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IVAN ŠTRPKA: STAV VECÍ (ZB. ZELENÁ) 

NIEKOĽKO POZNÁMOK K HUDOBNEJ SPOLUPRÁCI 

IVANA ŠTRPKU A DEŽA URSINYHO 

 

Denisa Kočišová 
 
Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na analýzu spoločného tvorivého úsilia dvoch významných 

osobností slovenského umeleckého života – básnika Ivana Štrpku a skladateľa Deža 

Ursinyho. Autorka sa v interpretácii Štrpkovej básne Stav vecí zamýšľa nad súvislosťami 

počutého a vizuálneho textu, hľadá priestory, v ktorých sa rad konkrétnych, aktuálnych 

zážitkov lyrického subjektu zrkadlí v príslušnej hudobnej realizácii. Báseň Stav vecí je 

víziou básnikovho neudržateľného pocitu života v modernom chladnom a odcudzenom 

svete, v ktorom materiálne veci nahrádzajú ľudský cit. Cieľom príspevku je odhaliť 

možnosti prezentácie spoločného postoja či názoru autorskej dvojice v prepojení poézie 

a hudby. 

 

Kľúčové slová 

literárny text – hudobná skladba – poézia – interpretácia – motív – symbol – básnik – 

skladateľ 

 

V 70. rokoch došlo ku kľúčovému stretnutiu dvoch významných osobností sloven-

ského umeleckého života – Deža Ursinyho, dominantnej postavy československého 

bigbítu (frontmana a speváka skupín Beatmen, Soulmen a Provisorium), s básnikom, 

osamelým bežcom Ivanom Štrpkom. O ich vzájomnej spolupráci Ursiny svojho času 

povedal: „Štrpka dodal texty, ja som ich zhudobnil, nechali sme to vykvasiť a konečný 

tvar ma presvedčil o tom, že Štrpka je človek, akého som hľadal. Jeho texty sú na zhu-

dobnenie mimoriadne náročné, čo mi vyhovuje.“ (Jaslovský, 1997, s. 147) Vzhľadom na 

interpretačnú rozvetvenosť a mnohovrstevnosť básní Ivana Štrpku sa v príspevku zame-

riavam iba na jedno spoločné dielo, hudobný text zo zbierky Zelená – Stav vecí. Na 

margo interpretácie hudobnej stránky básne musím hneď v úvodných riadkoch spoloč-

ne s bubeníkom P. Mrázom konštatovať: „Nie som hudobný teoretik, a preto moje ná-

zory na muziku berte ako názory prvosignálne, insitné, ale zrejme práve preto reálne, 

nevymyslené a nevyteoretizované.“ (tamže, s. 104) 

Názov básne pomenúva súhrn vlastností a okolností charakteristických pre nejaký 

konkrétny jav, čo jestvuje mimo človeka a zároveň mu slúži. Na tejto úrovni môžeme 

uvažovať o tematike básne, ktorá svojou podstatou znižuje „vysokú“, umeleckú povahu 

poézie, čím relativizuje jej samotnú povahu. Ak vezmeme do úvahy primárnu funkciu 

básne – odhaliť vnútorný zážitok lyrického subjektu –, už v názve sa stretávame s jej 

problémovosťou. Stav vecí (ako niečo abstraktné, oficiálne) si vyžaduje konkrétne, 
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hmatateľné, merateľné fakty. Čitateľ je konfrontovaný so záznamom o (vonkajšom, 

cudzom) stave sveta, ktorý sa predostiera priamo pred zrakom lyrického subjektu. 

