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Podoby monumentálnej 
architektúry – prípad Tirana
Marián Potočár Napriek tomu, že sa Albánsko z  geografi ckého hľa-

diska nachádza v juhovýchodnej Európe, v priamom 
susedstve Európskej únie, jeho historický vývoj bol 
voči ostatným krajinám širšieho regiónu v mnohých 
ohľadoch ojedinelý. V novodobých dejinách zažil al-
bánsky štát sedem desaťročí autoritatívnych a tota-
litných vlád s rôznou ideologickou orientáciou – po 
vzniku samostatného štátu sa ocitol v medzivojno-
vom období pod patronátom a neskôr v područí fašis-
tického Talianska; po druhej svetovej vojne nastúpil 
stalinistický režim pod vedením Envera Hodžu, ktorý 
sa postupne družil a následne rozchádzal s Titovou 
Juhosláviou, stalinským Sovietskym zväzom a  ma-
oistickou Čínou. Po tom, čo sa dogmatický „enveris-
tický” režim na konci sedemdesiatych rokov rozišiel 
aj so svojím posledným a  najvzdialenejším spojen-
com, nasledovalo obdobie úplnej politickej izolácie1. 
Vzhľadom na tento vývoj je o  to zaujímavejšie sle-
dovať analógie a  odlišnosti v  procese urbanizácie 
a  vývoj architektúry voči iným východoeurópskym 
krajinám. Objektom skúmania v  rámci tejto štúdie 
sú reprezentatívne mestské priestory najvyššieho 
ideologického významu, ktorými sú Skanderbegovo 
námestie, ako súčasť ústredného bulváru v  meste 
Tirana. Budeme sledovať ich vývoj v období 1912 – 
1990. Ich ďalší vývoj po kolapse socialistického reži-
mu nasledovanom živelným vývojom mesta Tirana je 
samostatnou a komplexnou kapitolou.

Stratégie recyklácie
Predovšetkým v prvej polovici 20. storočia zažilo Al-
bánsko obdobie autoritatívneho režimu inklinujúce-
ho k fašistickej ideológii, po ktorom nasledoval mo-
censký a ideologický prevrat a nástup nového režimu 
s  antagonistickým politickým pozadím (išlo teda 
o podobnú situáciu ako na Slovensku na konci prvej 
polovice 20. storočia). Táto skutočnosť mala za ná-
sledok okrem početných príkladov výstavby a archi-
tektonických a urbanistických intervencií ako súčasti 
ideologického aparátu aj zrod pestrého aparátu stra-
tégií ideologicky delikátneho vyrovnania sa so zde-
denou totalitnou architektúrou. V  jednotlivých prí-
padoch sa uplatňovali rôzne stratégie, prípadne ich 
kombinácie: 
• adaptácie priestorov na nové použitie v rámci 

nového režimu 
• fyzické odstránenie a nahradenie novou 

výstavbou 
• radikálnej tvorivej intervencie s cieľom 

zmeny kontextu a marginalizácie nežiaducich 
monumentov 
Albánsky reálnosocialistický režim v  priebehu 

svojho trvania uplatňoval s ideologickým cieľom ne-
gácie bývalých období (osmanského a  kapitalistic-
kého, respektíve fašistického) kombináciu všetkých 
troch stratégií.
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Vývoj Tirany v medzivojnovom období
„Tirana je mesto, ktoré začalo byť tým, čím je, keď 
uprostred tejto osmanskej dediny postavili sureálny 
bulvár.”2

Edi Rama, starosta Tirany v rokoch 2000 – 2011

Vznik albánskeho štátu a vyhlásenie 
hlavného mesta Tirana
Albánsko ako moderný národný štát vzniklo s  one-
skorením až po balkánskych vojnách (1912 – 1913), 
ktoré znamenali koniec päťstoročnej nadvlády os-
manského impéria. Nový nezávislý štát bol vyhláse-
ný deklaráciou v meste Vlora v roku 1912 ako konšti-
tučná monarchia. 

Modernú štátnu správu, ako aj začiatky mestské-
ho plánovania, architektúry a  výstavby infraštruk-
túry na geografi cky a  kultúrne rozdrobenom území 
zabezpečovali v prvých rokoch zahraniční odborníci, 
ktorí prichádzali najmä z Rakúska. Habsburská mo-
narchia touto pomocou sledovala po obsadení Bos-
ny ďalšie rozširovanie svojho mocenského vplyvu na 
Balkáne. Počas prvej svetovej vojny bolo územie Al-
bánska sčasti okupované susedným Gréckom a Srb-
skom. V rámci snáh o konsolidáciu štátu bolo v roku 
1920 ofi ciálne zavedené republikánske zriadenie a za 
nové hlavné mesto bola vyhlásená Tirana. Tá v tom 
čase nebola ani v miestnom kontexte veľmi význam-
ným sídlom a  v  súvislosti s  voľbou hlavného mes-
ta sa uvažovalo skôr s  historickými mestami Vlora, 
či Shkodra, alebo významným prístavom Durres. Na 

Tiranu padla voľba pre jej výhodnú centrálnu polohu 
v rámci rozdrobeného štátu, ktorá mala okrem svo-
jich vojenskostrategických výhod napomôcť pri „ne-
utralizovaní” politickej a kultúrnej rivality medzi al-
bánskymi regiónmi.3

V roku 1920 mala Tirana 15 000 obyvateľov a zabe-
rala plochu 305 ha.4 Vzhľadom na marginálnu mieru, 
akou pôvodná historická zástavba podmieňovala plá-
ny a novú výstavbu od dvadsiatych rokov možno sú-
hlasiť s Indrid Bleta v typologickom zaradení Tirany 
k hlavným mestám, vybudovaných „na zelenej lúke” 
na základe politicko-administratívneho rozhodnutia 
autorít novovznikajúcich národných štátov.5 

Na začiatku dvadsiatych rokov mesto Tirana pozos-
távalo z niekoľkých nanajvýš trojpodlažných domov 
usporiadaných do neorganizovanej uličnej siete.6 Do-
minantami mesta boli trh Sulejmana Pašu, me-
šita Et’hem Bey a  jej pendant – „hodinová veža” 
postavená v 19. storočí, s výškou 25 m. Tieto repre-
zentačné priestory života tradičnej mestskej komu-
nity dávali mestu silný orientálny nádych. Po prvom 
zameraní mesta v roku 1917 bol prvý návrh regulač-
ného plánu vypracovaný ešte v  roku 1923, pravde-
podobne skupinou rakúskych inžinierov.7 Tento plán 
bol pokusom kanalizovať ďalší vývoj smerom k „hy-
gienickejšej” a  najmä z  vojenského hľadiska ľahšie 
kontrolovateľnej pravouhlej uličnej sieti doplnenej 
širokými diagonálnymi bulvármi v  štýle západoeu-
rópskych veľkomiest.8 Tento plán súčasne rešpek-
toval historický nukleus mesta – ústredný priestor 
mesta mal vzniknúť pred trhom Sulejmana Pašu, 

Poloha mesta Tirana.
Mapový podklad: openstreetmap.org
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čím bol položený základ budúceho Skanderbegovho 
námestia.

