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PŘEDMLUVA
Práce, kterou předkládám veřejnosti, si klade za cíl představit osobnost
skladatele a pedagoga Jana Truhláře, jemuž se dosud v literatuře nedostalo větší
pozornosti. Tato skutečnost mne vedla k pojednání, které jak doufám alespoň
z části vyplní tento nedostatek. Obrací se především k hudebně orientovaným
zájemcům, zejména pak příznivcům klasické kytary, kterým zřejmě poslouží jako
hlubší zdroj informací. V oblasti klasické kytary, je stále velmi málo literatury a
mnozí skladatelé i pedagogové, díky kterým se dnes kytaře dostává přece jenom
vetší pozornosti, než-li tomu bylo v minulosti, nemají dosud o sobě ani malou
zmínku v některém z hudebních slovníků či jiné publikaci. Jsem tedy rád, že se mi
dostalo příležitosti pojednat o jedné z předních českých skladatelských osobnosti
komponujících nejenom pro kytaru. Práce je rozdělena na tři hlavní okruhy. První
část je zaměřena na životopisné údaje a přiblížení Truhlářovi osobnosti. Druhá část
práce je věnována kompoziční činnosti, přičemž nejprve mapuji generaci českých
skladatelů komponujících po roce 1945 pro kytaru, v níž má jméno Jana Truhláře
své místo. Tato část práce klade hlavní důraz na repertoár kytarový a skladby pro
akordeon, protože právě těmto nástrojům věnuje Truhlář velkou pozornost a
především skrze ně lze nalézt a pochopit skladatelův osobitý styl. V části třetí se
hlouběji věnuji rozboru vybrané skladby, která si získala pozornost nejenom u nás,
ale i v zahraničí.
Jestliže první okruh je něčím novým, pak totéž platí do jisté míry i o části
druhé. Stěžejní myšlenkou bylo poskytnout informace, které přispějí k vytvoření
komplexního obrazu o skladateli a okolnostech, za kterých tvořil. Spis uzavírají
přílohy věnované seznamu všech skladeb, které jsou seřazeny podle instrumentace
a opusových čísel, doplněné o výčet instruktivních skladeb a obrazovou přílohu s
komentářem. Pokládal jsem za nutné přidat k textu také přílohu hudební s ukázkami
několika vybraných Truhlářových skladeb, a usnadnit tak zájemci představu o
autorově hudbě.
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ÚVOD
Od konce devadesátých let 20. století můžeme vypozorovat značný vzrůst
zájmu o problematiku klasické kytary u nás. Příčin, proč byla tato oblast
v minulosti opomíjena, je několik. Předně se většina odborníků i hudebních laiků
domnívala, že kytara jako nástroj koncertní v konkurenci jiných instrumentů
neobstojí pro svůj poměrně krátký ozev a slabý, leč lyrický tón. Tou největší
bariérou se však stala herní náročnost, kterou kytara vyžaduje. Kytaristů, kteří
dokázali přesvědčivě interpretovat díla velkých mistrů na tento nádherný nástroj,
bylo málo, a situace v bývalém Československu neposkytovala veřejnosti dostatek
prostoru a informací pro sledování kulturního dění v jiných, především západních
zemích. Přesto se u nás našlo několik kytaristů, kteří se svou virtuozitou prosadili a
jejichž věhlas se šířil i v zahraničí. Díky těmto umělcům a několika generacím
českých skladatelů i pedagogů se postupem času dostávala klasická kytara i u nás
do širšího povědomí. Dnes lze konstatovat, že se tento nástroj těší zasloužené
pozornosti.

Monografie,

kterou

zde

předkládám,

pojednává

o

jedné

z

nejvýznamnějších českých skladatelských osobností, která pro tento nástroj
komponovala. Práce byla vedena snahou přiblížit osobnost Jana Truhláře v celé
jeho šíři, zejména pak díla věnovaná kytaře a akordeonu, protože tyto nástroje tvoří
opěrné body jeho tvorby. Literatura věnovaná tomuto skladateli je dosti chudá.
Příčinou může být i Truhlářův negativní postoj k tehdejší politické situaci a
následné

nelegální

opuštění

země.

Jeho

jméno

nalezneme

pouze

v

Československém hudebním slovníku osob a institucí (Praha 1965, 2. svazek, str.
797), kde heslo Jan Truhlář podává jen velmi stručný popis života a díla (do roku
1963). První práce, která se více věnuje tomuto skladateli, vznikla až v roce 1992
na Univerzitě Karlově. Autorkou je Eva Hájková, která v rámci studia na Katedře
hudební vědy napsala (pod vedením M. Slavického) svou doktorskou práci na téma
"Česká kytarová tvorba v období po roce 1945". V ní autorka pojednává o
předpokladech vzniku české kytarové tvorby, a přináší i základní generační
rozvrstvení nejvýznamnějších představitelů, i jejich monograficko-analytické
informace. U osobnosti Jana Truhláře podává bibliografický přehled i vývoj
kompozičního stylu v jeho kytarové tvorbě (do roku 1991). Jeho charakteristiku
uzavírá hudebním rozborem dvou skladeb – Impromptu (1956) a Fantazie op.29
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(1969). Druhá a zároveň dosud poslední práce o Janu Truhláři vznikla na Katedře
hudební kultury na Pedagogické fakultě Západočeské university v Plzni v roce
1999 a jejím autorem je Marek Václavík. Tato diplomová práce s názvem "Jan
Truhlář a jeho skladby pro akordeon", mapuje skladatelovu tvorbu pro akordeon do
roku 1998. V úvodu stručně podává některé životopisné údaje a přehled
kompozičního stylu. V hlavní části se zaměřuje na veškerou Truhlářovu tvorbu pro
akordeon, kde přibližuje vznik skladeb a podává jejich charakteristiku. Závěr práce
věnuje rozboru Sonáty pro akordeon op.24 a v příloze uvádí výběr některých děl,
který je řazen podle instrumentace. Jedná se o první publikovaný seznam skladeb,
obsahující mnoho Truhlářových kompozic. Dalším zdrojem, poskytujícím
informace o tomto skladateli, je rozhovor, který uskutečnili 3. října 2004 v Linci
Jiří Kučva a Vítek Zámečník. Z této návštěvy vyšel později tiskem článek v
časopise Svět klasické kytary (II. ročník č. 6), ve kterém je mnoho zajímavých
výpovědí a je stejně cenným zdrojem pro mou práci jako výše zmíněné tituly.
Nejpodstatnějším zdrojem pro mne byla návštěva rodiny Jana Truhláře v Linci, kde
se nalézá převážná většina děl, i různých tiskovin a korespondence k jeho tvorbě.
Díky osobním rozhovorům a zde uloženým materiálům, které mi byly k dispozici,
jsem měl dostatek potřebných dokumentů pro svou práci. Většina partitur je
v držení rodiny, která je opatruje. Ty, jež nebyly vydány tiskem, jsou v podobě
manuskriptů utříděny podle instrumentace. Přesto je několik skladeb, jejichž party
zde chybí, a to především z období Truhlářovy rané tvorby. To se týká mnohých
vokálních a orchestrálních děl, i některých komorních či instrumentálních skladeb.
V tomto ohledu mi byl velmi cenný částečný soupis děl, především z rané tvorby,
který se zde nachází. Part kompozice, která se stala jednou z nejúspěšnějších –
Kvartet op.14, se rovněž nenalézá v Linci, ale je uložena v knihovně Českého
hudebního fondu ústředního archivu v Praze. Některé chybějící informace bylo
možné dále telefonicky konzultovat s rodinou, která byla velice vstřícná a
v mnohém mi pomohla. V současné době vzniká další práce o Janu Truhlářovi,
kterou píše americká muzikoložka Nicole Benton, studující na Kent State
University v Ohio.
Výsledkem této badatelské činnosti je práce, předkládající řadu informací,
jež dosud nebyly uveřejněny. Zejména část biografická, přináší kompletní
skladatelův životopis, který ovšem nebylo možné dále precizovat z důvodů
skladatelova úmrtí. Poněkud stranou zájmu mé práce zůstala Truhlářova
8

