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Abstrakt 

 Hlavní město současné Makedonské republiky, Skopje, prošlo během minulého půl 

století dvěma zásadními architektonickými proměnami. Obě, jak obnova města po 

zemětřesení v roce 1963, tak rozsáhlý architektonický projekt jménem „Skopje 2014“ 

zahájený v roce 2010, zahrnovaly obsah zaměřený na formování makedonské národní 

identity. Diplomová práce Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity 

v obou případech analyzuje, jakým způsobem bylo architektury a urbanismu využíváno 

k jejímu formování. Jelikož se jednalo o velmi odlišné události, také charakter 

přestaveb, propagované vize makedonské identity i způsob, kterým byly prezentovány, 

byly velmi odlišné. Práce poukazuje na to, že obnova města po zemětřesení 

prezentovala makedonskou národní identitu ve větší míře skrze ideologický obsah 

založený převážně na vizích do budoucna. Oproti tomu projekt „Skopje 2014“ 

prezentoval výklad národní identity skrze konkrétní symboly. Tato výstavba byla 

založena na interpretacích historických událostí, které ve výsledku prezentovaly nový 

výklad historické kontinuity makedonského národa. Skutečnost, že dvě diametrálně 

odlišné vize makedonské národní identity, prezentované skrze přetváření veřejného 

prostoru, se objevily v prostoru Skopje během pouhých padesáti let, svědčí o tom, že 

makedonská národní identita v tomto období byla politickými elitami aktivně 

konstruována a ve velké míře přetvářena.  

 



   

 

Abstract 

The capital city of the Republic of Macedonia, Skopje, has undergone two important 

architectural changes during the last half a century. Both of these, the renewal of the 

city after the devastating earthquake of 1963 and the extensive architectural project 

“Skopje 2014” launched in 2010, included content which focused on the formation of 

Macedonian national identity. The diploma thesis The Reconstructions of Skopje and the 

Formation of Macedonian National Identity analyses how architecture and urbanism 

was used to form Macedonian national identity. As these two events had very different 

initial conditions, the nature of these reconstructions, together with the promoted visions 

of national identity and their presentation, differed considerably. The rebuilding of 

Skopje after the earthquake presented Macedonian national identity to a greater extent 

through a strong ideological content based solely on visions of the future. In 

comparison, the project “Skopje 2014” presented an interpretation of national identity 

through specific symbols. This construction was based on the interpretation of historical 

events, resulting in a new understanding of the historical continuity of the Macedonian 

nation. The fact that two vastly different visions of Macedonian national identity, 

presented through the recreation of public space, occurred in Skopje within only fifty 

years, shows that in this period the political elite actively constructed and to a great 

extent reshaped Macedonian national identity.  
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Úvod 

V roce 1944 byla v rámci nově vzniklé jugoslávské federace ustavena jednou z republik 

také Demokratická federativní Makedonie. Pro makedonský národ to byl významný 

dějinný mezník, jelikož byl poprvé uznán jako národ státotvorný. Od vzniku federativní 

Jugoslávie tak započalo období formování jeho národní identity. Součástí tohoto 

procesu byla jazyková a náboženská institucionalizace, ale také vytváření historických 

narativů, které by Makedoncům dávaly dějinné ukotvení. Formování makedonské 

identity bylo v rukou politických elit místních, ale také jugoslávských, které nově 

ustavený stát i národ ve velké míře podporovaly. Jelikož byly kulturní a akademické 

sféry života pod značnou kontrolou socialistického režimu, ukotvování makedonské 

národní identity bylo rovněž v souladu s ideologickým směřováním státu. 

V devadesátých letech došlo k rozpadu jugoslávské federace a změně geopolitického 

uspořádání. Vznik nezávislé Makedonské republiky v roce 1991 předznamenával nové 

předefinování makedonské národní identity. Převládal zde sice zavedený diskurs z doby 

socialismu, objevovaly se však i nové, alternativní teorie poskytující historické ukotvení 

národa. Postupem času sílila snaha o jasné a pevné vymezení národní identity 

Makedonců za využití velmi vzdálené historie. Pomocí interpretace konkrétních 

dějinných období začal být aktivně přetvářen jejich národní příběh, především teorie o 

původu národa a historická kontinuita. Politický vliv se i v tomto období ukázal jako 

určující.  

 Ve své práci se zaměřím na vztah mezi městským prostorem, architekturou a 

formováním národní identity, jelikož prostranství města je často využíváno 

k prosazování národního narativu shora. Na příkladu Skopje lze proces formování 

makedonské národní identity dobře ukázat, jelikož její přestavby během posledních 

padesáti let ilustrují změny národotvorné politiky. Jestliže rozsáhlé zemětřesení ve 

Skopji v roce 1963 a následná obnova města bylo pro makedonský národ významnou 

událostí, která mu svým způsobem předurčovala velkou budoucnost, pak 

architektonický projekt s názvem „Skopje 2014“ zahájený kolem roku 2010 představuje 

radikální změnu v pojímání makedonské národní identity, které nově dává ukotvení 

v dávné historii. 

 Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat spojitost mezi těmito dvěma 

projekty a utvářením makedonské národní identity. Snaží se ukázat, jak byla 
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makedonská národní identita prezentována v prostoru města, ale také jak s ní bylo 

zacházeno v rámci ideologického ukotvení urbanistických změn.  

 Práce se snaží identifikovat ideologickou spojitost mezi oběma přestavbami 

Skopje a makedonskou národní identitou. Blíže se zaměřím na to, jak a jakými 

konkrétními způsoby byla makedonská národní identita v prostoru města prezentována. 

Dále rovněž analyzuji, do jaké míry a v jaké formě bylo téma národní identity nedílnou 

součástí obou plánů. V neposlední řadě se věnuji otázce, co mají obě přestavby 

společného a jaká je mezi nimi spojitost.  

 Pracovní hypotézou je, že urbanismu a architektury bylo v obou případech 

aktivně využito politickými elitami jako nástrojů, skrze které probíhala konstrukce a 

prezentace národní identity, avšak odlišné počáteční podmínky, kontext i jednání 

politických představitelů vedly k propagaci národní identity postavené na velmi 

odlišných základech.  

 Výsledná práce by měla sloužit jako ilustrativní příklad odrážející tendence 

v utváření makedonské národní identity během posledního půlstoletí, které rovněž 

vypovídají mnohé o jejím aktuální stavu. Svým dílem tak může práce přispět 

k ucelenějšímu pohledu na tuto problematiku. O směřování makedonské národní 

identity by měla mnohé vypovídat také očekávaná ideologická provázanost obou 

procesů, založená na předpokladu, že projekt „Skopje 2014“ musel reagovat na dědictví 

přestavby předešlé.  

 V rámci analýzy obou projektů se práce věnuje urbanistické a architektonické 

proměně města, přičemž analyzuje používání konkrétních symbolů v prostoru a 

výpovědní hodnotu užitých architektonických stylů. Dále zkoumá, jak byly 

podporovány různé městské části, vymezováno centrum a periferie města a jak bylo 

nakládáno s náboženskou tematikou. Všechny výše zmíněné faktory mají vzhledem 

k heterogennímu složení obyvatelstva silný vliv na dělení města dle etnické a 

náboženské příslušnosti. V neposlední řadě je významná otázka navázání na existující 

architektonické a kulturní dědictví (nebo naopak vymezení vůči němu) a obecně 

přístupu k historickému dědictví (podpora, nebo naopak snaha vymazat některé odkazy 

z města, volba historického narativu, který je prezentován v prostoru, a podobně). 

 Nastíněnému záměru práce odpovídá také struktura textu a zvolená metodologie. 

První část práci teoreticky a historicky ukotvuje. V první kapitole se zabývám 

teoretickým vymezením národní identity v kontextu jihovýchodní Evropy (publikace 
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Rogerse Brubakera1 nebo Sabriny P. Rametové,2 k vytvoření komplexnějšího povědomí 

o problematice národa, jeho konstrukci a formování národní identity byla použita tvorba 

například Benedicta Andersona,3 Miroslava Hrocha4 nebo Anthonyho D. Smithe)5. 

V první kapitole dále rozebírám spojitost mezi městským prostorem a národní identitou. 

V tomto směru je analýza založena na několika monografiích, které s tímto vztahem 

pracovaly.6 Jedná se o přístup, který je založený na kritické analýze architektonických 

projevů, urbanistických praktik, užívání symbolického obsahu a podobně. Inspiraci jsem 

čerpala z knihy Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje,7 která pojímá 

prostor města jako platformu, do které je promítáno mnoho odkazů a referencí na 

historický i současný vývoj. Jejich dekonstrukce, kterou provádím rovněž v této práci, 

je základem následné analýzy.  

 Druhá kapitola je věnována historickému ukotvení práce. Představím zde proces 

formování makedonského národa, jeho institucionalizaci i problémy, se kterými byl 

konfrontován na mezinárodní scéně tak, abych čtenáři poskytla stručný, ale komplexní 

nástin problematiky, která je obecně označována termínem „makedonská otázka“. Pro 

tento účel jsem využila zejména publikací Loringa M. Danfortha.8 Autor ve svých 

pracích k makedonské otázce, především k procesu formování národa a jeho národní 

identity, přistupuje z antropologického hlediska. Za určující nepovažuje poukazování na 

„dávné“ momenty národa, ani přiřazování jim symbolické hodnoty. Danforth spíše 

klade důraz na současný kontext globalizovaného světa, ve kterém je národní identita 

makedonského národa momentálně formována. V tomto smyslu je podle něj 

                                                 

1 Rogers Brubaker, Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe 

(Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996). 

Rogers Brubaker a Frederic Cooper, „Beyond ‚identity‘“, Theory and Society, vol. 29 (2000).  
2 Sabrina P. Ramet, James R. Felak, Herbert J. Ellison, eds., Nations and nationalisms in East-Central 

Europe, 1806–1948 : a festschrift for Peter F. Sugar (Bloomington: Slavica, 2002).  

Sabrina P. Ramet, „The So-Called Right of National Self-determination and Other Myths“, Human Rights 

Review (2000).  

Sabrina P Ramet, „Memory and identity in the Yugoslav successor states“, Nationalities Papers, vol. 41, 

no. 6 (2013).  
3 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 

(London; New York: Verso, 1991).  
4 Miroslav Hroch, „Zmatky Kolem Nacionalismu“, AntropoWeb 1–2 (2006).  
5 Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford: Oxford University Press, 1999).  
6 Emily Gunzburger Makaš a Tanja Damljanović Conley, eds., Capital Cities in the Aftermath of 

Empires: Planning in Central and Sutheastern Europe (Routlege, 2009).  
7 Stephanie Herold, Benjamin Langer a Julia Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in 

Skopje (Berlin: Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, 2010).  
8 Loring M. Danforth, „Claims to Macedonian identity: The Macedonian Question and the Breakup of 

Yugoslavia“, Anthropology Today, vol. 9, no. 4 (1993).  

Loring M. Danforth, The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World (Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1995).  
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makedonský přístup, v němž právě historizující tendence bují, v kontrastu se soudobými 

trendy. Jenny Engströmová ve svém článku „The Power of perception: The Impact of 

the Macedonian Question on Inter-ethnic Realtions in the Republic of Macedonia“9 

představuje souvislosti mezi makedonskou národní identitou a současným 

mezinárodním děním, což bylo pro mou analýzu přínosné zejména při prezentování 

postojů k makedonskému národu ze strany sousedních států. V tomto ohledu byly 

k prozkoumání rozdílných interpretací použity rovněž publikace některých autorů 

především z řeckého a makedonského prostředí. K představení dějinných událostí a 

obecného kontextu sloužilo dílo Jana Rychlíka a Miroslava Kouby Dějiny Makedonie,10 

dále také Who are the Macedonians? Hugha Poultona.11  

 V téže kapitole rovněž nastíním urbánní vývoj Skopje a okrajově představím 

počátky městského plánování. Proměny města po rozpadu Osmanské říše a s tím 

spojená modernizace představují témata, která se průběžně objevují i v dalších 

kapitolách práce.  

 Navazující analytická část se zabývá již konkrétně obnovou Skopje po 

zemětřesení v roce 1963 a architektonickým projektem „Skopje 2014“. Tato část je 

rozdělena do dvou kapitol, každá z nich se věnuje jednomu zmíněnému období. 

V kapitolách je nejprve důkladně představena rekonstrukce po zemětřesení, respektive 

architektonický projekt „Skopje 2014“, v každé se následně soustředím na spojitost 

mezi makedonskou národní identitou a přestavbou města. V obou případech je 

problematika analyzována podle tematických okruhů, které jsou pro danou přestavbu 

stěžejní.  

 V třetí kapitole důkladně zkoumám rekonstrukci Skopje po zemětřesení. Důraz 

je kladen na vytváření plánu na obnovu, volbu urbanistických metod, ideologického 

ukotvení, které bylo základem tohoto procesu a celé rekonstrukce, i na snahu učinit z 

obnovy města významný moment dějin pro makedonský národ. V rámci analytických 

částí bylo jako primárních zdrojů ve velké míře využíváno obrazových materiálů. 

V případě obnovy Skopje po zemětřesení byly podrobeny důkladné analýze plány na 

rekonstrukci. Čerpala jsem z knihy Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban 

                                                 

9 Jenny Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question on Inter-ethnic 

Realtions in the Republic of Macedonia“, The Global Review of Ethnopolitics, vol. 1, no. 3 (2002).  
10 Jan Rychlík a Miroslav Kouba, Dějiny Makedonie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003).  
11 Hugh Poulton, Who are the Macedonians? (London: Hurst and Company, 1995).  
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Design,12 kterou editoval Udo Kultermann, a také z publikace vydané Organizací 

spojených národů, Skopje Resurgent: The Story of a United Nations Special Fund Town 

Planning Project.13 Ta obsahuje velké množství dostupných návrhů, předběžných 

expertních analýz i finálních přijatých plánů (jak regionálního územního plánu, tak 

plánu na rekonstrukci centra Skopje). Plány obsažené v obou publikacích sloužily jako 

primární zdroje, na jejichž základě jsem zkoumala rozvržení města, volbu výstavby pro 

jednotlivé městské části, jejich vzájemné propojení, změny oproti zavedeným 

zvyklostem z doby před zemětřesením a podobně (viz příloha). Kniha vydaná OSN 

detailně popisuje průběh celé rekonstrukce. Užitečnou se stala především proto, že 

objasňuje přijímání některých zásadních rozhodnutí ohledně urbánního uspořádání 

Skopje. Naopak působení mezinárodní mise v ní bylo místy prezentováno až 

s bezbřehým optimismem, stejně jako její výsledek. Při četbě některých pasáží je 

zřejmé, že se jedná o postoj zainteresované organizace. Faktografické údaje doplnily 

například práce Mirjany Lozanovské, která ve svých článcích „Kenzo Tange’s 

Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje“14 a „Brutalism, Metabolism 

and its American parallel: Encounters in Skopje and in the Architecture of Georgi 

Konstantinovski“15 podrobně rozebírala průběh obnovy Skopje i konkrétní 

architektonickou výstavbu realizovanou během následujících dvou desítek let. 

 Následující kapitola je věnována architektonickému projektu „Skopje 2014“, 

v jehož analýze je kladen důraz na konkrétní symboly používané v prostoru, postoj k 

existující architektonické výstavbě města i na prezentovanou historickou linii 

makedonského národa. Data podrobená analýze jsem čerpala převážně z databáze 

„Skopje 2014 pod lupa“ vytvořené organizací investigativních novinářů BIRN (Balkan 

Investigative Reporting Network).16 Databáze, vytvořená v roce 2015, shromažďuje 

veškeré počiny uskutečněné v rámci projektu „Skopje 2014“. Jedná se o velmi obsáhlý 

zdroj dat, která většinou nejsou podrobena výkladu či jiné interpretaci. Na tomto místě 

                                                 

12 Udo Kultermann, eds., Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, (Artemis Zurich: 

Verlag für Architektur, 1970).  
13 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent: The Story of a United Nations Special 

Fund Town Planning Project (New York: United Nations, 1970).  
14 Mirjana Lozanovska, „Kenzo Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje“, 

Fabrications: The Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 22, no. 2 (2012).  
15 Mirjana Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel: Encounters in Skopje and in 

the Architecture of Georgi Konstantinovski“, Fabrications: The Journal of the Society of Architectural 

Historians, vol. 25, no. 2 (2015).  
16 „Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk (přístup 30. 4. 2017).  

Databáze je přístupná jak v makedonském, tak v anglickém jazyce („Skopje 2014 Uncovered“). Pro práci 

bylo hojně využíváno makedonské verze, jelikož doplňující informace v ní byly obsáhlejší.  

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk
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je třeba podotknout, že zásadní výhodou databáze je, že data nejsou zatížena selekcí 

(tedy subjektivním výběrem architektonických objektů). Vzhledem k obrovskému 

rozsahu projektu, který činí nereálným pojmout všechny součásti výstavby, má totiž 

samotný výběr vliv na úhel pohledu. Výběr objektů, kterým bude věnována pozornost, 

byl učiněn samotnou autorkou. Po detailním prostudování kompletní databáze (podle 

typu staveb, architektonického stylu, symbolické výpovědi, geografické lokace, data 

realizace i finančních nákladů) jsem se snažila k volbě zvolit nezaujatý přístup. 

Zásadním kritériem výběru bylo umístění staveb, interakce s okolním prostorem, jejich 

symbolika, vzhled či rozsah, ve kterém pozměňují prostor. Při zkoumání geografického 

rozvržení či umístění staveb do prostoru bylo využito osobních poznatků z prostoru 

města. K přesné geografické lokaci jsem uplatnila práci s mapovými servery 

(viz příloha), ze kterých se dalo identifikovat rozmístění staveb v centru, jejich 

koncentrace, interakce s ostatními architektonickými i urbanistickými prvky města, jako 

jsou stavby v okolí, nebo například hlavní silniční tahy, mosty a podobně. Hojně jsem 

také využila fotografického materiálu z osobních zdrojů (datovaných převážně z druhé 

poloviny roku 2016). K upřesnění aktuálního stavu jednotlivých objektů byla použita 

databáze „Skopje 2014 pod lupa“ a také články z místního tisku.  

 Volba sekundárních zdrojů doplňujících kapitolu o projektu „Skopje 2014“ 

musela být vzhledem k atraktivitě tématu, velkému množství odborných článků a 

možnosti odlišných náhledů provedena skutečně důkladně. V otázce vytváření nové 

dějinné kontinuity makedonského národa (tzv. antikvizace), které je věnována jedna 

podkapitola, bylo hojně čerpáno z článku českého historika Miroslava Kouby, „Antické 

labyrinty moderní makedonské identity“.17 Z makedonského prostředí jsem pracovala 

s články místního publicisty Anastase Vangeliho, který se i přes zatížení místním 

prostředím snaží prezentovat názorově nezaujaté postoje k problematice.18 Oproti tomu 

za zmínku stojí kriticky vyhraněná práce Nikose Čausidise, Proektot Skopje 2014: skici 

                                                 

17 Miroslav Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, Balkán a nacionalismus: 

Labyrintem nacionální ideologie (Brno: Porta Balkanica o. s., 2012).  
18 Anastas Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style: the origins and the effects of the so-

called anatiquization in Macedonia“, Nationalities papers, vol. 39, no. 1 (2011).  

Anastas Vangeli, „Antička segašnost“, Okno.mk, 24. 8. 2011, https://okno.mk/node/13396 (přístup 

30. 9. 2016).  

https://okno.mk/node/13396
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za edno naredno istražuvanje,19 která byla použita jako ilustrace odmítavého postoje 

části společnosti.  

 V závěru práce podávám stručné srovnání zásadních bodů obou rekonstrukcí. I 

když tyto dva procesy nejsou analyzovány totožným způsobem a vzhledem ke svému 

odlišnému charakteru by taková analýza nebyla ani proveditelná, některé aspekty je 

možné podrobit srovnání. 

                                                 

19 Nikos Čausidis, Proektot Skopje 2014: skici za edno naredno istražuvanje (Skopje: N. Čausidis, 2013), 

elektronicky publikovaná kniha: http://www.okno.mk/sites/default/files/082-Nikos-Chausidis-Skopje-

2014.pdf. (přístup 30. 9. 2016).  

http://www.okno.mk/sites/default/files/082-Nikos-Chausidis-Skopje-2014.pdf
http://www.okno.mk/sites/default/files/082-Nikos-Chausidis-Skopje-2014.pdf
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1. Teoretické vymezení práce a definice pojmů  

1.1. Národní identita a její formování 

Identita představuje jednu z významných charakteristik, pomocí kterých definuje 

jedinec svou existenci v rámci společnosti. Lze ji chápat jako individuální pocit 

(většinou ve formě jistého „sebechápání“ a sebeidentifikace jedince) nebo jako projev 

sdíleného pocitu sounáležitosti jednotlivců v rámci určitého společenského uskupení. 

Problematika pojímání identity je však složitější, jelikož pod tento termín je často 

zahrnováno mnoho rozdílných projevů společenského jednání.20 Jako předmět studia 

zažila identita během posledního půl století velký rozmach. Jako koncept hojně 

zkoumaný a diskutovaný se v humanitních a společenských vědách objevuje především 

od šedesátých let 20. století. Používání termínu „identita“, někdy až příliš časté, 

zapříčinilo, že se mnozí autoři začali vyjadřovat o tzv. krizi identity. Rogers Brubaker a 

Frederick Cooper se ve stati Beyond „identity“ snaží poukázat na nadměrné používání 

pojmu, které k této „krizi identity“ významnou měrou přispělo.21 Jejich argumentace 

nedokazuje, že by se jednalo o krizi ve smyslu nepotřebnosti či překonání tohoto 

konceptu. Naopak, v rámci zkoumání vyzývají k jasnému specifikování a detailnímu 

vymezení termínu, které má sloužit k tomu, aby bádání bylo přehlednější a aby termín 

neztratil na svém významu v návaznosti na vágní používání.22 Samotná šíře prací a 

rozsah diskuse ohledně různých forem identity ilustruje přetrvávající aktuálnost tématu 

a nepostradatelnost termínu. Národní identita jako jedna z tradičních forem identity je 

toho příkladem. I Brubaker a Cooper ve svém kritickém zhodnocení poukazují na 

význam národní otázky jako jedné z hlavních hnacích sil politického vývoje už přes 150 

let.23 Navíc vývoj od devadesátých let 20. století nesvědčí o překonání vlivu národní 

otázky v politickém dění, spíše o jejím posunu a redefinování vzhledem k novým 

geopolitickým podmínkám.24  

 Jako součást teoretického ukotvení národa se hlavními kritérii zkoumání staly 

obsah, na kterém se staví, a proces formování národní identity. Postupem času bylo 

                                                 

20 Rogers Brubaker a Frederic Cooper, „Beyond ‚identity‘“, Theory and Society, vol. 29 (2000), 6–8.  
21 Brubaker a Cooper, „Beyond ‚identity‘“, 2–4.  
22 Ibid., 2–8.  
23 Ibid., 5.  
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překonáno tradiční pojímání národa jako něčeho „primordiálního“ („odvěkého“) a 

v akademickém diskursu převládl konstruktivistický pohled na národ a národní 

identitu.25 Stěžejní a průlomovou prací, která je dodnes hojně citovaná, se stalo dílo 

Benedikta Andersona Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu 

(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism) poprvé 

publikované v roce 1983.26 B. Anderson definuje národ jako „politické společenství 

vytvořené v představách (imagined political community) – jako společenství ze své 

podstaty ohraničené a zároveň suverénní“. Svou tezi postavil mimo jiné na skutečnosti, 

že v případě národa jako konkrétní komunity je společná identita pouze výsledkem 

představ o určité sounáležitosti, jelikož reálně se příslušníci této komunity nemohou 

poznat.27 Uvědomění existence národa je tedy pouze výsledek určitého společenského a 

politického procesu, během kterého je tato představa zkonstruována. I přesto, že 

Anderson chápe národ jako výsledek představivosti, analyzuje ve své práci specifické 

historické podmínky, které vznik národů podmiňovaly. Tuto skutečnost opomíjejí 

někteří interpreti Andersonovy práce, především radikální „konstruktivisté“.28 Ti 

mnohdy opomíjeli i Andersonem zdůrazňovaný specifický kontext důležitý pro 

formování národa a posouvali své definice dál směrem k abstraktním rozměrům. 

V extrémních definicích pak byl národ představován až jako mýtus vědomí. Diskuse 

ohledně teoretického vymezení národa a procesu vzniku zůstala i ke konci 20. století (a 

nadále) velmi různorodá. Vedle radikálních konstruktivistických teorií na jedné straně si 

svůj význam zachoval i výklad více „tradiční“, který pro vznik národa viděl jako 

zásadní historické vazby, sdílení teritoria, společné mýty, kulturu apod.29 Miroslav 

Hroch ve svém chápání národa také zdůrazňuje roli vazeb a vztahů, především 

jazykových, historických, teritoriálních, ekonomických, náboženských, politických 

atd.).30  

Pojímání národní identity v této práci vychází z konstruktivistických základů. 

Národní identita je chápána jako výsledek určitého společenského a politického jednání, 

které vytváří představu sounáležitosti mezi lidmi. Významnou část definice tvoří 

                                                                                                                                               

24 Rogers Brubaker, Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe 

(Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996), 4.  
25 Miroslav Hroch, „Zmatky Kolem Nacionalismu“, AntropoWeb 1–2 (2006). 52.  
26 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 

(London; New York: Verso, 1991).  
27 Ibid., 21–22.   
28 Hroch, „Zmatky Kolem Nacionalismu“, 55.  
29 Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford: Oxford University Press, 1999), 13–14.  
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kolektivní povědomí o sounáležitosti a identifikaci skupiny obyvatel se společnými 

hodnotami či vizemi do budoucna (ať už je základ těchto hodnot definován kulturně, 

nábožensky, etnicky, či čistě občansky). Národ není chápán jako forma komunity, která 

by disponovala odvěkou morální legitimitou a právem na sebeurčení.31 Je chápán šířeji 

jako projev kolektivního jednání za účelem prosazení zájmů určité společenské 

skupiny.32 Průběh „sebeurčení“ je brán jako proces aktivně formovaný příslušníky této 

společenské skupiny. 

Pro práci nejsou zásadní podmínky, které předcházejí vzniku národa a utvářejí 

jeho kontext. Brubaker a Cooper vidí jako zásadní pro zkoumání národní identity proces 

a mechanismus, skrze které se v určitý moment národní identita formuje jako 

přesvědčivý projev reality. V rámci tohoto procesu pokládají za přirozenou skutečnost, 

že se identita stává prostředkem politických aktérů, kteří ji používají k přesvědčení lidí 

o společných zájmech a také o vymezení vůči ostatním. Tyto praktiky jsou součástí 

kolektivního jednání a do jisté míry také jeho odůvodněním.33 Podobný postoj je 

aplikován v této práci. Formování národní identity je zkoumáno jako proces, který je 

ovlivňován celou řadou faktorů a aktérů a který reaguje na specifické společenské 

podmínky. Pojímání národní identity v práci se soustředí na kolektivní úroveň, i když 

individuální rozměr je pro vytvoření reálného pocitu sounáležitosti rovněž důležitý, 

ovšem subjektivní pocit spojitosti v rámci společenské skupiny je těžko uchopitelný. 

Úroveň subjektivní a individuální nelze podceňovat, nicméně výsledkem formování 

národní identity má být vždy kolektivní fenomén, proto je pro účely této práce národní 

identita zkoumána jako produkt individuálního abstraktního vědomí, které je však 

vyvoláno v určitý moment v návaznosti na kolektivní jednání.34  

V předkládané práci je národní identita pojímána především jako konstrukt 

společenského a politického jednání, přičemž důraz je kladen na proces konstruování 

identity. Politická akce spojená s formováním národní identity je dále chápána jako 

nedílná součást procesu. Mechanismy a prostředky, stejně jako aktéři, kteří se zasazují o 

ovlivňování národní identity, jsou viděni jako základní hybné síly jednající za účelem 

vytvoření kolektivního národního povědomí a udávající tomuto povědomí základy 

                                                                                                                                               

30 Miroslav Hroch, “Zmatky Kolem Nacionalismu,” AntropoWeb 1–2 (2006): 53.  
31 Sabrina P. Ramet, „The So-Called Right of National Self-determinatin and Other Myths“, Human 

Rights Review (October-December 2000).  
32 Ramet, Felak a Ellison, Nations and nationalisms in East-Central Europe…, 5–6.  
33 Brubaker a Cooper, „Beyond ‚identity‘“, 4–5.  
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(historické, kulturní, náboženské, občanské, vize do budoucna a podobně). Konstrukce 

identity dále není viděna jako statický fenomén, je na ni nahlíženo jako na proces 

dynamický, který reaguje v čase na různé faktory.35 V neposlední řadě je vztah mezi 

národní identitou a státem brán jako vzájemné působení, které formování národní 

identity zásadně ovlivňuje. V návaznosti na to je také jako začátek ukotvování a 

institucionalizace makedonské národní identity viděno oficiální uznání národa. Vztahu 

mezi státem, prostorem a národní identitou bude věnováno více pozornosti níže.  

1.2. Národní identita v prostoru jihovýchodní Evropy  

Zásadní pro představovanou práci je proces formování a ukotvování národní identity, 

který je ovlivňován mnoha různými faktory. V obecné rovině je tím míněn společenský 

a politický kontext, konkrétněji například vytváření národního příběhu, výběr národních 

symbolů, komemorace vybraných dějinných událostí, které se dohromady stávají 

převládajícím historickým narativem. Součástí je také, pro práci zásadní, formování 

veřejného prostoru. Následující odstavce slouží k představení toho, jakou funkci 

sehrávaly výše jmenované faktory v regionu jihovýchodní Evropy a jestli jejich role 

byla něčím specifická.  

V akademickém prostředí vládne více méně shoda ohledně názoru, že vznik 

moderních národů je spojen především s 19. stoletím. V tomto období byl národ utvářen 

primárně skrze etnické faktory, jako například jazyk, náboženství, mýty, zvyklosti, které 

byly symbolicky užívány k prezentování odlišné komunity lidí.36 I v prostoru 

balkánského poloostrova docházelo k vzedmutí národních hnutí během 19. století. 

V tomto období byly snahy o národní osvobození spojeny s bojem proti osmanské 

nadvládě. Úsilí o uznání unikátnosti jednotlivých národů bylo silně spojeno s jazykovou 

a náboženskou emancipací. Pokusy o standardizaci jazyka se staly hlavní hnací silou 

národních hnutí. Velkou roli sehrály v případě slovinského, srbo-chorvatského, 

albánského, ale i makedonského.37 I přesto, že politická situace v době největšího 

rozmachu národních hnutí na Balkáně nebyla makedonskému národu nakloněna, snahy 

                                                                                                                                               

34 Rogers Brubaker, Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe 

(Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996), 19–20.  
35 Ramet, Felak a Ellison, Nations and nationalisms in East-Central Europe …, 183–184.  
36 Ibid., 183.  
37 Victor A. Friedman, „The Modern Macedonian Standard Language and Its Relation to Modern 

Macedonian Identity“, kapitola v The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics, Victor 

Roudometof ed. (New York: Columbia University Press, 2000) a Loring M. Danforth, „Claims to 
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o vyhranění makedonské národní identity byly značné. Někteří autoři dokonce zastávají 

názor, že rozdíl mezi makedonským národním hnutím a ostatními státy regionu nebyl 

v rozsahu, ale v jeho nedostatečném prosazení (Victor A. Friedman tak soudí především 

z lingvistického hlediska, jiní autoři, jako například Loring M. Danforth zastávají názor, 

že makedonské národní hnutí by nemělo být bráno jako méně významné jen proto, že 

mu nebyly nakloněny politické podmínky, a tudíž se rozvinulo v plné síle v pozdějším 

období).38 Národní hnutí v balkánském regionu se vyznačovala mnoha specifickými 

rysy. I přesto, že makedonské hnutí nedosáhlo tak významných výsledků jako ostatní 

balkánské národy, zde uváděné charakteristiky s nimi sdílelo.  

Vedle již zmiňované jazykové emancipace sehrálo v případě národů 

balkánského poloostrova významnou roli náboženství. Formování národní identity bylo 

silně spojováno s náboženským vyznáním.39 Snahy vymanit se z náboženské závislosti 

na Osmanské říši a pomocí jedinečnosti církve dokazovat jedinečnost národa, byly v 

případě států s pravoslavnou tradicí symbolizovány bojem za nezávislé státní 

pravoslavné církve. Na konci 19. století se obyvatelstvo v geografickém regionu 

Makedonie dělilo především podle náboženské příslušnosti. Silné postavení náboženství 

přetrvalo do současnosti a náboženské vyznání tak představuje významnou 

charakteristiku, která je často považována za součást národní identity.  

V neposlední řadě je nutné zmínit roli dějin v ukotvování národní identity. 

Významné události, postavy a symboly byly a stále jsou četně používány k vytvoření 

ucelené formy národní identity. Vyzdvihování slavných období národa a prezentování 

důležitých dějinných symbolů jsou běžnou praxí spojenou s národním určením. Obecně 

se dá říci, že se tímto způsobem vytvářely základní teorie ohledně původu národa, které 

sloužily k vyvolání pocitu sounáležitosti, a vytvářely tak interpretaci, se kterou se 

společnost identifikovala. V případě balkánských národů právě historické ukotvení hraje 

zásadní roli. Hojně zdůrazňovaným názorem je, že národní identity balkánských národů 

jsou silně fixovány v určitém čase a místě (často velmi historicky vzdáleném), což 

následně vede ke střetu národních teorií, které jsou založeny na stejných dějinných 

                                                                                                                                               

Macedonian identity: The Macedonian Question and the Breakup of Yugoslavia“, Anthropology Today, 

vol. 9, no. 4 (August 1993), 173.  
38 Friedman, „The Modern Macedonian Standard Language…” a Danforth, „Claims to Macedonian 

identity:…”, 7.  
39 Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern 

Europe, 21–22.  
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událostech jen rozdílně interpretovaných.40 Uzurpování konkrétních území a částí dějin 

na základě určité interpretace je problematické tím, že automaticky vylučuje jinou 

možnou variantu výkladu či nějaké kompromisní řešení. Pro ilustraci lze zmínit příklad 

přivlastňování teritoria v regionu Makedonie, města Ochrid (centrum a náboženské 

sídlo během období první bulharské říše). Ochrid leží v geografické oblasti vardarské 

Makedonie, dnes tedy na území Makedonské republiky, a stalo se součástí historického 

dědictví Bulharů i dnešních Makedonců.41 Vyzdvihování různých období dějin v rámci 

tvoření historického narativu je pro ukotvování národní identity balkánských národů 

velmi důležité. V kapitole o architektonickém projektu „Skopje 2014“ je důkladněji 

rozebrán současný fenomén „antikvizace“ makedonského národa, který situuje základy 

makedonské národní identity do doby antických Makedonců.  

Dva hlavní problémy vyplývající z fixace národních identit v čase a místě by se 

daly shrnout následovně. Prvním problémovým bodem je fakt, že během 

komplikovaného historického vývoje Balkánu byly části území v různých časových 

obdobích jako součástí různých říší a státních útvarů, což vytváří prostor pro rozdílné 

interpretace.42 Druhým a zásadním problémem je skutečnost, že balkánské národy 

připisují právě historickým základům a dějinným událostem zásadní (a zdá se 

neklesající) význam, pročež jsou rozdílné (a často protichůdné) interpretace dějin 

středobodem sporů. Kombinace těchto dvou problémů vytváří situaci, kde jsou 

základem národních identit diametrálně odlišné interpretace historických událostí.  