Celý priestor prvej strofy básnického textu je presýtený slovami s negatívnymi ko-

notáciami: „jedovaté rastliny... krivé zrkadlá... nafty... mláky... nahryznutý úsmev... 

prázdne pohľady... masky... tiene“. Reflektovaná vízia súčasného sveta (možno s vý-

nimkou prvého verša „Na jar“) nie je ružová. Monotónne opisovanie stavu vecí – static-

kosť, nečinnosť, strohé konštatovanie – je umocnené hudobnou interpretáciou. Sólový 

spev hudobníka v jednej-dvoch tóninách v kombinácii s jednoduchým klávesovým 

sprievodom a presnou rytmickosťou bicích pôsobí jednotvárne, cudzo, nezainteresova-

ne, priam hypnoticky. M. Jaslovský v týchto súvislostiach hovorí o Ursinyho novodo-

bom žalmovom speve (Jaslovský, 1997, s. 304), ktorý pôsobí skôr recitatívne. No pod 

príjemnými melodickými líniami cítiť isté napätie, neistotu, čakanie, hľadanie. Z hudby 

Deža Ursinyho vyžaruje istota, presnosť, k čomu prispievajú aj precízne frázovanie 

a artikulácia. V jeho speve cítiť nadhľad, nedochádza k žiadnemu extrémnemu vypätiu 

emócií. Daná skutočnosť poslucháčov znepokojuje, predpovedá príchod niečoho nové-

ho, novej sily či krízy. Široký priestor skladby dáva muzikantovi väčší predpoklad na 

vytvorenie sugestívnej atmosféry, ktorá je vyjadrením pocitov a predstáv o svete, v kto-

rom sa pohybuje. 

Enumeráciou vonkajšieho „stavu vecí“ v materiálnom svete sa básnický text spreh-

ľadňuje, zviditeľňuje, konkretizuje. Lyrický subjekt ho pozoruje, spracúva a vysiela 

rôzne zmyslové signály. Pri ich dešifrácii čitateľovi pomáha farebný potenciál textu. 

Dôležitú výpovednú hodnotu vo veršoch má aj prírodný čas, zastúpený striedaním jed-

notlivých ročných období. 

V úvode básne zo zbierky Zelená je symbolicky evokovaná pozitívna zelená farba. 

Obraz jari či trávy okrem farebnej kvality prinášajú aj istý vznešený ráz. Uvedenú nála-

du znásobuje energické sólové zvolanie speváka „Na jar“. Básnik však príjemnú jarnú 

atmosféru hneď v nasledujúcom verši problematizuje. Jarná farba trávy je zahalená no-

cou: „skryté v malej nočnej tráve“. V naznačenom smere sa v kontrapozícii ocitajú iné, 

vnútorne protirečivé slová s expresívnym akcentom: „klíčia staré jedovaté rastliny // 

jedy sa miesia v kvete“ (zvýraznila D. K.). Jemnosť a vitálnosť kvetu sa dostáva do proti-

kladu s fyzickým a namáhavým miesením jedu. 

Na priestore prvej strofy dochádza k farebnej opozícii – svetlo, jas (slová s pozitív-

nymi konotáciami) – tma, tieň (slová s negatívnymi konotáciami). Zo všetkých možno 

spomenúť protiklady: klíčia – staré rastliny, rastliny – jedovaté, zrkadlá – krivé, kvet – 

jed... 

V smere od prvého verša prvej strofy k poslednému je zreteľné zatemňovanie či „zo-

škareďovanie“ zobrazovaných atribútov. Úvodná jasnosť sa stráca v sivej jednofarebnos-

ti. V tejto súvislosti možno pozorovať vývoj farebnej škály: jar, tráva, kvety, zrkadlá – 

jed, nafta, mláka. Jar, obyčajne spätá so zrodom nového života, s láskou a prekypujúcou 
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energiou už viac nedokáže vstrebať tieto fenomény. Príčinu odhaľujú 7. a 8. verš prvej 

strofy, v ktorých vymenované negatívne symboly nám pripomínajú, „akí sme boli za-

čiatkom ostrej zimy.“ Lyrický subjekt (aj s využitím 1. os. pl.) naznačuje, že hoci s no-

vým ročným obdobím vzniká nový život, svet ešte nie je pripravený na zmenu, nemôže 

sa spamätať z toho, čo ľudia napáchali počas zimy. Stav vecí vo svete je tragický, jedova-

tý, špinavý, civilizácia je na pokraji zrútenia. Tradične čisté prírodné fenomény sú po-

značené všadeprítomnou ľudskou činnosťou: „jedy v kvete“, „naftou prefarbené mláky“. 

