Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislava

BA - II. - E.13

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava - Ružinov

Adresa:

Záhradnícka ulica

Adresa popisom:

park na križovatke ulíc Záhradnícka a Miletičova

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

socha sv. Ondreja

Číslo v zozname MĆ:

RUZ-1A-24

Popis:
V parku na Miletičovej ulicij ulici je inštalovaná socha svätca sv. Ondreja. Sv. Ondrej bol apoštol,
jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým
povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Po zoslaní Ducha
Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Evanjelizácii pohanov sa venoval v Malej
Azii, v Trákii a nakoniec v Grécku, kde v Patrase ho ukrižovali na kríži v podobe písmena X.
Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni. Sv. Ondrej je dodnes na
popredných miestach úcty k svätým.
Socha je z pieskovca, umiestnená je na hranolovitom podstavci. Na podstavci je ,v hornej
časti kartuša so štylizovaným erbom Bratislavy, v dolnej časti je nápisová doska s textom určujúcim
rok inštalácie sochy a jej neskoršej obnovy:
“Hac statva sancti apostoli Andreae olim in platea eivsdem nominis ad 1712 imposita expensis
civitatis ad 1942 erat restavrata” Pôvodne sa socha nachádzala vo výklenku, na nároží domu na
dnešnej Gorkého ulici (pôvodne Ondrejská ulica), pri výstavbe banky dom v roku 1941zbúrali
a sochu premiestnili do parku na Záhradníckej ulici.
Samotná socha je spracovaná v duchu ikonografie vzťahujúcej sa k predmetnému svätcovi.
Sv. Ondrej je stvárnený ako starý muž, zahalený v riasenom rúchu. Pravou rukou si pridržiava kríž
v tvare písmena “X”, ktorý je jeho atribútom. Socha je po obnove v roku 2009 opätovne inštalovaná
v parčíku .
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