Praxe využívání dějin k ukotvení současné národní identity lze lokalizovat na 

časové přímce, kde lze sledovat dva různé přístupy. V návaznosti na existující 

současnou situaci je zvolena příhodná dějinná událost, jinými slovy současný stav je 

aplikován zpětně na historickou událost či skutečnost (důležitý je zde výběr konkrétní 

historické události dle podobných charakteristik). V opačném směru je historická 

událost vyjmuta z dějin a přenesena do současnosti, kde je interpretována konkrétním 

způsobem (v tomto případě může docházet k účelovějšímu zkreslení pomocí 

specifického výkladu).43 Oba případy představují využívání historie pro současné účely. 

U některých národních teorií nemusí být rozdíl mezi těmito dvěma využitími dějin zcela 

zřejmý a může se v procesu interpretování i vytratit. 

                                                 

40 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 4–5.  
41 Ibid., 5.  
42 Ibid., 5.  
43 Ibid., 4.  



   

 

15 

  

Skutečnost, že se nějaká interpretace stane dominantní, je výsledkem procesu, do 

kterého zasahuje velká řada aktérů. K prosazení konkrétního výkladu neboli narativu 

jsou zvoleny příhodné nástroje. Často jsou mezi nejvýznamnější řazeny učebnice, 

média, muzea a jejich prezentace dějin, symboly ve veřejném prostoru a podobně. 

Zásadní je zde samozřejmě selekce a volba toho, co bude tímto způsobem 

vyzdvihováno, a tak i vepsáno do povědomí obyvatel, a naopak, co upadne 

v zapomnění.44 Vytváření interpretace je výsledkem kolektivního jednání a jedná se zde 

o postupné prosazení jednoho dominantního výkladu dějin, který se posléze stává 

sdíleným v rámci konkrétní společnosti. Jde o projev kolektivní paměti, která se může 

stát základním prvkem národní identity. Kolektivní paměť není pojímána jako součet 

pamětí jedinců, ale jako takový výklad paměti, který se nejúspěšněji prosadil a ujal.45 

Historické události nejčastěji slouží k vyzdvihnutí slavných momentů národa („zlatý 

věk“) a jeho starodávnosti. Součástí balkánských národních identit je také časté 

vyzdvihování kolektivního utrpení. Připomínané trauma slouží k vyvolání pocitu 

nutnosti vyhranění vlastního národa oproti ostatním a ochrany jeho existence před 

dalším potenciálním utrpením.46  

Všechny výše jmenované charakteristiky byly významné pro formování 

národních identit od 19. století, nicméně většina z nich si zachovala svůj význam až do 

současnosti. Tato skutečnost je ve zvýšené míře příznačná právě pro region Balkánu, 

kde tradiční hodnoty, jako náboženství, dějiny národa, teorie o jeho původu, symboly a 

hrdinové neztrácejí na důležitosti a tvoří základ národních identit. Tyto hodnoty 

vycházející z dějin se někdy zdají být dokonce více vyzdvihované než ahistorické, na 

budoucnost se soustředící vize o směřování národa. 

1.3. Národní identita a město  

Propojení mezi prostorem, v tomto případě městským, a národní identitou je nesporné. 

Město, vývoj města a správa veřejného prostoru májí významný vliv na místní 

obyvatelstvo. Pro propojení identity a města jsou používány pojmy „městská identita“, 

„urbánní identita“ nebo „identita města“. Tyto pojmy si zaslouží užší definování, jelikož 

se pod nimi může skrývat vícero rozdílných chápání. Všechna tři spojení by mohla být 

v různém kontextu chápána buď jako specifická identita prostoru jako celku s důrazem 

                                                 

44 Sabrina P. Ramet, „Memory and identity in the Yugoslav successor states“, Nationalities Papers, 

vol. 41, no. 6 (2013), 873.  
45 Ibid., 872–873.  
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na charakter města, nebo spíše ve smyslu specifické identity městské společnosti 

(urbánní společnosti v kontrastu například k venkovskému obyvatelstvu). V druhém 

případě je větší důraz kladen na to, jaký vliv má urbánní prostor na utváření specifické 

identity společnosti vzhledem k tomu, že představuje dynamické prostředí a prostor 

setkávání kultur. Výsledek tohoto procesu je označována jako „urbánní společnost“, 

která bez pochyby má jiné charakteristiky než obyvatelstvo rurální.47 S tímto výkladem 

jsou v předkládané práci spojovány pojmy „městská identita“ nebo „urbánní identita“.  

V práci je ve větší míře nakládáno s pojmem „identita města“, který se více 

vztahuje k samotnému charakteru města a jeho významným znakům, jež vytvářejí jeho 

specifickou identitu. Město je zde chápáno jako prostor, v němž jsou vepsány odkazy na 

politický a kulturní vývoj minulosti, který ale vypovídá také o současnosti. Charakter 

města, a tedy i jeho specifická identita, jsou v silné interakci s národní identitou 

obyvatelstva. Městský prostor může odrážet národní identitu i bez přehnaného úmyslu, 

avšak často se zde jedná spíše o aktivní politické a společenské počínání, které ukotvuje 

kolektivní paměť národa.48 Tímto způsobem dochází k využívání městského prostoru k 

šíření konkrétního výkladu národní identity politickými elitami. Formy, kterými je 

národní identita vepsána do prostoru města, urbanistické praktiky, které ovlivňují 

národní identitu, i účelné využívání prostoru k prezentování národní identity jsou 

předmětem této podkapitoly. Tato část zároveň slouží jako základ pro následnou 

analýzu, jelikož představuje kritéria, podle kterých jsou jednotlivé fáze vývoje Skopje 

zkoumány.  

Rozlišení mezi termíny „městská identita“ a „identita města“ neznamená, že by 

byla opomíjena výjimečnost urbánní společnosti. Role města a městské společnosti ve 

formování národní identity je chápána jako významná. Obyvatelé města v druhé 

polovině 19. století byli nezřídka označováni za hlavní nositele národních hnutí. 

Výjimečným postavením však město disponuje vždy, jelikož je centrem, kde se 

odehrává nejpodstatnější část interakce mezi různými vrstvami obyvatelstva a často také 

mezi vládnoucími elitami a společností, i z tohoto důvodu bylo zvoleno jako předmět 

zkoumání město Skopje. Nicméně otázka, jak a v jaké míře je ovlivňováno městským 

prostorem obyvatelstvo urbánní oproti ostatnímu, je ponechána stranou.  

                                                                                                                                               

46 Ramet, „Memory and identity in the Yugoslav successor states“, 872–873.  
47 Arto Haapala, "The Urban Identity: The city as a Place to Dwell", International Conference Place and 

Location III: The City: Topias and Reflections (Tallinn: The Research Group of Cultural and Literary 

Theory, Estonian Literary Museum, 2003).  
48 Ramet, „Memory and identity in the Yugoslav successor states“, 879.  
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Práce je založena na předpokladu, že prostor a obyvatelstvo jsou ve vzájemné 

interakci, tedy i identita obyvatelstva a městský prostor se vzájemně ovlivňují. Práce si 

neklade za cíl vyvozovat závěry ohledně rozsahu vzájemného působení (jestli má větší 

vliv obyvatelstvo na charakter města nebo naopak charakter města na formování 

identity obyvatelstva). Předpokladem pro analýzu je skutečnost, že veřejný prostor ze 

své podstaty formuje identitu obyvatelstva (dalo by se říci, že veškerá aktivita ve 

veřejném prostoru má nějaký vliv na obyvatele, kteří se s ním mohou identifikovat). 

Ustanovení hranice mezi tím, co je přirozeným odrazem doby v prostoru, a co 

využíváním veřejného prostoru za konkrétním účelem (v našem případě s národním 

podtextem), je téměř nemožné. V práci obecně považuji veškeré upravování veřejného 

prostoru za nějakou měrou formující pro cítění obyvatel, a tudíž i drobné náznaky 

účelového obsahu za napomáhající národnímu utváření.49 Otázka, jakou měrou rozdílné 

aktivity národní identitu obyvatel formují, by musela být předmětem rozsáhlého 

sociologického šetření a není cílem zkoumání.  

V silné vzájemné interakci jsou města (především hlavní města nebo regionální 

centra), stát a národní identita. Jejich vzájemné působení by se dalo zjednodušeně 

popsat jako proces, kdy stát ovlivňuje charakter a postavení města, a tím také národní 

identitu obyvatelstva. V době formování národních států bylo sídlo, které bylo 

ustanoveno jako hlavní město konkrétního státního útvaru, považováno za prostor pro 

prezentaci národní ideologie. Národ tvořící daný stát měl jasno, jak by měla jeho 

národní identita vypadat a tato vize byla silně prezentována také v prostoru města.50  

Oficiální politika státu promítaná do veřejného prostoru může brát v potaz i jiné 

motivace než interakci s obyvateli města samotného. Budování města s jistou vizí se 

může soustředit také na vytváření jeho obrazu a jeho prezentaci navenek. I tato praxe je 

nepřímo spojená s národní identitou společnosti, jelikož v prostoru prezentovaná 

národní identita může být součástí, ba i dokonce základním pilířem obrazu města. 

Teorie zabývající se touto praxí je známá pod anglickým názvem city branding neboli 

vytváření jisté „značky“ jako prostředku prezentace města. Vytváření tohoto obrazu 

úzce souvisí také s vytvářením takzvané „národní značky“ (teorie nation branding), 

jejímž základním obsahem je národní identita.51 Obraz města, a v rámci jeho prostoru 

                                                 

49 Fabio Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 

International Journal of Heritage Studies, vol. 20, no. 6 (2014), 602. 
50 Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern 

Europe, 20–25.  
51 Keith Dinnie, Nation Branding: Concepts, Issues, Practice (Butterworth-Heinemann, 2008), 115–116.  
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prezentovaná „národní značka“, tak může být brán jako jistá forma vývozního artiklu.52 

Účelem celého procesu je přilákat pozornost na město a prezentovat skrze ně národní 

identitu také navenek. Také v případě Skopje je možné na architektonické zásahy 

nahlížet tímto pohledem, jelikož jak rekonstrukce města po zemětřesení, tak i přestavba 

centra v rámci projektu „Skopje 2014“ byly doplněny vizí soustředící se na vnější 

prezentaci města.  

Modernizace města představuje další proces, který ovlivňuje jeho charakter a 

„identitu města“, jelikož umožňuje přestavbu prostoru spojenou s propagováním 

konkrétních záměrů. V regionu jihovýchodní Evropy se modernizace měst na konci 

19. století a během 20. století mísila s konstrukcí národní identity. Modernizace byla 

úzce spojena s europeizací města, tedy přizpůsobením evropským formám městského 

prostoru, a s tím také spojeným vymazáváním osmanského dědictví.53 Specifickým 

rysem měst jihovýchodní Evropy byla absence místní administrativní správy, a tak zde 

bylo urbánní plánování a formování městského prostoru pod státní mocí.54 Obecně se dá 

říci, že samotný proces modernizace má svědčit o jisté charakteristice národa 

(unikátnost a modernita města jako odraz národní identity).55 

Příkladem, který jasně odráží spojitost mezi národní identitou a městským 

prostorem, je fenomén výstavby hlavních měst tzv. od nuly. Zakládání hlavních měst 

s jasnou politickou vizí není praxí ojedinělou. Zároveň se zde nejedná o pozvolné 

prezentovaní národní identity, jelikož takto zakládaná města jsou od počátku vystavěna 

s jasnou národnostní vizí. Již rozhodnutí nezvolit existující centrum (s konkrétní 

historickou tradicí) za hlavní město státu svědčí o silné politické motivaci založit nové 

reprezentativní město s novou identitou.56 Skopje není případem založení a budování 

hlavního města od nuly, nicméně jisté charakteristiky by se daly nalézt i v jejím případě, 

především při plánování rekonstrukce Skopje po zemětřesení v roce 1963. Tato 

výstavba sice nebyla politicky motivovaná a byla reakcí na přírodní katastrofu, avšak 

rysy budování města tzv. od nuly tento proces obsahoval. Tato fáze vývoje 

                                                 

52 Andrew Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding in 

Macedonia“, Cultural Anthropology, vol. 28, no. 1 (2013), 161–165.  
53 Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern 

Europe, 9.  
54 Ibid., 9–10.  
55 Ibid., 25–26.  
56 Jako příklad by se dal jmenovat případ výstavby Athén jako hlavního města moderního řeckého státu 

nebo také Ankary, která byla založena jako symbol oproštění se od osmanského dědictví a počátek 

budování čistě turecké identity. (Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in 

Central and Sutheastern Europe, 6–7).  
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představovala možnost vystavět město s jednotnou ucelenou vizí, která odráží 

momentální fázi národní identity (a ne kumulaci dědictví vepsaných do prostoru města).  

Urbánní plánování a s ním spojená urbánní politika jsou dalšími nástroji 

ovlivňujícími „identitu města“. Je zde myšleno například rozvržení města a s ním 

spojená podpora (nebo naopak opomíjení) různých městských čtvrtí, výstavba 

význačných budov způsobem, který zastiňuje jiné architektonické objekty, umístění 

významných institucí a kulturních budov do určité části města, zachovávání (nebo 

naopak zanedbávání) významných historických částí města či architektonických 

památek a podobně. Urbánní plánování má vliv na samotné obyvatele ve více směrech. 

V případě Skopje stojí za zmínku etnokonfesionální dělení společnosti, které je těmito 

praktikami silně ovlivňováno. Podpora rozvoje různých částí města, propojení čtvrtí 

s centrem či výstavba kulturních a náboženských objektů v různých částech města mají 

v heterogenní městské společnosti značný dopad buď na rozvoj multikulturní 

společnosti, nebo naopak na její segregaci. Z náboženského hlediska mohou být urbánní 

plány pojímány nezaujatě, snažit se podporovat náboženské skupiny stejnou měrou, 

nebo se vzdát veškeré náboženské tematiky, a rozvíjet tak sekulární formu veřejného 

prostoru. Objevují se však názory, že i tyto snahy jsou problematické, jelikož hranice 

mezi tím, co je sekulárního charakteru a může být použito v prostoru, a co není, je těžko 

definovatelná.57 I na první pohled sekulární urbanistické zásahy mohou mít dopad 

na etnokonfesionální složení a rozložení obyvatelstva.  

V neposlední řadě je nutné zmínit symboliku spojenou s architektonickými 

objekty. Používání symbolů a objektů se symbolickou hodnotou ve veřejném prostoru je 

praxí hojnou. Jedná se o prostředek šíření národní identity, který je spíše zřejmého 

charakteru (používání konkrétních symbolů z historie, odkazování na události, kterým je 

připisována symbolická hodnota, volba hrdinů a podobně). Symbolika však nemusí být 

vždy na první pohled znatelná a zřejmá. Architektonickým plánům či stavbám může být 

připisován symbolický význam, který není na první pohled čitelný a jednoznačný 

(například symbolika, která je vepsána skrze ucelený architektonický plán). I samotný 

použitý architektonický styl či návaznost na nějaký architektonický směr má jistou 

výpovědní hodnotu. Architektonický styl může být propojen s náboženským vyznáním 

(v případě Balkánu se jedná především o často používaný neobyzantský styl spojený s 

                                                 

57 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 601–602.  
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pravoslavnou církví),58 může být odrazem historického vývoje (praktika odkazování se 

pomocí architektonického stylu na významná historická období je často označována 

jako historicismus).59 Avšak i styly zakládající si na své „modernosti“ mají v sobě jisté 

sdělení tím, že jsou součástí nějakého proudu (v kapitole o rekonstrukci Skopje po 

zemětřesení v šedesátých letech je blíže představen metabolismus a brutalismus). 

Významnou charakteristikou architektonických stylů, kterým je v práci věnována 

pozornost, je monumentalita. Monumentální stavby skrze impozantní a velkolepé 

realizace vyjadřují jisté poselství. Může v nich být symbolizovaná síla, odolnost či 

majestátnost. Mohou být také prostředkem „uzurpování“ prostoru ve smyslu přitahování 

velké míry pozornosti nebo svým kolosálním rozměrem dávat okolnímu prostoru zcela 

novou podobu.60  

2. Historický kontext 

2.1. Vymezení termínů Makedonie a Makedonec 

Samotné vymezení těchto termínů představuje nelehký úkol, který je spojený s mnoha 

kontroverzemi. Skutečnost, že je nějaký geografický název používán pro pojmenování 

různě vymezených území nebo že je pojmenování národa používáno v odlišných 

historických momentech pro označení rozdílných subjektů, by nebyla nijak ojedinělá.61 

Problém nastává až ve chvíli, kdy je termínu připisována symbolická hodnota, která 

znemožňuje akceptovat odlišné interpretace či používání termínu v jiném kontextu. 

Termín Makedonie představuje právě tento případ. Může být použit k označení různých 

historických území, regionů nebo státních útvarů.  

Pojem Makedonie je používán k označení historického geografického regionu, 

antické říše, současné Makedonské republiky nebo také kraje na severozápadě Řecka.62 

Dalo by se říci, že pouhý termín Makedonie bez bližšího specifikování nejčastěji 

                                                 

58 Neobyzantský styl navazoval na byzantskou architekturu, ale pro účely národní, tedy jde-li o vytvoření 

stavby jako symbolu národa, byl náboženským stavbám přidán monumentální charakter (Makaš a Conley, 

Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern Europe, 23–25).  
59 Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern 

Europe, 23–25.  
60 Lozanovska, „Kenzo Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje”, 151. 
61 Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 10.  
62 Od 7. století př. n. l., kdy se termín poprvé objevil, během antiky, Byzantské a Bulharské říše, byl 

používán pro označení více geografických regionů, než bylo zmíněno. Zmíněné příklady jsou vybrány 

především pro svůj význam v aktuálním kontextu. Označení antické Makedonie je jmenováno z důvodu, 

že se na ni v současnosti v rámci vymezování makedonské národní identity často odkazuje. Širší kontext 

používání termínu v historii viz Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 6–7.  
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odkazuje právě k historickému geografickému regionu. Ten byl vymezen na východě 

Rodopskými horami (Rodopi), na jihu egejským pobřežím, na severu pohořím Šar (Šar 

planina) a na západě jsou jako záchytnými body tvořícími hranici Ochridské jezero a 

jezero Prespa.63 Někdy je jako západní hranice udáváno Dinárské pohoří.64 Takto 

vymezený region byl od konce 19. století předmětem sporu mezi Bulharskem, Řeckem 

a Srbskem. Na konci balkánských válek bylo území rozděleno na vardarskou, pirinskou 

a egejskou Makedonii. Ty v tomto pořadí připadly Srbsku, Bulharsku a Řecku.65 Od té 

doby rozdělení regionu přetrvalo a během 20. století bylo toto uspořádání postupně 

ustáleno. I když jisté snahy o revizi teritoriálního uspořádání se zde objevovaly, nebyly 

úspěšné a ke změně teritoriálního dělení Makedonie nedošlo.66  

Přídavné jméno „makedonský“ je dle některých zdrojů častěji spojováno 

s národním a etnickým vymezením, než s odkazováním na příslušný geografický region 

nebo historické období.67 Dle osobního soudu nepovažuji spojování přídavného jména 

s etnickým pojímáním za převládající. V práci je dodržováno, že v případě možné 

nejasnosti je kontext užívání upřesněn. Často používané spojení „makedonská národní 

identita“ odkazuje především k období po roce 1944, tedy na formování identity v rámci 

Jugoslávské federace, konkrétně Lidové republiky Makedonie, později nezávislé 

Makedonské republiky.  

Používání názvu Makedonie v práci navazuje na výše uvedené vymezení. 

V případě geografického regionu je používán termín bez upřesnění. Při nutnosti 

specifikace, o kterou část geografického regionu se jedná, je použito geografické 

pojmenování „vardarská“, „pirinská“ a „egejská“ Makedonie. V případě používání 

termínu k pojmenování starověké říše je termín specifikován jako antická Makedonie. 

Komplikovanější je užívání termínu v případě současné republiky. Název Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 

FYROM), pod kterým byl státní útvar uznán na mezinárodní scéně, zde není používán. 

Vzhledem k tomu, že v bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Makedonskou 

                                                 

63 Ramet, Felak a Ellison eds., Nations and nationalisms in East-Central Europe …, 185.  
64 Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 6. 
65 Přesné rozdělení Makedonie po balkánských válkách v roce 1913: Řecku připadlo 50  % území 

(egejská Makedonie), Srbsku 39 % (vardarská Makedonie), Bulharsku 10 % (pirinská Makedonie) a 1 % 

bylo přiděleno Albánii. Po první světové válce bylo rozdělení drobně pozměněno v neprospěch Bulharska 

a Albánie, změny však byly zanedbatelné. (Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 7.) 
66 Byly to snahy o revizi dělení ze strany Bulharska, které během druhé světové války usilovalo o 

nadvládnu nad vardarskou Makedonií. Dále šlo o poválečnou strategii Tita, tedy o vytvoření 

tzv. Balkánské federace. (Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 218.)  
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republikou jsou používány názvy „Makedonská republika“ nebo „Makedonie“, bude dle 

podobného přístupu postupováno i v této práci.68 Pro přehlednost se snažím název vždy 

specifikovat jako „Makedonská republika“ (popřípadě v návaznosti na ústavní znění 

názvu Republika Makedonija také používám formu „Republika Makedonie“).  

Jako Makedonec se může identifikovat obyvatel geografického regionu nehledě 

na etnickou příslušnost, dále také příslušník Makedonské republiky nehledě na etnickou 

příslušnost, nebo naopak může být pojmenování chápáno silně etnicky, jako 

pojmenování příslušníka národa či etnické skupiny. Poslední zmíněné užití je nejvíce 

kontroverzní a vyvolává projevy pobouření (ať už ze strany odlišných etnických skupin 

obývajících Makedonskou republiku, tak ze strany sousedních států).69 Obdobné 

vymezení termínu Makedonec zastává také Hugh Poulton. Ten pod etnické chápání 

pojmu Makedonec zahrnuje příslušníka slovanské populace z kterékoli teritoriální části 

geografické Makedonie (tedy i obyvatele z egejské a pirinské Makedonie, oficiálně 

občany Řecka a Bulharska, kteří mohou sdílet makedonské národní cítění).70 Makedonci 

jsou nazýváni obyvatelé Lidové republiky Makedonie (oficiálně uznaní v roce 1944 

jako národ formující státní jednotku), později Makedonské republiky.  

Vzhledem k problematice používání termínů považuji za nutné v některých 

případech jejich užití specifikovat. Nejkomplikovanější se jeví používání termínu 

„Makedonec“, jelikož z podstaty může označovat různě definované jedince, 

jednoznačné vymezení je v tomto případě nemožné.  

2.2. Makedonská otázka a její vývoj  

Problematika spojená s pojímáním Makedonie, chápáním makedonského národa a také 

s nárokováním částí Makedonie je nazývána spojením „makedonská otázka“. Jedná se o 

širší problematiku, a jednoznačná definice makedonské otázky tudíž není možná. 

Zrodila se v sedmdesátých letech 19. století během národně osvobozeneckých procesů a 

postupného vznikání národních států na Balkáně a dala by se shrnout jako spor o 

nadvládu nad geografickým regionem Makedonie a jeho obyvatelstvem.71 Nároky na 

                                                                                                                                               

67 Kofos, Evangelos, „The Controversy over the Terms „Macedonians“ and „Macedonian“: A Probable 

Exit Scenario“, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 5, no. 1 (2005).  
68 Oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/.  
69 Jane K. Cowan, eds., Macedonia: The Politics of Identity and Difference (Pluto Press, December 2000).  
70 Hugh Poulton, Who are the Macedonians? (London: Hurst and Company, 1995).  
71 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 5.  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/makedonie_fyrom/
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toto území byly vznášely současně Bulharsko, Srbsko a Řecko. Když vznikla nezávislá 

Albánie, vznesla také teritoriální požadavky na severozápad regionu, i když ne v tak 

velké míře.72 Tato komplikovaná situace byla zapříčiněna primárně tím, že historický 

region Makedonie byl národnostně velmi heterogenní. V procesu národního 

uvědomování se zde střetávaly různé proudy etnicky vyhraněných skupin. Také 

z hlediska náboženství byl region obydlen smíšeným obyvatelstvem. Většinově byl 

osídlen slovansky a řecky mluvícími křesťany, ale také turecky a albánsky mluvícími 

muslimy, dále židy, Romy a dalšími méně početnými skupinami.73  

Počáteční fáze makedonské otázky na konci 19. století by se dala charakterizovat 

jako období zárodků národního hnutí svébytného makedonského národa, které se však 

střetávalo s náboženskými a jazykovými misijními aktivitami ze strany Řecka, 

Bulharska a v menší míře Srbska. Ve srovnání s okolními národy, které dosáhly 

značných úspěchů v podobě statusu autonomních státních útvarů pod Osmanskou říší, 

se makedonské národní hnutí zdá být okrajové. Národní uvědomění bylo často spojené s 

jazykovou emancipací některého ze slovanských dialektů používaných v regionu 

Makedonie. Jelikož území dle dialektů nebyla přesně vymezená, aktivity v některých 

částech se překrývaly a jazyková emancipace byla jen zřídka spojována s národním 

uvědoměním, vytvořené prostředí bylo velmi nepřehledné a snahy o sjednocení hnutí 

byly spíše vzácné. Zásadní bylo, aby byl jazyk slovanský, a tím se vymezoval oproti 

helenizačním snahám přicházejícím z jihu. I přesto, že se dají dohledat zmínky o 

autorech, kteří propagovali separátní makedonský národ v raném období (například 

Gjorgjija Pulevski a jeho dílo ze sedmdesátých let 19. století, v němž mluví o 

Makedoncích jako o svébytném národu), jasně definovaný makedonský postoj byl v této 

době velmi ojedinělý. Prvotní fáze národního uvědomění spojené především se snahami 

o standardizaci jazyka byly spíše makedonsko-bulharského charakteru.74 Vedle jazyka 

byla pro vývoj makedonských Slovanů zásadní otázka náboženství a náboženské 

organizace. Z jihu vyvíjel na obyvatelstvo tlak řecký patriarchát a po roce 1870 taky 

                                                                                                                                               

Vývoj makedonské otázky byl velmi ovlivněn velkou východní krizí a událostmi z roku 1878, především 

tedy Sanstefanskou mírovou smlouvou a její následnou revizí na Berlínském kongresu. Po rusko-turecké 

válce a podepsání Sanstefanské smlouvy vzniklo na nedlouhou dobu tzv. Velké Bulharsko, které 

zahrnovalo také území Makedonie. Berlínský kongres sice vrátil Makedonii osmanské říši, nároky 

okolních států na makedonské území ale po této události vzrůstaly. Kromě bulharských a řeckých nároků 

začalo ve větší míře vznášet územní nároky Srbsko, které chtělo získat přístup k Egejskému moři. Od dob 

Berlínského kongresu se v srbském prostředí začal čím dál více objevovat názor, že obyvatelé Makedonie 

jsou v podstatě Srbové. (Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 99.) 
72 Přemysl Rosůlek, Makedonie (Praha: Libri, 2008), 7.  
73 Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 3.  
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nově ustanovená samostatná bulharská pravoslavná církev.75 Velké množství obyvatel 

regionu přijalo právě bulharskou církev a s tím většinou i bulharskou národní orientaci, 

část obyvatelstva se helenizovala, značná část obyvatelstva však zůstala národnostně 

nevyhraněná.  

Významným mezníkem pro vývoj makedonské otázky byl konec první světové 

války a uznání dělení Makedonie na vardarskou, egejskou a pirinskou, což znamenalo 

pro jednotlivé části v průběhu 20. století zcela rozdílný vývoj. Meziválečná léta 

představovala pro makedonské národní hnutí složité období, jelikož existence 

svébytného makedonského národa byla všemi třemi státy, pod jejichž správou se 

obyvatelstvo rozdělené Makedonie ocitlo, popírána. Řecko, Bulharsko i Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovineca, dále Království SHS, 

od roku 1929 známé pod názvem Království Jugoslávie) považovaly makedonské 

obyvatelstvo za integrální část svého státu a potažmo také národa. Ani výsledek druhé 

světové války teritoriální dělení Makedonie nezměnil.76 Územní nároky tak byly spíše 

utlumeny. Mohlo by se zdát, že hlavní sporný bod makedonské otázky, tedy nároky 

na nadvládu nad regionem Makedonie, se zakořeněním stanoveného pořádku postupně 

vytrácely, a s tím i celá makedonská otázka. Avšak i v novém kontextu zůstala tato 

otázka aktuální, nicméně došlo k značnému posunu problematiky. Jádrem sporů se nově 

staly protichůdné výklady ohledně existence makedonského národa. Definování 

makedonské otázky jako střetávání rozdílných interpretací etnického původu 

obyvatelstva v regionu Makedonie, nebo také jako sporu o to, jestli makedonský národ 

coby specifická etnická skupina vůbec existuje, začalo více převládat od druhé poloviny 

20. století.77 Je nutné zmínit, že fenomén popírání existence makedonského etnika byl 

viditelný hned od počátků tzv. makedonské otázky (především pokud jde o snahy států 

nebrat v potaz jakoukoli možnost existence odlišné národnostní skupiny Makedonců), 

nicméně jádrem problému v té době byly převážně teritoriální nároky. S ustálením 

územního dělení a s oficiálním uznáním makedonského národa v roce 1944, na které se 

                                                                                                                                               

74 Friedman, „The Modern Macedonian Standard Language…”, 179.  
75 Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 99.  
76 Během druhé světové války usilovalo o revizi dělení Bulharsko, které chtělo ovládnout vardarskou 

Makedonii. Z doby poválečné stojí za zmínku ambiciózní strategie Tita po druhé světové válce. Tato 

strategie usilovala o sjednocení geografického regionu Makedonie v rámci tzv. Balkánské federace, 

jejímž základem měly být Jugoslávie a Bulharsko. Nicméně žádná ze snah o revizi teritoriálního 

uspořádání nebyla úspěšná, stávající dělení regionu bylo potvrzeno, a s ním i pokračující oddělený vývoj 

jednotlivých částí Makedonie. (Ramet, Felak a Ellison, Nations and nationalisms in East-Central 

Europe…, 197.) 
77 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 3.  
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soustředí následující odstavec, se podstata problému posunula směrem k pojímání 

národa samotného.  

Zásadní změnou, která ovlivnila přístup k makedonskému národu, bylo jeho 

oficiální uznání v rámci nově vzniklé socialistické Jugoslávie, kdy byla v srpnu 1944 

s Titovou podporou ustanovena Lidová republika Makedonie jako jedna ze šesti 

federativních republik nově vzniklého státu.78 Makedonci se tímto dočkali poprvé 

v historii oficiálního uznání i přesto, že se často pojednává o tom, že šlo spíše o Titovu 

politickou kalkulaci než o reakci na makedonské národní hnutí.79 Dle tohoto názoru se 

uznáním makedonského národa Tito snažil na jedné straně definitivně zamezit nárokům 

na region ze strany Bulharska a na druhé straně se podporou „malých“ národů snažil 

rovnoměrně rozložit síly ve vznikající jugoslávské federaci.80 V roce 1950 byl uznán 

standardizovaný makedonský jazyk a v roce 1967 ustanovena nezávislá makedonská 

pravoslavná církev.81 Těmito výdobytky si makedonský národ zajistil kulturní 

nezávislost.82 Během socialistické éry docházelo k ukotvování makedonské národní 

identity také v akademické sféře. Významnou měrou zde posloužily interpretace 

dějinných událostí. Stěžejním bodem identity se stal boj makedonského národa za 

svobodu (důraz byl kladen především na aktivitu a hrdiny Vnitřní makedonské 

revoluční organizace,83 která navíc byla interpretována v souladu se socialistickou 

ideologií jako levicově laděné uskupení).84 Objevily se však také práce vyzdvihující 

Alexandra Velikého jako předka makedonského národa, nebo například středověká říše 

cara Samuela I. byla prezentována jako makedonská.85  

                                                 

78 Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 4.  
79 Ibid., 7.  
80 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 4–5.  
81 Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 4.  
82 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 5–6. 
83 VMRO (Vnitřní makedonská revoluční organizace) byla uskupení, které vzniklo již na konci 19. století, 

a soustředilo se na boj proti osmanské nadvládě v regionu geografické Makedonie. Mnoho revolucionářů 

z období bojů proti Osmanské říši bylo bráno za hrdiny, kteří bojovali za svobodu regionu. Po rozdělení 

Makedonie na tři části VMRO nejsilněji bojovala za „osvobození“ vardarské oblasti. Součástí VMRO 

však bylo více frakcí. Objevovaly se zde frakce „autonomistů“ a „federalistů“, kteří měli rozdílné vize o 

tom, jaké by mělo být územní uspořádání po znovudobytí vardarské části a sjednocení Makedonie. 

Nájezdy VMRO proti jugoslávské nadvládě byly často násilné a vyžádaly si hodně obětí. Ve 30. letech 

vliv VMRO klesl, jak kvůli zakázání na území Bulharska, tak dle některých zdrojů klesla podpora 

samotných obyvatel z vardarské Makedonie, především kvůli násilnému charakteru jejich akcí. Více 

Makedonců z vardarské oblasti se prý začalo přiklánět k možné formě autonomie v rámci královské 

Jugoslávie. (Hugh Poulton, Who are the Macedonians? (London: Hurst and Company, 1995), 78-94). 
84 John Lampe a Mark Mazower, Ideologies and National Identities: The Case of Twentieth-Century 

Southeastern Europe (Central European Press: January 2003), 111–112.  
85 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 6.  



   

 

26 

  

Dalo by se říci, že po dobu existence socialistické Jugoslávie byla makedonská 

otázka utlumena. Diskuse ohledně Makedonie a nároků na její území ustaly, 

zpochybňování existence makedonského národa nebylo v této době až tak výrazné. I 

v případě Bulharska, které ještě během druhé světové války silně aspirovalo na získání 

nadvlády nad vardarskou Makedonií, se v návaznosti na rozvoj vztahů mezi bulharským 

komunistickým vůdcem Georgim Dimitrovem a jugoslávským Titem přístup 

k makedonskému národu pozměnil. Mezi roky 1944 a 1948 byl makedonský národ 

Bulharskem dokonce uznáván, tiché akceptování přetrvávalo až do počátku šedesátých 

let.86  

S rozpadem socialistické Jugoslávie a vyhlášením nezávislé Makedonské 

republiky se vytvořil nový kontext, ve kterém odpadly teritoriální nároky států, nicméně 

interpretace makedonské národní identity zůstala středobodem problematiky. Reakce 

sousedních států na vznik nové republiky byly vesměs negativní. Změna politického 

kontextu představovala pro mladý makedonský národ dějinný mezník, který si 

vyžadoval pevné ukotvení makedonské národní identity. K definování národního 

příběhu Makedonců bylo použito historických událostí, symbolů a hrdinů, kteří však 

často byli nárokováni také okolními státy jako součást jejich kulturního dědictví. 

Docházelo tak ke střetávání rozdílných interpretací a k oživení sporu ohledně 

makedonského národa. Mnozí autoři začali znovu obnovený spor po roce 1991 

pojmenovávat jako „novou makedonskou otázku“.87  

Snahy vytvořit pevné ukotvení pro makedonskou národní identitu byly reakcí na 

velmi nepříznivý politický kontext. Nově vzniklá republika se cítila ohrožena 

sousedními státy prakticky ze všech stran. Vývoj „nové makedonské otázky“ je důležitý 

pro formování makedonské národní identity, jelikož spory s jednotlivými státy velmi 

ovlivňují politické klima v zemi a také sílu nacionalistické rétoriky. Stručné představení 

hlavních sporných bodů, které tvoří jádro konfliktu mezi Makedonskou republikou a 

okolními státy, představuje základní kontext důležitý pro zkoumání makedonské 

národní identity na počátku 21. století. 