pedagogická činnost. Důvodem je méně informací, které jsem měl k dispozici,
ovšem i přesto by se nemělo zapomínat na jeho působení na mnoha hudebních
školách, kde vyučoval zejména předměty vztahující se k problematice kytary a
hudební teorii. Přesto je tento životopis dosud nejobsáhlejším svědectvím i cenným
zdrojem pro další studie obdobně zaměřených prací. Následující kapitola, věnovaná
kompoziční činnosti, se soustřeďuje na repertoár kytarový i akordeonový, a snaží se
popsat vývoj a proměny skladatelova osobitého rukopisu. Této kapitole předchází
nástin vývoje české kytarové tvorby, díky kterému lze Truhlářovu tvorbu lépe
zařadit do kontextu doby. Celou druhou část práce uzavírá téma, zabývající se
osobitostí jeho kompozičního stylu. Důležitým zdrojem se mi stala učebnice K.
Janečka – "Základy moderní harmonie" (1965), v níž se nachází řada základních
informací ke kompozičním technikám, kterých Jan Truhlář využíval. Na různých
notových příkladech se snažím charakterizovat jeho kompoziční postupy, které
s oblibou ve skladbách užíval, i často preferovaných artikulačních technik.
Především tato kapitola se hlouběji zabývá kytarovou problematikou a tudíž
předpokládá odbornější znalosti v této oblasti. Přináší řadu zajímavých informací o
kompozičních možnostech pro kytaru, ale přesto věřím, že bude srozumitelná i
méně znalým čtenářům. Závěrečná kapitola se věnuje rozboru první věty
Truhlářovy nejúspěšnější kompozice – Kvartetu pro kytaru, flétnu, housle a
violoncello op.14. Domnívám se, že skladba je vhodná pro hlubší rozbor, protože
poskytuje mnoho typických postupů, které jsou obsaženy v mnoha Truhlářových
skladbách. Přílohy práce obsahují několik důležitých částí. Tou první je soupis
všech skladeb, které Jan Truhlář zkomponoval. Jde o první kompletní seznam,
který je pro snazší orientaci seřazen zvlášť podle instrumentace a podle opusových
čísel. Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí, nejenom proto, že jde o konečný
soupis tvorby, ale také proto, že označení některých skladeb je mnohde uvedeno
nepřesně. Obrazová dokumentace s notovými ukázkami snad poslouží k utvoření
jasnější představy, stejně jako přiložený kompaktní disk s vybranými skladbami.
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1. ŽIVOTOPIS JANA TRUHLÁŘE
Jan Truhlář se narodil 6. července 1928 v Praze jako druhé dítě Anně a Janu
Truhlářovým. Otec Jan (1890-1971) byl zaměstnancem Českých drah, ve funkci
přednosty stanice na pražském Masarykově nádraží, a matka Anna (1894-1974)
byla povoláním sekretářka. Hudební cítění zdědil po otci, který hrál na housle a
matce, která hrála na klavír. I jeho sestra Květa (1919-1940) našla zálibu v hudbě, a
několik let se věnovala klavírní hře na umělecké škole (nejprve v Praze, později
v Plaňanech). V roce 1934 se rodina přestěhovala do obce Plaňany, a o čtyři roky
později v nedalekém Kolíně, započal Jan docházet na hodiny klavíru v místní
umělecké škole. Zálibu v hudbě doplňoval i dalšími, především sportovními
aktivitami, mezi něž patřily šachy, plavání, stolní tenis a četba historické i moderní
literatury. V harmonické a hudebně cítící rodině prožíval velmi šťastné dětství, i
když rok 1940 znamenal pro něj ztrátu sestry, která onemocněla zánětem ledvin, a
na následky této nemoci zemřela ve svých jednadvaceti letech.
Po ukončení základní školy se chtěl věnovat hudbě, ale protože si to jeho
otec nepřál, (také bylo za války mnoho škol zrušených), zvolil si Státní reálné
gymnázium v Českém Brodě, poté Vyšší zemskou průmyslovou školu chemickou
v Kolíně (1943-47). ,,Otec mi tehdy řekl, abych se stal třeba lékárníkem a hudbě se
věnoval jen pro zábavu.“

1

Studium chemie jej bavilo a v roce 1947 složil úspěšně

maturitní zkoušku.
Pak se přihlásil přímo na Akademii muzických umění v Praze (dále jen
AMU), obor skladba a i když přijímací zkoušku složil úspěšně, nebyl přijat, jelikož
byl samouk. ,,Tehdy mi sdělili, že mám talent, ale že si musím doplnit hudební
vzdělání.“
3

2

Téhož roku se přihlásil do tamního přípravného abiturientského kurzu

pro studium kompozice. Zde se mimo jiné vyučovala i hra na klavír. Sám Truhlář

se nikdy nepovažoval za dobrého klavíristu, nicméně kurz dokončil a znovu si
podal žádost o přijetí na AMU. Po únoru 1948 došlo k politickému převratu a v
důsledku toho nemohl na AMU nastoupit, i když zkoušky úspěšně složil. Důvodem
bylo negativní stanovisko Národního výboru v Plaňanech, ve kterém bylo uvedeno,
1

Zámečník, Vítek – Kučva, Jiří: Rozhovor s Janem Truhlářem. Svět klasické kytary, 3/2004,
ročník 2, č. 6, str. 4.
2
Tamtéž, str. 4.
3
Abiturientský přípravný kurz na AMU představoval jeden rok intenzivní výuky kompozice,
harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a klavírní průpravy.
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že jmenovaný nesouhlasí s lidově demokratickým zřízením a svůj nesouhlas
projevuje veřejně. Pokusil se tedy o přijetí na Pražskou konzervatoř (dále jen PK),
obor varhany (kompoziční oddělení bylo tehdy zrušeno), na který přijat nebyl,
nicméně se dostal na obor kytara do třídy Štěpána Urbana

4

kde studoval v letech

1948-1951. Spolu s ním zde studovali Jiří Jirmal 5 , Milan Zelenka 6 a Arnošt Sádlík
7

, s nimiž zůstal v přátelském styku po celý život. Právě zde získal tolik potřebné

znalosti technických i zvukových možností kytary pro pozdější tvorbu. Sólové
kytaře nebo v kombinaci s jinými nástroji věnoval Jan Truhlář většinu svých
kompozic. Kromě studia kytary na PK, si přibral ještě skladbu, kterou studoval u
Františka Píchy (1949-1953). Zde také navštěvoval přednášky o čtvrttónové hudbě
Aloise Háby.

8

Od třetího ročníku zřídili na PK samostatné kompoziční oddělení a

věnoval se výhradně studiu skladby. 9 Absolutorium získal po šesti letech studia na
PK s koncertem ze své kompozice. 10
Aby byl přijat na AMU, musel nastoupit v létě roku 1952 na tzv.
zemědělskou brigádu. Zde však o rok později vážně onemocněl transversálním
zánětem míchy, přičemž následky z tohoto onemocnění mu zůstaly.

11

Ve 24 letech

se jeho zdravotní stav zlepšil a mohl nastoupit na AMU o rok později.
Na katedře skladby měl studovat kompozici u Jaroslava Řídkého, ale jelikož
u něj studovalo mnoho žáků, byl přijat do třídy Václava Dobiáše. Truhlář se však
neztotožňoval s jeho hudebním myšlením a tak požádal, zda by mohl studovat u
Pavla Bořkovce.

12

Ten pro Truhláře představoval kompozičně ideálního pedagoga,

který psal moderní hudbu. Jeho žádosti bylo záhy vyhověno. Z dalších významných
pedagogů lze uvést studium hudební teorie u Karla Janečka

13

a Václava Trojana, a

výuku klavírní hry pod vedením Zuzany Růžičkové. V době svého působení na
4

Urban, Štěpán – prof. kytary, pedagog, skladatel, zakladatel oddělení klasické kytary na Pražské
konzervatoři (1945), vyučoval mnoho českých kytaristů a dnes vrcholných umělců - např. Š. Raka.
5
Jirmal Jiří – prof. kytary, pedagog, skladatel, ve svých skladbách uplatňuje mnohé jazzové prvky.
Jako pedagog výrazně ovlivnil českou kytarovou školu (jeho žákem byl např. V. Mikulka).
6
Zelenka, Milan – prof. kytary na pražské AMU, kytarový virtuos, prvenství na soutěžích v Moskvě
1957 ve Vídni 1959, 1.místo na Concours international de Guitare v Paříži 1970.
7
Sádlík, Arnošt – pedagog, kytarista, loutnista, výrazně přispěl k rozvoji české kytarové školy.
8
Hába, Alois – významný český skladatel i pedagog, uplatňující čtvrttónové kompoziční postupy.
9
Ukončil studium kytary absolutoriem v roce 1951, a dále se věnoval výhradně studiu skladby.
10
Název kompozice již není k dispozici, i když v koncertech pořádaných Pražskou konzervatoří
jméno Jana Truhláře spolu s provedením jeho děl figuruje v letech 1951-54 poměrně často.
11
Nejprve chybná diagnóza – údajně obrna, došlo k ochrnutí obou končetin, později úspěšná
rehabilitace v Kladrubských lázních, nadále problémy s chůzí.
12
Bořkovec, Pavel – prof. skladby, pedagog, od r. 1946-67 vyučoval na pražské AMU. Mezi jeho
žáky patřili např.: V. Sommer, P. Eben, J. Klusák, P. Blatný ad.
13
Janeček, Karel – prof. hudební teorie. Jeho spis "Základy moderní harmonie" (1965) výrazně
ovlivnil Truhlářovo kompoziční myšlení.

