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ŽIDOVSKÁ ŽILINA
Dejiny židovskej Žiliny sa začali písať po roku 1848, kedy sa rozšírili občianske práva židovských spoluobčanov. Ako udáva známy historik Alexander Lombardini, dovtedy mohli v meste žiť len dve židovské rodiny. Od polovice 19. storočia sa do centra sťahujú viaceré rodiny z okolia Žiliny a vytvárajú židovskú náboženskú obec. Svojou
činnosťou prispeli k rozvoju spoločnosti v rôznych sférach hospodárskeho a kultúrneho života. Založili školu, noviny, rôzne spolky, napr. Makabi, Žilinský židovský
ženský spolok a iné. Mnohí predstavitelia komunity sa významne zapísali do dejín mesta, napr. lekár Vojtech Spanyol ako zakladateľ a prvý riaditeľ očnej nemocnice,
filantrop a generálny riaditeľ súkenky James Vogel, významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer, svetoznámy Ladislav Hecht, svojho času patriaci do prvej
desiatky najlepších svetových tenistov, Imrich Weiner-Kráľ, slovenský surrealistický maliar a grafik a mnohí iní. Práve obdobie prvej republiky bolo tým progresívnym
impulzom rozvoja mesta, kedy viaceré židovské osobnosti prispeli k modernému obrazu Žiliny.
www.regionmalafatra.sk
www.tikzilina.eu
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Neologická synagóga

Židovská ľudová škola

Telocvičňa Makabi

Neologická synagóga je od svetoznámeho architekta
prof. Petra Behrensa. Predstavuje jedinečnú pamiatku modernej architektúry na Slovensku. Na mapu
svetových dejín architektúry zaradila Žilinu práve táto
stavba. Asymetrický pôdorys svahovitého pozemku
zjednotil štvorcovou centrálnou hmotou sály kostola,
ukončenou mohutnou kopulou. Podnož tvorí prízemie, ktoré je obložené kamenným obkladom pôsobiacim masívne staticky ako pevnostná stredoveká
architektúra. Dosiahol tak harmonický celok architektúry s prostredím.

Dôležitou udalosťou pre židovskú náboženskú obec
bolo založenie ľudovej školy, ktorej existencia sa
predpokladá už od roku 1850. Medzi prvých učiteľov na tejto škole patril Izidor Lindenstein. V roku
1863 do židovskej ľudovej školy chodili aj žiaci iných
vierovyznaní. Pôvodný objekt školy bol nahradený
novou secesnou budovou dokončenou v roku 1910,
keďže stará budova už nevyhovovala. V tom roku
školu navštevovalo 228 žiakov. Pôvodná stavba
bola viackrát rekonštruovaná a v roku 2011 nastavená o ďalšie poschodie.

Žilinskú Makabi založili v roku 1931, aj keď neoficiálne
začala fungovať skôr. Bol to zväz židovských športových a telovýchovných spolkov za prvej ČSR. Vedľa
židovskej ľudovej školy si vybudovali v roku 1936 telocvičňu s rozmermi 11 x 22 metrov podľa projektov
Júliusa Steina. V súčasnosti budovu využíva Bábkové
divadlo Žilina, ktorému židovská náboženská obec prenajala na 50 rokov budovu za 1 euro na rok. Bábkové
divadlo tu pôsobí od roku 1950 a vzniklo z pôvodného
amatérskeho súboru Radosť.
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Ortodoxná synagóga

Múzeum židovskej kultúry

Bola postavená v roku 1927 podľa projektov Ing.
Windholza po tom, ako sa od väčšinovej reformnej
– neologickej komunity odčlenila ortodoxná časť členov. Nenápadný objekt vybočuje z uličnej čiary, na
čelnej fasáde je umiestnená plastika Mojžišových
dosiek Desatora a nad ňou je v medailóne Dávidova hviezda. Zachoval sa pôvodný cenný svätostánok
a interiér delený na mužskú a ženskú časť. Ortodoxná synagóga dnes slúži ako centrum židovského života a kultúry v meste.