Region vardarské Makedonie byl dlouhá období ovládán středověkými bulharskými 

říšemi, z čehož také nevyhnutelně vyplývá, že současné státy často vnímají jako součást 

                                                 

86 Lampe a Mazower, Ideologies and National Identities…, 113.  
87 Například: James Pettifer, „The New Macedonian Question“, International Affairs (Royal Institute of 

International Affairs 1944–), vol. 68, no. 3 (1992). Anastas Vangeli, „Nation-building ancient 

Macedonian style: the origins and the effects of the so-called anatiquization in Macedonia“, Nationalities 

papers, vol. 39, no. 1 (2011).  
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svého kulturního dědictví podobné či stejné symboly. Mnoho postav z národně 

osvobozeneckého hnutí, které považují za základ svého kulturního dědictví Bulhaři, je 

oslavováno také jako součást makedonské národní identity (například revolucionáři 

Goce Delčev, Dame Gruev, Jane Sandanski nebo Christo Tatarčev). Z dávnější historie 

lze jmenovat například postavu cara Samuela, jehož carství vzniklo v západní části 

první bulharské říše a je obecně pokládáno za pokračování bulharské říše, nicméně 

Makedonci je prezentováno jako makedonský středověký stát.88 Spor ohledně 

interpretace dějinných událostí, symbolických míst či hrdinů započal již ke konci 

socialistického období. V plné míře se rozvinul s vyhlášením samostatné Makedonské 

republiky, kdy se používání těchto symbolů stalo nedílnou součástí vytváření 

historického narativu ale také politického prostředí.89  

Bulharsko paradoxně jako první stát uznalo Makedonskou republiku hned v roce 

1992, avšak odmítlo jako samostatný uznat makedonský jazyk, a tím potažmo také 

makedonský národ. Dle některých názorů se Bulharsko stavělo na počátku 90. let do 

pozice „velkého bratra“ a rozvinulo se státem diplomatické kontakty za účelem bratrské 

ochrany a případného zasahování do vývoje republiky.90 V bulharském prostředí 

převládal (a do jisté míry i stále převládá) názor, že národní identita Makedonců není 

odlišná od té bulharské a že se jedná o pouhou odnož bulharského národa. Velkým 

problémem diplomatických vztahů mezi těmito dvěma státy byla otázka jazyka. 

Bulharsko odmítlo uznat makedonský jazyk jako svébytný a zaujalo postoj, že není 

nutné překládat například ani oficiální dokumenty. Jazykový problém byl nakonec 

diplomaticky vyřešen až v roce 1999 tak, aby mohly obě země psát oficiální dokumenty 

dle svého, ale aby Bulharsko nebylo nuceno makedonštinu výslovně uznat („bulharský 

jazyk podle bulharské ústavy a makedonský jazyk podle makedonské ústavy“).91 

Bulharsko začalo zastávat postoj, že uznává vzniklý makedonský stát, ale nikoli 

Makedonce jako svébytný národ s odlišnou národní identitou.  

                                                 

88 Samuelovo carství vzniklo v roce 971 a je pokládáno za pokračování Bulharské říše, jen s přeneseným 

centrem z východu na západ, do oblasti dnešní Makedonie (hlavním centrem říše se stal Ochrid). 

Makedonský výklad postrádá pramenné ukotvení. Neexistují totiž důkazy o tom, že by obyvatelé 

Samuelovy říše sdíleli povědomí o tom, že jsou odlišným útvarem a nenavazují na období předchozích 

vládců bulharského státu. Jak soudí autoři Jan Rychlík a Miroslav Kouba, je možné považovat říši za 

první středověký stát na území Makedonie, nikoliv však za středověký makedonský stát. (Rychlík a 

Kouba, Dějiny Makedonie, 57-58.) 
89 Lampe a Mazower, Ideologies and National Identities…, 117–118. 
90 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 6–7.  
91 Ibid., 7.  
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Řecký postoj k makedonské otázce je nejlépe viditelný na sporu ohledně jména 

nezávislé Republiky Makedonie. Rozepře není tak komplexní jako například v případě 

bulharském, kde se jedná o velké části historického a kulturního dědictví, které jsou 

nárokovány oběma státy. V případě Řecka jde výhradně o používání symbolů z doby 

antických Makedonců a přivlastňování si názvu „Makedonie“. Po vyhlášení nezávislosti 

Makedonské republiky v roce 1991 byl otevřen velký spor mezi tímto nově vzniklým 

státem a sousedním Řeckem ohledně jména „Makedonie“ a označování národa za 

„Makedonce“. Řecko neuznává slovanské obyvatelstvo ve vardarské Makedonii jako 

„Makedonce“ a dodnes je označuje jako „Skopjany“.92 Po vyhlášení Makedonské 

republiky Řecko jasně protestovalo proti použití tohoto názvu s argumentem, že je 

původem řecký a je součástí řeckého kulturního dědictví. Řecko si činí nárok na název 

„Makedonie“, na spojitost s antickými Makedonci na jazykovém základě (jelikož 

používali starořečtinu) a také na symboly pocházející z této doby. Název Makedonie 

nese také region na severu současného Řecka. Jedná se zde o střet založený na snaze 

„přivlastnit“ si určitý úsek dějin, který má sloužit jako důkaz historické kontinuity 

národa a jeho starodávnosti.93 Procesu „antikvizace“ makedonského národa a používání 

sporných antických symbolů je věnováno více pozornosti v rámci čtvrté kapitoly.  

Postoj Srbska byl méně vyhraněný než u předchozích dvou států. Do jisté míry 

je zde viditelná návaznost na postoj přijatý v meziválečném období, kdy bylo na oblast 

vardarské Makedonie nahlíženo jako na integrální součást Srbska a obyvatelstvo bylo 

považováno za „jižní Srby“. Ke státu nově vzniklému v roce 1991 se Srbsko nestavělo 

nijak pozitivně. S jeho uznáním otálelo až do roku 1996 (v té době bylo Srbsko součástí 

státního útvaru se jménem Svazová republika Jugoslávie), kdy tak reagovalo na 

navázání diplomatických styků Makedonské republiky s Řeckem. V tomto roce byla 

uznána existence státu a také Makedonců jako národa, nikdy však nebyla uznána 

autokefalita makedonské pravoslavné církve. Podle srbské interpretace se totiž 

jednostranně odtrhla od církve srbské. Názor, že Makedonci jsou do jisté míry „jižní 

Srbové“, se přenesl také do devadesátých let. Nezřídka se akademici hlásí k názoru, že 

identita Makedonců nikdy nebyla dostatečně specifická a vždy představovali populaci 

oscilující mezi Srbskem a Bulharskem.94  

                                                 

92 Danforth, The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World, 30.  
93 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 58–59.  
94 Engström, „The Power of perception“, 10.  
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Všechny tři sousední státy se shodovaly v tom, že makedonský národ je pouze výtvorem 

socialistického období. Uznání makedonského národa bývá označováno za vynález 

Titovy propagandy, který Makedoncům vštípil myšlenku svébytného národa.95 Ať už 

motivace Tita k uznání makedonského národa byla spíše politická, či nikoli, jedná se o 

zásadní mezník, který otevřel prostor k utváření makedonské národní identity. I když 

makedonské národní hnutí z předchozí doby nelze zcela opomíjet, pro konstrukci 

národní identity je stěžejní právě období po roce 1944. Dá se totiž považovat za první 

moment, od kterého může probíhat formování v rámci existujícího státního útvaru, tedy 

bez větších překážek.  

2.3. Skopje a počátky urbanismu  

Během 19. století se Skopje rozvíjela jako město pod osmanským vlivem. Skopje byla 

především významným obchodním centrem. Během této doby získala osmanský 

charakter, který byl znatelný ještě během první poloviny 20. století. Osmanská města se 

rozvíjela spíše v údolích (často také u vodních toků), jelikož byla budována jako sídla 

na obchodních trasách. Co se týče organizace města a prostorového uspořádání, hlavním 

znakem osmanského města bylo jasné rozdělení na centrum a rezidenční část. Centrem 

města, okolo kterého se rozrůstalo další osídlení, byla hlavní mešita, prostor pro obchod, 

tedy tržiště a malé obchody řemeslné výroby, veřejné lázně, popřípadě školy.96 Do této 

oblasti města se soustředila veškerá ekonomická, náboženská a kulturní aktivita. 

Rezidenční oblast města byla rozdělena na různé čtvrti, které byly často definované 

nábožensko-etnickou příslušností a sociálními vazbami. Segregace tedy byla další 

z významných charakteristik osmanských měst. Rozrůstání osmanského města bylo 

spíše živelného rázu, proto byla jejich častým rysem spleť úzkých uliček.97 Až do první 

poloviny 20. století byly tyto charakteristiky typické také pro Skopji.  

 Do počátku 20. století ve Skopji nebyly viditelné snahy o urbánní plánování a 

rozsáhlejší modernizaci, které v druhé polovině 19. století zažívaly velký rozkvět 

v západní, ale také ve střední Evropě (významným centrem, které udávalo směr 

architektonickému a urbanistickému vývoji, byla Vídeň).98 Ucelenější snahy o 

                                                 

95 Lampe a Mazower, Ideologies and National Identities…, 117. 
96 Jasna Stefanovska a Janez Koželj, „Urban planning and transitional development issues: The case of 

Skopje, Macedonia“, Urbani Izziv, vol 23, no 1 (2012), 92.  
97 Fatma Acun, „A Portrait of Ottoman Cities“, The Muslim World vol. 92, issue 3/4 (2002), 266.  
98 I Osmanská říše během 19. století iniciovala reformy, zvané tanzimat, které se mimo jiné soustředily 

také na přizpůsobení měst urbánnímu růstu a na jejich modernizaci. Lze najít i zmínky o konkrétních 

modernizačních plánech z této doby vypracovaných také pro Skopji. (Marina Ognen a Divna Penčić, 
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modernizaci Skopje jsou spojeny s první polovinou 20. století, kdy se v roce 1918 

Skopje (a celé území vardarské Makedonie) stala součástí nově vzniklého státního 

útvaru Království SHS.99 Počátky urbanismu ve Skopji jsou silně spjaty se snahou 

modernizovat město po vzoru měst evropských (tzv. europeizace).100 Jako hlavní rysy 

moderního města dle evropského vzoru byly brány například organizace veřejných 

prostor, pravidelnost a přímočarost ulic, geometricky pojímaná centra tvořená širokými 

ulicemi a bulváry.101 I přesto, že snahy o modernizování a regulaci urbánního prostoru 

z počátku 20. století se pokoušely zavádět výše zmíněné rysy, dle některých názorů byl 

reálný rozsah prvotních plánů minimální, a Skopje si zachovalo převážně osmanskou 

strukturu až do třicátých let.102 Zmínka o těchto iniciativách je důležitá především proto, 

že prvotní urbanistické projekty položily základ budoucímu plánování a zaváděly do 

prostoru často prvky, na které bylo v pozdějších plánech navazováno. 

 První plán představující komplexní návrh na urbánní přestavbu byl představen 

v roce 1914. Vypracován byl proslulým srbským architektem jménem Dimitrije T. Leko 

a do prostoru Skopje zaváděl rysy moderního evropského města. Soustředil se 

především na centrum, kde plánoval hlavní náměstí, systém širokých ulic a soustředil se 

na organizaci veřejného prostoru.103 Přinášel myšlenku organizace dopravy pomocí 

kruhovitého uspořádání ulic.104 Jeho důležitým prvkem byla okružní třída, která 

ohraničovala centrální prostor města. Inspiraci této formy vymezení vnitřního města 

bychom mohli hledat u proslulé vídeňské Ringstrasse.105 Plán se také nově věnoval 

rozvoji města na jižním břehu řeky Vardar, který byl do té doby obývaný znatelně 

méně. I když z tohoto plánu bylo realizováno velmi málo, dá se považovat za počáteční 

moment, který udává základní rysy urbánního plánování ve Skopji.106  

                                                                                                                                               

„Urban Transformations of Skopje: Fragmented City-Legacy of History“ (International Conference:The 

Spatial Planning in SEE until Second World War, Belgrade, Serbia 2009.) Jiné zdroje udávají, že reformy 

byly omezeny spíše na centrální oblasti Osmanské říše a že v případě jihovýchodní Evropy byl dopad na 

města minimální. (Fatma Acun, „A Portrait of Ottoman Cities“, 274). Avšak i autoři první uvedené práce 

zdůrazňují, že se v tomto období nejednalo o ucelený plán pro celé město, který by tak položil základy 

urbánnímu plánování, ale spíše o modernizační iniciativy roztříštěného charakteru.  
99 Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 8.  
100 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 604.  
101 Makaš a Conley, Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Sutheastern 

Europe, 4–5.  
102 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 84.  
103 Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 93 
104 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 84. 
105 Ognen Marina a Divna Penčić, „Urban Transformations of Skopje: Fragmented City-Legacy of 

History“ (International Conference:The Spatial Planning in SEE until Second World War, Belgrade, 

Serbia 2009), 6.  
106 Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 93.  
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Následující plán byl vypracován pod vedením architekta Josifa Michailoviče, který 

byl od roku 1927 také starostou Skopje. Byl schválen v roce 1929 a silně se inspiroval 

právě předchozím plánem z roku 1914.107 V období královské Jugoslávie Skopje získala 

na významu, velký pokrok však zaznamenala také pokud jde o modernizaci. V roce 

1931 se stala hlavním městem Vardarské Bánoviny (jedné z provincií královské 

Jugoslávie), čímž získala silnější politické postavení. Významné modernizační aktivity 

v rámci realizace plánu byly pod dohledem Michailoviče realizovány a výrazně Skopje 

proměnily směrem k modernímu evropskému městu. Plán byl založen na pravidelném 

geometrickém uspořádání. Prvek kruhovitého prstence vedoucího kolem centra města 

zůstal jeho základním rysem. Do městského prostoru zaváděl jako významný určující 

prvek osu, směřující ze severu na jih.108 Byl to také první plán, který prezentoval 

myšlenku dvou náměstí, každé na jedné straně řeky Vardar, která jsou spojena starým 

Kamenným mostem z 15. století. Stavba náměstí započala brzy po odsouhlasení plánu a 

realizace jednotlivých myšlenek pokračovala až do roku 1941. Svým významem a 

rozsahem tento plán představoval významný moment v urbánním vývoji, jelikož jako 

první reálně proměnil charakter Skopje a zavedl do jejího centra základní prvky 

moderního města.109  

 Další plán československého architekta a urbanisty Luďka Kubeše udával směr 

urbánního vývoje Skopje od padesátých let 20. století až do zemětřesení v roce 1963. 

Pro Skopji znamenal velkou změnu, jelikož nebral větší ohled na předešlé plány a vývoj 

města. Do prostoru byly zaváděny prvky lineární organizace (oproti dříve převažujícímu 

centrálnímu uspořádání). Významným prvkem bylo rozdělení města podle 

tzv. funkčních zón. Nově byl také prostor uspořádán podle osy ve směru východ-

západ.110 

 Výše uvedený stručný vývoj urbánního plánování ve Skopji slouží k vyzdvihnutí 

několika důležitých rysů. Plány ani jejich realizace nesvědčí o uceleném směřování. 

Neobjevuje se v nich jednotná vize, která by byla sledována. Především plán z roku 

1948 nenavazoval na předchozí vývoj a udával zcela nový směr. I přesto se jisté 

společné znaky zmíněných urbánních projektů dají vypozorovat. Právě tyto rysy byly 

často akceptovány jako to, co udává základní charakter Skopji. V první řadě je zde 

                                                 

107 Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 93.  
108 Ognen a Penčić, „Urban Transformations of Skopje: Fragmented City-Legacy of History“, 7–8.  
109 Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 93.  
110 Ognen a Penčić, „Urban Transformations of Skopje: Fragmented City-Legacy of History“, 9.  
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myšlenka okružní třídy zavedené v roce 1914, která v jisté formě kruhovitého vymezení 

centrální části města přetrvávala a našla místo ve všech představovaných plánech. 

Důležitá je zejména proto, že udává městu jasné vymezení centra a okrajovějších čtvrtí. 

Následně byla významnou charakteristikou plánování určující osa rozvoje. Musela zde 

být zohledněna přirozená osa města, řeka Vardar, kterou bylo nutné v rámci 

strukturování prostoru vždy nějakým způsobem využít. Na tuto skutečnost navazuje 

problematika rozdělení města řekou a s tím spojený rozvoj jednotlivých břehů, 

eventuálně propojení břehů. Tento aspekt je důležitý především vzhledem k etnickému 

rozložení obyvatelstva, jelikož řeka jako přirozená hranice může tvořit dělící linii. 

V neposlední řadě je důležité zmínit historické oblasti města, které jednotlivé plány 

musely brát v potaz (zachování historického kulturního dědictví a jeho zakomponování 

do města či snaha vymazat nějaké dědictví z prostoru města).  

 

3. Přestavba města po zemětřesení v roce 1963  

Období socialistické Jugoslávie znamenalo pro makedonský národ velký rozvoj. Kromě 

již zmiňovaných kulturních výdobytků byly hojně vydávány akademické práce, které 

dávaly národu historické ukotvení, ale také vytvářely různé interpretace ohledně jeho 

původu. K vytváření těchto historických základů byly často využívány dějinné události. 

Převládající narativ bral za základ identity historické momenty z konce 19. a počátku 

20. století. Velký význam byl připisován aktivitám VMRO (jejíž jednání bylo 

vykládáno v souladu se socialistickou ideologií jako usilující o socialistickou revoluci) a 

ilindenskému povstáním.111 Objevovaly se práce propagující Alexandra Velikého jako 

předka Makedonců. Tato teorie o antickém původu sice existovala, nebyla však 

podporována oficiální ideologií, a tak byla spíše okrajová. Převládajícím zůstával 

narativ postavený na slovanské tradici makedonského národa. Také další historika 

podléhala různým interpretacím, jako například již zmíněná říše cara Samuela I..112  

 Podpora ze strany Tita se nesoustředila pouze na makedonský národ, jeho 

národní cítění a emancipaci. Socialistické období bylo spjato s rozvojem regionu 

obecně. Vzhledem k tomu, že Makedonie nebyla takřka vůbec industrializována, a byla 

tak jednou z nejméně rozvinutých republik federace, byla podpora putující do 

                                                 

111 Lampe a Mazower, Ideologies and National Identities…, 287–288, 117.  
112 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 6.  



   

 

33 

  

Makedonie velmi významná. Jednalo se především o rozvoj infrastruktury a průmyslu. 

Industrializace probíhala převážně ve městech, čímž byl také podporován proces 

urbanizace.113 Období od padesátých let tak znamenalo pro Makedonii velký rozvoj 

průmyslu a měst. Demografický růst Skopje tomu nasvědčoval. V roce 1948 měla 

Skopje 88 tisíc obyvatel, v roce 1953 jich bylo už 120 tisíc a do roku 1961 stoupl počet 

obyvatel o dalších 46 tisíc.114 Ustanovení Makedonie jednou z šesti federativních 

republik socialistické Jugoslávie znamenalo pro region velký rozvoj, a pro Skopji 

významný růst. Avšak někdy je na toto období odkazováno také kriticky jako na dobu, 

kdy začala být v návaznosti na koncentraci podpory do Skopje silně znatelná 

monocentralita Federativní republiky Makedonie.115  

 V období před zemětřesením se Skopje těšila velkému demografickému růstu, 

v reakci na něj docházelo k upravování urbánního prostoru, a město se tak postupně 

stávalo významným centrem regionu. Před zemětřesením se dokonce stala Skopje třetím 

největším centrem federativní Jugoslávie, pokud jde o počet obyvatel (po Bělehradu a 

Záhřebu, velmi podobné se Sarajevem), přičemž samotné město koncentrovalo 40 % 

makedonské průmyslové výroby.116 Do tohoto kontextu vstoupila událost, která zásadně 

změnila další vývoj hlavního města Makedonie. Zemětřesení v roce 1963 zničilo více 

než polovinu veškeré dosavadní výstavby.  

 „Mladé“ hlavní město Skopje bylo zasaženo rozsáhlým zemětřesením v červenci 

roku 1963. Toto přírodní neštěstí pro ně znamenalo obrovskou ránu, jelikož více než 

polovina zástavby byla srovnána se zemí. Ničivé zemětřesení zasáhlo Skopji 

26. července nad ránem a během několika vteřin zničilo většinu městské výstavby. Data 

ohledně ztrát se v různých zdrojích liší. Nejčastěji je uváděno, že bylo zničeno 75 až 

80 % výstavby.117 Existují však také zdroje, kde je k nalezení až více než 80 %.118 

Kolem 75 % obyvatel Skopje se po zemětřesení ocitlo bez domova.119 Z výstavby, která 

                                                 

113 Irina Grčeva, „The Growth of Skopje and the Spatial Development of Macedonia 1965–2012“, 

Imternational Conference on Earthquake Engineering (Skopje, May 2013), 5.  
114 Jasna Stefanovska a Janez Koželj, „Urban planning and transitional development issues: The case of 

Skopje, Macedonia“, Urbani izziv (2012), 94. 
115 Grčeva, „The Growth of Skopje…“, 5.  
116 Jack C. Fisher, „The reconstruction of Skopje“, Journal of the American Institute of Planners, vol. 30, 

no. 1 (1964), 46.  
117 Zoran V. Milutinovic, „Urbanistic Aspects of Post Earthquake Reconstruction and Renewal - 

Experiences of Skopje Following Earthquake of July 26, 1963“, International Earthquake Symposium 

KOCAEU (říjen 2007).645.  
118 Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 93.  
119 Petrovski, Jakim T., „Damaging Effects of July 26, 1963 Skopje Earthquake“, Conference paper: 

International Conference 40 years 1963 Skopje Earthquake - Skopje: European Earthquake Engineering 

(Skopje: 2003).  
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zůstala po otřesech stát, byla navíc naprostá většina nepoužitelná, jelikož po silných 

otřesech byly technické parametry budov velmi oslabeny.120 Vzhledem k vážnosti 

situace byla okamžitě po tragédii poskytnuta humanitární pomoc ze strany federativních 

republik Jugoslávie, početná byla také asistence ze zahraničí. Podpora při zotavování 

z katastrofy a následném obnovování Skopje byla poskytnuta více než sedmdesáti 

zeměmi světa.121  

 Po zemětřesení se Skopje ocitla na významné křižovatce dějin, kdy byla většina 

odkazů na minulost a potažmo i na historii makedonského národa z prostoru města 

smazána. Bezprostředně po zemětřesení vyvstaly zásadní otázky jako například: Jak se 

vyrovnat se ztrátou velkého množství historického a kulturního dědictví, které 

znamenalo pro „mladý“ národ významnou základnu identity? Jakým způsobem 

přistoupit k nové výstavbě tak, aby to povzbudilo obyvatelstvo Skopje (a celé 

Makedonie), ale také aby se s nově vybudovaným prostorem obyvatelé identifikovali? 

Bude lepší navázat na minulost a tradici města, nebo přistoupit k rekonstrukci zcela 

novým způsobem? S těmito otázkami se urbanisté, architekti, mezinárodní specialisté a 

politici v rámci rekonstrukce museli vyrovnat. Pro obnovu Skopje byla zvolena 

převážně cesta vytváření nového, moderně pojatého prostoru. Prvky návaznosti na 

historické dědictví z doby před zemětřesením byly spíše ojedinělé.122  

 Vypořádání se s tragédií takových rozměrů znamenalo pro místní obyvatelstvo, 

obyvatele Makedonie, ale také pro celou jugoslávskou federaci, nesnadný úkol. Na 

druhou stranu se na takto zlomový okamžik dá nahlížet z odlišné perspektivy, jako na 

velkou výzvu a příležitost nového začátku. Tato situace nabízí možnost vystavět město 

od základů s jednotnou ucelenou vizí, vytvořit moderní a funkční sídlo reagující na 

požadavky současné doby a společnosti, a odstartovat tak jeho novou budoucnost.  

 Z jiného úhlu pohledu představuje výstavba města tzv. od nuly moment, který je 

silně pod vlivem politických elit. Takto pojatá rekonstrukce je odrazem aktuálního 

společenského a politického dění, jelikož se nejedná o postupný přirozený vývoj, ale o 

jednorázový ucelený politický projekt. Ve srovnání s postupným vývojem 

urbanistického celku, kdy je interakce mezi obyvateli a městem vzájemná a více 

vyrovnaná (prostor se formuje v návaznosti na postupný společenský i politický vývoj, 

                                                 

120 Robert Home, „Reconstructing Skopje after the 1963 earthquake, The Master Plan forty years on“, 

Papers in Land Management, no.7 (2007), 5–6. 
121 Ibid., 6.  
122 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 98.  
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a více tak odráží jednání obyvatel v prostoru), v případě stavby „od nuly“ se jedná o 

situaci, kdy jsou naopak lidé zde žijící více formováni jednorázově navrženým 

prostorem. Jednorázová výstavba je ve větší míře vytvářená pod taktovkou aktuálních 

politických představitelů, kteří tím mohou sledovat politické cíle. V případě obnovy 

Skopje se nejednalo o zakládání nového města bez jakéhokoliv předchozího ukotvení, 

nicméně i v jejím případě bylo možno výstavbu dobře využít k prosazení politických 

vizí. Tuto skutečnost je třeba míti na paměti při zkoumání procesu přijímání plánů a 

jejich samotné realizace.  

 Fáze vývoje po zemětřesení by se daly rozdělit do dvou úseků. Prvním byla 

okamžitá asistence a humanitární pomoc, která stabilizovala situaci. Obyvatelům Skopje 

byly poskytnuty přechodné podmínky pro život v podobě provizorních 

prefabrikovaných domů, zajištěna byla zdravotnická péče, dodávky potravin a podobně. 

Velká pomoc byla také poskytnuta při odklízení následků. Druhou fází, která je zejména 

zkoumána v této kapitole, byla výstavba Skopje v delším časovém horizontu. Proces 

obnovy zahrnoval zásadní rozhodnutí týkající se budoucího vývoje města.  

3.1. Plány na obnovu Skopje 

3.1.1. Spolupráce jako hlavní rys přijímání plánů  

Důležitým rysem přestavby byla zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce. Není 

náhoda, že Skopje byla v návaznosti na proces obnovy nazývána „městem solidarity“. 

Velké množství zahraničních odborníků se podílelo na analýzách seizmického prostředí, 

vytváření územních plánů, plánů širšího regionu a podobně. Významná byla také 

zásluha architektů z celého světa, kteří přispívali k výstavbě. Skopje tak odrážela 

politické postavení Jugoslávie na mezinárodní scéně, která jako člen Hnutí 

nezúčastněných států byla na pomezí mezi dvěma znepřátelenými bloky, ale také 

současné trendy ve stavebnictví a architektuře. 

 Důležitou roli sehrál chorvatský architekt Ernest Weissmann, který v době 

zemětřesení působil v Ekonomické a sociální radě OSN. Po návštěvě zemětřesením 

zničeného města informoval o rozsahu škod a inicioval významnou asistenci ze strany 

OSN.123 Do Skopje bylo vysláno velké množství odborníků, kteří asistovali při 

stabilizaci situace, především však při analýzách prostředí, expertízách seizmického 

                                                 

123 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 105.  
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prostředí oblasti, a dále při přijímání rozhodnutí ohledně plánování. V návaznosti na 

analýzu expertů na zemětřesení bylo vydáno první zásadní rozhodnutí, a to, že jelikož je 

seizmická situace všude v okolí podobná, bude město vystavěno na svém původním 

místě. Knižně vydaná správa OSN, která detailně popisuje postup obnovy města, toto 

rozhodnutí prezentuje jako již dopředu „dané“. Odkazuje se zde především na to, že 

symbolická hodnota Skopje a její význam pro makedonský národ nedávaly politikům 

ani samotným obyvatelům jinou možnost.124  

 Asistence ze strany OSN byla velmi významná. Svou aktivitu ve Skopji rozvíjela 

od počátečních fází, až do doby, kdy byly přijaty a dokončeny všechny plány organizací 

iniciované (jednalo se zde o územní plán města, ale také širšího regionu, plány na 

rozmístění obytné výstavby, na rekonstrukci centra, dopravní infrastruktury, dále byly 

také vypracovány vize s výhledem do budoucnosti, časové rozvržení realizace a 

podobně).125 Plány, na které je odkazováno, jsou dostupné v obrazové příloze.  

 Proces vypracovávání jednotlivých plánů, přijímání důležitých rozhodnutí a 

jejich přenášení do praxe byl velmi obsáhlý. Dalo by se shrnout, že celá rekonstrukce 

byla koordinována ze strany OSN, spolupráce se účastnili představitelé z této 

organizace, zahraniční experti (vytvořen byl orgán pod názvem Mezinárodní rada 

konzultantů), politici jugoslávští a makedonští, místní orgány (nově založený Institut 

pro městské plánování a architekturu Skopje, představitele městské rady), zahraniční 

firmy i architekti. Celá přestavba byla řízena polským architektem a urbanistou 

Adolfem Ciborowským.126 Je zřejmé, že proces vypracovávání analýz, návrhů, a jejich 

následného přijímání byl vzhledem k množství aktérů podílejících se na rekonstrukci 

složitý, a tak v následující části představím pouze nejdůležitější fakta.  

 Významným počinem bylo přijetí plánu pro celu městskou jednotku Skopje. Ten 

je často označován za tzv. Master plán pro Skopji. Jednalo se o velmi propracovaný 

komplexní projekt, jehož součástí byl nový územní plán, rozvržení nové obytné 

výstavby a dopravy, ale také například plán pro budoucí rozvoj města. Základní otázkou 

bylo, pro jak početné obyvatelstvo bude obnovené sídlo navrženo a jaký rozvoj tak také 

bude městu předurčen. Dále byla důležitá volba, jak přistoupit k rozdělení městského 

                                                 

124 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 49.  
125 Ibid.  
126 V polském prostředí se proslavil Adolf Ciborowski hlavně rekonstrukcí Varšavy po druhé světové 

válce. Polská pomoc ve Skopji byla velmi rozsáhlá a byla projevem solidarity ze strany polské vlády, 

která soudila, že polští specialisté mohou významně přispět svými zkušenostmi z obnovy zničeného 

města po válce. (United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…).  
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osídlení, obytných a industriálních zón, tak aby odráželo současné potřeby obyvatel, ale 

také aby reagovalo na místní zvyklosti. Většina z těchto otázek byla diskutována již 

v rámci předběžných expertních analýz. Na zasedání Mezinárodní rady konzultantů 

v roce 1964 byla vydána finální doporučení, která by měla být zahrnuta do 

připravovaného „Master plánu“. K jeho vyhotovení byla přizvána řecká firma „Doxiadis 

Associates“ a polská firma „Polish group“. 

Pokud jde o velikosti budoucího města, z dobových komentářů lze vyčíst, že toto 

rozhodnutí bylo předmětem debat. Jeden názorový tábor podporoval omezení velikosti a 

také počtu obyvatel Skopje, což mělo přispět k decentralizaci republiky. Tato varianta 

byla propagována jako realističtější přístup, podporovaný spíše jugoslávskou vládou. 

Opačný postoj byl založen na tom, že je třeba počítat s velkým růstem po rekonstrukci, 

ať už vzhledem k tomu, že vývoj před zemětřesením by tomuto scénáři silně 

nasvědčoval, nebo že v návaznosti na vybudování nového města lze předpokládat jeho 

silnou atraktivitu pro obyvatelstvo země. Tento postoj prý byl zastáván spíše místními, 

makedonskými představiteli.127 Dokumentace OSN poukazuje na takovou debatu také 

na úrovni analytiků, vytvářejících základy pro urbanistické plány. Jednalo se zde o spor 

mezi návrhy řeckých odborníků spolu se skopským Institutem pro městské plánování a 

architekturu, jejichž podklady podporovaly variantu „megalomanskou“, a variantou 

polských expertů, která prosazovala umírněný přístup, který by předjímal Skopji pro 

350 tisíc obyvatel.128 Mezinárodní rada konzultantů se přiklonila k tomuto druhému 

návrhu a vydala doporučení projektovat město v této jemně omezené variantě.  

Součástí rozhodnutí rady konzultantů také bylo, že centrum města Skopje bude 

ponecháno prázdné a bude pro ně vypracován podrobnější urbanistický projekt, který 

představí řešení pouze pro prostor o rozloze přibližně čtyři kilometry čtvereční. Součástí 

tohoto rozhodnutí bylo, že oblast osmanského Starého města neboli Stara čaršija bude 

ponechána a zahrnuta do návrhu pro centrum města.129  

 K výběru plánu pro centrum byla v roce 1965 vypsána architektonická soutěž, 

do které bylo pozváno osm architektů. Tato soutěž byla organizována OSN (ve 

spolupráci s Jugoslávií) a byli do ní přizváni čtyři místní (jugoslávští) a čtyři zahraniční 

architekti či architektonické firmy. Výsledek soutěže byl vyhlášen v červnu roku 1965, 

                                                 

127 Fisher, „The reconstruction of Skopje“, 46–48. 
128 Dle jejich propočtů měla mít Skopje v roce 1981 mezi 280 a 570 tisíci obyvatel, přičemž návrh 

doporučoval omezit obyvatelstvo na 350 tisíc. (United Nations Development Programme, Skopje 

Resurgent…, 96.)  
129 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 98.  
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kdy bylo porotou rozhodnuto o rozdělení první ceny. Výhercem byl vyhlášen japonský 

architekt a urbanista Kenzo Tange se svým týmem, který obdržel 60 % první ceny. 

Zbývajících 40 % ceny připadlo chorvatské architektonické firmě „Misčević & 

Wenzler“. Následující fáze spočívala v jednání dvou zvolených výherců a upravování 

jejich původních plánů. Na finální verzi plánu spolupracoval japonský a chorvatský tým 

také s místními architekty, ředitelem soutěže byl Ernest Weissmann. Z domácího 

prostředí se na přijímání rozhodnutí podíleli především představitelé z nově založeného 

Institutu pro městské plánování a architekturu. K. Tange si k vyhotovení plánu přizval i 

další japonské odborníky soustředící se na výstavby po zemětřeseních.130 Finální verze 

tak byla dílem velkého množství architektů a dalších odborníků, místních i 

zahraničních. 

