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POÉZIA AKO INŠPIRAČNÝ ZDROJ PRE HUDOBNÉHO 

SKLADATEĽA  

TRI PIESŇOVÉ CYKLY OTA FERENCZYHO 

Tatiana PIRNÍKOVÁ 

 

Abstrakt: V referáte autorka vyberá z tvorby slovenského hudobného skladateľa Ota 

Ferenczyho (1921-2000) tri piesňové cykly, ktorých odlišnosť hudobného spracovania vyrastá 

z charakterovo diametrálne rozdielnych polôh básnického textu. Odhaľuje plochy intímnej 

lyriky v cykle Tri poézie Stepana Ščipačova pre mezzosoprán a klavír, pozoruje štrukturálnu 

prepracovanosť v cykle Tri sonety zo Shakespeara pre barytón a klavír a opisuje hravosť 

a spontánnosť drobných piesní cyklu Spievaná abeceda (zhudobnený cyklus drobných básní 

Jána Smreka). Autorka zároveň naznačuje spôsoby, ako prostredníctvom percepcie, 

spontánneho zážitku, hľadať cestu k priblíženiu sa podstate skladateľovej výpovede, ktorá je 

svedectvom jeho tvorivej práce s literárnym textom.    

Kľúčové slová: hudobná percepcia, hudobná analýza, poézia. 

 

POETRY AS COMPESER´S SOURCE OF INSPIRATION. THREE SONG CIRCLES 

BY OTO FERENCZY   

 

Abstract: The author of the paper has chosen three song circles from the work of a Slovak 

composer Oto Ferenczy (1921-2000). Their different way of musical adaptation is based on 

diametrically different position of poetic texts. It uncovers fields of intimate lyric poetry in the 

circle songs on love Three poetries by Stepan Shchipachev for mezzo-soprano and piano, 

observes structural elaborateness in the circle Three Shakespeare's Sonnets for baritone and 

piano and describes playfulness and spontaneity of little songs in the circle Alphabet Songs 

(musicalized Ján Smrek’s circle). The author also suggests ways how to approach the essence 

of Ferenczy’s utterance, representing a testimony of his creative work with literary text, 

through perception and spontaneous experience. 

Keywords: music perception, music analysis, poesis. 

 

Nie je možné stanoviť presne, kedy sa spojenie slova a hudby, ktoré patrí 

najprirodzenejším a najfrekventovanejším podobám umeleckého stvárnenia, začalo realizovať 
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naplno. Určite veľmi dávno. Obidva princípy - verbálny i hudobný - sú navzájom v mnohom 

prepojené, spája ich vlastnosť zvukovosti i špecifickosť znakovosti. Hovoríme o melódii reči, 

harmónii verbálnej komunikácie, poetike hudobného tvaru, poézii súznenia. Inštrumentálna 

hudba dopĺňa od čias antiky básnické slovo a podstatu hudby vokálnej tvorí úzka viazanosť 

na text, či už biblický, ľudový, básnický alebo autentický. Prepojenosť hudby so slovným 

veršom dlhodobo určovala jej tektonický priebeh. Dokonca aj pri samostatne sa rozvíjajúcej 

inštrumentálnej hudbe zohrávala viazanosť na rétorické figúry dôležitú úlohu. V kontexte 

nastolenej témy je adekvátnou otázka, ako je to so spájaním slova a hudby dnes? 

Dominujúcou v hudobnej produkcii je pravdepodobne práve tvorba piesňová. Prezentuje 

základ rôznych hudobných štýlov a žánrov, zároveň však zachytáva najväčší kvalitatívny 

rozptyl, od  prvoplánových výpovedí, cez rozmanité tradičné podoby vytvárania sprievodu či 

štylizované a  experimentujúce prejavy až hlbokým štrukturálno - významovým prienikom. 

