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Úvod
V súčasnosti sa mladšia generácia už príliš nezaujíma o slovenskú alebo žilinskú
históriu. Ako Žilinčanky a účastníčky tejto súťaže sme sa preto rozhodli bádať v minulosti
nášho mesta.
Pamätník Vladimíra Iljiča Lenina sme si na súťaž Eustory vybrali kvôli tomu, že
symbolizuje časť histórie obyvateľov nášho mesta. Aj napriek skutočnosti, že svet chce
zabudnúť na časy socialistického štátu, je dôležité o takýchto veciach vzdelávať a
pripomínať si, akým spôsobom tento režim ovplyvnil kultúru tak Žiliny, ako aj celého
národa. Prostredníctvom nášho monumentu a jeho osudov chceme ukázať, ako sa menila
doba a spoločenský život Žiliny.
Sekundárnym faktorom bolo napísať o pamiatke, ktorú mnohí z nás ani nepoznajú,
alebo si už na ňu nespomínajú. Busta V. I. Lenina nie je mnohým známa práve kvôli faktu,
že sa už v Žiline nenachádza a málokto skutočne vie, kam sa podela.
Cieľom našej práce je oboznámiť ľudí s takýmito stratenými monumentami, ktoré
kedysi tvorili súčasť našej histórie a dnes sú už iba spomienkami.
Pamätník sa 19 rokov pýšil v samotnom strede Žiliny, na vtedajšom Námestí V. I.
Lenina, ktoré by sme dnes mohli lokalizovať na Ulici Antona Bernoláka pri Dome odborov.
Ulicu momentálne poznáme aj kvôli obchodnému domu AUPARK, ale staršia generácia by
nám mohla rozprávať aj o parku, ktorý bol rodiskom nielen tejto sochy, ale bol známy
svojimi zelenými kríkmi, kvetmi a košatými stromami.
V dnešných časoch by sme tento monument nazvali nevhodným, ba až
kontroverzným, ale vtedy charakterizoval presadzovanú politickú ideológiu a považoval sa
za centrum veľkolepých osláv a významných slávností, ako napríklad slávnostné pionierske
sľuby, oslavy 1. mája, návštevy delegácií a bol aj hlavným centrom vojenských prísah.
Takáto socha bola pre celú Žilinu raritou a symbolom, na ktorý boli hrdí a nejeden Žilinčan
túto sochu obdivoval.
Na získavanie a zoskupovanie zdrojov sme využili Štátny archív v Žiline, kde sme
získali prístupnú literatúru, a to knihy Stratená Žilina 2, výtlačky časopisu Cieľ, ktoré
prezentujú politické názory v danej dobe ako aj Kroniku Žiliny, v ktorej sa socha spomína.
Ďalším spoľahlivým zdrojom bola knihy Parky a sady v Žiline, dielo Žilina - príbehy jedného
mesta, Československo v období socializmu, V zovretí normalizácie, Žilinský kraj na
križovatkách dejín a ďalšie knihy, ktoré nám pomohli nájsť odpovede na naše otázky, a tak
naplniť naše ciele. Podarilo sa nám využiť aj oral history- spomienky ľudí, ktorí žili v tejto
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dobe

a doplnili nám svojimi zážitkami vedomosti, ktoré sme získali z literatúry a

historických prameňov.
Naša práca je rozčlenená na 6 častí, okrem úvodu a záveru ju tvoria štyri kapitoly.
V prvej kapitole našej práce sa budeme venovať začiatkom nového režimu, ktoré
úzko súvisia s postavením pamätníka V. I. Lenina. Priblížime začiatky nového režimu v
Československu a v Žiline. Táto problematika súvisí s naplnením nášho prvého cieľa, a to
priblížiť ľuďom život v období totalitného režimu prostredníctvom symboliky s týmto
monumentom.
V kapitole číslo dva rozoberáme postavenie pamätníka. Priblížime, kto, kedy a prečo
ho postavil. Skúsime sa naň pozrieť očami bežných ľudí v danej dobe a pomocou uvedených
zdrojov, získaných faktov a spomienok pamätníkov priblížime, ako vnímali tento monument
obyvatelia Žiliny.
Tretia kapitola našej práce je venovaná obdobiu, kedy bol pamätník postavený a stál
v centre mesta až do pádu totalitného režimu v Československu v roku 1989, po ktorom
pamätník demontovali a odviezli.
Na záver, v štvrtej kapitole, píšeme o odstránení busty V. I. Lenina a jej zmiznutí,
ktoré je do dnešného dňa záhadou.
Prácu sme doplnili o obrazovú prílohu, ktorá vizuálne približuje život občanov,
vizuál pamätníka a udalosti s ním spojené.
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1 Počiatky nového režimu
Po definitívnom oslobodení Československa od nemeckých okupantov Sovietskou a
americkou armádou 9. mája 1945, obyvatelia Československa mohli okúsiť chuť slobody.
Tá ale netrvala dlho a do krajiny sa postupne dostával ďalší totalitný režim, ktorý naplno
započal o tri roky neskôr v roku 1948 a oficiálne skončil až v roku 1989 s tým, že sa v
Československu postupne vyvíjal a menil.
1.1 Spoločensko politická situácia v rokoch 1948-1968
Vo februári 1948 nastal komunistický prevrat. Moc prebrala komunistická strana, na
čele vlády bol Klement Gottwald. 30. mája sa uskutočnili voľby, pri ktorých mali občania
možnosť voliť iba na základe