V priestoroch bývalej ženskej časti ortodoxnej synagógy zriadila židovská náboženská obec v spolupráci
so Slovenským národným múzeom, Múzeom židovskej kultúry stálu expozíciu judaík. Sú tu vystavené
rituálne a sakrálne predmety, archiválie, tóry a textílie
so vzťahom k žilinskému regiónu. Múzeum bolo otvorené 30. júna 1996. Výstavná sieň je od samotnej
modlitebne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú
môže návštevník vidieť priestorové usporiadanie
modlitebne.
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Starobinec

Obradná sieň

Pamätník holokaustu

Starobinec postavil Žilinský židovský ženský spolok,
ktorý sa zaoberal aj pomocou pre starých, chudobných a chorých židov. Starostlivosť o ľudí z komunity je dôležitou súčasťou židovského života. Strohá
funkcionalistická fasáda od architekta Michala Maximiliána Scheera, s náznakom pásových okien, bola
dokončená v roku 1936. V máji 1944 tu boli ukrytí prví
dvaja utečenci z Osvienčimu Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler. Tu napísali 32-stranovú správu o tom, čo
sa dialo so Židmi v Osvienčime.

Budovu obradnej siene na Židovskom cintoríne projektoval v roku 1936 architekt Július Stein. Symetrická
strohá stavba pôsobí monumentálne, hlavný objem
ceremoniálnej haly osvetlenej vitrážovými oknami
umocňujú vertikálne pilastre. V jednoduchom interiéri
s kazetovým stropom sa nachádza katafalk na truhlu
a miesta pre pozostalých. V ceremoniálnej hale sa
vykonávajú posledné rozlúčky so zosnulými, zároveň
slúži aj ako pietna miestnosť. Po bokoch objektu sú
ďalšie technické priestory a byt správcu.

V obradnej sieni cintorína vytvoril architekt Jozef
Zweigenthal pozoruhodný pamätník žilinským obetiam holokaustu, odhalený 26. októbra 1952. Ústredným motívom je stéla v tvare pyramídy s výškou
5,5 metra, ktorá je pokrytá čiernou švédskou žulou
a v dolnej hrane má osadené kamenné Mojžišove
dosky s Desatorom. Po bokoch sú biele mramorové
platne, do ktorých je vyrytých 2 642 mien obetí holokaustu zo Žiliny a blízkeho okolia. Na čestnom mieste
je 42 mien padlých účastníkov bojov druhej svetovej
vojny.
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Židovský cintorín

Vojenský cintorín

Pamätník
„Cesta bez návratu“

Žilinský židovský cintorín bol založený v roku 1852.
Na cintorín sa vstupuje cez honosnú kovanú bránu,
za ktorou sa cez ceremoniálnu halu dostaneme ku
hrobom. Stredom cintorína prechádza chodník lemovaný stromami. Cintorín leží na vodorovnom teréne, po celom obvode je ohradený pevným múrom.
Veľkosť cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa
tu viac ako 1 450 hrobov. Predstavuje jedinečného
ducha miesta a dôstojnú pietu k svojim predkom. Je
to jeden z mála dobre zachovaných židovských cintorínov na Slovensku.

Na Židovskom cintoríne bolo pochovaných viac ako
dvadsať židovských vojakov, ktorí zomreli v lazarete, zriadenom počas prvej svetovej vojny. Pomníky
sú prenesené zo zaniknutého vojenského cintorína
z prvej svetovej vojny, ktorý bol zrušený pri budovaní
mestského komunikačného okruhu – estakády. Bol
to jeden z najväčších vojenských cintorínov na území Slovenska. Bolo tam pochovaných 1 276 vojakov
z prvej svetovej vojny, viacerých národností a vierovyznaní.

3. zlet československých
spolkov Makabi v Žiline
Jednou z najväčších športových udalostí v histórii
mesta bol 3. zlet (slávnostné zhromaždenie) československých spolkov Makabi, ktorý sa uskutočnil
4. až 6. júla 1937. V slávnostnom sprievode mestom
prešlo viac ako 2 000 cvičencov z celej republiky
a slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutočnil na
štadióne športového klubu Žilina na Strelnici. Na otvorení a na športových podujatiach sa zúčastňovali
tisíce divákov. Pretekári súťažili v gymnastike, plávaní, vo vodnom póle, stolnom tenise a tenise.
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Závodská cesta

V roku 2004 bol odhalený pamätník za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Pamätník pripomína miesto, kde bol od marca do októbra roku 1942 zriadený zberný tábor (koncentračné
stredisko), z ktorého vypravili na cestu bez návratu
až 18 223 židov do nacistických táborov smrti. Autor myšlienky postaviť pamätník na mieste zberného
tábora bol Arieh Klein (* 1927), žilinský rodák žijúci
v Jeruzaleme. Pamätník postavilo mesto Žilina.

texty a fotografie Ing. arch. Dušan Mellner (www.mellner.sk) a Ing. Pavel Frankl, grafický dizajn Peter Dlhopolček (www.atelier314.eu)
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