 V reakci na kooperativní charakter přestavby, byla Skopje často nazývána 

městem mezinárodní spolupráce, pomoci a solidarity. Často byl vyzdvihován aspekt 

spolupráce významných mezinárodních odborníků, interakce architektů a kombinace 

jejich myšlenek. Tento proces měl znamenat obnovu města, která bude odrazem 

aktuální situace a ponese v sobě to nejlepší, co současná doba může nabídnout.131 

Z hlediska politické situace byla Skopje prezentována jako odraz fungování Hnutí 

nezúčastněných států. Dle některých zdrojů se zde svůj význam snažila prezentovat také 

OSN.132  

3.1.2. Kenzo Tange a jeho plán pro centrum města 

Kenzo Tange jako výherce architektonické soutěže byl požádán, aby spolupracoval 

s chorvatskými architekty. Rozhodnutí poroty, že se bude hlavní cena dělit, a že se tedy 

bude jednat o spolupráci více architektonických uskupení, bylo z jistého úhlu pohledu 

problematické. Mirjana Lozanovská ve svém článku spekuluje o politické motivaci 

rozhodnutí. Dle tohoto názoru, který je založen na osobních rozhovorech autorky 

s makedonskými architekty zapojenými do procesu rekonstrukce, bylo politicky nutné, 

aby byl zvolen jeden zahraniční a jeden jugoslávský vítěz. Autorka dále hodnotí jako 

hlavní důvod zvolení japonského návrhu jeho symbolickou a vizionářskou sílu. Ta však 

byla doprovázena malou šancí na kompletní realizaci tak ambiciózního projektu. Oproti 

tomu chorvatský projekt byl porotou viděn jako reálnější a jeho implementace jako 

                                                 

130 Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 262.  
131 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 52. 
132 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 604.  
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snazší.133 Dle dokumentace vypracované samotnou OSN bylo již před samotným 

vstupem do soutěže ujasněno, že výsledkem soutěže nemusí být volba jednoho 

konkrétního plánu, ale že finální verze by měla být souborem nejlepších prezentovaných 

myšlenek.134  

 Vzhledem k tomu, že byl Kenzo Tange představován jako ikona celé 

rekonstrukce a byla mu věnována obrovská pozornost, jeví se předchozí názor Mirjany 

Lozanovské, že připsání výhry japonskému plánu bylo motivováno ambiciózním a 

vizionářským pojetím, částečně jako opodstatněný. Obnova Skopje je často spojována 

s postavou Tangeho, i přesto, že mnoho prvků z jeho původního návrhu nakonec nebylo 

realizováno a samotné jeho působení bylo ukončeno předčasně (aktivně se podílel na 

procesu do roku 1967, dle některých zdrojů přijel do Skopje ještě v roce 1969).135  

 Oproti tomu mělo dle jiných názorů působení Tangeho ve Skopji silný vliv 

proto, že svým výrazným urbanistickým projevem a architektonickým řešením staveb 

udával směr celé rekonstrukci. Finální verze plánu, přijatá na základě širší spolupráce, 

obsahovala hlavní rysy shodné s Tangeho původním plánem (i když v pozměněné 

podobě). Architektonický styl, organizace města, stejně jako ponechání hlavních 

charakteristických objektů svědčí o tom, že i když při následné výstavbě nebylo 

realizováno vše, Tangeho vliv a odraz japonského přístupu v rámci vypracovávání 

konečné verze plánu byl velký.136 

 Myšlenky aplikované v plánu jsou často označovány jako projevy 

urbanistického směru zvaného „metabolismus“. Kenzo Tange je s tímto avantgardním 

směrem japonských urbanistů spojován, i když byl spíše u jeho zrodu a sám se za 

„metabolistu“ nepovažoval.137 Podobně na tom byl další významný japonský architekt, 

který se aktivně podílel na realizaci plánu pro Skopji, Arata Isozaki. Tangeho 

                                                 

133 Lozanovska, „Kenzo Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje”, 144. 
134 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 298–300.  
135 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 111.  
136 Grčeva, „The Growth of Skopje…“, 2–3.  
137 Metabolismus byl významný japonský urbanistický styl šedesátých a sedmdesátých let 20. století 

v Japonsku. I když se Tange nikdy nepovažoval za plnohodnotného člena tohoto hnutí mladých 

japonských architektů, jeho vliv na formování skupiny byl zásadní. V mnoha případech byl mentorem 

jeho zakládajících členů, kteří tak v rámci hnutí navazovali silně na myšlenky právě Tangeho. Navíc jeho 

plán výstavby předměstí Tokia na vodách Tokijského zálivu prezentovaný v roce 1960 je často uváděna 

jako práce, která poprvé představovala hlavní myšlenky metabolismu. „Metabolisté“ reagovali na špatnou 

situaci měst a urbánního prostředí japonských sídel, která se jen těžce přizpůsobovala enormnímu 

demografickému růstu obyvatelstva. Dle jejich názoru dosavadní urbánní plánování dosud nebylo 

schopné na tuto situaci, která si vyžadovala radikální změnu a nový přístup, reagovat. „Metaboslité“ se 

svými „protestními“ snažili představit alternativu také svým jednáním iniciovat změnu. Zhongjie Lin, 
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urbanistická řešení si získala věhlas především proto, že navrhovala radikální řešení 

městského uspořádání, která reagovala na aktuální společenskou situaci. Propojoval tak 

rozměr urbanistický a společenský. Ve svých pozdějších návrzích, kam se řadí také plán 

na rekonstrukci Skopje, propagoval propojení strukturalistického přístupu se 

symbolismem.138 Strukturování prostoru muselo především odrážet dynamické řešení 

prostoru a symbolický význam urbanistického plánu měl zajistit „komunikaci“ prostoru 

s obyvateli.139 Tento svůj přístup aplikoval již po druhé světové válce, kdy se věnoval 

výstavbě měst po destrukci. Soustředil se zde na formování nového prostoru jako reakce 

na předešlou tragédii.140 Tyto zkušenosti také přenesl do projektu na obnovu centra 

Skopje. Jako jeden ze způsobů, jak propojit společenský rozměr (vážnost situace po 

zemětřesení) a urbánní řešení města, zvolil právě symboliku staveb. V plánu pro 

centrum Skopje se jednalo o dva hlavní stavební prvky, které nazval „městská brána“ a 

„městská zeď“. Symbolická forma designu měla představovat prostředek komunikace 

mezi obyvateli Skopje a novým návrhem, potažmo vystavěným novým prostorem. 

Jelikož se jednalo o výstavbu města takřka od základů, pomocí těchto symbolů měl být 

návrh srozumitelnější a zajistit také snadnější přijetí odvážné změny obyvateli.141 

 Dalším charakteristickým rysem jeho přístupu bylo, že přikládal velký význam 

vztahu mezi technologií a vývojem lidstva. Kriticky se vyjadřoval k tradicionalismu 

v architektuře, argumentoval, že urbanistická práce má reagovat kreativně na vývoj 

lidstva a technologií, a ne uplatňovat nebo rozvíjet tradiční formy. Jeho návrhy často 

propagovaly obrovské změny, často až utopického charakteru.142 Hlavní myšlenkou 

Tangeho plánů bylo navržení města pro moderní a dynamicky se vyvíjející společnost. 

Ve zkratce řečeno, soustředil se na budoucnost městské společnosti a snažil se 

navrhnout alternativu městského pořádku. Výrazově byly jeho plány řazeny mezi 

tzv. megastruktury, tedy urbanistické plány, které navrhovaly město pomocí několika 

málo určujících monumentálních budov či komplexů (v případě Skopje tuto funkci 

plnila především městská brána). Plán na centrum Skopje, který vznikl upravením 

původního Tangeho návrhu ve spolupráci s jugoslávskými architekty a zahraničními 

                                                                                                                                               

Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan (London and New York: 

Taylor & Francis, 2010).  
138 Zhongjie Lin, Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan, 3–13.  
139 Ibid., 177.  
140 Tuto návaznost také aplikoval v návrhu na komplex mírového parku v Hirošimě. (Lozanovska, „Kenzo 

Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje”, 151.) 
141  Zhongjie Lin, Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan, 175–

178. 
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aktéry, je představen v následujících odstavcích. Výše vyjmenované charakteristické 

rysy Tangeho tvorby se v něm silně odrážejí. 

 Finální návrh byl charakteristický velkou propracovaností, především 

promyšlenou organizací prostoru, která vycházela z původní japonské verze. Jak bylo 

zmíněno, strukturování centra bylo založeno na městské bráně, ve spojitosti s městskou 

zdí. Tyto dva určující elementy centrum vymezovaly a udávaly mu jasně definovanou 

formu. Městská brána měla představovat jakýsi „vstup“ do města z východu. Situovaná 

byla na pravém břehu řeku, ve východní části města. Jednalo se o rozsáhlý komplex, na 

který byly napojeny všechny formy dopravy. Potkávala se zde železniční, autobusová, 

automobilová síť, hromadná doprava i pěší proudy. Byl zde aplikovaný Tangeho způsob 

víceúrovňové organizace dopravy. Nad dopravními tahy se tyčila samotná budova 

brány, která byla tvořena několika vysokými a robustními věžemi. Sloužila jako hlavní 

centrum služeb. Nově zavedená osa města vedoucí od brány podél řeky Vardar 

(orientovaná ve směru východ-západ), předpokládala využití břehů pro administrativní 

budovy, vládní instituce a kulturní budovy, umístěna zde byla také dvě náměstí. Na celý 

komplex brány (dopravní uzel a budovu nad ním) navazoval druhý určující prvek 

prostoru, městská zeď. Soubor vysokých na sebe navazujících obytných bloků tvořil 

obloukovitou hranici centra. Hlavní byl funkční význam zdi. Tím, že vytvářela obytné 

prostory hned u samého centra, měla zajistit přímý kontakt obyvatel s ním.143 Městská 

zeď i brána měly zřejmý funkční význam, připsána jim však byla také silná symbolická 

hodnota.  

 Centrum města mělo být podle návrhu situováno na obou březích řeky. Od 

městské brány mělo pokračovat dále na levý břeh, ve směru staré osy města (sever-jih). 

Zde bylo navrženo další náměstí, univerzita a několik kulturních budov. Také budovy 

městské zdi byly prodlouženy až na levý břeh.144 Podmínkou mezinárodních 

konzultantů bylo zapracování čaršiji do plánu, stejně jako pozůstatky pevnosti Kale.145 

 Z finální verze plánu, jak je představena v předchozích odstavcích, byla však 

realizována pouze část. Hlavním úsekem, který byl vystavěn podle návrhu, byla městská 

zeď. Na hranici centra vznikla dlouhá linie modernistických budov. I přesto, že původně 

měla vést i na levý břeh, realizována byla jen na pravém. Výstavba městské brány byla 

                                                                                                                                               

142 Ibid.,172–178. 
143 Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 262–264.  
144 „General Plan, third phase“ v Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 

277.  
145 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 299–300.  
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plánovaná na konec 60. let, nakonec však realizována nebyla. Dle návrhu bylo 

realizováno nové vlakové nádraží, které bylo vystavěno na mohutných sloupech, a tyčí 

se tak nad silničními komunikacemi. Tento prvek, který je dominantou východní části 

města, byl vypracován japonským týmem a byla v něm zčásti využita také Tangeho 

organizace dopravy. Součástí komplexu se stalo autobusové nádraží, umístěné pod 

železničními tahy. Nádraží bylo projektováno s vizí, že se má stát významným 

dopravním uzlem železniční sítě celé jugoslávské federace, čemuž také odpovídaly jeho 

rozměry a kapacity. Ačkoli se tato vize nenaplnila, masivní stavba se stala symbolem, 

že Skopje je připraveno přijímat velké množství lidí z celého širšího regionu.146.  

 Také centrum Skopje bylo strukturováno v souladu s plánem. Na pravém břehu 

mu byla dána forma okružní třídou a již zmiňovanou městskou zdí. Podél řeky Vardar 

byl ponechán prostor na umístění administrativních a kulturních budov i rekreačních 

ploch. Na levém břehu byly provedeny úpravy tak, aby zde mohl být vystavěn komplex 

univerzity. Realizace na levém břehu byla méně důsledná (část městské zdi, plánované 

náměstí ani plánované četné kulturní budovy zde nebyly postaveny).  

 Převedení plánu do reálné podoby bylo postupně předáváno do rukou 

představitelů Skopje. Od některých zásadních prvků plánu (jako například od výstavby 

městské brány), bylo upuštěno. Důvodů, proč nebyla realizace projektu dokončena, se 

objevuje několik. Dle některých zdrojů byla komplikovaná spolupráce japonského a 

chorvatského týmu s místními i zahraničními činiteli. Navíc projekt byl prý pod silným 

politickým vlivem, a tak Tange a jeho tým nad jeho realizací ztráceli kontrolu.147 

Střetávají se zde dva přístupy, jeden, který poukazuje na to, že proces implementace 

plánu byl předán do rukou místních činitelů, a tudíž bylo na nich, kolik z plánu 

zvládnou prosadit.148 Oproti tomu japonský tým byl ve velké míře zainteresován do 

samotné realizace. Výstavba městské zdi a nádraží probíhala pod taktovkou samotného 

japonského týmu. Stejně tak měla proběhnout také výstavba městské brány. Objevují se 

také názory, že v návaznosti na dlouhý průběh přijímání finální verze plánu klesl 

celkový zájem o obnovu Skopje a spolu s finančními problémy během sedmdesátých let 

byla realizace postupně upozaďována.149 Jiní autoři poukazují na to, že od počátku byl 

pro Skopji Tangeho návrh příliš ambiciózní, a bylo tak zřejmé, že je jeho plná realizace 

                                                 

146 Grčeva, „The Growth of Skopje…“, 3.  
147 Zhongjie Lin, Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan, 200.  
148 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 299–300. 
149 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 114. 
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nepravděpodobná.150 Své aktivní působení ve Skopji Tange ukončil v roce 1967.151 

Objevuje se i informace, že naposledy ještě přijel v roce 1969, kdy konzultoval 

plánovanou výstavbu městské brány. Ta však nebyla zahájena, a tím Skopji chyběl 

jeden ze zásadních prvků Tangeho jinak velmi propracovaného strukturování města.  

 Prostor byl postupně vyplňován budovami, které byly převážně dílem 

makedonských architektů. Některé byly navrženy také zahraničními tvůrci. Jejich 

stavba probíhala již v počáteční fázi uskutečňování plánu, v druhé polovině šedesátých 

let, velké množství jich však bylo postaveno i během let sedmdesátých, některé byly 

dokončeny až na počátku osmdesátých let. 

3.1.3. Modernistická výstavba Skopje jako dílo místních i 

zahraničních architektů 

Jak již bylo zmíněno, výrazně se na rekonstrukci Skopje podíleli také místní architekti. 

Ve velké míře přispěli svými návrhy konkrétních staveb. Prostor města dotvářely také 

budovy, které byly darovány Skopji jako projev solidarity ze strany zahraničních států. 

Centrum města tak kombinovalo urbanistické členění zavedené Tangem (a také některé 

konkrétní stavby podle jeho návrhu, jako je již zmíněná městská zeď či nádraží), 

budovy makedonských architektů, ale také modernistické stavby vytvořené 

zahraničními či jugoslávskými architekty. Výstavba byla prováděna převážně na konci 

šedesátých a během sedmdesátých let, některé stavby byly realizovány i v osmdesátých 

letech. Většina staveb by se dala zařadit pod pojem modernistické architektury, 

makedonští architekti se hojně inspirovali brutalismem. Některé komentáře dokonce 

charakterizovaly Skopji po rekonstrukci jako „město brutalismu“.  

 Zde představím významné stavby místních architektů, ale také zahraničních 

přispěvatelů. Nejedná se o výčet veškerých realizovaných budov, zmíněny jsou 

převážně ty, které byly výrazné díky své poloze v centru nebo v jeho blízkosti, případně 

ty, které byly výjimečné architektonickým řešením.  

 Rozmach architektonické tvorby ve Skopji lze přisuzovat nutnosti obnovit 

město, je možné ho však zasadit také do širšího jugoslávského kontextu, kde jsou druhá 

polovina šedesátých let a sedmdesátá léta považovány za zlatou éru jugoslávské 

                                                 

150 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 167–168.  
151 Zhongjie Lin, Kenzo Tange and the Metabolist Movement: Urban Utopias of Modern Japan, 200. 
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architektury. Převládajícím směrem tohoto období byl brutalismus.152 Jeho 

charakteristikami jsou důraz na nestrojený vzhled a naprosté přiznávání materiálů i 

tvarů, což z něj dělá výrazově velmi silný směr. Název vychází z francouzského béton 

brut, což vypovídá o časté práci s betonem, který je ponechán ve svém původním 

vzhledu a jehož drsný dojem není nijak „zjemňován“. Z materiálů není používán pouze 

beton (i když je významnou součástí brutalistických staveb), často je kombinován se 

sklem. Stavby jsou většinou rozměrově velmi výrazné, někdy až monumentální.  

 Hodnocení vzhledu a estetičnosti brutalistických staveb není předmětem této 

práce. Jedná se o výrazově velmi specifický architektonický směr, tudíž podléhá velmi 

subjektivním soudům. V postkomunistických zemích se navíc vytvořila spojitost mezi 

tímto stylem a politickým režimem. Na „betonové kolosy“ je tak často nahlíženo s 

negativní konotací a jejich architektonická hodnota je často opomíjena v návaznosti na 

tyto předsudky. Na druhou stranu, v posledních letech lze pozorovat zvyšující se zájem 

o brutalistické stavby. Především v zemích, ve kterých nebyly spojovány 

s komunismem, se nově těší tyto budovy uznání a často je zdůrazňována jejich 

architektonická hodnota a unikátnost.153 Názory na tyto stavby a jejich odkaz se ovšem 

velmi liší. Na jedné straně stojí snaha o uznání jejich architektonické hodnoty, a oproti 

tomu časté negativní názory na vzhled a řešení budov, které jejich architektonickou 

hodnotu popírají.  

 Důležité je mít na paměti, že i když se v socialistické Jugoslávii objevoval 

brutalismus ve specifické formě a odrážel místní prostředí (charakteristické jsou četné 

památníky vystavěné v tomto stylu), jednalo se o směr mezinárodní. Jugoslávští 

architekti se aktivně účastnili interakce mezi zahraničními „brutalisty“. Díky aktivitám 

již zmíněného Ernesta Weissmanna byly mnohým z nich zprostředkovány zahraniční 

                                                 

152 Do šedesátých let 20. století byla moderní architektura prezentována v rámci uskupení s názvem 

Mezinárodní kongresy moderní architektury, známého pod zkratkou CIAM (Congrès Internationaux 

d'Architecture Moderne), kde měl silnou roli významný modernistický architekt a urbanista Le Corbusier. 

Tato mezinárodní skupina, která na svých kongresech prezentovala trendy moderní architektury a 

městského plánování, po druhé světové válce ztratila na významu. Po ukončení jejich činnosti v roce 

1958, nastala pro modernismus v architektuře nová éra. Více se rozvětvil různými směry, jedním z nich 

byl brutalismus. (Jiří Hrůza, Slovník soudobého urbanismu (Praha: Odeon, 1977), 75-76 a Lozanovska, 

„Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 155.) 
153 Jako ilustrativní příklad „objeveného“ architektonického dědictví lze uvést budovu Paula Rudolpha v 

komplexu Yaleovy Univerzity. Tato budova vyvolávala velké množství rozporuplných postojů, po požáru 

proběhla velká debata ohledně jejího zachování. Nakonec byla realizována její rekonstrukce a budova se 

stala uznávanou architektonickou památkou. („Yale Revelation: Renewal for a Building and Its Original 

Designer“, The New York Times, 27. 8. 2008, 

http://www.nytimes.com/2008/08/28/arts/design/28yale.html (přístup 30. 4. 2017). 

http://www.nytimes.com/2008/08/28/arts/design/28yale.html
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pobyty, často v USA.154 Významnou roli zde sehrál makedonský architekt Georgi 

Konstantinovski, který absolvoval v šedesátých letech studijní pobyt v USA a 

působením tamních „brutalistů“ se nechal ovlivnit. Ve Skopji pak působil jako mentor 

mladých makedonských architektů. Počátky jeho působení jsou spojovány především s 

šedesátými lety. Jeho aktivity by se tedy daly považovat za jakýsi místní paralelní proud 

k působení K. Tangeho.155 V zahraničí však působili i jiní architekti, například Janko 

Konstantinov svou kariéru zpočátku budoval především za hranicemi Jugoslávie. 

Brutalismus rozvíjející se v Jugoslávii a silně reprezentovaný ve Skopji tak nebyl 

směrem izolovaným. Nebylo by správné slučovat brutalistickou výstavbu primárně se 

socialistickým režimem, i když je pochopitelné, že vzhledem k období, kdy vznikala, je 

zde jistá spojitost zakořeněná.  

 Mezi nejvýznamnější objekty tohoto směru patří budova pošty. Jedná se o 

komplex Telekomunikačního centra a přiléhající hlavní sídlo Makedonské pošty. 

Architektem budovy byl makedonský Janko Konstantinov. Brutalistická, do jisté míry 

futuristická budova se vyznačuje dosti radikálním vzhledem.156 Velmi výrazné tvary ve 

spojitosti s ponechaným surovým betonem jí dodávají silně futuristický vzhled. Budova 

pošty je kruhovitou stavbou, jejíž střecha je tvořená sbíhajícími se betonovými pásy. 

Uprostřed střechy tvoří tyto pásy „kornout“, do jehož středu byla umístěna kupole. 

Střecha budovy tak působí jako „hnízdo“, tvořené betonovými paprsky. Stavba je po 

obvodu doplněna mohutnými válcovými sloupy. Oproti tomu přiléhající 

Telekomunikační centrum je vystavěno ve tvaru kvádru. Fasáda je dělena pravidelnou 

obdélníkovou mřížkou. Jednotícím prvkem, který sdílejí obě budovy, jsou již zmíněné 

sloupy. Komplex pošty je svým designem velmi výrazný. Jedná se o odvážně navrženou 

stavbu, která má velké množství obdivovatelů. Kvůli nekonvenčnímu vzhledu, drsně 

navrženým tvarům a celkově extrémně brutalistickému řešení však vzbuzuje i mnohé 

negativní reakce.  

 Slovinský architekt Marko Mušič navrhl jako součást plánu na rekonstrukci 

centra kampus Univerzity sv. Cyrila a Metoděje. V souladu s Tangeho plánem byl 

rozsáhlý komplex univerzity situován na levý břeh řeky. Budova univerzity je 

významná tím, že se jedná o velký areál postavený v jednotném stylu, tedy brutalismu. 

                                                 

154 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 154.  
155 Ibid. 155 a 161.  
156 „Memory Loss in Macedonian City That Rose From Rubble“, Balkan Insight, 27. 6. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-

2016-3 (přístup 25. 4. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-2016-3
http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-2016-3
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Také Mušič absolvoval pracovní pobyt v USA, kde spolupracoval s významnými 

zahraničními architekty. V případě jeho návrhu skopské univerzity lze hledat jistou 

inspiraci u významného brutalistického architekta Paula Rudolpha a jím navržené 

Univerzity v Dartmouthu.157 

 Mezi brutalistickou výstavbu se řadí také nákupní centrum GTC (Gradski 

trgovski centar). GTC leží na pravém břehu řeky Vardar hned u hlavního náměstí, dnes 

Náměstí Makedonie. Budovu navrhl v sedmdesátých letech architekt Živko Popovski. 

Obchodní centrum je významné především pro svůj otevřený charakter. Řešení centra je 

unikátní především díky otevřeným venkovním prostranstvím, která jsou zpřístupněna 

z mnoha různých stran, a umožňují tak plynulý pohyb a průchod lidí.158 Navíc GTC 

bylo konstruováno na východo-západní ose města vedoucí od plánované městské brány, 

kde bylo zamýšlené pěší spojení mezi GTC a nádražím. Tomu byla také uzpůsobena 

střecha obchodního centra, ke která mělo pěší přemostění doléhat. 159 

Z brutalistické výstavby by stály za zmínku i další objekty. Například budova 

Makedonské národní banky (autoři Radomir Lalović a Olga Papeš) nebo například 

velmi unikátní komplex univerzitních kolejí Goce Delčev, navržený již zmiňovaným 

Georgim Konstantinovským (jedná se o velmi propracovanou brutalistickou stavbu, zde 

však není více rozebírána, jelikož je vzdálenější od centrální části města). 160 

 V rámci obnovy Skopje bylo postaveno také velké množství modernistických 

staveb, které nezapadají do brutalistického stylu. Dominantou levého břehu se stala 

budova Makedonské opery a baletu. Tato stavba, navržená slovinskou skupinou 

architektů Biro 71, je často hodnocena jako skvost modernistické architektury.161 Bílá 

barva a ostré rysy jsou kombinovány se zajímavými zkosenými tvary střechy, která se 

z pohledu od řeky zvedá směrem vzhůru. Další významnou budovou centra se stalo 

sídlo Vlády. Na pravém břehu, pár set metrů proti proudu řeky od hlavního náměstí, 

                                                 

157 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 157.  
158 Ibid., 158–159.  
159 Viz plán dopravy: „Transportation Plan“, no. 33 v United Nations Development Programme, Skopje 

Resurgent: The Story of a United Nations Special Fund Town Planning Project (New York: United 

Nations, 1970).  
160 Některé ze skopských brutalistických budov se ocitly v databázi „SOS Brutalism“ vytvořené pod 

záštitou německého muzea Deutsches Architekturmuseum (DAM). Jako nacházející se ve stavu ohrožení 

je zde označena budova GTC a Telekomunikační centrum a pošta. Dále se zde nachází komplex 

Univerzity sv. Cyrila a Metoděje, kolej Goce Delčev a budova Národního archivu. „SOSBrutalism”, 

dostupné zde: http://www.sosbrutalism.org/cms/15802395# (přístup 20. 4. 2017).  
161 „Architects of Modernist Skopje Decry Retrograde Remodel“, Balkan Insight, 6. 12. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-

2016 (přístup 25. 4. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
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byla postavena budova skládající se z „kostek“ obložených skleněnými čtverci. Jedná se 

o kombinaci modernismu s návazností na tradiční formy makedonské architektury. 

Autor stavby, Petar Muličkovski, čerpal inspiraci z typického ochridského domu, který 

je „složen“ z kvádrů stojících na užším podstavci a vystupujících do prostoru. 

Příkladem modernismu je také budova Muzea moderního umění, která byla vystavěna 

na levém břehu na kopci vedle pevnosti Kale. Tato budova byla Skopji darována 

polskou vládou jako projev solidarity. Navržena byla architektonickou firmou TIGRI v 

roce 1966.162 Vzhled stavby, která má plně prosklené přízemí, je dotvořen uměleckými 

instalacemi viditelnými i zvenčí. 

 Uvedené příklady slouží jako ilustrace výstavby, která byla realizována 

především na konci šedesátých a během sedmdesátých let 20. století. Výčet budov 

svědčí o tom, že obnova Skopje byla kombinací urbanistického plánování K. Tangeho, 

s výstavbou navrženou místními i zahraničními architekty. Jelikož byla Skopje znovu 

vystavěna téměř od základů, jedná se o jedinečný odraz doby a kombinaci současných 

urbanistických a architektonických trendů. Velká koncentrace těchto budov v centru 

Skopje je unikátním příkladem městského centra, kde převládá jednotné architektonické 

směřování. 

3.2. Spojitost výstavby města a formování makedonské 

národní identity  

Volba plánů, stylů, urbanistického plánování, ale také ideologie, se kterou byla 

rekonstrukce prezentována, formovala národní cítění. Jelikož počátečním bodem změn 

byla nečekaná přírodní tragédie, nelze říci, že by se jednalo o dlouho propracovávanou 

strategii šíření konkrétní národní vize. Z hlediska politického by se dal kontext 

prezentovat spíše jako využití momentu k rozvinutí některých hlavních ideologických 

myšlenek. Celková přestavba odráží kontext doby. V rámci procesu se objevila celá 

řada praktik, které cílily na makedonskou národní identitu a formovaly ji, ať už 

úmyslně, nebo se jejich reálný dopad ukázal až po samotné realizaci. V následující části 

bude rozebrána souvislost mezi formováním národní identity a přestavbou Skopje podle 

několika tematických okruhů. 

                                                 

162 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 156–157.  
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3.2.1. Symbolický význam přestavby 

Samotný Kenzo Tange se stal hlavní postavou celé výstavby města, někdy je 

prezentován jako její symbol. Proměna Skopje po roce 1963 je často představována jako 

dílo „velkého architekta“ K. Tangeho. Tento postoj je v souladu s propagovanou 

ideologií politiků nebo je možná právě výsledkem jejich jednání. Není mým úmyslem 

snižovat zde Tangeho význam na rekonstrukci tvrzením, že se stal pouhou ikonou, která 

byla zneužita pro účely ideologického ukotvení projektu. Na druhou stranu dle 

politického jednání se zdá, že z jeho postavy (a věhlasu) bylo pro prezentování 

moderního a vizionářského přístupu k obnově města vytěženo maximum.  

 V době představení svého plánu byl již Tange uznávaným architektem na 

mezinárodní scéně. Proslavil se především jako propagátor moderního 

architektonického směru a autor ambiciózních projektů na přestavbu měst. V procesu 

rekonstrukce Skopje se stal symbolem modernity a „hrdinou“ sebevědomé obnovy 

Skopje. Obraz Tangeho jako hlavního představitele výstavby byl utvrzován ze strany 

politických představitelů. Samotný Tito Tangeho velmi vyzdvihoval. Existují zmínky o 

tom, že v době působení ve Skopji byl dokonce přepravován v Titově limuzíně a jeho 

vystupování na veřejnosti byla často doprovázena slavnostními ceremoniály.163 Za své 

zásluhy byl následně také oficiálně oceněn. Bylo mu uděleno čestné občanství a v roce 

1968 Řád jugoslávské hvězdy.164 V souvislosti se symbolickým významem Tangeho se 

objevují i názory, které jemu připisovaný symbolický vliv, jenž mu je připisován, 

hodnotí jako neadekvátní vzhledem k samotné realizaci jeho myšlenek.165  

 Symbolický rozměr byl navíc podpořen samotným charakterem jeho plánu. 

Hlavní stavby projektu, již zmiňovaná městská brána a městská zeď, byly Tangem 

prezentovány jako prvky udávající základní formu města (svou velikostí a také funkcí), 

ale byla jim rovněž připsána silná symbolická hodnota.166 Vytvořením těchto dvou 

objektů, se Tange odkazoval k tradičním formám města, kde brána a hradby sloužily 

jako ochranné prvky. Svou formou a rozměrem, stejně jako symbolikou, měly sloužit 

jako odpověď na předchozí tragédii. Myšlenky obnovy, znovunabytí síly a stálosti byly 

prezentovány skrze užití velkých rozměrů, masivních forem a surových materiálů. 

                                                 

163 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 167–168. 
164 Lozanovska, „Kenzo Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje”, 157. 
165 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 111. 
166 Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 264.  
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Tange používal monumentální a silné vyjádření jako reakci na destrukci.167 Symbolika 

vepsaná do objektů vyjadřovala poselství makedonskému národu. Měla prezentovat sílu 

a odolnost nově budovaného města a povzbudit odhodlání obyvatel k jeho výstavbě. 

Masivní a pevné formy měly symbolizovat budoucí význam nového města.168  

 Rekonstrukce Skopje se celkově nesla ve stylu budování hlavního města jako 

symbolu modernity a pokroku. Často je zdůrazňován prvek spolupráce velkého 

množství významných architektů z celého světa, který ze Skopje dělal platformu pro 

střetávání aktuálních myšlenek a směrů.169  

 Za samotnou volbou rozdělit vítězství v soutěži mezi japonský a chorvatský tým 

lze sledovat záměr zkombinovat dva velmi odlišné projekty. První silný, ambiciózní a 

působivý plán, plný symbolického podtextu, byl spojený s méně odvážným plánem, 

který byl příhodnější pro reálné uvedení do praxe.170  

 V rámci rekonstrukce nebyly používány konkrétní symboly (jako například 

hrdinové z historie, symboly národa a podobně). Nicméně zvolený styl a aplikace 

moderních směrů měly výpovědní hodnotu a těmto elementům byla připisována 

symbolická hodnota. I když obsah cílený na formování makedonské národní identity byl 

znatelný, objevoval se spíše ve formě obecných poselství (například symbolika síly či 

odolnosti). Významnou roli sehrál také ideologický rozměr připsaný celé přestavbě, 

kterému je věnována následující část. 

3.2.2. Výstavba města tzv. od nuly a její ideologické ukotvení 

Na přestavbu Skopje by se do jisté míry dalo nahlížet jako na výstavbu od základů, kdy 

je město budováno s jednotnou vizí. Do takto uceleného procesu je snazší promítat 

ideologický obsah. Město totiž není obrazem postupného vývoje, kde je prezentováno 

kumulující se kulturní dědictví, ale je spíše odrazem současné situace. V kombinaci se 

socialistickým režimem, který měl šíření ideologie pod svou kontrolou, je zřejmé, že 

obnovení Skopje představovalo moment, kdy se obě tyto charakteristiky kombinovaly. 

 V počátečních momentech bylo skrze rozhodné a sebevědomé jednání politiků 

šířeno poselství, které mělo povzbudit makedonský národ a obyvatele Skopje. Hned 

                                                 

167 K. Tange se již v předchozí době zabýval projekty na výstavbu míst po destrukci. Soustředil se 

především na města po druhé světové válce, kde se soustředil na formování nového prostoru jako reakce 

na tragédii. Tuto návaznost také aplikoval v návrhu na komplex mírového parku v Hirošimě. 

(Lozanovska, „Kenzo Tange’s Forgotten Master Plan for the Reconstruction of Skopje”, 151).  
168 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 171.  
169 Ibid., 153.  
170 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 114.  
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druhý den po zemětřesení přijel Tito do Skopje, kde přednesl projev, kterým 

prezentoval silné myšlenky.171 Pronesl, že nově vystavěné město se stane „symbolem 

bratrství a jednoty, jugoslávské i mezinárodní solidarity“.172 V tento okamžik dal základ 

tomu, co později opravdu vešlo v širší povědomí, tedy obrazu Skopje jako „města 

solidarity“.  

Počáteční fáze rekonstrukce byla silně propojena s vyzdvihováním hodnot 

solidarity, mezinárodní asistence a spolupráce. Postupně byl tento ideologický základ 

dále rozvinut a obnova Skopje byla prezentována jako „slavný moment“, kdy „povstane 

z popela“ jako zcela nové, progresivní a moderní město. Tato ideologie byla v souladu 

s obecnější Titovou politikou vůči Makedonii, která ji a celý nově ustavený národ silně 

podporovala. Přesvědčení a názory, že zemětřesení představovalo silný povzbuzující 

moment pro celý národ, není ojedinělé.173 Objevuje se dokonce názor, že poskytnutá 

zahraniční pomoc znamenala pro makedonský národ jistou formu uznání na 

mezinárodní scéně, kde byla tímto aktem jeho pozice velmi posílena.174 Ideologická 

linka soustředící se na vize velkého růstu a rozvoje Skopje, interpretovaná jako 

povzbuzení makedonského národa, byla sledována v průběhu celé obnovy města. 

 Ideologická rovina poskytuje také další možný výklad. Přestavba Skopje šla 

ruku v ruce s obecnější socialistickou ideologií Jugoslávie. Ta byla založena na 

originální jugoslávské cestě k socialismu, odlišné od té sovětské. V šedesátých a 

sedmdesátých letech se jugoslávští představitelé soustředili na vyzdvihování pokroku a 

úspěchu režimu (za kterými dle některých názorů nestála jen vytvořená ideologie, ale 

také vnitřní přesvědčení politických lídrů).175 Skopje po zemětřesení se stala součástí 

tohoto procesu a její výstavba byla prezentována jako reálný důkaz úspěchu 

jugoslávského socialistického režimu.  

 Skopje se také stala symbolem spolupráce znepřátelených bloků v době studené 

války, jelikož do humanitární pomoci se zapojily státy z celého světa. Pomoc přicházela 

jak z východního, tak západního bloku. Tento politický význam byl aktivně podporován 

                                                 

171 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 105.  
172 Část projevu se stala významným poselstvím, které bylo napsáno na zeď Starého vlakového nádraží. 

Budova nádraží byla po zemětřesení ponechána i s hodinami na zdi, které se zastavily v čas zemětřesení. 

Místo se stalo významným symbolem tragédie, která potkala Skopje. Spolu s nápisem zachycujícím 

poselství Tita se stalo nádraží místem velkého významu. Část proslovu v angličtině: „Skopje survived a 

terrible tragedy, but we shall rebuild the city again. With the help of all our society, the city will become 

our pride and the symbol of brotherhood and unity of national and international solidarity.“ (Herold, 

Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 105.)  
173 Lozanovska, „Brutalism, Metabolism and its American parallel…”, 167-168.  
174 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 111.  
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politickými vyjádřeními jugoslávských představitelů. Tito na konci roku 1963 vyslovil 

názor, že tento projev solidarity reprezentuje „snahy o nové, více humánní vztahy ve 

světě“.176 Tyto myšlenky byly také silně podporovány ze strany působící OSN. 

