
Etnomuzikologickj . , 
semtnar 

V dňoch 23.-27. septembra t. r bol v Krp čo e1 
- Polianka v lzkych Tatrách už V. etnomuzikologick~ 
11eminár spojený so zasad8nlm štúdijnej skupiny syste· 
maUzácle fudovej hudby I FMC. Podobne ako v pred· 
chádzaJuclch ročn!koch l tentokrát Išlo o seminár mo 
n otematlcký, v najšlrllom slova zmysle. Ostrednou témou 
boli problémy metOd etnomuzl kologlckej analýzy. Rare 
•áty. ktoré na seminá re odzneli, však reprezentovali. 
vefml slrOhl pa letu prlstupov k tejto téme. Bolo v niCh 
n Araz p1·oblomatické nájs! spoločného menovatele ok 
rem samotného pt·edmetu skumania. Semlnáľ bol raz 
vrhnutý do plallch tematických celkov, z ktorých prvý 
bol venovaný pľoblematlke v eobecnej analýzy a ostatné 
'a venovali etnomuz1kologlckým otázkam. 

Obsiahly historický ť1vod L. Burlasa podal globálny 
pohfad na po&tavenle a vfvoJ analýzy v eurOpskeJ mu
z ikológii posledných storoči, pričom autor v druheJ 
časti referátu poukázal natm:l na tesnú splltost analy
tického skúmania s teóriou odrazu, teóriou lnformacte. 
psychol6glou, antropológiou, filozofiou a osta tnými spo 
lačenskýml vedami. Pozoruhodným rercrátom vo forme 
téz sa účastnlkom seminára predstavil J. Fukač, ktorý 
upoz01-ut1 na nutnos( diferenciácie termfnov, pojmov a 
s(Jdov v rôznych druhoch analýz a na spätosť rozvoja 
Analýzy s pohybom vo filozofii a v empirických vedách. 
Podobným metodologickým problémom sa venoval l M. 
Adamčiak vo svojom príspevku o terminologických a 
metodologických slabinách 1 perspektfvach sémLottckeJ 
tnalýzy. Roman Berger, ktOI'Ý demonštroval možno~tl 
analýzy, ako skúmania transformáclf elementárnych 
prvkov hudobných diel, pou kázal predovšetkým na sys 
témový pt·fstup k hudobnému dielu, v rámci ktorého 
nestacf Jon vymenovanie prvkov a definovanie relácii 
medZI nimi. ale prlnclp systómovej analýzy spočfva v 
odhelenf pod!>taty, pôvodu. podobnosti .a kontrastnostt 
s tavebných prvkov. V referáte A. Czekanowskej ( PI:R l 
v ystupll do popredia záujem o tllerarchiu kvantitatlv
nych metOd a Ich zladenie s metódami hodnotiacimi v 
k ontexte s postavenfm skúman~ch prvkov a parametrov 
daného diela. Ako zaujfmavý. 1 ked miestami dlskuto 
b llný, vyznel refei'At L. Blelawského ( Pt:R), v ktorom 
autor demonštrova ~ svoj projekt vytvorenia jednotnf'l 
čal>oveJ osi, na ktoreJ možno skúma( relácie tak I'Yl 
mtcké, ako 1 výškové, čl dynamické. t'>alšlo referáty 
boli orientované na problémy entomuzlkologlckej ana 
lýzy. Po úvodnom prchfade stup1'1ov a vývojových ten 
dencíf etnomuzikologlckej .analýzy A. Elscbekovej, od 
znel rad referátov, z ktorých vyslClpll do popredia zá 
ujmu [l v diskusii) rcrorát O. Stockmannovel l NDR l so 
sympatickým pi'Ojektom generalfvneho prfstupu k ústnA 
tradovancj hudbe. Problematike použitia matematických 
metOd a samočinných po,tltačov v hudobnej analýze sa 
venovalo ntokofko rererl tov r:. Chalupka vo svojom 
prlspevku podal prehlad dote1'a1slcho stavu bádania 
V. Ho~onký predostrel projekt kotalo~1začne) analýzy 
vo formo vyrerp<~vajúceho rormllhzovuneho pop1su, ktot•ý 
hol urast•llkom !>emtnéra svmpoti! ký 11<1jmll svojou sna· 
h ou po prerlznom VY Olf'dzenl opcrallvnych pojmov a 
problému C. Ballov6 a D. Holý predn1esh &VOJU analyzu 
v1at erfth var1ant balady Vyletel vták v konlrontácll 
s JCl anaiS·zou pro trednlc tvom trad lčnýrh metód. ·a 
tradu'nej bázP.. avsak ~o zretcfným zamerom o pok1ol 
mozno vyCerpévaJúco r te cme, v zneli r elerátv N. 1. 
Bal! in ke j [ZSSR l o casovýrh PI'OporUá! h fud,Jvýrh 
p1c!>nl. r:. Galku na tfomu skumania var1ant podfn incf 
p1tovl'lho katalógu, Vettorlovo a Gelnárovo rlesen1r fo1· 
mových vztahov na bázo I'Oiácll melosu a rytmu, a spo 
rlflcký problém l'íadkového ohranlčetlla v refe1·áte H. 
Braun• ( SR) pri skumani vztahov hudby a slovu 
::.votraznym t•eferátom sa iJre.:entoval A. Schneider l SR J 