Z  pohľadu mestského plánovania tento prístup 
umožňuje jednoduchšie presadenie výstavby podria-
denej ucelenému a  technokraticky vypracovanému 
plánu a symbolické odpútanie sa od negatívne vní-
manej minulej „doby útlaku” (v prípade Albánska os-
manskej) v rámci projektu budovania nového národ-
ného štátu. Nevýhodou je nevyhnutnosť nákladného 
vybudovania infraštruktúry pre funkcie súvisiace 
s postavením hlavného mesta, ktorá v prípade Tira-
ny ešte v  tridsiatych rokoch akútne nezodpovedala 
štandardom9 moderného hlavného mesta.

Možno konštatovať, že v rámci juhovýchodnej Eu-
rópy sa pri budovaní hlavných miest národných štá-
tov, ktoré vznikli na troskách habsburského a osman-
ského impéria, najčastejšie uplatnil princíp premeny 
už existujúcich najvýznamnejších mestských centier; 
albánske hlavné mesto Tirana v rámci regiónu pred-
stavuje skôr výnimku.10 

V prípade Slovenska sa Bratislava stala na začiat-
ku 20. storočia hlavným mestom Slovenska11 ako naj-
významnejšie hospodárske centrum vybavené naj-
lepšou technickou infraštruktúrou.12 Popri výhodách 
však nová štátna moc v  rámci budovania vlastných 
priestorov reprezentácie stála pred výzvou vyrovna-
nia sa s už existujúcim mestom a jeho históriu. 

Pod vplyvom talianskeho 
fašizmu (1924 – 1943)
Aj roky po vzniku Albánskej republiky boli poznačené 
turbulentnými vnútropolitickými šarvátkami. Stabil-
ná vláda prišla až v roku 1924, keď sa moci ujal ka-
binet na čele s prezidentom Ahmetom Zogulli. Ten 
vo svojich rukách systematicky sústredil všetku po-
litickú moc a v roku 1926 sa dal korunovať ako kráľ 
Mehmet Zog I. 

V rámci zahraničných vzťahov sa Albánsko od toh-
to momentu začalo výrazne orientovať na Taliansko. 
Proces rozširovania talianskeho vplyvu prebiehal 
najmä prostredníctvom Spoločnosti pre ekonomický 
rozvoj Albánska,13 ktorá rôznymi hospodárskymi nás-
trojmi podporovala investície talianskeho kapitálu 
v krajine.

Zogulli po svojom nástupe k moci defi nitívne po-
tvrdil Tiranu ako hlavné mesto štátu a inicioval plá-
ny na jej okázalú výstavbu, čím sa malo potvrdiť jeho 
suverénne postavenie v  rámci vnútornej politiky 
a nastupujúca modernizácia štátu. Výstavba nového 
hlavného mesta bola fi nancovaná prostredníctvom 
talianskych pôžičiek, ktoré takto namiesto ofi ciálne 
proklamovaného cieľa rozvoja infraštruktúry a hos-
podárstva, v skutočnosti z veľkej časti prúdili do bu-
dovania okázalých vládnych budov. Tento trend zapa-
dal do agendy talianskeho fašistického režimu, ktorý 
na Albánsko pozeral predovšetkým ako na svoj odra-
zový mostík v  rámci plánovanej imperiálnej expan-
zie na Balkán a prehlbovanie jeho ekonomickej závis-
losti mu preto vyhovovalo. Hospodársky vývoj viedol 
k fi škálnej aj politickej závislosti Albánska, ktorá po 
podpísaní ofi ciálneho „Priateľského paktu” medzi 
Talianskom a Albánskom v roku 1926 znamenala de 
facto postavenie protektorátu.

Regulačné plány mesta po nástupe Zogua 
a vznik Skanderbegovho námestia 
Po nástupe Zogovho režimu bolo jeho zámerom vy-
budovať nové hlavné mesto výrazným gestom, ktoré 
by mu dalo silnú, novú identitu. Pri urbanistickom 
plánovaní sa režim naďalej spoliehal na služby zah-
raničných expertov, predovšetkým z Talianska. Nový 
regulačný plán mesta vypracoval v roku 1925 talian-
sky architekt Armand Brasini, ktorého reputácia sa 
zakladala na urbanistických štúdiách neobarokovej 

Katastrálna mapa Tirany z roku 1921 
a obrys neskoršieho centrálneho bulváru. 
Zdroj: http://www.zonu.com/fullsize2-
en/2011-05-19-13674/Tirana-map-1921.html) 
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prestavby Ríma a tvorbe regulačného plánu Tripoli-
su. Nové centrum bolo Brasinim zamýšľané ako „ta-
liansky ostrov na albánskej pôde”14 a pri jeho návrhu 
siahol k zdrojom klasického a barokového Ríma. Naj-
výraznejšou črtou plánu bol centrálny bulvár, ktorý 
je navrhnutý ako priamočiary koridor lemovaný his-
torizujúcimi budovami, komponovaný pre dlhé prie-
hľady. Bulvár s celkovou dĺžkou 2 km pretína mesto 
v  severojužnom smere ako rímske Cardo. Brasiniho 
návrh regulačného plánu v rokoch 1926 ďalej prepra-
coval tím Frashëri (Albánsko) – Castellani (Talian-
sko) – Weiss (Rakúsko) a v roku 1928 rakúsky inžinier 
Kohler, ktorý na juhozápadnej strane bulváru navr-
hol štvrť Tirana e Re – Nová Tirana založenú na pra-
vouhlej uličnej sieti. Všetky návrhy boli zapracované 
do konečnej podoby regulačného plánu v roku 1929 
a následne sa začala výstavba južnej časti bulváru.

