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Národný umelec Dezider Kardoš 75-ročný 
MILAN ADAMČIAK 
Keď som bol požiadaný o napísanie prí

spevku k životnému jubUeu národného 
umelca Dezldera Kardoša, prijal som túto 
čestnú úlohu spontánne, neuvedomiQúc si, 
le z radu muzikológov patrím medzi jeho te
mer permanentných gratulantov. Zvažoval 
som, čo ma k tomu oprávňuje, keďže pred 
necelým desafrm!ím som rozviazal zmluvu 
s vydavutel'stvom Opus o napísanie mono
grafie práve o tomto slovenskom skladateľo
vi z toho dômdu, lc potrebujem ešte vel' a ča· 
su na to, aby som mohol zodpovedne poznať 
tvorcu u mlknúť do jeho diela. Odložil som 
\'tedy pero, ale nezostal som zrejme hluchý 
vot\1 jeho hudbe. Pretože ••. 

Nepochybujem o tom, le národný umelec 
Dezider Kardoš patrí k reprezentatívnym 
osobnostiam formm·anla slovenskej hudby 
dvadsiateho storm!ia. To je fakt. Kardoš je 
označovaný za klasika slovenského moder· 
ného symfonizmu a sú na to oprámené dô
vody. Ten, kto \'ni kol do jeho hudby, do jeho 
partitúr vie, že ich písal človek dobre skla
dateľsky vybavený, že je ,. nich spústa obdi· 
vuhodnej invencie, logika konštrukcie l zmy· 
sel ich výpovede. Pretože tento skladateľ -
a to nie sú Jen jeho slová - evidentne usiiO: 
val o kontakt s poslucháčom, o emotívne pô
sobenie svojej hudby i o akth'ny občiansky 

postoj. S podmienkou, ktorá u neho jedno
značne prevažuje - by( predovšetkým skla
dateľom, vykonávať svoju prácu ~'l'edomite, 
zauj1de, pocth·o, so zápalom jemu vlastným. 
Táto skutočnosť doviedla Dezldcra Kardoša 
k rukopisu, ktorému nechýba indh•iduál
nosť, clcl'avedomosť a pôsoblvosť. 

Národný umelec Dezider Kardoš nie je 
konzervátor ani zakladatcl', skôr nadväzuje, 
rozvfja a dovršuje líniu, ktorá usiluje o rep
rezentatímy model slovenskej hudby dvad· 
siateho storočia. Model, ktorý osciluje me
dzi tradíciou a modernosťou poznamena
nou 1.áujmom o folklórny hudobný prejav 
i prienikom do skladateľských poetík mo
demy hudb~· 20. storočia. Kardošm·o prvé 
pôsobisko na ' 'Ýchodnom Slovensku a kon
takt s l'udovou tvorbou mu poskytlo bázu, 
na ktorú sn už nedalo zabudnúť a ku ktorej 
sa vracal so stálymi istotami. Podobne, ako 
od čias svojich bratislavských a pražských 
štúdií získané úsilie o zmocnenie sa aktuál· 
n~·ch skladateľskf·ch tendencií, ktorých sto
P)' nachádzame v celej jeho ďalšej tvorbe -
pri vol'be matérie, formovej vynaliezavosti 
a tvorbe priestoru pre adekvátny a lndividu· 
alizovaný kompozičný tvar. V jeho komor
ných l symfonických dielach dominuje In
venčnosť v melose, rytmickej pregnantnosti, 
v riešení Inštrumentácie hudobného proce
su podriadeného základnej Idei. J eho tvor
ba nic je uzavretým celkom, nikdy nfm ne
chcela a nemohla by(, pretolc je v nej prive-

Hž ľa relácií a otvorenosti. Je dynamická, jeho 
melos nepl)'nie vždy l'ahko, skôr sa prediera, 

zápasí o svoj priestor a tvar. J e tu neistota 
alebo potreba dynamizmu, ktorá ho núti 
opakovať kompozičné myšlienky v mnoh} ch 
\aríáciácll a nuansách sotva postr'ehnuteľ
ných, ako by usiloval seba samého uistiť 
o čistote harmónie, ktorú hľadá. Vždy znovu 
a nanovo začína svoj zápas o prejav súčasný, 
nezrádzajúcl jeho slovenský pôvod ani jeho 
samotného. Nejde jedinou cestou, skôr §lia
pc po chodníkoch jedným smerom, s pries
torom pre intímne l prudko rozmáchnuté 
gesto, s vel'kou dávkou prirodzenosti, ale na 
báze rafinovanej konUrukcle. Osciluje jeho 
hudba kdesi medzi Benkom a Bazovským, 
medzi lfnlou a plochou, tvarom a farbou, 
idealizáciou a poznaním právd v mene ex
presívneho prejavu, ktorému nechýba ú· 
prlmnosť a ni pátos. 
Kardo~ nemusel napísať toho tak vel'a, 

