel pochopitelně, více či méně, rezonovala i ve 

zdrojích literární povahy, které přišly na trh v první polovině padesátých let. V těch, které 

byly vydávány na konci dekády, se toto téma neobjevovalo. 

Ladislav Mňačko se v roce 1950 zmiňuje o „nebezpečné éře titovského 

socialismu“, kterou se podařilo překonat jen díky spolupráci s ostatními stranami 

„lidových demokracií“ a včasnému odhalení „Titovy zrady“. Nezapomíná přitom 

zdůrazňovat rozhodující podíl VKS(b) a neúnavné „mírotvorné“ snahy SSSR. Také 

kritizuje řeckou vládu za hlasité územní nároky v oblasti severního Epiru. V poněkud 

ironické reakci na údajné výroky Bálkánské komise připouští, že Albánská lidová 

republika skutečně představuje pro své sousedy nebezpečí: „Oklamanému jugoslávskému 

lidu“ je totiž věčnou připomínkou toho, že Tita se lze zbavit a „utlačovanému řeckému 

národu“ je zase existence „protiimperialistického“ státu potvrzením správnosti jeho boje a 

ubezpečením, že imperialisté nejsou všemocní. Ostatně autor reportáže přesvědčoval, že 

své osudy mohou malé a slabé národy utvářet i proti vůli imperialistů, pro něž má Albánie 

„významnou strategickou pozici, kde se vyplatí mít své zájmy“.60 

Na toto téma navázal francouzský levicový žurnalista Pierre Courtade, který viděl 

ALR v roce 1948 „na okraji propasti“. Také on za angloamerickými plány odhalil značný 

geopolitický potenciál Albánie. „Zmocnit se Albánie znamenalo uzavřít Jaderské moře, 

vpadnout řeckým demokratům do týlu, proměnit Středozemní moře v moře americké“. 

                                                

58 Americké balony porušují svrchovanost Albánie. Rudé právo. 8. 2. 1956, roč. XXXVI,  
č. 39, s. 4. 
59 Itálie zaplatí Albánie válečné škody. Rudé právo. 23. 6. 1957, roč. XXXVII, č. 173, s. 6. 
60 MŇAČKO, L.: Albánská reportáž. Bratislava 1950, s. 193-195. 
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V duchu těchto dobyvačných teorií měl být zřízen komplex vytvářející rovnováhu proti 

SSSR, respektive útočnou základnu proti jeho jižním hranicím. 

Za jeden z hlavních historických důvodů jugoslávských poručnických tendencí 

Courtade pokládá politicky snadno zneužitelné, zaostalé hospodářství Albánie. Jugoslávské 

proalbánské  iniciativy podrobuje kritickému rozboru, z něhož má vyplynout, že 

hospodářská „pomoc“ byla předstíraná, bělehradské odborníky označuje za „lžitheoretiky“ 

a Tita za mystifikátora, který chtěl Albánii vystavit koloniálnímu drancování. Autor knihy 

se vyjadřuje i k pohraničním provokacím. Předkládá svědectví přímých účastníků 

proběhlých incidentů, cituje z tisku i z protestních nót a přibližuje průběh agresí.61 

Podvratnou činnost, v níž sehrála „obzvláště hnusnou úlohu fašistickogestapácká 

klika Titova, která se pokoušela uskutečnit své kolonisátorské záměry v Albánii“ pečlivě 

„analyzoval“ sovětský spisovatel P. I. Mančcha. V duchu tehdejší rétoriky uváděl, že 

Titova vláda „pod maskou přátelství a spojenectví“ usilovala o likvidaci ALR s cílem 

vytvořit z ní sedmou jugoslávskou republiku. Uvádí jména zrádců a přibližuje průběh a 

výsledky soudních procesů. Odsuzuje činnost Svobodné Albánie - exilového reakčního 

výboru se sídlem v Paříži, jehož členy označil za nepřátele albánského lidu vzešlé z 

„profašistických“ organizací „Balli Kombetar“ či „Legaliteti.“  Autor „Albánie na cestě k 

socialismu“ obvinil jugoslávské „poradce“ ze snahy vnutit ALR lstivé hospodářské plány, 

včetně rozmístění svých vojsk na jejím území. Jeho angažované kritice přirozeně neunikli 

ani „vládcové Washingtonu a Londýna“, ani „řečtí monarchofašisté“.  Albánii označil za 

„přední výspu tábora míru, demokracie a socialismu, která leží v imperialistickém týlu“.62 

Jan Pilař se ve svém „zápisníku, básnicky i novinářsky dokumentárním“ z roku 

1953 do žádných rozsáhlejších politických komentářů nepouští, byť je naplněn obdivem k 

malé hrdinské zemi na břehu Jadranu a nepřekvapující vděčností k Sovětskému svazu. 

Jeho průvodce po ALR, jeden z mladých albánských básníků, v jeho knize vzpomíná na 

společné partyzánské boje po boku Jugoslávců i společné počátky budování socialismu. 

Potom zachmuřeně dodává: „Netušili jsme zradu. Byly to vskutku ďábelské úklady, které 

Tito chystal proti svobodě naší země a našemu milovanému vůdci“. Nyní, pokračuje autor, 

„titovská Jugoslávie nemůže Albánii zapomenout, jak se jí vymkla z dobře nalíčené pasti a 

nedala se zavléci na cestu zrady“. Na adresu řeckého souseda, rovněž poškozujícího rodící 

                                                

61 COURTADE, P.: Albánie. Praha 1951, s. 59-86. 
62 MANČCHA, P.: Albánie na cestě k socialismu. Praha 1952, s. 72-89. 
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se dílo socialismu uvádí, že se dosud nevzdal plánů na přisvojení jižní Albánie. Neodradila 

jej ani poválečná lekce, kdy byla „monarchofašistická“ vojska po překročení hranic 

„rozdrcena a smetena z albánských hor.“63 

3.1.4 Na nebezpečné cestě 

Sdělovací prostředky analyzovaly i události, ke kterým docházelo uvnitř 

sovětského bloku. Zejména denní tisk angažovaně monitoroval dění přelomu padesátých a 

šedesátých let prostřednictvím vlastních příspěvků nebo komentářů, které nezištně 

poskytovaly zahraniční, ideologicky spřátelené deníky. 

Poměr nejvyššího vedení ALR k Sovětskému svazu lze na konci padesátých let 

jen stěží hodnotit jako vřelý. Důvodem postupného ochlazování vztahů byly vzájemné 

neshody v ekonomických a politických otázkách, na jejichž řešení měly obě strany odlišný 

názor. Za dvě konkrétní příčiny prohlubujících se výhrad Tirany vůči Moskvě lze označit 

vnucené hospodářské zaměření Albánie v rámci RVHP, které Hodža pokládal za 

diskriminační a zlepšující se sovětsko-jugoslávské vztahy. Kreml se navíc netajil s 

požadavkem, aby se albánské stranické a státní vedení tomuto trendu přizpůsobilo.64 

Za pokus o uvolnění nahromaděného napětí mezi oběma zeměmi lze pokládat 

pobyt N. S. Chruščova v Albánii, ke kterému došlo na přelomu května a června roku 1959. 

„Přátelská návštěva stranické a vládní delegace SSSR v čele s prvním tajemníkem ÚV 

KSSS a předsedou rady ministrů SSSR, která se konala na pozvání ÚV ASP a vlády 

ALR“,65 se těšila mimořádné pozornosti. Četné články obsahovaly obligátní zmínky o 

„srdečných přivítáních, bratrských pozdravech, přátelství lidu obou zemí, plné jednotě 

názorů“ apod. O nemalém zájmu československého tisku svědčí fakt, že RP vyslalo do 

Tirany svého zvláštního zpravodaje. Pod obsáhlými reportážemi byl podepsán tehdejší 

redaktor zahraničně politického oddělení Ota Václavík, který československou veřejnost 

informoval nejen o návštěvách sovětské delegace mezi albánskými pracujícími, kteří ji 

všude, kde se objevila, zahrnovali dlouhotrvajícími ovacemi, ale nabízel také vybrané 

úryvky z četných projevů N. S. Chruščova, E. Hodži a dalších. Čelní představitelé obou 

vlád (co chvíli přerušováni potleskem, dlouhotrvajícím potleskem nebo bouřlivým 

potleskem, jak bylo běžně zvýrazňováno v textu) vedle obvyklých frází komentovali 
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mezinárodní situaci s důrazem na albánsko - řecké a albánsko - italské vztahy, chválili 

místní zemědělce-kolchozníky, kteří mění Albánii v „kvetoucí sad“ a oceňovali rychlé 

tempo industrializace.66 

Došlo také na populární „raketové“ téma.  RP opakovaně propagovalo sovětský 

„mírový“ návrh usilující o bezatomový Balkán, přičemž ani delegovaný zpravodaj se 

tomuto tématu nevyhýbal, když uvedl: „Některé kruhy na Západě se snaží vyvolat 

domněnky, že Chruščovova albánská iniciativa je znakem slabosti, jiné zase tvrdí, že 

představuje výhrůžku“. Takový výklad ovšem zahraniční komentátor RP označil za 

„falešný a neupřímný“.67 

Chruščov, vůdce „mise záruky“, jak albánský tisk sovětskou delegaci nazýval, v 

jednom ze svých veřejných vystoupení upozornil řeckou vládu, že její chybná politika, 

především budování imperialistických raketových základen, může mít vážné důsledky. 

Varoval, že objeví-li se raketové zbraně v Řecku, dohodne se SSSR s ALR a zahájí 

instalaci svých raket v albánských horách.68 Toto prohlášení pravděpodobně vyvolalo 

značný ohlas, a to nejen mezi Řeky a jejich západními spojenci, ale také v nejvyšších 

patrech albánské politické reprezentace, neboť případné rozmístění raket na území Albánie 

sovětský vůdce s Tiranou tehdy předem nekonzultoval.69 

Zahraniční tisk se rovněž zamýšlel nad nestandardně dlouhou návštěvou tak malé 

země a vyjadřoval přesvědčení, že v ALR, respektive v albánsko-sovětských vztazích asi 

není všechno v pořádku. Tyto spekulace první tajemník ÚV KSSS pochopitelně a 

rozhodně odmítal. Ve všech svých pečlivě připravených projevech, které jistě nebyly 

adresovány jen albánskému lidu, ubezpečoval o shodných postojích nejen k 

vnitropolitickým událostem, ale i k situaci v mezinárodním dělnickém hnutí. Jednotu 

názorů ve všech projednávaných otázkách, včetně deklarace přátelství k jugoslávskému 

lidu a závazku toto přátelství chránit, potvrdil také nejvyšší představitel ÚV ASP Enver 

Hodža.70 
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Z novinových článků vyplývá, že se N. S. Chruščov při svých veřejných 

vystoupeních před shromážděnými albánskými davy snažil obratně odlehčovat existující 

třecí plochy. Za „upřímných a bouřlivých projevů lásky a přátelství“ zmiňoval 

nepřehlédnutelné plody dosavadní spolupráce a neúnavně připomínal dosažené 

hospodářské úspěchy, především v oblasti zemědělství. Nezapomínal ani na geopolitické 

aspekty, když upozorňoval, že „tato malá, ale hrdá země orlů nemá hranice s žádným 

státem socialistického tábora“ a varoval před „neustávající chutí kapitalistických států 

zakousnout se do této mírumilovné krajiny“. V této souvislosti zdůraznil, že ALR může 

díky svému členství ve Varšavském paktu v klidu budovat to, co ve spolupráci se 

spřátelenými zeměmi před časem začala.71 

V reportážích byla zřejmá, místy až přehnaná snaha o vylíčení sovětské vstřícnosti 

vůči ALR i Chruščovova nekonvenčního přístupu k albánským pracujícím. Svou lidovost 

uplatnil předseda rady ministrů SSSR zejména na venkově, při setkáních s tamními 

rolníky. Ochotně rozdával „cenné“ rady z oblasti obilnářství, ovocnářství či vinohradnictví, 

vyprávěl veselé příběhy z dob zakládání kolchozů v SSSR a dokonce si zatančil v kruhu 

nadšených albánských vesničanů. 

Stranický tisk tlumočil společné rozhodnutí ALR a SSSR „rozvíjet své styky s 

Federativní republikou Jugoslávií po státní linii“. Zástupci obou zemí také vyjádřili 

přesvědčení, že „upevnění míru na Balkáně by odpovídala i normalizace albánsko-řeckých 

styků“.72 V atmosféře předstíraného politického souznění bylo konstatováno, že jsou 

všechny možnosti dále rozvíjet vzájemnou spolupráci. „Společné dílo“ bylo korunováno 

podepsáním albánsko-sovětské deklarace. Poté se část sovětské delegace vrátila do vlasti. 

Zpráva o tom, že první tajemník ÚV KSSS Chruščov a ministr národní obrany Malinovskij 

si pobyt v Albánii o několik dní prodloužili, mohla u informované veřejnosti vyvolat určité 

rozpaky.73 

                                                

71 VÁCLAVÍK, O.: Soudruh N. S. Chruščov v zemi orlů. Rudé právo. 31. 5. 1959, 
roč. XXXIX, č. 149, s. 5. 
72 Jsou všechny možnosti dále rozvíjet vzájemnou spolupráci. Rudé právo. 1. 6. 1959, 
roč. XXXIX, č. 150, s. 3. 
73 Část sovětské delegace odletěla z Albánie. Rudé právo. 1. 6. 1959, roč. XXXIX,  
č. 150, s. 3. 
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Po odjezdu zbytku sovětské návštěvy začal Hodža s kritikou Bělehradu nanovo,74 

což naznačuje, že atmosféra proběhlých jednání, nebyla tak idylická, jak bylo v médiích 

prezentováno. Sověty očekávaný efekt tedy nenastal a napětí nepolevilo. 

V únoru 1961 se konal IV. sjezd ASP. Ten samozřejmě neunikl pozornosti RP, 

které podrobně referovalo nejen o příletech celkem dvaceti čtyř delegací „bratrských 

komunistických a dělnických stran“,75 ale v několika článcích také nabídlo informace z 

průběhu sjezdových jednání. Pochopitelný prostor dostal pozdravný projev vedoucího 

delegace KSSS, který všechny přítomné ujistil, že „sovětský lid vždy choval velké sympatie 

k albánskému lidu a že si váží jeho přátelství“ a vyslovil přesvědčení, že „důsledné 

uskutečňování závěrů nedávné moskevské porady bude napomáhat dalšímu upevnění 

jednoty socialistických států“.76 Přesto, že pronesené věty nepřesahovaly fádní rámec 

zavedené komunistické frazeologie, kontrastovaly s tím, k čemu došlo na zmíněné 

(nedávno konané) moskevské poradě. Ta se uskutečnila v listopadu 1960 a byla tiskem 

prezentována jako světové setkání představitelů 81 komunistických stran. A právě tuto 

mezinárodní stranickou scénu zvolil E. Hodža pro své první veřejné vystoupení proti 

sovětské politice. Tehdejší nejvyšší představitele SSSR obvinil z opuštění leninské linie, 

neoprávněné kritiky J. V. Stalina, z vměšování do vnitřních záležitostí jeho země a 

hospodářského vydírání. Svůj projev zakončil větou, ve které dal jasně najevo, že se Tirana 

napříště již nebude podřizovat příkazům Kremlu: „My Albánci raději zůstaneme bez 

chleba, než abychom zradili principy marxismu-leninismu“.77 

O tomto incidentu, gradujícím po skončení IV. sjezdu ASP, ani o „ideologických 

přestřelkách, přerůstajících v hrubé osobní urážky nejvyšších představitelů obou zemí“,78 

československou veřejnost přirozeně nikdo oficiálně neinformoval. O to překvapenější 

musela být, když SSSR náhle přerušil s ALR diplomatické styky. 