Zámerom medzivojnových regulačných plánov 
bolo dať Tirane západoeurópsky ráz a súčasne sa po-
čítalo s jej rýchlym rastom. Mierka a forma reprezen-
tatívneho bulváru tak v  nijakom ohľade nesúvisela 
s jeho historickým jadrom, ktoré s výnimkou niekoľ-
kých historických monumentov pozostávalo z  níz-
kych domov vidieckeho rázu. Táto neproporčnosť 
podporovala Brasiniho zámer vytvoriť „taliansky os-
trov na albánskej pôde”. Kým južná časť plánovaného 
bulváru priestorovo ležala na v tom čase nezastava-
nom území, koridor pre jeho severnú časť musel byť 
prebúraný pôvodnou zástavbou. 

Všetky medzivojnové regulačné plány vnímajú 
mesto ako hierarchicky organizovaný priestor, s jas-
ným dôrazom na centrálny bulvár. V  polovici jeho 
dĺžky, na mieste historického centra mesta a neskor-
šieho Skanderbegovho námestia15 Brasini už vo 
svojich plánoch umiestnil Námestie ministerstiev. 
V  jeho pôvodnom pláne je toto námestie navrhnu-
té v  pôdoryse v  tvare barokizujúceho vejára, ktorý 

sa lúčovito rozbieha zo severu na juh, kde malo byť 
umiestnené námestie s prezidentským palácom ako 
jeho pendant a ukončenie južnej časti bulváru. Bra-
siniho plán bol v  rámci vývoja regulačného plánu 
mesta ďalej prepracovaný do podoby námestia v tva-
re symetrického oválu s dlhšou stranou v severojuž-
nom smere. Konečnú podobu námestia v rámci me-
dzivojnových urbanistických plánov napokon navrhol 
taliansky architekt Fiorentino Di Fausto. 

Di Fausto si získal reputáciu ako autor veľkorysej 
prestavby Duceho rodiska – obce Predappio – a prav-
depodobne sa spolupodieľal aj na príprave regulač-
ného plánu Tirany v  roku 192616 a  v  roku 1931 vy-
pracoval detailnejšie štúdie centrálnych mestských 
priestorov okolo plánovaného Námestia minister-
stiev. Di Fausto centrálny bulvár a  Skanderbegovo 
námestie ako jeho súčasť nevnímal len ako základ 
budúceho dopravného systému, ale ešte väčšmi zvý-
raznil ich kulisové komponovanie, v  záujme insce-
nácie priestorov reprezentácie štátnych úradov. Sú-
časne sa pokúsil o  harmonickejšie zladenie nového 
námestia s historickými budovami. Pri tvorbe svojho 
návrhu vychádzal z  konceptu námestia na oválnom 
pôdoryse, no kontextuálne ho prispôsobil existujú-
cemu historickému monumentu – budove mešity 
Et’hem Bey, od ktorej začal odvíjať urbanistickú 
kompozíciu námestia vymedzeného budovami uspo-
riadanými do tvaru sčasti otvoreného oválu. Navr-
hovaný komplex pozostáva zo šiestich budov navr-
hnutých podľa slohu talianskej renesancie, v ktorých 
malo sídliť šesť ministerstiev, národná banka a rad-
nica. Zelená plocha uprostred námestia zapustená do 
zeme, čím sa na námestí dosiahol pôsobivejší účinok 
scenérie. No ako upozorňuje Armand Vokshi, výška 
novonavrhovaných štátnych úradov súčasne neprek-
ročila výšku strešnej rímsy hlavného objektu histo-
rickej mešity. V konečnej podobe regulačného plánu 

Letecký záber severnej časti centrálneho bulváru 
(Rruga Zogu) zo 40. rokov. Podľa Artan Shkreli: 25 Jahre 
Stadtplanung in Tirana von 1916 – 1941. In: Tirana. 
Planen,Bbauen, Leben. Planning, building, living. Ed. by 
Adolph Stiller. Architektur im Ringturm / Architektur 
im Ringturm. Müry Salzmann Verlags Gmb 2010

Pohľad na Skanderbegovo námestie v tridsiatych rokoch. 
Zdroj: http://www.fl ickr.com/photos/44425842@
N00/9687083948/in/set-72157621408978727 
a http://www.fl ickr.com/photos/44425842@
N00/9785529012/in/set-72157621408978727
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námestia (1936) bol komplex doplnený budovou po-
šty v  severovýchodnom rohu navrhovaného námes-
tia, čím opäť nadobudlo oválny symetrický tvar. 

Z Di Faustových návrhov bolo zrealizované len tor-
zo – parková úprava námestia, budovy minis-
terstiev na južnej strane námestia a nová budova 
radnice. V rámci začiatkov výstavby Skanderbegov-
ho námestia bola v  mieste vyústenia severnej čas-
ti bulváru zbúraná mešita Karapici, ktorá mala byť 
v  rámci neobarokového Brasiniho plánu ponechaná 
ako akcent osi bulváru. V roku 1936 bola na námestí 
postavené nová budova Národnej banky Albán-
ska podľa návrhu Vittoria Morpuga, ktorá sa odklo-
nila od symetrického regulačného plánu a naznači-
la rozšírenie námestia vo východozápadnom smere. 
Nárožie banky otočené do námestia je akcentované 
vysokým rádom a celá budova je syntézou modernej 
architektúry a monumentalizujúceho klasicizmu. 

Rozvoj mesta počas talianskej 
okupácie (1939 – 1943)
Balansovanie Zogovej vlády medzi využívaním fi nan-
čnej a politickej podpory zo strany fašistického reži-
mu a snahou udržať aspoň čiastočnú štátnu integritu 
sa skončilo, keď Taliansko pod zámienkou prikroči-
lo k priamej okupácií Albánska vymáhania štátnych 
pôžičiek. V  apríli 1939 talianske vojská obsadzujú 
Tiranu a  za albánskeho kráľa je ofi ciálne vyhlásený 
Viktor Emanuel. Albánsko sa stalo talianskou koló-
niou a jeho obsadenie malo byť začiatkom invázie na 
Balkán.

Po okupácii bol zriadený nový Ústredný úrad pre 
výstavbu a mestské plánovanie (UCEU),17 ktorý zna-
menal krok smerom k  vyššej úrovni centralizácie 
a  inštitucionalizácie procesu mestského plánovania 
a architektonickej profesie. Činnosť úradu sa v Tira-
ne sústredila na reguláciu ďalšieho rozvoja, v  rám-
ci ktorého sa predpokladalo s ďalším rastom mesta, 
predovšetkým v  dôsledku prílevu talianskych imig-
rantov. Na rozdiel od nového centra mesta sa jeho 
ostatné časti až do okupácie rozvíjali bez regulácie. 
V  roku 1930 bývalo v  meste na ploche 12 km2 asi 
30 000 obyvateľov a prvý regulačný plán vypraco-
vaný úradom UCEU počítal s nárastom obyvateľstva 
na 75 000. Vzhľadom na predpokladaný expanzívny 
vývoj bolo prioritou vytvorenie návrhu funkčného zó-
novania a nového systému dopravy, ktorý mal byť za-
ložený na systéme okružno-radiálnych komunikácii. 
Výrazný lineárny prvok orientovaný kolmo na bul-
vár vytvorilo aj novozregulované koryto riečky Lana. 

