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Úvodom

Žilina vo svojej bohatej histórii mala vždy 
svojich historikov, glosátorov a obdivovateľov.
Má ich aj dnes a bude ich mať zaiste aj v budúc
nosti. Jej prirodzený uzol dopravný, obchodný,prie
myselný, ako aj vzdelanostný ju predurčuje na pop
redné méetti v našej Slovenskej socialistickej re
publike.

Medzi takýchto obdivovateľov "svojej rodnej" 
patrí aj žilinský rodák, spisovateľ a básnik Ján 
Frátrik, ktorý v umeleckej reportáži Krajšie mes
to Žilina., /uverejnená v Slovenských pohľadoch 
č,5/1984/ vyznáva sa z lásky k tomuto mestu, pri
čom zachytáva jeho pulz cez všetky slávne i nesláv
ne obdobia toľko skúšanej historie.

Nakoľko táto reportáž / i keď vo svojej skráte
nej forme/ si našla nevšedný ohlas u občanov Žili
ny, rozhodli sme sa ju vydať, a to v jej pôvodnom 
a neskrátenom znení.

Predkladáme Vára publikáciu o Žiline s tým, 
aby ste sa aspoň úchytkom dostali k jej histórii 
ako aj k jej súčasnosti. Nech úprimné slová básnika 
v tejto oslavnej básni v próze napĺňajú Vaše srd
cia ešte väčšou láskou k svojmu me3tu, k domovine, 
k našej krásnej vlasti.



Utíšte mi srdce,
pozhášajte svetlá,
zastavte epidémiu slov,
aby som počul toto mesto kvitnúť,
aby som cdpeôatil hľbky mramorových nádher,
aby som ostal večným dychom pred vchodom do lásky.
Žilina je spev, Žilina je túžba,
strieborná báseň utiera nociam slzy,
lebo aj kameňovanie hviezd už stíchlo nad Dubňom,
keď ruky zažali sa od kvetov.
A mesto moje zapustené do živičných ciest 
v troch vodách umýva si svoje samoty.

Ján Frátrik: Kamenný vzdych
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Krajšie mesto Žilina 
než Uhorská krajina ..

A bolo hlučno, spevu jeden cez druhého. Huča
lo a ozývalo sa to v rohu laubní vo vinárni u Koh- 
na. Ale aj tá už dávno zvetrala a dnes tam predá
vajú zákusky a zmrzlinu - bez spevu, bez štrngania. 
Ako len vzdych převanul čas do záhybov, kde sa ukla
dajú spomienky, aby tieto znova a znova ožívali, 
vždy v mnohých farbách zavše iných až napokon len 
kedy-tedy sa vynárajú pri veselých stoloch v druž
nom hovore, aby tí mladší si spresnili predstavy 
o starom meste. A potom to zas hučí ako vtedy ..

Teda Žilina.Moja rodné, moje mesto popretká
vané desiatkami uličiek a medzierok, kde kedysi pou
ličné plynovky a petrolejky kreslili fantastické 
siluety a tiene ponad hrbolaté kamene mačacích hláv. 
Pod nohy sa ti pance to minulé s prítomným, aj by 
si čosi chcel a zrazu sa ti pero zasekne, lebo celý 
príval dojmov, citov a spomienok sa valí na teba 
a vtedy závidíš Stárkovi, Geromettovi, Lombardinimu
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aj Medňanskému, čo osvetlili Žilinu v takých žia
rivých lúčoch, že vlastne si len ozvenou, iba tým 
vzdychom, čo sa ti prihovára z takej diaľky. A keá 
mi ešte zacvenia vety Ivana Machalu z Mslebnej ces
ty hore Váhom a Medň&nského Putovanie dolu Váhom 
a ďalších, vtedy si nevdojak uvedomujem, že o toto 
mesto je neustále živý záujem, zohralo v minulos
ti dôležitú úlohu, hrá ju aj v prítomnosti a má 
sršetky predpoklady aj pre budúcnosť. Je akoby do
pravná os, križovatka na všetky strany, nepredarmo 
nazývali ho uzlom. Je rozvodím troch veľkých riek 
Záhu, Kysuce a Rajčianky /kedysi Žilinky/. Nerád by 
som vynechal aj Všivák, potok tečúci od Bôrika. Dos
tal priezvisko z Čias prvej svetovej vojny, kedy sa 
f ňom odvšivovali vojaci vracajúci sa z frontu.

Žilina bola dôležitým záchytným.strediskom, 
/odná, železničná a cestná križovatka ju predurči
li pre centrum obchodu, hospodárstva, priemyslu 
i tým aj kultúry. Každý tento úsek vibruje v tebe, 
caždý múr, ulica, kút by vedel rozprávať o minulos
ti a nielen o nej. Všetko sa mi to vlieva do laby» 
'intu pamati a zrazu cítim, ako ťažko sa mi doluje 
r útrobách tohto mesta, ktoré sa ti ustavične pri-
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hovára, kde "cudzincami nikdy nie sme..*' Ach, ako 
sa ťa zmocniť, ako si ťa nahrať, aby som z teba 
neurobil ddjepis, ani zemepis, ba ani len sprie
vodcu a biografiu všetkých tých, ktorým si vošla 
do krvi a do osudu. Ak som tvoje deje, pulzovanie, 
slávu i pád, radosť i žiaľ aspoň úchytkom vložil 
do Kamenného vzdychu - bol to iba šum a tiché za
dumanie nad tým, čo čas odvial. A veru aj mal čo 
z osídlenia už v paleolite*. Zvyšky žiarového pohre
biska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a to 
to na Žefranici v okolí cintorína, ha Studničkách 
a najnovšie na Frambore odkrývali stopy sídliska 
púchovskej kultúry, cvengli tu archeologické loka
lity z obdobia Veľkej Moravy - nečudo, ža sa Žilina 
delila na starú a novú, pričom stará sa tiahla až 
po kamenné terasy - aj tie sa zosuli - oproti býva
lému Katolíckemu domu, teraz časť Vysokej školy dop
ravnej. V neďalekých priestoroch sa dnes už vypína 
moderná stavba Podnik výpočtobej techniky. Akoby se
mafor, ktorý si koketuje s miestnymi autobusmi č.4 
a č«9»čo sa ženú na Novú Žilinu cez "rajeckú štreku" 
popod estakádu do Strážova a do Žilinskej Lehoty, 
ktorú Žilinci nazývajú Cortina. Hovorím Žilinci,le-



bo už je v Žiline tak, kto sa tu narodil je Žilinec, 
kto sa sem prisťahoval - Žilinčan. A tak Nová Žili
na splynula načisto so starou, lebo nové sú už síd
liská Hliny, Vlčince a najnovšie Solinky. Domy a do
my, ulice a ulioe, paneláky, vežiaky, bloky - to čo 
bolo včera nové o pár dní je už staré. Ťažko ti prí
de aj zorientovať sa. Pravda aj si mnohí návštevníci, 
najmá z iných miest zabedákajú, vraj sa ťažko vyz
nať na Vlčincoch. Aj orientačný plán na paneli neuv- 
ládzeš očami. A Čo večer pri sliepňajúcom svetle !
Ale všetko má svoj čas. A podchvíľou vždy čosi pri
budne. Raz zelovoc, inokedy zédeeška, tu pavilón, 
chystá sa dokončenie Domu dôchodcov. Žeriavy, bág- 
re, osadzovanie rámov, povely, všetko má svoj vnú
torný rytmus. Od rána do večera, ba aj v noci.