Z nemnoha zpráv, které (později) tyto mimořádné události reflektovaly, vyčnívaly 

především politické, respektive ideologické aspekty nastalého konfliktu. Neshody 

ekonomického charakteru či zjevné rozpory v politice RVHP na stránkách novin příliš 

                                                

74 HRADEČNÝ, P., c. d., s. 460. 
75 Budovatelské úspěchy albánského lidu. Rudé právo. 14. 2. 1961, roč. XLI, č. 45, s. 6. 
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nerezonovaly. První zmínky analyzující roztržku byly převzaty ze sovětského tisku. 

Českoslovenští novináři se svými příspěvky nespěchali. 

12. prosince 1961 otisklo RP komuniké ministerstva zahraničí SSSR, jehož 

záhlaví seznamovalo s rozhodnutím sovětské vlády odvolat z Albánie svého velvyslance, 

včetně veškerého personálu zastupitelského úřadu. Poměrně rozsáhlý článek obsahoval 

obvinění vznesená proti vládě ALR, která „provádí politiku dalšího zostřování vztahů se 

Sovětským svazem a rozvíjí proti němu pomlouvačnou kampaň“. Z textu vyplývá, že 

oficiální záminkou k tomuto zásadnímu kroku bylo vedle „naprosto nepřípustného“ 

požadavku albánské vlády snížit počet pracovníků velvyslanectví SSSR v Tiraně také 

„rozesílání nejrůznějších materiálů obsahujících zlomyslné pomluvy KSSS a Sovětského 

svazu“ moskevským velvyslanectvím řady zemí.79 

Na druhý den zveřejnilo RP text převzatý ze sovětského politického časopisu 

„Kommunist“, který byl opatřen výstižně formulovaným názvem „O rozvratnické 

protimarxistické činnosti albánských vedoucích představitelů“. Obsahoval obvinění 

vznesená proti nejvyšším představitelům ALR, která se týkala jejich „obojaké“ činnosti, 

pro niž měl být charakteristický rozpor mezi hlásaným upevňováním albánsko-sovětského 

přátelství a „zuřivými útoky proti KSSS a ostatním socialistickým stranám“. Ostré kritice 

byl podroben postup proti sovětským odborníkům pracujícím v Albánii na pozvání tamní 

vlády, která jim „v poslední době vytvořila naprosto nesnesitelný režim“. V článku se 

objevila reakce na existenci dekretu „O internování a vypovězení jakožto administrativních 

opatřeních“, jehož přijetí umožňovalo vyhoštění albánskému režimu nepohodlných lidí a 

to bez konání řádného soudního řízení. „Zdroj odpadlictví od marxismu“ spatřoval autor 

článku v „pěstování kultu Hodžovy a Šehuovy osobnosti, v dogmatismu a v nacionální 

omezenosti projevující se neschopností vnímat současné problémy z hlediska leninského 

internacionalismu“. Právě údajné Hodžovo svérázné pojetí internacionalismu a „zásad 

bratrské spolupráce a vzájemné pomoci jakožto jednostranné povinnosti druhých 

socialistických zemí uspokojovat všechny albánské hospodářské potřeby“ bylo Sovětským 

svazem jednoznačně vnímáno jako projev nedostatečné vděčnosti za jeho dosavadní 

hospodářskou pomoc a všestrannou podporu.80 
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Se svým původním příspěvkem, který již ve svém záhlaví jasně deklaroval, že 

„Odpovědnost za zhoršení vztahů nese albánská vláda“ přišlo RP 15. prosince. Pisatel 

článku, autor četných „albánských reportáží“ a již zmiňovaný odborník na problematiku 

Balkánu Ota Václavík v jeho úvodu napsal, že „nejvyšší představitelé ALR dopouštějící se 

brutálních metod vládnutí i záludné rozvratnické činnosti došli již tak daleko, že svým 

slovníkem urážek a nadávek klesli na úroveň nedůstojnou reprezentantů socialistického 

státu“. Takto prezentovaný komentář nenechával československého zájemce o aktuální 

politické dění na pochybách, koho z eskalace albánsko-sovětského konfliktu vinit. 

Podle informací obsažených v textu byla vláda ČSSR nucena natrvalo odvolat 

svého velvyslance z ALR, neboť tamní úřady „záměrně vytvořily podmínky, které naprosto 

znemožnily jeho normální činnost“. S provedenými opatřeními reagujícími na „hrubá 

porušování základních norem mezinárodního práva a diplomatických zvyklostí“ byla 

československá veřejnost seznámena prostřednictvím sdělení MZV následně uveřejněného 

na stránkách RP, kde se objevily i další albánské prohřešky „narušující jednotu 

socialistického tábora a vyvolávající rozpory mezi jeho členy“. Prostor dostala především 

údajná, „velmi podivná činnost“, v podobě instalace nástěnek na plotě albánského 

velvyslanectví. Jejich provokativní ráz, jak nezapomněl zdůraznit autor, prý pobouřil 

Pražany, kteří tudy procházeli. Veřejné mínění zpracovával také Václavíkův komentář 

týkající se „úporného rozšiřování nezvykle velkého množství výtisků bulletinu“ 

vydávaného pražským velvyslanectvím ALR, který prý obsahem i formou urážel Sovětský 

svaz. Ten po stažení svých diplomatických zástupců, jak bylo uvedeno v závěru článku, 

požádal vládu ČSSR, aby převzala hájení jeho zájmů v Albánii. Této agendy se, podle 

sdělení MZV, ujal prozatímní československý chargé d´ affaires pověřený vedením 

zastupitelského úřadu v Tiraně.81 

Závažné situaci uvnitř sovětského bloku odpovídala zvýšená koncentrace 

novinových článků, které se k tomuto aktuálnímu tématu vyjadřovaly. To samé číslo RP 

přineslo také převzatý redakční text moskevské „Pravdy“ opatřený podtitulem 

„o protileninském postoji albánských představitelů hluboce zabředávajících do svých 

chyb“.  Kromě toho, že článek potvrzoval, nově odhaloval a znovu a znovu pojmenovával 
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„smrtelné hříchy“ albánského stranického vedení, vyvracel „nesmyslné a škodlivé pomluvy 

vedoucích ASP o sovětských návrzích na odzbrojení socialistických zemí“.82 

Ani reakce ostatních komunistických stran na albánsko-sovětskou roztržku na 

sebe nenechaly dlouho čekat. Prostor k jejich prezentaci ochotně zprostředkovalo RP ještě 

v průběhu prosince. Ve třech takřka identických článcích demonstrujících ideologickou 

jednotu a společný postup, se čtenáři dozvěděli, že také předseda norských komunistů, v 

duchu Sověty vyžadovaného internacionalismu, odsoudil rozbíječské akce vedení ASP.83 

Vlády NDR a MLR reagovaly odvoláním svých velvyslanců a výrazně omezily svůj 

diplomatický aparát v Albánii.84 Počátkem roku 1962 nabídlo RP názory asijských 

komunistických agitátorů a propagandistů, které zazněly na jejich nedávno konané 

konferenci. Mongolští soudruzi kritizovali ASP, jejíž činnost „poškozuje nejen národní 

zájmy albánského lidu samého, ale i jednotu světového komunistického hnutí“.85 

I nadále se hledaly (a nacházely) další důkazy potvrzující politické selhání „lídrů“ 

ASP. Aktivně si počínal především stranický tisk, jemuž byla účelová ideologická 

propaganda vlastní. V polovině ledna roku 1962 přinesla redakce RP výtah z článku, který 

původně uveřejnil francouzský týdeník „La Tribune des Nations“. Zahraniční 

pozorovatele, jak bylo uvedeno v textu, ohromila skutečnost, že si Albánie vybrala jako 

stěžejního obchodního partnera Itálii. Autoři mapující tuto „překvapivou italskou historii“ 

zjistili, že údajným iniciátorem nečekaných proitalských tendencí, nahrávajících 

ostrakizaci špiček ASP ze společenství „bratrských“ socialistických států, měl být 

ministerský předseda Mehmet Šehu, „obratně skrývající svou ‚italskou’ minulost“. 86 

Poslední rozsáhlejší příspěvek k „rozkolnické činnosti vedoucích představitelů 

Albánské strany práce“ obstarala redakce sovětského listu „Izvestija“. Jeho znění otisklo 

RP 4. února 1962. V duchu výmluvného titulku „Od dogmatismu v teorii k dobrodružství v 

politice“ obvinil jeho autor Envera Hodžu a jeho věrné z „rozchodu s dohodnutou linií 

mezinárodního komunistického hnutí, z kapitulantství před silami imperialismu, z 
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vědomého porušování svazků s VS a RVHP, z navazování styků s některými zeměmi 

NATO“ a z dalších prohřešků. Sečteno a podtrženo: článek nepředložil příznivcům 

nejprodávanějšího československého deníku nic nového a svým pojetím nepřekročil 

hranici tehdy hlásaného stereotypu. Jeho závěr nabídl oficiální pohled SSSR na tehdejší 

politiku nejvyšších představitelů Albánie: „Vedoucí představitelé ASP, kteří začali 

dogmatickými projevy proti tvůrčímu marxismu-leninismu, sklouzli ze zásadových pozic 

mezinárodního komunistického hnutí do bahna oportunismu a přešli v praxi k otevřenému 

boji proti společné linii komunistického hnutí“.87 

Na závěr nemohu neupozornit na krátkou novinovou zprávu z 25. března roku 

1962(!), v níž se lakonicky oznamuje, že vládní delegace ČSSR a Albánie podepsaly v 

Tiraně dohodu o výměně zboží a platech.88 ALR byla na počátku šedesátých let jistě 

poměrně významným obchodním partnerem, ale proč byla tato informace československé 

veřejnosti předložena v této vyhrocené době, kdy se od albánského pojetí marxismu-

leninismu veřejně distancovala většina socialistických zemí, zůstává otázkou. 

Poslední relevantní informaci uzavírající patnáctileté období, které bylo 

předmětem našeho zájmu, představuje krátký článek uveřejněný 1. dubna 1962. Zmiňuje 

prohlášení Sovětského červeného kříže, v němž představitelé této organizace vyslovili 

hluboké politování nad „nepřátelským aktem“ ALR, která odmítla pomoc sovětského lidu 

obětem tamního nedávného zemětřesení.89 

 Po zbytek roku se v RP ani v ostatních sledovaných periodikách o Albánské 

lidové republice neobjevila jediná zmínka. 

3.2 Hospodářství 

„Tvořivá síla svobodného albánského lidu koná zázraky.“90 

Více než pětina, tedy přibližně tři sta, Rudým právem uveřejněných článků 

sledovaného období, se týkala problematiky albánského hospodářství. Také v oblasti 

literatury se toto téma ukazovalo jako neobyčejně nosné a vděčné. 
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Za společného jmenovatele doby lze pokládat všudypřítomnou a napříč všemi 

tištěnými médii zdůrazňovanou, neocenitelnou a univerzální pomoc SSSR. Houževnaté 

úsilí pracovitého albánského lidu, korunované neúnavně publikovanými úspěchy, mělo 

dodávat budovatelský lesk výstavbě socialismu. Nejen v tisku se objevovaly zprávy plné 

těžko uvěřitelných procentuálních údajů o více než nadprůměrném plnění plánu v tom či 

onom odvětví. Reflexi albánského národního hospodářství lze v posuzované etapě 

albánských dějin rozdělit do několika fází: 

1. Rekapitulace stavu válkou zničeného albánského hospodářství. Odmítnutí 

Marshallova plánu, jakož i všech dalších „imperialistických pokusů o vykořisťování 

Albánie a restaurace kapitalistického řádu“. Únik z „ jugoslávské pasti lstivých 

hospodářských plánů směřujících k zotročujícímu podmanění země“. Podpora Sovětského 

svazu a dalších „lidově-demokratických“ zemí při nastartování rekonstrukce a 

reorganizace hospodářsky zaostalé Albánie. 

2. Období úspěšné obnovy a rozvoje albánského národního hospodářství. Nezištná 

ekonomická a odborná pomoc SSSR a dalších zemí východního bloku. „Obrovské 

budovatelské nadšení“ pracujících a příkladné zapojení mládeže. Přijetí dvouletého plánu. 

„Hospodářská diskriminace ze strany imperialistických států, jugoslávské sabotáže“. 

3. Propagace dosažených úspěchů. Zvyšování objemu a kvality výroby v rámci 

první pětiletky. Budování infrastruktury. Přijetí pětiletého plánu. Rozšiřování obchodních 

kontaktů a úspěšný export. Nekonečné projevy vděčnosti Sovětskému svazu a dalším 

socialistickým státům. 

4. Druhá pětiletka. Změny v hospodářské politice ALR. Odmítnutí 

„diskriminačního“ pojetí dělby práce v RVHP. Rozchod se SSSR a následná dílčí omezení 

hospodářských styků ze strany zemí sovětského bloku a naopak. 

Již na konci čtyřicátých let bylo prostřednictvím usnesení I. sjezdu KSA veřejně 

deklarováno, že rozvoj země bude založen na industrializaci a elektrifikaci země s 

maximálním využitím přírodního bohatství, na rozšíření a racionalizaci již existujících 

závodů, na výstavbě nových podniků a na maximálním využití vodní energie.91 Očekávaná 

úspěšná revitalizace a rychlý rozvoj albánského národního hospodářství, podle názoru 

                                                

91 MANČCHA, P., c. d., s. 35. 



    48 

albánských stranických špiček, vyžadovala realizaci zásadních opatření, tedy nejen 

nezbytné, ale především neodkladné znárodnění průmyslu. 

Hluboké hospodářské proměny, zejména v první polovině padesátých let proběhly 

ve znamení jejich široké popularizace ve sdělovacích prostředcích. Podle nich došlo k 

zásadní změně poměru třídních sil v zemi a následnému strmému nárůstu dělnictva. Na 

něm byl prý znát „nový poměr k práci,“ která se po staletích vykořisťování „stala věcí 

cti“. 

ASP věděla jak dělníky motivovat. Ve stovkách závodů se rozmohlo 

„socialistické soutěžení“, na jehož konci byly prý vypláceny nejen „značné peněžité 

odměny,“ ale také získávány daleko prestižnější trofeje v podobě „putovních rudých 

vlajek“. 

„Rozvoj hospodářství lidově demokratické Albánie je ve znamení nepřetržitého 

pokroku, ve znamení nepřetržitého růstu výrobních sil země, ve znamení socialistické 

industrializace“.92 

Hospodářská úroveň státu a životní úroveň obyvatelstva jsou spojené nádoby. 