e~kurzom do etymologickej problematikv nlclo.ofkých 
term!nov na oznať'enie hudobných ndsli'O)ov. 

Us(aclltilý, prísny, discrpluro
t•aný. vcllt:ý lludobr1ý architek
toník - dmgcnt Jevgenij Mra· 
t•msklj. 

14e~l.:á frlharmóma ·' dirigentom Vac
'avom Neumcmnom predvredla vyso 
bi .~koltl orcllest rálnello ume ma. V 
'>vorllkOI'Om Koncerte pre celo a or
~llester Ir mol, op. 104 .,polwícrnlt:o
vala Arrgelrca Mayová z NSR. 

Snfmka: CSTI< 

·OBRAZOM 

Pri vi.etkr) mnohotvárnosti analytických metOd bolo 
mowé po ukoncenf rozhšlt dve základne tendencie v 
suca:.nom stredoourOpskom etnomuz1kologickom analy 
liekom bádani: na jedneJ strane je to záuJem o vytvo 
re111e (l ked predbežne nejednotnej) systematizácie, po 
mocou tradičných 1 novSfch metOd. na druheJ storane 
- orientácia na problematiku analýzy elementárnych 
Jednotiek a hudobných parametrov vôbec. Pojflkom se
m tnáru bola tendencia po vycerpávaJ6com popise a vo
l anie po zretelne definovaných operattvnych pojmoch 
a termlnoch hudobnej analýzy. 

M. ADAMCIAK 

fritz Rieger a Vladimir Spit•akov spo
'upracovali so Slovem;kou filharm6· 
•ziou na koncerte dňa ll. X. t. r . 

S. 1/aljaJ.·ot•ó a P. Dvorský úči11knvalr 
11 rrovonastudot'anom Fideltovi (pre
'11léra v opere SND dňa 6. X. t. r.) 
'lko Marc:elina a Jaquino. 

Snlmka: J. Vavro • 

K oslavám SNP 
Z hudobn9ch akcii, uspot•la

daných v Plzni k oslavám SNP 
zvláäť sline zauJali svojou clto· 
vou a umeleckou bezprostred
nosťou dva komorné večery. Na 
prvom z nich počuli posluchá 
čl pásmo hudby a poézie In 
terpretované E. Krlstfnovou a 
JC. Havlfkovou. Bohatstvo ver
§ov M. R4zusa - zo star cl ge 
nerácle, L. Novomeského 8 M 
Válka, ako reprezentantov sťí 
časnej slovenskeJ poézie, spolu 
1 dal~fml básnikmi. očarilo svo
jou spevnosťou a dramatlčnos· 
tou. E. Krlstlnová tlmočila tle
t o verse v komornom ladenf 
a mllkkým tvárnym hlasom, bez 
te~~trálnych akcentov. '!udobn(o 
vety zo Surhoi1ove1 Baladicke j 
tuttJ v podani KlérJ Havlfko 
nl dokreslovall vefml pôsobi 
vo nálady, evokované básnlc· * ~-. Obe vmelkyn 

spoJili svoJe sily al na d ver 
večera (ll. septembra t. r.) v 
cykle SuchQI)ových Kootempl6 
cll ,re klavlr a recit6ciu. 