aby sa stal jedným z reprezentatímych tvor
cov svojej generácie či slm·enskej hudby vô
bec. Vážim si \iaceré jeho skladby a som 
presvedčený, že medzi klenotmi našej hu
dobnej tvorby sú trvale zakotvené také jeho 
diela ako Dychové kvinteto, klavírne Baga
tely, Východoslovenské spevy, Koncert pre 
orchester, Hrdinská balada, S. symfónia, 
Res phllharmonica, 2. sláčikové kvarteto čl 
Partlta pre U nástrojov ••• 

Nechcem a neviem hodnotlf jubilanta ako 
pedagóga - nemal som to §ťastle by( jeho 
žiakom. Viem, že každý z jeho odchovancov 
tvorí po n ojom a že je to rad \')Tazných 
osobností slovenskej hudby súčasnosti - bo
lo treba k tomu vytvoriť priestor už počas 
ich ~túdlí a nepochybujem o tom, že Kardoš 
ho poskytol. Vážim sl tento fakt, potvrdený 
kedysi v jednom z na§lch dialógov, kedy 
spontánne vyriekol - nech pí§u ta.k, ako Im 
huba narástla, ale nech hovoria pravdu 
a dokážu ju poctivo obhlijif lij tým, že sa vy
znl\iú vo svojom remesle. Povedal by som, že 
je to motto Kardošovej kompozičnej školy 
i jeho samotného ako skladateľa a pedagó-

. ga, ktorý obohacuje fond našej hudobnej 
kultúry. Z tých niekoľkých osobných kon· 
taktov s ním viem o jednom, že je t.o človek, 
ktorý má náramne rád hudbu a vie zápasiť 
o jej osudy i tam, kde sa mútorne s jej kon
cepciou nestotožňuje: keď bolo zle s Vladi
mírom Bokesom a mnohí sa od neho dlštan· 
covali, jeho učiteľ bfil jedným z mála osob
ností, ktoré nezmenili svoj názor ,. prospech 
konformnosti a som mu za to vďačný .•• 

Pán profesor, viete, lc mám rád inú bud· 
bu, nd je tá, ktorá pramení z Vášho srdca 
a pozmmla, ale môžem Vás uistiť, že som 
s Vašou hudbou strávil nejednu peknú chvf
l'u, že som pri čítaní Vašich partitúr nachá
dzal mnoho muzlkologického pôžltku l ľud
ského poznania a z týchto l osobných stret
nutí s Vami som zvyčajne neodchádzal práz
dny. Dovol'te ml tj'mito s lovami pripojiť sa 
ku všetkým, ktorí Vám úprimne blaholel~ú 

k Vášmu životnému jubileu a žellijú Vám ve
l' a zdravia, radosti ,. rodinnom kruhu a h•o
rivého elá nu do d'alších rokov Vášho plod· 
ného života. 

