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HISTORICKÝ ASPEKT A REVÍZIA HUDOBNÉHO 
OBRAZU BÉLU KÉLERA  NOC  V BENÁTKACH

Zuzana BEREŠOVÁ, Olomouc

Abstrakt
Vznik a vývoj divadelného žánru Harlekyniady, stručná charakteristika jednotlivých 
postáv a jej následné využitie, ako námetu pre rozsiahly orchestrálny hudobný obraz 
Bélu Kélera Noc v Benátkach. Objavený autorský rukopis diela Noc v Benátkach pre 
husle a klavír v pozostalosti Bélu Kélera v Bardejove. Interpretačné postrehy a novo-
dobá revízia Pavla Burdycha podmienená estetickými požiadavkami dnešnej doby. 
Uvedenie revidovanej skladby v  interpretácii Československého komorného dua na 
59. ročníku Medzinárodného hudobného leta v Bardejovských Kúpeľoch a 4. ročníku 
Kultúrneho leta Bélu Kélera Bardejov - Bardejovské Kúpele 2013. Cieľom je priblížiť 
znovuobjavené dielo dnešnej generácii interpretov i širokej poslucháčskej verejnosti.

Kľúčové slová 
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Československé komorné duo.

Podľa názvov jednotlivých dielov skladby, ktoré sú v autorovom rukopise 
napísané v dvoch jazykových mutáciách sa domnievame, že námetom diela 
Noc v Benátkach bola komediálna divadelná nemohra Harlekyniada. Oxford-
ský anglický slovník ju definuje ako „tú časť pantomímy, v ktorej Harlekýn 
a Klaun hrajú hlavnú úlohu“1. Harlekynáda bol pôvodne variant Commedia 
dell‘Arte, ktorá vznikla v Taliansku a vrchol popularity dosiahla v 16. a 17. sto-
ročí. Harlekyniada ako samostatný divadelný žáner sa vyvíjala v Anglicku do 
prvej  polovice 19. storočia. Išlo primárne o vizuálne predstavenie, ktoré cha-
rakterizovala nemohra sprevádzaná hudbou, štylizovaným tancom a neskôr 
niekoľkými dialógmi. S postupným vývojom sa stávala výpravnejšia a bohat-
šia na rôzne javiskové efekty. Po vrchole v prvej polovici 19. storočia nastú-
pil jej útlm a začiatkom 20. storočia sa ako žáner úplne vytratila. Základnou 
zápletkou bol príbeh piatich hlavných postáv, ktorý sa točil okolo komických 
udalostí v ich živote. Podstata príbehu zostala rovnaká viac ako 150 rokov. 
Harlekýn milujúci Kolombínu, Kolombínin chamtivý otec Pantalon snažiaci 
sa oddeliť milencov s pomocou zlomyseľného Klauna a služobníka Pierrota2. 

1 HARTNOLL, Phyllis, - FOUND, Peter 1996: The Concise Oxford Companion to the 
Theatre. Oxford, Oxford University Press, ISBN-13 9780192825742

2 KENNEDY, Dennis 2003: The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance. Oxford, 
Oxford University Press, ISBN-13 9780198601746
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Harlekýn, dobovo opisovaný ako hlavný mužský hrdina, komediálny a ro-
manticko-zamilovaný služobník svojej pani Kolombíny. Kolombína je krásna 
dcéra Pantalona. Jej úloha sa sústreďuje iba na romantický Harlekýnov záu-
jem. Klaun je blázon podobný dvornému šaškovi. Pantalon, otec Kolombíny 
je nevyspytateľný chamtivý obchodník z Benátok, ktorý sa všemožne snaží 
o oddelenie zamilovanej dvojice Harlekýna a Kolombíny. Pierrot ja zase slu-
ha Pantalóna, postava komického charakteru, pôvodne vykresľovaná s tvárou 
nabielenou múkou3. 