Nejinak tomu bylo v socialistické Albánii. Po celé sledované období byli nejen 

českoslovenští čtenáři, ale především albánští pracující přesvědčováni, že ALR prožívá 

nepřetržitou konjunkturu. Na stránkách tisku se kontinuálně zvyšoval objem výroby, 

kvalita výrobků, platy zaměstnanců a spokojenost albánských obyvatel. Snižovány byly 

pouze ceny spotřebního zboží. 

3.2.1 Průmysl nové Albánie 

„Vysoké tovární komíny – minarety nové epochy“.93 

Ti, kteří po roce 1948 mohli (nebo museli) veřejně prezentovat své názory často 

připomínali, že k uskutečnění všech „úspěchů“, kterých bylo v albánském průmyslu 

postupně dosahováno, mohlo dojít jedině „v důsledku nastolení lidově demokratického 

řádu“. Také proto se v tisku i v literatuře objevovaly zprávy, které při rekapitulacích 

gigantických nárůstů výroby udávaly čísla ve stovkách i tisících procent. Objevovaly se 

informace o množství vybudovaných a rozšířených podniků celonárodního či místního 
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významu, modernizaci zařízení továren nebo zvyšování investic. Ani statistický úřad při 

plánovací komisi rady ministrů ALR nezapomínal poskytovat optimistické hodnoty 

výsledků plnění plánu nejen na poli industrializace, které pravidelně vysílal rozhlas. 

Zkrátka: Oficiálně vyhlašovaná kapacita albánského průmyslu obdivuhodně rostla. 

Díky donekonečna zdůrazňované, technické, hmotné a finanční pomoci SSSR se 

v Albánii budovaly, na místní poměry, obrovské podniky se značným 

národohospodářským významem. Ty, na jejichž vzniku se podílel SSSR (a těch byla drtivá 

většina), nesly vděčně, hrdě a často jména J. V. Stalina, V. I. Lenina a vděčností 

albánského lidu zahrnutého E. Hodži. Mezi v médiích nejviditelnější patřily textilky, 

cukrovary, hydroelektrárny, strojírny, továrny zpracovávající tabák a potravinářské 

závody. 

Textilní kombináty navazující na práci zemědělců „poprvé oblékly Albánce do 

šatů důstojných pracujícího člověka“.94 Zpracovávaly, čistily a připravovaly především 

bavlnu a vlnu. Největší „textilní“ stavba („Stalin“), dokončená v roce 1951, měla 

zaměstnávat 2 000 lidí a ročně vyrobit 20 milionů metrů látek.95 Při vytváření nových 

vzorů a potisků se odpovědní pracovníci pochopitelně řídí přáním a vkusem pracujících 

spotřebitelů.96 

Nejznámější cukrovar u města Malik dodával 10 000 tun cukru za rok.97 

Strojírenský závod („Enver Hodža“) vyráběl zemědělskou techniku, kompletní části 

průmyslových strojů i náhradní díly.98 

Nejkolosálnějšími stavbami „socialismu“ byly přehrady „zbavující kraj metly 

povodní“, ale především vyrábějící tolik potřebnou elektrickou energii.  Hydrocentrála 

(„Lenin“) o výkonu 6 000 kW a produkci 1 000 litrů vody za vteřinu dokázala zásobovat 

celou Tiranu i s jejím okolím.99 Ta, která vyrostla na řece Mat, měla mít ještě daleko vyšší 

výkon. Její mohutná síla „rozsvítila jasná světla v každé vesnici“.100 I proto měli čtenáři 

RP možnost obdivovat vysoký meziroční nárůst výroby elektrické energie o stovky 

                                                

94 PILAŘ, J., c. d., s. 46. 
95 Albánský textilní kombinát Stalin. Rudé právo. 9. 12. 1951, roč. XXXI, č. 290, s. 3. 
    Krátce ze světa. Albánie. Rudé právo. 29. 4. 1951, roč. XXXI, č. 100, s. 5. 
96 Úspěchy bavlnářů v Albánii. Rudé právo. 18. 1. 1954, roč. XXXIV, č. 17, s. 1. 
97 Krátce ze světa. Albánie. Rudé právo. 1. 7. 1951, roč. XXXI, č. 154, s. 6. 
98 Pět let prvního strojírenského závodu v Albánii. Rudé právo. 27. 11. 1953, roč. XXXIII, č. 330, s. 1. 
99 Albánská hydrocentrála Lenin. Rudé právo. 26. 7. 1951, roč. XXXI, č. 174, s. 2. 
100 Nový život obyvatelů na řece Mat. Rudé právo. 17. 6. 1952, roč. XXXII, č. 155, s. 1. 
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procent. Důsledná elektrifikace také vyžadovala urychlenou výstavbu vedení vysokého 

napětí. Tou ALR dokončovala realizaci jednotného energetického systému.101  Jeho 

nedílnou součástí se stala také výstavba „vesnických elektráren“ nahrazující petrolejové 

lampy.102 

Postupně se přidávaly nové továrny. Na fermentaci výnosného, „vonného 

albánského tabáku“, pokládaného za národní plodinu103, dále na výrobu stavebních 

materiálů, zejména cementu, dřevařské kombináty využívající bohatství albánských lesů 

nebo potravinářské závody navazující na zemědělskou produkci. V souvislosti s 

potravinářstvím uveďme jednu tehdejší zvláštnost: první albánský pivovar v Korči 

zmiňovaný v roce 1958.104 

Rozvoj, korespondující s proklamovaným zvyšováním koupěschopnosti 

obyvatelstva a zlepšováním jeho životních podmínek zaznamenávala také jednotlivá 

odvětví spotřebního průmyslu. Jeden příklad za všechny: V roce 1951 uvádělo RP nárůst 

spotřeby obuvi o neuvěřitelných 90 %.105 Tento údaj představoval nezvratný důkaz 

úspěšného rozvoje kožedělného a obuvnického rezortu v ALR. 

Koncem roku 1957 byl usnesením ÚV ASP zrušen lístkový systém a „opět“ 

sníženy maloobchodní ceny.106 Další výhody pro pracující přinášely průběžně 

novelizované návrhy zákona o sociálním pojištění. Pomyslná křivka albánské životní 

úrovně byla „permanentně na vzestupu“. 

Dvouletý plán zahájený 1. ledna 1949 počítal s velkolepou výstavbou nových 

obytných domů, škol, veřejných budov a parků.107 Na nově vybudovaném sídlišti nedaleko 

Tirany našlo svůj domov 9 000 pracujících. Dělnické městečko nabídlo svým obyvatelům 

veškerou moderní občanskou vybavenost, včetně „asfaltových silnic vroubených 

                                                

101 V Albánii stoupne letos výroba elektrické energie proti roku 1951 o 227 procent. Rudé 
právo. 8. 2. 1952, roč. XXXII, č. 33, s. 1. 
102 Výstavba vesnických elektráren v Albánii. Rudé právo. 18. 2. 1955, roč. XXXV,  
č. 48, s. 1. 
103 Národní plodina Albánie. Rudé právo. 15. 8. 1955, roč. XXXV, č. 225, s. 1. 
104 JAROŠ, V., c. d., s. 95. 
105 Průmyslová výroba a těžba surovin v Albánii stoupla o 12 procent. Rudé právo.  
13. 2. 1951, roč. XXXI, č. 36, s. 2. 
106 Zrušení lístků a snížení cen v Albánii. Rudé právo. 31. 10. 1957, roč. XXXVII,  
č. 302, s. 5. 
107 Krátce ze světa. Albánie. Rudé právo. 31. 7. 1949, roč. XXIX, č. 178, s. 2. 
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květinovými záhony a zelenými pásy“.108 Krátké novinové články v RP nenechávaly nikoho 

na pochybách, že bytové péči albánské vlády se těšily také rodiny horníků.109 

„Neustálé zvyšování produktivity práce v albánských podnicích a na stavbách je 

přirozeným důsledkem toho, že pracující nedělají pro kapitalistické vykořisťovatele, nýbrž 

pro sebe, pro svůj lidový stát“.110 

Vedle obnovy starších továren byly také rekonstruovány staré elektrárny, 

modernizovány doly a obnovována těžba. Ta se vzhledem k „lidově-demokratické“, 

především sovětské orientaci na těžký průmysl, těšila značné pozornosti. Báňský průmysl 

produkoval především bitum, respektive asfalt, podle údajů z roku 1949 stoupl objem jeho 

těžby o 1147 %!111, a naftu. Za jedno z největších děl „pětiletky“ byla označována stavba 

ropné rafinerie v Ceriku.112  Vnější motivací k zvyšování individuálních pracovních 

výkonů zde představovali „Lidovým shromážděním“ udělované, čestné tituly „zasloužilý, 

nejlepší, (popřípadě) vynikající naftař“.113 Z hlubin albánské země se dále získávalo uhlí, 

ale také chrom, měď a bauxit. 

Zmiňována byla těžba dřeva, kterou umožňovalo tehdejší nesmírné lesní bohatství 

zabírající téměř polovinu země. V rozporu s touto skutečností bylo často publikováno 

ujištění, že se Albánie zalesňuje. 

3.2.2 Doprava 

Budovala se také infrastruktura, o níž se tisk (nezvykle kriticky) vyjadřoval jako 

o slabině a „úzkém profilu“ albánského (nejen) předválečného hospodářství.114 S odkazem 

na těžké škody, způsobené německými a italskými fašisty, se Albánci pustili do usilovné 

obnovy a rozvoje dopravních komunikací. Noviny psaly o horečných stavebních 

činnostech v přístavech, o opravách mostů a silnic. Pochopitelně vyrůstaly i nové dopravní 

cesty a „autostrády spojující odlehlé kraje“, po kterých jezdilo stále větší množství 

                                                

108 U Tirany se buduje sídliště pro 9 000 lidí. Rudé právo. 31. 3. 1952, roč. XXXII,  
č. 78, s. 1. 
109 Byty pro albánské horníky. Rudé právo. 11. 12. 1952, roč. XXXII, č. 331, s. 1.  
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113 Život albánských naftařů. Rudé právo. 14. 8. 1954, roč. XXXIV, č. 224, s. 1. 
114 JANŮ, J.: Sovětský svaz pomáhá Albánii. In: Rudé právo. 23. 3. 1949, roč. XXIX,  
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automobilů dodávaných, jak bylo zdůrazňováno, Sovětským svazem a Československem. 

„Albánec zná naše značky Škoda, Tatra“.115  

Noviny zveřejňovaly plody sovětsko-albánské loďařské spolupráce v podobě 

prvních, malých námořních lodí vyrobených v ALR. V první pětiletce byly vybudovány 

loděnice, ze kterých už vyplouvaly i lodě větších tonáží.116 V souvislosti s námořní 

dopravou se v RP objevilo několik článků o přístavu v Durresu (Drači). Tento „přístav 

míru na Adriatiku“, byl rozšířen, plně mechanizován a vybaven novým zařízením.117 

Své nepostradatelné místo v propojování hospodářských činností a regionů 

postupně získávala železnice. V tomto ohledu byly prostřednictvím sdělovacích prostředků 

nejvíce vidět populární „tratě mládeže“. „Na výzvu ASP se ozvaly desetitisíce chlapců a 

děvčat, mezi kterými se rozšířilo údernictví a socialistické soutěžení“.118 

Informace V. Jaroše, že v roce 1950, poprvé v historii země, „zasupěla v Albánii 

lokomotiva“119 je v příkrém rozporu s údaji v tisku, který neúnavně informoval o nových a 

nových úsecích železnic, které byly slavnostně uváděny do provozu. Stavební práce, 

alespoň jak tvrdily noviny, plynule navazovaly na již zprovozněné drážní úseky a postupně 

docházelo k propojení Jaderského pobřeží s nejdůležitějšími oblastmi země. 

Ačkoliv se zprávy o albánské letecké dopravě v tisku, ani v dobové literatuře 

nevyskytovaly, sovětský dar v podobě dopravního letadla IL-14, piloty ALR jistě potěšil a 

rozšířil jejich „strojový park“.120 V roce 1957 byl zahájen pravidelný letecký provoz mezi 

Tiranou a metropolemi některých států sovětského bloku.121 

Oficiální zpravodajství předkládalo četné důkazy o tom, že navzdory počátečním 

potížím byla Albánie postupně protkávána moderními dopravními cestami, které 

propojovaly nejen oblasti, ale také činnosti. Přáteli dodávané dopravní prostředky se po 

nich pohybovaly nejen ve stále větším množství a rychleji, ale především bezpečněji. 

Plynule prý narůstal i objem přepravních výkonů v nákladní i osobní dopravě. RP koncem 
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roku 1952: Automobily letos přepravily desetkrát více nákladů a dvanáctkrát více osob než 

před válkou.122 

3.2.3 Obchod 

Jako stěžejní poválečný úkol albánských ekonomů byla prezentována potřeba 

upevnění albánského, válkou zkorodovaného finančního systému. Proto došlo krátce po 

znárodnění k reorganizaci Státní banky a neprodlené realizaci peněžní reformy. Mezi 

dalšími, tiskem propagovanými „stranickými“ opatřeními, které měly, podobně jako ty 

předešlé, údajně blahodárný vliv na zotavení financí, bylo stanovení pevných státních cen 

zboží. Všechny tyto zásadní ekonomické zásahy prý vedly již v roce 1949 k  

bezdeficitnímu rozpočtu, přičemž počátkem roku 1951 byli čtenáři ujištěni, že v uplynulém 

roce převýšily příjmy ALR vydání.123 

Zaslouženou přízeň tisku si získávaly informace potvrzující rozšiřování 

albánského zahraničního obchodu a uzavírání mezinárodních dohod. Kromě SSSR, o jehož 

generálním obchodním partnerství s ALR nebylo pochyb, docházelo k uzavírání 

dodavatelsko - odběratelských smluvních vztahů se všemi evropskými „lidově 

demokratickými“ zeměmi. Vedle toho bylo oznámeno vypovězení dřívějších albánsko-

jugoslávských obchodních dohod, neboť jak stálo v textu, „byly Albánii ke škodě“.  

Zprávy o uzavírání, rozšiřování a fungování obchodních kontraktů noviny nabízely po celá 

padesátá léta. Všechny, jak ujistil P. Mančcha, stály na principech „bratrské spolupráce a 

soudružské shodě hospodářských plánů“.124 

Socialističtí autoři, kteří se koncem čtyřicátých let vyjadřovali k dění v Albánii 

byli za jedno v názoru, že hospodářství této „malé, ale hrdé země je na vzestupu“. V roce 

1949 byla ALR přijata do RVHP. 

