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Anotace: V předkládaném příspěvku se zabýváme dílem Tempête et calme, které je dostupné 

pouze ve formě autorského rukopisu uloženého v Národní Széchényiho knihovně 

v Budapešti. Pojednáváme o obnovené premiéře skladby provedené Československým 

komorním duem, houslistou Pavlem Burdychem a pianistkou Zuzanou Berešovou, při níž 

byla skladba Tempête et calme interpretována z revidovaného digitálního přepisu s 

implementovanými metodickými a interpretačními poznámkami Pavla Burdycha v houslovém 

partu. Ve skladbě spatřujeme potenciál jejího zařazení mezi virtuózní houslové skladby, které 

jsou vyžadovány v učebních osnovách hry na housle ve vyšších ročnících konzervatoří. 

Burdychovy poznámky předkládají studentovi ucelený interpretačně ověřený postup, jsou 

volnou inspirací pro jeho vlastní interpretační záměr a významně mohou urychlit přípravnou 

fázi studia díla. 
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The musical composition Tempête et calme by Béla Kéler with methodical and 

performers notes by Pavel Burdych 

Resume: The main topic our article is the composition Tempête et calme by Béla Kéler which 

is available only in the form of composer´s manuscript deposited in the National Széchényi 

Library in Budapest. We deal the restored premiere of the musical composition about, it 

performed by the Czechoslovak Chamber Duo, there play the violinist Pavel Burdych and the 

pianist Zuzana Berešová. They performed the composition Tempête et calme from the revised 

digital rewrite. The digital rewrite comprised methodical and performers notes by Pavel 

Burdych, especially in the violin part. The composition has the noticeable potential that’s why 

it can be to inclusion among the virtuoso violin pieces that are required in the curriculum of 

violin play in the higher grades of the conservatoires.  
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 Hudební skladatel, dirigent a houslista Béla Kéler, autor virtuózního díla pro housle a 

klavír, Tempête et calme, patří mezi významné autory 19. století, kteří tvořili převážně 

taneční formy hudby. Zmiňované Tempête et calme, stejně jako orchestrální cykly Karpaty a 

Alpy, nepatří do tohoto druhu tvorby. Přestože v současnosti teprve dohledáváme přesné 

informace o jeho hudebním vzdělání, rozsah jeho hudebních schopností svědčí o tom, že 

musel podstoupit hudební vzdělání ve skladbě, dirigování i hře na housle. Ze slovníkových 

hesel již víme, že se hudebně vzdělával ve Vídni od roku 1845. Z Riemannova hudebního 

slovníku se dozvídáme, že Kéler v roce 1845 přijel do Vídně, kde studoval u Sechtera a 

Schlesingera. Riemann nezmiňuje křestní jména. V té době ve Vídni působil Simon Sechter 



(1788 – 1867), rakouský hudební teoretik, hudební pedagog, varhaník, dirigent a skladatel.1 

Předpokládáme, že Kéler u něho studoval skladbu a dirigování. Co se týče Kélerova vzdělání 

ve hře na housle, domníváme se, že zřejmě studoval u houslisty Emanuela Schlesingera, 

bratra slavnějšího violoncellisty Karla Schlesingera, který byl původně též houslista. Oba 

Schlesingerové byli v době Kélerových studií ve Vídni členy Vídeňské státní opery. Poté 

Kéler získal místo houslisty v Theater an der Wien. Mezi lety 1854 a 1855 vedl orchestr 

Josefa Gungla v Berlíně, do jehož repertoáru zahrnoval spoustu vlastních skladeb. V roce 

1856 se Kéler vrátil do Vídně, aby převzal orchestr Josepha Lannera, jehož byl kapelníkem do 

roku 1863. V tom čase byl zároveň také hudebním ředitelem lázeňského orchestru ve 

Wiesbadenu, kde na této pozici působil do roku 1873.2 

Dílo s francouzským názvem Tempête et calme3 je jedním z Kélerových děl, které jak 

již bylo zmíněno, vybočuje z převažujících tanečních forem v jeho tvorbě. Autor sám 

v podtitulu dílo označuje slovem „Piece de Concert.“ (Obr. č. 1)  