Druhý večer bol dňa 16. sep 
tembra t. r. Na programe bola 
súčasná slovenská hudba. Pted 
očami poslucháčov predostrel 
neobyčajne plastický obraz v9· 
vola slovenskeJ národnet hud· 
by od polovice 19. storočia a1 
po dnešok dr. Zdenko Nov6ček. 
CSc .. ktorý svoJ referát uzavrel 
výstižnou charakteristikou diel. 
ktoré sl vzáplltl vypočulo obe· 
censtvo. 

Slovenská hudba bola repre 
zentovaná menami troch vý 
znamných skladatefsk~ch osob 
nosti: E. Suchoiia, A. Moyzesa 
a J. Zimmera. Zo Zlmmerovel 
tvorby uviedol plzensk9 klavl 
ri ta A. Bretcha suitu Ta try, do 
ktorej §l96t!Ch časti &u vlo:lené 

skladatelove dojmy z putova· 
uta po krásnel slovenske! pri· 
rode. Spontánna BreJchova hu 
dobnost a v ysoká technická 
erudovanosť viedli Interpreta al 
cez n• fažšle (JskaJia technicky 
náročného skladaterovho zá 
znamu. Z tvorby A. Moyzesa 
zaznela krásna Poelick6 suita 
pre husle 8 klavfr z r. 1940 
dielo radostneJ, Jasnel nálady 
zvukovo dobre vyvážené. Hus 
llsta M. Macb6ček a klavirista 
1. Duras venovali štťídlu suity 
vefkťí starostlivost a zvláš( pO· 
soblvo Im vyšil kantllénové plo 
chy. Iba dynamické kontrasty 
- najmä v hlase huslf - bol! 
málo výr azné (na(mll v stred 
ných troch vetách ]. Vrchololl' 
večera bolo vystúpenie Kláry 
Havlfkovej, ktorá potvrdila po 
vest jedinečneJ Interpretky kla 
vlrneho diela E. Suchoňa. U' 
v troch častiach výrazovo l 
technicky zložll {•ch Metamorf61 

tejto h lbokeJ spovedi umel 
ca a človeka - zdlarllo 181 

umenie, oslnuJúce v prstove 
technike, tvárne v komblnácll 
zvukov9ch va lérov. perCektné v 
rytme. spevné v melodických 
frázach a ťísporné v práci s 
pedálom. Umelkyňa má zmysel 
pro stavbu velk9ch plOch l pre 
kresbu detailu. tel výpoveď o 
Interpretovanom diele je pre· 
svedčlvá. pravdivá. Ako novtn 
ka pre Plzeň zaznela Iskrivá 
Such011ova Toccata a dramatic
ky akcentovaný Tanec z cyklu 
Kaleidoskop. Večer sťlčasnel 
slovenskeJ komorneJ hudby pri
spel výbornou (!rovňou nielen 
k hlbšiemu poznaniu slovenske! 
hudobno! tvorby, a1e splnil do· 
konalo a( kultťirno-polltlck~ 
poslanie. KraJská organizácia 
Zvllzu českých skladatefov e 
koncr.rtných umelcov v Plznt 1 

mieni al naďaleJ systematiCk\ 
nropagovot slovenskú hudbu ~ 

tápadočeskel oblasti a prispie' 
tak k ešte užšeJ spätosti oboct 
tmttských hudobných kultúr. 

ANTONIN SPBLDA 

TVORBA 
A l e x a n d e r r-1 o y z o " 

VATRY NA IIORACH - 1)111-

fonická suita. op. 71 

Dozricvanill kompoz1i:ncho 
majstrovstva narodného umelca 
A. Moyzesa !:uraz vmc vyné a 
na povrch ulektoro 1nho typu~ 
ké č rfy a skl ony, napr1k lnd 
prlsne ret~pektovanlo st11veb 
nych zákonllostl noprugramo-
vej hudby, /:Istotu a zrozunu
tefnost rormových llnlf, rozváf.
nollt a úspornost v práci s hu 
obným materiá lom, schopnost 