11

AMU (1953-59) napsal mnoho skladeb, avšak těch dokončených, které později
zahrnul do svého díla, bylo poměrně málo. V roce 1957 absolvoval Koncertem pro
flétnu, kytaru a velký orchestr. Po absolutoriu na AMU vyučoval v Praze v kurzech
Osvětové besedy

14

hře na kytaru (1956-62), a tudíž měl zajištěn menší finanční

příjem. Nadále pokračoval ve studiu skladby na AMU a v roce 1959 zde úspěšně
promoval. Toto období představuje i první kontakty s ČHS, OSA a Svazem
československých skladatelů a jeho skladby jsou častěji hrány. 15
V roce 1962 podnikl cestu do Krkonoš, kde se díky svému klavírnímu
vystoupení seznámil se svou budoucí ženou Mariou rozenou Puzderovou.

16

Téhož

roku se oženil a následoval svou ženu do jejího rodného Prešova, kde nastoupil na
místo korepetitora baletu v Divadle Jonáše Záborského (1962-68). Právě zde
zaznamenal své první skladatelské úspěchy, když o rok později napsal pro soutěž
francouzského rozhlasu Concours International de la Guitarre (konaná ORTF
v Paříži) jedno ze svých nejúspěšnějších děl - Kvartet op.14, kterou získal 1. cenu.
V následujícím ročníku téže soutěže uspěl s Koncertem op.12a, kde obdržel 2.
místo (při neuděleném 1. místě). I když mu tyto úspěchy nepřinesly nové nabídky k
tvorbě, velmi jej povzbudily v další práci.

17

Roku 1964 byl přijat do Svazu

československých skladatelů a v témže roce se manželům Truhlářovým narodil
první syn Ivo. O dva roky později Jan Truhlář nastoupil na konzervatoř v Košicích
jako profesor hudební teorie, kde se seznámil s akordeonistou Vladimírem
Čuchranem,

18

(jeho výkony Truhláře inspiroval k napsání mnohých skladeb)

jemuž později věnoval několik skladeb pro akordeon. 19
Zpět do Prahy (Pankrác, Praha 4) se rodina přestěhovala 1. srpna 1968, kde
Jan Truhlář začal pracovat jako skladatel. Bylo mu nabídnuto vyučovat hudební
teorii na PK, avšak tuto nabídku nepřijal. Zaujal odmítavý postoj a pro své politické
přesvědčení (nepodepsal souhlas se vstupem okupačních vojsk v srpnu 1968) neměl
zájem vstoupil do nově zřízeného Svazu československých skladatelů (1969).
14

V kurzu vyučoval od roku 1956-62 a ten představoval večerní výuku teorie a nástrojové hry.
Pedagogicky zde působil i M. Zelenka.
15
J. Jirmal hrál kytarové Impromptu, M. Zelenka hrál Koncert č.1 pro kytaru a orchestr, op.6,
Československý rozhlas natočil Amoroso pro kytaru a orchestr, op.11.
16
Maria Truhlářová rozená Puzderová nar. 22.9.1939 v Prešově – povoláním zdravotní sestra.
17
Bylo mu dovoleno navštívit tuto soutěž v Paříži, kde obdržel ocenění a menší finanční odměnu.
18
Čuchran, Vladimír – doc. na Akademii umění v Bánské Bystřici, pedagog hry na akordeon, dějin
literatury a metodiky umění. Čestná domácí i mezinárodní ocenění. 1980-86 ředitel Státní
filharmonie v Košicích.
19
Sonata pro akordeon op.24, Scherzo pro akordeon a smyčcový kvartet, op.26, Preludio e corale
pro akordeon, op.34.
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Zřejmě v důsledku toho, se v té době jeho skladby příliš neuváděly. ,,Pro členství
v novém svazu jsem údajně nebyl dost politicky spolehlivý, což jsem nemohl
akceptovat“.

20

Od roku 1969 byl skladatelem na volné noze (do roku 1975),

přičemž vykonával další různorodou práci pro divadla (Pardubice, Příbram,
Reichenberg, Königsgratz aj.), televizi i rozhlas. Téhož roku se narodil jeho druhý
syn Dalibor. Jeho finanční zajištění bylo velmi dobré i díky tvůrčí podpoře výboru
ČHF, kde jeho žádosti o nové kompozice byly většinou kladně přijaty.
Postupem času navazoval nové kontakty,

21

díky nimž se dostal do širšího

společenského podvědomí a byl znám především jako skladatel pro akordeon a
kytaru. V roce 1975 nakonec přijal nabídku vyučovat na PK předměty zaměřené na
klasickou kytaru jako improvizaci, hru z listu, komorní hudbu a teorii a dějiny
kytary. Jeho opětovné přijetí do svazu skladatelů proběhlo v roce 1979

22

a téhož

roku byl i delegován na hudební festival ,,Bílé noci“ v Leningradě, tehdejším SSSR.
23

Tato akce ovšem nesplnila jeho očekávání v lepší budoucnost a právě pod vlivem

dojmů z této cesty se rozhodl emigrovat. ,,Právě zde jsem přestal věřit
v demokratickou budoucnost Československa, a jelikož jsem nechtěl obětovat své
děti, rozhodl jsem se opustit ČSSR“.

24

Po návratu do vlasti se rodina začala

připravovat na odchod (původní záměr bylo vycestovat přes Rakousko do
Austrálie), a přetrvávala zde do roku 1981. Po dobu jeho působení v Praze se ještě
dočkal uvedení svého koncertu (opět po deseti letech) Konverzace pro flétnu,
kytaru a orchestr, op.45, který byl v roce 1979 vydán i na gramofonové desce.
Emigraci předcházela žádost o výjezdní povolení na čtyři dny do Rakouska,
která byla celé Truhlářově rodině udělena. Velmi mu pomohla známost s Jiřím
Knoblochem

25

ze studií, který měl obchod s kytarami v Mnichově, a také kontakty

s hudebníky v Rakousku. A právě po konzultaci s nimi se celá rodina pod záminkou
turistiky rozhodla 5. ledna 1981 opustit Československo. Učinili ještě krátkou
20

Zámečník, Vítek – Kučva, Jiří: Rozhovor s Janem Truhlářem. Svět klasické kytary, 3/2004, ročník 2,
č. 6, str. 4.
21
Důležité bylo především Truhlářovo přátelství s tehdejším předsedou Českého hudebního fondu
Ladislavem Ševčíkem, se kterým v době studia na Střední chemické průmyslové škole sdílel
ubytování na koleji.
22
Rozhodl se pro vstup, protože po roce 1969 se většina jeho děl přestala hrát. Tato situace
přetrvávala až do jeho opětovného přijetí do Svazu československých skladatelů (1979).
23
Pokud by se zde jako delegát úspěšně presentoval, získal by důvěru tehdejších činitelů a naskytly by
se mu nové možnosti.
24
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře, Linz, 2009. Rukopisný materiál (vlastní vyjádření).
25
Knobloch, Jiří – absolvent pražské konzervatoře obor kytara (u Š. Urbana) a VŠ F. Liszta ve
Výmaru (u U. Peter), působil od r.1961 jako prof. kytary na Janáčkově konzervatoři v Ostravě,
později na konzervatoři v Plzni.
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zastávku v Bratislavě a o dva dny později překročili slovenské státní hranice.
Nejprve se usadili v Bad Kreuzenu (okres Perg), kde jim byl udělen konvenční pas.
Záhy si podali žádost o politický azyl do Austrálie, kam se rodina hodlala
přestěhovat.
První, původně provizorní zaměstnání našel Jan Truhlář na zemské hudební
škole v Pergu a od června 1982 začal vyučovat také hru na kytaru, klavír a hudební
teorii v Linci. Čekání na azyl si krátil výlety s rodinou, výukou a komponováním.
Z okouzlení krajinou a z nových zážitků z míst, která navštívil, vznikaly mnohé
skladby jako Listy z Bad Kreuzenu, op.54, Vzpomínky na Stoffen, op.56, Bad
Kreuzenské idylky, op.59. V těchto kompozicích se odráží radost z pocitu svobody
díky úspěšnému vycestování, i nových možností pro něj a rodinu. Jelikož započal
v Pergu učit na plný úvazek a vyřízení o azyl trvalo příliš dlouho, rozhodl se
s rodinou přijmout nabízený byt v Linci a natrvalo zůstat v Horním Rakousku. Jako
skladatel zde nebyl příliš známý, a proto pro něj nebylo snadné se prosadit. Avšak
díky pozdějším kontaktům

26

a skladatelské činnosti, vešel do širšího povědomí.