Tento systém nadväzoval na už existujúci centrálny 
bulvár, ktorý bol naďalej základným prvkom pri do-
budovaní centra mesta. Skanderbegovo námestie 
sa stáva dopravným uzlom, do ktorého sa zbiehajú 
hlavné radiálne komunikácie tvoriace decumanum 
ku cardu bulváru. Pôvodný symetricky oválny tvar 
námestia z tridsiatych rokov sa rozširuje vo východo-
západnom smere, čo znamená otočenie jeho hlavnej 
osi o 90 stupňov. 

Úradu UCEU viedol architekt Ghirardio Bosio, kto-
rý pred svojou predčasnou smrťou v roku 1941 navr-
hol a  realizoval aj viacero individuálnych objektov 
a komplexov, ktoré postupne dopĺňali centrálny bul-
vár18. Najvýraznejším Bosiovým príspevkom k  ur-
banistickému rozvoju Tirany bolo nové Námestie 
Littorio (v súčasnosti Sheshi Nënë Tereza) v pries-
tore, kde bol v rámci medzivojnových plánov zamýš-
ľaný prezidentský, respektíve kráľovský palác. Toto 
námestie bolo vybudované v  rokoch 1938 – 1942 
a  uzatvorilo južnú stranu centrálneho bulváru. Vy-
tvorilo urbanistický pendant Skanderbegovho 
námestia, s  ktorým bolo vizuálne aj komunikačne 
prepojené bulvárom Via del-l’Imperio. Samotné 
námestie bolo komplexom so zmiešanou kultúrnou, 
spoločenskou a  politickou funkciou, ktoré tvorili 
centrálny priestor reprezentácie fašistického režimu. 

Dominantou námestia je Dom fašistickej stra-
ny (Shtëpia Fashiste). V ústrednej hmote robustnej 
šesťpodlažnej veže Bosio skĺbil monumentalizmus 
talianskeho novecenta s  motívmi vernakulárnej al-
bánskej architektúry.19 Veža aj symetrické bočné 
krídla otočené do námestia majú hrubý travertíno-
vý obklad upravený do formy lapidárnych bosážo-
vých blokov doplnených neorenesančnými detaila-
mi. Dom stojí na vyvýšenom predpolí, na ktoré sa 
nastupuje širokým schodiskom a jeho symetrická fa-
sáda je osovo umiestnená na hlavnej osi centrálne-
ho bulváru. Dlhý priehľad tak uzatvára naprieč celým 
centrom, čím získava auru odstupu a vážnosti. Späť 
k Námestiu Littorio – verejnému priestoru – sa ob-
racia prostredníctvom rečníckeho balkóna na čelnej 
fasáde – charakteristického prvku svojho typologic-
kého druhu. 

Východnú stranu komplexu tvoria Palác mládeže 
Littorio (Palazzo della Gioventú del Littorio Alba-
nese; v súčasnosti archeologický inštitút) a Národ-
ný štadión (v  súčasnosti Národný štadión Qemal 
Stafa), na západnej strane námestia stojí Voľnoča-
sové centrum albánskych pracujúcich (Opera 

Brasiniho návrh Skanderbegovho námestia.
Zdroj: Terni, Porano, Archivio Armando Brasini. Podľa 
Elisabetta Procida: I progetto di Armando Brasini 
„Architetto onorario del Governo d’Albania“. In: Architetti 
e ingegneri italiani in Albania. Ed. by Simone Gismondi 
and Silvia Frassi. Florencia, Edifi r Eizioni 2012

Detail fasády budovy ministerstva. 
Foto: Marián Potočár, 2013
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Dopolavoro Albanese, v súčasnosti vysoká škola mú-
zických umení). 

Funkčná náplň komplexu odrážala totalitné ašpi-
rácie vládneho režimu, ktorý sa pokúšal o expanziu 
do všetkých sfér života obyvateľov mesta – politic-
kej, kultúrnej, rekreačnej a  do robotníckych orga-
nizácií. Okrem kompozičných hľadísk je Námestie 
Littorio, ako priestor reprezentácie režimu a  vlád-
nej strany, aj spoločenským pendantom Skander-
begovho námestia – priestoru reprezentácie spolo-
čenského a  politického života mesta, na ktorom sú 
sústredené budovy štátnej a  mestskej správy, staré 
trhovisko a historická pamiatka mešity Et’hem Bey. 
Takto distribuované priestory reprezentácie moci sú 
prepojené prvkom bulvárov komponovaných na zá-
klade špecifi ckej techniky reprezentácie priestoru – 
lineárnej perspektívy. Touto charakteristickou črtou 
odvodenou od motívov talianskeho baroka sa Tirana 
typologicky odlišuje od princípu Gaufóra, ktoré malo 
byť univerzálnym modelom pre výstavbu miest pod 
vplyvom tretej ríše a kde boli všetky reprezentatívne 
budovy sústredené v  jednom ústrednom priestore. 
Tento princíp zlúčenia priestoru reprezentácie vlád-
neho režimu s  priestorom politickej reprezentácie 
štátu sa mal uplatniť napríklad aj v zamýšľanej Vlád-
nej štvrti v Bratislave.20

2 Albánsky reálny socializmus (1945 – 1990)
Talianska okupácia sa skončila v roku 1943 po neús-
pešnom pokuse o inváziu do Grécka a sformovaní al-
bánskeho odboja. V roku 1944 Albánsko s prispením 
podpory niektorých albánskych vrstiev nakrátko ob-
sadil nemecký Wehrmacht, aj ten však bol v tom is-
tom roku vytlačený partizánskymi oddielmi, ktorým 
rovnako ako v prípade Juhoslávie dominovali ľavico-
vo-komunistické skupiny bojujúce bez priamej pod-
pory západných spojencov alebo Červenej armády. Po 
krátkej perióde prechodnej koaličnej vlády Národné-
ho frontu sa absolútnej moci chopila Partia e Punës 
e Shqipërisë (Albánska strana práce – PPSh) na čele 
s Enverom Hodžom, ktorá zaviedla režim štátnej so-
cialistickej diktatúry podľa vzoru iných východoeu-
rópskych krajín.