111melit ho do pevnych celknv 
a plynulych priebehov maJ
strovským vyu.tlvanfm techniky 
variovania a rozvljania základ
ných prvkov. jeho symfonická 
rei! nezacbádza v posledných 
sk ladbl\ch (spomínanej suite, a 
fe u2 aj v Partlle na poctu 
r.tajatra Pavla J do prllillnej sub. 
joktlvizácle, nckompllkujo hu
dobný proce11, naopak - zra· 
ternou i nvenciou a jej lapid ár-
nym sprac:ovanfm udrluje záu· 
je m meneJ sJ<úseného a rozhla· 
don6ho konzumenta. Na druhe j 
strane uniká suchému objekti· 
wlzmu, ktorý s prfklonom ku 
klasicky Jasným rlelenlam a 
Atandar dným formuláciám pre
niká často ako odlvý akade
mizmus. Tomu bráni swležost 
lnvonclo, nápaditosť detailov a 
ľaflsknwast ce lkov, ktorá zais
tuje poslu cháčovi zážitok kul · 
mlnácie, vywrcholeo ia, ce lkoveJ 
poin ty. 

" Vatry na horách " sil klad· 
bou napfsanou k 30. v9roči u 
SNP, ale mlmohudobné In pi
rlicie a motivácia nezafazu jú 
dielo na tu ralizmaml. 1\foyzcs 
vy jadruje mylllenku odboja cez 
archetyp slowenskej odbojnol>tt, 
odvahy a nepoddajnostl - jíi
nolfkovskú tradlclu. Napriklad 
- nástup do boja, hromadcnio 
hnevu národa rle l ako l tyllzo· 
vaný verbunk, časti vyjadru• 
júcej samotný drtlwý mechaniz
mus vojny dáva ná:~:ov " 1\tor 
hol " Nie je to vllak pozlcia fol
kl6rna. Moyzes dokíife moder
nou rečou vyjadril l typ icky 
slowenskú atmosferu bez toho, 
aby staval na folkl6ruych mo
deloch. 

Vo " Vatráchu nachádlame 
opät typický moyzesovský mo· 
notamatlzmus, vychádzaDte z 
niekolkých základoých i nlerva. 
lových buniek pri formulovant 
nnjrozllčnej Ich nálad a tfruk 
t6r. Nic sice lak lapidárno ako 
v Partlta, ale dosta točne zro
zumltefne vyrastajťí z myilflen
kowých zárodkow Pr o l 6 8 u l I. 
l:ast'( rozsiahle plochy dal~1 c h 
casti. z intervalovóho hladiska 
ho charakterizuJe malá tercia 
v rrlznych kombináciách s tis
tou kvarfuu. Mater iá l Prologu 
v puvodnoj li trukttlre, no výra
zovo posunu1ý do monumente· 
lily, uzuiera potom celý cyk
l us - akoby už v zárodku 
spruodllv6ho boja bolo koneč · 
né 9ftazstvo. 

Cast ll . - .. 11 or a v o l á u, 
spúla ubrazv bolowých. zl ovesl · 
ných ranrér s buJarou. zvuko
vo vystupilovanou fudovou ta 
nečnostou. Vní•torná presila ná
roda, (eltt· optimizmus a mui
ná odvaha prekonávajú tieseii 
a porobu. 

Cu c 111. - "Mor hol", ja 
jedinečným scherzom, vybudo
vaným z Jediného základného 
lntervalo9ého modelu (malej 
te rcie a čistej kvarty) . Niet v 
ňom oddychu, tenie sa neustá
le vpred, te silne redundant
né, celé plochy sa bez vn6tor
ných smien vracajú. Výsledkom 
te práve spomfnaný odfudštený, 
démonický, pritom neúprosne 
mechanický charakter 9ýrazu. 

IV. časť .,l n m e m o-
r l a m" ie svojou melancholic
kou krásou. vzneleným smút
kom a oslobodzu Júcou lyrikou 
plochou, ktoré vy\lafu je cel ý 
nepokojný cyklu . Použitt je 
pastorálny prvok z myilienko· 
vého konglomer6tu Prol6gu, no 
te mu - poulllfm kontrapunk
tlckej práce. zalofenfm !ni tru· 
mentácle na al6člkoch a pre
chromatlzovanfm vlisnutý 
•"'eny 'fraz. 