jednotnej kandidátky, na ktorú sa dostali iba politici

podporujúci KSČ, alebo vhodiť do volebnej urny biely lístok na znak nesúhlasu. Výsledky
volieb ukázali, že 89,2% voličov hlasovalo za jednotnú kandidátku, 1 čím sa komunistická
vláda dostala definitívne k moci.
Nastal tvrdý režim, ktorý bol najmä v 50. a 60. rokoch charakteristický perzekúciou
takmer všetkých spoločenských skupín a vrstiev. Začala tvrdá cenzúra, ,,záhadné zmiznutia”
tých, ktorí nevyhovovali vláde, násilné útoky, popravy, súdy bez možnosti obhajoby,
deportácie do pracovných táborov, tvrdé zákazy a mnohé ďalšie prostriedky, ktorými chceli
hlavní predstavitelia štátu eliminovať odpor a nesúhlas. O poslušnosť a poriadok sa starali
najmä štátne tajné orgány a služby, ako bola napríklad Štátna bezpečnosť, ktorej členovia
často konali a vyšetrovali v rozpore so zákonmi. Menilo sa aj hospodárstvo ČSR, dôraz sa
kládol na rozvoj najmä ťažkého priemyslu a na kolektivizáciu v poľnohospodárstve. V roku
1960 bola prijatá nová ústava, v ktorej sa konštatuje vybudovanie základov socializmu a
mení sa názov štátu na Československá socialistická republika.
V druhej polovici 60. rokov narastá kritika pomerov u nás a potreba urobiť reformy
v štáte. Začína rok 1968. Za prvého tajomníka ÚV KSČ bol zvolený Alexander Dubček,
ktorý sa snažil presadzovať tzv. socializmus s ľudskou tvárou. Začala sa demokratizácia
vtedajšieho systému spojená s uvoľňovaním napätia, obnovili sa viaceré politické strany a
spoločenské organizácie, zrušila sa cenzúra a i. Takáto politika sa nepáčila ZSSR, ktorý sa
rozhodol rázne zakročiť. Štáty Varšavskej zmluvy poslali československej vláde niekoľko
varovaní, ktoré ale nepriniesli žiadnu zmenu v politike Dubčekovho vedenia, a tak v noci z
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RYCHLÍK, J. Československo v období socializmu, s. 77.
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20. na 21. augusta 1968 vstúpili vojenské jednotky Varšavskej zmluvy na územie
Československej socialistickej republiky a začali s jeho okupáciou.
1.2 Žilina v rokoch 1948-1968
Ako vo všetkých regiónoch, aj v Žiline sa vo februári 1948 ujali vlády komunisti.
Vďaka rozsiahlej propagande a faktu, že Žilina bola necelé 3 roky predtým oslobodená
Červenou armádou, prebehlo chopenie sa moci komunistami bez výrazných protestov.
Z komunistického sna občanov začali Žilinčania postupne pociťovať nátlak a strach, museli
sa riadiť prísnymi pravidlami a likvidovali sa ľudia, ktorí ich nedodržiavali alebo
nevyhovovali požiadavkám ,,poslušného občana”.
1.2.1 Komunisti preberajú vládu
Dňa 23. februára 1948 vznikol po výzve Klementa Gottwalda v Žiline Okresný akčný
výbor Národného frontu (OAV NF) - nový orgán, ktorý mal zabezpečiť kontrolu nad
politikou a hospodárstvom okresu Žilina.2
Nasledujúci deň sa uskutočnilo stretnutie OAV NF, na ktorom zvolený predseda
František Čáp vyzval na vytváranie akčných výborov Národného frontu, ktoré by pomohli
budovať a udržiavať nový režim. Začala tzv. očista verejného života, ktorá zabezpečovala
bezproblémovú možnosť likvidácie opozície.3
Vo vedúcich funkciách nahradili vyštudovaných a skúsených odborníkov
nekompetentní kandidáti, čo zapríčinilo ekonomické problémy v Žiline.4
1.2.2 Život v Žiline v rokoch 1948-1968
Žilina sa 1. januára 1949 stala sídlom kraja, čím sa z mesta stalo politické a
hospodárske centrum. Nástupom komunistov do čela správy mesta sa zmenil aj život
občanov Žiliny, pričom každého postihol rôzne. Začala sa výstavba nových škôl, závodov,
kultúrnych zariadení, zvýšil sa počet obyvateľov mesta a aj jeho rozloha.5
Na druhej strane, v čase, keď prebiehala očista verejného života a likvidácia
politickej opozície, Okresný akčný výbor (OAV) sa snažil odstrániť aj podnikateľov a
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JESENSKÝ, M., ADAMČÍK, T. et al. Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968, s. 317.

3

Tamtiež, s. 323.

4

Tamtiež, s. 326.