Predstavuje objekt neustáleho pozorovania predovšetkým v prostredí hudobných teoretikov, 

publicistov či pedagógov. Môže však byť zároveň inšpiráciou aj na hodinách literatúry či 

cudzieho jazyka, predstavujúc alternatívny priestor pre poznanie a rozbor konkrétneho 

básnického diela, prostredníctvom jeho hudobného spracovania. Nový interpretačný priestor, 

ktorý sa zhudobnením básne otvára, naznačuje jej novú existenciu v novom prostredí, 

prinášajúcom často hlbšie, širšie alebo aj nečakané kontexty.  

 V tvorbe slovenského hudobného skladateľa Ota Ferenczyho (1921-2000) predstavuje 

vokálna hudba dôležité miesto. K spevu a vokálnemu prejavu tvorca inklinoval už od rannej 

mladosti, pričom si túto viazanosť zachoval až do zrelého veku. Pramenila jednak z 

bezprostredného kontaktu s folklórnymi prejavmi horného Šariša, s ktorými sa konfrontoval 

vo svojom detstve a rannej mladosti (pochádzal z Brezovice nad Torysou, kde strávil svoje 

detstvo), zároveň zo skúseností z účinkovania v študentskom zbore (počas stredoškolských 

štúdií pôsobil v zbore košického reálneho Gymnázia, ktoré od 10. rokov navštevoval) 

a napokon i z vlastnej, hoci krátkej činnosti zbormajstra. 

 Ferenczy napísal viacero úprav ľudových piesní pre rôzne vokálne zoskupenia – 

mužský zbor, miešaný zbor, sólový hlas. Ťažiskovo sa ale venoval autorskej vokálnej tvorbe – 

predovšetkým piesňovým cyklom, pričom siahol aj k najnáročnejšiemu vokálno- 

inštrumentálnemu žánru, k opere. V jeho tvorbe sa najdominantnejšie prejavila inklinácia 

k hudobnej reči moderny 20.storočia,  predovšetkým Igora Stravinského a Bélu Bartóka. 

Práve v tejto polohe dokázal byť ako skladateľ najautentickejší, vybudoval si, nie iba v rámci 

tvorby vokálnej, avšak aj komornej a orchestrálnej, svoj vlastný prejav, ktorý prezentoval jeho 
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naturel. Vyrastal z výrazovej expresivity, melodickej stručnosti, negácie romantického gesta, 

konštrukčnej presnosti, intelektuálneho nadhľadu. Prezentoval sa tak už v rannej tvorbe, čím 

predviedol vysokú znalosť kompozičného majstrovstva a aj dostatočnú mieru talentu 

a muzikality. V priebehu svojej umeleckej dráhy však viackrát od svojho kompozičného 

ideálu odstúpil, buď smerom k všeobecne požadovanému štýlu budovateľskej piesne, 

kantátovej tvorby a hudby masovo prístupnej, ktorými negoval alebo potlačil svoje 

avantgardne orientované umelecké cítenie; alebo smerom k výrazovej bezprostrednosti či 

intimite výrazu, v ktorých tlak jeho intelektu ustúpil citovej zainteresovanosti či túžbe po 

prostote.  

Pre Ferenczyho vokálnu tvorbu sú preto príznačné viaceré inklinácie:  

- je prejavom jeho najvnútornejších, intímnych citových stavov a pocitov,  

- prezentuje jeho myšlienkovo-intelektuálne zázemie, 

- je zacielená k detskému adresátovi, ktorého svet sa usiluje rešpektovať, 

- vychádza z povahy ľudového spevu, z práce priamo s ľudovou piesňou, ktorých 

charakter sa snaží zachovať a zároveň štylizovať, 

-  prispôsobuje sa požiadavke doby v zmysle účelovo oslavných piesní kantátového 

charakteru, v ktorých je transparentnou okázalá oslava spoločenského zriadenia, 

chvála politického systému, dosahované prostredníctvom zámernej melodickej 

ľúbivosti a harmonickej prehľadnosti a výrazovej jednoznačnosti, nekomplikovanosti, 

či pompéznosti a nadnesenosti.  