Rád spomfiiWII 11a hodi11y kompozície 
u pána profesora. Bolo to v rokoch 
1965-1970, kedy som prWe/ na Vysok tí .~kolt1 
múzických umení v Bratislave z bm enského 
Konzervatória. Ak sa nemýlim. bol solil jed· 
ným z prvých !.inkov profesora Kardo.~a. Ako 
mladý flovek, zač'fnajúci lkladateľ. SOlil roho 
eite veľa nevedel a tak som bolvďatný za ka ž· 
dú dobrú radu. Hodiny kompozfcie sme vte
dy mali v miestnosti nn Kapitulskej ulici, 
vzdialenej od ruchu mesta, kde bollllimoriad
ny, ideálny k/'ud a možnost' naozaj sa dôklad
ne sústrediť na každej hodine. Malo to svoju 
osobitú mmosféru. Profesor Krmlm' mi dal 
veľa. Vá žim si toho, že popri tom. že sa snažil 
citlivo. nenásilne usmeriíovať moje kompo
zičné zai!iatky, rešpektova{ stk'asne aj moje 
VIIIÍtomé cftenie. Bol prísny . ale aj liulský. 
Mal pochopenie pre vlastnú cesfll i iaka, ne
vnucoval mi za každú ce1111 ~ ~ ·oju koncepciu. 
Cftil som , ie mi chce odovzdať čo n11j1 ·iac zo 
svojich skúseností. nenechál•llť si l ' talóne dô
ležité veci pre seba. Prejavo1•alo sa to aj 
v množstve toho. čo odo nuia l'yiaďol'al. Na 
kai dtí hodinu som muse/nosiť prekompono
vané úpravy pre vietky dmhy zborov 11 cap
pella. pritom sa pracovalo IW 1-2-dvoch hlav
ných kompozíciách, okrem toho na každú 
hodinu vyi adovaf ini tmmellláciu rôznych 
k lavfmych diel či už od Prokofieva, Bartóka, 
Beethovena atď. a to pre rôzne zoskupenia 
ako komom ý orchester, symfonický orches
ter, dychové sextetá, k vintetá, slátikovť kvar
tetá a pod. Bola to mimoriadna záťaž. ale ve/'
mi užitočná, to som si čoskoro u1•edomil. 
A najmä vtedy, kedy som sa po I kole postavil 
na vlasmé nohy. VIetky práce so mnou dô
kladne prešiel, upozomil na chyby, nelogic
kosti, poradil, čo by bolo lepšie. Keďsom sa wk 
povediac .,zadrhol" a nevedel ako dalej. na
vrltolniekol'ko možností 6 aftematív ako da
lej.' Musel som pravidelne .(tudovať partitúry 
k/asicisticko-romrmtického a impresionistic
kého repertoáru a samozrejme hudbu 20. sto
ročia a pán profesor upozoniovalna kompo
zit ne a ini trwnentatne zaujfmavé miesta. Pa
mätám si, ako mi vždy zdôrauioval ... ,.treba 
veľa, veľa potúvaľ'. 

Pri takom množstve práce nn hodinu kom 
pozície. ktorá bola každý týžde1T, trvala wká
to hodina pravidelne o veta viac ako 60 minút. 

V prvých rokoch I túdia ma brával aj na or
chestrálne skúi ky. Pamätám sa 1wprfklad na 
prípravu a skúi ky Bergerových Trcmsformá
cií, Kardoiovu 5. symfóniu. Tam som si uve
domil, ako je dôležité myslieť na tých, k tor{ 
majú skladbu realizovať i na prostého hráča 

za pultom orchestra, powať ich možnosti, 
schopnosti i psychológiu. 
Vzťah učiteľ a žiak bol1•eľmi ot1 •oren ľ. ko

legiálny. Dobre mi pac/lo, kecľ mi !Wp~fklnd 
l ' l . rot'ltíku napt lf1 woj 111/;:01 IU/ poslednú 
časť mojej l!udby pre troch , ktorú ~om dopí
sal zatiatkom prázdnin a poslal mu 1U1 posú
denie a o týfde1i som dosral odpoved'. že to 
nie je Ipatné. To samozrejme povzbudilo mo
ju chuť do práce. 

O je/to vzťalw k ž iakom s1•edčf aj to. i e 
s nami vedel posedieť vo vieche 11 diskutovať o 
problémoch - a nielen kompozit'ných ... že 
sleduje tvorbu svojich žiakov aj dnes a zaujf
ma sa o 1it1. 

Spomienky na roky Inídia v triede prof. 
Kardo.ra stí pre 1111la ž ivé, boli možno trocha 
útri k ovité, tak ako mi prišli IU/ myse/' a wk na 
záver eite moje úprimné: di1k ujem pán profr-
s or. 