5

KRAJČOVIČOVÁ, E. Rozvoj Žiliny od roku 1945 po súčasnosť, s. 167.
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živnostníkov. Postupne odoberali obyvateľom živnostenské oprávnenia a prešli na
zoštátňovanie väčšiny súkromných podnikov. Zároveň boli zoštátňované pozemky
majetných občanov,6 čím chceli vytvoriť jednotnú spoločenskú vrstvu.
Samostatne hospodáriaci roľníci taktiež zažívali nátlak, v ich prípade kvôli zavedeniu
kontingentu. Štátnym orgánom museli odovzdávať vopred stanovenú časť úrody, ktorá bola
častokrát vyššia, ako dokázali vyprodukovať, čo bolo jedným z účelov zavádzania týchto
opatrení. Týmto chceli odstrániť skupinu samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí boli za
nesplnenie dodávok trestaní buď finančne, konfiškáciou majetku, alebo väzbou.7
Ďalšou postihnutou skupinou boli členovia katolíckej cirkvi ako aj príslušníci iných
náboženstiev, ale komunstické orgány často zasahovali aj do oblastí, ktoré nemali s
náboženstvom priamu súvislosť, ale považovali ich za šírenie ,,nevhodnej”, ba dokonca
,,škodlivej” ideológie.8 Mnohí kňazi a rehoľníci boli odsúdení alebo odvedení do pracovných
táborov pod zámienkami typu: ,,prečin poburovania proti repubike a prečin šírenia
poplašnej správy” a podobne.9 14. apríla 1950, počas akcie ,,K”, ktorej cieľom bola
likvidácia mužských kláštorov, boli násilne vysťahovaní žilinskí františkáni sídliaci na Ulici
J. M. Hurbana.10 Pár mesiacov neskôr prebehla aj akcia ,,R” pri ktorej sa komunistické
orgány Československa snažili o eliminovanie ženských reholí. V Žiline postihla sestry
vincentky, ktoré boli vysťahované a niektoré z nich aj deportované na nútené práce do
Česka.11
Tí, ktorí nesúhlasili s vládou KSČ, alebo nezapadali do ,,priemeru”, žili v strachu o
seba, svojich blízkych a svoj majetok.
Po náročných skoro dvadsiatich rokoch prišiel rok 1968 a s ním Pražská jar, ktorá
ovplyvnila aj Žilinu. Občania mali väčšiu slobodu verejného prejavu a mohli sa vyjadrovať
k politike. Najväčšími požiadavkami Žilinčanov v politike boli primárne rehabilitácie a
nápravy krívd, ktorých sa politici a činné orgány dopustili na ľuďoch. Nápravy žiadali najmä
roľníci, živnostníci a odbojári a následkom toho bola 7. júna 1968 zriadená 7-členná
rehabilitačná komisia, ktorá sa zaoberala prešetrovaním a naprávaním krívd z predošlých
rokov.12 Demokratizačný proces vplýval pozitívne aj na ostatné oblasti, či už hospodárstvo,
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JESENSKÝ, M., ADAMČÍK, T. et al. Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968, s. 328-329.

7

Tamtiež, s. 330.

8

PRIKRYL, Ľ. Cirkev v Žiline v období komunistickej moci, s. 67.

9

Tamtiež, s. 70.

10

ŠTANSKÝ, P. et al. Žilina, s. 86.

11

PRIKRYL, Ľ. Cirkev v Žiline v období komunistickej moci, s. 81.

12

Tamtiež, s. 426.
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kultúru, alebo každodenný život občanov, ktorí aspoň na chvíľu pocítili nádej na slobodu a
voľnosť.
1.2.3 Príchod sovietskych vojakov do Žiliny
Veľký zlom pre obyvateľov mesta sa udial dňa 21. augusta 1968, kedy nastal vpád
vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky. Do centra Žiliny vošli
sovietske tanky13 a obyvateľom mesta bolo povedané, aby zachovali pokoj a poriadok. Hneď
ráno nasledujúceho dňa Okresný výbor KSS zvolal mimoriadne zasadnutie, na ktorom
vyjadrili podporu Dubčekovi a odsúdil vpád sovietskych vojakov. Vojenská akcia sa
nezaobišla bez reakcie verejnosti - vyše 20 000 ľudí podpísalo za jeden deň petíciu s názvom
Som za Dubčeka, za okamžitý odchod a legálne zvolenú vládu.14 Nesúhlas vyjadrovali aj
prostredníctvom stoviek nápisov, odsudzujúcich okupáciu, rozmiestnených po celej Žiline,
strhávaním informačných tabúľ s názvami ulíc a dopravných značení, alebo boli ľudia
vyzvaní nosiť čierne oblečenie na znak smútku.
O päť dní neskôr, 26. augusta, bolo ľuďom prostredníctvom rozhlasou oznámené
podpísanie Moskovského protokolu, čo znamenalo, že pobyt okupačných vojsk je na území
legalizovaný a proces demokratizácie je zrušený.15

13

PRIKRYL, Ľ., ŠTANSKÝ, P. Chronológia vývoja mesta Žilina. Dostupné na: https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/o-meste/ [202202-03]
14

JESENSKÝ, M., ADAMČÍK, T. et al. Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918-1968, s. 434.

