Evidenčný list pamätihodnosti
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Rača

Adresa:

Bratislavský lesopark

Adresa popisom:

v lesoparku nad Račou

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Pamätník Malý Slavín

Foto:

RAČ-1A-26

Popis:
Približne v polovici lesnej cesty medzi Račou a Mariankou, uprostred malokarpatských
lesov, už od konca vojny stál pomníček na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych
vojakov. V auguste 1984 pri príležitosti 44. výročia SNP celý areál i s besiedkami a veľkým
ohniskom slávnostne otvorili. Miesto sa stalo obľúbenou zastávkou turistov, ale i výletným
cieľom desiatok obyvateľov Bratislavy a okolia. Na pomníku zo skaly, obkolesenom kovovým
zábradlím, bola upevnená čierna mramorová tabuľa s textom v azbuke: “Gorjunov Ivan
a Fimuškin Nikolaj 4.4.1945 Sposibo vam za osvoboždenie”. Po roku 1989 zmizla z vrchu
pomníka päťcípa hviezda osadená v roku 1984. V roku 1996 niekto rozbil mramorovú tabuľu, už
v apríli 1997 osadili na pomníku novú tabuľu. Žiaľ, na novej tabuli z čierneho mramoru sú dve
nepresnosti. Prvou je dátum. Už 1. apríla 1945 tu nemohli obaja vojaci padnúť, pretože v tento
deň sa len priblížil front na okraj Bratislavy a útok na mesto sa začal až 2. apríla 1945. Druhá
chyba je v priezvisku jedného z vojakov. Namiesto priezviska Gorjunov bolo vytesané priezvisko
Gorzonov. Padlí ruskí vojaci vraj bojovali v rozličných jednotkách a nezávisle od seba boli ťažko
ranení v urputných bojoch v Malých Karpatoch. Možno sa ani vôbec nepoznali. Pri prevoze
svojmu zraneniu podľahli a tu našli spoločný hrob.
V r. 2015 bola tabuľa na Malom Slavíne vymenená a nahradená novou tabuľou bez
chybných údajov. Je tam už správny dátum, aj správne priezvisko Gorjunov, aj rok narodenia
oboch vojakov. Dokonca sa opravilo aj priezvisko, ktoré bolo doteraz tiež zle napísané, správne
malo byť Efimuškin, nie Fimuškin. Na obnove pamätníka sa podieľalo mesto Bratislava a ruská
ambasáda.
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