Akoby v-slalome rútia sa desiatky autobusov 
hore aj dolu, sem i tam. Autobusové zastávky, keď 
aspoň nachvíľu postojíš a poobzeráš sa po okoli
tom svete. Automat na cestovné lístky a jeho magic
ké zelené oko akoby bí počítalo svojich cestujú
cich, ktorí sa hrnú k novinovým stánkom, aby ešte 
obsiahli svoj obľúbený denník, týždenník, lebo mož-
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no o desať minút ho už nedostanú. A v piatok? To 
je boj o Smer na nedeľu, Smenú na nedeľu, Televí
ziu. . Zavše sa spoza chrbta ozve: A prečo už nemá
te? Komu to odkladáte .. Všetko to zapadne do vra
vy a virvaru prichádzajúcich a odchádzajúcich dos
lova nadžganých autobusov. Každý sa kdesi ponáhľa. 
Ale čas nepostojí, všetko to riadi ustavičný kolo
beh života, ten pestrý a dravý prúd večného svet
la našej krásnej modrej planéty. V tejto chvíli 
zacnie sa ti po starej Žiline, po jej historickom 
jadre, kde sa tak dobre kráča z podsiení na pod- 
siene a kde sa ťa dotýka nevysloviteľný závan zaš
lých čias. Tu kdesi začína sa história dnes tre
tieho najväčšieho mesta Slovenskej socialistickej 
republiky. . !• .

Prvé listinné zmienky o Žiline sa objavujú 
roku 1208, kde sa Žilina spomína ako "terra Seli- 
nan" - Žiliňany. Ide o pôvod slovanský a to od rie
ky Žilinka. Pravda sú aj iné verzie o jej pôvode. 
Jedna je od ."riečnych žíl" - ba aj od Šilingov,kto
rí boli pôvodu germánskeho. A tak celá stupnica 
názvov ako Sylna, .-Zelena, ZBldvar, Selina, Sélina,
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otvárajú Žilinskú knihu, najvýznamnejšiu právnu 
a jazykovú pamiatku Slovenska z roku 1378-1561. 
Zápisy právnych konaní a živé hovorová reč neraz 
udivujú a formujú názor o sebavedomí mešťanov. Ale 
história vedno s prítomnosťou má aj iné priestory.. 
Žilinský rínok, štvorcový, z ktorého papršlekovito 
vychádzajú uličky do štyroch strán s renezančnými 
typickými domami, ale ktoré celkom neodolali tla
ku modernizácie architektúry. A práve ona porušila 
vzácnu jednoliatosť archaického pulzu a vyvolala 
nejednu polemiku. Staré radnica - kedysi verný 
strážca a ochranca zákona, kde toľko toho sa skle
nulo pod oblúkom času. Vzácna klenotnica Žiliny 
- po rekonštrukcii otvorená v septembri 1977 - pl
ným dúškom naberá si z prítomnosti. Kým v dolnej 
časti udivuje malá obradná sieň pre uvítanie novo
narodených občanov ako aj oslavy pracovných úspe
chov a jubileí, v hornej časti nás víta veľká ob
radná sieň s priľahlými miestnosťami. Gobelíny, 
pla.stiky, umelecké fotografie ,karneň, drevo s vý
javmi zo slovanského života, folianty Žilinských 
mestských listín - všade výtvarný výraz, ktorý to
muto pompéznemu stánku vdýchli L.Fulla, D.Beráková,
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K.Baron, L.Rapoš, I.Jakes, J.Boháč, a ruky majst
rov umeleckých remesiel. Ako by bolo dobre odniesť 
si nejaký bulletin-prospekt. Možno raz i to bude.
Ho zatiaľ si odnášame tichú spomienku a trvalý zá
žitok a ešte väčšiu lásku a úctu k mestu, k jeho 
histórii, ktorá sa tu snúbi so živou prítomnosťou. 
Tiché tremolo píšťalového organu vyprevádza novú 
manželskú dvojicu a po nej ďalšiu a ďalšiu, lebo 
vo veľkej obradnej miestnosti sa konajú sobáše va
ri každú sobotu. Pravda, dnes už podľa poradovníka, 
preto je vždy v sobotu od obeda na rínku tak rušno 
-. svadobníci často s muzikou sa prihrnú na vyzdobe
ných autách alebo autobusoch na svadobné obrady .. 
Cingáčik z radničnej veže už načisto zmĺkol, už 
fteodprevádza odsúdencov, ktorí neraz tiahli k Ši
beniciam - veď Žilina mala hrdelné právo.a svojho 
kata. Aj mece dávno obschli z krvi a pod sklom sú 
už iba inventárnym číslom. Keby tak všetky zbrane 
tejto planéty! A čo blízka Burianova medzierka? 
Široká na upaženie, ktorá spájala rínok s vežami, 
farským kostolom a chlapčenskou školou, je dnes 
už viac ulicou so širokým prechodom, kde sa aj au
to obráti. Cez ňu si občania skracujú cestu z ná-
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mestia do Prioru za nákupmi a skoro si ani neuve
domujú pamatnú tabuľu /zasadenú na budove bývalého 
Obchodného grémia, potom ekonomickej školy, dnes 
Športprojekty/, ktorá pripomína žilinského rodáka, 
pedagóga, filológa a lexikografa Petra Tvrdého.Len 
pár krokov od radnice a už sa ti prihovára budova 
MsNV. Práve jej sa dostalo tej architektonickej 
"modernity."

Mestský národný výbor - ústredné stredisko, 
kde sa dávajú základy budovateľskému programu mes-< 
ta, aby sa z neho vytvoril krásny náš domov priemy
selne hospodársky obchodne kultúrne technicky doko
nale vybavené centrum severozápadného Slovenska .
S akým zanietením hovorí podpredseda MsNV Milan 
Bačiak o veľkých plánoch budúcej Veľkej Žiliny J 
Prvý revolučný miestny národný výbor v Žiline bol 
ustanovený dňa 10.apríla 1945 hneď po našom oslo
bodení a prevzal celú moc v meste. Tento výbor bol 
zvolený v úradovni č.27 Finančného paláca /budovy, 
v ktorej sídlil Krajský národný výbor 1949-1960 
a t.č.Okresný národný výbor/. Revolučný výbor or
ganizoval zásobovanie, zaisťoval zásoby, postaral 
sa o dopravné prostriedky, veď cestná a železnič-
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ná doprava, mosty, tuhely a zväčša aj podniky 
boli nepriateľom pred odchodom zničené. Vypuk
nutie epidemie hrozilo na každom kroku. Tisíc
ky a tisícky repatriantov sa vracali do svojich 
domovov, vyše 70.000 občanov bolo treba stravo
vať, ošatiť, ubytovať, dezinfikovať a dopraviť 
do ich bydlísk. Do Žiliny sa schodili zo všet
kých strán, ulicami mesta^polomŕtvi sa potácali 
nešťastníci vracajúci sa z koncentračných tábo
rov a mučiarní, vychudnutí, chorí. Tu ukázali 
občania Žiliny svoje láskavé a dobrotivé srdcia.

Začali sa odstraňovať ťažké následky vojny. 
Organizovali sa dobrovoľné brigády, vynášali ru
moviská, upravovali trate, mosty, tunely - všét™ 
ko smerovalo k obnove normálneho života. Po voj
ne nastal obrovský rozmach upriamený na výstavbu 
"veľkej Žiliny." Nebolo úseku, kde by sa neklád
li veľké ciele. S prudkou a nebývalou výstavbou 
bytov a domov nastal i veľký problém s vodou.
Prvý vodovod v Turskej doline /1907-1908-121/sec/ 
už nestačil. Bolo treba zachytiť ďalšie prame
ne v Turskej doline a to Jančová 2 pramene, Zlo-
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Čedoku alebo Tatratouru. Domy v historickom jad
re mesta, teda okolo námestia, pochádzajú zo 16 
-18 storočia. Okná nie sú rovnaké ani počtom ani 
tvarom. Kde bývali bohatí mešťania bolo 5-7 okien, 
no boli aj domy s dvoma oknami. A práve pod okna
mi bohatých mešťanov, kde dom o dom sa leskli ob
chody, vytváralo sa "žilinské korzo" známe širo
ko ďaleko. Stovky a stovky mladých i starých sa 
tu zoznamovali, obchodníci uzatvárali obchody, 
dievčatá vynášali najnovšiu modu - slovom tu hý
rilo mesto či už za pekného počasia alebo pod 
podlubiami za dažďa a snehu. Ale aj korzo malo 
svoju hierarchiu-a triednosť. Na náprotivnej stra
ne bolo už menej vravy. Tu sa prechádzali slúžky 
a vojaci z miestnej posádky a chudobné dvojice, 
ktorým sa šťastie zvačša obracalo chrbtom a ktorým 
sa mesto neraz stalo prepadliskom biedy a utrpe
nia.