15

Tamtiež, s. 437.
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2 Vznik a postavenie pamätníka V. I. Lenina
Po okupácii sovietskych vojsk nastalo obdobie normalizácie. Mnoho ľudí bolo
nespokojných - opäť prišli o práva a pocit, že majú väčšiu voľnosť. Sovietsky zväz a jeho
obdivovatelia sa snažili zabrániť búreniu sa občanov mnohými spôsobmi. Jedným z nich
bolo aj postavenie busty človeka, ktorý bol veľkým vzorom komunistov - Vladimira Iľjiča
Lenina.
2.1 Situácia v čase postavenia pamätníka
Jeseň roku 1968 so sebou postupne prinášala nové obdobie. Komunistická strana
začala opäť plne kontrolovať politické, hospodárske aj verejné dianie v štáte a
slobodomyseľní ľudia boli sankciovaní a prenasedovaní.16 Reformný proces z prvej polovice
roka bol zrušený a od občanov bola znovu očakávaná kompletná poslušnosť. Obmedzila sa
sloboda zhromažďovania, štátne hranice začali byť opäť prísne strážené, nastalo obmedzenie
slobodnej tlače a zakázala sa existencia niektorých politických organizácií.17
Od 1. januára 1969 nastalo oficiálne rozdelenie Československa na dva štátne celky
- Českú socialistickú republiku a Slovenskú socialistickú republiku, ktoré patrili do federácie
Československej socialistickej republiky (ČSSR).
Týmto rokom začalo obdobie normalizácie, ktoré prebiehalo v dvoch etapách.
Cieľom prvej etapy bolo odstránenie Alexandra Dubčeka z funkcie prvého tajomníka
Ústredného výboru KSČ, ktorého v apríli 1969 nahradil Gustáv Husák, čím začala druhá
fáza normalizácie,18 ktorej účelom bolo upevnenie postavenia komunistickej strany vo
federácii ČSSR a upevnenie vzťahov s ostatnými štátmi východného bloku, ktorý viedol
ZSSR. Alexander Dubček nebol jediný nahradený - Husák začal s rozsiahlymi čistkami,
týkajúcich sa politickej strany, súdnictva, médií a ďalších oblastí.
Obyvatelia štátu so zmenami nesúhlasili, čo dokazujú napríklad študentské protesty
17. novembra 1968 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov, alebo situácia na konci
roka 1968, keď ľudia strhávali sovietske vlajky a verejne ich pálili.19 Ďalším významným
prejavom nesúhlasu bolo upálenie Jana Palacha 19. januára 1969 a jeho následný pohreb.
Takmer rok po sovietskej okupácii, 18. augusta, sa uskutočnili v Prahe, ale aj ďaších mestách
masové protesty, proti ktorým polícia tvrdo zasiahla. Reakciou na demonštrácie bol 22.
16

ŽÁČEK, P. ŠtB na Slovensku za ,,normalizácie”, s. 9.

17

RYCHÍK, J. Československo v období socializmu, s. 237.

18

PEŠEK, J., BARNOVSKÝ, M. V zovretí normalizácie, s. 7.

19

RYCHÍK, J. Československo v období socializmu, s. 239.
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augusta podpísaný tzv. ,,obuškový zákon”, ktorý povoľoval zasahovanie štátnych orgánov
proti odporcom režimu.20
2.2 Účel postavenia pamätníka
Dôvody na postavenie busty V. I. Lenina boli rôzne, no hlavným bol fakt, že sa
komunisti snažili odviesť pozornosť občanov od augusta 1968, neúspechov a protestov,
ktoré by mohli narušiť verejnú mienku o politickom systéme, v ktorom sa nachádzali a
budovali ho. Snahou bolo upevniť myslenie, že socialistický štát je jediné správne zriadenie
štátu a zabezpečuje prosperitu celej spoločnosti a zároveň je jedinou istotou, ktorú ľudia v
živote majú.
Druhým účelom bola oslava 100. výročia od narodenia Vladimira Iľjiča Lenina,
spoluzakladateľa sovietskeho štátu a otca marxizmu-leninizmu. O týchto dvoch cieľoch
svedčí aj úryvok z časopisu Kultúrny život Žiliny: ,,Zrodila sa (socha) však nielen z lásky k
veľkému Leninovi, ale aj z vrúcnej lásky k sovietskemu ľudu za dobrodenie a pomoc, ktorú
nám poskytol. Toto dielo, tento pamätník, nám bude navždy pripomínať, že vernosť
myšlienkam marxizmu-leninizmu je najväčšou istotou, že nezídeme z cesty pri budovaní
socializmu...”21
Sté výročie od narodenia V. I. Lenina, ktoré sa oslavovalo v Žiline deň predtým, 21.
apríla 1970, kedy sa konalo slávnostné odhalenie základného kameňa budúceho pamätníka,
nebolo jediné výročie, ktoré malo niečo spoločné s postavením sochy. 22 Spolu s odhalením
už dokončenej a umiestnenej sochy sa 31. mája 1971 oslavovalo aj 50. výročie od založenia
KSČ.23
Na námestí, na ktorom stála socha, sa nachádza aj Dom odborov, do ktorého sa v
roku 1964 presťahoval Okresný výbor KSS.24 Aby mala voľná plocha pred Domom odborov
využitie a vyzerala reprezentatívne, OV KSS rozhodol, že sa na nej vybuduje pamätník,
ktorý by zastrešil všetky vyššie spomenuté účely a stal sa miestom pre rôzne slávnosti a
pamätné udalosti v meste, ako napríklad pionierske sľuby, oslavy oslobodenia alebo prvého
mája.