Nejen slibně se rozvíjející zahraniční obchod se zeměmi přátel, sporadické účasti 

na průmyslových veletrzích a zemědělské výstavy přibližovaly ALR světu. V roce 1956 

otevřela Albánie své hranice cestovnímu ruchu. Za tím účelem byl založen Albturist 

zabývající se organizováním turistiky v Albánii.125 V létě roku 1957 mělo albánskou 
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riviéru navštívit dvakrát tolik lidí co uplynulý rok. Během dvoutýdenní dovolené se mohli 

těšit na nejvýznamnější místa Shqipërie, výlety po moři, rybolov i výpravy do hor.126 Ve 

snaze dohonit to, co bylo v oblasti turistického ruchu v minulosti zanedbáno a také kvůli 

uspokojení rostoucího zájmu o svou zemi, pokračovala ALR ve výstavbě moderních 

rekreačních zařízení a ve zvyšování úrovně poskytovaných služeb.127 

3.2.4 Socialistická přestavba albánského zemědělství 

„Země nevelká rozlohou, ale svým dílem“.128 

Zásadními proměnami prošla také zemědělská výroba. Ty nejpodstatnější 

odstartovala poválečná pozemková reforma, v jejímž důsledku byla „lidovou“ vládou 

konfiskovaná půda rozdělena mezi bezzemky a malorolníky. Sdělovací prostředky si 

neodpustily zmínky o zásazích „nepřátelských titovských poradců“, jejichž cílem byla 

„diskreditace navrhovaného pozemkového zákona v očích pracujícího rolnictva“ 

zachováním určitého procenta kulackých velkostatků. Tomu však, jak uvedl tisk, albánská 

vláda razantně zabránila přijetím příslušných zákonů. 

„Roste počet družstev, rostou výnosy“.129  

Socialistická přeměna zemědělství „ověřená historickou zkušeností Sovětského 

svazu“ se vydala směrem k „dobrovolnému“ družstevnictví a kolektivizaci. Ta měla 

koncem druhé pětiletky dosáhnout 80 %.130 I v tomto ohledu, jak dodávali neúnavní 

agitátoři združstevňování, se „lidová“ republika mohla plně spolehnout na mládí. Mnohé 

„kooperativy“ (obdoba československých JZD) vděčily za svůj vznik právě obětavé práci 

mládeže.131 Výhody společného hospodaření byly, alespoň na stránkách novin, 

nepřehlédnutelné. Ilustrovala je kupříkladu slova jednoho z venkovanů, který prohlásil: 

„Šum buk, šum miš“ (Hodně chleba, hodně másla).132 
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ASP i prostřednictvím tisku prosazovala progresivní zvyšování produkce cestou 

rozšiřování osevních ploch, zkvalitněním živočišné výroby a především zaváděním 

mechanizace s postupným uplatňováním „sovětských agrotechnických method“.133 Vedle 

traktorů se na albánských polích objevovalo stále více nových kultivátorů, secích a žacích 

strojů. V novinách byly předkládány četné důkazy probíhající modernizace, včetně 

dodržování přísných pravidel hospodárnosti, inspirovaných sovětským chozrasčotem.134  

Články obsahovaly zprávy o novinkách prosazujících se v albánské rostlinné 

výrobě v podobě masívního zavádění technických kultur, především bavlníku, cukrové 

řepy a ricinu. Vedle zmínek o nově pěstovaných plodinách se nezapomínalo ani na ty 

tradiční. Například zpracování oliv vysoké albánské kvality procházelo moderní 

mechanizací a rýži zkoušeli albánští zemědělci sklízet dvakrát do roka, rozšiřována byla 

produkce ovoce. 

Ani živočišná výroba nestagnovala. V některých oblastech opatrně „objevovali“ 

chov vepřů, jejichž konzumace byla z náboženských důvodů po léta zapovězena. I toto 

téma našlo své propagandistické využití, neboť islám, prezentovaný jako jedno z mnoha 

neblahých dědictví minulosti, představoval další z překážek, kterou musel Hodžův „lidový“ 

režim na cestě k socialismu překonávat. 

Stěžejní význam „v socialistické přestavbě albánského zemědělství“ přikládaly 

sdělovací prostředky práci strojních a traktorových stanic. V. Jaroš v roce 1958 

konstatoval: „Kdepak dnes mezkové, státní traktorová stanice je připravila o práci“.135  

„Z bažin a močálů obilnice země“.136 

Velkým tématem nejen počátku padesátých let bylo získávání větších, zemědělsky 

využitelných ploch vysoušením bažin. Potvrzovalo se, že půda, která ležela tisíce let ladem 

je nevyčerpaná a obsahuje spousty živin.137 Rozsáhlé meliorační práce vedoucí k zúrodnění 

doposud ladem ležící půdy lze pokládat za symbol jedné z etap albánské zemědělské 

„revoluce“. „Na místech bažin a močálů, jež byly po staletí semeništěm malárie, metly 
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Albánie, se vlní úrodné lány obilí“.138 Podle údajů z roku 1954 bylo na velkoryse pojaté 

meliorační práce vyčleněno 60 % všech investic určených na zemědělství.139 

I v oblasti „polnohospodářství“ se porovnávalo (nejčastěji s předválečným 

stavem) a bilancovalo. Navzdory informacím potvrzujícím tendenci neustálého zvyšování 

výnosnosti se ve srovnání s průmyslovou výrobou nemohla ta zemědělská pyšnit tak 

závratnými čísly dokládajícími růst. Na rozdíl od průmyslu, kde ALR začínala takřka od 

nuly, navazovalo albánské zemědělství na dlouhou agrární tradici, byť limitovanou 

všeobecnou a nepřehlédnutelnou zaostalostí. 

Zaslouženou pozornost věnovala vláda zemědělské osvětě. Ta se soustředila 

především na perspektivní mladé kádry vedoucích pracovníků, pro něž byly organizovány 

nejrůznější vzdělávací, odborně zaměřené kurzy. O těch, které se konaly v SSSR, se 

novináři angažovaně rozepisovali a přinášeli informace o inspirativních dopadech pobytu 

albánských rolnických delegací v sovětských kolchozech a sovchozech. 

Optimistické komentáře přinášely zmínky o utěšeně rostoucím počtu 

zemědělských družstev, která se v duchu „kolektivních forem hospodářství“ „nadšeně“ 

oddávala metodám socialistického soutěžení. S tím, jak uváděl tisk, ruku v ruce stoupal 

vedle „socialistického uvědomění“ také hmotný blahobyt v minulosti těžce strádajících 

rolníků. 

Vše, co bylo řečeno na adresu albánského hospodářského pokroku, výstižně 

shrnul Václav Jaroš. Ve své knize Světla září nad Tiranou v roce 1958 napsal: „Rolník 

odhodil dřevěný pluh a na poli hučí traktor a kombajn. Ustupuje domácí výroba látek, 

Stalinův textilní kombinát obléká celý národ. Ze silnic a cest mizí oslí doprava; zboží i 

materiál vozí auta a železnice. Kdysi zaostalá albánská mládež plní školy a universitní 

síně. Vysušené močály rodí bílé zlato – nově postavené cukrovary sladí lidem chutnou 

kávu. Na zavodňovaných polích roste dostatek chleba i látek na šaty. V obydlích uhasly 

louče a nad rodinnými stoly září elektrické lampy. Pastýři sestoupili do nitra země a 

vynášejí odtud vzácné poklady. Nová uvědomělá a vlastenecká mládež buduje elektrárny, 

továrny a velká meliorační díla“.140 
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3.3 Společnost 

„Zvláštní lidé. Osmahlí, ošlehaní větrem, nedůvěřiví k novotám, ale čestní až do dřeně 

kostí. Tisíciletá minulost, zvyky, obyčeje, pověry, děděné z rodu na rod tu mají houževnaté 

kořeny. Není lehké se s nimi vypořádat.“141 

V minulosti byla Albánie popisována jako drsná a zaostalá oblast, ve které 

přežívají hluboce zakořeněné prvky archaických společenských vztahů. Propast mezi 

křesťanskou Evropou a tajemnou balkánskou zemí prohloubila především staletá turecká 

nadvláda a konverze k islámu. K překonání kulturně-civilizačních bariér nedošlo ani 

během 20. století. Jedinou cestou vedoucí k pochopení tohoto svébytného národa je 

důkladné studium jeho dějin a kultury.142 

3.3.1 Kulturní revoluce 

Novinové příspěvky zprostředkovávané československým tiskem nenechávaly 

nikoho na pochybách, že se v Albánii uskutečňuje kulturní revoluce, během níž dochází k 

všestrannému růstu kulturní úrovně tamního obyvatelstva. První léta existence svobodné 

albánské republiky byla ve znamení rychlého rozvoje všech oborů albánské kultury. Jak 

prohlásil Hodža, „kultura v naší zemi se stala přístupnou nejširším vrstvám“.143 I v tomto 

odvětví bylo srovnáváno temné meziválečné období s kulturně osvícenou socialistickou 

současností. Tvůrčí úsilí nadšeného albánského lidu mělo veřejně deklarovanou oporu 

strany a vlády, která na činnost tohoto resortu uvolňovala nejen nemalé finanční 

prostředky, ale jmenovala také „Výbor pro umění a kulturu“, který aktivně dohlížel na 

kulturní rozvoj země.144 

Kultivace albánského obyvatelstva bylo dosahováno také prostřednictvím 

veřejných knihoven, kterých spolu s venkovskými, rychlým tempem přibývalo. Tisk 

přinášel zprávy o nových knihách a zpřístupněných lidových čítárnách vybavených 

množstvím kvalitní, ideově vyhovující, nejčastěji sovětské literatury. Koncem roku 1949 

RP uvádělo, že albánským čtenářům je k dispozici více než 200 000 knižních svazků.145 

Objevovala se i první dětská literatura, ilustrované knihy pro nejmenší i romány pro 
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mládež. Albánský lid byl v této době vychováván především „osvědčenými“ díly 

sovětského realismu. „Otázky leninismu a četné jiné spisy J. V. Stalina byly vydány 

albánsky ve velkých nákladech“. 

Nejen v jejich tvorbě, ale také na stránkách novin se tehdy odehrával ideologický 

boj mezi mladými albánskými literáty a spisovateli „poraženého buržoazně feudálního 

tábora, kteří se bez úspěchu snažili brzdit rozvoj nové lidové literatury“. Do nastupující, 

literárně nadané generace vkládala albánská společnost své naděje. Od ní se, jak tehdejší 

publicisté komentovali, očekávalo, že napíše velká díla, v nichž zachytí tvůrčí práci 

nových albánských lidí.146 Ostatně P. Courtade uvádí, že tehdejší literatura lidové Albánie 

popisovala kromě bědné a otrocké minulosti, osvobozeneckých bojů a zápasu za 

nezávislost také nesnáze spojené s přizpůsobováním se novému životu.147 

Bez povšimnutí nezůstávaly stoupající náklady pestrého spektra novin a časopisů 

s důrazem na již několikrát jmenované, exponované stranické deníky. Právě na počest 

prvního vydání listu „Zëri i Popullit“ byl 25. srpen vyhlášen „dnem tisku“, jehož 

každoroční oslavy byly pravidelně připomínány. Velká úloha v oblasti politického 

vzdělávání a vlastenecké výchovy mladých byla přisuzována novinám mládeže „Zeri i 

Rinise“ (Hlas mládeže)“. Na výstavě „Deset let lidového tisku v Albánii“ se roku 1952 

prezentovalo již 11 listů a 34 časopisů. Kromě již zmiňovaného tiskového orgánu mládeže 

vydávaly své noviny také odborové, ženské a jiné masové organizace.148 

Pozornosti novinářů neunikaly ani slavnostně otevírané, moderní kulturní domy. 

Při nich působili referenti, organizující přednášky na nejrůznější, zejména politická a 

vědecká témata a pracovaly zde různě zaměřené kroužky lidové tvořivosti. Velký důraz byl 

kladen na činnost kulturních brigád, které pravidelně zajížděly na albánský, oficiální 

kulturou nedotčený venkov. Také o nových divadlech a muzeích byla veřejnost dostatečně 

spravována. Stejně tak se patřičné propagaci těšily nejrůznější festivaly, divadelní či 

filmové premiéry zřídka původních, ale vždy angažovaných her a filmů. Růst umělecké 

tvořivosti dokládala existence celé řady zájmových útvarů, z nichž se největší oblibě těšily 

různé divadelnické spolky, které pořádaly masové „divadelní olympiády“.149 
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Za událost hodnou náležité pozornosti bylo pokládáno založení Albánské státní 

filharmonie koncem roku 1949. V roce 1955 tento soubor koncertoval v Československu 

(také v pražské Lucerně), kde předvedl bohatý program, v němž „přiblížil poklady 

albánské kultury“ a sklidil veliký úspěch.150 Současně se vznikem tohoto tělesa byla pod 

„společnou střechou“ zahájena činnost státního pěveckého sboru, baletu, lidového 

orchestru a dalších umělecky zaměřených souborů. 

Albánce charakterizují prameny jako temperamentní a muzikální národ. Milují 

hudbu a písně zejména lidové produkce, která je základem repertoáru všech hudebních 

kolektivů. „V písních albánského lidu“, vysvětluje P. Mančcha, „se odráží staletý zápas 

proti cizím utlačovatelům, který dal vzniknout pozoruhodným bojovým písním. Poválečná 

tvorba opěvuje mír a socialistickou výstavbu, mnoho písní je věnováno SSSR. A právě 

sovětské písně“, nezapomíná citovaný autor, „jsou mezi Albánci nejoblíbenější“.151 Český 

spisovatel V. Jaroš se v roce 1958 zmiňoval o návštěvě tiranského Lidového divadla, kde 

spolu s přáteli zhlédl Smetanovu operu Prodaná nevěsta. „Na všechny přítomné 

Čechoslováky působilo její provedení přímo senzačně“.152 

Svou cestu hledalo i albánské výtvarné umění. Zejména sochaři o sobě dávali 

vědět, když prostřednictvím svých děl oživovali majestátní postavy „Stalinů“, partyzánů 

nebo „Skanderbegů“. 

„Film – názorná škola socialismu“.153 

Zásadním a ověřeným ideologickým nástrojem albánského „lidového“ režimu byl 

bezesporu film, až na vzácné výjimky, sovětské provenience. Do otevření vlastního 

filmového studia se mladá albánská kinematografie musela spoléhat na filmaře ze SSSR. 

Ani potom se z počátku jen krátkometrážní a dokumentární albánská tvorba neobešla bez 

cenných rad sovětských odborníků. Zprávu o dokončení filmových atelierů „Nová 

Albánie“ nabídlo RP v květnu 1952. O měsíc později zmínilo jeho uvedení do provozu, 

kterého se zúčastnil i E. Hodža. V obligátních proslovech byla projevena tradiční láska a 
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vděčnost SSSR a oceněna jeho „péče o kulturní pokrok a štěstí albánského lidu“.154 Za 

pozornost stojí skutečnost, že oba články, které se týkaly otevření filmového studia, byly 

otištěny na první straně našeho ústředního tiskového orgánu. 