Především svým úspěchem v celostátní skladatelské soutěži, pro kterou
zkomponoval Linecké monology, op.60 a na níž získal 3. místo, se mu dostalo
širšího uznání. 27 Zatím co byl J. Truhlář pedagogicky činný, aktivně komponoval a
byl zván do porot různých soutěží

28

, v Praze jim byl zabaven byt a veškerý

majetek. K rozhodnutí vycestovat přispěla snad i povaha skladatele, který nikdy
příliš na majetku nelpěl, a s touto eventualitou byl předem smířen. Uskutečnil také
rozhlasové nahrávky pro ORF v Linci

29

. Roku 1985 mu byly provedeny premiéry

dalších pěti skladeb, což předznamenalo jeho další úspěchy (nejprve ve Vídni Čtyři
humoresky pro akordeonový soubor, op.66, v Linci Čtyři kusy pro čtyři kytary,
op.68 i Sonatina pro dvě violy, op.74, a v Bonnu Expirationen pro flétnu a
akordeon, op.67, a Triptych pro kytaru, akordeon a bicí, op.70).
Rakouské státní občanství bylo J. Truhlářovi uděleno v roce 1988. Tehdy se
mu podařilo vytvořit dobré jméno nejenom v Rakousku, ale i v zahraničí.
Přicházely mu honoráře za provedené skladby ze Švédska, Finska, Itálie, Francie,
26

Zejména díky přátelství s Josefem a Marianne Waidhoferovými, získal mnoho nových kontaktů
(prof. M. Waidhofer vyučuje na zemské hudební škole v Pergu oboru klasická kytara).
27
Do soutěže pro lázeňské orchestry bylo přihlášeno 33 skladatelů z Rakouska. Uspěl snad i díky
tomu, že soutěž byla anonymní.
28
Např. účast v porotě na interpretační soutěži akordeonistů ve Wiener Neustadt v Rakousku r. 1983.
29
Rozhlasové nahrávky pro ORF v Linci r. 1984 Minicyklus "Denní období" pro čtyři kytary, op.42,
o rok později Čtyři kusy pro čtyři kytary, op.68. Ve Vídni r. 1984 Čtyři humoresky pro akordeonový
soubor, op.66.
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Španělska a především Německa. Toto období, i následující léta tak byly dobou
jeho nejvyšších příjmů. V roce 1989 získal další významné ocenění za skladbu
Resonance pro violu, vibrafon a akordeon, op.76 v soutěži Le prix de L'Academie
d'accordeon des Alpes de Haute-Provence v Digneles Bains ve Francii.
S uvolněním politických poměrů v Československu po listopadu 1989 mu
bylo nabídnuto místo učitele na nově zřízené konzervatoři v Českých Budějovicích.
Toto oslovení ho velmi potěšilo a s chutí zde začal vyučovat hru na kytaru. Po dobu
necelých dvou let dojížděl z Lince, avšak ze zdravotních důvodů

30

své působení

musel ukončil. Jeho starší syn Ivo nalezl taktéž zálibu v hudbě. Vystudoval
klasickou kytaru na Bruckneruniversität v Licni u Marianne Waidhofer a
Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Guntera Schneidera a
Elisabeth Bayer. Nyní vyučuje v Ansfeldenu (předměstí Lince) obor klasická kytara
a aktivně koncertuje s klarinetistou Rolandem Pichlerem. Mladší syn Dalibor
vystudoval filozofii ve Vídni (Universität Wien), kde obdržel doktorský titul.
Pracuje v agentuře pro komunikaci s lidmi, pořádá přednášky, píše knížky a
podniká v oblasti marketingu.
Jan Truhlář se po ukončení své pedagogické činnosti, mohl plně soustředit
na komponování nových děl a realizovat již dříve plánované skladby. Svůj
repertoár rozšiřoval o nové skladby (např. dětská opera Tři prasátka, op.88, Berner
Brunnen trio pro kytaru, flétnu a violu, op.90, Tempre pro akordeon a kytaru, op.99,
Bruckenmusic – kantáta pro smíšený sbor a orchestr op.110) a také přepracovával
starší díla, která dosud nevydal (např. 1. větu ze Dvou skladeb pro housle a kytaru,
op.74, kterou věnoval Š. Urbanovi aj.). Dne 24. dubna 1996 se na Konzervatoři
v Českých Budějovicích uskutečnil koncert posluchačů a pedagogů věnovaný Janu
Truhláři za přítomnosti autora.

31

Jedním z účinkujících byl i jeho žák, kytarista a

pedagog Petr Fiala (1976). 32
Jestliže v bývalém Československu byla díla Jana Truhláře vydávána u
nakladatelství Panton velmi zřídka, v Rakousku a Německu se tiskem vydávalo

30

Následky onemocnění z roku 1953 (viz. str. 11).
Na programu byly: Vzpomínky na Stoffen pro flétnu a kytaru, op.56, Dvě skladby pro housle a
kytaru, op.74, Linecké monology pro akordeon, op.60, Sonatina semplice pro flétnu a kytaru, op.18,
Impromptu pro sólovou kytaru a Sonatina folkloristika pro flétnu a kytaru, op.57.
32
Fiala, Petr – kytarista, pedagog, studium na státní konzervatoři v Českých Budějovicích u J.
Truhláře, dále studium na AMU v Praze u prof. Š. Raka, ředitelem ZUŠ Habrmanova v Hradci
Králové. Je jedním z nejúspěšnějších žáků, které Jan Truhlář učil hře na kytaru.
31
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jeho skladeb mnohem více.

33

Jeho díla jsou hrána nejenom v Evropě, ale i v USA -

zde především Sonatina semplice, op.18, a Perger sonatine, op.61. Nejvíce je zájem
o skladby pro akordeon a kytaru v Německu (Friedrich Lips), Francii (Christiane
Bonnay) a Rakousku (Christian Haimel).
Jan Truhlář se ke konci života velmi potýkal se zdravotními problémy, ale i
přes těžkou nemoc (rakovina slinivky břišní, po té žlučové kameny), si zachovával
optimistickou náladu. Dne 8. února 2007 však svým nemocem podlehl.

33

V zahraničí to byla nakladatelství: Augemus Bochum, Pillger Magdalena, Ralf Jung Verlag, ABC
Austerich, Joachim Trekel Musikverlag, PKW Klaus Werner.
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2. JAN TRUHLÁŘ SKLADATEL
2.1. Nástin vývoje české kytarové tvorby po roce 1945
Ve výčtu Truhlářových kompozic jsou nejvíce zastoupeny skladby pro
klasickou kytaru sólovou, nebo v kombinaci s nejrůznějšími nástroji. Konečně
průpravu pro tvorbu měl takřka ideální (s přihlédnutím na tehdejší dobu
v Československu – viz. monografická část). Pokládám však za vhodné se nejprve
stručně zmínit o stavu klasické kytary u nás a přiblížit vznik prvních moderně
pojatých kompozic. 34
Po druhé světové válce se v tehdejším Československu rýsovala ve všech
oborech umělecké činnosti slibná budoucnost.

35

Do roku 1945 zde nebylo státních

či soukromých škol, kde se hra na kytaru vyučovala a kytara představovala pouze
nástroj doprovodný. Přesto u nás bylo několik umělců, kteří dosahovali vysoké
umělecké úrovně.