20

RYCHÍK, J. Československo v období socializmu, s. 256.

21

Kultúrny život Žiliny, júl 1971, s. 3.

22

GROMA, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 190.

23

Cieľ, 3. jún 1971, s. 1.

24

GROMA, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 190.
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2.3 Stavba pamätníka
Monumentálna bronzová busta V. I. Lenina vážila 2,2 tony a bola vysoká vyše 2,75
metra. ,,Socha bola zaujímavá svojou veľkosťou do výšky, ako aj svojou váhou. Pokiaľ viem,
táto busta bola najväčšie rozmerové a váhové dielo v Československu,”25 spomína jeden z
pamätníkov, žilinský historik Peter Štanský. Práce okolo nej ako aj samotná stavba boli
financované z viacerých zbierok organizácií a podnikov v Žiline. Práve vďaka straníckym
orgánom, dobrovoľníkom a pracujúcim v žilinských podnikoch bolo formou dobrovoľných
prác darovaných na bustu dva milióny korún, dnes približne 81 236 eur.26
2.3.1 Autori pamätníka
Autorstvo tejto busty pripadá významnému slovenskému sochárovi Jánovi
Kulichovi, ktorý poznačil Slovensko svojimi dielami, predstavujúcimi najmä slovenské
ľudové motívy, ako napríklad Pamätník duklianskych hrdinov na Dukle, socha Juraja
Jánošíka vo Vrátnej doline, pamätník SNP na Námestí SNP v Bratislave a i. Ďalšími
dôležitými ľuďmi, spojenými s týmto pamätníkom, bol architekt Otto Vrána a Viliam
Kramár, ktorí spolu s Antonom Hlavičkom architektonicky spracovali okolie monumentu.27
2.3.2 Samotná stavba pamätníka
Čierny podstavec tvaru asymetrického štvorca bol položený v utorok, 21. apríla 1970,
na oslavu stého výročia narodenia V. I. Lenina.28 Busta bola privezená z Bratislavy 26. mája
1970.29 Odhalenia sa ujal Miroslav Válek, minister kultury.30 Samotné odokrytie Leninovej
hlavy zhromaždilo posledný májový deň tisíce zvedavých Žilinčanov, ktorí túžili byť
účastníkmi na tejto významnej udalosti.31 ,,Mal som myšlienku vyjadriť Leninovou hlavou
celý vesmír, teda vlastne naraz všetko...” uviedol autor 19. mája v bratislavskom čísle
Večerníka.32 Svedkami tejto slávnostnej chvíle boli i delegácia Ústredného výboru KSS a
niektorí zahraniční účastníci XIV. zjazdu KSČ,33 spolu so zástupcami sovietskych vojsk.
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Rozhovor s pamätníkom, historikom Petrom Štanským zo dňa 14. 4 2022.

26

Štátny archív v Žiline, Kronika mesta Žiliny, 1971. Pozri aj prílohu, obr. č. 5.

27

GROMA, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 191.

28

Tamtiež 191. Pozri aj prílohu, obr. č. 6, 7.

29

GROMA, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 198. Pozri aj prílohy, obr. č. 8, 9.

30

Pozri prílohu, obr. č. 10.

31

Pozri prílohu, obr. č. 11, 12.

32

GROMA, P. et al. Stratená Žilina 2, s. 198.

33

Cieľ, 3. jún 1971, s. 1. Pozri aj prílohu, obr. č. 13, 14.
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3 Obdobie medzi postavením pamätníka a jeho odstránením
Komunisti pokračovali v snahe obnovy režimu z 50. a 60. rokov. Opäť sa
presadzovala snaha na zníženie angažovanosti ľudí vo verejnom dianí. Od mája 1971 sa
Gustáv Husák snažil o ,,odpolitizovanie” verejnosti, čo spočívalo v snahe starať sa o tých,
ktorí podporujú režim a trestať tých, ktorí sú proti. Ak sa obyvatelia nebudú verejne
angažovať a vystupovať proti režimu, budú mať zabezpečený pokojný život.34 Tých, ktorí
vyjadrovali svoj nesúhlas, prenasledovali orgány Štátnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti,
bolo im upierané vzdelanie, boli prepustení z práce alebo obmedzení na slobode.
Oproti iným socialistickým krajinám mali obyvatelia ČSSR pomerne vysokú životnú
úroveň, napriek absencii niektorých tovarov v obchodech, mali dostatok jedla a oblečenia a
vo vybavení domácnosti sa vyrovnávali niektorým krajinám západného bloku.35
Situácia v susedných krajinách, príkazová ekonomika, porušovanie ľudských práv a
totalitná vláda KSČ vyústili 17. novembra 1989 až do Nežnej revolúcie, počas ktorej
študenti, a neskôr aj ostatní obyvatelia, protestovali proti systému, v ktorom sa nachádzali.
Výsledkom revolúcie bol následný pád totality v Československu a v marci 1990 sa názov
ČSSR zmenil na Česko-slovenská federatívna republika.
3.1 Žilina do Nežnej revolúcie
Žilina medzi rokmi 1970 a 1989 výrazne rástla. Jej územie sa v tej dobe rozrrátalo o
nové obce a rýchlo stúpal aj počet jej obyvateľov. Medzi rokmi 1970 a 1985 sa počet
občanov takmer zdvojnásobil.36 Prosperovala aj kultúra mesta - vznikla Považská galéria,
Dom umenia Fatra a Divadlo pre deti a mládež - Maják.37
Ľudia v Žiline prežívali 70. a 80. roky rovnako ako ostatní v celom štáte. Žilinčania
sa už politicky neangažovali a Štátna bezpečnosť sa starala o to, aby sa ich presvedčenie a
správanie zhodovali s vtedajšou ideológiou. Dôkazom je napríklad. Mária Nechalová, ktorá
bola za prenášanie väčšieho množstva náboženskej literatúry odsúdená na 10 mesiacov
odňatia slobody a bola jej zabavená celá jej domáca knižnica.38 Podobných prípadov

