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Zámerom príspevku je sústrediť sa na jeden z ťažiskových fenoménov, prítomný v texte Hra ako 

symbol sveta Eugena Finka – na symbol večnosti.  Pokúsime sa bližšie charakterizovať, čo sa na sym-

boliku večnosti v jeho poňatí viaže, a súčasne hľadať paralely a odlišnosti vo výklade u iných autorov. 

Zároveň sa pokúsime myšlienku o večnosti aplikovať do interpretačnej roviny, v zmysle hľadať mož-

nosti jej zobrazenia, či vyjadrenia v konkrétnom hudobnom diele. V súvislosti s našim tematickým 

zámerom v rámci doktorandského štúdia, ktorým je sledovanie tanečných prejavov v hudbe ako jed-

nej z možných foriem hrové princípu – siahama po skladbe slovenského hudobného skladateľa Ilju 

Zeljenku (1932-2007)  Štefánka  pre violončelo a akordeón. 

V štúdii  vychádzame z konkrétneho diela E. Finka, Hra ako symbol sveta, ktoré obsahuje 4 kapi-

toly – Hra ako filozofický problém, Metafyzický výklad hry, Mytická interpretace hry a Světskost lid-

ské hry. Fink sa snaží zachytiť podstatu existencie, bytia vo svete, ktorý nazýva, nie náhodne, kozmos. 

V súvislosti s týmto pojmom sa pohybuje v rovine filozofickej, kde sa okrem iného opiera aj o hru. 

Pri skúmaní a pochopení konkrétnych myšlienok v našom kontexte sa nám vynára niekoľko otázok. 

Prečo Finka považujeme za mysliteľa fenomenologického smeru 20. storočia? Na čo sa vo svojich 

úvahách zameriava? Aké fenomény skúma a opisuje?  Prvým zorientovaním sa môže byť definovanie 

fenomenologického princípu uvažovania, ako aj krátka charakteristika myslenia filozofov, ktorými 

bol Fink ovplyvnený a inšpirovaný. 

Eugen Fink bol nemecký filozof, pedagóg a predstaviteľ fenomenológie. Narodil sa v roku 1905 

v Nemecku a zomrel v roku 1975. Z jeho života môžeme spomenúť, že po maturite sa venoval štúdiu 
filozofie, germanistiky, histórie a ekonómie. Z pedagógov mali vplyv na smerovanie jeho myslenia predo-

všetkým Edmund Husserl a Martin Heidegger. Husserl poveril Finka vedením súkromných seminárov. 

V roku 1933 Husserla z univerzity odvolali, a spolu s ním odišiel aj Fink. Stal sa tak Husserlovým asisten-

tom. Po jeho smrti sa Fink zaslúžil o záchranu jeho textových pozostalostí. Po vojne pôsobil ako profesor 

filozofie vo Freiburgu, kde v rokoch 1965-1966 viedol spolu s M. Heideggerom seminár o Hérakleitovi. 

Z Finkovej tvorby spomeniem napríklad Oáza štěstí (1992), Filosofie Friedricha Nietzscheho (2011), 

Záhrada Epikurova (1992), Bytí, pravda, svět (1996) a nakoniec Hra jako symbol světa (1993) – die-

lo, o ktoré sa v tomto referéte opierame.  

Myslenie Eugena Finka bolo ovplyvnené Husserlom, ktorý je považovaný za zakladateľa fenome-

nologickej metódy, ktorá „mala ambície stať sa univerzálnou metódou zjednocujúcou vedy 

s filozofiou, so skúmaním transcendentálnych princípov poznávania“(Sošková, 2008, s. 160). Zároveň 

ho inšpiroval Heidegger, ktorý bol nástupca Edmunda  Husserla. Husserlova analýza časového vedo-

mia bola pre Heideggera inšpirujúcou, no v myšlienke „bytia“ ako takom sa začalo jeho myslenie od 

neho odkláňať a jeho ontológia v otázke o bytí bola v protiklade k programu fenomenológie. Napriek 

tomu Heideggerova metóda ostáva fenomenologická – ide o podrobnú analýzu „pobytu“ a ľud-

http://www.databazeknih.cz/knihy/oaza-stesti-92452
http://www.databazeknih.cz/knihy/filosofie-friedricha-nietzscheho-92430
http://www.databazeknih.cz/knihy/zahrada-epikurova-92453
http://www.databazeknih.cz/knihy/byti-pravda-svet-92451
http://www.databazeknih.cz/knihy/hra-jako-symbol-sveta-201485
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pobyt_(Dasein)
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skej existencie na svete. (Souriau, 1994) Rovnako ako u Heideggera aj u Finka pozorujeme smerova-

nie k otázke bytia, a existencii ako takej.  