Tlmená, tmavá kvalita menovaných fenoménov evokuje temnotu v ľudskom prežívaní 

a správaní. 

Niekoľkokrát opakované slovo mláky, znásobené aj dynamickejším vokálom, je vý-

razným varovným signálom. Cez prírodu znečistenú naftou a jedom autor odhaľuje 

skazený charakter ľudí dnešnej doby. Človek je neúprimný, neosobný, neochotný po-

môcť, ľahostajný k osudom iných, „... s úsmevom nahryznutým // s rukami skrytými za 

chrbtom // s nerozhodným pokyvovaním hlavy.“ Ľudia sa ocitajú v kŕči, sú pasívni, po-

hodlne rezignujúci, vlečení v dave, „s pohľadmi napoly prázdnymi, napoly prítomnými 

a uhýbajúcimi.“ Nikto nedokáže povedať nič priamo, iba poza chrbát, symptomatické sú 

kľučkovanie, váhanie, mlčanie, ústupy, omyly, bludy. Vo svete plnom rôznych právd sa 

nikto necíti bezpečne. Chlad v ľudských vzťahoch umocňuje aj predchádzajúce obdobie 

ostrej zimy. 

Individuálne „ja“ sa stráca v dave, mizne človek i jeho miesto vo svete. Skrýva sa 

v anonymite, rozplýva v množstve. Komunikácia sa ocitá v kríze, nedochádza k výmene 

informácií, postojov či názorov. Nákazlivá kalná hystéria víťazí nad ľudskými citmi, za 

ktoré hovoria prázdne úškľaby, nahryznuté úsmevy, grimasy, žijeme v ľudsky vyprázd-

nenej spoločnosti. Dominuje kŕč1 vyumelkovanosti, pokrivená ľudská individualita na-

chádza odraz v krivom zrkadle. Zima zmrazila city, svet je ostrý, mrazivý. Motív kri-

vých zrkadiel v mlákach z nafty umocňuje charakter dnešnej doby materiálneho sveta. 

Vyjadruje zvrátenú pravdu, klamstvá, špinu, skrivený charakter ľudí, ktorí sa v nej vidia. 

Záverečné verše predmetnej strofy tematizujú motív hada (zvodcu, symbolu faloš-

nosti, zloby; alúzia na Starý zákon), spätého s prvopočiatkom dedičného hriechu a všet-

kého zla vo svete.2 Človek prirovnaný k hadovi je tou jedovatou nástrahou, ktorá kon-

taminuje prírodu – prazáklad čistoty a neporušiteľnosti. Vo verši „potichu klíčia staré 

jedovaté rastliny“ je v týchto súvislostiach implikovaný motív kolobehu zrodu niečoho 

hoci nového, ale poznačeného dedičným hriechom. Týmto spôsobom možno čiastočne 

interpretovať jed v kvetoch v samotnom úvode básne. Uvedená melodická línia je v zá-

vere obohatená o part elektrických huslí, reflektujeme v nej posun od chladného odstu-

                                                      
1 O podobných kŕčoch spoločnosti hovorí Ivan Štrpka v knihe esejí Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje (1995). 
2 Sykot hada je implikovaný aj vo formálnej stránke básnického textu – anaforou v 9., 10., 11., 12. verši začínajú-

cou sykavkou, nepríjemne znejúcou spoluhláskou s. 
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pu a výrazne sugestívnej atmosféry k vyššej miere expresívnosti, farebnosti i citovej 

zaujatosti. 