Tu v rade domov je bývalý mestský dom, nes
kôr sekretariát FRTJ, kde sa 9.novembra 1924 ko
nalo usť'vujúce zhromaždenie družstva Interhelpo. 
Dnes na budove je pamatná doska pripomínajúca 
pokrokového bojovníka Ľudovíta Raucha. Na tomto
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v Radničnej ulici.. Á nielen Privilégium. Žilins
ká synoda z roku 1610 sa zapisuje zlatými písme
nami do histórie Žiliny. Jej uznesenia položili 
pevné základy organizácie evanjelickej cirkvi nie 
len na Slovensku, ale v celom Uhorsku. Všetci tra 
ja superintendenti:..boli vtedy Slováci.

Oproti MsNV upúta pozornosť Panský dom - 
najrozsiahlejšia budova so siedmimi oknami pre
sahujúca až do Priečne-j ulice. Kaviareň, zábavy, 
hudba, divadlá. Veľká sála, dejisko nejednej výz
namnej udalosti. Tu sa často stretali martinskí 
vlastenci so žilinskými. Pri jednom z takýchto po 
sedení žilinská Marína Oblidaličová recitovala 
spamäti celú Sládkovičovu Marínu. Bol to nezabud
nuteľný zážitok pre mladého baťka Skultétyho. Vo 
veľkej sále hrávali žilinskí ochotníci divadlá, 
napr.9.januára 1879 hru Samopašník v obsadení: 
Anton Oblidalovič, Matilda Ševčíkova, Milina Peť- 
ková, Alexander Lombardini, Štefan Peťko, Marína 
Oblidaličová, Móric Kropáči.. Na múroch Panského 
domu čítaš z pamätnej dosky: Dňa 14.3.1920 sa tu 
konala zjednocovacia konferencia maďarského a ne
meckého proletariátu na Slovensku s českoslovens-

r-
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kým robotníckym hnutím. Aj v prelomových časoch 
Žilina zohrala významnú úlohu. Dňa 12.12.1918 sa 
stáva dočasne hlavným mestom Slovenska. Pamätná 
doska s reliéfom na budove bývalej Slovenskej ban
ky /teraz ONV-odbor kultúry/ pripomína miesto, 
kde sídlila prvá slovenská vláda.

Ulička po uličke každá akoby chcela o sebe 
povedať a pripomenúť odviaty svoj čas. Veď ešte 
tu hľa nedávno v kováčni u Žideka podkúvali kone, 
mechami dúchali do ohniska, kone erdžali, nákovy 
zvonili v 2/4 takte a všetko je to už v hmlovine, 
ako by si šibol zázračným prútikom a objaví sa ti 
celkom iný svet. Hovorili tomu Na Bráne a veru tu 
aj vyberali mytné, priekopa, padací most, stráže, 
opevnenia. Tu kedysi pred tristo rokmi až po 19. \
storočie šušťali cechové artikuly, cvengli zvolá- 
vacie tabuľky /obsielky/ cechov kováčov, hrnčia
rov, zámočníkov, klobučníkov, puškárov, súkenní
kov, čižmárov, mlynárov, sladovníkov.. Žilinské 
pivo bolo vychýrené, sám pnlatín Juraj Thurzo pro
sil r.1658 Žilincov, aby mu poslali 300 vedier 
/urna/ piva. Dnes ho Žilina dováža a celé karava
ny pivárov putujú za "staropramenom" až do Strá-
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ž ova. Čas odvial aj cechy, a už len uličky ako 
Pivovarská, Pernikárska, Mydlárska pripomínajú 

Žilinu ako najstaršie stredisko remeselnej výro
by na strednom Považí. Do nenávratna sa zosypali 

múry a deje v priestoroch Brány. Dnes tu stojí 
reprezentačná budova Štátnej banky. Samý mramor, 

dvere samočinne sa otvárajúce na systém fotobunky, 

sklo, jemný kov, kryštál. Ako v rozprávke. A prá
ve na prechode zo starej časti do novej prechád
zaš okolo Babuškovskej budovy, v ktorej ordinoval 
osobný lekár L.N.Tolstého Dr.Makovický, po ňom Dr. 
Ivan Hálek, obidvaja známi kulturní a osvetoví pra

covníci. A veru by tu aj dnes poblúdili, darmo by 
hľadali vyhňu, Kurací rínok, kde sa tak rezolútne 

robotníci domáhali svojich práv. Do prepadliska 
dejín prepadli sa kroky žandárov a četníkov,keď 
s bajonetmi rozháňali zhromaždenia. Tmavé uličky 

zbiehajúce sa ako prítoky potokov načisto zvetrali 
a dolu Čepieľom sa spúšťa krásna vydláždená a vys
vietená cesta. Detský džavot novej škôlky zobral 

útokom prítmie a vysvietil celú časť novým dychom. 
Už len v záhrade osamelý kríž nad zbytkami opev
nenia pripomína kus starej Žiliny okolo Pivovars

kí
Ut A. c

OH

ernoiáka 47
77 Žilina
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kej, cez ktorú sa valilo koryto Váhu, kde na Ada- 
micovskom sa pribíjali plte s vahanmi soli. A mes
to rastie ako z vody. Obrovské premeny menia tvár 
mojej rodnej, pribúdajú nové a nové byty, kde stá
lo desať domov,dnes sú tam paneláky a celé bloky 
a býva v nich viac ako sto rodín. Ak Žilina mala 
po skončení druhej svetovej vojny 20.000 obývate-- 
ľov, koncom roku 1975 už vyše 60.000 a roku 1983 
88.000.

Najväčšie a vari aj najstaršie podniky Súken- 
ka /teraz Slovena/, Chemická-Hungária /dnes Považs
ké chemické závody/, Celulózka /Chemicelulóza/ a 
Térovka /dnes Drevoindustria/ prijali do svojho 
súručenstva nové priemyselné podniky, a to : Závo- 
dy na výrobu valivých ložísk /ZVL/, závod Stredo
slovenských tehelní, Makytu, Váhostav, Pozemné 
stavby, Doprastav, Oceľové konštrukcie.. Na všetky 
strany zo zeme dvíhajú"sa obrysy nových a nových 
závodov, podnikov, v hemisférach mozgu ti búšia 
všetkými kanálikmi stavby, stroje, výroba. Kam si 
chodil do Bôrika a Chrasti na tiché prechádzky 
alebo guláš-party k čižovému jarku - tam sú areály 
Vysokej školy dopravy a spojov a Výskumného ústavu
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každý podnik má svoju históriu, má svoje jubileá, 
je akoby samostatnou kronikou, do ktorej čas kali
graficky vtláča riadok po riadku na trvalú pamäť.
Ani veriť sa ti nechce, že Technické služby me3ta 
Žiliny pred dvoma rokmi už oslávili dve desaťro
čia. Pracovníci na úseku sady a parky zabezpeču -

*

jú pravidelnú údržbu zelene v parkoch a na sídlis
kách, aby sa nám lepšie dýchalo a žilo. A veru ťa 
aj neraz zamrazí, keď sa dočítaš, ako nespratníci 
polámali stromky, vytrhali ruže a okrasné kríky.
Ba opovážia sa kradnúť kvety aj na cintorínoch.
Koľko ešte úsilia treba vynaložiť, aby sa človek 
naučil milovať svoje okolie, aby ho chránil a zve
ľaďoval na slávu a ozdobu svojho mesta .. Ale Žili
nu máš najlepšie prechádzať peši. Záber za záberom 
a rozvíja sa ti scenár na film. Len kde ho premiet
nuť, v ktorom blízkom kine? Grand Bio Universum už 
nepremieta, Bio Humanitas dávno zanikol. Tak už len 
Úsvit /dnes po rekonštrukcii panoramatické kino/ 
kedysi Sokolovňa, telovýchovné a kultúrne centrum 
príslušníkov Sokola, ktorí sa zväčša grupovali z 
občanov českej národnosti. PLeliéf na budove od prof. 
Šmilauera, ktorý tu pôsobil na reálke, pripomína pa-
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miatku padlých legionárov zo Žilirtý a okolia.Hád
zanárske ihrisko a telocvičňa slúžia dnes "ŕatran- 
com". Na II.poschodí kina sú klubovne a úradovne r r\** 
Slovana Malá Fatra. Na prízemí dobre padne posedí h i 
dieť si s Jánom Lenčom, spôlurodákom, správcom ki
na, ktorý sa vyznáva z lásky k Žiline a ktorá ho 
literárne aj stále znepokojuje.