Pre albánsku verziu reálnosocialistického reži-
mu bolo charakteristické silné nacionalistické pod-
farbenie a  podozrievavosť v  rámci zahraničnopoli-
tických vzťahov aj voči iným socialistickým štátom. 
Albánski komunisti sa po vojne spočiatku oriento-
vali na Juhosláviu, no Titova vízia vytvorenia veľkej 
balkánskej federácie spôsobila vo vedení strany – aj 
na základe zažitého nacionalistického nepriateľstva 
– rozkol. Čoskoro došlo medzi obidvoma krajinami 
k diplomatickým roztržkám a po vylúčení Juhoslávie 

Neobarokové budovy ministerstiev výškovo 
nadväzujú na budovu mešity. 
Foto: Marián Potočár, 2013

Pohľad na komplex ministerstiev v tridsiatych rokoch 
20. storočia, zelená plocha uprostred bola zapustená 
do Zeme, aby lepšie vynikla monumentálnosť budov 
štátnych úradov. Zdroj: http://www.fl ickr.com/photos/
grosha1/3869759717/in/set-72157612927885921

Komplexný návrh Skanderbegovho námestia. 

Autor návrhu: Fiorestano di Fausto, 1931. Porovnaj aj 
Armand Vokshi: Gherardo Bosio: le opere in Albania. In: 
Architetti e ingegneri italiani in Albania. Ed. by Simone 
Gismondi and Silvia Frassi. Florencia, Edifi r Eizioni 2012.

a ¦ Mešita Et'hem Bey
b ¦ Bazár a historická zástavba
1 – 7 ¦ Vstupy do budov ministetstiev

8 ¦ Budova radnice

9 ¦ Mešita karapici
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z  Kominterny (1948) sa Enver Hodža jednoznačne 
pridal na stranu stalinského Sovietskeho zväzu. 

„Funkcionalistická doktrína” v Albánsku
V  rámci hospodárskeho rozvoja sa podľa vzoru So-
vietskeho zväzu stala prioritou čo možno najrých-
lejšia industrializácia a  urbanizácia, ktoré mal ria-
diť novozavedený Štátny plánovací úrad (Komisioni 
i Planifi kimit Shtetëror – KPS). Zlúčením architek-
tonických kancelárií do centralizovaného štátneho 
podniku Projekt (Ndërrmarja Shtetërore Projekti 
– NSP) vznikla nová technológia mestského pláno-
vania, ktorá mala byť integrovaná do systému cen-
tralizovaného hospodárstva založeného na päťroč-
ných plánoch.21 Socialistický režim tak dovŕšil proces 
transformácie architektonickej a  urbanistickej pro-
fesie, ktorý sa začal ešte v  medzivojnovom období. 
Racionálne využívanie obmedzených zdrojov a pôdy 
mal byť umožnený predovšetkým zrušením súkrom-
ného vlastníctva pozemkov. Technokratický aparát 
však v  skutočnosti podliehal politickým rozhodnu-
tiam politbyra PPSh, respektíve priamo želaniam 
vodcu – Envera Hodžu.

Plány urbanizácie a  industrializácie sa sústredi-
li predovšetkým na hlavné mesto, kde sa počítalo 
s  jeho ďalším rýchlym rastom. Prvý povojnový re-
gulačný plán Tirany bol vypracovaný v roku 1957 
a  ďalej kontinuálne rozvíjal plány vypracované za 
vlády Zoga a počas talianskej okupácie. Popri ďalšom 
budovaní centra mesta mala byť základom ďalšieho 
rozvoja radiálne budovaná radiálno-okružná doprav-
ná sieť a  funkčná diferenciácia území. Popri centre 
defi novanom ústredným bulvárom došlo k  ďalšej 
kvalitatívnej a funkčnej diferenciácii jeho území. Ok-
rem nových štvrtí zodpovedajúcich egalitárskej ide-
ológii – oblastí priemyselnej výroby a robotníckych 
sídlisk vybudovaných podľa urbanistických schém 
uplatnených v  industriálnych centrách východného 
bloku vznikla pri južnej časti bulváru obytná štvrť vy-
hradená pre elitné stranícke kádre zvaná Blokku. Jej 
štruktúra je založená na pravouhlej sieti ulíc, ktorej 
koncept vznikol ešte ako súčasť regulačného plánu 
z roku 1928, keď mala byť „zeleným mestom” a počas 

talianskej okupácie začala byť budovaná ako sídlisko 
pre vyššie vrstvy z radov talianskych imigrantov.

Stratégia adaptácie
Najprestížnejším objektom povojnového plánova-
nia boli monumentálne reprezentatívne priestory 
v  centre hlavného mesta, na ktorých sa mali preja-
vovať predovšetkým radikálne premeny spoločnosti 
budujúcej socializmus. Režim PPSh spočiatku zvo-
lil stratégiu adaptácie, a  tak prijal najnápadnej-
šiu hmotnú pamiatku predošlého fašistického reži-
mu a závislého postavenia voči Taliansku – ústredné 
Skanderbegovo námestie a priamku hlavného bulvá-
ru – ktoré premenil na priestory vlastnej reprezen-
tácie. Takýto postup bol uľahčený pomerne krátkou 
históriou tejto architektúry, ktorej konotácie s býva-
lým režimom neboli v kolektívnom vedomí obyvateľ-
stva také výrazné. No okrem ideologických dôvodov 
a symbolického gesta tu, samozrejme, boli ľahko po-
chopiteľné – a pravdepodobne závažnejšie – pragma-
tické dôvody, ktoré viedli k čo najefektívnejšiemu vy-
užitiu už stojacich budov, ktoré v prípade športového 
štadióna a  administratívnych budov na Skanderbe-
govom námestí plnili naďalej pôvodnú funkciu.

K žiadnej výraznejšej intervencii nedošlo ani na bý-
valom Námestí Littorio, no funkčná náplň komplexu 
sa posunula z priestoru politickej reprezentácie sme-
rom k vzdelávacej. Bývalý Dom fašistickej strany sa 
stal sídlom novozaloženej Štátnej univerzity mesta 
Tirana (v súčasnosti polytechnická univerzita), dom 
mládeže sa stal archeologickým múzeom (v  súčas-
nosti archeologický inštitút univerzity), dom kultúry 
sa stal v prvých rokoch po vojne sídlom Ústavodar-
ného zhromaždenia, neskôr sa v ňom usídlila Vyso-
ká škola múzických umení. Námestie tiež slúžilo ako 
zhromaždisko, z ktorého vychádzali slávnostné sprie-
vody a demonštrácie na ústredný bulvár. Na voľných 
plochách pozdĺž bulváru sa v päťdesiatych rokoch za-
čala výstavba nových budov politickej reprezentácie, 
ktoré odrážali aktuálnu orientáciu na Sovietsky zväz. 