Odrazom tejto rozporuplnosti je aj sumár básnikov a výber básnických textov, ktorých verše 

Ferenczy zhudobnil. Komponoval oslavné skladby a masové piesne (Pieseň vďaky pre 

miešaný zbor na text Vojtecha Mihálika), folkloristické štylizácie (Volanie z cyklu Tri mužské 

zbory na text Štefana Žáryho), príležitostné oslavné piesne, koncertné skladby (Prípitok na 

text Pavla Országha Hviezdoslava), detskú poéziu (Spievaná abeceda pre detský zbor – 

zhudobnené verše Jána Smreka, Detské obrázky – verše Rudolfa Fabryho), cykly intímnej 

lyriky (Tri poézie pre mezzosoprán a klavír na verše Stepana Ščipačova,), intelektuálne 

zamerané vokálne cykly (Tri sonety zo Shakespeara – pre barytón a klavír). 

Umelecká rozkolísanosť a kvalitatívna viacznačnosť a rovnako aj spoločenská 

a politická angažovanosť Ota Ferenczyho v 70. a 80. rokoch 20.storočia (bol opakovane 

predsedom Zväzu slovenských skladateľov, členom ÚV KSS) spôsobili, že jeho dielo dnes 

upadlo takmer do zabudnutia. Deje sa tak z veľkej miery právom, predovšetkým vo vzťahu 

k jeho účelovo a zištne napísaným skladbám, oslavujúcim spoločenské zriadenie, v ktorom 
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tvoril, pôsobil a prispôsoboval sa požadovanému hudobnému štýlu a požiadavkám na aktivitu 

tvorcu. Zároveň je však v jeho tvorbe možné nájsť aj diela nepopierateľnej hodnoty, 

vyznačujúce sa autorskou originalitou a umeleckou potenciou. V oblasti skladateľovej 

vokálnej tvorby prezentujú skladateľovo vnútorné naladenie na univerzálne ľudské javy, ktoré 

sú znakom túžby po hľadaní, radosti, naplnení i svedectvom o strádaní, sklamaní a trápení.     

 Tridsaťdva pesničiek pre deti nazvaných Spievaná abeceda na verše Jána Smreka 

napísal Ferenczy v roku 1960. Krátke básničky, ktorých postupnosť a zameranie sú dané 

písmenkami abecedy, sú verejnosti dodnes známe a deťmi obľúbené a vyhľadávané. 

Skladateľ svojim zhudobnením podčiarkuje a prehlbuje ich sviežosť a vtipnosť ako aj 

výrazovú bohatosť a premenlivosť. Rešpektuje špecifickosť detského sveta a to zachovaním 

potreby vytvárať obraz pre vnímanie v dostatočnej výrazovej plastickosti.  Rovnako uchováva 

aj prirodzenosť detského prejavu tým, že dbá na melodickú príťažlivosť, spontánnosť 

a sviežosť, rešpektuje prirodzenú posadenosť hlasu, nebanalizuje, nezjednodušuje. Dôležitú 

úlohu prenecháva klavírnemu sprievodu, ktorý výrazovo dotvára povahu jednotlivých 

obrazov, vystupuje často aj v úlohe samostatného činiteľa alebo vstupuje do kontrapunktu so 

znejúcim hlasom. V jednotlivých skladbičkách autor dbá na výrazovú premenlivosť, ktorú 

príležitostne aj svojsky profiluje, čím posúva obsahový kontext veršíkov do nových polôh, s 

plastickejšími výrazovými odtienkami, robí akoby hudobné ilustrácie textu. Využíva k tomu 

rôzne spôsoby hudobného vyjadrenia. Hudobným stvárnením prináša zmenu nálady (vtipný 

text Bľačia ovce za rána, bača pečie barana, babke tečú slinky na kus baraninky –  posúva do 

polohy skutočného smútku ovečiek – Pieseň na písmeno B). Osobitou rytmizáciou textu 

podčiarkuje jeho zvláštnosti a nepravidelnosti (synkopa Nemám čo, skrátený verš Dajte že mi 

voľačo, že som dobrý chlapec,  nové rytmické členenie a pod. – Pieseň na písmeno D). 