A dych vzdelanosti aj v týchto miestach preb- 
leskáva a vytvára si nové priestory mimo historic
kého jadra. Stredná priemyselná škola stavebná 
/1960/, Stredná ekonomická škola /1961/, Jazyková 
škola / v novej budove od roku 1974/ a Gymnázium.
V jeho múroch sa vystriedali : takaer-.všotky fc$ypy 
škôl súvisiace so zmenami. Medzi jazykovou školou 
a Gymnáziom - kde sa kedysi vynímala hlavná rene- 
zančná brána - dnes bočný vchod a už bez tejto 
brány - vstupujeme do cintorína, ktorý si Žilin- 
ci podelili na starý a nový. Ale už tak či onak, 
cintorín je akoby druhá tvár mesta. Tu t dávnych 
časoch starí richtári skladali richtárstvo a noví 
zas sľub vždy na Jura. Neďaleko kaplnky bol aj hrob 
A.Lombardiniho. Ostali len pováľané hnedé kamene, 
žiaľ, aj tie sa kdesi podeli, hrob sa prepadol a
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dne8 márne hľadáš, kde asi leží Lombardini, ktorý 

svojím Stručným dejepisom slobodného mesta Žiliny
i /

a Plutarchom sa natrvalo zapísal do historie tohto 

mesta. Na druhej strane cintorínskej cesty je v 

dobrom stave hrob Doroty Hálkovej /Horáčkovej/,mat
ky dr.Ivana Hálka, ženy českého básnika Vítězslava 

Hálka. A čítaš meno po mene a všetci sa ťá tak do
týkali: Belo Letz, Štefan Letz, Ján Kovalík-Ústians- 
ký, Anton Šichman-Petrovský, Laco Xrvay, Anton Gerža, 
Juraj Váh, Jozef Jurzet, Ferko Spáni, Fedor Ruppeldt. 

Na hlavnom priestranstve nového cintorína belie sa 
rad rovnakých hrob.ov partizánov, ktorí obetovali ži

vot v SNP 1944, v blízkosti hrob a busta politického 

bojovníka Antona Sedláčka, ktorého fašisti verejne 

popravili v Žiline 15.novembra 1944. Cintorín,cinto
rín, záhradka zelená.. A hrob za hrobom a doslova 

hrob na hrobe. A keď aj boli nejaké uličky, precho
dy, všade sa pochovávalo, a tak nie nadarmo ľudia 
hundrú a vyslovujú nespokojnosť. Chodia si jeden dru
hému po hroboch. Kdeže sa podel cit pre úpravu, sú

lad, architektúru! A tak už dlhší čas ozýva sa prob
lém "cintorín". A ten žilinský kedysi bol pojmom a
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európskou raritou. Na západnej strane vo vyrovna
ných radoch s pamätníkom uprostred skvel sa vojens
ký cintorín, kde boli uložené telá vojakov z 1.svě
tově j vojny počtom asi 1.600. Mrtvi z mnohých zemí 
a mnohých vyznaní. Cintorín mal na starosti plk.Jo
zef Čermák. Aká len škoda, že tento "sad pokoja a 
mieru" sa zlikvidoval! A tak až výstavba diaľnice, 
estakády zavŕšila dlhoročný problém. Tisícky áut 
prehrmia okplo hrobovej tíšiny, z ktorej mnohé hro
by museli sa preniesť na Hradisko, kde sa buduje 
nový cintorín s dlhoročnou perspektívou a kde sa už 
aj pochováva. Dom smútku a Krematórium budú ďalší
mi dominantami Žiliny. Tento cintorín žiaľ ešte ne
prirástol Žilinčanom k srdcu. Hádam, že je vzdiale*-, 
ný, že je za mestom.. Ale čo je dnes za mestom? Mož
no o pár rokov bude tam nové jadro nových sídlisk. 
Ale keď sme už pri cintorínoch nemožno nespomenúť 
Židovský cintorín, očitého svedka brutálnych vrážd 
z 2.svetovej vojny, keď Gestapo strieľalo do tyla 
pokrokových bojovníkov a partizánov,Telá hádzali 
do Szélovskej krypty. Ale každá tma sa rozvidní.Po 
vojne tieto zločiny boli objavené a telá zavražde-
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ných sa identifikovali a s pompou pochovávali.

A koľko je takýchto a ďalších hrobov a koľko eš

te neobjavených. Na všetky tieto obete nás upa- 

matávajú hroby aj v Žilinskej Chrasti a na cinto

ríne Červenej armády na Bôriku.

No dych vzdelanosti ešte nás odvieva k sta

rej budove spred 1.svetovej, a to k Čs.štátnej 

reálke Jána Palárika /teraz Vysokej školy dopra

vy a spojov-VŠDS/. Je zaujímavé, že práve na tej

to škole, kde bol hlavný predmet-matematika a des- 

kriptíva, vyrástli básnici a spisovatelia J.Palá- 

rik, B.Letz /neskôr profesor na tejto škole/,Ján 

Kostra, Š.A.Brezány, J.Broďány, J.Frátra1:, M.Pro- 

cházka, M.Ferko, V.Ferko, Š.Kýška, A.Bagin, J.Len- 

čo, Ĺ.Feldek.. alebo športovci v ľahkéj atletike, 

o čo sa veľmi pričiňoval známy prof.Eduard Adamko. 

V športových zápoleniach sa akosi Žiline teraz ne

darí. Hokej od mantinelu k mantinelu, bez bodov aj 

bez výsledkov. A futbal? Od zápasu k zápasu strie

davo oblačno.Boj o záchranu v lige je už tradičný. 

A tak sa vraciaš k starej láske k turistike. Aj 

sme sa poniektorí namolestovali, kým sme dali doh-
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romady publikáciu Storočnica žilinskej turistiky 
/má vyjsť na budúci rok/. Koľko lásky, obetavosti 
a húževnatosti a stačí ti jedno sobotňajšie novem- 
brové odpoludnie, aby sa ti aj turistika "prihovo
rila”. Stihli sme niekoľkí krátku túru do Vratnej. 
Zima už poriadne štípala, ostrý severák šľahal do 
tváre. Snehu pomenej. Dobre unavení prídeme po tú- 
re na Prislop do "skleníka" aspoň na teplý čaj.Hre
jivý pocit z modernej reštaurácie už vopred prúdi 
až k prstom na nohách. Víta nás malá cedulka: Je 
zatvorené. Obslúži vás chata pod Sokolím. Traver- 
zom prechádzame na chatu. Môžeme dostať trochu ča
ju alebo kávy? Veru nie! Dnes tu máme svadbu a ved
ľa je škola prírody. Tak nemôžeme? Nie! Piati smut
no odchádzame. Severák páli, Rozsutce nás vyprevád
zajú dolu do doliny. Nevľúdnosť ostrejšie bičuje 
zvnútra. A potom aa ti vybaví aj to, ako niekoľkí 
z nás tu kopali a budovali základy tohto turistic
kého stánku, ktorý sa ti obracia chrbtom. Komu te
da slúži? Ako dobre, že to už máme za 3ebou. Možno 
v iné dni sa nám bude vodiť lepšie. Možno.