Od päťdesiatych rokov začali bulvár dopĺňať nové 
reprezentatívne objekty. Na komplex ministerstiev 
na Skanderbegovom námestí nadviazala z  južnej 

Regulačný plán a schéma dopravného systému Tirany 
vypracované kanceláriou UCEU počas talianskej 
okupácie Albánska. Zdroj: Armand Vokshi: The Beginnings 
of a Modern Tirana. In: Art & Trashëgimi 4, 2012

Porovnanie vývoja medzivojnových plánov 
pre Skanderbegovo námestie
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strany budova Úradu vlády a oproti nej v roku 1954 
budova Ústredného výboru PPSh (v  súčasnos-
ti budova parlamentu) v  stalinskom klasicizujúcom 
štýle. V južnej časti bulváru bolo vybudované Veľvy-
slanectvo Sovietskeho zväzu (v súčasnosti Prezi-
dentský palác).

Povojnový vývoj Skanderbegovho 
námestia – asanácie a nové objekty
Po uchopení moci začal socialistický režim PPSh sé-
riu zásahov na Skanderbegovom námestí, ktoré ho 
mali prebudovať na monumentálnu manifestáciu 
štátnej ideológie. 

V roku 1951 bola na centrálnej polohe v zapustenej 
záhrade uprostred komplexu ministerstiev vztýčená 
socha J. Stalina doplnená desiatimi čestnými smrek-
mi dovezenými zo Sovietskeho zväzu. Po Stalinovej 
smrti bolo námestie dejiskom masových pietnych 
rituálov. 

Za radikálnu urbanisticko-architektonickým in-
tervenciu do podoby námestia možno považovať 
vybudovanie nového Paláca kultúry (v  súčasnos-
ti Národná opera) na jeho severovýchodnej strane 
v  rokoch 1960 – 1962. Zasadenie tejto na miestne 
pomery kolosálnej stavby do centra mesta úplne 
zmenilo urbanistické vzťahy na Skanderbegovom 

námestí a v priľahlých uliciach, potreba novej regu-
lácie centra v  dôsledku zamýšľaného vybudovania 
paláca bola dokonca ofi ciálne proklamovaným leit-
motívom vypracovania mestského regulačného plá-
nu v roku 1957.22 

V  paláci sídli štátna opera a  ústredná knižnica. 
Smerom do námestia je orientovaná kompaktná 
hlavná hmota objektu, z  ktorej vybiehajú dve za-
dné krídla uzatvárajúce zásobovací dvor. Čelná fa-
sáda parafrázuje klasicistické tvaroslovie moderným 
slovníkom: na celej dĺžke 90 metrov je rytmizovaná 
predsadenou kolonádou, za ktorou vzniká prekrytý 
rozptylový medzipriestor. Stĺpy a  fasáda sú nezdo-
bené, obložené miestnym mramorom, štíhly prie-
rez stĺpov a detaily ako vytočenie nárožných stĺpov 
zmierňujú ťažkopádnosť a  strohosť budovy. Svojím 
monumentálnym účinkom podporeným vyvýšeným 
nástupom palác zmenil dovtedajšiu mierku a obvod 
námestia.

Druhou stranou tejto intervencie bolo odstráne-
nie budov starého bazáru, ktorý pôvodne stál na jeho 
mieste. Bazár predstavoval najdôležitejšie ohnisko 
tradičného mestského života a spájal sa s tradičnou 
osmanskou identitou mesta. Jeho zbúranie malo 
z hľadiska demonštrácie začínajúcej socialistickej éry 

Polytechnická škola Tirana (pôvodne Fašistický dom)
Východnú stranu komplexu tvoria Palác mládeže 
Littorio (Palazzo della Gioventú del Littorio Albanese; 
v súčasnosti archeologický inštitút) a Národný štadión 
(v súčasnosti Národný štadión Qemal Stafa), na západnej 
strane námestia stojí Voľnočasové centrum albánskych 
pracujúcich (Opera Dopolavoro Albanese, v súčasnosti 
vysoká škola múzických umení). Foto: Marián Potočár, 2013

Dnešný pohľad na Námestie Littorio, na ľavej strane 
bývalé Voľnočasové centrum, na pravej strane bývalý Palác 
mládeže, za ním Národný štadión a Kongresové centrum 
z osemdesiatych rokov. Foto: Marián Potočár, 2013
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azda ešte väčší ideologický význam než samotné fy-
zické vybudovanie paláca. 

Architektúra paláca kopíruje diškurz sovietskych 
budov politickej reprezentácie z obdobia tzv. „Chruš-
čovovského odmäku” charakteristickou sériovosťou 
projektov.23 Na projektovaní domu kultúry sa podie-
ľali viacerí sovietski odborníci. Pozadím jeho vzni-
ku bola snaha zmierniť rastúce napätie medzi ve-
dením Albánskej komunistickej strany a  Moskvou, 
ktoré začalo narastať po nástupe Chruščova (hlav-
ným dôvodom bol „chruščovský revizionizmus”24, 
teda sovietska snaha o  obnovu štandardných kon-
taktov s Juhosláviou a politika čiastočnej politickej 
a  hospodárskej liberalizácie). Kladenie základného 
kameňa bolo slávnostným ukončením diplomatic-
kej návštevy Albánska, no ani toto gesto napokon 
nezabránilo zhoršeniu vzťahov s Moskvou. K preru-
šeniu kontaktov so štátmi východného bloku a  vy-
hosteniu všetkých ofi ciálnych zástupcov Sovietske-
ho zväzu došlo ešte pred dokončením Paláca kultúry 
(v roku 1962). Albánsko ofi ciálne vystúpilo z Varšav-
ského paktu v roku 1968, po tom, čo sa hospodársky 

a  ideologicky zblížilo s maoistickou Čínou, ktorá sa 
v tom čase nachádzala v medzinárodnej izolácii. 

Počas sedemdesiatych rokov dochádzalo k  výme-
ne odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni 
so štátmi s  reálnosocialistickými režimami.25 Diš-
kurz architektúry a  mestského rozvoja v  Albánsku 
celkom zodpovedal verzii „funkcionalistickej doktrí-
ny”, dominantnej v  týchto krajinách v  povojnovom 
období. Centrum mesta je plánované ako priestor 
reprezentácie režimu, ktorého ideológia sa manifes-
tuje vo veľkých gestách neskorého monumentálneho 
modernizmu. Nová výstavba je naďalej zameraná na 
marginalizáciu historických mestských štruktúr hoci 
ofi ciálne sa im pripisuje veľký kultúrny význam. 