Husserl bol ovplyvnený myslením René Descarta (metodická pochybnosť) a Immanuela Kanta 

(transcendentálna filozofia). V estetickom slovníku Henckmanna – Lottera (1995) je uvedené, že zá-

kladom estetiky fenomenológie (20. stor.) je metóda fenomenologickej redukcie. Snaží sa ľubovoľný 

predmet skúmania oslobodiť od všetkých tradičných a životne praktických vedľajších významov 

a predsudkov, aby sa obnažilo a analyzovalo to, čo tvorí podstatu nejakej veci vzhľadom k aktom 

vedomia, odpovedajúcim tejto podstate. 

Vráťme sa ale ku Descartovi, pretože sa domnievame, že môže byť pre naše uvažovanie inšpira-

tívnym. Štúdia s provokatívnym názvom Za všetkým je Descartes, prináša komentár. „Na rozdiel od 

tradičnej estetiky postupujúcej od objektívnej krásy ku zážitku krásy a uvedomeniu si zážitku krásy, 

Descartes zakladá iný postup estetického skúmania – od fenoménov daných nám v pociťovaní 

a myslení k... tomu, čo je vedomiu transcendentné, teda od estetického pocitu k estetickému súdu 

a k estetickej skutočnosti.“ (Sošková, 2008, s. 158). 

V diele Hra ako symbol sveta sa prejavuje fenomenologické myslenie, možnože práve v hlavnej 

myšlienke Eugena Finka a spôsobe jej poňatia, na základe ktorého, ako sme už objasnili, vníma bytie 

a existenciu ľudskej bytosti ako symbol sveta. Pojem „symbol sveta“ tak môžeme interpretovať ako 

odkaz pre ďalšie generácie, ako symbol večnosti. Vo svojich úvahách sa v otázkach symbolu autor 

obracia k mysleniu antického Grécka. Isté paralely tak môžeme nachádzať v myslení súčasného hu-

dobného skladateľa, Vladimíra Godára, v diele Kacírske Quodlibety (1998), kde sa opiera o dejinné 

kontexty práve antickej filozofie a ďalej uvádza (1998, s. 156): „Výsledkom antickej reflexie vzťahu 

človeka a sveta je formulácia dvoch komplementárnych triadických vzťahov. Triáda skutočnosť: ná-

podoba: umenie formuluje vzťah reality a ľudskej činnosti, pričom ich vzájomná korešpondencia je 

vyjadrená aktívnym princípom nápodoby. Druhá triáda skutočnosť: myslenie: jazyk je vyjadrením 

vzťahu reality a jej ľudskej jazykovej kontemplácie, pričom zodpovedajúcu aktivitu postihuje pojem 

myslenia. Obe triády spolu predstavujú dvojjediný spôsob uchopenia reality človekom.” Medzi bytím, 

existenciou, nápodobou, skutočnosťou, môžeme nachádzať istú súvislosť a nadväznosť. Navzájom sa 

tieto pojmy nevylučujú, naopak do seba zapadajú aj v súvisloti so symbolikou, ako aj herným princí-

pom. 

Po naštudovaní diela Hra ako symbol sveta môžeme konštatovať, že hlavnými znakmi symbolu sú 

podľa Finka zlomkovitosť a doplnenie. Chápanie symbolu pochádza z prekladu gréckeho slova „sym-

ballein“ , čo v preklade znamená “skladať dokopy”. Pre Finka sú symboly zlomky, ktoré musia byť 

doplnené. Z tejto myšlienky je možné odvodiť úvahu, že symboly sú v jeho ponímaní časťami akéhosi 

celku. „Filosofie jako moudrost a vědění o světě se probouzí teprve tehdy, ukáže-li se konečná věc ve 

své nitrosvětskosti a takto poukazuju k celku světa, jestliže ve světle světa vysvitne zlomkovitý charak-

ter jsoucna.“ (Fink, 1993, s. 146). Už Platón v spise Symposion (1999) vysvetľuje svoje poňatie sym-

bolu, prostredníctvom podobenstva symbolu, ako dvoch zlomkov jedného celku. Uvádza, že pôvodne 

na zemi existovali bytosti, v ktorých bolo spojené mužské a ženské pohlavie. Bohovia sa ich rozhodli 

rozdeliť na dve polovice. Vznikli tak muži a ženy, predstavujúce typy, ktoré sa navzájom hľadajú. 