Telocvičných jednôt v Žiline je neúrekom.Sko
ro pri každom závode. A tých odborov! Lyžiarsky,
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turistický, ping-pongový, strelecký, horolezecký, 
volejbalový, hokejový, cyklistický.. Stačí sa ti 
pozrieť na námestie, kde takmer na každom pilieri 
podlubia výkladné skrinky telocvičných jednôt si 
ťa podmaňujú a fascinujú. Čítaš a čítaš: TJ Stavbár, 
TJ. Slovan Malá Fatra, Slovenský zváz ochrancov prí
rody a krajiny.-ZO Žilina, JAMES -hor cl e z e aký oddiel 
TJ ZVL Žilina, ZO Zväzarn. Žilinský šport gravituje 
zvacsa dc TJ ZVL. Významné postavenie majú aj jed
noty: Slávia VSD, spomínaný Slovan Malá Fatra,Dukla, 
Žilina, Stavbár, Lokomotíva, Červená nviezda,Elekt~ 
rovod a Drevoimpregna,. V roku 1974 započalo sa s 
výstavbou Štadióna SNP vedľa Krytej plavárno. Ma se 
dohotoviť v r,1935. A tak športový život v Žiline 
bude mať ďalšiu možnosť pripnúť nejednu vzácnu medai
lu do svojej histórie. Čo všetko sa ti ešte ponúka 
pod pero,Ponáhľaš sa k autobusom. Už aj večere hodne 
pokročil. Cestovné poriadky sú drobulinké a ešte aj 
akoby náročky vo tme, teda od svetla /také sú skoro 
všetky/, a tak štartuješ naverímboha, ešte sa mihnú 
medzi panelákmi dvaja-traja bežci v teplákoch, za ni-

V

mi ďalší. Trénujú? Alebo odtučňovacia kúra? Z telocvi- 
čien do prírody - z prírody do telocviční..
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O kultúrny pohyb v Žiline nebola nikdy núdza. 

Divadlá, prednášky, koncerty, literárne "pondelky", 

spevokoly - to všetko naplno žilo s nadšencami-ochot- 

níkmi a s nimi celé rodiny a celé mesto. A tak divad

lo«. Celá záľaha krúžkov: FRTJ - Kollár - Hviezdoslav

- Katolícky dom s Národným divadlom - Dom požiarni

kov - Útulňa.. Akože nespomenúť Tona íuriníka, Miku

láša Deanku.. Rudka Justus;?., neúnavného Ivana Jančeka, 

Karola Baláža, Jaroslava Cimbalika, keď sa nadšene 

nacvičovalo v l.udovej scéne mosta Žiliny v Kultúrnom 

dome, ako ho aj nazývali "Rprezentačný dom". Ale 

Žilinčania odjakživa prisahali vernosť operete. Tá

tu má aj bohatú tradíciu - Trpákovci, Schwingerovci, 

Srnka, Goldstein a ďalší. Tí všetci položili pevné 

z f-klad y pro umenie Täiie. Roku 1949 dostáva Žilina 

Krajové divadlo pracujúcich, premenované neskôr na 

Divadlo P.Jilemnického. Po jeho zrušení roku 1966 sa 

utvorilo detašované pracovisko súboru SNP v Martine

- /dnes Mestské divadlo/. Pravda, tento trend obča

nia i dnes ťažko nesú a mnohí len snívajú o návrate 

stáleho profesionálneho divadla do Žiliny. S diva

delným životom Žiliny sú späté mená : J.Halama, Čel- 

ková-Iíegerová, Kotršová-Pálková, Ružičková-Horňéková,
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V.Blaho, A.Šulík, G.Legéň.. No divadelný život sa 
neustále prebíjal a razil si cestu. S umeleckou 
Žilinou sú zviazané mená.národného umelca Štefana 
Králika, G.Beňačkovej, Á.Gýmerského, A.Hegerlíko-- 
vej, J.Štěpánkovéj, 0,Hlaváčka, A.Mrvečku .. Agil
ný divadelník Ján Lukašík zorganizoval súbor pri 
PKO "Dramatickú scénu PKO", kde hrali manželia Hr- 
dovci, G.Kiššová, Oto Schindler a Tomáš Rosický, 
teraz režizér, ktorý založil Divadlo pre deti a mlá
dež Maják /Spoločenský pavilón na Hlinách VI./,keď 
už jestvovalo Divadlo malých javiskových foriem /ma
lé javiskové konvergencie/"Ma-já-k", o ktoré sa spr
vu zaslúžili L.Gabriel a P.Hejhal. Aj tu sa grupu
je nová divadelná generácia - I.V.Kopal, J.Kopalo- 
vá, M.Buricová, M.Pecko.. V súčasnosti pestrú a bo
hatú činnosť vykazuje Divadielko na Hlinách v Dome 
odborov. Toto chce byť vo svojom programe divadlom 
mladých, pre mladých i pre starších s mladým duchom. 
Na tomto úseku nemožno nespomenúť IC.Jarolíma, Š.Bu- 
toru, režizéra I.Petrovického, H.Tumu.. Kultúrna 
činnosť Žiliny po oslobodení sa neodlučiteľné viaže 
s menom E.A.Sopúšek-Rovesný. Organizátor, hybná sila 
najma mladých či už recitátorov, začínajúcich auto-
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rov alebo divadelníkov. Vzácne sú jeho Žilinské po
vesti, ktoré sporadicky publikuje v týždenníkoch. 
Uzrú aj vydavateľské svetlo? Mali by.

Vzdelanosť a kultúra mesta mali na čo "nad
viazať a krok po kroku si ťa podmaňujú a pomaly 
dáš za pravdu J.Lenčovi, že mu Žilina pripadá ako 
Atény.Veď Žilinská akadémia založená roku 1542 bola 
jednou z prvých škôl vyššieho typu. Tu pôsobili výz
namní vzdelanci a učbári Jur Bánovský, Eliáš Ladi- 
ver, Samuel Nigrini.. Roku 1629 prišla do Žiliny 
rodina Dadanovcov, z ktorej Ján starší a potom Ján 
syn ako "skladací litier" pozdvihli kníhtlačiareň 
na vysokú úroveň. Tu v roku 1656 vyšiel aj prvý ka
lendár. Žilina sa takto stala významným tlačiarens
kým strediskom. V času medzi dvoma vojnami bolo tu 
sedem menších súkromných tlačiarní. Od roku 1945 
ako súčasť tlačového kombinátu KSS začali prevádzku 
Tlačiarenské závody Pravda, závod Žilina. 0 žilins
kú vzdelanosť sa ďalej zaslúžili A.V.Gazda, J.B.Kle
mens, bratia Geromettovci, F.Mráz.., ktorí povzniesr 
li slávu tohto mesta, ale aj nášho národa. A tí mno
hí a ďalší v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. 
storočia už len ako hmlistý obraz tak sa mi vynárajú
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čosi v polotme a čosi v polosvetle. Za ktorý roh 
to zašli? Za ktorý dom?

Kde načatí Mlčanie Roberta Hronca? Kolísarý tv ■ 
tieň Tona Menkinu zapadol po polnoci kdesi na Sta*-= 
ve práve tam, kde Gejza Salay skicoval prvé oleje 
a akvarely, zďaleka klopká s paličkou Andrej Hviž- 
dák-Podlučin3ký, dlhoročný správca mestskej knižx 
nice, básnik, aby informoval o knižných novinkách.
Na pravidelných obchôdzkach obveselí Belo Letz, ho
tový každé druhé slovo obliecť do čistého rúcha rýd
zej slovenčiny. "Teda nie snáď ale potom hádam, va
ri, naozaj a keď už na víno, tak nie na dievčie hroz
no ale dievčenské a už vonkoncom nie s čabajskou ale 
čabianskou klobásou". A na futbale, bože, bolo to 
len s ním: "Ale páni, aký rozhodca, aká bránka a eš
te penalta .." Ako nám len chýba dnes na zápasoch! 
Kedy-tedy mihne sa vysoká postava Štefana Letza,aby 
sa nadýchal žilinského vzduchu po dobrodružstve pod 
vežami, "postupisti" kujú smelé literárne plány, od 
tety Mrázkovej vychádza zamyslený Ján Kostra, má čo
si z Baudelairea, čosi z Jesenina, Ferdinand Gabaj 
odprevádza svoju lásku, Vinco Hložník zháňa po úra
doch byt, Miro Procházka s čerstvým rukopisom ponáh
ľa sa do redakcie, Fero Kráľ so Stanom Birošom lie-



- 32 -

tajů za panelmi pre výstavu, Števo Kýěka posiela 
zmluvu na ďalšieho Jacka Londona a Emo Bohúň chce 

si Zaprášené historky spláchnuť dobrým sudovým.. 
Tiene a tiene.. Čosi odniesol čas a s niekoľkými 

sa už stretávame na cintoríne alebo pri spomienkach. 