Cest V. ,.B l l o z v o n 
s l ob o d y" prln6 a fi nálový 
vzruch, hr omadenie prvkov. 
vzletné tempo, ktorému kor unu 
nasadl očlsťu16ca r eprlza a rol
vinutie témy 1 Prol6gu, vzp(
naj6cel sa k matest6tnemu 1a 
vfien lu diela l autorove! pred
staYy o vzru uUicel a slbnel 
dobe dej(n slOYBDik6bo dro-

1 •a. .fr· 



CENY ZVÄZU 
SLOVENSKÝCH 
SKLADATEľ.OV 
ZA ROK 1973 
Zas!. umelec prof. Dezíder Kardol, 
laureát Státnej ceny Klementa Gott· 
waJda za skladbu Partlta pre 12 s lá· 
č!kov9cn nástrojov, op. 43. 

Bohumil Trnellka za angažované die· 
la: V mene človeka, Pieseň an! n!e 
festivalová, Chlieb, Jesenná balada z 
hOr a najmä za skladbu Vysoko nad 
mestom, s prlhl!adnutlm na životné 
jubileum. 

MUDr. Ferdinand Klinda, laureát Stá t· 
nej ceny Klementa Gottwalda za vyni
ka júcu Interpretáciu Symfonickej fan· 
tázie na B·A·C·l-1 pre organ, sláčlko· 

v9 orchester a bicie nástroje od ná· 
rodného umelca Eugena Suchot~a. a 
to na v9znamn9ch domácich pódiách 
a na Festivale československej tvorby 
v ZSSR r. 1973. 

PhDr. Zdenko Nováček, CSc., nosltel 
Radu práce za súbor prác z oblasti 
robotnfcke! hudobnej kultúry na Slo 
vensku a za práce z oblasti hudob 
ných dej!n Bratlslavy, s pr!hlladnu 
tlm na životné jubileum. 

• 

J l 
l l 

Bratislavske hudcbné slávnosti 
1974, nad ktorými prevzala zášti 
tt' vláda SSR, sa začali v sobotu 
S. októbra t. r. iívodným ceremo
niálom v Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho palaca. Na slávnostnom 
ot varení X. ročníka sa ziíčastr1il 
člen Predsedníctva OV KSS, rJedú
ci tajomník MV KSS v Bratislave 
G. Slapka, vedúci oddelenia kul
ttíry KSS ,\1. Hrtlškovic, primátor 
Bratislavy L. Martinák a ďalší hos
tia. Na prvom obrázku - námest
ník mmistra kulttíry SSR - Oli
ver Rácz pri otváracom prejave. 
Popredným predstaviteľom kultúr
tzelto, politického a hudobného zl
vata v SSR odovzdal minister kul
túry CSR ,\1ila11 Klusák medaily 
B. Smetanu, V[Jdané k Roku čes
kej hudby. Na obrazku - minister 
kultúry CSR M. Klusák ( vľauo) 
odovzdáva pami.itntí medailu pri· 
mátor ovi Bratislavy L. Martiná
kovi. Tretia srtímka predstavuje 
akt odovzdávartia cien ZSS, o kto
rých podrobne píšeme na prvej 
st rane tohto čísla. Na zábere je 
prof. E. Suchoň, ktorý odovzdáva 
cenu zasl. umelcovi D. Kardošovi. 

Dva týždne hudobných slávností 
sa medzitým skončili, 110 vrátime 
sa ku ním už v budúcom čísle 

HZ. Posledný deň festivalu bol 
ro unako slávr1os trlý ako te rt pr VJÍ. 
K jeho jedirtecnosti prispeli aj 
učú1kujúci umelci - o. i. orga
nista David Pizarro, sólista SF Pe
ter Toperczer, ktorý mal 20. ok
tóbra t. r. klavírny recitál z diel 
Schumanna, Chopina, Cikkera a 
Ravela, balet SND s Chačaturla

nouým dielom Gajané a orchester 
SE, ktorý pod taktovkou Zderika 
Kosiera uviedol premtéru symfo
lltckej suity A. Moyzesa Val ry na 
horách, op. 71, Prokoflevov ll. kla
uímy koncert g mol, op. 18 s 
americkým pianistom Sltttrom 
Cherkasskym a Cajkovského Vl 
symfóniu h mol, op. 74 - Pate
tickú. Snlmky: CSTK 

