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Ľudia, poďme sa porozprávať
o našom vyše tristoročnom organe...
PREŠOV JE POŽEHNANÉ MESTO

lých“ organových koncertov
v našom meste alebo okolitých
farnostiach, z ktorých výťažok
(poväčšine iba niekoľko eur) putuje na konto organu, v priebehu 48. týždňa pribudol 3 800 eur
grant z Komunitnej nadácie Veľký Šariš, v rámci programu Šariš
ľuďom IV. Výberová komisia nadácie takto schválila a podporila
projekt združenia „Obnova píšťal
registra pre rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa“.

Áno, je to už raz tak,
staručký organ v Konkatedrále sv. Mikuláša
je náš. Zanechali nám
ho naši pradedovia, ako
dôkaz o svojej múdrosti
a štedrosti, ale i láske
k Bohu, mestu, hudbe
a potomstvu. Odkázali
nám tento organ rovnako, ako množstvo
ďalších historických pamiatok, svetských i sakrálnych, ktoré v našom
meste stále obdivujeme a tešíme sa z nich.
Zo skupinky českých reštaurátorov organov a umeleckých
pamiatok pri ich nedávnej obhliadke reálneho stavu organu
zaznelo: - Prešov je požehnané
mesto! Má organ, ktorý určite
patrí medzi desať najlepších a
najcennejších v Európe!
My, Prešovčania, by sme mali
tieto dve vety v sebe poriadne
prežuť, zamyslieť sa nad nimi a
potom sa rozhodnúť, ako k oprave tohto jedinečného zvukového
telesa, ktorou by sa malo dostať
do pôvodného stavu, prispejeme. Znovuzrodenie organa by sa
malo pre nás stať vecou cti, pretože naši pradedovia ho prenechali nám všetkým. Bez ohľadu
na to či je ten alebo onen malý
alebo vysoký, tučko alebo tenký ako cverna či ide o brunetku
alebo svetlovlasú devu, evanjelika či katolíka alebo pravoslávneho, bohatého, chudobného,

pekára, farára alebo úradníka či
nedajbože politika. Organ, to je
zrkadlo a jeden z koreňov našich
dejín, našej existencie a pôvodu,
ktoré nám nastavili naši predkovia, aby sme nezabudli na to,
odkiaľ pochádzame i kto vlastne
sme.
Ďalším požehnaním pre naše
mesto sú ľudia. Tí z nás, ktorí keď
sa dozvedeli, že organ v podstate
dožíva, dali hlavy dohromady a
vedení srdcami založili združenie Prešovská gotika (12/2016).
S cieľom urobiť všetko pre to, aby
organ zachránili a keď to bude
možné dosiahli, aby sa raz opäť
zaskvel vo svojej pôvodnej hudobnej, technickej i duchovnej

kráse. Možno si mnohí z milovníkov vážnej hudby všimli cyklus
organových koncertov, uskutočnených v rámci tohtoročnej Prešovskej hudobnej jesene. To bolo
tiež dielo ľudí zo spomínaného
združenia, ktorí už medzitým
organizovali ďalšie podujatia.
A takto zbierajú eurko ku eurku,
veď podľa predbežných odhadov
je potrebné na tú najzákladnejšiu opravu, zaručujúcu prežitie
organa, minimálne takých 300
tisíc eur. To je suma, čo?
Iniciatívy združenia Prešovská gotika sú mnohostranné,
informácie o nich sú priebežne na webovej stránke www.
presovskagotika.sk. Okrem „ma-

Združenie Prešovská gotika už
síce má 25 donorov, ktorí finančne
podporili svoju adoptáciu píšťaly organu po tisíc eur, ale, ľudia,
tých píšťal je 3 480! Nuž, možno
že práve v tomto štedrom predvianočnom čase sa rozhodnú pre
adopciu „svojej“ píšťaly aj ďalší
obyvatelia mesta či regiónu alebo
firmy v nich pôsobiace. Chýba ešte
generálny partner a hlavní partneri. Našťastie, mediálny partner
projektu obnovy už žije, je ním
Prešovský večerník. Ba odvahu
našiel aj jeden partner, spoločnosť
LUX Prešov, čistiace služby.
A keď už hovoríme o našom spoločnom organe, pripomíname, že
združenie Prešovská gotika spolu s Rímskokatolíckou farnosťou
v Tulčíku pripravujú pre milovníkov organovej hudby a spevu
„Adventný koncert pre organ a
naše deti“. Uskutoční sa v piatok 15. decembra od 16.30 h, za
organom bude známa umelkyňa Miriam Brandisová. Vstupné
je dobrovoľné, ale môžu prísť aj
tí, ktorí sa rozhodli adoptovať si
ďalšiu píšťalu prešovského organového klenotu.
Milan Országh