Z historickej pozostalosti Bélu Kélera, ktorou sa zaoberá Peter Bubák, vie-
me, že počas služby v rakúskej armáde dostal Kéler trojdňovú dovolenku na 
návštevu Benátok. Tento pobyt bol inšpiráciou ku kompozícii rozsiahleho 
hudobného obrazu Noc v Benátkach. Autor osobne dirigoval prvé uvedenie 
orchestrálnej verzie tejto skladby v decembri 1855 v Domayer casino vo Vied-
ni. Zo zachovaného plagátu (príloha č. 1) a programu (príloha č. 2) z prvého 
uvedenia poznáme rozsah skladby, ktorá má dve časti a epilóg.4 

Prvá časť: Súmrak (Adagio), Polnočný pokoj mora (Andante sostenuto), Se-
renáda moru (Andante sostenuto), Stretnutie masiek (Allegro vivo), Harlekýn 
a Kolombína (Allegro), Harlekýnovo vyznanie lásky (Andante con moto), Opä-
tovanie Kolombíny (Allegretto amoroso), Žiaľ otca Pantalona (Moserato) a Hry 
a prekáračky masiek (Allegro scherzando).

Druhá časť: Pierrot vyzýva masky k  tancu (Andante). Tance európskych 
národov: Polonéza, Tarantela, Bolero, Francaise, Tanec námorníkov, Mazur, 
Kolomejka, Polka, Štajerský tanec, Čardáš, Valčík, Galop.

Epilóg: V diaľke znejú posledné tóny maškarády, Svitanie (Adagio), Rybár-
sky čln plávajúci okolo portrétu Madony pred kaplnkou za hlaholu ranných 
zvonov (Andantino), Organový zvuk (Larghetto religioso), Vynárajúce sa slnko 
z morských vĺn (Andante), Vplávajúce lode do Benátskeho prístavu (Allegro 
veloce), Vylodenie (Allegro triumphale).

Orchestrálna partitúra skladby je uložená v Národnej Szécsényiho knižni-
ci v Budapešti. V bardejovskej pozostalosti sa zachoval autorský prepis tejto 
rozsiahlej skladby pre husle a klavír, ktorý zahŕňa iba prvú časť (deväť dielov) 
a Tarantelu, Bolero z časti druhej.

Autorov prepis sa dostal do rúk Československého komorného dua5, pôso-
biaceho v zložení Pavel Burdych (husle) a Zuzana Berešová (klavír), ktoré ako 
prvé malo v úmysle naštudovať cele dielo. Po prvom zoznámení s notovým 

3 SCHMITT, Jean-Claude 1999: Ghosts in the Middle Ages: The Living and the Dead in 
Medieval Society. Chicago, University Of Chicago Press, ISBN 978-0-226-73888-8

4 BUBÁK, Peter. Dielo Bélu Kélera. [cit. 2013-08-31]. 
 Dostupné na internete: http://www.muzeumbardejov.sk/Kéler/ 
5 Československé komorné duo – Wikipédia. [cit. 2013-08-31]. 
 Dostupné na  internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_

komorn%C3%A9_duo 
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materiálom sa rozhodlo, že pred koncertným uvedením potrebuje prejsť re-
víziou. Hlavným dôvodom revízie skladby Bélu Kélera Noc v Benátkach bola 
možnosť uvádzať túto skladbu ako súčasť koncertného programu v podmien-
kach dnešných estetických požiadaviek. Fragment autorovho prepisu pre husle 
a klavír chápeme ako jednočasťovú skladbu s vnútorným členením dvanástich 
obrazov, v ktorých sa odohráva už opísaný príbeh. Každý vnútorný diel so 
samostatným názvom prináša nový hudobný materiál, v ktorom jednotlivé 
tóniny dokresľujú náladu a charakter hudobného obrazu. Vnútorné diely sú 
vzájomne prepojené, nie priamo v zápise, ale vychádzajúce z hudobného ma-
teriálu. Autorom revízie a  interpretačných zmien v hudobnom obraze Noc 
v Benátkach je husľový virtuóz Pavel Burdych.6