Návštěvu tiranského „kinostudia“ si nemohl nechat ujít Jan Pilař. Kromě toho, že 

jej označil za velkou revoluční vymoženost a jednu z nejkrásnějších novostaveb hlavního 

města, nezapomněl ve své knize připomenout sovětskou stopu zanechanou na jeho 

nejmodernějším technickém vybavení.155 

Za významnou událost albánského kulturního života označilo RP dokumentární 

film „Slavná cesta“. Ve společném díle sovětských a albánských tvůrců, které bylo 

oslavou desátého výročí založení ASP, se „obrážel hrdinský boj albánského lidu, který si 

pod vedením Strany práce, a po boku SSSR, vybojoval svobodu a nezávislost“.156 

Největším společným „projektem“ „Mosfilmu“ a „Nové Albánie“ byl podle RP 

barevný velkofilm „Velký voják Albánie-Skanderbeg“.157 Po jeho slavnostní premiéře v 

ČSR byl uveřejněn obsáhlý příspěvek J. Plachetky, který zde mimo jiné k tomuto 

„filmovém eposu o hrdinovi Jiřím Kastriotovi“ uvedl: „V široce pojaté fresce z historie 

nepokorného národa, bojujícího po staletí za svobodu, našlo strhující a vysoce umělecký 

výraz vlasteneckého cítění albánského lidu“.158 

Do provozu byly uváděny pojízdné biografy, které šířily filmovou osvětu 

především na venkově. V této souvislosti lze uvést zmínku o třech moderně vybavených 

putovních kinech, které ALR poskytlo Československo, čímž výrazně přispělo k její 

„kinofikaci“.159 Objevovaly se rovněž zprávy o rychle rostoucí síti „stabilních“ kin. V roce 

1953 jich prý bylo v Albánii již rovných 100.160 

ALR kulturu nejen „dovážela“, ale také s úspěchem „vyvážela“, když průběžně 

podepisovala dohody o kulturní spolupráci s celou „rodinou“ socialistických států, 

Československo nevyjímaje. Fakt, že hlavní metou spolupráce na poli kultury bylo 
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předpokládané „posílení světového tábora míru, demokracie a socialismu“161 není nutné 

rozsáhleji komentovat. 

3.3.2 Konec temnoty a nevědomosti 

Jedním z nejdiskutovanějších „albánských“ témat konce čtyřicátých let byla nízká 

úroveň vzdělávání a osvěty, respektive vysoká míra analfabetismu prezentovaná jako 

neblahé dědictví minulosti. Zveřejňované údaje o neuvěřitelných počtech negramotných se 

značně různily. Pohybovaly se v rozmezí 76 – 85 %. Podle jednoho z článků v RP žilo v 

některých krajích předválečné Albánii 98 % negramotných žen.162 

Za největší viníky tohoto neutěšeného stavu byli označováni Turci, bohatí statkáři 

a příslušníci buržoazie, kteří záměrně bránili šíření vzdělanosti mezi prostým lidem. 

Dalšími škůdci komplikujícími cestu za vysněným vzděláním byli vedle 

„kapitalistických agentů“, pod jejichž zhoubným vlivem se někdejší vzdělávací instituce 

nalézaly, také škodlivé „tlaky reakčních, katolických a islámských náboženských 

organizací“. V této souvislosti bylo opakovaně zdůrazňováno, že až teprve instalace 

„lidově-demokratického“ zřízení umožnila nejvyšším stranickým představitelům energicky 

převzít iniciativu a začít se zásadní reorganizací zaostalého vzdělávacího systému, včetně 

garance jeho důstojného financování ve výši 20 % objemu státního rozpočtu. Velká 

školská reforma kopírující sovětský vzor proběhla v roce 1946.  Během ní byl založen 

Institut pedagogických věd, od jehož posluchačů se očekávalo, že „ponesou pochodeň 

vzdělání další generaci“.163 

Tisk zmiňoval „stranické“ odhodlání skoncovat s negramotností, která měla být 

odstraněna do konce pětiletky, tedy do roku 1956.164 Pro obyvatelstvo ve věku od 12 do 40 

let byly organizovány kurzy, nad jejichž činností bděly ústřední a místní komise. „Není to 

tak snadné vysvětlit starému zemědělci, že se musí učit číst jako malé děcko“,165 a P. 

Courtade pokračuje: „Každý občan, který umí číst, bere na sebe morální závazek, že naučí 

číst svého souseda, přítele nebo příbuzného“. A dodává: „Ve které měšťácké demokracii 
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byste se setkali s něčím podobným“?166 J. Pilař popisoval Albánii té doby jako „jednu 

velkou školu, kde staří i mladí, na ulici, v továrně i na pastvě slabikovali z prvních knížek a 

těžkou rukou psali do linek první písmenka“.167 V srpnu 1951 se RP zmiňuje o 192 000 

nových čtenářích z řad dospělých.168 Boj proti negramotnosti lze bez nadsázky označit za 

výkladní skříň „nové, socialistické Albánie“. O úspěšné likvidaci analfabetismu svědčí 

článek z roku 1955, který uzavírá následující větou: „V Albánii je dnes již mnoho obcí i 

celých okresů, ve kterých není ani jediný občan, který by neuměl číst a psát“.169 

„Jaký zázrak se stal v Albánii za deset let!“170 

Vláda ALR, sdělovalo v roce 1951 RP, poskytuje stipendia stále vyššímu počtu 

žáků a studentů středních škol.171 Řada z nich odcházela za dalším vzděláním do SSSR 

nebo jiných zemí „lidové demokracie“. Veřejně se očekávalo, že „po svém návratu uplatní 

nabyté znalosti při výstavbě socialismu v Albánii“.172 V roce 1955 zahájilo na pražských 

vysokých školách převážně technického zaměření studium 27 mladých Albánců.173 

Koncem roku 1951 přineslo RP informace o otevření tří nových „vysokých 

učilišť“ - polytechnického, zemědělského a pedagogického.174 O dva roky později se 

albánské školství mohlo prostřednictvím RP pochlubit již sedmi vysokoškolskými 

instituty, na něž bylo zapsáno o 160 % více posluchačů než v roce 1952.175 V roce 1955 je 

opustilo prvních 148 absolventů.176 

Touha po vyšší kvalifikaci a specializaci rezonovala i mezi dělníky. Kromě 

nezbytné večerní univerzity marxismu-leninismu obohatila pestrou nabídku vzdělávacích 

možností také nově otevřená první dvouletá škola ruštiny, která byla pro albánské pracující 

příležitostí, „jak si osvojit jazyk pokroku a míru bez přerušení zaměstnání“.177 
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Za svého druhu vzdělávání lze pokládat aktivity vyškolených agitačních brigád, 

které působily především na albánském severu, kde pečovaly o zvyšování politické úrovně 

tamního, ideově zanedbaného obyvatelstva. Činily tak prostřednictvím přednášek 

o politických, hospodářských a kulturních otázkách.178 

Podle RP zasedlo ve školním roce 1953-54 do lavic sedmiletých škol o 25 % více 

žáků než v loni. Do konce pětiletky (1955) pak mělo být základní vzdělávání povinné pro 

všechny. Veřejnost byla ubezpečována, že velká péče je věnována nejen zajištění 

dostatečného počtu kvalitních učebních textů, ale také přípravě učitelů.179 Ti „vzorní“ se 

sešli na své první celostátní konferenci v Tiraně, kde si, jak uvedlo RP, předávali 

zkušenosti z oblasti uplatňování moderní pedagogiky.180 

Po léta vynakládané úsilí o zkvalitnění albánského školství bylo 16. září 1957 (o 

rok dříve než stanovil státní plán) korunováno slavnostním otevřením první albánské 

univerzity.181 Také RP o této nesporně zásadní události informovalo. Kromě počtu fakult, 

kateder a laboratoří se zabývalo složením pedagogického sboru, jehož podstatnou část 

tvořili, vedle albánských profesorů, také sovětští odborníci. Ti měli být zárukou „vysoké 

ideologické a vědecké úrovně univerzity“.182 

Do rezortu péče o mládež patří informace RP o zřizování letních táborů, v nichž 

tráví prázdniny tisíce pionýrů, kteří se „vyznamenali“ během školního roku.183 

Tiskem probíhaly zmínky, které naznačovaly, že o slovo se hlásila také albánská 

věda. Tento fakt potvrzuje článek týkající se proběhlé konference o albánském jazyce, 

kterou uspořádal Ústav věd v Tiraně. Byly zde projednávány otázky pravopisu, s cílem 

sjednocení severního (gegického) a jižního (toskického) dialektu do jednoho spisovného 

literárního jazyka.184 

Značné investice (podle RP až čtyřicetkrát větší než v roce 1938)185 do ochrany 

zdraví zaměstnanců, zejména do výstavby zdravotnických zařízení byly navrhovány 
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„lidovou“ vládou, garantovány „vyrovnaným“ státním rozpočtem a propagovány 

„svobodným“ stranickým tiskem. 

3.3.3 Kanun aneb tak pravil Lekö Dukagjin 

Pro utváření a pochopení charakteru albánské společnosti měly a stále mají 

zásadní význam nejrůznější tradiční zákoníky založené na přísných morálních principech. 

Na stránkách stranického tisku padesátých let se o jejich existenci nebo praktickém 

uplatňování mnoho nedozvídáme. Jednoduše nekorespondovaly s proklamovanými 

principy Nové Albánie, která si zakládala na prosazování moderních, socialistických 

hodnot. Literární prameny byly na informace tohoto druhu méně skoupé a alespoň ony 

částečně uspokojovaly čtenářovu zvídavost a zájem o tajemné tradice albánských horalů. 

Všichni autoři je zmiňovali, ale většinou je pouze propagandisticky využívali a stavěli do 

protikladu s budovatelskými úspěchy. Nezapomínali ani na albánskou mládež, když 

ujišťovali, že tyto hluboce zakořeněné zvyky už ji dávno neoslovují. 

Za nejrozšířenější zákoník je pokládán Kanun Leka Dukagjina, uplatňovaný 

především v severoalbánských oblastech. „Osoba Leka Dukagjina, současníka 

Skanderbegova, se ztratila v mlhách dávno uplynulých dob a je obestřena poetickým 

závojem pověstí,“ avšak jeho zákoník - Dukagjinův kánon - se časem rozšířil a platil téměř 

po celé Albánii.186 

Tento středověký soubor nepsaných právních norem, obyčejů a zvyků byl 

předáván z generace na generaci a nad jeho uchováváním a dodržováním bděly vesnické 

spolky. Rozsah a hloubka uplatnění tohoto kodexu byla ovlivněna nejen historickými a 

geografickými podmínkami příslušného kraje, ale především dobou, respektive formou 

státního zřízení, které zemi vládlo. Pomohl zachovat nejstarší tradice, svébytnost a identitu 

albánského národa a v izolovaných horských oblastech nahrazoval státní administrativu i 

trestní zákoník.187 O tomto díle, v němž je prý zakódována psychologie albánského národa, 

se však „lidové“ sdělovací prostředky téměř nezmiňovaly. 

Patrně nejatraktivnějším a literárně nejzpracovávanějším tématem albánského 

zvykového práva je krevní msta. I o ní však RP sledovaného období z pochopitelných 
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důvodů mlčí a z knih prosakují pouze ojedinělé zmínky. Základem tohoto právního 

institutu, který je vlastní rodovým společnostem, je morální právo a zároveň povinnost 

pomstít vraždu spáchanou na příbuzném či příslušníku klanu. Nevykonání takové pomsty 

je v dané společnosti cti zbavující, tedy v panujících poměrech téměř nemožné. Vražda je 

zde pokládána za kolektivní vinu celého rodu, díky čemuž může přerůst ve válku vzájemně 

znepřátelených rodin. Její následky poté pociťují celé generace. Pravidla provedení krevní 

msty přesně stanovuje jedna z knih Kanunu, přičemž tzv. Pána krve, tedy toho, kdo pomstu 

vykoná, vybere rada starších. Zastavení započatého procesu krevní msty nebo usmíření 

znepřátelených stran není vyloučeno, ale zpravidla k němu nedochází. Pokud ano, jde o 

velice dlouhý a komplikovaný proces. 

„Jak jen tady, v severní Albánii, dokázala poznamenat život, celý kraj!“ Tak 

v roce 1961 komentovali následky krevní msty slavní cestovatelé Zikmund a  Hanzelka, 

kteří Albánií projížděli cestou do Turecka. Psali, že osloveným Albáncům se na toto téma 

nechtělo mluvit, prý se styděli za svou minulost. „Krevní msta rozehnala lidi do samot 

kamenných staveb na vrcholcích kopců“. Těmto pevnůstkám bez dveří a schodů se říkalo 

kula. Muži do nich šplhali po provazových žebřících, které vytahovali za sebou. Vstupní 

otvor pak nepropustně zabarikádovali. „Jen tady se ďaksur (muž, který je na řadě) cítil 

relativně bezpečný. Často po celá léta nevyšel na denní světlo, neuměl číst ani psát, 

nepracoval. Čekal, kdy na něho dojde.“ V některých obcích padlo krevní mstě za oběť až 

čtyřicet procent mužského obyvatelstva. Tvrdý zákon však uznával výjimky. K jeho 

naplnění nesmělo dojít za války, po západu slunce, v době žní, nebo když se strojila svatba. 

Zákon se vztahoval jenom na muže. Ženám nebezpečí nehrozilo. Nerušeně žily 

v dřevěných nebo kamenných staveních nedaleko uvězněných mužů, staraly se o děti, o 

domácnost a bez pomoci mužských rukou dřely na polích. Proti krevní mstě nic nezmohly 

snahy osvícenců, ani Zogovy zákony. „Až teprve lidová vláda vyhnala hrůzu z albánských 

hor. Našla dost odvahy a lidé jí uvěřili.“188 Jak dokládají použité citace z knihy známých 

československých cestovatelů, na počátku šedesátých let se již o v minulosti tabuizovaném 

tématu krevní msty mohlo volně psát. 

„Kdysi zuřící krevní mstu rozdmychávali bejové a agové, hlavy místních rodů, 

kteří z ní těžili. Po odstranění feudálů a kulaků opanoval hory věčný mír, nebo-li besa“,189 
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představující základní kámen Kanunu. Jedná se o těžko vysvětlitelný pojem, který 

označuje nedotknutelnou osobní čest a zároveň neporušitelné přikázání každého 

albánského muže. Není třeba zdůrazňovat, že s něčím takovým se mohl Hodžův politický 

režim těžko ztotožnit. 

Jen velmi ojediněle a pouze telegraficky se oficiální tisk věnoval náboženské 

problematice. Nově dosazený metropolita albánské pravoslavné autokefální církve přislíbil 

již v roce 1949 naprostou loajalitu straně a vládě.190 Islám zmiňován nebyl. 

3.3.4 Albánské ženy – budovatelky socialismu 

Velmi diskutovaným a západní civilizací často kritizovaným prvkem albánského 

tribalismu je postavení žen v tamní společnosti. Ryze ekonomicky orientované a cit 

postrádající obyčejové právo jasně definuje společenské postavení ženy. Podle Kanunu je 

jejím celoživotním údělem tvrdá práce, plození dětí a bezvýhradná podřízenost manželovi, 

který ji může beztrestně fyzicky trestat. 

„Žena je žok, který plodí děti“. (Kanun) 

Pokud (nebo dokud) albánská žena neovdoví, je prakticky bezprávná. Není ji 

dovoleno svobodně si zvolit manžela, nesmí si sama obstarávat oblečení, nemůže dědit, 

nemá žádná práva nad vlastními dětmi. 

„Okrem somára nemal vari nik v Albánsku horší údel okrem ženy“. 191 

V patriarchálně orientované albánské kmenové společnosti si žena zasloužila 

respekt, úctu a postavení jedině tehdy, když se stala tzv. „přísežnou pannou“ a žila jako 

muž. Často to byla jediná možnost, jak se vyhnout nechtěnému sňatku nebo zachovat 

rodinný majetek. 