Solidarita, spolupráce a schopnost překonat bipolární dělení světa byly prezentovány 

jako hlavní poselství projektu. Spolu s tím je jasně přítomná prezentace mise OSN jako 

nebývalého úspěchu a tvoří jedno ze zásadních poselství vysílaných do světa.177  

Skutečnost, že se Skopje stala platformou mezinárodní spolupráce, kde se 

setkávaly moderní architektonické vize, byla vykládána jako odraz pokrokovosti státu. 

Propojování moderních světových trendů mělo sloužit jako poukázání na otevřenost 

jugoslávské společnosti, a tak podporovat zahraniční směřování federativní Jugoslávie 

jako člena Hnutí nezúčastněných států.178  

 Jako shrnutí otázky propojení rekonstrukce se silným ideologickým rozměrem 

lze konstatovat, že propagované myšlenky doprovázející obnovu Skopje byly úspěšné 

v tom, že se ujaly v obecném společenském povědomí. Názor, že Skopje po zemětřesení 

se stala platformou spolupráce a symbolem mezinárodní solidarity, se silně vepsal do 

akademického i veřejného diskursu. Navíc postava Tangeho posloužila jako vhodný 

prostředek k prezentování rekonstrukce jako „velkolepého“ a „slavného“ momentu pro 

město i pro celý národ. Jeho progresivní a vizionářský přístup a moderní design budov 

byly silně vyzdvihovány a byly v souladu s ideologií, která se soustředila především na 

pozvednutí a budoucnost Skopje.  

 Je nesporné, že ideologická rovina zakládající si na momentu „slavné obnovy“ 

Skopje byla v tak těžké chvíli potřebná. Důraz kladený na vytváření moderního města, 

které čeká velká budoucnost, je tak pochopitelný. Jisté využití tohoto poselství v rámci 

širší politické ideologie je také zřejmé. Otázkou zůstává, do jaké míry byly tyto 

myšlenky úspěšné na domácí scéně, tedy jak moc se s nimi identifikovali sami 

obyvatelé Skopje a tento „slavný moment“ převzali jako součást své národní identity. 

Lze také vyslovit názor, že přílišné ideologické ukotvení mohlo být pro samotnou 

identifikaci s novým prostorem na škodu. Silná politická angažovanost a využití 

rekonstrukce Skopje může nasvědčovat tomu, že se celý proces vžil jako silně spojený 

                                                                                                                                               

175 Lampe a Mazower, Ideologies and National Identities…, 287–288. 
176 „This display of solidarity expressed, in its own way, the strivings towards new, more human relations 

in the world…“. (United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 52.)  
177 Ibid.  
178 První oficiální summit hnutí se konal dva roky před zemětřesením přímo v jugoslávské federaci, 

v Bělehradě. Více viz Marek Pečenka a Petr Luňák, Encyklopedie moderní historie (Praha: Libri 1999). 
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s režimem. Hlubší zakořenění obnovy Skopje jako „slavného momentu“ makedonského 

národa do povědomí obyvatel mohlo být silným ideologickým rozměrem ztíženo.  

3.2.3. Náboženství a etnicita v souvislosti s obnovou Skopje 

Samotný plán by se dal charakterizovat jako čistě sekulární projekt. Nezaváděl do města 

náboženskou strukturu, čímž zároveň nepreferoval žádnou z náboženských (a ani 

etnických) skupin. Centrum rozvíjené především podél řeky bylo navrženo primárně pro 

budovy s občanskou funkcí.179 Ve výsledku však nelze říci, že by tento „moderní“ 

přístup k městskému prostoru měl pozitivní dopad na soužití náboženských a potažmo 

etnických skupin města. Existují ovšem komentáře o tom, že urbanisté se snažili 

reagovat na složení a rozložení obyvatel ve městě z doby před zemětřesením a 

soustředili se na překonání dělících linií a vytvoření prostoru společného pro všechny 

obyvatele.180 Také v průběhu vypracovávání plánů na osídlení a výstavbu obytných 

čtvrtí byly vypracovány studie, které mapovaly preference jednotlivých skupin 

obyvatel, na což se finální plány rovněž snažily reagovat adekvátní výstavbou pro různé 

městské oblasti.181 Dle rozložení obyvatelstva na počátku 21. století, kdy je centrální 

oblast města rozdělena řekou na etnicky albánskou a makedonskou městskou část, lze o 

úspěchu plánu v tomto ohledu pochybovat.182 Některé zdroje dokonce udávají, že právě 

výstavba města po zemětřesení zásadně přispěla k prohlubujícímu se dělení 

obyvatelstva podle nábožensko-etnické příslušnosti.183 Jisté je, že urbanistické postupy, 

které udávaly směr budoucímu rozvoji města, bezpochyby určitý vliv na rozložení 

obyvatelstva měly, jelikož dělení na jižní část směrem od řeky Vardar, převážně 

makedonskou, a severní část, albánskou, přetrvalo.184 

 Urbanistické mechanismy použité v rámci výstavby po zemětřesení ovlivnily 

rozdělení obyvatelstva především tím, jaký byl přístup k různým částem města. Jedná se 

zde především o politiku vůči historické části Skopje zvané Starý bazar, neboli Stara 

čaršija. Tato historická čtvrť se rozkládá na severním břehu řeky Vardar a která je 

                                                 

179 Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 264.  
180 Home, „Reconstructing Skopje after the 1963 earthquake, The Master Plan forty years on“.  
181 United Nations Development Programme, Skopje Resurgent…, 190–200. 
182 Na pravém břehu v městské části Centrum převládá etnicky makedonské obyvatelstvo. Na druhé 

straně řeky obývají městskou část Čair (sousedící s Centrem) převážně Albánci a Turci, silně zastoupeni 

jsou zde také Romové. Složení obyvatel jednotlivých městských částí dle sčítání obyvatel v roce 2002 

dostupné zde: „Census of Population, Households and Dwellings 2002, Book XIII: Total population, 

households and dwellings“, s. 34, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf.  
183 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“.  
184 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 96.  

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf
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odkazem na osmanské dědictví. Je tvořena úzkými spletitými uličkami, starými domy, 

které jsou nejčastěji využívány jako drobné obchody, často s řemeslnými výrobky, 

občerstvením a podobně. V době před zemětřesením bylo v severní části, v blízkosti 

čaršiji, lokalizováno velké množství budov s občanskými funkcemi.185 I když se na jižní 

straně nacházel významný Bulvár Maršál Tito a prostorné Náměstí Svobody, služby 

byly koncentrovány spíše v oblasti kolem Starého města na druhém břehu. Toto 

rozložení bylo rekonstrukcí zásadně změněno.  

 V mnohých zdrojích je možné dohledat, že Starý bazar jako jedna z mála částí 

města „přežil“ zemětřesení, nebyl zcela zničena, a zachoval se tak jako významná 

kulturní památka.186 Je nutné poukázat také na argumenty, které tuto skutečnost spíše 

vyvracejí. Podle těch není pravděpodobné, aby stará neodolná zástavba čaršiji byla 

poškozena méně než jiné oblasti.187 Navíc zemětřesením nejvíce zasažená část města 

byla právě severní a centrální část, kde se také nachází čaršija.188 O tom, zda bude, či 

nebude zachována, bylo jednáno hned v počátcích samotné rekonstrukce.  

 Rozhodnutí o zachování Starého bazaru bylo vyneseno Mezinárodní radou 

odborníků na počátku mise a měl tomu být přizpůsoben jak Master plán pro Skopji, tak 

především projekt na přestavbu centra. V souladu s tímto rozhodnutím také jednal tým 

přijímající finální verzi plánu. Samotná otázka, zda byla čaršija zničena zemětřesením, 

či nikoliv, se zdá být méně důležitá, než rozhodnutí ponechat prostor tradiční zástavbě 

(nehledě na to, v jakém byla stavu). Celá čtvrť před zemětřesením totiž neměla status 

kulturní památky, a tudíž záleželo právě na rozhodnutí expertním a politickém.  

 Na rozhodnutí vyhradit této historické části místo v rámci nové výstavby, se lze 

dívat dvojím pohledem. Dle jedné interpretace, je možné za tímto rozhodnutím hledat 

jistou politickou motivaci: pod zástěrkou zachovávání kulturního dědictví jasně vytyčit 

prostor, do kterého se koncentruje veškeré osmanské dědictví. Byla tak vytvořena 

hranice mezi „starým a tradičním“ a „novým a moderním“ městem.189 Tímto způsobem 

lze nahlížet na Staré město jako na prostor, který byl jasně vymezen, a tím, že centrum 

bylo posunuto více jižním směrem, odsunut stranou od hlavního dění. Extrémní pohled 

dokonce prezentuje čaršiju jako jistou formu muzea pod širým nebem, které bylo 

                                                 

185 Home, „Reconstructing Skopje after the 1963 earthquake, The Master Plan forty years on“.  
186 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 54.  
187 Fabio Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 

International Journal of Heritage Studies, vol. 20, no. 6 (2014), 609.  
188 Petrovski, Jakim T., „Damaging Effects of July 26, 1963 Skopje Earthquake“.  
189 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 611.  
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vytvořeno právě urbanistickými zásahy po zemětřesení.190 Tento názor by také 

podporovala skutečnost, že dle dobových komentářů si federální vláda „zahrávala“ 

s možností omezit výstavbu města co se týče velikosti, ale také omezit počet obyvatel 

tím, že by byla upozaděna albánská, turecká a romská populace.191  

 Na situaci se často nahlíží z odlišných perspektiv. Zachování starého města je 

viděno jako součást rozhodnutí ponechat alespoň nějakou historicko-kulturní památku, 

která by poukazovala na předešlý vývoj Skopje. Tento postoj by se více zakládal na 

vytváření finálního plánu v duchu spolupráce, kdy některé kroky byly urbanistům 

doporučovány mezinárodní porotou, zahraničními koordinátory a experty. Sem se řadila 

i doporučení zachovat pozůstatky pevnosti Kale tak, aby nebyla zastíněna výškovými 

budovami, ponechat čaršiju a na levém břehu řeky podporovat spíše nízkou výstavbu. 

Tato doporučení odrážejí jistou snahu navázat na předešlý vývoj a tím zajistit alespoň 

minimální kontinuitu. V těchto doporučeních byl kladen důraz na to, aby zachované 

Staré město bylo integrováno do města, a tak se z něj nestala pouze turistická atrakce. 

Naopak z něj mělo být centrum obchodu a služeb.192  

 Na celou problematiku nelze nahlížet čistě jedním či druhým způsobem. Záměr a 

míra úmyslného jednání jsou jen těžko dokazatelné, reálné kroky mají jistou výpovědní 

hodnotu. Samotné rozhodnutí zachovat čaršiju může být spíše interpretováno jako 

snaha ponechat v této části tradici a kulturní dědictví. Oproti tomu skutečnost, že území 

bylo jasně vymezeno a ponecháno jako prostor mimo plánovací aktivity, předznamenala 

jeho další vývoj, tedy zejména jeho značnou izolaci. Výstavba hlavních silničních tahů, 

které Starý bazar obehnaly a vymezily, rozhodně nevedla k úspěšnému propojení 

s centrem, ani k začlenění čtvrti do okolního dění.193 Úmysl, se kterým byl Starý bazar 

zachován, je těžko hodnotitelný, avšak použité urbánní mechanismy nevedly pouze 

k uchování kulturního dědictví, ale také k jasnému ohraničení tohoto prostoru. 

Vymezení prostoru pak do budoucna neodmyslitelně znamenalo, že byla čaršija brána 

jako „odlišná“ a bylo s ní spojováno mnoho stereotypních představ.194 

 Dalším aspektem, který je nutné zmínit v souvislosti s nábožensko-etnickým 

dělením Skopje, je výstavba obytných částí. Pro bytovou výstavbu byla zvolena 

                                                 

190 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 605-606. 
191 Fisher, „The reconstruction of Skopje“, 48. 
192 Home, „Reconstructing Skopje after the 1963 earthquake, The Master Plan forty years on“, 12 a 16.  
193 Mattioli, „Unchanging boundaries: the reconstruction of Skopje and the politics of heritage“, 611.  
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především jižní část města. Hlavním prvkem zde byla již zmiňovaná městská zeď, dále 

zde byly plánovány výstavby obytných čtvrtí (například na západě k centrální části 

přiléhající čtvrť Karpoš nebo na jihu Aerodrom). Návrh Tangeho původně plánoval 

zavedení městské zdi po levém břehu až do blízkosti Starého bazaru. To však bylo 

kritizováno mezinárodní porotou jako neadekvátní vzhledem k přiléhající tradiční čtvrti, 

a tak tato myšlenka nebyla podpořena. Zdá se, že rozhodnutí ohledně obytné výstavby, 

tak spíše (možná nevědomky) nahrávala dělení na severní a jižní část města. 

 I přesto, že během rekonstrukce byla zřejmá snaha brát ohled na etnické 

rozdělení města a výstavba byla plánovaná jako překonávající etnické a náboženské 

hranice, výsledek tomu nenasvědčoval. Nově postavené, moderně pojaté výškové 

budovy, převážně s bytovými jednotkami navrženými pro nukleární rodiny, odporovaly 

tradičním zvyklostem albánského a romského obyvatelstva. I přesto, že jim možnost 

bydlet zde byla nabídnuta, představovala pro ně spíše nepřijatelnou alternativu (ať už 

vzhledem k lokaci budov nebo podobě bytových jednotek).195 Extrémním příkladem 

jednání, které šlo proti úmyslu plánů, byla volba upřednostňující přemístění romského 

obyvatelstva na předměstí Skopje před jejich nuceným nastěhováním do vystavěných 

budov. Vystěhování romského obyvatelstva na okraj města tak vedlo ke vzniku čtvrti 

Šuto Orizari. Ta se posléze stala samostatnou správní jednotkou, která je tvořena 

většinově romským obyvatelstvem.196 

 Výsledkem urbánní politiky tak bylo, že centrum města bylo nově přeneseno 

více na pravý břeh. Zde byla také ve větší míře realizována moderní obytná výstavba. 

Lze z toho vyvodit, že z dlouhodobější perspektivy mohly tyto kroky předznamenat 

prohloubení rozdělení obyvatelstva po etnicko-náboženské linii. Původní snaha o 

vytvoření „společného“ města pro všechno obyvatelstvo se zdá být spíše neúspěšná. 

Jižní Skopje je často prezentována jako makedonská, „nová“ a „moderní“, oproti 

severní albánské, „tradiční“ a „zaostalé“ části města.197  

 

                                                                                                                                               

194 Vedle představování čaršiji jako „tradiční“ a „historické“ části jí postupem času také byly připisovány 

přívlastky jako například „albánská“, „nemoderní“, či dokonce „nebezpečná“. (Herold, Langer a Lechler, 

Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 97.)  
195 Home, „Reconstructing Skopje after the 1963 earthquake, The Master Plan forty years on“, 19. 
196Dle sčítání v roce 2002 tvořili Romové 60,5 % městské části Šuto Orizari. „Census of Population, 

Households and Dwellings 2002, Book XIII: Total population, households and dwellings“, s. 34. 

(dostupné zde: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf, přístup 2. 3. 2017.)  
197 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 97.  

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf
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Moderní architektura a plány po zemětřesení byly významnou součástí historie 

Skopje. Odkaz na toto období byl velmi silný a byl viditelný jak v samotném městě, tak 

i v národním příběhu o vystavění města z ruin. Nicméně v místním prostředí začal tento 

obraz postupem času upadat v zapomnění, a to proto, že nebyl po roce 1991 

vyzdvihován. Momenty, které nebyly zvoleny jako primární pilíře národní identity, byly 

upozaďovány a postupně zastíněny jinými.198 Praktika selektivnosti a s ní spojené 

zapomínání jako součást ztráty národní paměti jsou silnými charakteristickými rysy 

zkoumaného období následujícího po devadesátých letech.  

 Na počátku kapitoly byla vznesena otázka, jakým způsobem a stylem realizovat 

obnovu Skopje tak, aby město symbolizovalo nový začátek, ale aby také představovalo 

pro obyvatelstvo prostředí, se kterým se identifikují. Přístup aplikovaný během 

rekonstrukce a výběr plánů, které odrážely aktuální architektonické trendy, dozajista 

symbolizovaly nový začátek města. Důraz na modernitu a progresivitu podtrhovaly vizi 

jeho „slavné budoucnosti“. Odpověď na druhou část otázky, tedy identifikaci 

obyvatelstva s „novým“ městem, je značně komplikovanější. V knize o K. Tangem z 

roku 1970, editované U. Kultermanem,199 je hodnocen plán na přestavbu Skopje v 

aktuálním kontextu. Autor se zde odkazoval na finální přijatou verzi plánu a jeho 

částečnou realizaci, ne na celkové prostředí města dotvořené také v následujících 

desetiletích, nicméně již v této době vyslovil názor, že teprve budoucnost ukáže, zda 

obyvatelstvo Skopje „splyne“ s takto odvážně strukturovaným a stylově výrazně 

pojatým prostorem.200 Toto vyjádření lze posunout dál a klást si otázku, zda se 

obyvatelstvo s novým prostorem identifikuje natolik, že se výstavba stane „slavným“ 

momentem, na který se bude vzpomínat, a stane se tak součástí makedonské národní 

identity, tak jak to bylo zamýšleno propagovanou ideologií. Iniciování nové rozsáhlé 

přestavby Skopje na počátku 21. století v podobě projektu „Skopje 2014“, nasvědčuje 

tomu, že tato linka nebyla vládními představiteli v novém politickém kontextu 

sledována.  

 

                                                 

198 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 119–120.  
199 Kultermann, Kenzo Tange 1946–1969: Architecture and Urban Design, 264.  
200 Ibid., 264.  
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4. Architektonický projekt „Skopje 2014“  

Jak již bylo nastíněno, období od vyhlášení nezávislé Makedonské republiky v roce 

1991 by se dalo nazvat dějinným milníkem pro formování makedonské národní identity, 

jejíž ukotvení a jasné vymezení se stalo pro představitele republiky hlavní prioritou. 

Jejich zásadní snahou bylo prokázat etnicky specifický původ jejich národa. Snahy se 

soustředily především na dokázání, že nejsou Srbové, Bulhaři, „jižní Srbové“, ani nic 

jako „jugoslávští Makedonci“, ale jednoduše Makedonci bez dalších referencí a 

upřesňování. Po roce 1991 se však objevuje více rozdílných postojů ohledně identity i 

mezi samotnými Makedonci. Objevili se umírnění a radikálnější, nacionalisticky 

smýšlející Makedonci.201 Dále také začaly být šířeny rozdílné teorie ohledně původu 

makedonského národa. Přetrvával zde více „tradičnější“ výklad historické kontinuity, 

který zdůrazňoval postupné formování makedonského národa jako jednoho z rodiny 

národů slovanských. Oproti tomu začal získávat na síle i výklad, který sahal až do 

4. století př. n. l., do doby Alexandra Makedonského.202 Nejednalo se o fenomén nový, 

teorie o antických předcích pocházela již z konce 19. století, během většiny 20. století 

však nebyla výrazněji podporována.203 Ani na počátku 90. let nelze říci, že by teorie o 

antickém původu národa převládala, i když v politickém prostředí byly antické symboly 

používány již na počátku existence nové nezávislé republiky – jednalo se zde především 

o vyobrazení tzv. verginského slunce na státní vlajce.  

Zásadní změnou byl především rok 2006, kdy se vlády ujala nacionalisticky 

laděná strana Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana 

makedonské národní jednoty (Vnatrešna makedonska revolucionerna organizacija – 

Demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo, dále VMRO-DPMNE). 

Teorie o antickém původu Makedonců se začala objevovat častěji jako součást oficiální 

politiky, jejímž cílem bylo obhájit tuto verzi historické kontinuity na mezinárodní scéně, 

ale také ji ukotvit v povědomí makedonské společnosti. Proces upevňování teorie o 

antickém původu ve veřejném a politickém diskursu se začal být nazýván 

tzv. antikvizací makedonského národa. I když tento rys formování makedonské identity 

                                                 

201 Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 7. 
202 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 67.  
203 Počátky teorie o antickém původu makedonského národa z konce 19. století byly dokonce spojeny 

s Řeckem a jeho zájmy. Dle některých zdrojů tato teorie byla původně iniciována právě ze strany Řecka 

jako forma jeho helenizační politiky. Identifikace Makedonců s antickými předky představovala způsob 

vymanění z bulharského vlivu a přiblížení k jejich sebeidentifikaci jako Řeků. (Vangeli, „Nation-building 

ancient Macedonian style…“, 15.)  
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je velmi výrazný, součástí vytvářeného národního příběhu Makedonců je mnoho dalších 

momentů z dějin. Odkazuje se především na období boje makedonského národa za 

svobodu z konce 19. a počátků 20. století. Z této doby je poukazováno především na 

hrdiny z řad VMRO a na tzv. ilindenské povstání.204 Veřejný prostor, a konkrétně hlavní 

město, se stal významnou platformou pro prezentaci makedonské národní identity. 

Například přejmenování skopského letiště na letiště Alexandra Velikého, rozsáhlé 

přejmenovávání ulic nebo architektonický projekt „Skopje 2014“ jsou toho jasnými 

příklady. Projekt „Skopje 2014“ vytvořil z hlavního města výkladní skříň symbolů, 

které jsou dle politických představitelů VMRO–DPMNE základem makedonské národní 

identity.205 Ze symbolů použitých ve veřejném prostoru v rámci projektu by se dala 

sestavit kompletní dějinná linka národního příběhu Makedonců. 

Následně si nejprve detailně představíme charakteristiky projektu „Skopje 

2014“, vnitropolitickou a mezinárodní situaci Makedonské republiky, která částečně 

může osvětlit motivaci spustit tak rozsáhlou iniciativu. Zmíněny budou také vládní vize 

a forma spuštění a prezentace projektu. V analytické části kapitoly se soustředíme na 

spojitosti mezi projektem a makedonskou národní identitou.  

4.1. Kontext a charakteristiky projektu „Skopje 2014“ 

Architektonický projekt s názvem „Skopje 2014“ je vládní iniciativou, jejíž hlavním 

cílem byla rekonstrukce centra města. Samotná realizace byla spojena s mnoha 

kontroverzemi. Projekt na sebe upoutal velkou pozornost svým rozsahem, 

megalomanským pojetím, stylem, nejasnostmi ohledně financování a v neposlední řadě 

používáním kontroverzních symbolů a využíváním prostoru města k šíření jednotné vize 

národní identity. Pro účely práce není hlavní otázka financí a korupce, nýbrž právě to, 

jak je projekt spojen s šířením národní identity, respektive jak je využíváno prostoru 

města k prezentování makedonské národní identity. 

Projekt „Skopje 2014“ byl představen v roce 2010 jako rozsáhlá vládní iniciativa 

na přestavbu centra města, která měla být uskutečněna během následujících 4 let. 

V zemi v tuto dobu byla u moci politická strana VMRO–DPMNE, která vládla již od 

                                                 

204 Pod názvem ilindenské povstání je chápána vlna povstání proti Osmanské říši, která se v roce 1903 

rozšířila v oblasti geografické Makedonie (především v bitolském vilájetu, ale také podél údolí řeky 

Vardar, nebo například v horském městě Kruševu, kde byla dokonce vyhlášena „Kruševská republika“). 

Nicméně vzhledem k tomu, že povstání nebylo podpořeno zvenčí (nezasáhlo Bulharsko, ani západní 

velmoci), následně došlo k silnému potlačení osmanskými vojsky. (Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 

122.) 
205 Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“.  
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roku 2006. Její politická orientace se dá popsat jako pravicová s nacionalistickou 

rétorikou, která se formovala v návaznosti na mezinárodní situaci a vývoj Makedonské 

republiky v devadesátých letech 20. století a na počátku 21. století.  

Již od počátku své nezávislosti se Makedonská republika potýkala 

s nepřátelskými postoji sousedních států. Jako nejvýraznější lze chápat spor s Řeckem, 

který nejvíce ovlivňoval její vývoj na mezinárodní scéně, ale měl dopad také na 

vnitropolitickou situaci. V případě Bulharska se nejedná o tak dlouhotrvající rozepři, 

nicméně sporné interpretace týkající se dějin jsou velmi významné a představují 

předmět sváru mezi oběma zeměmi.  

Po vyhlášení nezávislosti Makedonské republiky v roce 1991 se rozvinul spor 

mezi Řeckem a Republikou Makedonie. Řecko protestovalo proti použití názvu 

„Makedonie“ (ústavní název zní Republika Makedonija) s argumentem, že je součástí 

řeckého kulturního dědictví, stejně jako nárok navazovat na antické období „patří“ 

současným Řekům, a tudíž odmítalo národ formovaný v oblasti vardarské Makedonie 

uznat za „Makedonce“. Spor o to, který národ má nárok spojovat se s antickými 

Makedonci a jejich kulturním dědictvím, určuje budoucí vývoj vztahů mezi těmito 

dvěma sousedícími státy. Své připomínky ohledně nově vznikajícího státu si Řecko 

dokázalo prosadit na mezinárodní úrovni, což vedlo k dlouhotrvajícímu sporu ohledně 

názvu, pod kterým by stát mohl být uznán na mezinárodní scéně.  

Iniciačním momentem makedonsko-řecké rozepře bylo použití tzv. verginského 

slunce na státní vlajce nově vzniklé republiky.206 „Verginské slunce“ je významným 

antickým symbolem, který tak dle řecké interpretace patří do kulturního dědictví 

Řecka.207 Řešení sporů bylo dosaženo dohodou z roku 1995, kdy pro účely uznání státu 

na půdě OSN byl ustanoven název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The 

Former Yugoslav republic of Macedonia, FYROM) a vlajka s antickým symbolem 

„verginského slunce“ byla pozměněna. Od té doby nelze říci, že by vývoj zaznamenal 

výraznou změnu, jelikož Řecko opakovaně blokovalo zahájení přístupových jednání do 

EU s Makedonskou republikou. Stejně tak bylo vetováno přistoupení Makedonie do 

                                                 

206 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 70.  
207 „Verginské slunce“ bylo významným symbolem Filipovy dynastie, které dle řeckého výkladu 

symbolizovalo zrození helénského národa. Dle Miroslava Kouby je však nutné brát v úvahu, že tento 

symbol není charakteristický pouze pro starou Makedonii, ani pro Řecko, neboť se stylizací symbolu 

Slunce se lze setkat mnohem dříve i v jiných kulturách. Symbolika „verginského slunce“ byla posílena 

nedávným objevením Filipova hrobu ve Vergině (makedonsky Kubeš). V roce 1977 byl objeven zlatý 

larnax s ostatky Filipa Makedonského, který na sobě nesl právě symbol „verginského slunce“. Spor o 
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struktur NATO v roce 2008. Tento rok se také někdy udává jako zlomový pro 

vnitropolitickou situaci, jelikož z jednání politických představitelů bylo zřejmé 

zklamání z tohoto vývoje na mezinárodní scéně, a od této doby začala být také ve větší 

míře rozvíjena nacionalistická politika.  

Dle některých názorů se jedná o spor dvou podobně vyhraněných 

nacionalistických ideologií, kde ani jeden z aktérů není ochoten ustoupit, jelikož by za 

ústupkem byla spatřována zrada národních zájmů.208 Z antropologického pohledu na 

moderní národ se ovšem problém, který se točí okolo sporného výkladu tak vzdálené 

historie, zdá být příliš nevýznamný na to, aby měl tak dalekosáhlé důsledky pro nově 

vzniklý stát.  

Bulharsko se po celá 90. léta vyjadřovalo negativně k existenci makedonského 

národa, především k existenci samostatného odlišného jazyka, makedonštiny. Také 

prezident Bulharska Želju Želev jasně uvedl, že Bulharsko uznává vzniklý makedonský 

stát, ale národ nikoli, což nijak nevedlo k urovnání vztahů mezi oběma státy. Jak již 

bylo zmíněno, problém jazyka byl vyřešen kompromisním usnesením, nicméně rozepře 

ohledně rozdílných interpretací dějin má i nadále negativní dopad na diplomatické 

vztahy mezi zeměmi. K jejich nejsilnějšímu vyostření došlo v roce 2012, kdy se 

Bulharsko připojilo k řeckému postoji a vetovalo zahájení přístupových jednání 

s Makedonkou republikou. Premiér Bojko Borisov ve svém prohlášení obvinil 

Makedonii z krádeže bulharských dějin.209 Bulharský pohled lze ilustrovat také 

skutečností, že obyvatelstvo v oblasti pirinské Makedonie, které si zachovalo 

makedonské národní smýšlení, není uznáváno jako národnostní menšina Bulharska.  

Destabilizujícím elementem na vnitropolitické úrovni se stalo problematické 

soužití Albánců a etnických Makedonců. Dle oficiálních sčítání činila albánská 

populace v devadesátých letech přibližně 23 % obyvatelstva.210 Nacionalistická rétorika, 

která začala charakterizovat projev vládních sfér především v reakci na vztahy 

s Řeckem, Bulharskem a Srbskem, nenapomáhala klidnému soužití mezi Makedonci a 

Albánci, spíše naopak. V roce 2001 zde propukl ozbrojený konflikt mezi Albánci a 

                                                                                                                                               

exkluzivitu zlatého larnaxu a symbolu „verginského slunce“ je silně problematický. (Kouba, „Antické 

labyrinty moderní makedonské identity“, 70 a Rychlík a Kouba, Dějiny Makedonie, 290).  
208Danforth, „Claims to Macedonian identity…”, 7–8.  
209 „Bulgaria vetoes Macedonia’s EU accession talks“, EURACTIV, 2. 11. 2012, 

http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/bulgaria-vetoes-macedonia-s-eu-accession-talks/ 

(přístup 30. 3. 2017).  
210 Ali Dikici, „The Torbeshes of Macedonia: Religious and National Identity Questions of Macedonian-

Speaking Muslims“, Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 28, no. 1 (2008), 33.  

http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/bulgaria-vetoes-macedonia-s-eu-accession-talks/


   

 

61 

  

makedonskými ozbrojenými složkami. Zde je nutné poukázat na provázanost s 

válečným konfliktem v Kosovu v roce 1999, a to především v otázce spojitosti mezi 

Kosovskou osvobozeneckou armádou (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) a v 

návaznosti na ni vzniklou makedonskou Národně osvobozeneckou armádou (albánsky 

Ushtria Çlirimtare Kombëtare, makedonská odnož kosovské UÇK), která se na 

albánské straně etablovala jako hlavní ozbrojená složka. I přesto, že makedonská UÇK 

tuto provázanost odmítala se jednalo v podstatě o odnož této organizace, jelikož její 

založení bylo řízeno právě bývalými veliteli kosovské UÇK.211 Za značného zásahu a 

tlaku mezinárodního společenství na obě strany se podařilo konflikt uklidnit a 

zprostředkovat jednání, které vyústilo v podepsání tzv. Ochridské rámcové smlouvy. 

Ochridská smlouva značně upravovala status albánské menšiny a poskytovala jí větší 

práva a zastoupení v místních orgánech.212 I když došlo díky dohodě ke stabilizaci 

situace v zemi, rozpor mezi Albánci a Makedonci nebyl definitivně vyřešen. Odstup a 

nedůvěra panující mezi etniky zůstaly i nadále určujícími charakteristikami vzájemného 

soužití.  

Výše představený mezinárodní kontext hrál ve vývoji Makedonské republiky 

významnou roli především proto, že na nově vzniklý stát byl vyvíjen soustavný tlak 

zpochybňující jeho existenci. Tímto vyprovokovaný pocit ohrožení měl velký vliv na 

formování makedonské identity. Spory o interpretace týkající se regionu Makedonie a 

rozdílné názory na existenci makedonského národa byly v 90. letech znovu oživeny. 

Bylo to zapříčiněno především tím, že nový nezávislý stát vstoupil na mezinárodní 

scénu se zřetelně vyhraněným postojem. Reakce okolních zemí pouze utvrzovaly 

představitele Makedonské republiky, že sebejistý postoj je nutný k tomu, aby existenci 

svého státu, a potažmo i národa obhájili. Potenciální hrozba, která by mohla 

zpochybňovat existenci nezávislého makedonského státu, přicházela ze všech stran. 

Politické elity zvolily jako reakci na tuto situaci neoblomný postoj.  

Jedním z hlavních názorů na politiku Makedonské republiky je, že jejím hlavním 

formativním prvkem byl právě kontext potenciálních hrozeb ze tří sousedících států. 

Jednání politiků postupem času tíhlo stále více k nacionalistické rétorice, která dle 

volebních výsledků měla ohlas také mezi obyvateli. V tomto kontextu je nacionalistická 

                                                 

211 John Phillips, Macedonia: warlords and rebels in the Balkans (New Haven: Yale University Press, 

2004), 166.  
212 Mary Frances Lebamoff a Zoran Ilievski, „The Ohrid Framework Agreement in Macedonia: Neither 

Settlement nor Resolution of Ethnic Conflict? “, Conference Papers-International Studies Association, 

2008 Annual Meeting, 17.  
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politika chápána jako východisko, jak existenci státu a také národa obhájit na 

mezinárodní scéně. Na tento kontext navazuje také názor, že silnější nacionalistická 

rétorika napomůže překonat možné nedostatky samotné národní identity (z jiného úhlu 

pohledu lze hovořit i o jejich zakrytí).213  

V delším časovém horizontu je období po roce 1991 dobou, kdy se národní 

identita stala prioritou politických aktérů. Aktuálním problémem státu se stalo ustálení 

národních dějin a zakořenění jednotné historické kontinuity. Vedle dříve obecně 

přijímané teorie o slovanském původu makedonského národa začala být rozvíjena 

alternativní verze, která se zakládala na historické lince sahající až do antického období. 

Tyto snahy o „antikvizaci“ národa lze vnímat právě v kontextu napadání základů 

makedonské identity jako prostředku k upevnění jednotného výkladu národní identity. 

Opuštění slovanské výkladové linie představovalo pro makedonský národ příležitost, 

jak se vymanit ze „slovanského“ proudu, tedy vymezit se oproti teoriím Bulharů a Srbů. 

 Dalším důležitým aspektem, který je nezbytné zmínit, bylo mezinárodní 

směřování země. Makedonská republika se po vyhlášení nezávislosti začala orientovat 

směrem k západním strukturám. Priority zahraniční politiky byly jasně orientovány na 

její postupné přibližování ke strukturám NATO a EU. Vzhledem k tomu, že se vyhnula 

většímu válečnému konfliktu po rozpadu jugoslávské federace a po krátkém střetu 

v roce 2001 se situace podařila rychle stabilizovat, vypadala cesta Makedonie nadějně. 

Více méně stabilizovaná politická a ekonomická situace nasvědčovala tomu, že by toto 

směřování mohlo vést k reálným výsledkům. Spor o název země a neústupný postoj 

Řecka však postupem času naznačily, že země se nachází spíše v bezvýchodné situaci. 

Jako hlavní mezník, který vedl na vnitropolitické scéně ke změně vnímání sporu, se 

většinou udává summit NATO v Bukurešti v roce 2008. Zde byla očekávání 

Makedonské republiky zmařena a kvůli sporu s Řeckem o jméno nebyla republika do 

struktur NATO přizvána.214  

Směřování k západním strukturám v následujících letech se dá charakterizovat 

jako stagnující. Pro politickou elitu stejně jako pro obyvatelstvo země měla tato 

stagnace frustrující efekt. Nacionalistická rétorika VMRO-DPMNE tak začala být 

aktuálnější, jelikož představovala alternativu, která hájila silnou pozici makedonského 

státu a národa. Mezinárodní vývoj a pozice státu tak měly velký vliv na formování 

domácí politiky, kde se od roku 2006 stala hlavní politickou silou strana 

                                                 

213 Hugh Poulton, Who are the Macedonians?, 172.  
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VMRO-DPMNE, která se soustředila na upevňování národní identity a podporu národní 

hrdosti. Motivaci pro realizaci projektu „Skopje 2014“ lze tedy hledat především 

v politickém dění, které reagovalo na vývoj na mezinárodní scéně.  