Fink (1993, s. 136) na to odpovedá takto: „Jsou to symboly, poloviny života, předurčené k tomu, aby 

byly doplněny, neboť celý člověk je teprve jejich soulad.“ 

Vladimír Godár (1998) sa vo svojich úvahách opiera aj o teoretické úvahy Mikuláša Kopernika, 

ktoré priniesli novú formuláciu pytagorovsko-platonskej idey harmonia, kosmos. Jeho pozornosť bola 

zameraná hlavne na hľadanie poriadku sveta. Ako autor ďalej uviedol (1998, s. 143) „Koperniková 

vízia sveta je opísaná slovami, ktoré možno priamo vzťahovať na pytagorovsko-platonskú víziu kozmu 

a v ktorej ťažisko predstavujú pojmy kosmos (pytagorovský poriadok sveta, ktorý má tvar gule 

a vydáva hudbu sfér), harmónia (atribút sveta ako poriadku zloženéhp z rozporných súčastí) 

a symmetria (súladnosť častí vyjadriteľná mierou a vnímateľná zmyslami).“ 

Ak sa vrátime k pojmu kozmu, stretávame sa s ním už v dejinách myslenia dávnej antiky, kde na-

chádzame podnetné prvky uvažovania o kozme. Dôležitým v tomto smere je myslenie Pythagorejcov 

a ich vnímanie kozmu. Pytagoras nazval svet kozmom, kde základom boli čísla, harmónia sfér, či 

proporcia a miera. Základný význam pre estetiku mala idea – svet je vybudovaný matematicky. Do-

minovalo presvedčenie, že vesmír  je vybudovaný harmonicky, preto mu dali názov kozmos, teda 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Existence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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poriadok. Nepoužívali pojem krása, ale harmónia. Harmónia bola pre nich vlastnosťou kozmu, 

v ktorom uvažovali v rámci kozmológie. Aktuálne úvahy k myšlienkam antických mysliteľov nachá-

dzame aj u súčasných slovenských skladateľov a teoretikov. Ako sme už spomenuli jedným z nich je 

aj Vladimír Godár a jeho dielo Kacírske Quodlibety, v ktorom sa autor usiluje uvažovať práve cez 

dejinné kontexty. 

Pristavme sa pri Finkovej filozofujúcej myšlienke, ktorú sme vyššie spomenuli a skúsme ju inter-

pretovať vo vzťahu k druhu tanca, ktorý Ilja Zelenka vo svojej inštrumentálnej skladbe sprítomnil. Ide 

o tango. Aby sme dokázali pomenovať špecifikum Zeljenkovho tanga skúsme odkryť dejinné kontex-

ty tohto tanca a zároveň špecifické inšprácie, ktoré boli pre konkrétnu skladbu podnetné. Argentínske 

tango pochádza z druhej polovice 19. storočia z Argentíny a Uruguaja. Tango vzniklo zmiešaním 

ľudovej hudby mnohých európskych krajín a hudby miestnych kreolov, černochov a indiánov. Tento 

tanec je charakteristický vášňou, ale i nostalgiou a melanchóliou. Zvukovú osobitosť mu dodáva hu-

dobný nástroj bandoneón. Pre porovnanie, klasické tango vzniklo upravením argentínskeho tanca na 

začiatku 20. storočia vo Veľkej Británii, a tým sa zaviedlo medzi tance štandardné. Charakteristický 

je pre neho 2/4 takt, výraznejší rytmus, celková nálada tanca. Tango je párovým tancom, tancom za-

ľúbených, pričom ako druh tanca symbolizuje vášeň, žiarlivosť, výbušnosť, dravosť, osudovosť, ale aj 

hravosť, chápanú v zmysle koketérie, pohrávania sa.   