Symbolom bludného kruhu či labyrintu, v ktorom sa svet ocitá, naznačuje skutoč-

nosť, že svet sa zmení len vtedy, keď sa zmenia ľudia, ktorí ho vytvárajú. Monotónny 

kolobeh neprinášajúci žiaden progres zvýrazňuje aj sólový spevný part s klávesovým 

sprievodom, ktorý sa zásadne pridŕža podstaty lyrického podkladu. Túto polohu Ursiny 

zdôrazňuje aj skresleným zvukom gitary. Navodená atmosféra textu v kombinácii 

s hudbou má skôr meditačný výraz na vyjadrenia vecí, pocitov, myšlienok. Súhra slova 

a tónov podnecuje čitateľa (poslucháča) k hľadaniu vlastných významov, k hľadaniu 

doposiaľ neobjaveného a neprebádaného. V naznačenom zmysle sa do popredia dostáva 

subjektívnosť v objektívnych správach o našom svete. 

Z hľadiska interpretácie motívu hada je príznačný záverečný verš analyzovanej stro-

fy: „Syčí, keď mlčím,“ ktorý dokumentuje skutočnosť, že lyrický subjekt vystupuje do 

popredia. Hlási sa v 1. os. sg., no hovorí za všetkých ľudí. Subjektivizuje sa v objektív-

nych správach o našom svete. 

Mlčanie, poruchy komunikácie, obavy z niečoho nového, strach z vlastného zlyha-

nia – to všetko sú fenomény, ktoré podnecujú ľudskú pasivitu a pohodlnosť, neschop-

nosť vyjadriť názor a stáť si za ním, neschopnosť byť individualitou. 

Pokojná meditatívna poloha v sprievode klávesov, odspievaná v jednej-dvoch tóni-

nách, pripravuje pôdu pre najexaltovanejšiu časť básne i hudobnej skladby – refrén. Na-

sleduje dravá basová medzihra, ktorá korešponduje s lyrickou predlohou. Apeluje na 

človeka, aby sa prebudil, vyjadruje isté posolstvo. Gramatická osoba Štrpkovho človeka 

prechádza do dialogického oslovenia „ty“ – vyslovuje prianie v imperatívnom mode: 

„Tak nemlč. Vykroč už zo seba.“ V uvedenom pomyselnom rozkaze cítiť túžbu, aby do-

šlo k žiadanému stavu vecí. 

Miznutím „ostrej zimnej vrásky“ z čela lyrický subjekt volá po roztopení, oteplení 

ľudského vnútra. Apel „spamätaj sa, zobuď sa“ (!) symbolicky vyjadrujú aj viaceré „pre-

budené“ nástroje, ktoré tiež doteraz mlčali. Posolstvo refrénu je umocnené imitovaným 

tikotom hodín, ktorý zdôrazňuje naliehavosť konať čo najrýchlejšie. Podobne sólový 

jednohlas speváka sa v danej chvíli ozvenovite násobí, rozlieha sa do všetkých strán. 

Daný aranžmán nadobúda dojem viachlasnosti, ktorá podčiarkuje naliehavosť výzvy. 

Uvedené napätie sa podieľa na naliehavom, emotívnom tóne výpovede, ktorá volá po 

znovunájdení jednotlivca, po revolučnom obrate. Vyzýva ľudí k činnosti, aktivite. 

V refréne sa objavuje aj jeden z leitmotívov Štrpkovej tvorby – motív (praskajúcej) 

škrupiny. Autor o zbavovaní sa tohto organického obalu v jednej zo svojich esejí hovorí: 

„Vták vyjde z vajca sám vo chvíli, keď je schopný sa vtákom stať.“ (Štrpka, 1995, s. 117) 
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Nedochádza k násilnému prerušeniu škrupiny, škrupina praská, pretože je čas na zme-

nu, na zrod nového života, v ktorom dominujú čistá myseľ a prázdne ruky.3 

V úvode nasledujúcej strofy sa variuje motív jari. Lyrický subjekt znova vymenúva 

atribúty, ktoré po sebe zanechala ostrá zima a rovnako pôsobia ťaživo. Možno spomenúť 

povedzme „prázdna klietka, zmizol dravec, zmizol človek“.4 Kŕčovitosť a pasivita, od-

mietanie konať sú na tomto mieste vyjadrené explicitne: „zmizol dravec // aj človek, 

ktorý ho celú zimu kŕmil (...) vlastnými driemotami.“ (podč. D. K.). Okrem spomínanej 

nečinnosti a pohodlnosti sú človeku priradené aj ďalšie negatívne alternatívy: žravosť, 

strach, maskovanie atď. 