Orchestrálna úprava prináša logicky väčšiu zvukovú farebnosť v podo-
be viacerých nástrojov. O túto farebnosť a zároveň o dialóg medzi husľami 
a klavírom sa pokúsil Pavel Burdych vlastnou úpravou. Interpretačné zmeny 
podporujú svojbytnú úlohu oboch nástrojov - huslí a klavíra. Autorov prepis 
sa vyznačuje častým melodickým zdvojením husľového partu s klavírnym. 
To bolo Burdychom odstránené tým, že melódia ostala iba v husľovom parte 
- Polnočný pokoj mora (príloha č. 3a, 3b), Tarantela, na iných miestach nechal 
naplno vyniknúť klavír - Harlekýn a Kolombína, stredný diel Harlekýnovho 
vyznania lásky, úvod Bolera, alebo sa zameral na vytvorenie druhého vedúce-
ho hlasu v klavírnom parte striktne v harmonickom vedení hlasov - Stretnutie 
masiek, úvod (príloha č. 4a, 4b) a záver Harlekýnova vyznania lásky, záver 
Bolera. Vynikla tým súhra oboch nástrojov v ich zvukovej farebnosti. Ďalej 
skrátil introdukcie a dlhé medzihry, pretože ich rozsah bol vzhľadom k in-
venčnému potenciálu neúmerne dlhý a tým dosiahol aj väčšej súdržnosti celej 
skladby (Stretnutie masiek, Opätovanie Kolombíny, Hry a prekáračky masiek). 
Ozvláštnenie priniesli i nové pizzicata v husliach v diele Pierrot vyzýva masky 
k tancu.

Československé komorné duo zaradilo túto skladbu do svojho reperto-
áru po vykonanej revízii. Novodobá premiéra skladby zaznela na koncerte 
k 130. výročiu smrti skladateľa 19. novembra 2012 v koncertnej sále Základnej 
umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove. Audiovizuálne zdokumentované 
prevedenie Noci v Benátkach sa uskutočnilo na festivale 4. kultúrne leto Bélu 
Kélera v Zrkadlovej sále hotela Astória v Bardejovských kúpeľoch 13. augusta 
20137. Pri tejto príležitosti obaja umelci uviedli aj obnovenú premiéru diela 
Bélu Kélera pre husle a klavír Tempete et calme, ktoré pred koncertným preve-
dením tiež prešlo revíziou Pavla Burdycha. 

6 Pavel Burdych – Wikipédia. [cit. 2013-08-31]. 
 Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Burdych
7 BURDYCH, Pavel. Béla Kéler – Eine Nacht in Venedig (Noc v Benátkach). [cit. 2013-08-

31]. Dostupné na internete: http://youtu.be/D_BxEkL1INg
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Notový materiál hudobného obrazu Bélu Kélera Noc v Benátkach je v sú-
časnosti dostupný v  autorovom rukopise v  Šarišskom múzeu v  Bardejove. 
V revidovanej podobe sa nachádza v súkromnom archíve Pavla Burdycha, kde 
čaká na oficiálne vydanie. Koncertná nahrávka je k dispozícii v audiovizuálnej 
podobe na serveri www.youtube.com . 

Interpretačný záujem umelcov a  následná koncertná realizácia prispela 
k zachovaniu hudobného odkazu Bélu Kélera. Otvára nový priestor interpre-
tačnému výkladu v podobe nových interpretácii a poslucháčom v podobe no-
vých receptívnych estetických  zážitkov.

Abstract 
The origin and evolution of the theatrical genre Harlequinade, brief characteristic of 
particular figures and its application as the theme for the large orchestral sound paint-
ing in The Night in Venice by Béla Kéler. Discovered authorial manuscript of the piece 
The Night in Venice for violin and piano in remains of Béla Kéler in Bardejov. Inter-
pretative reflection and modern revision by Pavel Burdych conditioned by aesthetic 
demands of the present time. Czechoslovak Chamber duo introduced the revised com-
position at the 59th International Music Summer in Bardejovské Kúpele and at the 4th 
Cultural Summer of Béla Kéler Bardejov - Bardejovské Kúpele 2013. The aim is to bring 
the rediscovered piece closer to the contemporary generation of interpreters, as well as 
to the general public.

Keywords 
Béla Kéler. The Night in Venice. Sound Painting. Violin and Piano. Revision. Pavel 
Burdych. Czechoslovak Chamber Duo.