Využíva názvuky ľudových piesní, ktoré kombinuje s jednoduchými polyfonickými formami 

(kánon, ktorého použitím vzniká efekt obľúbeného „tercovania“ – Pieseň na písmeno Č). 

Žiadaný výraz utvrdzuje aj zvukomalebnými prostriedkami (ďateľovo ďobanie - Pieseň na 

písmeno Ď, fidlikanie ťarbavého Maťa – Pieseň na písmeno Ť, imitácia zvonu – Pieseň na 

písmeno Z). Žartovnosť textu vyjadruje premenlivosťou výrazu (striedavo využíva durovú, 

lydickú, mixolydickú tóninu – Chystal sa pes na muchu, chňapol blchu v kožuchu - Pieseň na 

písmeno CH). Sólové spevácke vstupy strieda so zborovými, vytvára často nový princíp 

dialógu (vytvára nový tektonický tvar tým, že niektoré slová opakuje - Javorové koryto, 

koryto, v tom koryte jelito, jelito – Pieseň na písmeno J). Na zvýšenie expresivity textu 

využíva disonantné súzvuky v klavírnom sprievode (Mravčí mača pod múrom, miau, miau, 
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miauká mačka s kocúrom  -  Pieseň na písmeno M). Realizuje zvukové efekty opísané vo 

veršíku (hudobná podoba ozveny – Pieseň na písmeno O). Atmosféru básne navodzuje 

využitím uspávanky (Sladko spí si sedmospáč  - Pieseň na písmeno S). Vtipne využíva 

štylizácie ľudového tanca (odzemok s príznačnou lydickou kvartou v melódii a v sprievode 

gájd – x a x sú dva iksy, ak vieš skočiť, chlapák si – Pieseň na písmeno X). Ferenczyho 

hudobné obrazy sú síce jednotlivo krátkymi miniatúrkami, ako celok však, práve vďaka ich 

premenlivosti a výrazovej bohatosti, kladú na interpretov zvýšené nároky. Cyklus predstavuje 

pestrú mozaiku drobných nápaditých obrazov, ktoré môžu byť pre deti mladšieho školského 

príjemným a hravým oživením. 

Diametrálne iný typ práce s básnickým textom Ferenczy prezentoval v cykle Tri 

sonety zo Shakespeara pre barytón a klavír, ktoré spracúva v originálnom znení. Ide o jedno z 

prvých zhudobnení anglického textu slovenským autorom vôbec. Skladateľov výber troch 

sonetov z celku 154 nebol náhodný, ale premyslený. Podal v ním nezvratné svedectvo o stave 

svojej psychiky v období, kedy stál na vrchole svojej odbornej i profesijnej kariéry. Ferenczy 

Sonety napísal v roku 1963, kedy bol už plne uznávaným skladateľom, akademickým 

funkcionárom a zároveň rešpektovaným pedagógom hudobno-teoretických a estetických 

predmetov Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vývoj k tomuto statusu nebol 

bezproblémový, práve naopak, sprevádzali ho  konflikty s cenzúrou v 50.rokoch, následkom 

ktorej uskutočnil ústupky smerom k upusteniu od progresívnych kompozičných postupov a k 

prispôsobeniu sa požadovanému umeleckému výrazu. V 60. rokoch kultúrneho 

a spoločenského uvoľnenia sa Ferenczy mohol k svojmu modernistickému štýlu a špecifickej 

výrazovosti opäť vrátiť, jeho myseľ však nezostala pokojnou a uspokojenou, začali v nej 

hlodať pochybnosti, prebudil sa vnútorný nepokoj, dokonca, zdá sa, i tušenie ďalšieho 

zlyhania. Ich stopy je možné spätne nachádzať práve v tomto piesňovom cykle.  Prvý sonet 

(č.128) je vyznaním lásky múze - hudbe. Skladateľ sa usiluje o prejav nehy, gracióznosti, 