CENY SLOVENSKf:HO 
HUDOBNÉHO FONDU 
ZA ROK 1973 
CENA JANA LEVOSLAVA BELLU 
skladatel, zas!. umelec prot. AndreJ Oi!enU, 
nos!tel R-adu práce a laureát Státnej ceny 
Klementa Gottwalda za klav!rnu sonátu Zvo· 
ny, venovanll hr dinom SNP padl9m pri To· 
kaj!ku. 
CENA MU<Ur.A~A 
SCHNEIDRA·TRNAVSK~HO -
skladater, zas!. umelec prof. dr. Oto Fe· 
renczy, laureá t Státne! ceny Klementa Gott· 
waJda za Tr! poézie S. Sč!pačova pre mez
zosoprán a klavír, venované 30. v9ročlu 
SNP. 
CENA ZA TANECNO A ~ANSONOVO 
TVORBU -
skladatel Pavol Zelenay, za vrtaznú pleseň 
Bratislavskej lýry 1974 - Zem pamätá, s 
prlahlladnutlm na tvorbu spoločensky an· 
gažovaných p!esnf v poslednom obdob!. 
CENA ZA MARX·LENINSKO HUDOBNO 
KRITIKU A ZA HUDOBNOVEDNt DIELO -
dr. Soňa Burlasová, CSc .. za prlekopnfcku 
prácu o ohlase Slovenského národného pov· 
stanla v rodovej plesni - .,Partizánske a 
odbojové plesne" - s prlhlladnulfm na prá
ce .,Ľudové balady z Horehronia" a .,Banlc
ke plesne zo Zakarovlec". 
CENA FRICA KAFENDU -
sólistka opery SND Magda Hajóssyová. za 
vynika túcu koncertnú činnost v uplynule! 
o;ezóne, s prihliadnutim na vytvorenie po 
stavy SophiA v opere nár. umelca fána Cik· 
kara lln-J o láske a smrti. 

2&. x. 1974 
Roč. Vl. 
2, · Kčs 
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Dvadsat rokov 
SLHV·ENSK€HO 
HUDOBN€HO 
FONDU 

" ... Slavenskf hudobný fond le organtz6clou, ktorej i!lnnoat 
sa spája s takmer vlletkýml s lovenskými hudobnými lni tltlicia
ml, s hudobným ! Ivotom doma l v zahranič!. Týmto spottvom 
je zlikJadné poslanie fondu : vietkými silami podporovať slo· 
venské socialistické hudobné umenie v jeho tvorive!. intel'· 
pretačnei a realizačnej podobe. Slovensk9 hudobný fond je vý· 
znamnou kultúrno-politickou lnltitúciou a nositerom požiada· 
viek a propagátorom zásad kultúrnej politiky komnnistl ckel 
strany medzi tvorivými pracovnfkml v hudobnej oblasti . 
S týmto poslanim Slovenský hudobný tond pred 20 r okmi 
vznikol a dnes, pri okrúhlom výroi!f, 1 uspokojením konlta
tujem, že si toto poslanie plni." 

(Z pozdravného J!stu ministra kultúry SSR, M. Vá l ka) 

Takmer pred 30-t!m! rokmi, 
po oslobodenl našej vlast! sláv· 
nou Sovietskou armádou. len 
čo obnova vojnou nar ušeného 
~tátu dostatočne pokroč!la a 
upevnila sa aj soc!allsl!cká 
orientácia kultúrne! oblasti. 
začalo sa s vytváranfm ucole 
ného systému pre sttmulovante, 
pozitlvne kullúrno-pollt!cké 
ovplyvi\ovanle l pre najúčlnnel· 
šiu motiváciu rozvota hudobne! 
tvorby a muzikologickej čln· 
nosti a neskór aj práce kon· 
cerlných umelcov. Zákonom 'l 

roku 1953 vznikli predpqklady> 
pre zriadenie Slovenského hu 
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dobného fondu, ktorý začal so 
svojou činnos tou v . túli 19,54 
V tomto roku teda bilancuiP 
svoju dvadsatročm1 činnost v 
prospech slovenského hudobné
ho umenia. 