HANUS DOMANSKÝ 

Bo li sme v ročn íku tra ja: Hanuš Doma n
ský , Jozef Po dprocký a ja. Jedného krásneho 
dňa sa nám sk ladateľský ~emi nár . kto rý vie
do l pán pro fesor Kardoš. trochu prcdfžil. 
A n i sme nezbadali, že nás v aule na Kapitul
skej ulici vrátnička pani Bašťovanská zam
kla. Bol už neskorý večer, keď sme prišli na 
to , že sa von ned ostaneme. Co teraz? 
..Chlapci, mám doj em, že je tu kdesi aj boč

ný východ." Naozaj . Za ťažkým závesom 
a hro mad o u haraburdia boli dve re ved(1c.: do 
bohosloveckej fakul ty. Otvori ť ich nebol pro
blém . Te n vzniko l, k eď sme pozhasínali všet
ky sve tl á. Bola absolútna tma. Išiel som 
prvý. Po pár krokoch som stratil pôdu pod 
nohami a prepado l som sa do akejsi rozko
púvky. Keď h rmot utíchol a zistil som, že sa 
vie m hýbať. zvysoka sa ozval Kardošov hlas: 
.. V lado. ' i tam?" .. Áno. pán pro fesor, som 
na eine." Nad hlavou sa mi rozsvie tilo malé 
svetielko . Po dprockého zapaľovač. Jama bo
la hl boká snáď dva a pol metra . Okrem pár 
malých škrabancov sa mi nič nestalo . Pro fe
sor i moji ko legovia mi po mo hl i do~tať sa 
z jamy von a napokon sme vyšli bránou bo
hosloveckej fakulty na čcr<;tvý vzduch. A le 
tie reči potom! ,.Aha. prvolezec!'', .. nie kto 
zase musí byľ za každú cenu prvý" atú. Len 
pár dní predtým sme ~ i (Domanský. Pod
procký a ja) kúpili v Prahe počas festiva lu 
ISCM v roku 1967 rovnaké lacné staro módne 
klobúky. A o te n môj som v tej čiernej diere 
pr išiel. ' 

A le teraz vážne: počas dvadsia tich rokov, 
čo som bol jeho žiakom . asiste ntom a napo
ko n mladším kolegom na VSMU. som snáď 
profesora Kardoša dobre poznal. Som mu 
nesmie rne vďačný. Ešte veľa zd ravia . šťastia 
a radosti . pán profeso r! 
Váš VLADIMIR BOKES 



• 

Neodmyslitel'nou súčasťou prebiehajúceho procesu v našej spoločnosti je aktivita umeleckého frontu, jednej z vedúcich síl formujúcich sa o~ianskych iniciatív. Strajkujúci umelci sa stali 
svedomím národa, apolegétmi myšlienok spravodlivosti, dobra, krásy, boja proti násiliu vo všetkých formách a odtieňoch. Svoje presvedčenie propagovali na mUingoch pravidelne organizova
ných na materských scénach, ale i improvizovaných aktívoch pracujúcich. Na snímke vľavo národný umelec Peter Dvorský ako účastník masovej demonštrácie na námestí SNP v Bratislave, 
druhý záber zachytáva 1-áver mítingu v opere SND (v popredí zl'ava: M. Kňažko, P. Dvorský, t. Rybárska aJ. Galia). Snímky: P. Brenkus 

U01elec 01usí byť slobodný 
Dnes mnohé veci a pojm~ očist'u

jeme od laládJ.ajúcich nánosm·, ab~ 
\)"Stúpili v· čistej, plnmj·1namm·cj 
hodnote. Viera, láska, ohľadupl

nosf, \lasf, národ. Národnj ume
lec... S jednjm 1 nich - Petrom 
Dmrskjm - sme sa mohli stretnú!" 
nielen v duchu, prostrcdníctw,m jl'
ho \erejného lJ·.mania, ale jeho h'ár 
sme videli ~•j na televún~·ch obra7.ov
kách, na mítingoch ,. opere Slm·en
ského národného dhadla či na bra
tislavskom námestí Slmenského ná
rodného pm·stania, donedeli sme sa 
o jeho finančnej podpore študent
skému hnutiu. Toľko k pn-ej časti 
jeho titulu - národnj ... Peter llmr
skj \šak popri tom \Šctkom 1.ostáva 
hlaml' umelcom, ab) mohol ďalej 
napÍňaf 7.m)sel smjho zh·ota. Našiel 
ho v ro1dávaní krás)·, umenia, v kaž
dodennej h'rdej práci ... A v tomto 
duchu sa niesol i náš ro1.hovor. 