4.1.1. Prezentace projektu a vládních vizí  

Architektonický projekt „Skopje 2014“ byl představen v roce 2010 jako velkolepý 

vládní plán, který zahrnoval přestavbu velké části centra Skopje a sliboval zásadní 

proměnu města. Plánování některých architektonických počinů v centru započalo již 

před rokem 2010. Tyto aktivity však nebyly zpočátku prezentovány jako součást většího 

plánu a jejich realizace nebyla do roku 2010 spuštěna. O jednotném velkolepém 

projektu „Skopje 2014“ nebyly v tomto období zmínky, a představení projektu tak bylo 

spíše neočekávanou záležitostí. Projekt byl prezentován formou videa, kde vizualizace 

ukazovala proměnu centra a konkrétní plánované objekty výstavby. Již z videa bylo 

patrné, že se jedná o ambiciózní plán nevídaného rozsahu, avšak následná realizace 

prezentované záměry značně předčila. Součástí přestavby se stalo mnohem více 

architektonických zásahů. Dalo by se říci, že centrum postupně získávalo naprosto nový 

vzhled. Ke konci roku 2016 nebyl stále projekt oficiálně prohlášen za ukončený.  

V případě „Skopje 2014“ se však nejedná pouze o rozsah urbanistických změn, 

které byly realizovány v centru města. Důležité je zmínit také další aspekty, díky kterým 

si projekt zasloužil velkou pozornost jak na domácí, tak mezinárodní scéně. Jedním 

z nejmarkantnějších je zvolený architektonický styl. Většina staveb je realizována 

v neoklasicistním či barokizujícím stylu a vyznačují se značnou velkolepostí. 

Převládající neoklasicistní styl, který odkazuje k antickému období, vzbudil horlivou 

debatu ohledně estetičnosti staveb. Předmětem diskuse byly také finance použité na 

projekt, jelikož přesná částka nebyla dlouhou dobu oficiálně zveřejněna. Částka, která 

byla zveřejněna až v roce 2015 byla mnohonásobně vyšší, než bylo původně 

prezentováno.215 Ve spojitosti s netransparentním financováním a korupčními skandály 

tato skutečnost vyvolala značné pobouření společnosti.216 

Výše zmíněné aspekty jsou zde představeny spíše okrajově a slouží k dotvoření 

celkového kontextu. Větší pozornost není věnována ani společenské kritice, kterou 

                                                                                                                                               

214 Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 17–18.  
215 „True Cost of ‘Skopje 2014’ Revealed“, Balkan Insight, 27. 7. 2015, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed (přístup 30. 7. 2016).  
216 Michael Kubiena, „Skopje 2014 – Musealizing the City, Re-inventing History?“, The Western Balkans 

Policy Review“, vol. 2, no. 1 (2012), 78.  

http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed
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projekt vyvolal. Na projekt je nahlížím primárně ve spojitosti s národní identitou, tedy 

jak se obsahově projekt „Skopje 2014“ odkazuje na prvky, které ji ovlivňují.  

Otázky, jaký je dopad těchto vládních praktik na obyvatelstvo a jak se k celému 

projektu společnost staví, je těžké přesněji zodpovědět bez rozsáhlého sociologického 

výzkumu. Je však zřejmé, že vzhledem k rozsahu projektu a počtu reakcí je společenský 

dopad značný. Pro práci je důležitý předpoklad, že obecně využívání prostoru 

k prezentování určité formy dějinného výkladu hraje ve společnosti velkou roli, jelikož 

veřejný prostor a jeho vizuální podoba mají vliv na každodenní život obyvatel města. 

Není pochyb o tom, že zkoumaný projekt je předmětem diskuse a představuje pro 

společnost štěpící element.217 Lze tedy vyvodit, že vliv projektu na formování 

makedonské identity je nezanedbatelný, i když konkrétní data ohledně podpory a 

ztotožnění se s prezentovaným dějinným výkladem nejsou jednoduše zjistitelná.  

 Prezentace projektu „Skopje 2014“ byla učiněná 4. února 2010 na konferenci, 

kde zástupci vládní strany VMRO-DPMNE spolu se starostou Skopje prvně veřejně 

představili vizi proměny centra. Prezentace proběhla prostřednictvím již zmiňované 

video-vizualizace, která představovala podobu centra v roce 2014.218 Video se stalo 

hlavním zdrojem informací o projektu a začalo být šířeno jako propagační materiál. 

Propagační video prezentovalo pohled na centrum kolem řeky Vardar, kde byl břeh na 

obou stranách lemován nově vystavěnými velkolepými budovami. Pravému břehu řeky 

dominovalo zrekonstruované Náměstí Makedonie (Ploštad Makedonija) s ohromnou 

fontánou a sochou "bojovníka na koni", budovy kolem náměstí s novými fasádami, 

pravoslavný kostel, vítězný oblouk pojmenovaný Porta Makedonija, velké množství 

soch a pomníků (především v blízkém parku jménem Žena-Borec) a přes ulici od parku 

zrekonstruovaná budova parlamentu s novými kopulemi na střeše. Dále byly 

představeny dva nové mosty a kolonáda na levém břehu řeky. Této straně Vardaru měla 

dominovat řada nově postavených budov, které měly vzhled antických chrámů. 

Obnoveny měly být také zemětřesením zničené historické budovy Národního divadla na 

levém břehu řeky a Domu důstojníků na Náměstí Makedonie. Celkový pohled na město 

dotvářely fontány uprostřed řeky Vardar. V prezentaci se původně jednalo přibližně o 

                                                 

217 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 68.  
218„Vizuelizacija na centarot na Skopje vo 2014“, video prezentující novou podobu města dostupné zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=YBYtmAOt7RI (přístup 30. 7. 2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=YBYtmAOt7RI
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čtyřicet objektů (avšak okolo roku 2015 byl počet zrealizovaných objektů třikrát 

vyšší).219  

Vizualizace byla doplněna o komentáře vládních představitelů, kteří hlouběji 

objasňovali své záměry a zdůrazňovali pozitiva projektu. V největší míře se odkazovali 

k antické minulosti, která dle jejich mínění měla být v centru hrdě prezentována jako 

součást makedonské historie. Starosta Skopje Koce Trajanovski popsal projekt jako 

proces, který vytvoří funkční, nevšední a atraktivní město. Další příspěvky vládních 

představitelů vyzdvihovaly, jak bude Skopji vytvořena nová „image“, která ze ní udělá 

město ve stylu evropské metropole.220 Dle některých názorů byla celá počáteční fáze a 

vládní motivace v první řadě snahou vytvořit městu a potažmo Makedonii novou 

„image“, která by ji hrdě prezentovala navenek. Propagace probíhající primárně pomocí 

atraktivního videa, které začalo být hojně šířeno na internetu, o tomto záměru vypovídá. 

Lze poukázat také na názor, který nahlíží na „Skopje 2014" jako na součást širšího a 

rozsáhlejšího projektu vlády vytvořit pro Makedonskou republiku jasně definovanou 

„národní značku“.221 

Vytvoření unikátního a výjimečného obrazu Skopje, která se tak stane atraktivní 

„evropskou“ metropolí lze vidět jako jeden z oficiálních cílů vlády. O otázkách 

atraktivnosti a modernity nové podoby města by se však dalo pochybovat. Už samotná 

prezentace vyvolala značné negativní reakce hodnotící projekt a jeho neoklasicistní styl 

jako kýč, projev neautentičnosti a přehnanosti, spíše než jako znak atraktivity.222 Pohled 

na „Skopje 2014“ pouze skrze tuto perspektivu oficiálních cílů by byl navíc dosti 

omezený. Za oficiální vládní prezentací se skrývají další významné roviny, které nelze 

opominout. Prezentace symbolů z dějin lze pokládat za propagaci jednotného, vládou 

podporovaného historického narativu, který měl sloužit jako prostředek pro ukotvení 

makedonské identity. Minulost a dějiny tak byly předmětem vládní politiky, která se 

                                                 

219 „True Cost of ‘Skopje 2014’ Revealed“, Balkan Insight, 27. 7. 2015, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed (přístup 30. 7. 2016).  
220 Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“, 168.  
221Jako součást tohoto procesu lze zmínit iniciativy propagující Makedonii v zahraničí již před 

zmiňovaným projektem. Jedná se o kampaň „Invest in Macedonia“ cílenou na rozvoj obchodu v zemi a 

také o kampaň „Macedonia Timeless“, která byla orientovaná na rozvoj turismu. Rozsahem i formou se 

však v porovnání s projektem „Skopje 2014“ jedná o méně výrazné projekty. (Graan, „Counterfeiting the 

nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“, 167.)  
222 Jako příklady reakcí ze zahraničního tisku, které hodnotí projekt značně negativně, mohou sloužit tyto 

články: „Is Macedonia’s capital being turned into a theme park?“, CNN, dostupné zde: 

http://edition.cnn.com/2011/10/04/world/europe/macedonia-skopje-2014 (přístup 30. 7. 2016) nebo 

„Macedonia Makeover: Europe’s Flailing Capital of Kitsch“, dostupné zde: 

http://www.spiegel.de/international/europe/macedonian-capital-skopje-gets-kitsch-makeover-via-

skopje2014-project-a-933154.html (přístup 30. 7. 2016).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed
http://edition.cnn.com/2011/10/04/world/europe/macedonia-skopje-2014
http://www.spiegel.de/international/europe/macedonian-capital-skopje-gets-kitsch-makeover-via-skopje2014-project-a-933154.html
http://www.spiegel.de/international/europe/macedonian-capital-skopje-gets-kitsch-makeover-via-skopje2014-project-a-933154.html


   

 

66 

  

snažila ukotvit makedonskou identitu v daleké minulosti. Mimo to je také nutné zmínit 

rovinu etnickou. Prezentace projektu vyvolala pobouření albánského obyvatelstva, 

jelikož volbou objektů a osobností projekt ignoroval etnické složení republiky a 

opomíjel albánskou menšinu, která v zemi tvoří více než čtvrtinu obyvatelstva.223.  

4.1.2. Realizace projektu 

Časový rozvrh projektu ani konkrétní informace o stavbách, nebyly veřejně 

prezentovány. Detailní informace o projektu odkryla databáze „Skopje 2014 pod lupa“, 

která byla vytvořena v roce 2015 organizací investigativních novinářů BIRN (Balkan 

Investigative Reporting Network),224 přičemž počet objektů realizovaných v polovině 

roku 2016 činil celých 136.225 Jejich představení v celém rozsahu by tak bylo velmi 

dlouhé a pro účely práce také zbytečné. Zmíněny tak budou převážně objekty, které si z 

nějakého důvodu získaly pozornost a mají v rámci projektu velký význam.  

V první řadě je nutné zmínit stavby a sochy, které vyvolaly negativní reakce ze 

strany sousedních států, především Řecka a Bulharska. Nejvýznamnější až ikonickou 

stavbou se stal tzv. bojovník na koni, který se tyčí na Náměstí Makedonie. Tato 22 

metrů vysoká fontána se sochou jezdce vyvolala pobouření ze strany Řecka, které 

vyjádřilo znepokojení nad tím, že byl použit symbol Alexandra Makedonského, který je 

nárokován Řeckem jako součást historického dědictví. Ke stejné skupině by se také 

řadila socha Filipa II., otce Alexandra Makedonského, pod oficiálním názvem 

„Bojovník“ (Voin). Na náměstí, které se nachází na levém břehu řeky u Kamenného 

mostu a nese jméno Alexandrova otce, se nachází také fontána představující Olympii, 

matku Alexandra.  

I když spor o užívání historických symbolů byl nejvýraznější právě v případě 

Řecka, velké množství památníků pobouřilo druhého souseda Makedonské republiky, 

Bulharsko. Mnoho vyobrazených postav a dějinných událostí je považováno za součást 

bulharského kulturního dědictví. Použití těchto symbolů vyvolalo silné negativní reakce 

                                                 

223Vyjádření procentuálního zastoupení Albánců v současné Makedonii je složitou záležitostí. V době 

posledního platného sčítání lidu v roce 2002 tvořili Albánci 25,2 %. Přesný počet však nyní může být 

odlišný, vzhledem k vysokému demografickému růstu albánského etnika se dá předpokládat, že počet 

Albánců mohl stoupnout. (Dikici, „The Torbeshes of Macedonia…“, 33).  
224 Jedná se o síť organizací zabývajících se investigativní žurnalistikou, které se snaží o monitorování 

dění v zemích Balkánu a poskytování objektivních informací. Síť má své pobočky v Bosně a 

Hercegovině, Albánii, Kosovu, Republice Makedonie, Rumunsku a Srbsku. Své sítě žurnalistů věnujících 

se redakční činnosti má také v Černé Hoře, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku a příležitostně v Moldavsku. 

Více o aktivitách a struktuře BIRN na oficiálních stránkách organizace: http://birn.eu.com/en/page/home.  
225„Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk (přístup 30. 4. 2017).  

http://birn.eu.com/en/page/home
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk


   

 

67 

  

Bulharska, jelikož vedle osobností, které by se daly vnímat jako sporné, se zde objevily 

také takové, u kterých je makedonská identifikace velmi slabě historicky podložena, a 

tudíž jsou chápány jako bulharské (například car Samuel, kterému byl postaven pomník 

u Náměstí Makedonie).226 Mezi sporné postavy, nárokované jak Bulharskem, tak 

Makedonskou republikou, se řadí například revolucionáři Goce Delčev, Dame Gruev, 

Christo Uzunov, Jane Sandanski nebo Christo Tatarčev. Revolucionářská minulost je 

projektem obecně hojně vyzdvihovaná, postaveno bylo také sousoší věnované přímo 

zakladatelům makedonské revoluční organizace VMRO, památník osobnostem 

spojeným s ilindenským povstáním a vyhlášením Kruševské republiky, památník 

členům tajného anarchistického uskupení nazvaný Gemidžiite, kteří jsou spojováni 

právě s ilindenským povstáním, nebo například památník ztělesňující hrdinu povstání a 

následného prezidenta krátce existující Kruševské republiky, Nikolu Kareva. 227  

Tematicky významnou skupinou postav jsou nositelé křesťanské tradice. 

Památník ve Skopji, hned u starého Kamenného mostu vedoucího přes řeku od Náměstí 

Makedonie, mají sv. Cyril a Metoděj a sv. Kliment a Naum. Dá se na ně nahlížet jako 

na osobnosti nadnárodního charakteru a jejich odkaz tedy může být viděn jako součást 

křesťanského dědictví obecně. Nicméně například odkaz sv. Klimenta Ochridského je 

opředen silnou symbolickou hodnotou v rámci kulturního dědictví Bulharů (již od roku 

1935 se stal patronem univerzity v Sofii, která od té doby nese jeho jméno)228 a 

v makedonském prostředí je situace podobná (silně je využíván jako symbol 

makedonské pravoslavné církve, která se hlásí k odkazu sv. Klimenta a jeho působišti v 

Ochridu). Zmíněné křesťanské symboly nemusí být problematické z hlediska sporného 

přivlastňování, ale s ohledem na náboženské složení obyvatel Skopje, kde značnou část 

tvoří obyvatelé muslimského vyznání.  

Složitějším příkladem křesťanské symboliky je kostel sv. Konstantina a Heleny, 

jehož výstavba byla oznámena již před videoprezentací „Skopje 2014“ a vyvolala silnou 

vlnu odporu ve společnosti. V roce 2010 byl kostel představen jako součást projektu a 

ve vizualizaci tvořil jednu z hlavních význačných staveb přímo na Náměstí Makedonie. 

Vzhledem k velkým protestům byl však původní plán pozměněn. Realizace kostela 

nakonec začala, ale mimo prostor hlavního náměstí. Stavba byla posunuta o pár set 

                                                 

226 Více o Samuelovu carství viz poznámka pod čarou číslo 88.  
227 Veškeré zde zmiňované objekty jsou k dohledání v databázi: „Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/rezultati/vid=12 (přístup 30. 4. 2017).  
228 Oficiální stránky Univerzity sv. Klimenta Ochridkého v Sofii: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/predstavyane_na_universiteta (přístup 25. 4. 2017). 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/rezultati/vid=12
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/predstavyane_na_universiteta
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/predstavyane_na_universiteta
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metrů stranou. Navíc v reakci na nepokoje, které stavba vyvolala, byl pozemek na 

výstavbu darován makedonské pravoslavné církvi, čímž se vládní představitelé 

distancovali od zodpovědnosti za jeho stavbu.229  

Druhým nejnákladnějším památníkem v rámci projektu by měl být pomník 

věnovaný Matce Tereze. Jeho stavba byla zahájena ke konci roku 2015, pomník se však 

ke konci roku 2016 ani neblížil dokončení. Dle prohlášení Nikoly Gruevského by měl 

být celý projekt „Skopje 2014“ ukončen právě výstavbou tohoto pomníku.230 

 Dalším obdobím, které je prezentováno prostřednictvím památníků, je období 

formování samostatné Makedonie v rámci vznikající komunistické Jugoslávie po druhé 

světové válce, kdy byla poprvé oficiálně uznána existence svébytného makedonského 

národa. Na toto důležité období odkazuje památník Metodiji Andonova-Čenta, 

významného komunistického politika, který bojoval za nezávislost Makedonie a 

makedonského jazyka. Andonov-Čento byl také prvním předsedou Antifašistického 

shromáždění pro národní osvobození Makedonie (ASNOM), na jehož prvním zasedání 

v roce 1944 byla tímto orgánem vyhlášena oficiálně nezávislost Makedonie. Tento 

významný moment je zachycen na dalším z památníků, který nese jméno „První 

zasedání ASNOM“.231 Ve městě se objevila také vyobrazení, která odkazují na 

obecnější tematiku jako například instalace „Padlí hrdinové Makedonie“. Oproti tomu 

pomník „Obránci Makedonie“ se vztahuje přímo k padlým bojovníkům makedonských 

ozbrojených sil během vojenského konfliktu v roce 2001.232  

Vedle množství památníků bylo v rámci projektu postaveno mnoho nových 

budov a staveb různého charakteru. Význačný je například již zmíněný vítězný oblouk, 

Porta Makedonija, který se tyčí v blízkosti Náměstí Makedonie. Řada nových budov 

tvoří kolonádu na druhé straně řeky. Patří mezi ně například budova Muzea 

makedonského boje, Agentura elektronické komunikace, Státní zastupitelství a 

ředitelství finanční policie nebo Ministerstvo zahraničních věcí. Dominantou kolonády 

je budova Ústavního soudu, státního archivu a archeologického muzea, ke které vede 

                                                 

229 „Construction of Controversial Skopje Church Begins“ Balkan Insight, 12. 5. 2012, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-controversial-skopje-church-begins (přístup 

30. 3. 2017).  
230 „Macedonia Builds Another Mother Teresa Memorial“, Balkan Insight, 7. 9. 2015, dostupné zde: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-builds-another-mother-teresa-memorial-09-04-2015, 

více informací o pomníku zde: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Monument-to-Mother-Theresa 

(přístup 30. 4. 2017).  
231 „Skopje 2014 pod lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/The-First-Assembly-of-ASNOM 

(přístup 30. 4. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-controversial-skopje-church-begins
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-builds-another-mother-teresa-memorial-09-04-2015
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Monument-to-Mother-Theresa
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/The-First-Assembly-of-ASNOM
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nově postavený most OKO. Kolonádu jako celek dotváří dva nově postavené mosty, již 

zmíněný most OKO a Most umění, oba hojně zdobené sochami. Do projektu „Skopje 

2014“ byla také zahrnuta výstavba národního divadla, která měla obnovit stavbu 

zničenou během zemětřesení v roce 1963. Na levém břehu řeky tak byla vystavěna 

budova národního divadla, která byla více méně replikou stavby z roku 1927.233 Do 

stejné kategorie spadá také budova Domu důstojníků, která stála ve Skopji rovněž od 

dvacátých let 20. století a byla dominantou hlavního náměstí na pravém břehu řeky 

(dnes Náměstí Makedonie). Ve vizualizaci projektu „Skopje 2014“ byla budova Domu 

důstojníků součástí výstavby na hlavním náměstí. Obnovení Domu důstojníků bylo 

prezentováno dokonce před oficiálním spuštěním projektu, samotná stavba ale začala až 

v roce 2013.234 Pozemek však byl za dosti nízkou cenu prodán soukromému investorovi, 

pod jehož správou také začala následná stavba, která ke konci roku 2016 zůstává 

nedokončená.235 Součástí projektu je také velkolepý plán na přestavbu části pravého 

břehu Vardaru, kde má být vystavěno tzv. ruské kolo (přizpůsobené převažujícímu 

historizujícímu stylu), přilehlý rekreační areál a most přes řeku. Realizace započala 

v roce 2015, její součástí jsou rozsáhlé úpravy břehu.236 Ke konci roku 2016 zůstává 

stavba nedokončena.  

 Nezanedbatelnou součást projektu tvoří také budovy, které získaly nový 

vzhled díky fasádě. Nejmarkantnější proměnou prošlo sídlo vlády. Původní 

modernistická budova strohých tvarů, tvořená skleněnými čtverci, získala naprosto 

odlišný vzhled (výrazná čistě bílá fasáda, vyznačující se zdobenými neoklasicistními 

sloupy a výrazným trojúhelníkovým tympanonem). Některé komentáře poukazují na 

inspiraci Bílým domem ve Washingtonu.237 Novou fasádu získalo také Ministerstvo 

                                                                                                                                               

232 „Skopje 2014 pod lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/padnati-heroi-za-makedonija a 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/makedonski-braniteli (přístup 20. 4. 2017).  
233 Oficiální stránky Makedonského národního divadla: http://www.mnt.com.mk/za-mnt/mnt/istorija 

(přístup 30. 4. 2017).  
234 „Skopje's Much-Loved Army Hall to Rise Again“, Balkan Insight, 21. 1. 2013, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/reconstruction-of-skopje-s-landmark-army-house-begins (přístup 

30. 3. 2017).  
235 „Kontominas go počna, Samsonenko ke go finišira Oficerskiot dom“, PRIZMA, 4. 9. 2015, 

http://prizma.birn.eu.com/мк/стории/контоминас-го-почна-самсоненко-ќе-го-финишира-

офицерскиот-дом (přístup 30. 4. 2017).  
236, „Skopje Starts Building London-Style Big Wheel“, Balkan Insight 6. 8. 2015, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-skopje-s-big-wheel-kicks-off-08-05-2015 

(přístup 19. 4. 2017).  
237 „Macedonian Capital Unveils Its Own White House“, Balkan Insight, 31. 12. 2014, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/photo-macedonia-government-hq-resembles-white-house 

(přístup 19. 4. 2017).  

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/padnati-heroi-za-makedonija
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/makedonski-braniteli
http://www.mnt.com.mk/za-mnt/mnt/istorija
http://www.balkaninsight.com/en/article/reconstruction-of-skopje-s-landmark-army-house-begins
http://prizma.birn.eu.com/мк/стории/контоминас-го-почна-самсоненко-ќе-го-финишира-офицерскиот-дом
http://prizma.birn.eu.com/мк/стории/контоминас-го-почна-самсоненко-ќе-го-финишира-офицерскиот-дом
http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-skopje-s-big-wheel-kicks-off-08-05-2015
http://www.balkaninsight.com/en/article/photo-macedonia-government-hq-resembles-white-house
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spravedlnosti a Ministerstvo dopravy.238 Budova parlamentu byla rovněž 

zrekonstruována. Nejednalo se jen o přistavění nové fasády, proběhla zde modernizace 

a výstavba nových prostor, nicméně vzhled budovy byl také změněn, byly jí přistavěny 

výrazné střešní kupole. Součástí projektu je také návrh na proměnu významného 

obchodního centra hned v blízkosti hlavního Náměstí Makedonie zvaného GTC. Plán na 

vytvoření nové fasády vyvolal rozsáhlé protesty obyvatel, jelikož budova obchodního 

centra je díky unikátnímu prostorovému řešení významnou architektonickou památkou.  

V rámci projektu byly iniciovány také stavby, které se vymykají z převládajícího 

historizujícího architektonického stylu. Již v roce 2009 byla zahájena stavba nové 

budovy Makedonské filharmonie (na levém břehu řeky, za řadou nově vystavěných 

„antických chrámů“). Stavba je spíše moderního charakteru, její střecha má oblý 

kopulovitý tvar a stěny se skládají ze skleněných čtverců. Otevření budovy by se mělo 

konat v květnu roku 2017.239 Další součástí projektu, která nezapadá do typické 

klasicistní výstavby, je Skanderbegovo náměstí. Jedná se o plán na vytvoření rozsáhlého 

prostranství u vstupu do Starého bazaru, které má být propojeno s budovou Makedonské 

filharmonie. 

Jak z předchozího představení vyplývá, výstavba v rámci projektu je velmi 

různorodá (od budov pro vládní instituce, muzea, kulturní instituce, přes pomníky, až po 

stavby typu vítězný oblouk či ruské kolo). Na druhou stranu velká různorodost může 

poukazovat také na neucelený koncept projektu. Z tohoto pohledu může být vykládán 

jako snaha postavit vše, co dodává městu na důležitosti. Výběr osobností použitých 

v rámci „Skopje 2014“ je také velmi různorodý a poukazuje na zcela různá historická 

období. Tímto způsobem je vytvářena linie národních dějin, ve které jsou některá 

období hojně prezentována, jiná naprosto opomíjena.  

4.2. Projekt „Skopje 2014“ a makedonská národní 

identita  

4.2.1. Urbánní politika a architektonické zásahy  

Z prezentačního videa je zřejmé, že přestavba centra byla plánována především v okolí 

Náměstí Makedonie a na březích Vardaru. Tomuto záměru realizace dostála. Většina 

                                                 

238Veškeré zde zmiňované objekty jsou k dohledání v databázi „Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en (přístup 24. 4. 2017).  

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en
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dosavadní výstavby je koncentrována v centrální oblasti (viz příloha č. 4). Těžištěm, 

kolem kterého je situována většina výstavby, je Náměstí Makedonie s impozantní 

sochou Alexandra Velikého (neboli „Bojovníka na koni“). Na pravém břehu je výstavba 

soustředěna v části ohraničené okružní třídou Dame Gruev. Oproti tomu, na levém 

břehu byla výstavba plánována spíše ve směru podél břehu řeky Vardar.  

 Na levém břehu řeky byla postavena celá řada nových budov tvořících přibližně 

kilometr dlouhou navazující linii zástavby. Ta vede od prostranství pod pevností Kale, 

kde je v současnosti ve výstavbě budova radnice, dále po směru řeky kolem již 

postaveného Národního divadla, Muzea makedonského boje, pod úrovní Kamenného 

mostu kolem uskupení „antických chrámů“, podél budovy Ministerstva zahraničních 

věcí, až k nově vystavěnému náměstí Matky Boží. Při pravém břehu řeky nebyly 

plánovány až tak velkolepé stavby, jelikož dosavadní zástavba to neumožňovala. Volné 

prostory na pravém břehu však byly vyplněny neméně významnými stavbami, jako je 

například vítězným oblouk Porta Makedonija. Plánována byla také velkolepá 

neoklasicistní přestavba obchodního centra GTC, které zabírá velkou část prostoru při 

pravém břehu.240 Pravý břeh se navíc stal místem velmi koncentrovaného rozmístění 

pomníků a soch. Například v parku Žena-Borec v blízkosti Náměstí Makedonie, který je 

dlouhý přibližně pouhých 200 metrů, bylo umístěno šest pomníků významným 

osobnostem a jeden velký památník s názvem „Padlým hrdinům Makedonie“. I prostor 

v okolí vypadá velmi podobně, ulice přiléhající k Náměstí Makedonie jsou opravdu 

hojně pokryty různorodými sochami a památníky.  

 Z urbanistického hlediska nelze říci, že by projekt upřednostňoval některý z 

obou břehů řeky. Jelikož v rámci „Skopje 2014“ vznikly dva nové mosty (hodnocení, 

zda byly potřebné, ponechme stranou), centrum, které bylo dříve koncentrováno spíše 

na pravém břehu Vardaru, tak bylo rozšířeno na obě strany řeky. Řeka Vardar se stala 

hlavní linií, podél které byla soustředěná revitalizace centra (mimo již realizované 

stavby na levém břehu také například započatá výstavba tzv. ruského kola, která 

                                                                                                                                               

239 „Novata filharmonija ke bide otvorena na 21 maj“, Build.mk, 31. 3. 2017, http://build.mk/novata-

filharmonija-ke-bide-otvorena-na-21-maj/. (přístup 25. 4. 2017).  
240 Přestavba této budovy vyvolala rozsáhlé protesty obyvatel Skopje. V dubnu 2015 byla opozičním 

starostou Centra a skupinou neziskových organizací iniciována petice a následně zorganizované 

referendum o osudu GTC v rámci opštiny Centrum, které však skončilo neúspěšně kvůli nedostatečné 

účasti. Občanské hnutí „Miluji GTC“ (Go sakam GTC) vyvinulo snahy za uznání budovy GTC (ještě 

spolu s budovami Makedonské opery a baletu a Národní knihovny sv. Klimenta Ochridského) za 

architektonickou památku. Stížnost byla podána k ústavnímu soudu, který rozhodne o osudu 

zmiňovaných budov. Ke konci roku 2016 nebyl znám výsledek ohledně dalšího osudu budovy GTC. („Go 

http://build.mk/novata-filharmonija-ke-bide-otvorena-na-21-maj/
http://build.mk/novata-filharmonija-ke-bide-otvorena-na-21-maj/
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předpokládá rozsáhlé úpravy nábřeží, dále dva nové mosty, instalace „soch“ vrb a 

fontán uprostřed řeky).  

 Problematičtější je prostorové pojetí v kontextu celého města. Většina výstavby 

se soustředila do městské části Centrum, neboli opštiny Centar. Jiné části města byly 

opomíjeny. Je pochopitelné, že stavby typu vítězný oblouk, socha Alexandra Velikého 

nebo například obnovené Národní divadlo patří do centra a byly stavěny za účelem 

„pozvednout“ právě tento prostor. Problematický je spíše celkový rozsah staveb 

v centru a investování obrovské sumy peněz ze státního rozpočtu do výstavby jen v této 

městské části. Sochy, pomníky a nové budovy se sice objevují i v ostatních opštinách, 

v porovnání s centrem jsou vzácné (viz mapa rozložení vystavěných objektů v příloze 

č. 4).241 Naprostá většina financí pocházela ze státního rozpočtu, což také podněcuje 

kritické hlasy, že koncentrace výstavby do centra Skopje přispívá k monocentrickému 

uspořádání země.242 Vzhledem k tomu, že dvěma hlavními investory byly Vládní úřad 

pro všeobecné záležitosti (Služba za opšti i zaednički raboti na Vladata na RM) a 

Ministerstvo kultury, je tato kritika namístě. Od počátku projektu do ledna roku 2017 

bylo do projektu investováno 670 milionů eur, z toho naprostá většina do centra Skopje 

o rozloze pár kilometrů čtverečních. Vládní financování projektu obecně se stalo jedním 

z nejvíce kritizovaných témat.243  

 Ve velké míře ovlivnilo charakter města umístění nových budov. V několika 

případech se jedná o velmi výrazné uzurpování prostoru a snahu zastínit existující 

architektonické památky. Budova Makedonské opery a baletu (Makedonska opera i 

balet, často uváděna pod zkratkou MOB, dále jen budova opery) byla v době před 

„Skopje 2014“ dominantou levého břehu. Původně byla součástí většího plánu, který 

zamýšlel vytvořit navazující komplex kulturních budov vedoucí od budovy opery 

                                                                                                                                               

sakam GTC najavuva inicijativa do Ustaven sud“, 24vesti, 4. 7. 2016, dostupné zde: 

http://24vesti.mk/„go-sakam-gtc“-so-inicijativa-do-ustaven (přístup 19. 4. 2017).  
241 Některé instalované sochy jsou i dosti vzdálené od centra, ale jedná se spíše o jednotlivé případy 

(například Nikola Jonkov Vapcarov ve čtvrti Butel, Jane Sandanski ve čtvrti Aerodrom, „Jezdec“ Filip II. 

ve čtvrti Gazi Baba). Tyto sochy jsou povětšinou součástí iniciativy Ministerstva kultury ve spolupráci 

s městskými částmi. Součástí projektu jsou také stavby jako například Telekomunikační věž na hoře 

Vodno nebo moderní budova divadla ve čtvrti Karpoš. Ke konci roku 2016 jsou tyto dvě budovy stále ve 

výstavbě. Předpokládané dokončení telekomunikační věže je v roce 2018. („Skopje 2014 pod lupa“, 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Telecommunication-Tower-on-Vodno  

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/dramski-teatar). (přístup 25. 4. 2017).  
242 Grčeva, „The Growth of Skopje…“, 5. 
243 Ibid., 4.  

http://24vesti.mk/
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Telecommunication-Tower-on-Vodno
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/dramski-teatar
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směrem k nábřeží.244 Nicméně k tomuto záměru nedošlo a na základě iniciativy 

VMRO-DPMNE byl následující vývoj prostoru kolem opery silně pozměněn.  

Nejprve byla opera odříznuta od přístupu k nábřeží. Před ní byly postaveny 

budovy Agentury elektronické komunikace a Státního zastupitelství a ředitelství 

finanční policie. Mezi nimi se nachází nově upravené Náměstí Matky Terezy. Prostor 

mezi operou a řekou vyplnil pomník (součást Náměstí Matky Terezy), nazvaný 

„Nezávislá Makedonie“. Jedná se o osm metrů vysoké antické sloupořadí se sochami. 

Od nábřeží Vardaru se naskýtá zvláštní pohled, kdy se na modernistickou budovu opery 

nahlíží skrze antické sloupořadí. Tento pohled dále dotvářejí zdobné barokizující 

pouliční lampy, které stojí na náměstí hned před vchodem do budovy. Vedle opery je 

nově budována stavba Makedonské filharmonie (předpokládaný termín dokončení 

květen 2017). Tato stavba sice nezastiňuje okolní zástavbu neoklasicistní okázalostí, 

jelikož se jedná o budovu v moderním stylu, nicméně kupolovitou lesklou střechou a 

skleněnými čtverci na stěnách výrazově převyšuje čistě bílou budovu opery, která 

vzhledem k létům, kdy jí nebyla věnována péče, působí zanedbaně. Poté, co byla 

většina nové výstavby realizována, se budova opery ocitla v těsném obklíčení. Z 

urbanistického pohledu rozhodně nebyl brán ohled na to, aby nově projektovaná 

výstavba s tou stávající důstojně koexistovala. Spíše se zdá, že „obklíčení“ a zastínění 

do té doby architektonické dominanty levého břehu bylo alespoň zčásti úmyslné a 

cílené.  

 Předmětem podobné praktiky se stala další z architektonicky významných 

staveb, budova makedonské pošty. Ta představuje jednu z nejvýraznějších 

brutalistických staveb ve městě. Hned vedle ní byla nově vystavěná 29 metrů vysoká 

nadzemní garáž, která nese jméno „Soluňský kongres“. Ve srovnání s některými jinými 

stavbami projektu se tato nevyznačuje až tak přehnanou okázalostí. Je postavená v 

jednoduchém tvaru „kostky“, avšak krémová fasáda, která nese reliéfní dekorační prvky 

falešných oken, ji i přesto činí nepřehlédnutelnou. Nejedná se o čistě historizující 

architektonický styl, fasáda je kombinací zdobených okenních oblouků a moderně 

pojatých prosklených obdélníkových oken. Kombinace prosklené a plasticky 

dekorované fasády garáže a přiléhající brutalistické budovy pošty je však do očí bijící. 

