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Archeologické muzeum s mohutnými antickými sloupy, 
národní divadlo, budova ilharmonie a opery, vítězný 
oblouk Porta Makedonia, most z mramoru posetý desít-
kami soch a další monumentální pomníky rozmístěny 
v centru města. To je výsledek projektu Skopje 2014, 
jehož cílem je „obnova“ centra hlavního makedonského 
města do „své“ „antické“ podoby. Tak vypadá svérázné 
novodobé národní uvědomění v makedonské podobě. 
Nic na tom, že Skopje v dnešní lokaci nemohla být antic-
kým městem nebo že v jedné z nově postavených barok-
ně historizujících budovách, tvořících osobitý bulvár 
u řeky Vardaru, sídlí úřad pro elektronickou komunikaci 
či inanční policie. Pomníky jsou již z velké části vztyče-
ny, peníze prostavěny a domácí kritika umlčena. Údiv 
turistů i místních tyto monumenty dozajista poutají. 
Sám jsem se přistihl, jak při své poslední návštěvě (lis-
topad 2013) se zatajeným dechem pozoruji panorama 
těchto nově postavených „antických“ budov a nemůžu 
uvěřit tomu, jak je v dnešní době možné stavět. 

Pokud chcete na vlastní oči vidět jeden z paradoxů 
současného Balkánu, návštěvou makedonské Skopje jistě 
chybu neuděláte. Pokud ovšem hledáte ducha původní-
ho města, doporučuji posedět nad šálkem kávy (nejlépe 
připravené v džezvě) v místní čaršiji, obchodní čtvrti či 
chcete-li bazaru ze 12. století, který se krčí jen pár kroků 
od této nové zástavby. 
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