Je pochopitelné, že problematické postavení albánské ženy v rodině a společnosti 

nekorespondovalo s modelem socialistické ženy – matky, hrdinky, údernice či 

budovatelky, tak jak to vyžadovala oficiální socialistická propaganda. Hodžův totalitní 

režim tak stál před nelehkým úkolem, kdy musel tradiční pohled na ženy změnit a 

přizpůsobit jej (nejlépe) sovětskému vzoru. Reportáže a stránky dobového 

československého tisku přibližují střet mezi konzervativním, po staletí upevňovaným 
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pojetím ženské otázky a novou, revoluční úlohou současné pracující ženy, tedy prolínání 

protikladu mezi starým a novým, „mezi budovatelskou střízlivostí a orientálním 

kouzlem“.192 

Problematice postavení albánských žen se ve svém cestopise nevyhýbali ani Jiří 

Hanzelka a Miroslav Zikmund. V jedné ze svých reportáží uvedli, že na albánském 

venkově několikrát zahlédli následující scénu: „Dva pohybující se stohy sena, pod větším 

mezek, pod menším žena. Průvod uzavíral muž s hůlkou v ruce, který si pohvizdujíc, klidně 

vykračoval“.193 

„Trpěl-li albánský lid, pak albánské ženy dvojnásob“ napsal v roce 1950 Ladislav 

Mňačko. Podle jeho názoru degradoval ženy islám. „Pes, kůň nebo meč měl pro 

škipetarského bojovníka větší cenu“. 194 

Také Václav Jaroš vnímal těžký úděl žen jako dědictví dlouhé turecké nadvlády. 

Albánky popsal jako velmi pracovité, s celoživotní starostí o děti, domácnost a 

hospodářství, ale také jako „bezprávné otrokyně svého pána, kus jeho majetku“.195 

Jiní publicisté se soustředili spíše na vnější popis. Prezentaci nelehkého života 

albánských dívek a žen doplňovali žánrovými obrázky plachých vesničanek, které 

popisovali jako bosé venkovanky s havraními vlasy zastřiženými nízko nad očima do 

ofiny, oděné do několika nestejně dlouhých sukní a pestrobarevných blůz. Šíje a ruce 

bohatě ověšené věnci řetízků s umně tepanými ozdobami a mincemi.196 „Co žena, to 

originální numismatická sbírka. Jakmile se dají do pohybu, všechna ta lesklá cingrlátka a 

šňůry penízků se na nich rozezvoní jako ve stříbrotepeckém krámku“.197 Někteří se setkali s 

ženami, které měly přes hlavy ladně přehozené závoje, někdy také barevné punčochy, které 

doplétaly nezahálejíce cestou na bazar. „Při návratu z města pak s elegancí vlastní 

antickým dívkám nesly na hlavách amfory i nakoupené zboží“.198 Pierre Courtade 

popisoval starší ženy, „pohybující se tržištěm jako stín“, kterým islám předepisoval nošení 

plandavých kalhot s širokými nadutými nohavicemi staženými u kotníků a černý závoj, 
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přišitý k hornímu okraji černého šátku. Jím si zahalovaly černooký obličej, když šel kolem 

cizinec.199 Obecně byl ve druhé polovině padesátých let tzv. čarčaf, zjednodušeně řečeno 

závoj, který ženám zakrýval tvář, pokládán za pozůstatek minulých dob. Již na sjezdu 

albánské mládeže v roce 1949 přednesla jedna z delegátek svůj projev, ve kterém ostře 

kritizovala některé oblasti, které dosud setrvávají v zajetí starých, nesmyslných, ba přímo 

zločinných předsudků. „Naše žena si vydobyla svobodu těžkými oběťmi, proto není možné, 

aby se jí upírala. Strhněte černý závoj jako poslední zbytek tmářství v naší zemi, odstraňte 

hanbu Albánie“!200 V RP se psalo: „Když jsme míjeli albánské ženy, pozvedaly obyčejně 

své závoje. Zvědavost byla na obou stranách, vítězila nad starými obyčeji“.201 „Ještě 

v roce 1956 jsem viděl v městě Škodře několik žen se závojem. O deset měsíců později, když 

jsem Albánii navštívil podruhé, nenašel jsem již ani jednu.“ Autor tohoto příspěvku také 

připomněl slavnostní otevření farmaceutické továrny, především jejího kosmetického 

oddělení, kde se začaly vyrábět první albánské rtěnky. „Jak velký převrat v životě 

albánských žen, představovala tato malá červená tyčinka“.202 V této souvislosti lze 

ocitovat úryvek z  měsíčníku Lidé a Země. O civilizační proměně jihoalbánských žen zde 

jeho pisatel uvedl: „Místní ženy nosí dlouhé sukně. Mnohé mohamedánky chodí dodnes 

zahaleny od hlavy k patě ve vybledlém černém šatě. Jen některých se již natolik dotkla 

civilizace, že místo roušky přes ústa mají nalíčené rty.“203 

Jistě zasloužený prostor, a to především v literatuře a poezii, byl věnován matkám 

padlých bojovníků. 

„...Ten prapor vyšívaný slzami mé matky…“204  

Přišla-li albánská žena o bojujícího syna, stala se tzv. „Matkou Škipetarů“. Šlo 

o prastarý zvyk, který byl zachováván ve všech kruzích albánského lidu. Taková matka 

neplakala, utrpěla ztrátu, ale jejími syny byli nyní všichni Albánci. Oblékla se do smutku a 

úcty. Všude, kam přišla, měla přednost. Za urážku matky v boji zabitého byl v minulosti 

trest smrti.205 

                                                

199 COURTADE, P., c. d., s. 17. 
200 MŇAČKO, L., c. d., s. 149. 
201 TVAROH, P.: Albánie vykročila levou. In: Rudé právo. 30. 7. 1950, roč. XXX.,  
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„...Vy matky hrdinské, vy neznajíce oddech... až srdce puká a nemůže se smířit, vy jste nás 

učily do cíle přesně mířit“.206 

Podobně držely smutek dcery svých zemřelých nebo padlých otců. Podle 

patriarchálních zvyků jej mohly odložit teprve tehdy, až je potká nějaká veliká radost.207 

Zatímco tradiční Albánie byla k vidění především v horách a na venkově, za 

tehdejšími ženami dneška museli novináři, reportéři a spisovatelé jinam. Do měst, do škol, 

na úřady, na stavby a především do továren. 

Tam všude bylo lze najít ženy, které již nebyly bezprávnými členy společnosti. 

Ústavou z roku 1946 jim byla dána možnost praktického uplatnění ve všech odvětvích 

hospodářského, politického a kulturního života. V tisku se čas od času objevovaly 

statistické údaje, optimisticky informující o rapidním nárůstu zaměstnanosti albánských 

žen. Podle nich bylo v roce 1938 v Albánii zaměstnáno pouze 668 žen, zatím co roku 1951 

již více než 40 tisíc Albánek. Na předních místech budování průmyslu a v dolech bylo 

tehdy do práce zapojeno na 2 700 údernic, ve stavebnictví 1 200. Zástupy albánských žen 

postupně získávaly specializace v nejrůznějších školách a kurzech, aby pak s úspěchem 

zastávaly místa odborných pracovnic. V oboru veřejného zdravotnictví tvořily ženy 

počátkem padesátých let již 40 % odborného personálu. V oblasti školství a kultury bylo 

v té době zaměstnáno na tři tisíce žen, tedy čtyřikrát více než před válkou. Albánské ženy, 

uvedlo RP, našly svá uplatnění i na důležitých místech státní správy, v lidových radách, 

v soudních síních i v lidovém shromáždění. Narůstající počet žen zapojených do budování 

socialismu dával tušit, že budou stále aktivnější i na poli boje za světový mír.208 

Také v textilkách přibývalo (vzorných) pracovnic. „Ještě před několika lety“, 

komentovalo RP, „chodily zahalené v závoji a kromě domácnosti je nic nezajímalo. U 

stavů se rychle zapracovaly a zakrátko byly nejen údernicemi, ale také bojovnicemi za 

myšlenky socialismu a udržení světového míru“.209  Před osvobozením nebylo ani 

pomyšlení na to, uvedl J. Pilař, že by žena mohla být ve vedení závodu. Po válce už to byl 
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poměrně častý jev. Ředitelka skadarské textilky řekla na adresu ALR a ASP: „Jsem vděčna 

zemi a straně za to, že mi ukázala cestu, po níž lze dojít k spokojenému životu“.210  

P. I. Mančcha: „V prosinci 1945, kdy Demokratická fronta dosáhla naprostého 

volebního vítězství, byly do albánského zákonodárného orgánu poprvé voleny ženy“.211 L. 

Mňačko v roce 1950: „Od schválení ústavy se mohou usměvavé, radostné a svobodné 

Albánky věnovat plně svým posláním. Zaujaly rovnocenná místa ve společnosti a i ve 

vztazích s muži a to podle zákona i v praktickém životě. Začaly budovat, organizovat a 

vychovávat.“212 V tom všem spatřovalo RP důkaz toho, že „Albánie překračuje celá 

staletí“.213 

Média této doby vytvářela dojem, že politická a veřejná angažovanost albánských 

žen se stala nezastupitelnou. Každoročně se v rámci oslav MDŽ organizovala masová 

shromáždění tiranských oslavenkyň a po celé Albánii pak nejrůznější schůze, přednášky a 

besedy ve znamení zvýšeného boje za mír.214 Na MDŽ, 8. března 1960 otiskla redakce RP 

dopis albánské soudružky, v němž přiblížila život pracujících žen v ALR. Uvedla, že přímo 

ve výrobě jich pracuje už na 40 tisíc. „Práce je věcí cti každé albánské ženy. Hrdinky 

socialistické práce jsou vzorem ostatním ženám pracujících pro rozkvět své vlasti“.215 

Ve výstižně nadepsaném článku „Albánská žena pomáhá budovat svou vlast“ se 

zájemci o tuto problematiku dočetli, že Albánky, které v minulosti neměly žádná práva, se 

za lidové vlády stále odhodlaněji zúčastňují výstavby socialismu. Staly se z nich plně 

kvalifikované pracovnice nejrůznějších oborů. Informace o jejich nadprůměrném 

pracovním nasazení byly každodenní součástí tiskových zpráv i nejrůznějších 

propagačních materiálů. Také RP zveřejňovalo povzbudivé budovatelské údaje tohoto 

druhu. Pro ilustraci uvádím některé z nich: „ Mladé tkadleny-údernice z tiranského 

textilního kombinátu pracují současně až na 16 stavech a plní na 295 procent - Ženy z 

tabákové továrny ve Skadaru pracovaly v srpnu 1952 již podle plánu na březen 1953 - 

Ženská traktorová brigáda v Korči dosáhla významných úspěchů nejen při jarních pracích, 
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ale také při žních vysoko překročila plán“.216  V roce 1954 prý nosilo hrdý titul - 

„Stachanovka“ již 640 žen.217 

Novinové články informovaly nejen o ženách pracujících, ale také o albánských 

ženách bojujících. Popisovaly zejména jejich korespondenční aktivity, ve kterých 

prezentovaly své protiválečné postoje. Na konferenci žen, která se konala v únoru 1950 

v Tiraně, její delegátky jednomyslně odsoudily válečné přípravy imperialistů a vyslovily 

svou solidaritu s bojem za svobodu, který vedou ženy v kapitalistických zemích.218 

O měsíc později zaslaly manželky národních hrdinů dopis albánskému Výboru obránců 

míru, ve kterém vysvětlily, proč ony učiní vše proto, aby byl zachován mír. „Jen v míru 

mohou naše děti uskutečňovat to, zač jejich otcové a jiní albánští hrdinové položili své 

životy, mohou budovat socialismus“.219 O dva roky později zaslal Svaz albánských žen 

telegram Spojeným národům, v němž vznášely protest proti americkému vedení 

bakteriologické války v Koreji.220 

Lidová vláda, ubezpečoval své čtenáře P. Courtade, si od počátku uvědomovala, 

že „nejvzácnější hodnotou socialistické Albánie je člověk“.221  Proto již v zárodcích 

budování vlasti, jak se objevilo v několika zdrojích, projevovala ženám-matkám 

zaslouženou vděčnost. Vyznamenávala matky s početnými dětmi a poskytovala jim 

peněžité podpory. Lidové shromáždění oceňovalo jejich zásluhy udělováním Řádu 

mateřské slávy a Medailí matky. Byly budovány nové moderní porodnice, zřizovány jesle, 

mateřské školy a útulky. 

Za národně osvobozeneckého boje se utvořil a v poválečném období upevnil Svaz 

albánských žen. Na počátku roku 1950 bylo v jeho řadách 246 000 členek. Jeho úloha 

v zapojení žen do aktivní účasti na albánském politickém a hospodářském životě byla 

označována za zásadní. Svaz vydával časopis „Nová Albánka“. Funkci předsedkyně po 

řadu let zastávala členka ÚV ASP Nedžmie Hodžová.222 
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Socialismus dal ženám možnost využít svých práv prakticky. V životě albánské 

ženy se odehrála skutečná revoluce. Ještě nedávno, uvedl ve své knize V. Jaroš, „žila 

albánská žena ve velké nevědomosti. Málokterá měla alespoň základy všeobecného 

vzdělání, většina byla negramotná. Dnes je tomu jinak. Dívky se ve školách učí spolu 

s chlapci. Dokonce i prosté ženy horalů v severní Albánii se naučily číst a psát. Ženy 

studují na středních školách i na univerzitě“.223 RP: „Albánská žena již není otrokyní! Jako 

rovnoprávný člen společnosti kráčí vedle muže a bojuje za mír, štěstí a lepší život svých 

dětí“.224 

3.3.5 Albánským sportem 

Albánské tělovýchově československý tisk příliš pozornosti nevěnoval. Tím 

hlavním důvodem byla pravděpodobně skutečnost, že tehdejší doba žila zásadnějšími a pro 

budování socialismu nosnějšími tématy. Ostatně krátké novinové zprávy dávaly tušit, že 

ačkoliv albánský sport nepostrádal předválečnou tradici, nebyla jeho úroveň příliš vysoká a 

masovost mimo větší centra diskutabilní. RP nejčastěji nabízelo dílčí výsledky 

sportovních, především fotbalových utkání nebo informovalo o zpravidla symbolické 

účasti albánských borců na sportovních podnicích spřátelených „lidově-demokratických“ 

zemí. Nezapomínalo však zdůrazňovat, že po vzoru sovětské tělovýchovy nastupuje 

albánský sport vítěznou cestu. 

První „sportovní“ zmínka se v RP objevila v prosinci 1948. Rumunské fotbalové 

mužstvo Dynamo Bukurešť tehdy v rámci oslav 69. narozenin generalissima Stalina 

sehrálo vítězné přátelské utkání s „Partizanem“ - reprezentačním týmem albánské armády. 