Symbolika začarovaného kruhu sa tentokrát dotýka aj mojej interpretácie – oblúkom 

sa dostávam späť k farebnosti Štrpkovej básne. V 6. verši druhej strofy je rafinovane po-

užitá farba khaki,5 ktorá implikuje špinu, hrdzu a, predovšetkým, je to farba vojenských 

uniforiem. Zároveň evokuje maskovanie, pancier, brnenie aj v ľudských vzťahoch. Ľu-

dia svojím arogantným správaním iba zakrývajú (maskujú) strach z toho, čo sa vôkol 

nich deje. 

Predmetnej strofe dominuje tematická línia vyprázdnenosti, vyplienenosti sveta (aj 

ľudí v ňom). Metaforicky je vyjadrená cez motívy zamknutých prázdnych komnát, hál, 

pohyblivých schodov vedúcich do nekonečna a v neposlednom rade veršom: „s dlhými 

ozvenami odpovedajúcimi len sebe.“ Ľudská komunikácia nielenže viazne, ale úplne sa 

vytráca. Jednotlivec už neverí iným ľuďom ani ostatní neveria jemu. Spoločnosť, 

v ktorej sa nachádza, je citovo prázdna, maskovaná a falošná. Musí sa spoliehať iba sám 

na seba. Rozhovor, sociálny kontakt – človeku vlastný a prirodzený – je nahradený iba 

ozvenou, niečím nereálnym, zdeformovaným, priam vysmievajúcim sa tomu, kto ju 

vyvolal. 

Chladná, pustá prítomnosť zároveň implikuje neistotu, neurčitosť. Okrem spomína-

ných motívov prázdnych miestností či ozvien možno spomenúť „obrysy leta“, ktoré sa 

tiež javia ako nereálne, premenlivé, predstavujú nepravý, skreslený obraz reálnej veci.6 

Záverečný verš, pred ktorým tiež dochádza k osviežujúcemu hudobnému predelu, 

odhaľuje ďalšiu z pálčivých informácií o stave vecí (ľudí) vo svete: „Vieme v tom cho-

diť. Zabúdame lietať.“ Ľudia sa zlu vo svete prispôsobujú, sú pragmatickí aj za cenu po-

pretia slobody. Zabúdajú, čo niekedy chceli, po čom túžili. V záverečnej strofe básne je 

dominantný motív prázdneho vlaku, farebne i významovo spätý s epizeuxami v prvých 

dvoch strofách: mláky, khaki.7 Pri predstave týchto elementov si čitateľ (poslucháč) 

                                                      
3 Motív praskliny, trhliny, škrupiny už analyzovali viacerí autori, z tohto hľadiska danej tematike nebudem 

venovať špeciálnu pozornosť. 
4 Aj po hudobnej stránke dochádza k návratu pôvodnej monotónnosti, strohej sprievodnej hry gitary a klávesov. 
5 Uvedená farba významovo súvisí s epizeuxou zo 6. verša. Napokon mláky nemajú ďaleko od farby khaki. 
6 Leto je stvárnené ako jediné ročné obdobie, ktoré sa nespája s niečím negatívnym. Naopak, je charakteristické 

hýrivosťou, radosťou a zábavou. No v zmysle tonality básne pred očami už máme len obrysy pozitívnych chvíľ. 
7 Napokon súvislosť je podčiarknutá aj formálnou stránkou – rýmom. 
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predstaví tú istú hnedú, špinavú, hrdzavú, khaki farbu, ktorá definuje celkový stav vecí. 