36

Ti však byli nuceni vystavět svůj repertoár na skladbách cizích

autorů, zejména klasiků, protože kytarové literatury v tehdejším Československu
bylo velmi poskromnu (především moderních kompozic). Jarmil Burghauser uvádí,
že největší sbírku skladeb měla tehdy Smetanova hudební knihovna v Praze, kde se
nalézala část literatury kytarové (i něco loutnové). Z českých autorů to byly např.
opisy skladeb J. A. Losyho, I. Jelínka, V. Matějky, J. K. Vaňhala, klasický
repertoár zahraničních skladatelů byl zastoupen zejména díly J. S. Bacha, M.
Carcassiho, L. Caruliho, M. Giulianiho, F. Sora, případně N. Paganiniho.

37

Tento

stav přetrvával i v době normalizace, kdy byl kontakt s okolním světem přerušen. A
právě tyto aspekty podnítily mnohé české skladatele, k tvorbě moderněji pojatých
koncertantních skladeb pro klasickou kytaru, které by byly srovnatelné se světovým
repertoárem.
34

Svět klasické kytary – seriál Vývoj kytarového umění u nás. (od 1.č. 4/2003 po 11.č. 2/2006); dále
časopis Kytara – zde seriál nazvaný Novodobá evoluce kytarové hry v českých zemích. od č. 9/2003
po č. 6/2004; v dipl. pracích např. E. Hájková: Česká kytarová tvorba po roce 1945. FF UK, Praha
1992; P. Vařák: Nástin historického vývoje kytary. PF UP, Olomouc 1995; nebo kniha S. Barka:
Cesty české kytary. Ekopress, Praha, 1999 aj.
35
Nejenom v Československu, ale i v celé Evropě. Rozhodující roli na prosazení koncertní kytary ve
světě sehrál Španělský kytarový virtuos Andrès Segovia (1893-1987), který svými výkony kytaře
vydobyl právo na sólovou koncertantní existenci (v Praze vystoupil poprvé 25. října 1928).
36
Zejména Edmund Gebauer (1894-1971) pedagog, aranžér, a Štěpán Urban (1913-1973) pedagog,
skladatel. Byl prvním českým kytaristou s absolutoriem v tomto oboru, které získal na pražské
konzervatoři pod vedením prof. Antonína Modra. Od roku 1939 působil jako profesor hry na kytaru
tamtéž.
37
Burghauser, Jarmil: Jak psáti pro kytaru. KLHU, Praha, 1954. str. 21-22.
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První generaci skladatelů, která tvořila ve čtyřicátých a padesátých letech a
položila tak základy české kytarové tvorby, představují zejména tři skladatelé. Tím
prvním byl Štěpán Urban (1913-1973), mezi jehož nejznámější díla patří List ze
Španěl, Imprompty, Čtyři miniatury a Černý vějíř. Také Jarmil Burghauser (19211997), který začal komponovat už koncem třicátých let, obohatil repertoár

o

několik skladeb, především moderně pojatou Sonátu e-moll a patetickou Sarabande
et toccate. Díky ranému vstupu lze do této generace zařadit i Jana Truhláře, i když
je datem narození blíže generaci následující. Ten však komponoval nejenom sólové
skladby, ale i dueta a koncerty pro kytaru a orchestr (např. Koncert č.1, op.6 a
op.11a, b, c, d).
Druhou skladatelskou generaci představují autoři, kteří tvořili na přelomu
padesátých a šedesátých let. Patří k nim především Václav Kučera (1929)

38

dále

Jan A. Fischer (1921), Jindřich Feld (1925), Lubor Bárta (1928), Petr Eben (1929) a
Jana Obrovská (1930). V této době komponuje Truhlář mnoho skladeb a stává se
jedním z nejčastěji píšících českých autorů pro kytaru (přes 20 skladeb).
Počátkem let sedmdesátých vstupuje do hudebního života generace
skladatelů narozených koncem třicátých let. Nejvýznamnějším z nich je skladatel a
interpret svých děl Štěpán Rak (1945),

39

který věnoval mnoho svých kompozic

právě kytaře. Jeho skladby jsou i přes vysokou interpretační náročnost
nejžádanějšími skladbami u nás i v zahraničí (např. Song pro Davida, Hora, Aria di
Bohemia aj.). Také Jiří Jirmal (1929) a Milan Tesař (1938) obohatil kytarovou
literaturu o mnoho především žánrově rozličných děl, s převažujícími rysy jazzu a
swingu. Z dalších autorů zejména Jiří Köhler (1938), Milan Zelenka (1939),

40

Ivan

Zelenka (1941), Petr Fiala (1943), Milan Slavický (1947), Vojtěch Mojžíš (1949),
Eduard Douša (1951), Emil Hradecký (1953) a Sylvie Bodorová (1954).

38

Václav Kučera zkomponoval významný koncertantní cyklus Diario (1971) věnovaný poctě Che
Guevarrovi, vydaný u vydavatelství Panton Praha v roce 1973. Dílo poprvé provedl M. Zelenka (5.
3. 1972) na koncertě Týdne nové tvorby českých skladatelů. Později skladbu hrál např. i Narciso
Yepes.
39
Rak, Štěpán – prof. kytary na pražské AMU od roku 1982; světový koncertní virtuóz a skladatel.
Složil na 300 děl pro různá nástrojová obsazení zejména klasickou kytaru. Jako jeden z mála je také
interpretem svých vlastních skladeb, které vychází tiskem zejména u nakladatelství Panton.
Společně s Alfrédem Strejčkem uvedl velké množství tématicky komponovaných pořadů a nahrál
několik alb.
40
Milan Zelenka spolupracoval i s Janou Obrovskou a společně vydali Nové etudy pro kytaru (Editio
Supraphon – Praha 1976) a I. Album pro kytaru (Editio Supraphon – Praha 1980).
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Tyto tři generace skladatelů, položily základy české kytarové literatury, na
které mohly navázat další skladatelé jako např. Miroslav Kolba (1945), Michal
Hromek (1958), nebo Pavel Smutný (1975).
Většina těchto skladatelů komponuje hlavně pro kytaru sólovou (popř. dua,
komorní soubory) a žánrově tíhnou ke klasice (vyjímku zde tvoří již zmiňovaný J.
Jirmal a M. Tesař).
Jan Truhlář rozšiřuje svůj repertoár také o koncerty pro kytaru
s doprovodem orchestru (do roku 1964 už 3 koncerty a 4 orchestrální kusy op.11).
41

Nové a později typické spojení pro něj představují počátkem sedmdesátých let

kombinace kytary s akordeonem (Tricinie, op.32, Kontraverze, op.36, Skizzy,
op.48). Toto neobvyklé nástrojové spojení využívá jen málo který skladatel a to
zcela výjimečně.

42

Truhlář však v této kombinaci objevuje nové zvukové i

výrazové inspirace, a skrze tyto nástroje formuje svůj osobitý styl.
V osmdesátých letech postupně docházelo k uvolňování politických poměrů
u nás, a tím i dostupnosti některých zahraničních publikací. Zásadní obrat však
nastal po roce 1989, kdy došlo k přeměně politického řízení na demokratické
principy. Otevřením hranic mezi okolním světem bylo umožněno navázat spojení,
která přispěla k obohacení hudebního fondu v nově zřízeném státním systému.
V současné době lze konstatovat, že čeští skladatelé píšící pro kytaru
obohatili evropský repertoár hodnotnými díly a zařadili se ke kytarově vyspělejším
velmocím jako je Španělsko, Itálie, Francie, Polsko a Rusko. Velkou zásluhu na
šíření dobré pověsti české kytary ve světě mají nejenom čeští skladatelé (zejména Š.
Rak, M. Tesař, J. Truhlář) a pedagogické osobnosti (Š. Urban, J. Jirmal), ale i
výkony našich předních kytarových virtuózů (Štěpán Rak, Pavel Steidl, Lubomír
Brabec, Vladimír Mikulka, Vladislav Bláha ad.), kteří dnes patří k absolutní
světové špičce.
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Kytarová škola tak u nás získala velmi solidní základnu, což je i