Z vlastnej skúsenosti môžeme konštatovať, že charakteristickým pre tango, ako aj pre tanečné pre-

vedenie tanca, ako aj hudobnú zložku je vyžarovanie napätia, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

V tanečnej zložke napätie symbolizuje emotívnosť. Napätie nastáva medzi dvoma telami, ktorých 

pohyby sú priam totožné a telá navzájom komunikujú prostredníctvom pohybov a gest. V tomto tanci 

ide o hru tela, ktoré vyjadruje pocity a nálady, pudy, vášne. Ide o neverbálnu komunikáciu 

s partnerom, alebo aj s publikom. Tango je teda možné, v prenesenom slova zmysle, považovať za 

tanec, ktorý – ako uvádza Fink – predstavuje hru dvoch ľudí, ktorí sa navzájom hľadajú (Fink, 

1993).V konfrontácii s klasickým výrazovým poľom, typickým pre tango stojí tango Ilju Zeljenku, 

ktoré pomenoval Štefánka na inom výrazovom základe. Akoby v ňom vášeň, ktorá je pre tento tanec 

dominantná, už pominula, akoby nespútaný temperament a dravosť vystriedala láskavosť a nostalgia. 

Zaujímavosťou tejto skladby je aj nezvyčajná zvuková farebnosť, ktorá vyplýva z netradičného využi-

tia dvoch hudobných nástrojov violončela a akordeónu.
1
  Skladba je skôr určená iba na počúvanie, 

ako pre tanečné prevedenie.  

Ako sme po skúmaní inšpiračných zdrojov zistili, pre I. Zeljenku bola námetom pre vznik tanga 

(2005) spomienka na legendárnu bratislavskú kaviareň od čias, keď to bola ešte kaviareň Stefanie na 

Stefanienstrasse. Bola miestom pravidelných stretnutí bratislavskej umeleckej elity. Spomienka na ňu 

zaznieva aj v literárnom diele Hradský a kol. (2012) s názvom Legenda na rohu - Štefánka. Práve na 

krste knihy zaznelo Zeljenkovo tango Štefánka v prevedení violončelistu Eugena Procháca a akordeo-

nistu Rajmunda Kákoniho. (in Feldek, online: 2013)  

Ďalší umelecký artefakt, ktorý s kontextom skladby súvisí, je báseň, ktorú pod dojmom skladby 

napísal Ľubomír Feldek: 

„Keď túžim ujsť už od dejín, / od vrážd a lží a zlodejín, / nie, nemusím si pustiť plyn – / len 

v Štefánke si pustím splín. // 

Tá Štefánka je kaviareň, / kde nádherne nám prejde deň/ a bez volania o pomoc / tam po dni prejde 

nám aj noc. // 

Aj mŕtvi si k nám prisadnú, / aj oni ešte chcú byť dnu. / Zvon lumpov – to je dobrý zvon, / čo neženie 

nás do tmy von. // 

V Štefánke to tak byť musí – k živým mŕtvi prisadnú si, / aj k neláske šampanské tu strieka. / Smutná 

ranná električka vždy tu vyčká / Válka, Stacha, Lukáča aj Zeljenku, aj Feldeka, aj Smreka. // 

Tam v Štefánke – tam môže nás / aj bez hľadania každý nájsť. / Tam prisadne si k nám vždy rád / aj 

Čas, náš dobrý kamarát. // 

                                                      
1
 Toto nástrojové zoskupenie vyplynulo z programového zámeru profilového CD pod názvom Vízia, do ktorého je 

skladba zahrnutá. Išlo o výzvu, zadanú desiatim slovenským skladateľom rôznych vekových kategórií – napísať 

skladbu pre violončelo a akordeón). Hlavnú melodickú líniu predstavuje violončelo. Akordeón je viac v pozícii sprie-

vodného nástroja, s príznačným tanečným rytmom. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreoli
http://sk.wikipedia.org/wiki/Negroidn%C3%A1_rasa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Indi%C3%A1ni
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nostalgia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Melanch%C3%B3lia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bandone%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
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Tam v Štefánke sú noviny – / no čítať nie sme povinní. / Tam my aj Čas len driememe / a všetkým nám 

je príjemne. // 

V Štefánke to tak byť musí – k živým mŕtvi prisadnú si, / aj k neláske šampanské tu strieka. / Smutná 

ranná električka vždy tu vyčká / Válka, Stacha, Lukáča aj Zeljenku, aj Feldeka, aj Smreka. // 