V roku 1968 bola Stalinova socha premiestnená do 
severnej časti centrálneho bulváru, ktorý v tom čase 
niesol jeho meno a na jeho pôvodnom mieste bola 
umiestnená jazdecká socha Skanderbega. Súčas-
ne boli defi nitívne odstránené zvyšky starého bazá-
ru, aby uvoľnili miesto hotelu Tirana26– budove 
v „medzinárodnom štýle” pozostávajúcej z kompakt-
ného hranola s výškou 56 m stojaceho na dvojpod-
lažnej podnoži. Hotel bol najvyššou stavbou mesta 

Urbanistický vzťah Námestia Littorio a Skanderbegovho 
námestia. Zdroj mapového podkladu: tirana.gov.al

Slávnostný sprievod, v pozadí bývalý Dom fašistickej 
strany. Zdroj: New Albania 3, 1981, titulná strana

Pamätníky umiestnené na hlavnej osi námestia ministerstiev: albánska orlica z roku 1942, socha Jozefa Stalina (1951 – 1968), 
jazdecká socha Georgeho Kastrioti Skanderbega (1968 – doteraz).
Zdroje (v poradí obrázkov): Dom Mark Dushi. Tirana, legjenda dhe misteri i lindjes të një qyeti... In: Art & Trashëgimi 4, 2012, 
http://www.fl ickr.com/photos/44425842@N00/6029375738/in/set-72157621408978727, Tirana. Poligrafi k. Tirana 1989
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Palác kultúry, v súčasnoti Národná opera.
Foto: Marián Potočár, 2013

Medzipriestor prekrytý kolonádou Paláca 
kultúry. Foto: Marián Potočár, 2013
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až do roku 2008 a svojou formou a funkciou odráža 
atmosféru pomernej medzinárodnej otvorenosti Al-
bánska tohto obdobia.

Autarkia (1978 – 1990)
Čínsko-albánske partnerstvo sa skončilo po nástu-
pe postmaoistických reforiem a  jej prijatí do OSN, 
čím pre ňu úzke vzťahy s Albánskom z diplomatické-
ho hľadiska stratili význam. Záverečná fáza socialis-
tického režimu (1978 – 1990) bola charakteristická 
úplnou politickou izoláciou, paranoidnými obavami 
z  možnej zahraničnej invázie a  zbrojením na hrani-
ci únosnosti technologicky zaostalého a autarktného 
hospodárstva. V oblasti štátnej ideológie až do pádu 
režimu v deväťdesiatych rokoch 20. storočia v Albán-
sku v  ojedinelej podobe pretrval neprerušený kult 
osobnosti vodcu Envera Hodžu (zomrel v roku 1985) 
a  ofi ciálna úcta k  pamiatke Jozefa Stalina. Štátna 
ideológia sa v období autarkie odvíjala od mytológie 
autochtónnosti starovekých Ilýrov a novodobého al-
bánskeho národa ako ich potomkov. Najvýznamnej-
šie sa spredmetnila v monumente Národného his-
torického múzea na Skanderbegovom námestí. 

Jeho symetrickej fasáde obrátenej do námestia 
dominuje stredovo umiestnený vstup akcentova-
ný predsadeným stĺporadím podopierajúcim ku-
bus, ktorý vystupuje na horných dvoch podlažiach 
objektu a mierne prevyšuje atiku objektu. Horizon-
tálne orientovanú čelnú plochu tejto hmoty zdobí 
gigantická mozaika Shqipëria (Albánsko) s  fi gurál-
nymi motívmi, ktoré predstavujú syntetický prierez 
históriou albánskeho „ľudu a vlasti, od najskoršieho 
obdobia albánskeho národa a území;” cez „tvrdý boj 

proti zahraničným okupantom, ktorý prišli s  pom-
pou, ale odkradli sa v hanbe ... [až po] zhromaždenia 
Albáncov za svoju slobodu, ochranu jazyka, kultúry, 
národa a území.”27. 

Pri urbanistickom situovaní múzea sa opäť uplat-
nil princíp veľkorysého vyvýšeného predpolia pod-
porujúceho monumentálny účinok mierky budovy, 
ktorá opäť zmenila kompozičné vzťahy na námestí 
a  prevýšila dovtedajšiu dominantu – Dom kultúry. 
Namiesto pôvodného konceptu komplexu pozostá-
vajúceho z  niekoľkých samostatných objektov bola 
z  ideologických dôvodov zvolená kompaktná hmota 
s rozmermi 90 x 70 metrov, ako metaforické steles-
nenie národnej jednoty.

Vybudovanie Národného múzea znamenalo potla-
čenie architektonických upomienok na obdobie ta-
lianskeho vplyvu. Z  predpolia pred objektom preto 
bola odstránená „talianska” neorenesančná mestská 
radnica vybudovaná v medzivojnovom období podľa 
Di Faustovych plánov ako súčasť „námestia minis-
terstiev”. Jedinými historickými objektmi, ktoré na 
námestí ostali zachované po tomto období, sú hodi-
nová veža a mešita Et´them Bey, ako aj komplex mi-
nisterstiev z medzivojnového obdobia v južnej časti 
námestia. Táto intervencia, ktorou námestie dosta-
lo svoj defi nitívny tvar, znamenalo úplný rozpad pô-
vodného princípu oválneho námestia s hlavnou osou 
v severojužnom smere. Torzo komplexu ministerstiev 
sa stalo len rozšírením námestia, ktoré teraz zabe-
ralo už približne 4,5 ha a  bolo orientované výcho-
dozápadne. Pred múzeom bola po smrti Envera Ho-
džu umiestnená jeho socha orientovaná na východ 
– k Palácu kultúry a ku končiaru Dajti. Do začiatku 

Príklad budovy politickej reprezentácie zo Sovietskeho 
zväzu – vľavo Palác kongresov, Moskva (M. V. Posochin – 
Mndoiants – Ľvov – Kondratjev – Stamo – P. P. Shteller 
– Kočetov; 1961), vpravo Palác republiky v Minsku 
(1975 – 2001). Zdroj: http://static.panoramio.com/
photos/large/18550225.jpg a wikipedia.commons.org

Národné historické múzeum počas výstavby. 
Zdroj: Kleanth Dedi. The New National Historical 
Museum. In: New Albania 3, 1981, s. 12
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Pohľad na čelnú fasádu Národného historické múzea 
na Skanderbegovom námestí, v popredí parková úprava 
a zeleň vysadená po roku 2011. Foto: Marián Potočár, 2013

Pohľad na Skanderbegovo námestie 
na konci osemdesiatych rokov. 
Zdroj: Tirana. Poligrafi k. Tirana 1989 (obálka)

Analýza funkčno-prevádzkového využívania plôch 
na Skanderbegovom námestí, súčasný stav.