Máte za sebou intenzívnu 1 7-ročnú karié
ru. Zvyknete sa na ceste dopredu zastaviť, 
poobhliadnuť či bilancovať, alebo žijete hlav
ne pre zajtrajšok'~ 

dcnicm ~a ~trmhlav vpred v takom 
zmysle . že mu'>Ím niekam do~pici. ic '>a mu
~ím dostat' do určitého cida. Vývoj spevác
kej karié ry hy mal hy i plynulý. hczproblcma
tický a .. ncnahá11aný". L.ial'bohu. ten pro
gram sa ncd{i postaviť tak jednoznačne. Je 
~trašnc vcl'a pont1k a prílditO\tÍ. ktoré ma 
ako '>PC\l{lka plne vyiaiia a 1<1plnia mi kalcn
thír. Samoncjmc. že '>patnc 'a vmt:iam do 
tých začiatkm . k)•m ~om nehol iiadan). tal.. 
popul<írny. mút 7ivot vtedy plynul pml-.tatnc 
pomal~ic. Boli to ;ačiatky. kedy 'on1 ~picva l 

v Bratislave, najprv malé úlohy. postupne 
30m sa púšiat do väčších ... Mnohé z týchto 
úloh by som chcel interpre tovať i naďalej . ne
chcem sa uhnať do repertoáru. ktorý je 
vrcholom pre vyzretých tenori st ov, tak ďale
ko ešte nic som. Tieto úlohy majú u rči té 

technické úskalia. hlas musí byť o niečo pev
nejš í. Ja si nctvorím repertoár s vopred da
ným cieľom . že musím odspicvai tie a tie úlo
hy. Vyberám si úlohy. ktoré mi charak terom 
a akousi náladou sedia. ktoré mi. domnie
vam sa. prislúchajú. 

V dávnejších rozhovoroch ste za svoju naj 
milšiu rolu označol•ali Gounodovho Fausta .. . 

Úprimne povediac. Fausta už nespievam 
vóbec. pretože prflcžitosi na to - ako doma. 
tak i na zahran ičn ých javiskách - sa mi nevy
skytl a. Raz som túto ponuku dostal pre vie
denskú Státnu operu a vtedy som ju z termí
nového dôvodu nepri jal. čo si dnes do určitej 
miery aj vytýkam. Myslím si ale. že by sa n ič 
nestalo, keby som sa k nej vrätil ešte i dnes. 
Som presvedčen ý. že by som ju rád spieval 
ako pri mojich začiatkoch. pochopitef' nc. 
v inom prevedení . musel by som ma i dosta· 
tok času na zrevidovanie tohto partu . 

V ktorých operách sa v súčasnosti cítite 
najlepšie? 

- Je to Maškarný bál. Manon Lcscaut. 
I ked Pucciniho opery majú wojc úskalia . 
zvlidzajú do dramatických efektov. napriek 
tomu však musím povedať. že tento skladateľ 
je môjmu \ rdcu najbližš í. Dlhé roky spievam 
rád Bohému - momentálne by som teda vy
zdvihol jedn u Verdiho a dve Pucciniho ope
ry. 

Na aké d'a lšic postavy si - ako sa vraví 
- hrí1site zuby v najbližšom období? 

ajbli2~ic by som mat spievai Radamcsa 
v Aide. Je to po~tava. nad ktorou rozmýšľam 
ul dlh~ie. po~tava i z môjho nadchádzajílcc
ho akéhosi vcrdiov~k é ho obdobia. Po Rada
rm:~ovi bude nasledovať Manrico z Trubadúra 

a napokon Don Carlos. aprick tomu. že 
fandím Puccinimu. musím povedať. že Ver
diho hudba je priezračncjšia. po speváckej 
stránke n á ročnej š ia, vyžaduje si väčšiu spc
v{tcku koncen trovanosť. Verdi je sk ladatcL 
ktorý dáva ~a ncu prezentovať '" spevá kovi 
v tom najlepšom svetle - to znamemí. že 
v perfektnom zdravotnom stave sa dajú pri 
ňom robiť zázraky. 

Sú aj v živote hviezdy vášho formátu oka
mihy, výnimočné chvíle, ktoré sa trvalo zapí
šu do osobnej kroniky a pri spomenutom 
eventuálnom poohliadnut í tvoria oporné bo
dy? 