ľahkosti. V závere hudobného sprievodu sa objavuje motív nepokoja, pokušenia (kvôli 

priestorovej obmedzenosti referátu neuvádzam celé znenie sonetu, čitateľa odkazujem na 

internetový zdroj: http://www.shakespeares-sonnets.com/ a zároveň na český preklad Jána 

Vladislava, rovnako dostupný cez internet: http://www.sesity.net/elektronicka-

knihovna/sonety.pdf). Juraj Hatrík, ktorý publikoval štrukturálnu analýzu tohto cyklu, na 

margo tejto časti uvádza: „Prvý sonet...je prechodom z polohy bežného vnímania do polohy 

snivej...prechodom od ilustratívneho kontaktu hudby a textu k nezávislej hudobnej 

kontemplácii, ktorá je v reflexívnom pomere k textu (Hatrík, 1967, s.378).  

http://www.shakespeares-sonnets.com/
http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/sonety.pdf
http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/sonety.pdf
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Druhý sonet (č.43) predstavuje vyznanie, avšak nie ľúbostné, vášnivé, lež záhadné. 

Hovorí o tieni, vyznáva obdiv fikcii, niekomu, kto v reálnom svete nie je. Hudobné gesto 

vyjadruje osamotenosť, neistotu, smútok opusteného, ktoré sa postupne mení na odhodlanie 

a stupňujúcu sa túžbu. Motív nepokoja je tu zreteľnejší, transparentnejší. Hatrík konštatuje, že 

prítomnosť kontrastu v texte vyjadreného snovosťou a exaltovaným výrazom je v hudobnom 

stvárení vyriešená protikladom kontrapunktu a homofónie. 

Výberom tretieho sonetu (č. 147) Ferenczy dramaturgicky vypointoval vyvrcholenie 

vývoja cyklu, kedy obraz o spaľujúcej láske, vášni, prahnutí po tom, čo pomáha zlu, hudobne 

vyjadril dramatickou horúčkovitosťou, po ktorej príde zlom. Vystrieda ju rezignácia, rozpad 

do ničoty. „Vrchol je ilustratívny, úderom v hlbokej polohe klavíra sa vyvoláva zvuková 

škvrna a ilustruje slovo death. Záver je voči textu kriticko-reflexívny...“ (Hatrík, 1967, s.378). 

Obraz o živosti tejto hudby podal bezprostredne jej prvý interpret Bozděch, ktorý 

hovoril o „veľmi silnom citovom, emocionálnom náboji“, o tom, že „skladateľova ruka 

nebola vedená len intelektom...došlo tu k šťastnej syntéze, k proporcionálnej rovnováhe 

intelektu s citom a skladateľskou intuíciou“. Konštatoval, že „Sonety majú veľa expresívnosti 

pri všetkej kultúre, ktorú im dáva intelektuálna kontrola“ (Bozděch, 1968, s.31). 

Aktuálnosť a nadčasovosť Shakespearových textov Ferenczy preukázal voľbou 

náročného expresívneho modernistického jazyka, ktorý použil na ich zhudobnenie. Dosahoval 

ho premyslenou štrukturáciou hudobného materiálu, vyhýbaním sa symetrickému 

melodickému oblúku, poslucháčsky vďačnej harmonickosti. Motivické jadrá sú tu spájané do 

výrazovo kompaktného celku, miestami sa pracuje s racionálne skonštruovanou sériou tónov, 

uprednostňovaná je skratkovitosť, meniaca sa výrazovú kontrastnosť.  