V naznačených súvislostiach tu predsa dochádza k zmene, vyvolanej prírodným časom. 

Mláky nás odrážajú takých, akí sme boli na „začiatku zimy“, khaki „uprostred zimy“ 

a vlaky „na konci zimy“. V prvotnom význame teda nastáva určitý posun, pohyb, ply-

nutie v zimnom období, no konotačný význam ostáva nezmenený. Zimné obdobie 

uplynulo, no my sme ho celé prespali, charakter ľudí sa v ničom nezmenil. Driemoty, 

noc, tma v nás pretrvávajú. 

Nemenný životný kolotoč zotrvačne sa krútiaci dookola nadobúda materiálne kon-

túry v obraze vlaku. Uvedený dopravný prostriedok je podobne charakteristický mono-

tónnosťou pohybu po vychodených koľajach. Ľudia podliehajú mechanickému systému 

stiesneného priestoru vagónov, vezú sa natlačení v tom istom vlaku. 

Tretia strofa kumuluje fenomény arteficiálneho sveta matérie, ktoré pôsobia hutne, 

ťaživo a chladne. V jednotlivých veršoch sú zobrazené technologické („sci-fi“) motívy či 

motívy konzumného života, netypické pre lyrickú poéziu: železá, kamene, štrky, ná-

klady, mäso, fľaše, cisterny, kontajnery, kyseliny, pivo, uhlie, superfosfáty, múka, od-

pad, sadze, výbušniny, cement, cukor, soľ atď. Modelovaný svet úplne zaslepuje oči. 

Nevidíme cezeň skutočnú pravdu, nevieme k nej zaujať emotívny postoj. Zároveň slová 

„fľaša ... sklo ... sklené tabule“ sú v asociačnom spojení s krivými zrkadlami v úvodnej 

časti. V tejto súvislosti sa odkrýva ďalší kontext významov. Napomínajú ľudí, aby sa 

zahľadeli do seba, pretože v skutočných zrkadlách vidia len falošné pozlátka, svoje zov-

ňajšky, ktoré neodzrkadľujú skutočné vnútro, pretože sú krivé. Lyrický subjekt v spoje-

ní s interpretom reflektujú daný „civilizačný smog“ s chladným odstupom a nezaujatím. 

Autor sa v týchto veršoch zameral na detail v mestskom prostredí, pričom okrem me-

novania stavu vecí aktivuje aj zmysly (obrazy, zvuky, chute). Poskytuje nečakaný po-

hľad na notoricky známe veci, ktoré nás obklopujú.8 

Súčasťou autorského zámeru je výber slov obsahujúcich sykavku s, ktorá sa opakuje 

na začiatku takmer každého verša, ale aj v slovách iskier, superfosfáty, cisterny, násypy, 

soli, mäsá, sklá, kyseliny, sadze... Vzápätí sa nám v ďalšom verši odkrýva rámcujúce slo-

vo had. Jednou z možných interpretácií je fakt, že spomínané výrazy predznačujú sykot 

hada, ktorý predchádza jeho objaveniu.9 Ak som na inom mieste spomínala dôležitosť 

symbolu hada ako prvopočiatku všetkého zlého vo svete, jeho opakovaným využitím 

daná interpretácia nadobúda pravdepodobnejšie kontúry. 

Hravosť záveru na textovej úrovni (asonancie, kakofónie, aliterácie atď.) sa odzrkad-

ľuje aj v záverečnom stvárnení hudobnej skladby. K sólovému spevu D. Ursinyho sa 

pridávajú ďalšie vokály, zároveň využitím saxofónu skladba i text pôsobia katarzne, 

                                                      
8 Zaujímavé je aj spájanie nízkeho s vysokým: ťažké náklady sú v tvare pyramíd, fľaše vytvárajú veže. Materiálne 

veci v sebe ukrývajú ďalšie výsledky ľudskej činnosti – divy sveta. 
9 Táto skutočnosť má svoje opodstatnenie aj v látkovej realite, v lese hada najprv začujeme, až potom ho zbadá-

me. 
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uvoľňujúco, sú nabité pozitívnou energiou. Zmenou nálady, expresívnejším výrazom sa 

v ušiach poslucháča i v očiach čitateľa znásobuje umelecký zážitok. Kým takmer celá 

plocha skladby plynie vo veľmi sugestívnej, jednoduchej atmosfére, aranžmán finálnej 

časti je energickejší, pozitívnejší (bicie, gitara, saxofón a pod.). 