Žilina, Žilina, Koľkokrát do neskorých hodín s Ati- 

lom Brezánym alebo Jánom Pohronským a neskôr s Va
lérom Peťkom sme pobrázdili krivolaké uličky, Dol

ný a Horný Val, Čepieľ, Bôrik. Kým mesto sa uklada
lo k spánku, premieľali sme kultúrnu situáciu a nie-

■ i. . ' ■

len kultúrnu- zo široká, no nakoniec vždy sme zakot
vili v našej žilinskej a v literárnom klube mladých 
autorov či už pri Dome odborov, pri Okresnej kniž» 

nici alebo Mestskom klube mládeže. No nech sa ako

koľvek menili záštitné firmy, klub ostal klubom a 
nadšenie prinášalo svoje plody. I keď sme dlhé ho

diny, ba celé mesiace strávili spolu s Jánom Pappom 

na seminároch so začínajúcimi autormi - bola to prá

ca vďačná a užitočná. M.Tuma, B.Stoláriková, L.Brna, 

sestry Bračikové, J.Majer, K.Franeková, R.Delinčäk, 
A.Revajová, L.Pročková, V.Klenková, D.Binková,V.Ja- 

vorský, D.Kačáni.. to je nástupná generácia, ktorá 

v kultúrnej štafete pobeží ďalej. Mnohí z nich už
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aj uverejňujú a získali vzácne trofeje /L.Brna 
"Štúrovo zlaté pero" na súťaži mladých autorov/ 
a niekoľkým už vyšli aj knihy. Ale čas ani tu 
nestojí a začínajúci majú už svojich začínajú
cich /Sagan, Šamaj, Kraeco../

Veľké zmeny zaznamenala Žilina aj na úseku 
školstva. Kým pred druhou svetovou vojnou mala 
Žilina iba tri ľudové-základné, jednu meštianku, 
dve gymnáziá, obchodnú školu a učňovskú - v sú
časnosti má Žilina 27 základných škôl, 4 odborné 
učilištia a večernú školu, 5 stredných odborných 
škôl, 2 gymnáziá, íudovú školu umenia, Jazykovú 
školu, Konzervatórium a Vysokú školu dopravy a 
spojov, jedinú svojho druhu, na ktorej študuje 
viac ako 5 000 študentov a tá i zo zahraničia.

Rok 1945 otvoril kultúre dvere dokorán. 
Vzniká bábkové profesionálne divadlo, ako prvé 
na Slovensku - nositeľ vyznamenania Za vynikajú
cu prácu, šíri naše umenie aj za hranicami. Na 
území mesta pôsobí viacero kultúrnych zariadení: 
Považské múzeum / v Budatínskora zámku/ s bohatý
mi zbierkami, Považská galéria so stálou expozí
ciou národného umelca Rudolfa Pribiša, Okresné 
osvetové stredisko upriamené na osvetovú a záuj-
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movú činnosť dospelých, Park kultúry a oddychu^ Štát
ny komorný orchester, Okresný dom pionierov, folklór
ny súbor Stavbár nositeľ vyznamenania Za vynikajúcu 
prácu a ceny A.Zápotockého,súbor Rozsutec, Dom odbo
rov, ďalej Žilinský miešaný zbor /dirigent Anton 
Kállay/. Tento zbor získal neraz najväčšie trofeje 
a uznania na svetových súťažiach.

A tak kultúrna Žilina širokými prítokmi sa va
lí v ústrety stotisícovému mestu. A budú vychádzať 
publikácie podnikov, závodov, zariadení pri ich vzác
nych jubileách a bude sa história spomínať už len 
úchytkom, lebo nástup súčasnosti je taký prudký a vý
bušný, že to, čo zaznieva ako prítomné, o krátky čas 
glosujeme ako minulé. Významné a dôležité sú štácie 
kultúrnych zariadení. Na ktorej zastať a pobudnúť? 
Hádam tam, kde činnosť má najväčší dopad na formova
nie nového človeka. Okresná knižnica. Jej predchod
ca Mestská verejná knižnica založená roku 1924,pr
vý knihovník prof.reálky Raymund Žižka, teraz Vero
nika Hortová. V roku 1961 sa otvorilo samostatné od
delenie politickej literatúry ako jedno z prvých v 
republike. V roku 1983 má Okresná knižnica na území 
mesta 24 prevádzok, čitateľov 17.879 a výpožičiek 
652 tisíc. V jej priestoroch odznievajú besedy so
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spisovateľmi, kvízy, súťaže, organizujú sa seminá
re s učiteľmi jazyka slovenského, poriadajú sa roz
právkové odpoludnia, výstavky.. Bohaté, a záslužná je 
činnosť na úseku vydávania bibliografií a metodických 
materiálov. Veď doteraz vyšlo aspoň 85 publikácií, 
ktoré sú vzácnym dokumentom, glosujúcim kultúrno li
terárny úsek Žiliny, ktorý neraz smeruje do celoslo
venského prúdenia. Právom je držiteľkou titulu Vzor
ná ľudová knižnica.

Tak ako literárna Žilina má svoju tradíciu, má 
ju aj hudobná. Na tomto nebi zažiarili väčšie i men
šie skladateľské hviezdy ako Adam Plintovič "výtečný 
hudec žilinský", Edmund Pascha, A.Aranyoš, Štefan 
Lucký, Ivan Hrušovský, Š.Sonderlich-Svoreň, Anton 
Gerža, Pavol Krška. Koľko umeleckých postáv sa tu 
vynorilo len za posledných 20-30 rokovi Prof.Ladis
lav Arvay, pedagóg, koncertný majster, zakladateľ Hu
dobnej školy so svojimi žiakmi /L.Brichta,E Balážová, 
nádejný a predčasne zomrelý Ferko Špáni, Hulita,Boh. 
Urban../sólistka SNP Dita Gabajová, zo súčasných G. 
Hrdá, J.Pazdera,bratia Figurovci, Gajanovci, prof. 
L.Bakay, Š.Chyba, M.Seidel z dirigentov O.Lenárd,
V.Adamec,J.Weber,J.Fišer, A,Kállay, I.Jančár,F.Bri- 
eda.. spevokoly robotnícke, svetské aj cirkevné, or-
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chestrálne súbory, podnikové kapely, ľudové muziky, 
tí všetci menovaní aj nemenovaní, ktorí zo skúšky 
do skúšky v čase i nečase obetovali svoj čas pre 
svoj súbor, pre svoje mesto a pre jeho povznesenie. 
Žilina bola sídlom ludového spevokolu učitelov^Slo- 
venska /LsUS/, tu sa zaskvel Krajský učiteľský inš
trumentálny súbor/KUIS/, Orchester mesta Žiliny..
To všetko sa nám premieta do širokej roviny hudby 
a hudobnosti. A tak niet divu, že druhú zastávku si 
urobíme v Štátnom komornom orchestri, v ktorom ako
by vyvrcholili všetky tie hudobné snahy. Povedľa 
Bábkového divadla je to druhá profesionálna inšti
túcia v plnej činnosti od 1.1.1974. Teda vstupuje 
do desiatej sezóny. Jeho kolektív tvoria mladí ab
solventi Konzervatória a vysokých škôl. S orchest
rom vystúpili poprední umelci ako Igor Oistrach, 
André Gertler, Michael Chomicer, Gabriela Beňačko- 
vá, Kurt Lewin, Ľudovít Rajter, Hideaki Muto... 
Štátny komorný orchester nás reprezentoval aj v zah 
raničí. Šéfdirigentom od založenia až do roku 1979 
bol Eduard Fischer. Po ňom prevzal taktovku Jan Val 
ta. Ako druhý dirigent pôsobí Ján Drietomský. ŠKO 
za desaťročnej existencie si vytvoril poslucháčske
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zázemie, ktoré dokumentuje dobrý vzťah ku kultúre.
Je potešujúce, že poslucháčstvo je takmer zo všet
kých spoločenských vrstiev a čo zvlášť teší, že sú 
to mladí ľudia. Veľkým prínosom pre zvyšovanie kul
túrnej úrovne nášho mesta je predstavovanie zahranič- 