nadějný příslib do budoucna.
41

Koncerty pro kytaru psali i jiní skladatelé, ale jen výjimečně. Především Š. Rak – Vodní znamení
koncert pro kytaru a smyčcový orchestr, op.12 (1971), Koncert pro kytaru a orchestr C Dur, op.26
(1975), Comenius – koncert pro kytaru a komorní orchestr, op.60a (1989).
42
U nás např. J. Feld - Miniatury pro housle, kytaru a akordeon (1968), J. Z. Bartoš – Trio pro
housle, kytaru a akordeon (1972), J. Matys - Poetické věty I. Dva kusy pro housle, kytaru a
barytonový akordeon (1974-75).
43
Kromě již zmiňovaného Š. Raka patří k předním světovým skladatelům komponujícím pro kytaru
také: Francouz Roland Dyens (1955), Ital Carlo Domeniconi (1947), Angličan John W. Duarte
(1919-2004), Kubánec Leo Brouwer (1939) a Rus Nikita Koškin (1956). Pozoruhodná je také tvorba
japonských skladatelů Tora Takemitsu (1930-1996) a Kazuhita Yamashity (1961) – především jeho
kontroverzní transkripce: Musorgského Obrázky z výstavy, a Dvořákova Devátá symfonie e-moll.
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2.2. Tvorba Jana Truhláře
Již bylo řečeno, že se J. Truhlář zpočátku vzdělával sám. Později si své
znalosti doplňoval na PK a AMU, kde kromě studia teorie a harmonie čerpal
z poslechu děl významných skladatelů let minulých jako byli Mozart, Wagner,
Smetana apod., ale také poslechem děl soudobých, převážně českých skladatelů,
především Hlobila, Kvapila, Hanuše a mnohých dalších. Ke kompozici se dostal
skrze Stravinského a Schönberga, kteří ho svými nekonformními díly
vyprovokovali, nicméně s přibývajícími kompozičními dovednostmi svůj negativní
názor na tyto i mnohé další skladatele přehodnotil. 44
V době svých studií nejprve na PK a následně na AMU, Jan Truhlář napsal
několik kompozic. Většina z těchto děl původně neměla vyšší ambice, přesto se
některé skladby těšily značné oblibě. Dokladem toho je Impromptu (1956) skladba pro sólovou kytaru původně psaná pro soutěž ROH na AMU. Zároveň je i
Truhlářovou první tištěnou skladbou a první nahrávkou na gramofonové desce. 45
Po dobu studií na PK si osvojil mnohé dovednosti, především se seznámil
s technickými možnostmi kytary, které věnoval většinu svých děl. V kompozicích
z přelomu čtyřicátých a padesátých let, využíval většinou tonální, ovšem
disonancemi obohacenou harmonii.

Eva Hájková se domnívá, že byl Truhlář

ovlivněn bojem proti ,,uměleckému formalizmu“ a na základě toho začal
komponovat v pozdně romantickém stylu, přičemž navázal na sukovskou harmonii.
46

Na počátku jeho skladatelské práce stojí za zmínku několik kompozic, např.

Suita pro fagot a klavír (1949), Koncert pro pozoun s doprovodem orchestru
(1951), Variační suita "Obrázky ze Slovenska" pro housle, dva klarinety a fagot,
Trio pro flétnu, violu a kytaru (1952), Romanci pro violoncello a klavír nebo
Pastorale pro hoboj a klavír.
V době studií na AMU se Jan Truhlář prezentuje jako skladatel české
moderny, a i když dokončených skladeb zde vzniklo méně, jeho kompoziční
aktivita v letech 1953-57 byla veliká. Velký vliv na jeho uměleckou tvorbu měl
44

V době studií na PK Jan Truhlář zastával názor, že hudba těchto skladatelů je nepřijatelná.
V rozhovoru, který poskytl časopisu Svět klasické kytary č.3/2004 ze dne 3.10.2004 sdělil:
,,Tak se přece nekomponuje! To je hudba?“ Tvorba těchto skladatelů ho podnítila k vlastním
kompozicím.
45
Impromptu - vydáno Státním hudebním vydavatelstvím v Praze v roce 1963. Premiérově uvedena
J. Jirmalem, a později nahrána M. Zelenkou 6-10.10.1969 (vydána v roce 1971 na LP s katalogovým
číslem 1 11 0969). "Moderní české skladby pro kytaru" pod Editio Supraphon.
46
Převzato z práce E .Hájkové: Česká kytarová tvorba v období po roce 1945. str.45.
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pedagog Pavel Bořkovec, který se snažil Truhlářovo romantické kompoziční
myšlení, přeměnit v neoklasicistní.

47

V jeho skladbách se tak objevuje více

diatonicky vedená modální melodika, často oscilující mezi durovou a mollovou
tóninou. Z tohoto období uveďme např. Klavírní sonátu (1954), Smyčcový
kvartet, Suitu pro flétnu a kytaru, nebo již zmiňované Impromptu (1954). Své
studium na katedře skladby na pražské AMU zakončil absolventskou prací Koncertem pro flétnu, kytaru a velký orchestr (1957).
Z uvedeného je zřejmé, že se Jan Truhlář od počátku své skladatelské
činnosti věnuje především kytaře. Kromě samostatných sólových skladeb, tento
nástroj kombinuje s klavírem a akordeonem, přičemž hledá nové zvukové možnosti
a nástrojové využití. Přitahuje ho nejenom jako originální hudební nástroj sólový,
ale také jako instrument uplatňující se v nejrozmanitějších nástrojových
kombinacích komorní hudby, a v kombinacích s nástroji smyčcovými i dechovými.
Takové hledání a ověřování nových možností je pro Truhláře příznačné, i když
v jeho dílech najdeme i čistě skladby orchestrální jako např. symfonickou poému
pro orchestr nazvanou Májová píseň (1952), nebo symfonii Zrůdnosti op.40 pro
velký orchestr (1972), která vyjadřovala autorův nesouhlas s tehdejším politickým
děním. V tvorbě jsou zastoupeny také skladby koncertantní jako Koncert pro
violoncello a orchestr (1952), Koncert pro lesní roh a orchestr op.4 (1959) a
především tři Koncerty pro kytaru a orchestr op.6 (1959), op.12a (1962) a op.20
(1964). Vokální tvorbu representují Písně na slova Dálného východu s podtitulem
Bohemia Mathesius, Romance o Králi Ječmínkovi op.2 pro smíšený sbor na slova
V. Nezvala (1957), na ruské motivy psaný sbor Hej Ivane op.9 (1961), melodram
Levý pochod op.8 na slova V. Majakovského (1960), dále cyklus ženských sborů
Zatíchol dom op.16 (1963) na slova C. Štítnického, který získal cenu Osvětového
domu v Bratislavě, nebo kantáta Jeremiášův pláč op.21 (1963) pro alt, baryton,
smíšený sbor a orchestr na slova J. Ortena.
Avšak teprve v letech 1962-68, kdy působil na Slovensku, dosahoval
velkých profesních úspěchů a jeho skladby byly oceňovány. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhl na mezinárodní skladatelské soutěži Cup International de la
Guitarre de OIRT v Paříži, kde za Kvartet pro kytaru, flétnu, housle a
violoncello op.14 získal v roce 1963 1. cenu (při premiéře hrál kytarový part

47

Převzato z práce E. Hájkové: Česká kytarová tvorba v období po roce 1945 str. 45.
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Konrad Ragossnig).

48

O rok později uspěl znovu, tentokrát se svým Druhým

koncertem pro kytaru a orchestr op.12a, když při neuděleném prvním místě
získal 2. cenu tamtéž (zde hrál sólový part španělský virtuos Narcissio Yepez).
Po přijetí do Svazu československých skladatelů (1964) byly jeho skladby
poprvé nahrány, zejména u společnosti Supraphon M. Zelenkou,

49

a

Československým rozhlasem bylo natočeno Amoroso pro kytaru a orchestr,
op.11a. Tiskem vychází u nakladatelství Editio Supraphon Tři bagately op.15
(1962)

50

pro sólovou kytaru a taktéž Sonatina semplice op.18 (1963) pro flétnu a

kytaru, která zaznamenala velkou oblibu pro svou melodicko-harmonickou
nápaditost a snadnější hratelnost.
Počátkem šedesátých let dochází v Truhlářově kompoziční technice
k výraznému zlomu, když přechází od klasických postupů k dodekafonní a seriální
hudbě, avšak zásady dvanáctitónové hudby využívá důsledně jen zcela výjimečně.
Obvykle se jedná o volně aplikované principy dodekafonních řad, které Truhláře
přivádějí na nové kompoziční možnosti. Změny lze vysledovat nejenom
v harmonickém materiálu, ale i v celkovém zvukovém charakteru skladeb, avšak o
kompozicích z tohoto období lze říci, že je užita pouze chromatičtější melodika a
volnější zacházení s disonancemi, zatímco forma skladeb zůstává převážně klasická.
Typickým příkladem je první věta ze Sonáty pro akordeon op.24 (1967), nebo
Fantazie op.29 (1969) pro sólovou kytaru.