Premysleným výberom sonetov, do ktorého skladateľ nezahrnul obrazy lyrického 

stavu či napätia medzi mužom a ženou a ktoré nepointoval k ľúbostnému aspektu, dával 

najavo, že ho ako autora zaujíma o vyjadrenie iného typu citu i utrpenia – ide mu o trápenie 

rozumu. O to symbolickejšie dnes cyklus Troch sonetov vyznieva, keď v hodnotení 

Ferenczyho osoby musíme práve začiatok 70.rokov konštatovať ako najväčšie jeho morálne 

zlyhanie: ako predseda Zväzu slovenských skladateľov podpísal v rámci normalizačného 

procesu dekréty o odchode 10 členov, čím umožnil ich existenčné ohrozenie a obmedzenie 

slobody tvorby. Tretím, horúčkovitým sonetom, práve toto zlyhanie akoby umelecky 

anticipoval.  

Cyklus je preto omnoho viac ako len púhou snahou o zhudobnenie nesmrteľných 

veršov svetového dramatika. Skladateľ ním aktualizoval dôležitosť poslania umelca, 
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pripomenul jeho vnútornú spaľujúcej túžbe tvoriť, zauvažoval o forme závislosti a možnosti 

zlyhania. Pre vek stredoškolákov by bol zámer sledovať toto myšlienkové uchopenie určite 

zaujímavým a prínosným. Rovnako tu vzniká priestor pre inšpiráciu aj vo vzťahu k 

vyučovaniu anglickej literatúry. 

Tretím piesňovým cyklom Ota Ferenczyho, ktorého umelecká kvalita prekračuje 

rámec schematického či účelového uchopenia, je cyklus Tri poézie Stepana Ščipačova pre 

mezzosoprán a klavír, v ktorom skladateľ použil slovenský preklad Heleny Križanovej-

Brindzovej. Cyklus prezentuje polohu vnútorného naladenia, smerujúceho k intímnej spovedi. 

Skladateľ sa však nevyslovuje vo fáze prvotného mladíckeho očarenia, vzplanutia citu a túžby 

po milovanej osobe, jeho citová výpoveď je poznačená skúsenosťou plynúceho času, kedy 

prvotné vnemy sú síce otupené, trvácnosť citu však prináša do vzťahu dvoch ľudí iné kvality 

a hodnoty. Samotné verše Ščipačova predstavujú popri komplikovanej štrukturálnej 

i obsahovej rovine Shakespearových sonetov výrazné oprostenie. Napriek tomu skladateľ 

priznal, že sa mu nepoddávali ľahko, dokonca, že sa s nimi pracovalo podstatne náročnejšie 

ako so Shakespearom (Berger, Rytmus, 1971). 

Ide o tieto verše: 

 

1. Poézia o dobrej piesni 

Vedzte si ceniť chvíle lásky  

a s rokmi viac a viac. 

To nie je chodiť na prechádzky, 

či nežne hľadieť na mesiac. 

 

Čo všetko príde, čo všetko príde: 

nečas, tieseň, veď máte spolu plody žitia žať. 

Láska je jak dobrá pieseň 

a pieseň ťažko napísať. 

 

2. Poézia o svetle hviezd 

Si tu, si tu a každá chvíľka mi je milá. 

Viem, roky nás ešte čakajú, viem.  

No raz príde rozlúčenia chmúrna chvíľa, 

po ktorej už ťa viacej neuzriem. 
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Len hviezdy komusi deň za dňom budú liať svetlo, 

na stretnutia budú svetlo liať. 

Ako potom vo vesmíre chladnom  

tvoju stopu, drahá, vyhľadať? 

 

3. Poézia o záletnom vetre 

Oj, ty vietor, ty vietor, ty záletnícka hlava! 

Ako sa ty, vietor, dobre máš! 

Briezka  a či vŕba popolavá 

jedno sú ti, obe objímaš. 

 

Oj, ty vietor, ty záletnícka hlava 

a ja akoby ma prikoval.  

Koľko liet a to je tá láska pravá 

len jednu som v srdci mal. 