Dalším důkazem nezbytné politické angažovanosti tehdejších sportovců je fakt, že po 

skončení utkání položili rumunští fotbalisté, v doprovodu diplomatů obou zemí, věnce u 

hrobů významných albánských komunistů a v Lapidáriu hrdinů na tiranském hřbitově.225 

O rok později přinesl denní tisk informaci, že tělesná kultura a sport se za 

posledních pět let od osvobození Albánie značně rozšířily. Psalo se o 50 000 pracujících 

z měst a venkova, kteří se prý věnují 27 druhům různých sportů. Sportem už se prý 

nezabývá jen hrstka bohatých Albánců, jako tomu bylo dříve. Masová činnost v tělesné 
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výchově se v Albánii stala obvyklým jevem. Různých závodů a sportovních manifestací se 

zúčastnilo 113 000 žáků. Desítky tisíc dospívajících dětí se aktivně zapojilo do různých 

sportovních odvětví. Článek srovnával sportovní podmínky před válkou a po ní. Stát 

významně navýšil finanční prostředky na rozvoj tělesné kultury, výrazně se zvýšilo 

množství sportovních hřišť, stadionů a tělocvičen, přičemž ty starší byly modernizovány. 

Podle sdělení RP také zásadně stoupl počet instruktorů a cvičitelů.226 

Sport se pozvolna stával i společenskou událostí. Počátkem roku 1950 se v Tiraně 

konalo slavnostní rozdílení cen a diplomů nejúspěšnějším sportovcům a nejlepším 

tělovýchovným sdružením Albánie. Zástupci výboru pro tělesnou výchovu a sport předali 

ocenění jednotlivým sportovcům i sportovním sdružením.227 

Naprostá většina článků, z nichž se sportovní fanoušci dozvídali své informace, 

měla podobu krátkých zmínek, které poskytovaly jen základní informace. Tak tomu bylo i 

v případě zpráv o konání mistrovství Albánie ve vzpírání družstev228  nebo o průběhu 

fotbalové soutěže o Pohár Albánské republiky.229 

Ojedinělou byla zpráva RP o zimním sportování v albánských horách. Příznivé 

sněhové podmínky v horských oblastech nedaleko Korči umožnily uspořádání lyžařských 

závodů. Na startu se objevili sportovci z řad lidové armády a ústavů pro tělesnou výchovu, 

kteří toto klání absolvovaly v rámci přípravy na nadcházející lyžařské mistrovství 

Albánie.230 

Pod heslem „Za obranu míru“ se konal cyklistický závod Kolem Albánie. O tom, 

že se tento sport na počátku padesátých let ještě zdaleka netěšil masovosti, svědčí 

informace o počtu zúčastněných: První etapy, která vedla z  Tirany do Skadaru, se 

zúčastnilo patnáct závodníků.231 

Důkazem prorůstání politiky a sportu byl dopis albánské výpravy „fotballistů“ 

adresovaný redakci RP, v němž se mimo jiné psalo: „Jsme šťastni v té Praze, kde pracují 

nejvýznamnější funkcionáři KSČ v čele s vaším presidentem Klementem Gottwaldem. 

Protože Titovští fašisté ve službách amerických imperialistů nepovolili albánským 
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fotbalistům přejezd jugoslávského území, museli všichni podstoupit dlouhou desetidenní 

cestu. Věrní agenti Wall Streetu, oddaní služebníčci Tita, Rankoviče a dalších nemohli 

však zakázat albánským reprezentantům navštívit bratrské Rumunsko, Maďarsko a 

Československo. Rovněž nemohli zamezit všem projevům nejupřímnějšího přátelství, 

spojenectví a společného boje za mír. Stojíme všichni v táboře míru a pokroku vedeného 

nepřemožitelným Sovětským svazem a v této bratrské družbě dosáhneme všichni dějinného 

vítězství“, ujistili dále albánští sportovci. Nadcházející utkání označili za manifestaci 

velkého přátelství a spojenectví a za přehlídku sportovní vyspělosti obou národů. Jak 

informoval šéfredaktor sportovní redakce listu Bashkimi, „rozmach tělovýchovy a sportu, 

jaký Albánie v posledních letech prodělala, je přímo gigantický“.232 Zmíněný fotbalový 

zápas ČSR - Albánie byl historicky prvním střetnutím těchto národních mužstev. Odehrál 

se na Strahově před zraky 45 000 diváků a jeho slavnostní ráz umocňovala přítomnost řady 

významných osobností politického života. Technicky slabší albánské mužstvo prohrálo 3:0 

a diváci se shodli na tom, že rozdíl mohl být ještě vyšší.233 

Další články dokumentují nejen již zmiňovanou všudypřítomnou politickou 

angažovanost, ale také nezpochybnitelný nárůst spektra sportovních aktivit provozovaných 

albánskými sportovci. V polovině října byl v Tiraně zahájen II. Albánský kongres míru. Na 

jeho počest uspořádali albánští sportovci „Štafetu míru,“ která postupně proběhla všemi 

městy země a po návratu do Tirany předala kongresu poselství albánského lidu.234 V rámci 

„Měsíce albánsko - sovětského přátelství“ se v několika albánských městech konaly 

lehkoatletické závody. V Tiraně byly také sehrány zápasy v kopané a v odbíjené.235 

„Tříkrálové“ vydání RP přineslo krátkou, telegrafickou zprávu o albánských 

„rohovnících“,236 kteří se po dvouměsíční přípravě ve cvičném táboře odjeli utkat ke svým 

černomořským přátelům do bulharské Sofie.237 

V lednu 1951 přetisklo RP článek, ve kterém ATA rekapitulovala uplynulý 

tělovýchovný rok. Ten přinesl albánskému sportu pozoruhodné úspěchy. Byla překonána 

řada předválečných rekordů v mnoha sportovních odvětvích a dosaženo vynikajících 

                                                

232 Dopis albánské výpravy footballistů redakci Rudého práva. Rudé právo. 17. 9. 1950, 
roč. XXX, č. 221, s. 8. 
233 Československo porazilo Albánii 3:0. Rudé právo. 19. 9. 1950, roč. XXX, č. 222, s. 4. 
234 Štafeta míru albánských sportovců. Rudé právo. 12. 10. 1950, roč. XXX, č. 242, s. 6. 
235 Albánským sportem. Rudé právo. 18. 10. 1950, roč. XXX, č. 247, s. 6. 
236 o boxerech, (pozn. aut) 
237 Krátce ze světa. Tirana. Rudé právo. 6. 1. 1951, roč. XXXI, č. 4, s. 6. 
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výsledků v  nově zavedených disciplínách. Největšími pokořiteli rekordů byli vzpěrači, 

lehcí atleti a plavci. Také v ostatních oborech bylo dosaženo dobrých výkonů.238 

Dalším významným sportovním počinem, o kterém informovalo RP bylo 

rozhodnutí komitétu pro tělesnou výchovu a sport při radě ministrů. V červenci 1951 byla 

v ALR založena soutěž o odznak zdatnosti. Podle zkušeností sovětské „fyskultury“ a podle 

vzoru soutěže „Gotov k trudu i oboroně“ (Připraven k práci a obraně) byla udělováním 

tohoto odznaku zahájena nová etapa na cestě k masovému rozšíření tělovýchovy a sportu 

v řadách pracujících a mládeže. Soutěž byla zahájena v září, v rámci „Měsíce albánsko-

sovětského přátelství“, první odznaky se udělovaly 8. listopadu, v den desátého výročí 

založení ASP.239 

O rok později bylo jako součást oslav osmého výročí osvobození Albánie 

Sovětskou armádou od fašistických okupantů odehráno mezistátní fotbalové utkání mezi 

albánskou reprezentací a československým mužstvem S. ČKD Stalingrad. Bylo to první 

utkání našich fotbalistů v Albánii. Na tiranském stadionu Kemala Stafy se sešlo 35 000 

diváků, mezi nimiž nechyběly vzácné návštěvy - členové vlády ALR v čele s jejím 

předsedou armádním generálem Hodžou, delegace ze SSSR a dalších zemí lidové 

demokracie včetně hostů z Československa. Na značně rozměklém terénu, neodpustila si 

kritickou poznámku redakce RP, zvítězili albánští reprezentanti 3:2. V dalším utkání byl 

pražský tým úspěšnější. Vybrané mužstvo albánských odborů „Puna“ zdolal 2:1.240 

Sportovně pojaté oslavy se nesoustředily jenom na kopanou. Jen pro zajímavost uvádím, že 

v marathónském běhu z Tirany směrem na Drač a zpět zvítězil v konkurenci dalších 27 

startujících československý běžec J. Šourek s náskokem 30 minut před druhým v pořadí.241 

Po návratu z Tirany uspořádali sportovci ČKD-Stalingrad besedu o Albánii, které 

se kromě nich zúčastnil i vedoucí delegace, ministr stavebních hmot dr. Kyselý, primátor 

hlavního města Prahy dr. Vacek a další hosté. Účastníci zájezdu zde vylíčili své bohaté 

zážitky z návštěvy země přátel. Navštívili zde mimo jiné pracující v textilní továrně a 

setkali se s albánskou mládeží. V průběhu večera vystoupil laureát státní ceny Soubor 

                                                

238 Úspěchy albánského sportu v roce 1950. Rudé právo. 10. 1. 1951, roč. XXXI, č. 7, s. 4. 
239 Albánie zavádí odznak zdatnosti. Rudé právo. 11. 7. 1951, roč. XXXI, č. 161, s. 6. 
240 Vítězství fotbalistů S. ČKD-Stalingrad v Tiraně. Rudé právo. 16. 12. 1952, roč. XXXII, 
č. 335, s. 6. 
241 První utkání našich fotbalistů v Albánii. Rudé právo. 30. 11. 1952, roč. XXXII,  
č. 320, s. 6. 
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mládeže ČKD-Stalingrad a albánský studentský soubor. Poté byl promítnut barevný film 

„Sedm tisíc kilometrů Evropou,“ který na zájezdu natočil účastník výpravy K. Novák.242 

Krátké zamyšlení nad rozvojem albánského sportu nabídlo RP koncem roku 1953. 

Jeho autor v něm uvedl, že před druhou světovou válkou se nedalo o rozvoji sportu 

v Albánii vůbec mluvit. Zaostalá země neměla podmínky k budování tělovýchovy. Teprve 

po válce začala lidová vláda všemožně podporovat sport jako součást kulturního rozvoje 

země. Následovala čísla, která byla dostatečně výmluvná a potvrzující. Před válkou bylo v 

Albánii 23 sportovních klubů, s asi 1200 členy. Devět let po osvobození se mohl albánský 

sport pochlubit 1300 družstvy s 58 000 organizovanými sportovci. I v krajích, kde 

donedávna vůbec nevěděli, co sport je, bylo v několika málo letech vytvořeno na 500 

tělovýchovných družstev, v nichž bylo organizováno kolem 17 000 sportovců. Nově se 

sportu začaly věnovat také ženy. Zoufalý stav předválečných sportovišť byl minulostí. 

V lidové Albánii bylo vybudováno 800 sportovních středisek zahrnujících stadiony, 

plavecké dráhy, sportovní haly apod. O vzestupu albánského sportu na počátku padesátých 

let svědčilo několik vítězství albánského fotbalového mužstva v mezistátních střetnutích, či 

účast albánských cyklistů a volejbalistů v mezinárodních závodech a turnajích.243 Mezi 

uvedené úspěchy jistě patřilo  i povedené vystoupení tiranských fotbalistů na hřišti 

Spartaku Stalingrad. Za umělého osvětlení zde Albánci, vynikající rychlostí a pohotovou 

střelbou porazili v srpnu 1956 domácí družstvo 3 : 2.244 

O snaze lidové vlády poskytnout domácím sportovcům co nejširší záběr 

sportovních disciplín svědčily rovněž aktivity na albánských palubovkách. Koncem roku 

1956 hostila ALR družstvo sovětských košíkářů z Ústředního sportovního klubu 

ministerstva obrany. Byla sehrána dvě přátelská utkání, v nichž přesvědčivě zvítězili 

basketbalisté SSSR.245 O rok později se albánské basketbalové mužstvo zúčastnilo 

mistrovství Evropy v bulharské Sofii. Navzdory tomu, že v bojích o postup do finále 

podlehlo československému výběru, vynikalo rychlostí. Jejich techniku a taktiku však 

odborníci hodnotili jako slabší.246 

                                                

242 Čs. representanti z ČKD - Stalingrad hovořili o Albánii. Rudé právo. 7. 2. 1953, 
roč. XXXIII, č. 38, s. 4. 
243 Rozvoj sportu v Albánii. Rudé právo. 9. 12. 1953, roč. XXXIII, č. 342, s. 4. 
244 Praha -Tirana 2:3. Rudé právo. 5. 8. 1956, roč. XXXVI, č. 217, s. 6 
245 Krátce ze sportu. Rudé právo. 3. 12. 1956, roč. XXXVI, č. 337, s. 4. 
246 Československo si zajistilo účast ve finále. Rudé právo. 22. 6. 1957, roč. XXXVII, 
č. 172, s. 6. 
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Podle oficiálních zpráv si v Albánii padesátých let získal sport širokou oblibu ve 

všech vrstvách albánského obyvatelstva. Ve sportovních aktivitách pochopitelně vynikala 

především albánská mládež. To potvrdila nejen její účast na mezinárodních hrách mládeže, 

které se v létě 1957 konaly v Moskvě,247 ale především tiranská celostátní spartakiáda 

albánských sportovců, která proběhla v říjnu 1959. V jejím průběhu se uskutečnily 

vrcholné soutěže v lehké atletice, kopané, košíkové, odbíjené, boxu, zápase, ve vzpírání a v 

dalších sportech. Nejen tomuto slavnostnímu zahájení dodala lesk přítomnost prvního 

tajemníka ÚV ASP Envera Hodži.248 

                                                

247 Třetí den mezinárodních her mládeže v Moskvě. Rudé právo. 1. 8. 1957, roč. XXXVII, 
č. 212, s. 4. 
248 Spartakiáda v Tiraně zahájena. Rudé právo. 6. 10. 1959, roč. XXXIX, č. 277, s. 4. 
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4 Závěr 

V předložené diplomové práci je shrnuto mé několikaleté úsilí o analýzu způsobu, 

jakým česká tištěná média informovala o dění v Albánii v letech 1948 - 1962. 

Text prezentuje především oficiální informace, které se do českého prostředí 

dostávaly zpravidla ve formě zavádějících a realitu idealizujících zpráv, které procházely 

důmyslnou a účelovou selekcí. 

Ve snaze o co nejobjektivnější reflexi jsem do pramenného průzkumu zařadil tři 

vybraná periodika a devět dobových knižních titulů. Za nejvydatnější a zároveň nejcennější 

zdroj využitelných informací lze jednoznačně pokládat Rudé právo, které jsem podrobil 

nejdetailnějšímu a časově nejnáročnějšímu studiu. 

Patnáct ročníků sledovaného období představovalo přibližně 4 500 jednotlivých 

čísel a bezmála 23 000 stran textu, které nabídly asi 1 400 relevantních článků. 70 % 

příspěvků reflektovalo politické dění a mezinárodní vztahy, 1/5 zpráv seznamovala 

s hospodářskou problematikou a každá desátá zmínka byla věnována albánské společnosti. 

Asi čtyři sta zveřejněných zpráv mělo podobu krátkých, telegraficky pojatých sdělení, 

objemnějších nebo rozsáhlejších reportáží a komentářů byly jen desítky. 