Abstrakt
Die Entstehung und Entwicklung des Theatergenres Harlekinade, knappe Charak-
teristik einzelner Figuren und ihre Nutzung als Stoff für umfangreiches orchestrales 
musikalisches Tongemälde Eine Nacht in Venedig von Béla Kéler. Die wiederentdeck-
te Autorenhandschrift des Werkes Eine Nacht in Venedig für Violine und Klavier im 
Kulturerbe von Béla Kéler in Bartfeld. Interpretatorische Reflexion und zeitgenössische  
Revision von Pavel Burdych bedingt durch ästhetische Anforderungen dieser Zeit. Das 
Tschechoslowakische Kammerduo führte die Werkrevision im Rahmen des 59. Inter-
nationalen Musiksommer im Bad Bartfeld und des 4. Kultursommer von Béla Kéler 
Bardejov – Bad Bartfeld 2013 auf. Das Ziel ist es, das wiederentdeckte Werk sowohl 
heutiger Interpreten-Generation, als auch breiter Zuhörermenge näherzubringen.

Schlüsselworte
Béla Kéler. Eine Nacht in Venedig. Tongemälde. Violine und Klavier. Revision. Pavel 
Burdych. Tschechoslowakisches Kammerduo.
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Kivonat
A szerző tanulmányában a harlekin színház mint sajátságos színházi műfaj kialakulá-
sát és fejlődését vizsgálja. Röviden jellemzi szereplőit és azt követi nyomon, hogy téma-
ként mennyiben jelennek meg Kéler Béla nagyívű zenekari művében, az Egy éj Velen-
cében. Ezt a művet a Kéler Béla hagyaték között fedezték fel Bártfán. Az interpretáció 
során a művel kapcsolatban kialakult észrevételek és a Pavel Burdych általi feldolgozás 
a mai kor esztétikai követelményeinek megfelelő.
Az átdolgozott művet a Csehszlovák kamara duó mutatta be a 49. Bártfafürdői Nem-
zetközi Zenei Nyár keretében, Bártfafürdőn, továbbá a 4. Kéler Béla Bártfai Kulturális 
Nyár alkalmából, Bártfafürdőn, 2013-ban. Ezek a rendezvények abból a célból jönnek 
létre, hogy az újra felfedezett művet megismerhessék a fiatal interpretátorok és a széles 
közönség.

Kulcsszavak
Kéler Béla. Egy éj Velencében. Zenei kép. Hegedű és zongora. Átdolgozás. Pavel Burdy-
ch. Csehszlovák kamara duó.
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Príloha č. 1 - Plagát z prvého uvedenia skladby Noc v Benátkach vo Viedni, 
2. decembra 1855.
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Príloha č. 2 - Program z prvého uvedenia skladby Noc v Benátkach (Eine Nacht in 
Venedig) vo Viedni, 2. decembra 1855.
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Príloha č. 3a - 1. strana autorského prepisu skladby Noc v Benátkach pre husle 
a klavír so zdvojeným hlasom v obidvoch nástrojových partoch v posledných troch 

taktoch.
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Príloha č. 3b – 1. strana revidovaného prepisu skladby Noc v Benátkach pre husle 
a klavír v tlačovej podobe – © Pavel Burdych (použité s láskavým dovolením autora 
prepisu) – s melodickým hlasom iba v husľovom parte v posledných troch taktoch.

Príloha č. 3a - 1. strana autorského prepisu skladby Noc v Benátkach pre husle a klavír so 

zdvojeným hlasom v obidvoch nástrojových partoch v posledných troch taktoch.
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Príloha č. 4a - diel Harlekýnovo vyznanie lásky v autorskom prepise skladby 
Noc v Benátkach pre husle a klavír so zdvojeným hlasom v obidvoch nástrojových 

partoch.

Príloha č. 3b – 1. strana revidovaného prepisu skladby Noc v Benátkach pre husle a klavír v

tlačovej podobe – © Pavel Burdych (použité s láskavým dovolením autora prepisu) –

s melodickým hlasom iba v husľovom parte v posledných troch taktoch.
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Príloha 4b - Diel Harlekýnovo vyznanie lásky v revidovanom prepise skladby 
Noc v Benátkach pre husle a klavír v tlačovej podobe – © Pavel Burdych (použité 

s láskavým dovolením autora prepisu) –  s novo vytvoreným druhým rovnocenným 
hlasom v klavírnom parte

Príloha 4b - Diel Harlekýnovo vyznanie lásky v revidovanom prepise skladby Noc v 

Benátkach pre husle a klavír v tlačovej podobe – © Pavel Burdych (použité s láskavým 