 
Obr. č. 1 - Hlavička autografu houslového partu Tempête et calme s podtitulem Koncertní kus Bély Kélera 

Tempête et calme je veřejně dostupné pouze ve formě autorského rukopisu uloženého 

v Národní Széchényiho knihovně v Budapešti4. Skladbu Kéler původně napsal jako Concerto 

dramatique pro housle a orchestr.5 Podobně jako u většiny svých kompozic vytvořil Kéler i 

verzi s klavírním doprovodem pod názvem Tempête et calme, která v autorově podání zazněla 

na benefičním koncertě 4. srpna 1868 v Bardejovských Koupelích s klavírním doprovodem 

baronky Ilona Vay (Obr. č. 2)6 

                                                           
1 Mezi nejvýznamnější žáky Simona Sechtera patřili mj. i Franz Schubert, Anton Bruckner, nebo Ján Levoslav 
Bella. 
2 RIEMANN, Hugo. Musiklexikon. Max Hessen Verlag: Leipzig, 5. Fifth edition. 1900. s. 555 
3 Volný český překlad titulu skladby Tempête et calme je Bouře a klid. 
4 Do Národní Széchényiho knihovny v Budapešti byla přemístěna Kélerova notová pozůstalost odkázaná 
Evangelickému kolegiu v Prešově.   
5 Z autorské poznámky uvedené na rukopisu později zkomponované kadence je patrné, že Concerto dramatique 
zkomponoval v prvních třech prosincových týdnech roku 1854 v Berlíně. Kadenci dokončil na konci dubna 1879 
a poprvé ji spolu s vlastním orchestrem provedl na koncertě 7. května 1879. V orchestrální partituře, která je 
dostupná v Národní Széchényiho knihovně v Budapešti, chybí první strana. Je nutná její rekonstrukce podle 
klavírního partu v kontextu s obdobně instrumentovanými pasážemi v partituře. 
6 Plakáty jsou uložené v Šarišském muzeu v Bardějově. 



 
Obr. č. 2 – Plakát v maďarštině a polštině z benefičního koncertu na pomoc postiženým rozsáhlým požárem V 

Bardějově, který se uskutečnil 4. srpna 1868 v Bardějovských Koupelích. 

Při zkoumání Kélerovy pozůstalosti v Národní Széchényiho knihovně v Budapešti 

v roce 2012 jsme kopii díla Tempête et calme převzali k výzkumným účelům. Pavel Burdych 

dílo přepsal v notačním programu Finale a připravil k novodobé premiéře. V současnosti je 

revidovaná Burdychova verze k dispozici v archívu Společnosti Bély Kélera.7 

  
Obr. č. 3 – Revidovaná verze skladby Tempête et calme8 

                                                           
7 Společnost Bély Kélera vznikla v slovenském městě Bardějov v roce 2014 za účelem oživování hudebního 
odkazu Bély Kélera. V jejím čele stojí generální ředitel RNDr. Peter Bubák. 
8 Revidovaná verze skladby Tempête et calme v  edici Společnosti Bély Kélera, odkud je možné notový materiál 

získat. 



Po implementaci metodických a interpretačních poznámek do houslového partu, které 

byly zásadní součástí jeho revize, zaznělo Tempête et calme po 145 letech v provedení 

Československého komorního dua, houslisty Pavla Burdycha a pianistky Zuzany Berešové na 

koncertě 4. Kulturního léta Bély Kélera v zrcadlovém sále hotelu Astoria v Bardejovských 

Koupelích. (Obr. č. 4). O průběhu koncertu informovala i recenze generálního ředitele 

Společnosti Bély Kélera RNDr. Petra Bubáka v Bardějovských novostech. V ní Bubák ocenil 

revizi rukopisu skladby a její nastudování. Samotné dílo zhodnotil jako „virtuózní 

romantickou koncertní skladbu“, která z hlediska hudební formy působí jako „jednolitý 

celek“. U intepretace obou umělců vyzdvihl detailní znalost notového zápisu, „skvělou 

technikou, souhrou a dynamiku.“9 

  
Obr. č. 4 - Koncertní plakáty ze spojených festivalů – 59. Mezinárodního hudebního léta a 4. Kulturního léta 

Bély Kélera. 