Množství článků v jednotlivých letech kolísá a nijak, s výjimkou let 1961-1962, 

nekoresponduje s politickým děním. Nejvýrazněji na stránkách RP rezonovala Albánie v 

roce 1950, kdy se v tomto Ústředním tiskovém orgánu KSČ objevilo na 160 zpráv. 

Informačně nejsubtilnějším byl rok 1962 s pěti uveřejněnými příspěvky. 

Otištěné články byly až do druhé poloviny padesátých let jen zřídka původní. 

Redakce RP se musela spoléhat na spřátelené agentury, zejména ATA a TASS. U řady 

příspěvků nebyl jejich zdroj uveden vůbec, jména autorů se objevovala ojediněle. Za 

významnějšími událostmi byli do ALR delegováni zvláštní zpravodajové, později ČTK 

využívala svých stálých balkánských zpravodajců. 

Komentována byla především politická a mezinárodní situace. RP tomuto tématu 

věnovalo téměř devět set příspěvků. Většinou šlo o články podléhající dobové, spolehlivě 

fungující šabloně, která vedle demonstrace ideologického souznění, kolektivní 

spokojenosti, budovatelského nadšení a pracovních úspěchů albánského lidu, také 

opakovaně představovala ALR jako nejmladšího, ale právoplatného člena početné rodiny 

socialistických států. 
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Vedle zpravodajské šedi poplatné své době se však objevovaly i reakce na zásadní 

problémy. Na konci čtyřicátých let se největší pozornosti tisku těšily zostřující se vztahy 

s Jugoslávií. RP zveřejňovalo kritické výpady vůči vedení KSJ, obvinění bělehradských 

předáků z protialbánské činnosti i četné projevy loajality nejvyšších představitelů Albánie 

vůči Moskvě. 

Na články, které poněkud opožděně seznamovaly s nelítostným vnitrostranickým 

duelem uvnitř ALR, plynule navazovaly informace o procesech se „zrádci albánského 

národa“ a trestech, kterých se jim dostalo. 

Značný prostor byl věnován albánskému boji s vnějšími nepřáteli. Ochotně byl 

ventilován především ostrý, protibělehradský kurz. Naprostá většina tehdy uveřejňovaných 

zahraničně-politických příspěvků přinášela monotematické články popisující incidenty na 

severoalbánských hranicích, za jejichž iniciátora byla jednoznačně označována Titova 

Jugoslávie. Na tyto události RP uveřejňovalo také zahraniční, „lidově-demokratické“ 

ohlasy spřátelených deníků. 

Mezi léty 1950-1953 byly otištěny desítky stereotypních článků, které 

československou veřejnost neúnavně zásobovaly informacemi o dalších a dalších 

pohraničních incidentech, zneškodněných špionech, protestních nótách a „spravedlivých“ 

trestech pro dopadené diverzanty. 

RP monitorovalo i snahy o normalizaci albánsko-jugoslávských vztahů. 

Prezentovány byly především albánské promírové iniciativy, které se objevovaly i 

ve veřejných projevech nejvyšších představitelů ALR. 

Až do poloviny roku 1957 se o pohraničních konfliktech neobjevila jediná 

zmínka. V éře pokusů o připoutání Jugoslávie k východnímu bloku nebyly zprávy tohoto 

typu žádoucí. Období „oteplování“ vztahů s Bělehradem ponechal tisk takřka bez 

povšimnutí. 

V rétorice RP lze od poloviny padesátých let zaznamenat zřetelnou změnu. 

Pozvolna se vytratila někdejší příkrost a agresivita, novináři volili smířlivější tón. Snaha o 

naplnění sovětské zahraniční politiky mírového soužití, byla patrná zvláště poté, co v 

květnu 1955 Chruščov navštívil Bělehrad a oficiálně ukončil protijugoslávskou kampaň. 

Reálnou hrozbu pro Hodžův režim představoval také vnitřní konflikt v sousedním 

Řecku. Albánsko-řecké incidenty a spory o severní Epirus z konce čtyřicátých a v  menší 

frekvenci z  let padesátých, reflektovalo RP více než čtyřmi desítkami článků. 
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O „agresorovi“ nebylo pochyb, zvláště po neúnavném zveřejňování albánských protestních 

nót, adresovaných významným představitelům OSN. Následovaly procesy, o nichž RP 

informovalo osvědčenou, jiný výklad nepřipouštějící formou. I tehdy tisk náležitě 

propagoval nejen Hodžovy neustávající „mírotvorné snahy“, ale také odmítavé reakce 

řecké vlády. Na konci páté dekády se zmínky o střetech s řeckými „monarchofašisty“ 

objevovaly jen výjimečně. 

V letech 1949-1953 věnovalo RP nepřehlédnutelný prostor reakcím na nepříliš 

úspěšné anglo-americké diverzní operace probíhající na albánském území. Další, 

albánskému „lidovému“ režimu nepřátelskou činnost, přibližoval československý tisk 

prostřednictvím celé řady článků, které obsahovaly nejrůznější obvinění, protestní nóty, 

informace o procesech i propagandistické komentáře k následně vynášeným rozsudkům. 

Ve druhé polovině padesátých let četnost novinových zpráv informujících o 

„imperialistických provokacích“ výrazně poklesla. Objevovaly se dokonce zmínky, které 

dokládaly zmírňující se napětí. 

Problematika vnějších nepřátel pochopitelně, více či méně, rezonovala i ve 

zdrojích literární povahy, které přišly na trh v první polovině padesátých let. V těch, které 

byly vydávány na konci dekády, se toto téma neobjevovalo. 

Mimořádnému zájmu se v roce 1959 těšila návštěva stranické a vládní delegace 

SSSR v čele s N. S. Chruščovem. Obsáhlé reportáže a četné články zahrnuly 

československou veřejnost obligátními frázemi, které idealizovaly tehdejší problematické 

vztahy mezi Tiranou a Moskvou. Ubezpečovaly nejen o shodných postojích 

k vnitropolitickým událostem a k situaci v mezinárodním dělnickém hnutí, ale také 

o jednotě názorů ve všech projednávaných otázkách. Z komentářů prosvítala až přehnaná 

snaha o vylíčení sovětské vstřícnosti vůči ALR i neúnavné úsilí sovětského vůdce 

o odlehčení třecích ploch. 

Pozornosti RP neunikl ani IV. sjezd ASP, který se konal v únoru 1961. Přesto, že 

zveřejněné články z jeho průběhu nepřesáhly fádní rámec zavedené komunistické 

frazeologie, výrazně kontrastovaly s první veřejnou kritikou sovětské politiky, které se 

Hodža dopustil na moskevské poradě komunistických stran konané v listopadu 1960. 

O tomto incidentu, ani o jeho gradujícím průběhu, sdělovací prostředky přirozeně 

neinformovaly. Roztržka mezi SSSR a Albánií a následné přerušení diplomatických styků 

muselo československé čtenáře přinejmenším překvapit. 
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Zpočátku tyto mimořádné události RP reflektovalo jen několika málo zprávami, 

které sledovaly výhradně ideologický rozměr konfliktu. První byly převzaty ze sovětského 

tisku, československé stanovisko se objevilo až s několikadenní prodlevou. Později, patrně 

v souvislosti s eskalací konfliktu, frekvence zpráv na stránkách RP rostla. Objevovaly se 

další a další důkazy potvrzující politické selhání špiček ASP i stereotypní, rozhořčené 

reakce ostatních KS. 

Více než pětina, tedy přibližně tři sta, uveřejněných článků, se týkala 

problematiky albánského hospodářství. Také v oblasti literatury se toto téma ukazovalo 

jako neobyčejně nosné a vděčné. 

Společným jmenovatelem doby byla všudypřítomná a napříč všemi tištěnými 

médii zdůrazňovaná, neocenitelná a univerzální pomoc SSSR. Objevovaly se těžko 

uvěřitelné zprávy o více než nadprůměrném plnění plánu v tom či onom odvětví. Hluboké 

hospodářské proměny, zejména v první polovině padesátých let, proběhly ve znamení 

jejich široké popularizace ve sdělovacích prostředcích. Publikované úspěchy pracovitého 

lidu měly motivovat a dodávat lesk výstavbě socialismu. Po celé sledované období byli 

nejen českoslovenští čtenáři přesvědčováni, že ALR prožívá nepřetržitou konjunkturu. Na 

stránkách tisku se zvyšoval objem výroby, kvalita výrobků, platy zaměstnanců a 

spokojenost albánských obyvatel. Snižovány byly pouze ceny spotřebního zboží. 

Rekapitulace gigantických nárůstů znárodněné průmyslové výroby udávaly čísla 

ve stovkách i tisících procent. Objevovaly se především informace o množství 

vybudovaných a rozšířených podniků, modernizacích zařízení továren nebo zvyšování 

investic. 

Při odstraňování nedostatků zaostalé albánské infrastruktury dostala největší 

mediální prostor výstavba železnic a s nimi spojené budovatelské aktivity albánské 

mládeže. 

Přízeň tisku si získala realizace peněžní reformy, zotavení financí a stanovení 

pevných cen. Další články potvrzovaly rozšiřování albánského zahraničního obchodu a 

uzavírání mezinárodních dohod se všemi evropskými „lidově demokratickými“ zeměmi 

v čele se SSSR. Bez patřičné mediální odezvy nezůstalo ani přijetí do RVHP a rozvoj 

cestovnímu ruchu. 

S nadšením byly zveřejňovány plody socialistické přeměny albánského 

zemědělství, které se vydalo cestou „dobrovolného“ družstevnictví a kolektivizace. 
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Výhody společného hospodaření byly, alespoň na stránkách RP, nepřehlédnutelné. Četné 

důkazy probíhající modernizace, inspirované sovětským chozrasčotem, předkládaly rovněž 

literární prameny. Velkým tématem nejen počátku padesátých let bylo získávání 

zemědělské půdy vysoušením bažin. Zdůrazňován byl také růst hmotného blahobytu 

v minulosti strádajících rolníků. 

RP, angažovaně zprostředkovávající stav a vývoj „nové“ albánské společnosti, 

nenechávalo nikoho na pochybách, že se v Albánii uskutečňuje kulturní revoluce, během 

níž dochází k všestrannému růstu a kultivaci tamního obyvatelstva. 

Zájmu novinářů neunikaly slavnostně otevírané, moderní kulturní domy, rychle 

rostoucí knihovny a čítárny vybavené množstvím kvalitní, ideově vyhovující, nejčastěji 

sovětské literatury. Také o nových divadlech a muzeích byla veřejnost dostatečně 

spravována, patřičné propagaci se těšily divadelní či filmové premiéry a festivaly. Bez 

povšimnutí nezůstávaly stoupající náklady pestrého spektra novin a časopisů. 

Jako zásadní a ověřený ideologický nástroj Hodžova režimu se jevil film. O jeho 

významu svědčí články oznamující slavnostní otevření albánského filmového studia, které 

se objevily na první straně RP. Zmiňovaly mimo jiné nezištnou československou pomoc 

při „kinofikaci“ Albánie. Vedle běžné produkce politicky angažovaných dokumentárních 

snímků oslavujících ASP či hrdinný albánský lid, se největšímu mediálnímu zájmu těšil 

„filmový epos“ o Skanderbegovi. 

Jedním z nejdiskutovanějších témat konce čtyřicátých let byla nízká úroveň 

vzdělávání a osvěty, respektive vysoká míra analfabetismu prezentovaná jako neblahé 

dědictví minulosti. Články i knižní texty demonstrovaly odhodlání albánských pracujících 

skoncovat s negramotností. Za dobou „temnoty a nevědomosti“ udělalo pomyslnou tečku 

RP, když zveřejnilo zprávy o otevření první albánské univerzity. Informace o úspěších 

v oblasti vědy na sebe nenechaly dlouho čekat. RP monitorovalo hlavně badatelské 

iniciativy z oblasti jazykovědy, literatury, lidové slovesnosti a folkloru. 

„Každodennost“ venkova se v tisku takřka neobjevovala. Tamní život 

ovlivňovaný hluboce zakořeněnými normami zvykového práva evidentně nekorespondoval 

se socialistickými proklamacemi moderní Albánie. Literární prameny byly méně 

zdrženlivé a zejména cestopisy zaujímaly k této problematice relativně otevřený postoj. 

I jejich autoři si však udržovali propagandistický odstup konfrontací tajemných tradic 

s budovatelskou současností.  
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Na rozdíl od tisku, který náboženskou problematiku přehlížel, se literatura tomuto 

tématu programově nevyhýbala. Ani pro ni však nebylo náboženství předmětem 

výraznějšího zájmu. Autoři se shodovali v kritickém pohledu na islám. Vesměs jej 

pokládali za přežitek, kterého se „lidově-demokratická“ Albánie úspěšně zbavuje. 

Na těžký úděl albánských žen uvnitř patriarchálně orientované společnosti 

reagovaly především literární prameny. RP přibližovalo spíše střet mezi konzervativním, 

po staletí upevňovaným pojetím ženské otázky a novou, revoluční úlohou současné 

pracující ženy. Hodžův totalitní režim se snažil tradiční pohled na ženy změnit a 

přizpůsobit jej sovětskému vzoru. V tisku se objevovaly optimistické údaje o rapidním 

nárůstu ženské zaměstnanosti. Každodenní součástí novinových zpráv byly informace 

o jejich nadprůměrném pracovním nasazení, růstu kvalifikace, zvýšeném společenském 

uplatnění a nepřehlédnutelné politické angažovanosti. 

Albánské tělovýchově československý tisk příliš pozornosti nevěnoval. Krátké, 

sporadicky zveřejňované novinové zprávy naznačovaly, že jeho úroveň a masovost nebyla 

příliš vysoká. RP nejčastěji nabízelo dílčí výsledky sportovních, především fotbalových 

utkání nebo informovalo o zpravidla symbolické účasti albánských borců na sportovních 

podnicích spřátelených „lidově-demokratických“ zemí přičemž nezapomínalo zdůrazňovat, 

že po vzoru sovětské tělovýchovy nastupuje albánský sport vítěznou cestu. 

Podklady pro vznik této práce jsem získával studiem tištěných i elektronicky 

zpracovaných materiálů z fondů Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 

Městské knihovny v  České Lípě, Vlastivědného muzea v  České Lípě a prostřednictvím 

Digitalizovaného archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AVČR. 
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5 Seznam zkratek 

(uvedeny všechny, které se v textu vyskytují) 

ALR – Albánská lidová republika 

ASP – Albánská strana práce 

ATA – Albánská tisková agentura 

ČLR – Čínská lidová republika 

ČR – Česká republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČTK – Československá tisková kancelář 

FLRJ – Federativní lidová republika Jugoslávie 

KS – komunistická strana 

KSA – Komunistická strana Albánie 

KSJ – Komunistická strana Jugoslávie 

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

MLR – Maďarská lidová republika 

MZV – ministerstvo zahraničních věcí 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization)  

OSN – Organizace spojených národů 

př. n. l. – před naším letopočtem 

RP – Rudé právo 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SN – Společnost národů 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik (Sovětský svaz) 

TASS – Tisková agentura Sovětského svazu 

USA – United States of America (Spojené státy americké) 

ÚV – ústřední výbor 

VS – Varšavská smlouva 

VKS(b) – Všesvazová komunistická strana (bolševiků) 
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