- Stáva sa. že pri mojich cestách sa stret
nem s f'ucľmi, ktorí sú mi určitými vzormi. sú 
to vef'ké hlasy, ako napríklad Boris Christov, 
Giuseppe di Stcfano a ďalší. Aj pre mňa je 
vcf'kým zážitkom dostať sa do qyk u s takými
to ľuďmi. rozprávať a podeliť sa s nimi o urči
té záži tky. sk ú cnosti ... Óalšie dôležité mo
menty súvisia s narodením mojich dvoch 
dcér. V obidvoch prípadoch sa spočia t k u 

zdalo. že budem v tom čase doma. a le napo
kon to dopadlo úplne ináč. Prvýkrát som bol 
v Iráne a pri narodení mladšej dcérk y som 
v Londýne premiérova! " Mirclou Frcni Bo
hému. Spomienok by bolo sa mozre jme via
cej. ale pre 1111)a je vlastne z;ížitkom každé 
dohré predstavenie. Keď som študoval v Mi
láne.:, navštívil nás Luciano Pavarotti a 11<1 
konci nášho \poločného stre tnutia ná\ v~· 
Lval. aby sme mu za<,picvali. Vzmklo 1 toho 
poLvanic na jeho kont:crt do ~lodc ll\ . kde 
sme mali po prv~'kr;í t mo/no'i -,picvat " I u
cianom Pavarottim. Vcl'ký z;í/1tok \O lli mal 
aj vo Verdiho divadle v Bu\ettc. kde som 
spieval pricrct Rigolettom <1 po prvýknít 
opakoval na javi~ku úriu (Ll donna i: mobi
le). Za sviatol.. povah1Jl'l11 aj rh' de . ked) bo
la occ.:ncn;í moja pníca. Pritndm ' a v\ak. ic 
be2ne na tieto vcd ncmy-.lím. teho na to jed
noducho ncm:ím ča~. Mimoriadnym záíit· 

kom hol môj vicdcn~ký debut či debut v mi· 
Iánskej Scale, kde som zaskoči l t.a Pavarotti· 
ho. dá sa povedať. že v poslednej minúte. 
Uskutočn ilo sa to l J. apríla na Vcl'ký piatok 
a od tohto d1'a prichádzajú pozvania zo Scaly 
prakticky každý rok. Samozrejme. nic vždy 
to vyjde tak, ako si to predstavujú oni alebo 
ja. pretože momentálne môj najviič<í pro
blém je problém časový. Požiadaviek je.: príliš 
veľa. nestačím ich všetky rcalizovvai a nieke
dy vzniká dojem. 7e toho spieva m m' príl iš . 
Práve včera som si robil kontrolu budúcich 
troch rokov a s potešením som ti\lil. le bu
dem ~picvať v každej ~czónc .. iba" maximál
ne 45-50 prcd~tavcní. Oproti predoslým ro
kom. kedy to bolo 60 až 70. je to vcl'ká úl'a
va. v neposlednom rade aj pre moju rodinu: 
manželka raz spoč ítal a v jednom kalendár
nom roku dni. kedy ~om bol doma. Vyšlo jej 
čís lo piit'dcsiattri ... 

V umeleckom živote nie je každý deň sviat
kom, ani nie bežným dňom . Prichád1.ajú aj 
dni nevydarené, prehry ... 

- U rčite. Sme vy~tavcn í odbornej kritike, 
kritike publika. pretože naša pr;íca hczpro
~trcdnc komunikuje. Je samoacjmé. 2c aj tu 
"'' vyskytnú momenty. keď to nic je stoper
centné. ked' divák-poslucháč očakáva ovcl'a 
viac. Ja tid ncpatrfm med ti tých umelcov . 
ktorí sú vždy an každých okolností dispono
van í ... 

Myslíte. že takýto speváci \Úbec existujú? 
- Sú ta l..c Láaaky. ktoré obdivujem: na

príklad pat rí -.cm Al fredo Kraus. M1rclla f'rc 
ni či Birgit Nit,on. 1-. torí m:ílokcdy ;lyhali. 
Na druhej ~trane f·ranco C'orclli bol tenor 
č. l , mal hl a~ mimoriadnyt:h 1-.valít, :Ile \tato 
\ il. í c 10 wojho uv;i;ku JO <ti ·~O pred\taYCnl 
' lctropolltncJ opere od'p'c' il' \Ct<inc dc
\ai a O\tatné odricl..ol. Obdi\liJCill t\ ch 'PC· 
v;íkov. !..ton '" dok<iiu udriat 'talc \ dobrej 
1-.ondíe~i Sa nHl/ l Cf111 C. člo,·ck .,, podch\ íl ou 

Pokračovanie na J. '>IL 