Použití v praxi 

Interpretační poznámky Pavla Burdycha jsou cenným zdrojem informací pro 

předvedení díla zejm. pro studenty konzervatoří. Student - hudební interpret, na druhém 

stupni uměleckého vzdělávání – konzervatoři, není připraven samostatně vytvořit celkovou 

stavební strukturu díla, přestože je ve Školním vzdělávacím plánu10 ve výsledcích vzdělávání 

pro 5. ročník hry na housle uvedeno, že „aplikuje osvojené dovednosti k samostatnému a 

tvořivému nastudování nových skladeb“ a „interpretuje hudební dílo stylově s přesvědčivým 

výrazem a osobitým vkladem.“11 Burdych implementoval do digitálního přepisu díla 

metodické a interpretační poznámky v podobě frázování, smyků a prstokladů. Jeho poznámky 

studentovi na druhém stupni vzdělávání interpreta předkládají ucelený interpretačně ověřený 

postup a jsou volnou inspirací pro vlastní interpretační záměr. Tím vhodně doplňují práci 

pedagoga houslové hry, který nemusí být s tímto dílem sám interpretačně obeznámen.12 Ve 

                                                           
9 BUBÁK, Peter. Zabudnutej skladbe vrátili život. In Bardejovské novosti, roč. 24, č. 34. Bardejov: PONET press, 
2013. 
10 Mistrovská škola – hudebník, Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. 
11 TROJAN, Pavel. – Školní vzdělávací program: Mistrovská škola - hudebník, 2012. s. 187. 
12 Dostatečná znalost interpretačního záměru díla neznamená seznámení se s dílem v rámci nepřímé vyučovací 
povinnosti pedagoga, ale zahrnuje častou interpretaci díla na veřejných vystoupeních v průběhu několika let 



výukové a interpretační praxi mohou Burdychovy poznámky významně urychlit fázi přípravy 

díla k jeho předvedení.13 V rámci Školního vzdělávacího plánu pro obor hra na housle na 

konzervatoři je možné dílo Tempête et calme zařadit mezi virtuózní skladby, které jsou 

vyžadovány v učebních osnovách v 5. a 6. ročníku konzervatoře. Virtuózní skladba je i 

povinnou součástí programu absolventského výkonu v 6. ročníku. 14 

Z virtuózních prvků ve skladbě Tempete et calme jsou zastoupeny především 

přirozené a umělé flažoletové tóny15 v kombinaci s vícehlasy. (Obr. č. 4) 

 
Obr. č. 4 

Výraznými prvky virtuozity je i několik krátkých sólových kadencí. Nejvýznamnější 

z nich spojuje téma B se závěrečným rondem. (Obr. č. 5)  

 

 
Obr. č. 5 

V tzv. Rondu skladba graduje střídáním dvojhmatů v různých intervalech a rychlých 

šestnáctinových pasáží. (Obr. č. 6) 

                                                           
13. V historii jsou zaznamenané a vydané revidované houslové party houslových děl samotnými interprety. 
Např. Leopold Auer zásadně revidoval houslový part Koncertu D dur, op. 35 Petra Iljiče Čajkovského. 
14  TROJAN, Pavel. – Školní vzdělávací program: Mistrovská škola - hudebník, 2012. s. 187 – 189. 
15 Přirozený flažoletový tón vzniká jemným dotekem prstu na určitém místě struny, čímž se vytvoří alikvótní 
tón. Umělý flažolet vzniká tím, že houslista zkracuje délku struny. Pevným prstem (zpravidla prvním) hraje 
určitý tón a jemný dotekem jiného prstu vytvoří alikvótní tón. 



 
Obr. č. 6 
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