51

Tato skladba postavená na klasickém

půdorysu sonátové formy, poukazuje na nové harmonické struktury, které už
nevychází z rozšířené tonality (jako v Impromptu), ale je důsledně atonální, což je
znatelné především v nové zvukovosti. I přes nově užívané skladebné techniky,
usiluje Truhlář o srozumitelnost, která je pro neoklasicismus typická.
Jednou z vyjímek je Druhá sonáta pro kytaru op.31 nazvaná Hommage à
Appolo 8 z roku 1969, kde zejména ve 2. a 3. větě důsledně dodržuje principů
dodekafonie. Sonáta se skládá ze tří vět, přičemž každá je věnována jednomu

48

Part vyšel tiskem u vydavatelství Panton Praha-Bratislava v roce 1967, pod katalogovým číslem
P 454 a nachází se v Českém hudebním fondu (Ústřední hudební archiv) v Praze, pod evidenčním
číslem VP 72303.
49
První koncert pro kytaru op.6, a Impromptu pro sólovou kytaru.
50
Skladba byla prve označena opusovým číslem 14 a Truhlář skladby poněkud zjednodušil, čímž si
dílo získalo cestu do repertoáru mnohých kytaristů. Tiskem vyšla v roce 1967 pod Editio Supraphon
s katalogovým číslem H4454.
51
Původní název skladby byl Scherzo and Fantasie, později pouze Fantazie. Vyšlo pod Editio
Supraphon 1976 v ediční řadě kytarová sóla.
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astronautovi posádky Appola 8 (pořadí vět: 1. Allegro - F. Borman, 2. Adagio - J.
Dowell, 3. Allegro - W. Anders). 52
Na počátku jej dodekafonie fascinovala pro své nové harmonické možnosti,
či spíše nutnosti. Sám říká: ,,Já jsem snad nikdy nekomponoval v ortodoxní
technice“.

53

Protože harmonie byla jeho velká vášeň, s nadšením stanul před

nutností vyřešit hudebně zcela nové souzvuky. Naplno využil svých znalostí z dob
studií na AMU u prof. K. Janečka, kde se seznámil i s touto skladebnou technikou,
která se u nás běžně nevyučovala (využívá zejména jeho zásady o disonančních
charakteristikách

54

). Problémy spatřoval v akordech, které byly v rozporu

s laděním kytary a zároveň technicky obtížně hratelné. Pracoval tedy na systému,
pomocí kterého by byl schopen rychle vyjádřit akordický materiál, i techniku
proveditelnosti hmatu. Při kompozici nejprve hledá zajímavé harmonické
souvislosti a následně podle zamýšleného harmonické plánu vytváří vlastní řady.
Dvanáctitónové technice se věnuje i při kompozicích u jiných nástrojů. Jeho
první Sonata pro akordeon op.24 (1967), která vznikla z podmětu slovenského
akordeonisty Vladimíra Čuchrana měla značný ohlas.
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Skladba byla prve

jednovětá a jmenovala se Fantasie. Následně (na výzvu Dr. Ladislava Vachulky)
Truhlář přikomponoval i další dvě věty, které odpovídají zcela sonátové formě
(jsou vypracovány také dodekafonicky). I přes nově užité kompoziční prostředky
(především nové melodicko-harmonické spoje se zahuštěnými akordy clucterového
typu) lze vysledovat Truhlářův osobitý rukopis.
Akordeon představuje vedle kompozic pro kytaru nejdůležitější oblast uvnitř
jeho tvorby a nutno dodat, že skladby jako Scherzo op.26 (28.11.1968) pro
akordeon a smyčcový kvartet,

56

Tricinie op.32 (1969) pro housle, kytaru a

akordeon, nebo Preludio e corale op.34 (1969) patří mezi nejhranější Truhlářovy
kompozice. K popularizaci děl přispěli svými herními dovednostmi nemalou měrou
52

První nahrávku provedl rakouský kytarista Christian Haimel (1981) na albu Classical guitar
vydané u firmy Buzo records v roce 2008 (s katalogovým číslem 07 10379).
53
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Užití dvanáctitónové techniky pro kytaru kytaru. Linz, 2009.
(vlastní vyjádření).
54
Termín je převzat s práce K. Janečka Základy moderní harmonie, Praha 1965, str. 50-66.
55
S touto skladbou se V. Čuchran poprvé uvedl na mezinárodní soutěži akordeonistů a získal s ní 1.
místo. Skladba (původně určena pro barytonový akordeon) je technicky velmi obtížná díky mnohým
vícehmatům (později Truhlář part poněkud zjednodušil). Mezi další Truhlářovi skladby věnované V.
Čuchranovi patří: Preludio e corale pro sólový akordeon op.34, Mozaika pro sólový akordeon op.35
a Interludia pro sólový akordeon op.46.
56
Akordeon zde hraje držené souzvuky i sólové partie, stejně jako nástroje dechové v komorním
souboru. Současně vznikla také verze pro smyčcový orchestr, kterou nahrál pro pražský rozhlas
akordeonista Milan Bláha.
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umělci jako už zmiňovaný Vladimír Čuchran, trio interpretů Alexej Mádle (housle),
Milan Bláha (akordeon) a Milan Zelenka (kytara) vystupující pod názvem Trio
musica moderna (skladba Tricinie op.32 byla věnována právě této formaci).
Zvláštní pozornost si zaslouží skladba pro sólový akordeon Preludio e
corale op.34 (28.12.1969), kterou poprvé provedl V. Čuchran, a získal s ní cenu
v soutěži o skladbu pro akordeon v Domě osvěty v Bratislavě v roce 1970. Vedle
četných modulací se značně kontrastním charakterem, zde zaujme krátké dělení na
třídobé a pětidobé figury.
Inspirován vystoupením souboru Sonatori di Praga,
tzv. vypsanou aleatorikou,

58

57

začíná komponovat

kterou poprvé uplatnil ve skladbě Tricinie op.32

(1969). Komponuje tak z obavy před neporozuměním a případné chybné
interpretaci díla.
Další skladbou pro sólový akordeon je Mozaika op.35 (1969). Název
kompozice, kterou Truhlář věnoval svému příteli prof. Jaroslavu Vlachovi, zcela
odpovídá svému složení. Je sestavena ze dvou větších ploch, které čerpají z předem
zvolených řad. První obsahuje malé části tvořené z jednoho nebo několika
souzvuků (společně tvoří odpovídající celek, tedy mozaiku), a druhá je utvořena
dodekafonií.
Poslední dílo pro akordeon a kytaru z přelomu šedesátých a sedmdesátých
let představují Kontroverze op.36 (1970).
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Truhlář byl jedním z prvních

skladatelů vážné hudby, který komponoval pro takovéto nástrojové obsazení.
Jednovětá skladba byla věnována M. Zelenkovi a V. Čuchranovi (nakonec toto dílo
sami nikdy neprovedli) a Truhlář zde zúročil zkušenosti s předešlých kompozic,
předně pak z Tricínií. Oba nástroje spolu vedou dialog, přičemž akordeon má
nejprve funkci melodickou a kytara úlohu rytmickou, ovšem později dochází
k prostřídání rolí. Rozdíly lze spatřit také v užití barvy (naplno využívá
kontrastních možností obou nástrojů), dynamiky a akcentů (drnkavý tón kytary a
držený zvuk akordeonu).
V sedmdesátých letech i nadále velmi intenzivně pracuje na kompozicích,
pro akordeon a kytaru, které směřují k nové zvukovosti a výrazovosti, a tím i
57

Sonatori di Praga - soubor pro novou hudbu založený Josefem Horákem v Praze roku 1963.
Skladatel si nejprve vypíše aleatorickou skicu a dle zamýšleného plánu pak zvolí jednu z možností.
59
Skladby byla často prováděna duem Martin Mysliveček (kytara) a Ivan Koval (akordeon). Později
tuto skladbu nahrálo duo Cristiane Bonnay (akordeon) a Philippe Loli (kytara) na albu Nouvelle
Musique - Dua Accordeon Guitare (1991). Tiskem skladba vyšla u nakladatelství PKW Klaus Werner,
a později i u Augemus Bochum.
58
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postupné proměně skladatelského rukopisu. Připomeňme, že toto období není pro
Truhláře příznivé, jelikož pro jeho politické smýšlení jsou mnohé jeho skladby
podrobeny kritice a zákazu rozhlasového vysílání.
První znatelný kompoziční posun představuje skladba Tetraorganon op.37
(1971) pro flétnu, basklarinet, cembalo a bicí, věnovaná souboru Sonatori di Praga,
ve které poprvé kombinuje prokomponované úseky s úseky čistě aleatorními.
Následuje rozsáhlejší Tristichon op.41 pro dva akordeony (1973), formově
odpovídající klasické třívěté sonátě.