_ných i domácich orchestrov v rámci žilinských ko
morných festivalov. V súčasnej dobe Dom umenia Fat
ra /bývalé kino Grand Bio Universum/ prežíva gene-:: 
rálnu rekonštrukciu. Koncerty sa preto poriadajú v 
Bábkovom divadle a vo veľkej sá3.e Domu odborov.Do
končením prestavby Domu umenia získa mesto dôstojný 
stánok umenia, v ktorom sa plánuje aj inštalácia 
organu.

A tretiu zastávku? Kde inde ako v Dome odbo- 
roVt'Ák vyslovíš pri akejkoľvék"pŕíléžitosti "sú
časná Žilina", musí sa ti vybaviť Dom odborov, naj
väčšie odborové kultúrne zariadenie na Slovensku, 
nositeľ ceny A.Zápotockého, "ositeľ Čestného ští
tu ÚRO, vyznamenaný Červenou zástavou ÚRO, význam
né centrum kultúrneho a spoločenského života, ži
vá dominanta Žiliny, metropola aktívnej činnosti, 
ktorá sa hlboko zapísala a zapisujexnielen do-po
vedomia obyvateľov tohto mesta, ale áj celej na
šej vlasti. Od jeho otvorenia 26.mája 1963 - te-
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da 20-ročný jubilant - celý nový život pulzuje v je
ho priestoroch: estrádna hala, veľká scéna a zároveň 
kinosála, malá scéna, reštaurácia a celý rad klubo
vých miestností pre výstavné, konferenčné, prednáš
kové a spoločenské účely. Niet celospoločenskej ak
cie, ktorá by sa vedela zaobísť bez Domu odborov.
Len za rok 1952 sa tu uskutočnilo 3 480 rôznych podu
jatí za účasti 470 000 návštevníkov. Akože nespome
núť Klub učňov a študujúcej mládeže, vzdelávacie 
"utorky", výchovno-zábavné "štvrtky", The beatles, 
program Hi-fi klubu DO, jazykové kurzy pre deti, hu
dobné kluby, tanečnú gymnastiku. Súbory Odborárik, 
Sedmokráska, Mládežnícky dychový orchester, Malá 
dychovka dospelých, Diana-súbor moderného scénické
ho tanca, Divadlo hudby, Divadielko na Hlinách,Foto 
klub Obzor, hudobné skupiny Sirius a Saturi, Izba 
priateľstva štátov socialistického spoločenstva,Ki
no filmotéka, výstavný kabinet, odbor záujmovej ume
leckej činnosti -ZUČ- so súťažami 0 kľúč Domu odbo
rov v speve a súťaž mladých autorov., to všetko vyt
vára celospoločenský obraz súčasnosti smerujúci k 
človekú na jeho povznesenie.

A práve na týchto miestach Leninovho námestia
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popri pamätníku V.I.Lenina otvára sa sídlisko Hli
ny. Žilina má svoj bulvár. Zľava-sprava samý obchod, 

uprostred zelený pás, alej sodíkových lámp, kde pri 
významných oslavách sa vyvesujú transparenty s hesla

mi. Aj prvomájové oslavy zo starej časti mesta sa 
presťahovali do nového centra, teda na Hliny. Vtedy 

Žilina hýri farbami s impozantným dvojvežím, za kto“ 
rým oblúk Dubňa a z východnej strany veniec Malej 

Fatry venčia mesto a vytvárajú nezabudnuteľnú scené
riu. A keď je dobrá viditeľnosť, más všetko na dlani, 

blízko očiam, blízko srdcu. Širokánska rozloha, súčas
nosť, ruch a vzruch, pohyb a vrava. Ďalej a ďalej blo

ky domov, ulice a za Veľkogarážami a vysokoškolskými 

internátami nové jadro okolo hotelu Junior. Tam kde 
pustli plochy neúrodnej zeme, močariny, hliniská,kde 

sme sa naháňali za loptou a pukom, kde pánboh dával 

dobrú noc - tam dnes v iluminácii tisícich svetiel v 

nových bytoch snívajú ľudia o svojom novom šťastí. 

Hliny svojou výstavbou a modernosťou majú už charak

ter socialistického mesta. Aj keď nás sem-tam šklbne 

uniformovaná architektúra, slabá obchodná sieť, nedos
tatok verejných hygienických zariadení, doprava, aj 
tie zdravotnícka centrá, zeleň, no mesto si navidomo- 

či rastie, Hliny sa predľžujú na Solinky a tak sa ot-
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vára nová kapitola výstavby Veľkej Žiliny.
Náš pohľad na Žilinu by nebol úplný, keby sme 

čo len torzovito nenaškicovali výtvarnícku situáciu, 
ako sa nám ona javí z časového odstupu. Z roka na rok 
rok výtvarný život sa prudko rozvíjal, prichádzali 
nové a nové mená, a tak diela J.B.Klemensa, V.Krup- 
ca, G.Salayho sa stali dobrým zázemím tých, čo po 
nich prichádzali. Žilina sa síce nestávala centrom, 
no jednako sa tu zastavovali a určitý čas aj pobud- 
liT^Fulla, spomínaný V.Hložník, L.Guderna, L.Jakub- 
čík. Zo žilinských gymnázií odchádzali na umelecké 
štúdiá V.Kompánek, Á.Mlynarčík, Z.Horecký,M.Cipár, 
neskôr L.Čarný, D.Kállay.. V budove MsNV /dnešná 
predajňa Diela/ boli zriadené stále výstavné pries
tory. Záujem o výtvarné umenie stúpal, pribúdalo 
návštevníkov a tvorcov. Keď sa utvoril Dom Odborov, 
výstavná aktivita v jeho priestoroch sa rozrástla 
/aj desať výstav ročne/, a tak sa zo Žiliny stalo 
výtvarné stredisko Západného Slovenska. Výtvarný 
odbor Ľudovej školy umenia /založil ho F.Behúň/ pri
pravil a odchoval celý rad talentov pre Vysokú ško
lu výtvarných umení v Bratislave. Žilinská ľudová 
škola umenia - získala hlavnú cenu UNESCA z Varša-
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vy /196i/, dve hlavné ceny z Indie /1965, 1967/, 
hlavnú cenu ÚV ČSZVU zo svetovej výstavy v Prahe 

/1964/, 3 zlaté medaily /Taliansko 1963 a 1965/ 
a Tokio A966/. Bolo to zlaté obdobie výtvarnic t* . 
va Žiliny. A tak na území mesta sa strieda výtvoru' 

varná generácia '‘.s generáciou. K staršej patril 
Stanislav Biroš, sochár, zaslúžilý umelec /pre 