                                                 

244 Bojan Blaževski, „Architektite na moderno Skopje ja osuduvaat retrogradnata prepravka na gradot“, 

TRUST: Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, 6. 12. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-

2016 (přístup 15. 4. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
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Navíc vzhledem ke své výšce budova garáže výrazně převyšuje okolní výstavbu a 

působí velice masivně.245 Vedle garáže „Soluňský kongres“ byla v roce 2013 zahájena 

rozsáhlá přestavba tzv. budovy MEPSO (budova energetické společnosti MEPSO).246 

Původně modernistická stavba s výraznou betonovou střechou, skleněnými stěnami a 

betonovými sloupy postupně získávala zcela nový klasicistní vzhled. Tvar střechy, která 

nad stěnami a sloupy vystupuje více do prostoru, byl využit. K existujícím sloupům 

bylo několik nových přidáno a celému komplexu začala být „oblékána“ nová, čistě bílá, 

neoklasicistní fasáda.247 Na druhé straně od budovy pošty, přes křižovatku, dotváří 

prostředí proměněná budova Vlády Makedonské republiky, ze které se stal 

nepřehlédnutelný komplex. Brutalistická budova pošty, která je od roku 2013, kdy ji 

postihl požár, zavřena, se tak stala součástí zástavby, s níž silně neladí.248 Navíc doba, 

kdy je tato budova nepoužívaná a ponechaná ve stávajícím stavu (navíc po požáru), jen 

přispívá k jejímu obrazu zanedbaného a nefunkčního betonového „kolosu“. 

 Budovy opery a makedonské pošty jsou příkladem toho, jak je zacházeno 

s existujícími architektonickými památkami v rámci projektu „Skopje 2014“. Dalo by se 

říci, že dříve se jednalo o jedny z nejvýznamnějších budov centra. Novou výstavbou 

však byly zastíněny (ať už rozměry, či okázalostí architektonického stylu) a byla 

vytvořena kombinace stylů, které spolu jednoznačně nekorespondují. Praktiky 

pozorované v těchto případech dokazují, jaký postoj k existujícímu architektonickému 

dědictví mají lidé stojící za projektem. Lze z nich vyčíst jednoznačný záměr toto 

dědictví zastínit a překonat tím, že na ně nebude v nové výstavbě brán ohled. Vznikla 

tím situace, kdy se již existující stavby staly v prostoru menšinově zastoupeny a začaly 

působit dojmem, že do nové (převažující) výstavby nepatří. Lze za tím tedy vidět 

způsob, jakým je původní architektonické dědictví postupně vymazáváno a s ním i 

odkaz na dobu, kterou tato výstavba symbolizuje.  

 Dosti unikátní praktikou v rámci projektu, která byla již v předchozí části 

naznačena, je předělávání budov „pouhou“ změnou fasády. Vzhledem k tomu, že jde o 

                                                 

245 „Skopje ja dobi prvata avtomatizirana katna garaža“, Build.mk, 9. 9. 2014, http://build.mk/skopje-ja-

dobi-prvata-avtomatizirana/ (přístup 25. 4. 2017).  
246 Rekonstrukce budovy MEPSO byla nebyla prezentována jako pouhá přestavba fasády, součástí 

projektu byla také částečná rekonstrukce interiéru, nicméně nejmarkantnější změnou je jednoznačně 

vzhled budovy. (Databáze „Skopje 2014 pod lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/mepso 

(přístup 25. 4. 2017)).  
247 „FOTO VEST: Se šlaka tvorbata na arhitekt Zoran Štaklev“, Build.mk, 9. 5. 2016, http://build.mk/foto-

vest-se-shlaka-tvorbata-na-arhitek/ (přístup 25. 4. 2017).  

http://build.mk/skopje-ja-dobi-prvata-avtomatizirana/
http://build.mk/skopje-ja-dobi-prvata-avtomatizirana/
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/mepso
http://build.mk/foto-vest-se-shlaka-tvorbata-na-arhitek/
http://build.mk/foto-vest-se-shlaka-tvorbata-na-arhitek/
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překrytí původního vzhledu novým, jedná se o proměnu, kde se těžce hledá praktický či 

jinak funkční záměr. Úmysl je zde tedy převážně estetický a ideologický. Navíc 

investování velkého obnosu peněz do fasády, která má především estetickou funkci, 

svědčí o dosti povrchním záměru překrýt původní vzhled. Tato praktika naprosto 

neskrývaně aplikuje na budovy historizující styl. Nejvýraznějšími proměnami prošlo 

sídlo vlády, dále také Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo dopravy a mnoho 

významných budov okolo Náměstí Makedonie (změna fasády budovy Vlády 

Makedonské republiky viz příloha č. 5 a č. 6).  

 Jak mínil významný makedonský architekt, představitel modernistické tvorby, 

Boris Čipan, původní budova sídla vlády byla výjimečnou stavbou především proto, že 

zde byla znatelná asociace s makedonskou tradicí (v tomto případě formou typického 

ochridského domu) a modernistickým přístupem.249 Vzhled budovy se snažil odkazovat 

na tradiční makedonské prostředí a kombinovat je s trendy sedmdesátých let minulého 

století. Iniciativa změnit fasádu budovy svědčí o snaze vymazat tento odkaz, který byl 

významným odrazem doby a makedonské identity. Nová neoklasicistní fasáda, která se 

také snaží prezentovat jistou formu makedonské tradice, je však založena na silně 

neautentických základech (už jen vzhledem k tomu, že jistá podoba s americkým Bílým 

domem je nepřehlédnutelná). Na druhou stranu je nutné podotknout, že na oficiálních 

internetových stránkách makedonské vlády byla vypsána veřejná anketa, která měla 

sloužit jako platforma pro konzultaci výběru fasády s makedonskou společností (i když 

hned na počátku vláda prohlásila, že výsledek nebude určující, ale že na něj bude brán 

ohled při přijímání finálního rozhodnutí). Výsledek hlasování, který preferoval 

neoklasicistní fasádu před druhou, respektující ve větší míře dosavadní vzhled budovy, 

lze brát jako odraz veřejného mínění. Otázkou však zůstává, jakou mělo hlasování 

reálnou výpovědní hodnotu. Nejednalo se o celospolečenské hlasování, nicméně 

vzhledem k tomu, že anketa sesbírala více než 28 tisíc hlasů celkem a vítězný návrh jich 

získal přes 9 tisíc (druhý v pořadí získal 7 tisíc hlasů), se dá výsledek považovat za 

odraz společenského názoru.250 Z ankety lze vyvodit, že mezi respondenty měla 

                                                                                                                                               

248 „Memory Loss in Macedonian City That Rose From Rubble“, Balkan Insight 27. 6. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-

2016-3. (přístup 19. 4. 2017). 
249 „Intervju so Boris Čipan, architekt“, Okno.mk, 18. 2. 2010, https://okno.mk/node/4515 (přístup 

25. 4. 2017).  
250 „ANKETA: Idejni rešenija za rekonstrukcija na postojnata fasada na objektot na Vladata na Republika 

Makedonija“, Oficiální stránky Vlády Makedonské republiky, dostupné zde: 

http://www.vlada.mk/anketa_vlada# (přístup 30. 3. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-2016-3
http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-2016-3
https://okno.mk/node/4515
http://www.vlada.mk/anketa_vlada
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představa majestátního „historického“ sídla vlády ohlas. Na druhou stranu, jelikož 

samotné rozhodnutí o změně fasády neprošlo veřejnou debatou a bylo již dříve 

odsouhlaseno, vládní anketa nabízela pouze varianty nového vzhledu (nebo poslední 

možnost „nevím“), nikoli však možnost podpory vzhledu dosavadního. Z výsledků tak 

nelze vyvodit, jaké podpoře se původní budova po přibližně 40 letech své existence 

těšila. Lze se domnívat, že podporovatelé původního vzhledu budovy se hlasování 

neúčastnili, jelikož jejich postoj nebyl mezi možnostmi zahrnut. Reakce architektů na 

přestavbu fasády a volbu nového vzhledu byly spíše negativní.251  

 Dalším příkladem fasádních proměn jsou budovy kolem Náměstí Makedonie, 

mezi které patří i obchodní dům, který je známý jako „City Gallery“.252 Podle návrhu 

architekta Slavka Brezoského byla budova postavena v roce 1960 a přežila jako jedna 

z mála ničivé zemětřesení. Také tato budova, podobně jako mnoho dalších kolem 

náměstí, byla pokryta neoklasicistní fasádou. Z legislativního hlediska byly vládní 

kroky usnadněny v roce 2013, kdy byla učiněna zásadní změna pro celé centrum kolem 

Náměstí Makedonie a budovám zde byl zrušen ochranářský status. Dle prohlášení 

představitelů Skopje je tedy jejich jednání v souladu s legislativou o městské výstavbě, 

podle které určuje vzhled budov městská rada.253 Praxe předělávání fasád však zůstává 

kontroverzní z hlediska morálního. S díly architektů je zacházeno bez úcty, budovám 

v modernistickém stylu je „nahozena“ naprosto odlišná fasáda a zbytek budovy 

ponechán. Vzniká tak kombinace dvou naprosto protichůdných stylů v rámci jedné 

budovy. 

 Ve většině těchto případů neprobíhá o úmyslu přestavět budovy konzultace se 

samotnými architekty budov, a pokud ano, rozhodně nejde o otázky, kterým směrem by 

se tato rekonstrukce měla ubírat. Například architekt vládní budovy Petar Muličkovski 

prohlásil, že byl kontaktován až ve fázi samotné začínající realizace. Byl tak sice 

přizván k účasti na přestavbě, ale až ve chvíli, kdy bylo o zásadních otázkách 

                                                 

251 „Architect Shuns Macedonian Government HQ Revamp“, Balkan Insight, 7. 2. 2012, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-architect-condemns-government-hq-revamp 

(přístup 25. 4. 2017).  
252 „Barok i za "City gallery"“, Večer, 23. 8. 2014, http://vecer.mk/skopska/barok-i-za-city-gallery 

(přístup 20. 4. 2017).  
253 Bojan Blaževski, „Architektite na moderno Skopje ja osuduvaat retrogradnata prepravka na gradot“, 

TRUST: Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, 6. 12. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-

2016 (přístup 15. 4. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-architect-condemns-government-hq-revamp
http://vecer.mk/skopska/barok-i-za-city-gallery
http://vecer.mk/skopska/barok-i-za-city-gallery
http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/architects-of-modernist-skopje-decry-retrograde-remodel-12-04-2016
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rozhodnuto.254 Slavko Brezoski, autor „City Gallery“, prohlásil, že na schůzce se 

starostou Skopje výslovně odmítl podepsat prohlášení, že nemá námitky proti změně 

fasády jím navržené budovy.  

 Postup, kdy jsou modernistické budovy měněny stylem více historickým, navíc 

v rámci ucelené iniciativy jako je projekt „Skopje 2014“, je v současném 

architektonickém odvětví ojedinělý. Svědčí to o unikátnosti projektu, ale především o 

úmyslné snaze vymezit se oproti předchozímu architektonickému dědictví.  

4.2.2. Symbolika výstavby 

Architektonické vyjádření použité u většiny staveb by se dalo shrnout pojmem 

„historizující“. V rámci projektu převládá neoklasicistní sloh, u některých staveb by se 

jejich vzhled řadil pod barokizující architekturu. V případě neoklasicistní výstavby je 

nutné specifikovat použití stylu. Jak trefně poukazuje Miroslav Kouba, jedná se zde o 

kombinaci původních starořeckých forem kombinovaných s jejich západoevropskými 

reflexemi. Výsledkem pak je makedonská adaptace obou předchozích modelů.255 

Konkrétně to znamená, že jako základ je brán architektonický styl antického světa 

(především prvky inspirované antickými chrámy, výrazné zdobené sloupy, 

trojúhelníkové tympanony), do kterého je však zakomponovaný západoevropský náhled 

na antický svět. Sem by se dalo řadit především aplikování prvků, které se staly 

významnými v rámci neoklasicismu v západní Evropě (jako například fenomén 

vítězných oblouků) nebo snaha mít okázale upravené a pompézní centrum hlavního 

města.256 Tuto kombinaci lze interpretovat tak, že se zde snoubí úsilí zavést 

„autentický“ antický styl do prostoru města (jako součást rozsáhlejšího procesu antické 

identifikace národa) se snahou poukázat na domnělou slávu Skopje po vzoru 

významných evropských měst. 

Je nutné podotknout, že ne všechny stavby jsou realizovány v neoklasicistním 

nebo barokizujícím stylu. V záplavě tradičních heroických soch a klasicistních budov se 

však jedná spíše o výjimky. V samotném centru byla vystavěna moderně pojatá budova 

Makedonské filharmonie, k ní přiléhající Skanderbegovo náměstí je také navržené jako 

kombinace tradičních prvků a moderního projevu. Naopak některé stavby, které jsou ze 

                                                 

254 „Architect Shuns Macedonian Government HQ Revamp“, Balkan Insight, 7. 2. 2012, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-architect-condemns-government-hq-revamp 

(přístup 25. 4. 2017).  
255 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 71.  
256 Ibid., 72.  

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-architect-condemns-government-hq-revamp
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své podstaty moderní záležitostí (jako například vícepodlažní moderní garáže), působí v 

„historizující“ realizaci velmi unikátně.257 Budova Národního divadla a zatím 

nedokončeného Domu důstojníků jsou příkladem rekonstrukce dříve existujících 

památek, které byly ve své době postaveny právě v rámci procesu modernizace a 

„europeizace“ města. Nejedná se tak o ahistorickou výstavbu.  

Jednou z hlavních charakteristik realizované výstavby je monumentalita. 

Monumentální vyobrazení „národních“ hrdinů má jednoznačnou roli posílit pocit 

národní hrdosti.258 Ikonická socha Alexandra Velikého s fontánou na Náměstí 

Makedonie, která se tyčí do výšky 22 metrů, je toho příkladem. Náměstí Filipa II. na 

druhé straně Kamenného mostu, pojmenované podle sochy otce Alexandra Velikého, 

která se tyčí do výšky 28 metrů, nebo například velkolepý „antický chrám“ (budova 

Ústavního soudu, státního archivu a archeologického muzea) jsou ukázkovými 

monumentálními objekty.259 Nejvýraznější stavby jsou soustředěny v samém centru 

(kolem Náměstí Makedonie a na protějším břehu) a vesměs se odkazují na antické 

období. Velkolepě představené antické „dědictví“ poukazuje na toto období jako na 

„zlatý věk“ (tedy období slávy a velkého významu) makedonského národa. Tento mýtus 

o „zlatém věku“ je navíc propojený s mýtem o jeho antickém původu. 

Skutečnost, že zmíněné mýty byly mobilizovány na počátku 21. století, svědčí o 

tom, že příběhy o slávě a hrdosti (ať už založené na reálných základech, nebo 

konstruované bez jakéhokoliv pramenného ukotvení) jsou stále aktuální záležitostí.260 

Tyto snahy mohou vyvolat údiv jiných zemí, někdy snad až posměch, nicméně jejich 

význam v rámci procesu budování národa by neměl být podceňován. Ať už je 

konstruovaný narativ dějin, jak chce ahistorický, symboliku pro národ s sebou nese 

významnou a vliv na společenské prostředí má velký. V případě Makedonské republiky 

odráží také stav současné makedonské národní identity. Vzhledem k rozporuplným 

reakcím politických představitelů na budování národní identity lze usuzovat, že pojetí 

národní identity je silně rozpolcené.261  

                                                 

257 Budova garáží „Justiční palác“ nebo již zmiňované garáže „Soluňský kongres“. „Skopje 2014 pod 

lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/katna-garazha-sudska-palata a 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Multi-storey-car-park-Thessaloniki-Congress (přístup 25. 4. 

2017).  
258 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 73-74.  
259 „Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Philip-II-of-

Macedon-Square (přístup 25. 4 2017).  
260 Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 25.  
261 Například první prezident nezávislé Makedonské republiky, Kiro Gligorov, podporoval výklad 

slovanského původu Makedonců. Teorii o tom, že současní Makedonci jsou přímými potomky antických 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk/katna-garazha-sudska-palata
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Multi-storey-car-park-Thessaloniki-Congress
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Philip-II-of-Macedon-Square
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Philip-II-of-Macedon-Square
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Pokud se posuneme dále od obecné roviny stylu a symboliky architektonického 

projevu, jádrem projektu je používání několika hlavních symbolů, kterým je připisována 

mimořádná hodnota. Klíčovou osobností, kolem které se točí velká část debaty o 

projektu, je postava Alexandra Makedonského a období jeho slávy. Alexandr 

Makedonský se stal ikonou celého projektu a jádrem „antikvizační“ politiky, která cílí 

na změnu historického narativu o původu makedonského národa. Konkrétní interpretace 

antického období vede k přeměně všeobecného diskursu historické kontinuity.262  

4.2.3. Role historie a „antikvizace“ makedonské národní 

identity 

Projekt „Skopje 2014“ ve velké míře opomíjí již existující historické dědictví vepsané 

do prostoru města. Výstavba, která utvářela charakter města po celé období od 

zemětřesení, je brána jako pozůstatek doby, který by měl postupně vymizet. Celý proces 

rekonstrukce po zemětřesení, stavby a autoři nebyli od devadesátých let nijak 

oslavováni, takže upadl v zapomnění. Je těžké definovat, do jaké míry zůstala 

v některých obyvatelích zakořeněná „sláva“ obnovy, ale z konkrétních příkladů lze 

vyvodit, že nebyly vyvíjeny žádné snahy, které by tomuto napomáhaly, spíše naopak. 

Silně se zde projevuje proces zapomínání jako součást utváření kolektivní paměti. 

V prostoru města nebyly významné osobnosti spojené s rekonstrukcí nijak 

připomínány.263 Povědomí o rozsáhlé rekonstrukci a slavném procesu výstavby Skopje 

si tak neudrželo (nebo možná nikdy nenašlo) své místo v makedonském národním 

příběhu (ať už v návaznosti na čas a s ním spojený proces zapomínání, nebo v důsledku 

opomíjení tohoto období, v některých případech až aktivního „vymazávání“ odkazů na 

tuto dobu).264  

Jednoznačně vypovídajícím důkazem tohoto procesu jsou aktivity prováděné 

v okolí Starého vlakového nádraží, které se stalo vzpomínkovým místem celé tragédie 

                                                                                                                                               

Makedonců, považoval za nesmyslnou. Na adresu k historikům, kteří se snažili „vědecky“ dokázat, že 

makedonský národ byl na svém území již v době Alexandra Velikého (nebo snad i dříve), pronášel spíše 

posměšné poznámky. (Aristotle Tziampiris, „Greece and The Macedonian Question: an assessment of 

recent claims and criticisms“, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 11, no. 1 (2011), 71). 

Strana Sociálně demokratická unie Makedonie (Socijaldemokratski sojuz na Makedonija, SDSM) také 

navázala v předchozím období obecněji přijímanou teorii o slovanském původu Makedonců. 

VMRO-DPMNE postupně svou rétoriku. (Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 22.)  
262 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 58-59.  
263 Bylo zde možné najít pouze jméno polského architekta Adolfa Ciborowského. Nesla ho malá ulice ve 

Skopji., „Memory Loss in Macedonian City That Rose From Rubble“, Balkan Insight, 27. 6. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/blog/memory-loss-in-macedonian-city-that-rose-from-rubble-06-27-

2016-3. (přístup 20. 4. 2017).  
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v roce 1963. Rozbořená budova nádraží (dnes sloužící jako Muzeum města Skopje) se 

spolu s hodinami nad hlavním vchodem, které se zastavily v čas zemětřesení, stala 

významným symbolem města. Na křižovatce hned před nádražím byla však 

naplánovaná stavba dvou výrazných budov v neoklasicistním stylu. Jedna z nich, 29 

metrů vysoká administrativní budova, která se stane sídlem státních Elektráren 

Makedonie (známá jako budova ELEM), je na počátku roku 2017 těsně před 

dokončením. Na střeše nově postaveného domu se tyčí zmenšenina „vítězného 

oblouku“, v jehož středu stojí socha mytické postavy Dia.265  

Výstavba budov naproti železniční stanici byla velmi kontroverzní a vzbudila 

rozsáhlé protesty obyvatel, jelikož byla naplánována přímo na místě parku, který sloužil 

jako komemorační místo zemětřesení v roce 1963.266 V souvislosti se Starým vlakovým 

nádražím lze zmínit také smazání citátu, který vyslovil Tito po zemětřesení a který byl 

vepsán na stěně železniční stanice.267 Hlavním poselstvím Titova projevu bylo 

povzbuzení obyvatel města i celé republiky a zdůraznění, že na obnovu jejich hlavního 

města bude vynaložena velká snaha. Tito předjímal, že se Skopje stane „symbolem 

jugoslávské i mezinárodní solidarity“.268 I když médii proběhl příslib navrácení citátu na 

stěnu budovy, jeho znění zůstalo návštěvníkům přístupné na desce u vstupu do muzea 

v dosti menším měřítku.269  

Z období po druhé světové válce lze najít velmi málo symbolů, které by tvořily 

součást prezentovaného národního příběhu. Jediným významným momentem je 

partyzánský boj během druhé světové války a následný proces institucionalizace 

makedonského národa. Z tohoto období jsou vzpomínáni makedonský politik Metodija 

Andonov-Čento, účastníci zasedání ASNOM nebo například Kuzman Josifovski Pitu, 

partyzánský bojovník a organizátor osvobozeneckého hnutí v Makedonii za druhé 

světové války. Jelikož tyto památníky jsou věnovány komunistickým politikům a 

                                                                                                                                               

264 Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“, 168.  
265„ELEM ke ja dovrši svojata palata so infuzija za mebel od 34,5 milioni denari“, Build.mk, 18. 2. 2017, 

http://build.mk/elem-ke-ja-dovrshi-svojata-palata-so-infuzija-za-mebel-od-34-5-milioni-denari/ (přístup 

30. 3. 2017), více o vzhledu budovy dostupné zde: http://build.mk/foto-vest-ozon-ja-privrshuva-palata/. 

(přístup 25. 4. 2017).  
266 „Skopje 2014 pod lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Panko-Brashnarov-Palace-(Agency-

for-Audio-and-Audiovisual-Services (přístup 20. 4. 2017).  
267 „Stara železnička stanica“, Okno.mk, 22. 7. 2013, https://okno.mk/node/30137 (přístup 30. 3. 2017).  
268 Znění textu v originální podobě, jak bylo napsáno na stěně: „Скопје доживеа невидена катастрофа, 

но Скопје повторно ќе го изградиме. Тоа ќе стане гордост и симбол на братството и единството, на 

југословенската и светската солидарност.“ (Anglické znění viz poznámka pod čarou číslo 172). 
269 „Porakata na Tito ostanuva samo na vlezot na Muzejot“ Utrinski Vesnik, 23. 4. 2014, 

http://utrinski.mk/?ItemID=432313774F98364B905220B48D6FE4B8 (přístup 30. 4. 2017).  

http://build.mk/elem-ke-ja-dovrshi-svojata-palata-so-infuzija-za-mebel-od-34-5-milioni-denari/
http://build.mk/foto-vest-ozon-ja-privrshuva-palata/
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Panko-Brashnarov-Palace-(Agency-for-Audio-and-Audiovisual-Services
http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Panko-Brashnarov-Palace-(Agency-for-Audio-and-Audiovisual-Services
https://okno.mk/node/30137
http://utrinski.mk/?ItemID=432313774F98364B905220B48D6FE4B8
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aktivistům, nelze říci, že by se projekt vymezoval vůči socialistické éře primárně z 

důvodů ideologických. Je zřejmé, že ustavení makedonského národa slouží jako 

významný mezník i přesto, že nadcházející období, které se však také vyznačovalo 

významnými momenty (uznání makedonského jazyka nebo nezávislé pravoslavné 

církve), je naprosto opomíjeno.  

Obecně vzato, praxe vymezování se vůči předcházejícímu režimu není ojedinělá, 

naopak je velmi častá. Po konci komunismu v devadesátých letech minulého století bylo 

odstraňování architektonických památek, které byly spjaté s komunistickým režimem, 

metodou zcela běžnou. Z této perspektivy by příklad Skopje nebyl nijak udivující. 

Avšak v makedonském případě propojování architektonické výstavby po zemětřesení s 

komunistickým režimem není až tak jednoznačné. Silná role OSN v rámci rekonstrukce, 

mezinárodní pomoc států, význam místních architektů (mnohdy se zkušenostmi ze 

zahraničí), a především postava uznávaného japonského architekta K. Tangeho ani 

zdaleka nenaznačují, že rekonstrukce Skopje byla typickým projevem socialistické 

doby. Nelze jednoznačně tvrdit, že architektura, která vznikla převážně mezi šedesátými 

a osmdesátými lety, si nese negativní konotaci a evokuje lidem předešlý režim. Dle 

jednání politických představitelů po roce 1991 lze soudit, že existující výstavbu (která 

bezpochyby má architektonickou hodnotu také proto, že odráží trendy doby) 

nepovažovali za hodnou toho, aby byla prezentována jako odraz makedonské identity. 

Brutalistická a modernistická architektura byla často plošně charakterizována jako „šedá 

komunistická“. Toto dědictví bylo upozaděno a ze Skopje, jak prohlásil Nikola 

Gruevski, začalo být vytvářeno „krásnější hlavní město“.270 

Interpretace a využívání historie se nejvíce odrazily v procesu tzv. antikvizace 

makedonského národa. V prostoru Skopje by se tyto praktiky daly obecněji popsat jako 

snaha zavádět do města architektonické prvky, které mu dávají antický nádech. 

Nicméně v kontextu Makedonie se jedná o rozsáhlejší kampaň spojenou s identitární 

politikou, a ne o „pouhé“ uzpůsobení veřejného prostoru. Jedná se zde o aktivity, jež 

jsou spojené s aktivním utvářením národního příběhu, který se má zakořenit ve 

společenském povědomí jako převládající výklad národních dějin.271 „Antikvizační“ 

teorie je založena na předpokladu, že mezi antickými a dnešními Makedonci existovala 

přímá spojitost. Jinými slovy, že se dá hovořit o historické kontinuitě mezi antickými 

                                                 

270 „Gruevski: Skopje 2014 ke go razubavi glavniot grad“, Večer, 14. 2. 2010, 

http://vecer.mk/makedonija/gruevski-skopje-2014-kje-go-razubavi-glavniot-grad (přístup 10. 5. 2017).  
271 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 58-59.  

http://vecer.mk/makedonija/gruevski-skopje-2014-kje-go-razubavi-glavniot-grad
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Makedonci a těmi současnými. Symbolem celého procesu se stala postava Alexandra 

Velikého. Snahy o prosazení historického narativu založeného na antické minulosti tak 

byly také často předmětem akademických prací a dalo by se zde najít velké množství 

rozdílných argumentací.272 Makedonsko-řecký spor ohledně exkluzivity dějin a 

přivlastňování antických symbolů je problematikou rozsáhlou. Zde je pouze stručná 

analýza problematiky.  

Zprvu je nutné zmínit, že ukotvování národního příběhu do vzdálené historie 

není praxí ojedinělou. Především v regionu Balkánu se podobné snahy o dokázání 

starobylosti a unikátnosti národa objevovaly často a tyto mýty o „nejstarším“ národu 

regionu jsou stále aktuální záležitostí.273 Rozvíjení kultu Alexandra Velikého také není 

záležitostí čistě makedonskou. V Řecku, v Soluni, byla v sedmdesátých letech 

20. století vztyčena jezdecká socha Alexandra, která spolu s objevem larnaxu se 

symbolem „verginského slunce“ svědčí o nedávné revitalizaci antické symboliky a 

aktuálnosti těchto praktik také v řeckém prostředí.274 Vzhledem k tomu, že byly 

„antikvizační“ snahy prezentovány velmi výrazně, vyprovokovaly ostré reakce právě ze 

strany sousedního Řecka, které, jak již bylo zmíněno, považuje odkaz Alexandra 

Velikého za součást svého kulturního dědictví. 

Etnická a kulturní sebeidentifikace samotného Alexandra Makedonského je 

vzhledem k časovému odstupu složitě prokazatelná. Proto i spor mezi různými 

interpretacemi takto vzdálených dějin je velmi komplikovaný a těžko se zde hledá 

kompromisní řešení. Je zřejmé, že interpretace poukazující na historickou kontinuitu 

mezi antickými Makedonci a současnými obyvateli Makedonie není založena na 

historických základech. Období mezi zánikem říše antických Makedonců a příchodem 

slovanských národů do regionu Makedonie bylo velmi turbulentní (například vpády 

Hunů a Ostrogótů), proto předpoklad, že mohlo dojít k přetrvání makedonského lidu a 

jeho následnému spojení se slovanským obyvatelstvem, je takřka nereálný.275 

Přivlastňování symbolu Alexandra Velikého Řeckem je o poznání opodstatněnější, 

nicméně ne zcela bezproblémové. Stojí především na základě jazykovém, tedy 

                                                 

272 V makedonském prostředí se stal významným autorem například Mitko Panov, který ve svým pracích 

jednoznačně propaguje a „dokazuje“ existující kontinuitu mezi antickými a současnými Makedonci. 

(Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 20.) 
273 Teorie dokazující starobylost národa se objevují u albánského národa (dokazující jeho ilyrský původ), 

u Bulharů (identifikujících se s Protobulhary či Thráky), Rumunů (identifikace s římskou Dácií) i u Srbů 

(teorie o „nejstarším národě“). (Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 58.)  
274 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 72.  
275 Viz chronologické schéma v: Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 63.  
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používání starořečtiny, podle čehož je Alexandrův odkaz považovaný za čistě řecký. 

Alexandr Veliký považoval šíření svého vlivu za součást helénského či řeckého světa, 

z čehož vyplývá, že i on se považoval za jeho součást. Na druhou stranu, v počátcích 

existence antické Makedonie je odlišnost tohoto státního útvaru od antického Řecka 

zřejmá. V době vlády Filipa II. došlo k podmanění celého Řecka antickou Makedonií. 

Filip II. sice usiloval o uznání Makedonie za součást „řeckého světa“, nicméně právě 

proto, že nelze jednoznačně dávat rovnítko mezi antickou Makedonii a Řecko, zde 

vzniká prostor pro alternativní interpretace.  

V obecné rovině však nelze arbitrárně určit, který národ má právo na používání 

konkrétních historických symbolů z doby existence antické Makedonie. Existují názory, 

že na Alexandra Makedonského by se dalo také nahlížet jako na osobnost 

univerzálního, evropského, či dokonce světového významu a podobným způsobem by 

mohl být vnímán i jeho odkaz.276 Jiný náhled na věc zase poukazuje na to, že využívání 

antické minulosti bylo základem budování národní identity moderního řeckého národa, 

kterému úspěšně přineslo uznání na mezinárodní scéně. Dle tohoto výkladu se současní 

Makedonci pokusili zopakovat stejnou praktiku.277 Není cílem práce vyvozovat závěry 

ohledně toho, kdo má „větší právo“ na užívání symbolu Alexandra Makedonského. 

Faktem je, že i přesto, že pramenné založení propagované „antikvizační“ teorie se dá 

jen těžko hledat, období Alexandra Velikého slouží jako atraktivní moment pro 

ukotvení makedonské národní identity.  

 Na spor ohledně užívání antických symbolů je třeba nahlížet jako na boj o 

exkluzivitu symbolů a dějinné kontinuity. Pro makedonský národ je rozvinutí mýtu o 

Alexandru Makedonském a slavné antické minulosti velmi přitažlivé.278 Není pochyb o 

tom, že makedonská interpretace období Alexandra Velikého je silně ahistorická a 

„antikvizační“ praktiky jsou velmi spornou záležitostí, nicméně projekt „Skopje 2014“ 

poukazuje na to, že teorie o starobylosti národa a mýtus „zlatého věku“ jsou 

záležitostmi stále aktuálními.279  

                                                 

276 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 67.  
277 Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 23. 
278 Ibid., 22-23. 
279 Ibid., 25.  
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4.2.4. Náboženství a etnicita v souvislosti s projektem „Skopje 

2014“ 

Z náboženského a etnického hlediska se nedá říci, že by byl projekt „Skopje 2014“ 

sekulárního charakteru. Velmi často je vznášena výtka, že se jedná o projekt 

etnocentrický. Dle této kritiky projekt opomíjí etnické, potažmo náboženské, složení 

města a podporuje stávající dělení obyvatelstva dle etnické příslušnosti. Přispívá tak 

k utvrzování etnokonfesionální dělící linie společnosti v rámci celé republiky.280 Je 

nesporné, že se soustředí především na prvky makedonské národní identity, se kterými 

se nejpočetnější menšina, Albánci, ale ani například Romové či Turci, nemohou 

ztotožnit. Z náboženského hlediska jsou součástí výstavby převážně symboly 

křesťanské.  

 Zřejmé opomíjení ostatních etnik žijících ve městě, stejně tak jako 

upřednostňování křesťanské tradice oproti muslimské, vedlo k projevům nespokojenosti 

ve společnosti, především mezi Albánci. Vzhledem k tomu, že byla albánská politická 

strana Demokratická unie pro integraci (makedonsky Demokratska unija za integracija, 

DUI) od roku 2008 v koalici s VMRO-DPMNE, dokázala si prosadit v rámci 

politických vyjednávání alespoň minimální ústupky. I přesto se však reprezentace 

v rámci projektu ani zdaleka nestala etnicky a nábožensky vyváženou.  

 Co se týče podpory náboženství, na počátku projektu byl ve video vizualizaci na 

Náměstí Makedonie prezentován kostel sv. Konstantina a Heleny. Jak již bylo zmíněno, 

úmysl vystavět kostel na hlavním náměstí předcházel oficiálnímu představení projektu a 

vyvolal rozsáhlé protesty. Proti výstavbě se stavělo především albánské obyvatelstvo, 

které vidělo ve stavbě kostela privilegování křesťanského obyvatelstva.281 Navíc 

Albánci upozorňovali na to, že původně měla své místo na náměstí na pravém břehu 

Vardaru významná mešita, která byla zbourána v meziválečném období (v rámci 

procesu modernizace, který šel v ruku v ruce s vymazáváním osmanského dědictví).282 

Na místě, kde původně stála mešita byl v meziválečném období vystavěn Dům 

důstojníků. Albánci poukazovali na to, že když se objevují snahy o obnovení například 

Národního divadla nebo právě Domu důstojníků, své místo by měla mít na hlavním 

náměstí spíše již dříve existující mešita, než pravoslavný kostel, který v onom místě na 

                                                 

280 Artan Sadiku a Katerina Kolozova, „The Struggles of Skopje“, New Eastern Europe, issue 2 (2013), 

40.  
281 „Project Skopje 2014: construction of identity trough monuments“, Institute for Policy Research and 

good Governance, (Skopje: 2012).  
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žádnou tradici nenavazoval.283 Od plánu vystavět kostel na hlavním náměstí bylo 

nakonec upuštěno. Stavba byla posunuta o několik set metrů dále a byla předána pod 

správu Makedonské pravoslavné církve, čímž byly utišeny nejvýraznější spory.284 

 Co se týče reprezentace etnických symbolů, jako ústupek albánskému 

obyvatelstvu a výsledek politického vyjednávání byl do projektu zahrnut plán na 

vztyčení tří pomníků významných albánských osobností (spisovatel Pjetër Bogdani, 

Josif Bageri a politik Nexhat Agolli).285 Jejich výstavba však byla dlouhou dobu 

opomíjena. Po změně starosty městské části Centar v roce 2013 (strana 

VMRO-DPMNE zde ztratila svého představitele v čele městské části, kterého nahradil 

opoziční Andrej Žernovski), bylo zamítnuto, že by sochy byly postaveny na náklady 

této opštiny.286 Rozhodnutí nepodporovat výstavbu v rámci projektu „Skopje 2014“ 

bylo novým starostou odůvodněno jako snaha upustit od aktivit, které by 

rozdmýchávaly etnické napětí mezi obyvateli. Skutečnost, že slíbené sochy nebyly 

dlouhou dobu realizovány, však vyvolávala silnou kritiku ze strany Albánců. Instalace 

soch nakonec proběhla v roce 2016, avšak byla spojena s mnoha nejasnostmi. Dvě ze tří 

soch byly instalovány na své místo během noci bez předešlého upozornění, přičemž 

představitelé opštiny Centar se k instalaci nepřihlásili. Z ilegálního umístění soch 

obvinili sousední opštinu Čair, která je většinově albánská.287 Průběh sporu ohledně 

vztyčení albánských soch svědčí o tom, že „Skopje 2014“ není projektem, který by 

stejnou měrou cílil na všechny obyvatele města. Je zřejmé, že co se týče symbolů, bylo 

albánské obyvatelstvo opomíjeno a i jeho minimální reprezentaci byly kladeny 

překážky.  