Skanderbegovo námestie

voľné plochy

budovy

vnútorné dvory budov

verejné inštitúcie

významné historické pamiatky

kultúrne inštitúcie

prechodné ubytovanie

bývanie a drobná komercia

verejné plochy zelene

automobilová doprava
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deväťdesiatych rokov sa zrodilo ešte niekoľko urba-
nistických štúdií na úpravy námestia, ktoré postupne 
stratilo všetky kompozičné kvality a premenilo sa na 
rozsiahlu amorfnú plochu. 

Posledným uceleným regulačným plánom mesta 
v období centrálne riadeného hospodárstva bol plán 
z roku 1985, ktorý mesto vnímal ako sebestačnú hos-
podársku jednotku – predobraz vtedajšieho hospo-
dárskeho a  politického modelu, zameraného na „... 
zmenšovanie ekonomických rozdielov medzi mes-
tom a vidiekom a medzi priemyslom a poľnohospo-
dárstvom, zvýšením zastúpenia robotníckej triedy ... 
a ďalšieho posilňovania obranyschopnosti vlasti“.28 

Počas celého obdobia diktatúry komunistickej stra-
ny sa v Tirane výstavba budov reprezentácie režimu 
sústredila takmer výhradne pozdĺž ústredného bul-
váru. Južnú časť bulváru v rokoch 1982 – 1986 ešte 
doplnil Kongresový palác (architekti K. Kolaneci, 
S. Bakallbashi, V. Bregu, A. Braho, H. Kisi a stavební 
inžinieri: K. Meka, K. Premti, N. Lako) a na mieste, 
kde ho pretína riečka Lana, pribudla ikonická budo-
va Múzea Envera Hodžu v tvare pyramídy (1988), 
ktorého spoluautorkou je jeho dcéra Pranvera Hodža 
(ďalší členovia autorského kolektívu: K. Kolaneci, 
P. Vaso a V. Bregu). Prepojenie medzi urbanisticko-
architektonickými stratégiami pôvodne scénografi c-
ky komponovaného bulváru a sebastrednými moder-
nistickými objektmi je sprostredkované rozsiahlymi 
predpoliami a zelenými plochami. Bulvár sa postup-
ne premenil na – v kontexte Tirany – disproporciálne 
monumentálny koridor, ktorého majestátny účinok 
bol v tomto období umocnený aj tým, že v meste ne-
existovala individuálna automobilová doprava. 

3 Tirana dnes – stručný záver
Po páde diktatúry komunistickej strany a následnej 
implózii centrálne riadeného ekonomického a  poli-
tického systému zanikli aj všetky prvky inštituciona-
lizovaného mestského plánovania. Predpolia pred 
monumentálnymi povojnovými stavbami, tak ako 
prakticky všetky nezastavané plochy v centre mesta, 
spontánne zabrali čierne stavby.29 Princíp legálneho 
súkromného vlastníctva bol obnovený až radikálnou 
intervenciou zo strany mestského zastupiteľstva po 
roku 2000. 

Monumentálne reprezentatívne budovy vybudova-
né v Tirane totalitnými režimami 20. storočia majú 

rozličné osudy. Niektoré slúžia svojmu pôvodnému 
účelu (Národné historické múzeum, Palác kultúry 
– v súčasnosti Národná opera, Múzeum moderného 
umenia, Polytechnická univerzita, komplex minis-
terstiev a  Národná banka) iné v  posledných rokoch 
nemali využitie a  ako skúšané dedičstvo totalitnej 
architektúry chátrajú (hotel Dajti). Múzeum Envera 
Hodžu (po páde režimu Medzinárodné stredisko) má 
ako „ikonická architektúra” pre spoločnosť zvláštnu 
symbolickú hodnotu. V roku 2011 jej hrozilo zbúra-
nie a nahradenie novou budovou parlamentu (Coop 
a Himmel(b)lau), čomu zabránila občianska iniciatí-
va za jej zachovanie. Skanderbegovo námestie bolo 
v roku 2008 predmetom medzinárodnej súťaže, kto-
rú vyhral belgický ateliér 51n4e s  návrhom založe-
ným na utlmovaní automobilovej dopravy a  negá-
cii zapustenia zelených plôch – návrhom ich úpravy 
do tvaru plytkej pyramídy, symbolicky vyzdvihujúcej 
chodcov – „obyčajných ľudí” – na úroveň verejných 
inštitúcií.

Od pádu socializmu počet obyvateľov Tirany vzrás-
tol z približne 250 000 na viac ako 500 000 v rám-
ci vnútorného mesta (hoci reálny počet obyvateľov 
je pravdepodobne podstatne vyšší) a viac ako milión 
obyvateľov v rámci metropolitnej oblasti. Na rozdiel 
od iných postsocialistických miest, ako napríklad 
Bratislava, stojí aktuálne pred výzvami zvládnutia 
explozívneho nárastu obyvateľstva pri akútne zlom 
stave technickej infraštruktúry a  verejnej dopravy 
(v meste v súčasnosti neexistuje verejná koľajová do-
prava či kanalizácia s pitnou vodou). Popri vážnych 
a pretrvávajúcich sociálnych problémoch sa však, zdá 
sa, vďaka ojedinelej dynamike, má Tirana pred sebou 
možnosti vitálneho a  inšpiratívneho vývoja. A  spô-
sob vyrovnania sa s  „totalitnou architektúrou” ako 
osobitým kultúrnym dedičstvom bude jeden z urču-
júcich faktorov jej budúcej podoby.

Príspevok vznikol s podporou grantu STU „Prog-
ram na podporu mladých výskumníkov“.

Pohľad na Skanderbegovo námestie a ústredný bulvár 
pred nástupom osobnej automobilovej dopravy 
v deväťdesiatych rokoch. 
Zdroj: http://www.fl ickr.com/photos/44425842@
N00/8318348904/sizes/z/in/set-72157621408978727

Pohľad na Skanderbegovo námestie v deväťdesiatych 
rokoch a „stopy” po pamätníku Envera Hodžu, 
v pozadí budova Paláca kultúry/Národnej opery, 
mešita Et’hem Bey, hodinová veža a končiar Dajti. 
Zdroj: http://www.fl ickr.com/photos/44425842@
N00/8318348904/sizes/z/in/set-72157621408978727/
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