Žilinu vytvoril pomník A.Sedláčka, dr.Ivana Hál- 
ka v nemocnici, pomník požiarnika, busty v kultúr

nom dome. Národný umelec Rudolf Pribiš, autor sú

sošia Oslobodenie v Sedláčkovom sade, Anton Sti

ff el, maliar a reštaurátor. Zo strednej generácie . 
/dnes už staršej/ vynikli Fero Kráľ - vzácny or

ganizátor výtvarného života Žiliny - pre Žilinu 
vytvoril vitráže, mozaiku na MsNV, ONV, Jj Dome 

odborov, na stanici..priebojný Andrej Barčík,Šte

fan Čapka, Jozef Zelný, Mojmír Vlkolášek,Franti

šek Behúň, Šutovský.. Motív Žiliny sa najviac zao- 
zýval u M.Vlkoláčka a čosi aj u Zelného. Zo sochá
rov je známa D.Beráková aj s manželom L.Berákom, 
ktorý realizoval v Žiline kovovú plastiku na Stred

nej priemyselnej škole, relief pod balustrádou ako 
aj symbol Kosák a kladivo, ktorý otvára vstup do

1, "notáV'ä **
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Žiliny od Strečna. Bohatá je ešte plejáda maliarov 
a sochárov i tých neznámych, ktorí tvoria akoby uta
jene len pre svoju potechu /M.Meliš, J.Pšenčík../
No všetci usilujú o rozkvet tohto mesta, lebo v ňom 
našli plné porozumenie aj svojich obdivovateľov,
A nielen oni. V posledných rokoch nebývalou aktivi
tou vykročila fotografická sekcia zväzu výtvarných 
umelcov K.Kállay, Š.Rapoš, M.Robinsonová-Rozsívalo- 
vá, M.Gregor /vydal vzácne publikácie y'Žilina"/,
I.Grossmann, z novších Š,Bednár, S.Chmela, A.Uhlár, 
Z.Chovanová, Š.Marton, F.Kollárik, S.Hatala, V,Ba
ča.. Koľko len výstav, monografií o Žiline a jej 
okolí, koľko detailných i panoramatických záberov 
už odviatej Žiliny /Štôlňa, Čepiel, Studničky,Bram
bor, Kolečko, Na Bráne / len vďaka im sa-uchovala 
vzácna dokumentácia., A či možno zabudnúť na nestora 
žilinských fotografov-amatérov,Dorčíka, ktorý doslo
va zmapoval Žilinu. A čo Špány, Šaradin. Pravda mno
hí milovníci Žiliny a jej dejov, opatrujú nejeden 
ich dnes už vzácny dokument. Bublajúce spomienky 
ešte ma vedú k fotografistom z povolania - k Rekov- 
coín a Vykopal ovčom, vzácnym vlastencom, u ktorých 
sa schádzali neraz umelci zo široká a ďaleka.. Len
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nedávno sa renovoval v Kálove dom po Vykopalov- 
coch /teraz Poctová a organizačné služba PORS/, 

kde v nádherných farbách na priečelí domu sa od
kryla a zažiarila mozaika maliara Alfonza Muchu.

A kto vie kde sa podeli jeho decentné vitráže, 
ktoré boli donedávna okrasou tohto bytu i chodieb. 

No Žilina mala šťastie na Muchu aj v Krupcovej 
vile. Žiaľ aj tu sa vitráže akoby zaverušili.Ale

bo predsa len poputujú na svoje pravé miesto do 
múzea?.. So Žilinou je hlboko späté dielo majst

ra umeleckého remesla a výtvarnej knižnej vazby 
Ján Vrtílka. Jeho inverzie a mozaiky e kože zdo
bia nejednu pamatnú knihu, kroniku, pamatné lis

tiny.. A bedlivým okom striehneš, aby ti z mysle 

nevypadli architekti-strážcovia vzácnych staveb
ných slohov a štýlov tohto mesta, uskutočňovate- 

lia novej progresívnej architektúry súčasnosti. 
Koľkí sa tu už len vystriedali.. F.Bednárik, Ko
níček, F.Čapka,;O.Raichner, M.Šesták, M.Scheer, 

A.Stuchl, I.Máliš, A.Kratochvíl - z mladších I. 
Eichler, Ž.Kupkovič..

A na každom kroku čítaš deje tohto mesta,kto
rým neraz kráčali mor, povodne, požiare, vojnová
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vrava a drancovanie. No boli aj chvíle slnečné»ke
dy kvitli umelecké remeslá a vzdelanosť si s výro
bou podávali ruky. Po skončení druhej svetovej voj
ny mesto sa rozrástlo do takých rozmerov, že pred
behlo svoju 700-roônú históriu o celé epochy.Viem, 
všetko sa nedalo zachytiť do tohto prúdu, možno mno
ho vystalo, na mnohé sa pozabudlo a viacero zapad
lo, ako by tu nikdy nebolo. Prišlo mi ľúto každého 
mena, stavby, udalosti, čo sa nedostali do siršíth 
relácií /R.Marsina, V.Kristonová, E.Žabkay, J.Ko
čiš, D.Halaj, M.Klapita, A.Kavková,./ PKO, Slovens-» 
ká kniha, ktorá nielen ponúka knihy, ale aj srdcia 
a hrejivé slovo, všetky tie talenty či už v Diva
dielku na Hlinách alebo v Mestskom klube mládeže 
PKO pa Vlčincoch, kde sa v Spoločenskom pavilóne 
vytvára vzácne kultúrne centrum. Čo všetko sa len 
udialo v kine Fatra, kde vystupovali svetoví umel
ci Ján Kubelik, Váša Príhoda, Bronislav Hubermann 
.. kde Oskar Nedbal vyhlásil, že takú akustiku má 
len zopár koncertných siení v Európe, že v bývalej 
Astorke na ulici SNP- kde je dnes ústredná knižnica 
a Pamätná izba dejín KSČ- tajne zasadalo krajinské 
vedenie KSČ 6.oktobra 1938 práve v čase, keď z bal-
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koná Katolíckeho domu HSÍ.S vyhlasovala autonómiu.

Ako len trápi, že naše mesto, tak bohaté na tradí

cie a deje, má pomerne málo pamätníkov, pamätných 

tabuli, že sa akosi zabúda na Goromettovcov,Gejzu 

Salaya, Lombardiniho, Dadana, Palárika, Gazdu , „ 

že "farské schody" túžia po generálke- veď doslova 

zvotrávajú, pustnú, hoci sú hlavným vchodom od že

lezničnej stanice do historického jadra mesta.Náv

števník veru neraz musí viac pozerať pod nohy než 

na scenériu balustrády, že nápadne ubúda zelene a 

pribúda asfaltovej a betónovej plochy, Jheci ešte ne

dávno Žilina bola vychýreným mestom zelene a kve

tov v celej ČSSR, ako "manželský párik" fontán by 

rád privítal aspoň 5 nových fontaničiek najma na 

sídliskách, ako sa pozabúda na verejné hygienické 

zariadenia, ako spustla Chrasť aj Bôrik, ako spust- 

nul Sedláčkov sad, jeho lavico, pavilón, kde kedysi 

každú nedeľu koncertovala či už vojenská hudba ale

bo podniková dychovka. Čo všetko by sa malo napísať 

o týždenníku Cieľ, o Kultúrnom živote Žiliny, Spra- 

voda^i MsNV. o mesačných bulletinoch Domu odborov, 

o závodných časopisoch, o tých všetkých, ktorí tak 

s láskou píšu o tomto moste, o jeho napredovaní,že 

krásna dominanta-hotel Slovakia je jediný hotel na
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pokoja, takého blaženého, že ho vďačne uchránim 
v najbezpečnejšej svatoachránke spomienok.." To 

všetko už lon~tak úchytkom, lebo dnešný život 
naberá druhú kozmickú. Ak nezachytíš jeho dych 

dnes-zajtra ho už prikryjú nové príbehy a deje. 
Treba nám neustále bojovať o kultúrne prostredie 

aby to "moje" sa pretavilo na "naše",celožilinské 
a celospoločenské. Žilina má všetky predpoklady, 

aby sa stala mestom celoslovenského významu a za
žiarila na výslní nových dní.

Z rozhľadne Dubňa na šnúrku navliekam perly, 
neodviato verše rozvíchrených čias, 
korunu zlatú ti kladiem, 
dúhový oblúk nehynúcej slávy

ó,rodné mesto, moja láska večitá.

/Z kamenného vzdychu/

Ul. A. Bemolái 
011 77 Ži;
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