34

RYCHÍK, J. Československo v období socializmu, s. 270.

35

Tamtiež, s. 274.

36

PRIKRYL, Ľ., ŠTANSKÝ, P. Chronológia vývoja mesta Žilina. Dostupné na: https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/o-meste/ [202203-03]
37

Tamtiež.

38

PRIKRYL, Ľ. Cirkev v Žiline v období komunistickej moci, s. 30- 31.
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odcudzenia majetku, trestného stíhania, násilného prístupu ŠtB a ďalších bolo v tých rokoch
mnoho, ale zásahy neboli až také brutálne ako 20 rokov predtým.
3.1.1 Nežná revolúcia v Žiline
Udalosti 17. novembra 1989 vyvolali reakcie aj v Žiline. Na demonštráciách
vystupovali významné osobnosti, vysokoškolskí profesori a študenti.39 Obyvatelia, najmä
študenti Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, sa začali 20. novembra pripravovať na
protesty a nasledujúci deň sa udialo prvé z viacerých pokojných zhromaždení, na ktorých sa
vyjadrovali k zákroku štátnych zložiek v Prahe počas študentských protestov ako aj ku
kritike politiky a režimu. Demonštrácie a zhromaždenia sa uskutočňovali na Námestí V. I.
Lenina celý týždeň až do 27. novembra, kedy sa tu konal generálny štrajk, ktorého sa
zúčastnilo až 22 tisíc ľudí, ktorí žiadali demokratické zmeny v Česko-Slovensku.40

3.2

Pamätník ako centrum diania
Pri tomto monumente sa udialo mnoho významných slávností a udalostí, ktoré boli

kľúčové pre krajiny východného bloku. Po roku 1973 sa v okolí tejto busty odohrávali aj
najveľkolepejšie a najmasovejšie oslavy 1. mája, kedy sa konali tradičné manifestácie
pracujúcich.41 Na čele tejto slávnosti niesli vybraní žiaci a účastníci československú zástavu
a vlajku ZSSR. Nasledovne sprievod pokračoval s prinesením portrétov Karla Marxa,
Friedricha Engelsa, Vladimíra Ilijča Lenina a Klementa Gottwalda. Neodlučiteľnou časťou
tohto prvomájového sprievodu boli heslá ,,Proletári všetkých krajín, spojte sa!”, ,,Nech žije
KSČ!”, ,,Nech silnie a rozkvetá naša Československá socialistická republika” a ,,S
pracujúcimi celého sveta za demokraciu a slobodu národov - za socializmus a mier!”42 Tieto
a podobné heslá vyjadrovali podporu režimu a vieru v socializmus.
Ako spomína stará mama našej spolužiačky: ,,Prvomájové oslavy boli v období
socializmu v Česko-Slovensku po vzore Sovietskeho zväzu spojené s prvomájovými sprievodmi.
Tento sviatok patril medzi najdôležitejšie organizované sviatky. Organizovali sa masové
prvomájové sprievody, ktoré prechádzali mestom, často pred tribúnou s miestnymi
predstaviteľmi moci. Účasť na oslavách 1. mája bola nepísane povinná a nadriadení a učitelia
mali kontrolovať účasť svojich podriadených a žiakov na akcii. Žiaci sa počas prestávok alebo

39

Rozhovor s pamätníkom, historikom Petrom Štanským zo dňa 14. 4. 2022.

40

Pozri príloha, obr. č. 17.

41

Rozhovor s pamätníkom, historikom Petrom Štanským zo dňa 14. 4. 2022. Pozri príloha, obr. č.15.

42

Cieľ, 3. jún 1971, s. 1.
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vyučovania zhromaždili na školských dvoroch, kde nacvičovali prvomájový pochod a
prevolávanie hesiel. Každý to však bral ako povinnosť a častokrát žiaci len prešli popred tribúnu
bez prevolávania nacvičených hesiel. V Žiline sa tieto sprievody uskutočňovali na miestach, kde
sa v súčasnosti nachádza Aupark. Na tomto mieste bola v čase komunistickej totality obrovská
Leninova busta.“43

Socha sa spájala s mnohými ďalšími slávnosťami a oslavami, ako napríklad
lampiónovým

sprievodom,

ktorý

bol

neodlučiteľnou

súčasťou

československo-sovietskeho priateľstva, konaných okolo 7. novembra.