 Na druhou stranu, na levém břehu řeky, na hranici mezi opštinami Centar a Čair 

je v současnosti budován velkolepý projekt Skanderbegovo náměstí. Na začátku Starého 

                                                                                                                                               

282 Herold, Langer a Lechler, Reading the City: Urban Space and Memory in Skopje, 14.  
283 „Project Skopje 2014: construction of identity trough monuments“, Institute for Policy Research and 

good Governance, (Skopje: 2012).  
284 „Construction of Controversial Skopje Church Begins“, Balkan Insight 14. 5. 2012 

http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-controversial-skopje-church-begins (přístup 

30. 3. 2017).  
285 „Macedonians Argue Over Missing Albanian Statues“, Balkan Insight, 30. 3. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-monuments-cause-political-stir-in-macedonia-03-29-

2016 (přístup 30. 3. 2017).  
286 Ibid.  
287 „Albanian Statue Mystery Sparks Row in Macedonia“, Balkan Insight, 23. 5. 2016, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-capital-sprinkles-albanian-statues-05-23-2016 

(přístup 30. 3. 2017).  

http://www.balkaninsight.com/en/article/construction-of-controversial-skopje-church-begins
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-monuments-cause-political-stir-in-macedonia-03-29-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-monuments-cause-political-stir-in-macedonia-03-29-2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-capital-sprinkles-albanian-statues-05-23-2016
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bazaru byla již v roce 2006 odkryta socha albánského národního hrdiny Skanderbega.288 

Tato socha se posléze stala součástí plánu na vytvoření velkého náměstí, vedoucího od 

Starého bazaru k nové budově Filharmonie (vzdálené přibližně 300 metrů vzdušnou 

čarou, přičemž náměstí by mělo pokrýt 28 674 m2).289 Objevují se interpretace, že 

Skanderbegovo náměstí je vlastně protiváhou k Náměstí Makedonie se sochou 

Alexandra Velikého na druhé straně řeky.290 Z tohoto pohledu je výstavba jen 

pokračováním v procesu etnického a náboženského vymezování teritoria, do kterého by 

se řadil například 66 metrů vysoký Kříž tisíciletí na hoře Vodno (makedonsky 

Mileniumski krst), který se od roku 2001 tyčí nad městem, nebo právě socha Skanderbega. 

Tento výklad je možný a zřejmě také oprávněný, ale skutečnost, že se albánským 

představitelům podařilo prosadit v rámci „Skopje 2014“ také plán na výstavbu náměstí 

v „jejich“ části města, lze vidět jako pozitivní výsledek kompenzující jinak 

jednostrannou etnickou orientaci projektu.  

 Základem plánu Skanderbegova náměstí je výstavba prostranství nad bulvárem 

Goce Delčev, které bude tvořit pěší přemostění této významné silniční komunikace.291 

Ke konci roku 2016 byla stavba ve fázi překlenování bulváru (druhá fáze projektu). Dle 

posledních předpokladů by měla být tato fáze dokončena do května 2017.292 Výstavba 

nového náměstí patří v rámci projektu k finančně velmi nákladným stavbám, i rozsahem 

představuje ambiciózní plán. Výsledkem by mělo být otevřené propojení mezi Starým 

bazarem neboli čaršijou a prostorem blíže u břehu řeky, kde čtyřproudová silnice, 

bulvár Goce Delčev, tvoří dělící linii. Hlavní a takřka jediná pěší trasa, která vede od 

Kamenného mostu severně do čaršiji, překonává bulvár Goce Delčev dosti úzkým 

přemostěním. Z tohoto úhlu pohledu je stavba Skanderbegova náměstí funkčním 

projektem, který racionálně upravuje veřejný prostor.  

 Stylem se náměstí neřadí mezi „historizující“ výstavbu „Skopje 2014“. 

Nevyznačuje se přehnanou pompézností, ani neobsahuje prvky antických slohů. I přesto 

se snaží reagovat na okolní zástavbu například použitím dekorativních konstrukcí ve 

                                                 

288 Nadege Ragaru. „The Political Uses and Social Lives of „National Heroes”: Controversies over 

Skanderbeg’s Statue in Skopje“, Sudosteuropa, vol. 56, no. 4.(2008).  
289 „Skopje 2014 pod lupa“, http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Skender-Bey-Square (přístup 

20. 4. 2017).  
290 „Skopje's Albanians Plan 'Alternative' City Square“, Balkan Insight, 27. 9. 2010, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/skopje-s-albanians-plan-alternative-square (přístup 30. 4. 2017).  
291 „Opština Čair ke go dislocira spomenikot na Skenderbeg“, Build.mk 21. 3. 2016 

http://build.mk/opshtina-chair-ke-go-dislotsira-spomenik (přístup 25. 4. 2017).  

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/en/Skender-Bey-Square
http://www.balkaninsight.com/en/article/skopje-s-albanians-plan-alternative-square
http://build.mk/opshtina-chair-ke-go-dislotsira-spomenik
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tvaru kupolí. Tento tradiční prvek osmanské architektury se nachází hned u přilehlé 

památky Daut-pašin amam (původně budova osmanských lázní, která v současnosti 

slouží jako Národní galerie Makedonie).293 Před koncem realizace je těžké hodnotit, do 

jaké míry bude náměstí reálně sloužit jako propojení mezi Starým bazarem a centrem 

okolo řeky. Stejně tak není jasné, jak bude do okolního prostoru zasazeno a jak bude 

z estetického hlediska nově upravený prostor hodnocen. Nicméně již nyní lze říci, že 

z urbanistického hlediska se jedná o funkční prvek.  

 Problematika náboženské a etnické reprezentace v rámci projektu tedy není 

jednoznačná. Projekt „Skopje 2014“ je často hodnocen jako veskrze etnocentrický 

projekt propagující „makedonství“ na základě symbolů opomíjejících jiné etnické či 

náboženské skupiny.294 Často jsou také zmiňovány nábožensky problematické kroky, 

jako například umístění soch sv. Cyrila a Metoděje a sv. Klimenta a Nauma u 

Kamenného mostu na levém břehu Vardaru v blízkosti čaršiji takovým způsobem, že 

hledí na tuto tradiční muslimskou čtvrť. Nelze popírat, že je reprezentace náboženských 

a etnických skupin v rámci projektu nerovnoměrná a instalace soch v některých 

případech problematická. Není úmyslem práce vyvracet upřednostňování křesťanských 

základů národní identity. Stejně tak je v práci přijímána kritika, že projekt podporuje 

etnické a náboženské rozdíly ve společnosti a přispívá tím k jejich rozdmýchávání. Na 

druhou stranu, z urbanistického hlediska lze výstavbu Skanderbegova náměstí vnímat 

spíše kladně. Díky plánům na vytvoření otevřeného a prostorného náměstí, které bude 

propojovat Staré město s centrální částí kolem řeky, se může změnit pozice této tradiční 

čtvrti v rámci města. Přemostění by mohlo do budoucna znamenat větší propojení „staré 

a tradiční“ čaršiji s „moderním“ centrem na druhém břehu.  

4.2.5. Vytváření obrazu Skopje jako „evropské“ metropole  

Vládními představiteli byl projekt „Skopje 2014“ primárně prezentován jako 

revitalizace a modernizace městského centra. Starosta Skopje Koce Trajanovski 

                                                                                                                                               

292 „Pergoli vo polukrug za izložbi na otvoreno na ploštadot Skenderbeg“, Dnevnik, 28. 3. 2017, 

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=4C01B3BAEC15A244A1F693C05CED0D0D 

(přístup 10. 4. 2017). 
293 Vizualizace Skanderbegova náměstí například zde: „Bez problemi teče izgradbata na skopskiot ploštad 

„Skenderbeg““, Build.mk, 18. 11. 2016, http://build.mk/bez-problemi-teche-izgradbata-na-skops/ (přístup 

10. 4. 2017).  
294 Například Kubiena, „Skopje 2014 – Musealizing the City, Re-inventing History“, 78-79 nebo Graan, 

„Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“, 170.  

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=4C01B3BAEC15A244A1F693C05CED0D0D
http://build.mk/bez-problemi-teche-izgradbata-na-skops/
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vyzdvihoval, že projekt ze Skopje udělá funkční a atraktivní hlavní město.295 V tisku byl 

projekt prezentován jako dlouho potřebná iniciativa, která přiblíží město standardům 

evropských metropolí. Zdůrazňována byla především kvalita projektu, jeho unikátnost a 

také to, že se z „šedého“ města stane významná atraktivní metropole evropského 

významu, která bude přitahovat turisty a na kterou budou moci být obyvatelé 

Makedonské republiky hrdí.296  

Argument, že se ve Skopji od rekonstrukce po zemětřesení nevyskytovaly 

výraznější urbanistické aktivity přizpůsobující veřejný prostor současnému vývoji, je 

legitimní. Budovy vystavěné po zemětřesení (ať už v rámci plánu Tangeho nebo i 

později pod taktovkou makedonských architektů) nebyly od své výstavby ve větší míře 

revitalizovány, a tak na počátku 21. století působil prostor města poněkud zanedbaně a 

„šedě“. Jelikož se jedná o období přibližně třiceti až čtyřiceti let, absence urbanistické 

vize se v prostoru města projevila. Především v devadesátých letech, kdy docházelo 

k významným proměnám celého politického systému, bylo přizpůsobení novému 

kontextu z hlediska urbanistické výstavby velmi pomalé a neefektivní. První ucelenější 

pokus o urbánní plán byl sice přijat v roce 1997, ale jeho naplnění bylo značně 

limitované. Více aktivit s reálným dopadem začalo být rozvíjeno až po přelomu 

tisíciletí, kdy nové situaci byla lépe přizpůsobena legislativa.297 Ucelený projekt 

modernizace centra a revitalizace Skopje byl tedy potřebný. Stejně tak lze říci, že snaha 

o obnovení koloritu typického balkánského města z období před zemětřesením, na 

pomezí mezi osmanskou a „evropskou“ městskou výstavbou, by byla pochopitelná.298 

Otázkou však je, jestli aspekt modernizace nebo obnovení původního koloritu města byl 

projektem „Skopje 2014“ splněn.  

 Reakce na vizi projektu „Skopje 2014“ usilující o vytvoření atraktivní a moderní 

„evropské“ metropole jsou často spíše posměšné. Hodnocení estetičnosti projektu je 

ryze subjektivní záležitostí, i když právě tomuto tématu se různé komentáře často 

věnují. „Kýčovitý“ a přehnaný styl upoutává velkou pozornost. Snaha o vytvoření města 

podle stylu „evropské“ metropole je nepopiratelná a inspirace čerpaná z významných 

evropských měst snad až do očí bijící. Od obecné inspirace monumentálními antickými 

                                                 

295 Andrew Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding in 

Macedonia“, Cultural Anthropology, vol. 28, no. 1 (2013), 168.  
296 „Reprezentativen centar-ogledalo na državata“, Večer, 5. 2. 2010, 

http://vecer.mk/skopska/reprezentativen-centar-ogledalo-na-drzhavata (přístup 12. 4. 2017).  
297Stefanovska a Koželj, „Urban planning and transitional development issues…”, 96.  
298 Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 73.  

http://vecer.mk/skopska/reprezentativen-centar-ogledalo-na-drzhavata


   

 

89 

  

chrámy až po zcela konkrétní stavby, jako je například variace na pařížský Vítězný 

oblouk v podobě skopské Porta Makedonija, nebo pomník „Padlí hrdinové 

Makedonie“, který připomíná berlínskou Braniborskou bránu. „Evropské“ směřování 

projektu je tedy zřejmé, kontroverze však vzbuzuje samotná realizace. Hodnocení, že se 

jedná o lacinou a prvoplánovou kopii evropských originálů, není ojedinělé. Praxe 

kopírování západních stylů a staveb a jejich užití v makedonském prostoru je chápána 

jako postrádající jakoukoliv autentičnost.299  

 Významnou roli při prezentování projektu navenek sehráli političtí představitelé 

Makedonské republiky. Představitelé VMRO-DPMNE se soustředili na ukotvování 

antického narativu a odsuzovali používaný termín „antikvizace“ ve spojitosti s 

architektonickým projektem, jelikož propagovali, že prezentované prvky národní 

identity jen poukazují na pravé makedonské základy. Prezident Makedonské republiky 

Gjorge Ivanov zdůrazňoval povinnost makedonského národa starat se o své historické 

dědictví.300 Tehdejší premiér Nikola Gruevski uváděl, že praktika nazývaná jako 

„antikvizace“ je ve skutečnosti jen hrdé prezentování veškeré minulosti Makedonie.301 

Realizace, která působí jako strojená variace na antické a evropské architektonické 

památky, tyto verze politiků silně podkopává. Nepřirozená koncentrace pompézních 

staveb na malém prostoru centra vyvolává hned na první pohled pocit neautentičnosti a 

přehnané okázalosti. Způsob, jakým byl projekt realizován, tak jen svědčí o tom, že se 

jedná čistě o historizující výstavbu, a ne o rekonstrukci postavenou na antických 

architektonických základech.302 

 Záměr propagovaný vládnoucí politickou elitou, který by se dal shrnout jako 

vytvoření moderní a atraktivní „evropské“ metropole, má i další rozměr. Lze v něm 

spatřovat charakteristiky tzv. city-brandingu, tedy procesu, kdy je vytvářen ucelený 

obraz města, který má sloužit jako jistá forma vývozního artiklu. V případě Skopje se 

nejedná pouze o město jako takové, ale součástí projektu je budování obrazu celého 

národa (nation branding). Skopje je tak platformou, kde je prezentován makedonský 

národ a samotný projekt slouží jako prostředek jeho „vývozu“. Celý průběh vytváření 

                                                 

299 Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“, 171.  
300 Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 14.  
301 „Gruevski: Skopje 2014 ke go razubavi glavniot grad“, Večer, 14. 2. 2010, 

http://vecer.mk/makedonija/gruevski-skopje-2014-kje-go-razubavi-glavniot-grad  
302 V tomto kontextu je nutné upřesnit, že Skopje ve své současné lokaci nemohla být původně antickým 

městem, jelikož její předchůdce, antické Scupi, bylo roku 518 n. l. postiženo zemětřesením a nová osada, 

veskrze slovanská, ze které se později vyvinula dnešní Skopje, byla založena dále po proudu řeky Vardar. 

(Kouba, „Antické labyrinty moderní makedonské identity“, 73–74.) 

http://vecer.mk/makedonija/gruevski-skopje-2014-kje-go-razubavi-glavniot-grad
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obrazu národa, velkolepě prezentovaného v prostoru města, je součástí rozsáhlého 

procesu budování národní identity.  

Znovu se zde nabízí otázka, zda v tomto ohledu projekt „Skopje 2014“ splnil 

svůj účel. V otázce přilákání značné pozornosti se zdá býti úspěšný. V další fázi, kdy 

měla být v zahraničí prezentována „národní značka“, navíc s určitou vytvořenou 

hodnotou, spíše propadl. Andrew Graan se ve svém článku věnuje právě projektu 

„Skopje 2014“ a makedonské národní identitě, která je pojímaná jako forma vývozního 

zboží. Potvrzuje, že vezmeme-li v potaz ekonomické souvislosti, je projekt neúspěšný, 

jelikož je vlastně souborem padělků. „Vyvážet“ národní značku v podobě kopií (dalo by 

se říci falešného zboží) nevytváří pozitivní obraz o národu. Dle Graana tak tato volba 

Makedonii neprospívá, protože šířený obraz nemá kýženou hodnotu.303 Ve své 

argumentaci jde Graan ještě dále. Konstatuje, že skutečnost, že projekt je jakousi imitací 

západních stylů, podporuje názory sousedních států, že makedonský národ je 

„výmyslem“.304 Tomuto postoji je blízký také argument, že Makedonská republika 

využívá nation branding jako prostředek k prosazení makedonského národa na 

mezinárodní scéně, kde je upevnění jeho pozice vlastně existenční podmínkou 

republiky.305 

                                                 

303 Graan, „Counterfeiting the nation? Skopje 2014 and the Politics of Nation Branding …“.  
304 Ibid., 172.  
305 Engström, „The Power of perception: The Impact of the Macedonian Question…“, 14–15. 



   

 

91 

  

 

Závěr  

Během posledních padesáti let prošla Skopje dvěma významnými přestavbami, které 

znamenaly zásadní proměnu městského prostoru. Obě, jak obnova po zemětřesení 

v roce 1963, tak architektonický projekt „Skopje 2014“, byly do značné míry zaměřeny 

na formování makedonské národní identity. I když počáteční podmínky, průběh i 

pojímání přestavby prostoru byly rozdílné, stala se Skopje v obou případech platformou 

pro šíření národních vizí. Práce si kladla za cíl v obou případech detailně prozkoumat 

vztah mezi přestavbou a prezentací makedonské národní identity. Byla provedena 

analýza, jakými konkrétními způsoby byla národní identita zahrnuta do vytvářeného 

prostoru, jak s ní tvůrci architektonických a urbanistických plánů zacházeli i jaké 

sdělení bylo obsaženo v propagaci a prezentaci přestavby. 

 Tezi, že urbanismu a architektury bylo v obou případech využíváno jako 

nástrojů, skrze které probíhala konstrukce a prezentace makedonské národní identity, 

nelze než potvrdit. Jak jsem předpokládala, její prezentace samotná a forma, jakou bylo 

s národními vizemi zacházeno v průběhu rekonstrukcí, však byly velmi odlišné. 

Nicméně se ukázalo, že konkrétní praktiky, kterých bylo využito, nesly v některých 

ohledech podobné rysy. Tento výsledek vybízí k stručnému srovnání odlišností i 

analogií obou přestaveb.  

 Obecně se dá říci, že v obou případech byl průběh přestavby pod vlivem 

politických představitelů, kteří se snažili utváření veřejného prostoru využít k propagaci 

svých vizí, a proto přestavbě vytvářeli silné ideologické ukotvení. Zásadní rozhodnutí 

byla primárně v rukou politických elit, které určovaly, jak bude identita prezentována 

v prostoru města nebo jak s ní bude během přestavby ideologicky nakládáno. V souladu 

s tímto daným směřováním bylo rovněž působení samotných architektů, urbanistů a 

tvůrců plánů. Oni sami však do plánů v některých případech promítali i své vlastní 

myšlenky a poselství pro makedonský národ. Zde je nutné podotknout, že přispění 

architektů a urbanistů bylo výraznější v prvním případě, tedy při přestavbě po 

zemětřesení v šedesátých a sedmdesátých letech. Sám Kenzo Tange se soustředil na 

společenský rozměr urbanismu a do svého plánu se snažil zahrnout i poselství 

makedonskému národu, především skrze symboliku přiřazenou architektonickému 

projevu a jednotlivým stavbám. Velmi významné zde bylo také působení mezinárodních 

expertů z OSN a dalších zahraničních architektů a urbanistů, kteří měli důležité slovo 
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při přijímání jednotlivých rozhodnutí. Obecné směřování přestavby tak sice reflektovalo 

ideologické ukotvení propagované na politické úrovni, dílčí prvky plánů ovšem 

odrážely nezávislý a osobitý styl architektů. Oproti tomu projekt „Skopje 2014“ byl 

mnohem více pod taktovkou vládní strany VMRO–DPMNE, jejíž představitelé udávali 

směr a vizi projektu, ale ve většině případů také přesné požadavky na architektonický 

styl i vzhled výstavby. Rovněž samotná volba, jaké typy staveb budou ve výstavbě 

převládat, byla čistě v jejich rukou. V rámci projektu tak byly postaveny mnohé 

monumentální a pompézní budovy, nespočet pomníků, památníků a soch významných 

osobností z dějin, mnoho existujících budov však bylo také proměněno pomocí 

neoklasicistních fasádních úprav. 

 Zvolené ideologii v obou případech také odpovídalo využívání konkrétních 

symbolů. Výstavba města po zemětřesení v roce 1963 neobsahovala jasné symboly 

odkazující na dějiny či konkrétní významné osobnosti, i tak bylo se symbolikou 

nakládáno, zvolen byl však obecnější rozměr. Symbolická hodnota byla urbanisty 

vepsána do samotných staveb, avšak větší význam mělo ideologické ukotvení 

přestavby, které bylo vytvářeno politickými představiteli a zahraničními aktéry 

(především z OSN). Samotná Skopje byla prezentována jako symbol. Učinit 

z rekonstrukce „slavný moment“ národních dějin a novou moderní Skopji prezentovat 

jako symbol síly moderního národa bylo aktivní snahou politiků i tvůrců plánů. Tomuto 

záměru také odpovídal architektonický styl a vytvářený urbanistický plán pro centrum 

Skopje, který představoval ambiciózní a vizionářský návrh na uspořádání urbánního 

prostoru. Oproti tomu projekt „Skopje 2014“ je výrazný svou přímo prezentovanou 

výpovědí. Zvolené symboly zcela zřejmě sloužily záměru politiků prezentovat konkrétní 

historický narativ, což nebylo nijak skrýváno. Symboly z antického období, historizující 

architektonický styl, konkrétní postavy a výjevy z dějin i volba názvů budov státních a 

kulturních institucí (například Muzeum makedonského boje) šířily zcela jasnou vizi 

makedonské národní identity. Základem této vize bylo ukotvení makedonského národa 

daleko do minulosti, do antického období (tzv. antikvizace). Četné symboly z různých 

období historie navíc zdůrazňovaly, že dějinné a kulturní dědictví národa je velmi 

bohaté. Výběr symbolů měl prezentovat srozumitelnou a snadno uchopitelnou 

kontinuitu národa, paradoxně však jako celek může velké množství konkrétních odkazů 

působit i opačným dojmem než jako jednoduše „čitelné“ sdělení, spíše jako nepřehledná 

spleť historických symbolů.  
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  Oficiálním cílem obou rekonstrukcí bylo vystavět „moderní“ město, které bude 

hrdě prezentovat makedonský národ. Zvolené prostředky však byly zcela odlišné. 

Zatímco po zemětřesení byla vyzdvihována nadcházející „slavná“ budoucnost, v rámci 

projektu „Skopje 2014“ byla sláva města založena na historickém základě. Obraz 

Skopje jako slavného, atraktivního a moderního hlavního města byl aktivně rozvíjen 

v obou případech. Společná byla táž snaha upoutat na město pozornost ze zahraničí a 

šířit jeho obraz tak, aby sebejistě prezentoval makedonský národ navenek.  

 Zásadním rozdílem mezi oběma přestavbami bylo, jaký postoj zvolily politické 

elity a tvůrci plánů k historickému dědictví národa. V případě rekonstrukce po 

zemětřesení byla zvolena varianta vystavět město v nové podobě, na zcela novém 

ideologickém základě. Jedním z mála prostorů, který byl určen k uchování historického 

a kulturního dědictví, byl Starý bazar neboli Stara čaršija. Jak bylo uvedeno v práci, 

volba zachovat tuto část (a více méně pouze ji) v původní podobě může být 

interpretována, spíše než jako snaha o zachování historického dědictví, jako prostředek 

k vymezení „tradičního“ dědictví do jedné jasně ohraničené oblasti. Směřování celého 

plánu bylo nastaveno zřetelně jako budování nového moderního města s velkými vizemi 

do budoucnosti. O půl století později byla zahájena iniciativa, která se proti tomuto 

směřování začala vymezovat. Projektu „Skopje 2014“ byl připsán jasný cíl vystavět 

město na „historickém“ základě, který vycházel ze specifické interpretace dějin. 

Využito bylo antického období Alexandra Makedonského, avšak specifickému výkladu 

byla podrobena i další historická období, jako například středověká říše cara Samuela I. 

Navíc vůči existujícímu architektonickému dědictví, které pocházelo vesměs z období 

rekonstrukce po zemětřesení, zaujali iniciátoři projektu jasně negativní přístup. Snaha 

upozadit modernistickou výstavbu převážně z šedesátých a sedmdesátých let, zastínit ji, 

nebo dokonce aktivně „zakrýt“ pomocí nových fasád, je evidentní.  

  V neposlední řadě obě rekonstrukce musely zaujmout postoj k náboženské 

tematice, která je silně spjata s etnickým dělením společnosti. Přestavba po zemětřesení 

byla sekulárním plánem, v němž se objevovaly i snahy jeho tvůrců překonat dělení 

obyvatel města dle náboženského vyznání. Rovněž ideologický rozměr propagující 

„moderní“ a „vizionářský“ přístup k městskému prostoru tuto tematiku zcela opomíjel. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že i přesto přestavba v širším časovém horizontu 

k vytvoření multikulturního prostředí, v němž by nebyl prostor vymezován dle 

náboženské (potažmo etnické) příslušnosti, nepřispěla. Volba zachovat původně 

osmanskou Starou čaršiju vedla k tomu, že moderní výstavba a urbánní plánování 
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v jejím okolí byly realizovány v menším rozsahu, a tudíž se v této více „tradiční“ 

zástavbě postupně koncentrovalo muslimské obyvatelstvo. Byla tak vymezena dělící 

linie mezi „starým“ a „novým“ prostorem, která do značné míry kopírovala i 

náboženské dělení obyvatel. Oproti tomu značně odlišný byl přístup projektu „Skopje 

2014“, ve kterém bylo s náboženskými symboly aktivně nakládáno. Vyzdvihovány byly 

křesťanské základy národa, a muslimské obyvatelstvo tak bylo naprosto opomíjeno. I 

přesto, že v návaznosti na politická vyjednávání byly nakonec učiněny dílčí ústupky 

albánskému obyvatelstvu (například výstavba rozsáhlého Skanderbegova náměstí), 

projekt „Skopje 2014“ nebyl iniciativou, jejímž cílem by bylo vytvořit prostor, se 

kterým by se identifikovali všichni obyvatelé bez ohledu na náboženské vyznání. 

Naopak byla v tomto případě podporována etnokonfesionální dělící linie mezi 

obyvateli. V rámci celého projektu byla znatelná snaha politiků ze strany VMRO–

DPMNE vyzdvihnout křesťanské základy makedonské národní identity. I přes zcela 

rozdílný počáteční přístup měly obě přestavby společné to, že ani v jednom případě 

nebyl vytvořen prostor, který by napomáhal překonání etnokonfesionálního dělení 

obyvatel, spíše naopak. 

 Tím se dostáváme ke shrnutí poznatků týkajících se konstruování makedonské 

národní identity v období od zemětřesení v roce 1963 po současný projekt „Skopje 

2014“. Analýza dvou hlavních proměn Skopje v posledním půlstoletí odráží průběh 

jejího formování a současnou snahu politických elit o změnu základů makedonské 

národní identity. Oba procesy potvrzují, že její konstruování bylo a je pod silným 

politickým vlivem vládnoucích elit.  

 V případě přestavby po zemětřesení lze připisovat zásadní roli ideologickému 

ukotvení. Nejprve je vhodné poukázat na skutečnost, že v reakci na přírodní katastrofu 

tak velikých rozměrů je volba orientace na budoucnost a „sílu“ národa pochopitelná. Na 

druhou stranu, toto směřování bylo také v souladu s obecnější socialistickou ideologií, 

která byla založena především na směřování socialistické společnosti a státu vpřed. 

Prostor, který byl v rámci obnovy Skopje vytvářen a který byl primárně prezentován 

jako odraz „moderní“ a „pokrokové“ makedonské společnosti, neprosazoval konkrétní 

základy makedonské národní identity a soustředil se především na obecné pozvednutí 

národa a na jeho budoucí směřování. Vzhledem k tomu, že o půl století později byla 

zvolena zcela opačná orientace a převládla snaha ukotvit makedonskou národní identitu 

do velmi vzdálené historie, lze poukázat na nedostatečné zakořenění předchozí 

propagované vize. Tento zásadní obrat v devadesátých letech lze chápat jako reakci na 
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mezinárodní situaci (změnu geopolitického systému a komplikované postavení 

Makedonie na mezinárodní scéně) nebo také na vnitropolitický vývoj (spíše problémové 

soužití etnik, krize domácí politiky a podobně).  

 Skutečnost, že ve Skopji byly realizovány během padesáti let dva tak rozsáhlé 

architektonické projekty, které pojímají prostor centra velmi odlišným způsobem a 

prezentují makedonskou národní identitu na zcela rozdílných základech, může svědčit o 

její rozpolcenosti. Současná snaha o „antikvizaci“ makedonského národa rovněž 

poukazuje na absenci dostatečného historického ukotvení makedonské identity. Na 

základě provedené analýzy nelze soudit, v jakém rozsahu jsou tato tvrzení o 

rozpolcenosti a nedostatečném ukotvení platná pro makedonskou společnost obecně, 

avšak pro současné politické elity, které aktivně konstruují makedonskou národní 

identitu na nových základech, je předchozí tvrzení platné.  

 Spojitost mezi oběma zkoumanými projekty tedy vidím především ve způsobu, 

kterým se političtí reprezentanti v rámci projektu „Skopje 2014“ snaží upozadit, a 

dokonce také aktivně vymazat z prostoru architektonické dědictví z šedesátých a 

sedmdesátých let minulého století. Byť by se jednalo pouze o snahu vymezit se proti 

estetické stránce nebo sdělení, které v sobě budovy nesou, zřejmé je, že političtí 

představitelé ze strany VMRO–DPMNE nepovažují toto dědictví za reprezentativní 

součást makedonské národní identity, naopak pokládají za žádoucí změnit kulturní a 

historické dědictví v centru města, a to dosti zásadním, historizujícím způsobem.  

 Na závěr stojí za zmínku, že i když reakce sousedních států (a vesměs i 

zahraničí) na proces „antikvizace“ makedonského národa jsou spíše posměšné, projekt 

„Skopje 2014“ svědčí o tom, že toto směřování představovalo pro současné makedonské 

politiky atraktivní volbu. Práce se rovněž snažila poukázat na skutečnost, že časté 

názory v akademické a v politickém sféře, podle nichž by se političtí představitelé 

Makedonské republiky měli soustředit na uklidnění etnických sporů v rámci republiky a 

překonání rozepří ohledně historického dědictví se sousedními státy spíše než na 

ukotvování makedonské identity do antických dob, mají sice racionální základ, nicméně 

se zdá, že neodrážejí přesvědčení části místních politických elit a ani části obyvatel. 

V této souvislosti lze poukázat na závěr makedonského publicisty Anastase Vangeliho, 

že se sice jedná o praktiky, které jsou v mnoha ohledech považovány za překonané, 
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avšak projekt „Skopje 2014“ svědčí o tom, že v některém kontextu mohou být stále 

aktuální, a neměly by tak být brány na lehkou váhu.306 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

306 Vangeli, „Nation-building ancient Macedonian style…“, 25.  
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Summary 

The city of Skopje has undergone two important architectural changes during the last 

half a century. The renewal of the city after the devastating earthquake of 1963 and the 

architectural project named “Skopje 2014” launched in 2010 witnessed an important 

modification in the foundations of Macedonian national identity.  

The thesis shows how the presentation of Macedonian national identity was included in 

the process of both reconstructions. It analyses its very different interpretations and the 

form in which it was presented in the city space. The rebuilding after the earthquake 

was accompanied by a strong ideological background through which the vision of the 

Macedonian national identity was promoted. It concentrated on the future development 

of the city and also on the Macedonian nation. In contrast, the architectural project 

“Skopje 2014” focused more on the use of historical symbols. In this case, 

interpretations of particular historical events were used to spread a new vision of 

Macedonian historical continuity.  

Both events had to address the question of religion. Project “Skopje 2014” incorporated 

religious symbols to present the Christian foundations of Macedonian national identity. 

This presents an ethnocentric perspective neglecting the composition of the population 

of which a considerable share is Muslim. In contrast, the reconstruction after the 

earthquake abandoned all religious themes. However, the selected urbanistic policies led 

to the creation of neighbourhoods firmly associated with religious affiliation. As a 

result, both reconstructions contributed to the creation of space divided along 

ethnoreligious lines.  

Both events resulted in a modern attractive image of the city and Skopje was presented 

externally as a “symbol” of the Macedonian nation, but the proceedings which were 

chosen to achieve this were different. A modern Skopje with a great future was the 

image of the city in the 1960s, while at the beginning of the 21st century it was a capital 

with a very rich history dating back to antiquity.  

The architectural heritage created during the rebuilding of Skopje after the earthquake is 

losing its importance in contemporary development. The new initiative, “Skopje 2014”, 

tries to introduce a more historical view of the city space which goes hand in hand with 

erasing the previous cultural heritage.  
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As the thesis demonstrates, the fact that two very different architectural initiatives 

promoting completely different visions of Macedonian national identity occurred in 

Skopje in a relatively short time shows its lack of a stable basis. The endeavours of 

politicians to give a deep historical anchor to Macedonian identity through the project 

“Skopje 2014” can be seen as an important turning point.  
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Příloha č. 1: Návrh K. Tangeho a jeho týmu  

 

 
Na základě tohoto návrhu byl vypracován finální plán pro centrum Skopje. 

V pravé části je viditelná „městská brána“, v dolní části dále „městská zeď“ kruhovitě ohraničující centrum města.  

Zdroj: United Nations Development Programme, Skopje Resurgent: The Story of a United Nations Special Fund Town Planning Project (New 

York: United Nations, 1970), 302.



  

Příloha č. 2: Plán dopravy (součást finální verze plánu na přestavbu centra Skopje 

po zemětřesení v roce 1963) 

 

Zdroj: Plán č. 31 v United Nations Development Programme, Skopje Resurgent: The 

Story of a United Nations Special Fund Town Planning Project (New York: United 

Nations, 1970).  

 



 

   

Příloha č. 3: Plán využití ploch (součást finální verze plánu na přestavbu centra 

Skopje po zemětřesení v roce 1963) 

 

 
Zdroj: Plán č. 32 v United Nations Development Programme, Skopje Resurgent: The 

Story of a United Nations Special Fund Town Planning Project (New York: United 

Nations, 1970).  

 

 

 



  

Příloha č. 4: Rozmístění objektů vystavěných v rámci projektu „Skopje 2014“ k počátku roku 2017 (mapa) 

 

 

Zdroj: „Skopje 2014 pod lupa“, dostupné zde: http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk (přístup 30. 4. 2017), vytvořeno pomocí: 

maps.google.com. 

http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/mk


  

Příloha č. 5: Původní vzhled budovy Vlády Makedonské republiky  

 

Zdroj: „Macedonians To Choose Government HQ's New Look“, Balkan Insight dostupné zde: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-government-building-awaits-skopje-

2åaa4-revamp (přístup 14. 5. 2017).  

 

Příloha č. 6: Budova Vlády Makedonské republiky po změně fasády 

 

Zdroj: „Photo: Macedonian Capital Unveils Its Own White House“, Balkan Insight, dostupné 

zde: http://www.balkaninsight.com/en/article/photo-macedonia-government-hq-resembles-

white-house (přístup 14. 5. 2017).  
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