Keď túžim ujsť už od dejín, / od vrážd a lží a zlodejín, / nie, nemusím si pustiť plyn – / len v Štefánke si 

pustím splín.“  

Štefánka má jednotný rytmus a zároveň hlavnú melodickú líniu, ktorá rozpráva v prenesenom výz-

name prostredníctvom violončela príbeh. Hlavná hudobná myšlienka sa viackrát navracia. Akordeón 

dodáva skladbe výraz a silu. Skladba má pomalšie tempo, a tým pôsobí vznešene. Nesie v sebe výraz 

nostalgie a smútku. Nabáda k zamysleniu a k spomienkam. Autorovým zámerom akoby bolo cez 

spomínanie na to, čo bolo, ale už pominulo, približovať sa k večnosti. Akoby chcel hudbou prebudiť 

nostalgickú spomienku na mŕtvych priateľov. V jeho tanci nie je prítomný mladícky temperament, ale 

láskavá, hoci vášnivá melódia, do ktorej sa poslucháč ponorí. Zeljenkova skladba akoby bola tancom 

o večnosti.  

Vráťme sa k Finkovým úvahám o večnosti a posúďme, nakoľko je možné jeho názory aplikovať 

a využiť vo vzťahu k opisovanej skladbe Ilju Zeljenku. Fink uvažuje o symbolickej podobe večnosti 

a možnostiach smerovania k nej. Jedna z jeho myšlienok znie: svět je ono ne-konečno, v němž vzchá-

zejí a zanikají všechny konečné věci-včetně člověka.“ Za symbol večnosti považuje Fink „kosmos“, 

opisuje ho ako „krajinu všeho zjevování.“ Otázka skúmania podstaty ľudského bytia patrí vo filozo-

fickom, estetickom a umeleckom priestore k primárnym. Stojí v ohnisku existencionalizmu, napríklad 

u Sartra (Imaginácia a Imaginárno), ktorý rovnako využíva fenomenológiu ako metódu, prostredníc-

tvom ktorej realizuje vlastné skúmania vo vzťahu k umeniu. V jeho úvahách je možné nachádzať 

súvislosti s Finkovými myšienkami o existencii a bytí. Existencia je pojem, ktorý označuje spôsob 

bytia človeka. Viacerí filozofi sa zhodujú vo svojich úvahách o vhodnosti využitia  fenomenologickej 

metódy. „Vec je v evidencii prítomná ako ona sama, s čistou intuíciou, ktorá vypovedá 

o transcendentálnej subjektivite, s jej zameranosťou na transcendentálnu skúsenosť nového rázu. 

V intuitívnom poznávaní je možnosť tvorenia sveta a v imaginácii je možnosť poznania sveta.“ (Soš-

ková, 2008, s.160). 

V inej rovine nazerá na problematiku existencie napríklad Johan Huizinga. Zaoberá sa problemati-

kou existencie v kulturologickom kontexte. „Kultúrny proces, následkom ktorého sa umenie postupne 

odpútalo od svojho základu ako vitálna funkcia života spoločnosti a čoraz viac sa menilo na slobodnú 

samostatnú činnosť jednotlivca, prebieha už po stáročia.“ (Huizinga, 1990, s. 355).  

V súvislosti s hlavnou myšlienkou nášho uvažovania , ktorou  je porovnanie filozoficko-

estetických výkladov s interpretáciou vybranej skladby, nachádzame u Huizingu aj úvahy smerom k 

špecifikám hudobného prejavu. Huizinga (1990) porovnáva hru s hudbou, snaží sa nájsť spoločné 

prvky a tvrdí: hra sa nachádza mimo triezvosti praktického života, mimo sféry nevyhnutnosti 

a osožnosti. To platí aj pre hudobný výraz a formy. Hra má platnosť mimo noriem rozumu, pravdy 

a povinnosti, čo má aj hudba, určujúce sú normy, ktoré sa hodia aj na hudbu aj na hru. Spoločným 

znakom pre hru aj hudbu je rytmus a harmónia. Porovnáva významy slov hra a hudba, a siaha do výz-

namu v gréckom svete. Opiera sa o  Platóna, ktorý opisuje súvislosti kultu, tanca, hudby a hry. Hovorí 

o pôžitku, potešení, pôvabnosti, ktoré hra spôsobuje. O hudbe hovorí, že patrí do mimetického, čiže 

napodobňovacieho umenia a účinok pozostáva vo vzbudení etických pocitov kladného, alebo zápor-

ného druhu. Zastáva názor, že každá hudba obsahuje melódiu, tóninu, a tanečný postoj, niečo predsta-

vuje, zobrazuje.  