osláv

výročia

Myšlienka s

lampiónovým sprievodom nie je všetkým tak známa. Svetlá z lampiónov mali pôvodne
znázorňovať nádej a svetlú budúcnosť v socialistickom štáte. Podobné lampiónové
sprievody sa tu každoročne konali 30. apríla, v deň výročia oslobodenia Žiliny.
Na jednom z podujatí - vojenských prísahách sa zúčastnil aj náš pamätník, Peter
Štanský: ,,V septembri roku 1967 som sa zúčastnil akcie na Námestí V. I. Lenina. Pamätník
tu ešte nebol postavený. Bola to vojenská prísaha, nazývaná aj Prísaha vernosti
Československej republike, keď som narukoval do vojenskej služby ako vysokoškolák na
jeden rok. V ďalších rokoch, už pri pamätníku Lenina som bol prítomný na podujatiach len
ako divák.”44
Busta bola centrom už spomínaných pionierskych sľubov, ktorých ideou bolo
vychovať mladšiu generáciu v socialistickom duchu a rovnakými hodnotami, čo znamenalo
slúžiť národu a ochraňovať ho svojimi činmi a skutkami. Dôkazom tejto myšlienky boli
sľuby, ktoré mladí pionieri skladali práve pri tomto monumente. Súčasťou podujatia boli
komunistické piesne, ako napr. Žiari šatka pionierska, ktoré mládež opäť spievala na oslavu
režimu danej doby a spätou s dôležitosťou pionierskych povinností pre národ a vlasť:
,,Utkaná (šatka) je z bojov, z práce, utkaná je z radosti, nesieme jej pozdrav vrúcny, plný
detskej vďačnosti… ďakujeme rodnej strane za to teplo, za ten jas (hviezdy), sľubujeme
odhodlane, že oporu nájde v nás…”45
Je veľmi dôležité poznamenať, že okrem politických zhromaždení a veľkolepých návštev
boli v okolí busty konané aj menšie stretnutia a oslavy: ,,V priestore busty sa neodohrávali len
politické zhromaždenia a akcie, ale socha bola centrom aj takých kultúrno-spoločenských,
technických a lekárskych stretnutí,”46 vraví pán Štanský.
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Spomienky pamätníčky, pani N.
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Rozhovor s pamätníkom, historikom Petrom Štanským zo dňa 14. 4. 2022.
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VOLEKOVÁ, M. Pamätáte si? Žiari šatka pionierska a iné hity. Dostupné na: https://www.teraz.sk/kultura/pionieri-boli-vzdypripraveni-video/267958-clanok.html [2022-04-20]
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4 Odstránenie pamätníka
Ako aj po iných stratených monumentoch, aj po tejto buste ostali dnes už iba
spomienky. Rok 1989 výrazne ovplyvnil monumenty podobného typu, či už išlo o busty,
zobrazujúce vtedajších politikov, alebo symboly ako kosáky, kladivá či názvy ulíc. S
príchodom Nežnej revolúcie a pádom totalitného režimu sa začali odstraňovať monumenty
presadzujúce danú ideológiu.
Dňa 29. 3.1 990 sa na Námestí V. I. Lenina konalo stretnutie, na konci ktorého mladí
ľudia zahalili hlavu Lenina čiernou fóliou. Na druhý deň ráno bola opäť odhalená. Toto
zahaľovanie a odhaľovanie sa opakovalo niekoľko dní za sebou.47
Busta bola z námestia odvezená vo štvrtok 23. apríla 1990. Iniciatívu pre túto udalosť
presadzovali členovia Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu a Okresný výbor
Sociálnodemokratickej strany, no samotnú demontáž uskutočnili pracovníci stavebnej firmy
Doprastav.48 Socha mala byť pôvodne premiestnená do Budatínskeho parku v Žiline, avšak
nakoniec bol pamätník na nejaký čas umiestnený do Považského múzea.49
Tu ale stopa po soche končí a kam bola neskôr premiestnená, zostáva nevyriešiteľnou
hádankou. Viacerí tvrdia, že bola roztavená v žilinskom Kovošrote,50 ale nájdu sa aj
Žilinčania, ktorí sa domnievajú, že bola iba odvezená na neodhalené neznáme miesto.
Ako sme už uvádzali, po zmene režimu došlo vo všetkých mestách v republike k
premenovaniu názvov ulíc a námestí, ktoré boli späté s bývalým režimom. Výnimkou nebolo
ani samotné Námestie V. I. Lenina, ktoré na základe rozhodnutia Rady MsNV dňa 4. 5. 1990
bolo od 1. 7. 1990 nazvané Námestie Ľudovíta Štúra.51
Park na bývalom Leninovom námestí bol o 15 rokov neskôr taktiež zničený, a s ním
aj kríky, stromy a kvetinová výzdoba v ňom. S ich odstraňovaním sa začalo už 9. apríla 2005,
kedy ich hodnota stúpla až na neuveriteľných 4,6 miliónov Sk (152 692 eur).52 Neskôr v
tomto roku bol postavený obchodný dom AUPARK, ktorý svojou veľkosťou nahradil tak
miesto busty, ako aj väčšinu územia vtedajšieho parku. 53
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Kronika Žiliny 1990, s. 6. Pozri aj príloha, obr. č. 20.
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Cieľ, 4. máj 1990, s. 1. Pozri aj príloha, obr. Č. 18, 19, 21.
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Kronika Žiliny 1990, s. 7.
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GROMA P. et al. Stratená Žilina 2 , s. 329.
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Kronika Žiliny 1990, s. 9.
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Pozri príloha, obr. č. 22, 23.
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Záver
Stratené monumenty a pamiatky, ktoré pred päťdesiatimi rokmi mali symbolizovať
a vzbudzovať pocit stabilnosti a neporaziteľnosti socialistického štátu, upadli do zabudnutia.
Aby sme sa dozvedeli o týchto monumentoch, musíme hlboko a intenzívne bádať v
archívoch, alebo používať knižné a internetové zdroje. V našej práci sme si stanovili a snažili
sa naplniť ciele, ktorými bolo edukovať najmä študentov o nedávnej histórii Žiliny a našej
krajiny a o stratených pamätníkoch, konkrétne o veľkolepej bronzovej buste Vladimíra Iľjiča
Lenina.
Pamätník tejto osobnosti stál v rokoch 1970-1989 v srdci Žiliny, kde zohrával
dôležitú úlohu v oblasti významných slávností danej doby, ako boli pionierske či vojenské
sľuby, oslavy 1. mája a návštevy delegácií, no práve pri nej a na vtedajšom Leninovom
námestí sa uskutočnili aj jedny z najpodstatnejších udalostí v histórii celého Československa
- demonštrácie počas Nežnej revolúcie v novembri 1989.
Autorstvo tejto busty pripisujeme významnému slovenskému sochárovi danej doby
Jánovi Kulichovi. Jeho diela odrážajú vplyv vtedajšej doby, o čom svedčí aj busta V. I.
Lenina na spomínanom pamätníku.
Príchod Nežnej revolúcie priniesol krátko po roku 1989 odstránenie tohto pamätníka.
Aj napriek toľkým rokom od jeho odstránenia sa však nájdu Žilinčania, ktorým pamätník
pripomína spomienky z detstva, ako napríklad dlhé lampiónové sprievody alebo veľkolepé
sľuby mladých a odhodlaných pionierov.
S určitou pravdepodobnosťou vieme povedať, že bola socha premiestnená na krátky
čas do Považského múzea, ale čo sa stalo neskôr s týmto pamätníkom a kam následne
poputoval, zostáva záhadou. O niekoľko rokov po jeho odstránení nasledoval aj zánik Parku
Ľudovíta Štúra, v ktorom sa socha vynímala.
Napriek skutočnosti, že tento pamätník nevieme do dnešného dňa lokalizovať a jeho
miesto nahradil obchodný dom, aj on ovplyvnil našu históriu a poznačil život našich
predkov. Považujeme ho tak za významnú súčasť žilinskej, ako aj československej
minulosti.
Preto tvrdíme, že je dôležité splniť si stanovený cieľ, teda zvyšovať povedomie o
týchto pamiatkach - stratených svedkoch našej histórie, ku ktorým ľudia už nemajú prístup
a ukázať na to, ako odrážajú vplyv doby, v ktorej žili naši predkovia a ticho nám pripomínajú
históriu tak našej krajiny, ako aj celého nášho národa.
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Prílohy

