Evidenčný list pamätihodnosti mesta

RAČ-1A-32

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Rača

Adresa:

park Jozefa M. Hurbana – Púchovská ulica

Adresa popisom:

v parku na konci ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Pamätník padlým v prvej a druhej sv. vojne

Foto:

Stav v r.2012

pred r.1984

PT na zadnej strane pomníka
Popis:
Na konci Detvianskej ulice, v parku je postavený pomník venovaný pamiatke občanov
Rače, ktorí padli ako vojaci v prvej a druhej svetovej vojne. Pomník má tvar zjednodušeného
trojvršia vytvoreného z hrubo opracovaných kameňov spájaných maltou. Do trojvršia z čelnej
strany prerastá kamenný kríž, ktorý pomník akcentuje smerom do výšky. Na čelnej strane je
osadená nápisová doska zo žuly s menami padlých. Po stranách pomníka sú štylizované malé
katafalky na svetlá či kvety. Pomník postavila na svoje náklady obec a odhalila 28.10.1928.
Informácia o tom, kedy bol pomník postavený sa nachádza na ľavej strane pomníka: „V
upomienku svojim padlým venuje obec – 1928“. Projekt pomníka vyhotovil račanský rodák Jozef
Mesároš a postavil ho staviteľ Ľudovít Ivanič v spolupráci s kamenárskym majstrom K.
Mahrom z Bratislavy. Po druhej svet. vojne bol pomník doplnený o mená padlých v tejto vojne.
Pomník prešiel úpravou aj v r. 1998. Pri tejto úprave došlo k prekrytiu či nahradeniu
informačných tabuliek na dvoch katafalkoch, informácia o tom, kedy bol pomník v r. 1928
postavený a znovu odhalený 16.10.1949, boli z pomníka odstránené a nahradené novými
tabuľkami - jedna nesie rovnaký nápis ako pôvodná z r. 1928, druhá informuje o skutočnosti ,že
bol pomník obnovený MČ Rača v r. 1998. Pri bližšom skúmaní fotografie sme zistili, že zásahy
prebehli aj na samotnom pomníku. Nad nápisovou doskou bola osadená polkruhová kamenná
doska s tesaným námetom krátkeho meča omotaného vavrínovou vetvičkou – typický
symbolický námet vojenských pomníkov. Táto kamenná doska bola odstránená a nahradená
žulovou doskou s kvetinovým motívom. Pri týchto úpravách nepochybne došlo ku kultúrnej
škode, stratila sa historická informácia, stopa, narušila sa autenticita pomníka. Pomník je pekným
príkladom pomníkovej tvorby po 1. sv. vojne v našom prostredí, chystá sa jeho obnova v r.2013.
Literatúra a pramene:
Havlovič,Ľ.: Rača - monografia (BA 2002)
Vyčislík, A.: Vojenské pamiatky Bratislavy. Bratislava 1974;
www.racan.blog.pravda.sk/detail.html?a.
Evidenčný list pamätihodnosti mesta RAC-1A-32 (spracovala PhDr. Jana Hamšíková, máj 2008)
Spracoval: PhDr. Jana Hamšíková
Autor fotodokumentácie: PhDr. Jana Hamšíková august 2012
Poznámka: Odbornú rekonštrukciu pomníka padlým uskutočnil akad. sochár P. Pohanka na
jeseň 2012 v spolupráci s MČ Rača.