V závere už nedochádza k doslovnému opakovaniu refrénu. Mám na mysli tretí verš: 

„Čelo ti jasnie, neblúď už v zimných vráskach.“ V intenciách predchádzajúcich riadkov 

o pozitívnejšej energii dominujúcej v závere skladby možno hodnotiť aj farebný rámec. 

Sivým, pochmúrnym farbám sa prinavracia jas – lyrický priestor sa „presvetľuje“. Ná-

znak svetla symbolizuje nádej, že človek konečne prestane blúdiť a nájde tú správnu 

cestu zo začarovaného labyrintu. S „jasnosťou“ súvisí aj motív vyhladenia vrások, treba 

na ne zabudnúť, žiť v súčasnosti. 

S nádejou vyslobodenia z nemenného kolotoča skazeného sveta je symbolicky spätý 

aj prechod z tematickej línie neurčitosti, ktorá pokrývala priestor takmer celého textu 

(skladby), do roviny konkrétnej. Autor slovami: „Vieš moje meno“ poukazuje na sku-

točnosť, že všetci ľudia vedia, čo by ich mohlo zachrániť, iba na to v zaslepení zabudli. 

Záverečným veršom „A ty sa voláš láska.“ sa báseň definitívne rozjasnila. Láska, nádej, 

hrejivosť, ľudskosť – to sú atribúty, na ktoré by ľudia viac nemali zabúdať, napriek to-

mu, že vývoj sveta nezadržateľne pokračuje. Dežo Ursiny aj v záverečnej časti rozsiahlej 

hudobnej kompozície dôsledne sleduje text. Gradujúca melódia v záverečnom refréne 

doznieva, takmer bluesovo zmäkne a do poslednej chvíle si zachováva ten istý komor-

ný, reflexívny ráz. 

Ivan Štrpka slovo po slove, riadok po riadku, strofu po strofe bilancuje, v akom stave 

vidí „veci“, čo ho obklopujú, ponúka svoju víziu chaotického, rozháraného sveta. Tak 

ako jeho intelektuálna výpoveď v poézii si vyžaduje kultivovaného čitateľa, aj Dežo 

Ursiny pristupuje ku skutočnosti s vyhraneným názorom. Z tohto hľadiska diela ich 

vzájomnej spolupráce, provokujúce, nútiace čitateľa či poslucháča zamyslieť sa, neohu-

rovali masy ľudí. Nekonvenčné skladby sú pozoruhodné výrazne sugestívnym zvukom 

i atmosférou. Dialóg Štrpkových slov a Ursinyho tónov, úprimne stvárňujúci najrôznej-

šie životné pocity človeka, bol pre slovenskú hudbu veľkým prínosom. 
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Ivan Štrpka: Stav vecí, zb. Zelená (State of Affairs, collection Green)  Some Notes on the 

Musical Collaboration of Ivan Štrpka and Dežo Ursiny 

Abstract 

The paper analyses creative efforts of two outstanding personalities of Slovak artistic life 

– the poet Ivan Štrpka and the composer Dežo Ursiny. D. Kočišová in her interpretation of 

Štrpka’s poem Stav vecí (State of Affairs) raises questions about the context of audible 

and visual texts, looking for the areas where lyrical subject’s specific experience is 

reflected in the musical version. The poem presents the poet’s unsustainable vision of life 

in the modern world, where human emotion is replaced by material things. The article 

aims to identify the opportunities for presentation of the authors’ attitude or opinion in the 

music composition. 
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