Obr. č. 1: Budúce Námestie V. I. Lenina 1960
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 192)

Obr. č. 2: Námestie V. I. Lenina v roku 1971
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 194)

Obr. č. 3, 4: Námestie V. I. Lenina
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 192)

20

Obr. č. 5: Sponzori pamätníka V. I. Lenina
(Zdroj: Štátny archív v Žiline, Kronika mesta Žilina, 1971)
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Obr. č. 6, 7: Odhalenie základného kameňa budúceho pamätníka 21. apríla 1970
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 190-191)

Obr. č. 8, 9: Slávnostné odhalenie pamätníka V. I. Lenina
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 191)
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Obr. č. 10, 11, 12: Slávnostné odhalenie busty V. I. Lenina
(Zdroj: Štátny archív v Žiline, noviny CIEĽ, 1971, č. 22.)
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Obr. č. 13, 14: Delegácia KSČ a ostatných politikov pri odhaľovaní busty V. I. Lenina
(Zdroj: Štátny archív v Žiline, noviny CIEĽ, 1971, č. 22.)

Obr. č. 15: Oslavy 1. mája 1976
(Zdroj: Súkromný archív pani N.)
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Obr. č. 16: Busta V. I. Lenina v Žiline
(Zdroj: Štátny archív v Žiline, Kultúrny život Žiliny, júl 1971)

Obr. č. 17: Generálny štrajk na Námestí V. I. Lenina 1989
(Zdroj: Súkromný archív A. Virdzeková)
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Obr. č. 18: Presun busty V. I. Lenina
(Zdroj: Štátny archív v Žiline, noviny CIEĽ, 1990, č. 29.)

Obr. č. 19: Demontáž busty 23. apríla 1990
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 199)
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Obr. č. 20: Zahalená busta V. I. Lenina pred likvidáciou
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 198)

Obr. č. 21: Odvoz busty V. I. Lenina
(Zdroj: Súkromný archív A. Virdzeková)
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Obr. č. 22: Námestie Ľ. Štúra pred začiatkom výstavby
Obchodného centra Aupark
(Zdroj: Stratená Žilina 2, s. 192)

Obr. č. 23: Obchodný dom AUPARK v súčasnosti
(Zdroj: foto P. Štanská)
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