Toto tvrdenie nie je veľmi presné. V súčasnosti existuje veľa hudobnej produkcie, ktorá nemusí 

byť melodická, skôr vyznieva ako náhodné spájanie tónov. Ide o novodobé trendy, kde sa okrem prí-

jemných tónov nachádzajú aj hluky, tvoriace spleť tónov, ktoré pre poslucháča nie sú vždy príjemné.  

Tak je to aj s myšlienkou hudobného diela, ktoré nemusí vždy k niečomu odkazovať. Môže byť vy-

tvorené pre potešenie, ako aj myšlienka autora nemusí byť vždy dopovedaná, čo núti prijímateľa pre-

mýšlať a vysloviť tak vo vzťahu k dielu súdy. Hudbu nazýva ušľachtilou spoločenskou hrou a jej 

najpodstatnejšou zložkou je výkon v zručnosti. Hudbe pomohla romantika presadiť estetické hodno-

tenie a uvedomovať si vysokú umeleckú náplň a hlbokú hodnotu hudby pre život. Ak sa vrátime 
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k hravosti, tá sa prejavila aj v tanci a uplatnenie získala vo všetkých druhoch (sólový tanec, kolový 

tanec, figurálny tanec a iné). V súčasnosti hravosť z tanca takmer vymizla. (Huizinga, 1990)  

Ak uvažujeme o tejto charakteristike, vhodné je zamyslenie sa nad hravosťou a určiť jej prítom-

nosť u Zeljenku. Priklonili by sme sa k istej predstave o “ušľachtilej hre”, dôvodom, ako sme už vyš-

šie uviedli by mohla byť jej nezvyčajná zvuková farebnosť, ako aj spomienka viažúca sa na kavia-

reň.Problematika existencie a bytia je otvorená a interpretovaná, či už vo filozofickom, kulturologic-

kom, alebo aj hudobnom kontexte, vždy z iného pohľadu, ktorý bol danej dobe príznačný. Môžeme 

tak nachádzať rôzne interpretácie a myslenia od antiky až po súčasnosť. My sme však pre túto štúdi 

vyberali a porovnávali zámerne práve týchto autorov. Ich uvažovanie je pre nás v ďalších bádaniach 

prínosné.  

V závere je dôležité podotknúť, že Zejlenka skladbu písal v zrelom veku, keď už človek nalieha-

vejšie rozmýšľa aj o smrti. Zaujímavý je kontext celého CD. Každá skladba má špecifickú výrazovú 

polohu, čo by sa dalo chápať aj tak, že každý skladateľ si tu zvolil kompozične iný kód, inú „hru“ 

s hudobným materiálom. Na inú skladbu z profilového CD upozorňuje aj Tatiana Pirníková (2009), 

kde bližšie opisuje zámer skladateľa hudbou priblížiť myšlienkovú podstatu literárneho príbehu. Hat-

rík sa necháva inšpirovať poviedkou Čechova Čierny mních, ktorá predstavuje dramatické účtovanie 

so smrťou. Jeho skladba “Vízia” je omnoho dramatickejšia, rozpornejšia ako Zejlenkova, je pokusom 

o „zakódovanie dramatickosti síl do svojbytnej hudobnej štruktúry” (Pirníková, 2009, s. 337). Hatrík, 

Zeljenkov generačný kolega, sa ňou rovnako pokúša podať „svedectvo zrelého, skúseného tvorcu 

o smrti“ (Pirníková, 2009, s. 337), avšak s inými prostriedkami a s využitím iného inšpiračného zdro-

ja. Zejlenkova Štefánka predstavuje úplne inú skladateľskú koncepciu. Vďaka stabilnému výrazu nos-

talgie, melodicko-rytmickej prehľadnosti a zdanlivej jednoduchosti – vyznieva ako skladateľov po-

kojný a vyrovnaný „dialóg s večnosťou“. 
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