  

Pri zhudobnení uvedených veršov skladateľ opäť zvolil autentický prejav, kedy sa 

vyhýbal romantizujúcemu gestu. Charakter zhudobnenia veršov sa vyznačuje expresivitou 

hudobnej reči, potlačením melodickosti kantilénového typu, využitím exponovaných 

hlasových polôh, modernistickým duchom harmonického uchopenia, tektonickou 

nepravidelnosťou, interpretačnou náročnosťou. Napriek tomu docieľuje výraz intimity 

a zjemnenia – v prvej časti, pripodobňujúcej lásku k dobrej piesni;  nehy, smútku a láskavej 

oddanosti – v druhej piesni symbolizujúcej rozlúčku; i nežného odovzdania sa, ktoré 

prichádza po odolaní nástrahám - tretia pieseň o záletnom vetre. Celok piesní autor opäť 

vybudoval s dômyselnou dramaturgickou presnosťou a s rešpektovaním ako epickej, tak 

lyrickej ako i dramatickej roviny hudobného výrazu. S veršom už narábal voľnejšie, niektoré 

plochy opakoval za účelom vytvorenia vlastného tektonického tvaru. Hudobným spracovaním 

dal týmto prostým a v princípe nekomplikovaným veršom podobu zásadnej výpovede, ktorej 

intimitu hudba podčiarkuje netradičným spôsobom. Ide o akési archaické narábanie 

s modalitou a zároveň využitie práce s vybranými sériami tónov. Na podobnú skúsenosť 

technologickej presnosti a zároveň vnútornej naladenosti vo svojej skladbe zhudobňujúcej 

básnický text upozorňuje iný hudobný skladateľ – Juraj Hatrík, v súvislosti so svojou 
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skladbou, cyklom Fragmenty z denníka neznámej ženy, ktorý napísal pre ženský zbor: 

„náznaky na renesančné moteto nie sú výsledkom nejakého hlbšieho a zámerného štúdia 

starej hudby. Aj ja - ožiarený autentickým textom - som sa odvážil na spontánny, asociatívny 

výkon a ťažil som z alúzií k minulosti celkom slobodne, možno až nezodpovedne...Korektívom 

bola práve práca s radom, s jeho modifikáciami, derivátmi a prvkami, ktorú som 

prispôsoboval archaickej atmosfére, akoby "starobylému" zneniu. Určite som nebol prvý, 

ktorý takto posunul niektoré idiómy do funkcie symbolu - symbolu večnosti, nadčasovosti a 

ďalších duchovných a filozofických aspektov, ktoré sa stávajú aktuálne, keď sa na povrch 

prederie energia duchovného svetla človeka, jeho archetypovej základne, viažucej sa k 

religiozite, večnosti, absolútnu... Hľadanie ´prameňa´ týmto smerom je určite dobrá 

skúsenosť. Že sa jej nedá vyhnúť ani v aktuálnom kontexte súčasnosti, ´hudobného dneška´, o 

tom svedčí hudba aj iných, oproti mne určite významnejších a zaujímavejších autorov“. 

Aj v tomto Ferenczyho cykle akoby prehovoril osud, o šesť rokov po jeho napísaní jeho 

milovaná manželka zomrela...  

Využitie tejto hudby môže rovnako obohatiť vyučovanie jazyka a literatúry, či už 

slovenskej alebo ruskej (verše je možné nalistovať v zbierke básní Ščipačova, ktorú uvádzam 

v literatúre), samozrejme, u žiakov zrelšieho veku a hlbšieho vnímania. 

  V závere si dovolím vysloviť konštatovanie, že hudobný skladateľ Oto Ferenczy 

dokázal vo vybraných cykloch s dôstojnosťou a príznačnou charakteristikou pracovať 

s ľudským hlasom a že spôsobom zhudobnenia vybraných básnických textov dodržal živý 

vzťah medzi podstatou zhudobňovaných textov, prirodzenosťou hudobného prejavu 

a vlastnou autorskou ambíciou. Potvrdil tak skutočnosť, že „...každý skladateľ, ktorý dal vo 

svojej tvorbe dôstojné miesto ľudskému hlasu, je si vedomý toho, že tento najcitlivejší 

a najdokonalejší nástroj je vo vnútri živého človeka...“ (Berger, 1981, s.10).  
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