Slovenský hudobn9 fond pra· 
cuje v Intenciách kultúrne! po· 
lltlky socialistického štátu, v 
úzkej väzbe na ciele a 1llohy 
Ministerstva ku ltl1r y. Je celkom 
prirodzené. že na!bllžšlm part
nerom Fondu 1e Zväz s loven· 
ských skladateiov, s ktorým 
Fond spája spoločný záujem na 
prosperovanl všetkých tvori· 
vých oblasti slovenského hu· 
dobného umenia. 

Už letmý pohlad na dotera!· 
šie v9sledky SHF dokumentuje 
skutočnost, že táto Inštitúcia sa 
stala jedným z centrálnych 
faktorov, poz!l!vne ovplyvňujú 
cich prácu slovenských sklada 
terov, muzlkológov 1 koncAr t 
ných umelcov za uplynulé d vP 
desaťročia. Poslanie fondu se 
za tlelo roky nezmen!lo, ale iba 
rozširovalo t a prehlbovalo. V In· 

tenc!ách zákona, ktorým socia
listická spoločnost vyjadrila 
svoj záujem na optimálnom 
rozvoji umenia a svoju povin
nost, vytvárať pre tento rozvoj 
nevyhnutné materiálne pod
mienky a sl!muly, Slovenskv 
hudobn9 fond vykonal veiký a 
závažný kus práce, tvoriacej 
súčasť všetkých závažných tva. 
riv9ch člnov na hudobnom PO· 
li. Napriklad rozvoj slovensko! 
operne! tvorby, ktorá dosiahla 
výrazn9 medzinárodn9 ohlas. JP 
priamo podmienený aktlvnou 
podporou a spoluprácou Sio· 
venského hudobného fondu. To 
Isté plati o súčasnej symfonlc· 
kej a komornej, ale aj !nštruk· 
trvnej 1 populárnej hudbe. 
Spoločenský význam s! zfs

kali ceny Slovenského hudob· 
uého fondu, udeiované od ro
ku 1963. Cenu Jána Levoslava 
Bellu mô:l:u získať s(tčasni au· 
tor! symfonickej a dramatickej 
tvorby, cenu Mikuláša Schne!· 
dra·Trnavského autori komor
nej, vokálnAJ a inštrukt!vne! 
tvorby, cenu Frica KaCendu vý
znamn! Interpreti, ceny sa ude
lujú 1 muzlkológom a autorom 
z oblast! opery, muzikálu a po. 
pulárnei hudby. Medzi nositeJ
m! c!en SHF sl1 najvýznamnej· 
šie osobnosti súčasne! slovan· 
skej hudobnej kultúry, pred· 
stavltella všetkých generácll ~ 
žánrov. 

SHF má za úlohu l zapožl· 
čanie orchestrálnych materiá
lov slovensJcych skladieb a za· 
bezpečule zlskavanle takýchto 
materiálov zo zahraničia pre 
potreby slovensk9ch buäobných 
te U es. 

Vo svoje! činnosti sa SHF 
predovšetkým zameriava na vy. 
tváranle prlazn!v9ch podm!e· 
nok pre tvorivú činnost skla
datelov, muzlkológov a kon
certn9ch umelcov s osObitným 
zretefom na stimulovanie take! 
tvorby, ktorá v Intenciách kul· 
tťírno-polltlckého programu so
ciallstlckel spoločnost! rozvlta 
progreslvne umelecké hodnoty 
a vedecké poznatky. Tak(!to 
tvorivú činnosť materiálne pod
por ujeme a súčasne zabezpeču· 
leme pre !el spoločenské uplat· 
nen!e potrebné predpoklady, 
lllavným (predpokladom 1 kri
tériom podporne! činnosti bola 
a je umelecká, resp. vedecká 
hodnota diela a !eho očakáva. 
n9 spoločenský ohlas. 

Pri podpore skladatelske! 
tvorby využlva SHF najmä ob· 
jednávky nov9ch diel, tvorivé 
štipendiá, odmeny za hotové 
skladby, skladateJské sútaže a 
pod. Vefml dOležltou formou 
podpo rr kompozičneJ Jll A ce le 

. (ľokrallovanle na . 3, str • .J 