60

V interpretačně náročném třívětém cyklu

Interludia op.46 (1975) pro sólový akordeon,

61

je užito několik specifik, od

přibližně libovolných clustrových postupů s následně zadržovanými clustery, které
jsou vytvořeny z předchozích zadržovaných tónů, až po opakovaně zhušťované
akordy z předešlých částí skladby mající libovolnou délku frází. Interludia se na
základě návrhu prof. J. Vlacha stala povinnou skladbou na mezinárodní
akordeonové soutěži ve Španělsku v San Sebastianu. Formace op.47 (21.5.1975)
pro akordeon a velký orchestr, určené pro V. Čuchrana a Košickou filharmonii,
pracují na základě číselných metod 62 se zřetelem na teorii K. Janečka.
Vedle skladeb pro akordeon v těchto letech vzniklo i několik drobnějších,
leč působivých kompozic, jako klavírní Suita pro Iva (1974), upravená též pro
akordeon s barytonovými basy (čímž je docíleno přiblížení se klavírnímu znění).
Dvě skladby pro kytaru op.44 (6.11.1974) jsou psané k třicátému výročí
osvobození naší vlasti. Skladba první nazvaná Kladení věnce (s podtitulem K
pomníčku padlého), užívá efektu tzv. tambury, (na kytaře tvořeno překřížením dvou
sousedních strun v levé ruce, čímž je docílen zvuk připomínající tamburu), která
rytmicky napodobuje pochod, přičemž od taktu druhého je při tomto stále trvajícím
efektu tvořena melodie skladby. Druhá skladba pojmenovaná Barikády obsahuje
efektně tvořený rychlý sled rozložených akordů, s vloženými akcenty, které
v podobě celých akordů budí posluchačovu pozornost nejen svou dynamikou, ale
hlavně funkcí melodickou.
Taktéž Charakteristiky op.50 (1977) pro čtyři kytary, jsou vystavěny na
disonančních charakteristikách obdobně jako Dvě skladby pro kytaru op.44 a
60

Pořadí vět: 1. Ostinato, 2. Ritornel, 3. Toccatina. Skladbu provedl V. Čuchran s I. Kovalem.
Pořadí vět: 1. Veloce agile, 2. Andante con Zeffiro, 3. Con motto alla toccata. Dílo bylo
rozmnoženo archívem ČHF v Praze.
62
Akordy vyjádřené pomocí čísel – viz. str. 40. Formace op.47 – pořadí vět: 1. Vivace, 2. Andante,
3. Animato.
61
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Formace op.47, ale nyní je každé větě

63

přidělena tzv. jednotná charakteristika. Ta

má za úkol dát každé větě určitou specifickou náladu, danou příslušným
harmonickým obsahem. Pro první větu je to velká sekunda, pro druhou velká
sekunda a triton, a ve třetí interval malé a velké sekundy. Je zde použit i efekt úderu
kloubů prstu na desku kytary, který zastává jak funkci rytmickou tak témbrovou.
U nakladatelství Panton vychází tiskem tři instruktivní, ovšem velmi
populární tituly. Nejprve jsou to Písně svobodné Kuby (1976), což je cyklus třiceti
písní s doprovodem kytary, ve kterých Truhlář uplatňuje rozmanité latinskoamerické rytmy. Dále 50 lidových písní pro kytaru (1977) s podloženým textem,
a také Instruktivní skladby pro kytaru (1979), které byly koncipovány jako etudy
a dosáhly značné obliby zejména díky své snazší hratelnosti.
Kinderkarneval op.52 (1978), je cyklus desíti skladbiček

64

pro sólovou

kytaru určený pro začínající žáčky ZUŠ a obdobně jako tři předchozí tituly
představuje svou technickou jednoduchostí jakousi výjimku v tvorbě Jana Truhláře.
65

Proměnu kompozičního stylu přináší další na objednávku psaná skladba

66

pro akordeon a kytaru Skizzi op.48 (1975). Jedná se o skladbu aleatorní ovšem
s přihlédnutím na interprety, kteří dosud nebyli zvyklí něco takového hrát, byly
dané pasáže předem s přesností určeny. I tak skladba poskytuje dostatek prostoru
pro vlastní interpretační invenci, čímž získává pro aleatorní skladby typickou
originalitu. Tento způsob práce definuje Truhlářův další vývoj a zálibu
v objevování dosud pro něj netušených možností (výsledkem bývá časté
uvolňování metra).
V závěru sedmdesátých let píše třívětou skladbu pro dva elektronické
akordeony Duettina op.53 (1979).

67

Prvotním impulsem k napsání této skladby

byla Truhlářova představa o novém zvuku, protože v době vzniku instrument
neznal. Práci dokončil 11. října 1979 v Praze a představuje tak poslední Truhlářovu
kompozici v tehdejším Československu. Premiérově však zazněla na klasický
63

Pořadí vět: 1. Allegro assai, 2. Lento dolce, 3. Allegro ferocemente.
Pořadí vět: 1. Maskenzug, 2. Bären, 3. Lustige gesellen, 4. Schöne kreolin, 5. Colombine,
6. Mexikanischer kavalier, 7. Reigen der bajazzos, 8. Rokokopuppe, 9. Dame im trauerkleid,
10. Toreador. U skladeb uvádím vždy původní Truhlářovy názvy děl a vět (zde v němčině).
65
Většina skladeb, které Jan Truhlář napsal je určena vyspělejším kytaristům a snad právě díky své
jednoduchosti se tyto tituly staly vyhledávanými.
66
Na objednávku ČHF pro Ivana Kovala (akordeon) a Martina Myslivečka (kytara), kteří dílo provedli
7.2.1982 v německém Haselünne v aule místního gymnázia St. Ursula.
67
Byla psána pro Milana Bláhu a Věru Ublovou. Pořadí vět: 1. Allegro, 2. Lento, 3. Vivace.
64
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akordeon zásluhou Václava Riedelbaucha, který skladbu provedl se studenty
pražské konzervatoře.
Kompozice vzniklé od počátku let devadesátých, představují tvorbu
výhradně exilovou.

68

I když bylo následující období pro Truhláře existenčně

nejisté, pociťoval radost z nového prostředí, což se zcela zřetelně odráží i v tvorbě,
která byla zpočátku inspirována malebným městečkem Bad Kreuzen. Právě tomuto
místu a rodině Knoblochově věnuje své nové skladby, které jsou velmi optimistické
a tradiční co se týče harmonie.
Jako první napsal Listy z Bad Kreuzenu op.54 (1981), a Lístek do
památníku op.55 (1981) obě psané pro dvě flétny s věnováním Renatě
Knoblochové. Nejvýznamnější kompozicí z tohoto období je třívětá Sonatina
folkloristica op.57 (1981) pro flétnu a kytaru, která svou technickou nenáročností a
melodicko-harmonickými invencemi, patří k jeho nejhranějším skladbám. Svou
pozornost si získala líbivou melodií flétny, podporovanou akordickým materiálem
v kytarovém partu. Formově zcela odpovídá sonátovému členění

69

a Truhlář zde

dokazuje, že v užité jednoduchosti a hravosti skladeb tkví velká síla (o pět let
později sonatinu poněkud upravil a zjednodušil). Časté artikulační prvky v partu
flétny jako např. staccata, trylky jsou pro Truhláře typické a dodávají této, ale i
výše uvedeným skladbám z tohoto období optimistickou náladu. Sonatina byla
poprvé provedena manželi Knoblochovými, kterým také skladbu věnoval. Právě
díky flétně, pro kterou nyní opět začal komponovat, se vrací ke klasickým
principům a objevuje v ní interpretačně vděčný nástroj, díky čemuž se jeho skladby
dostávají na koncertní pódia. Zajímavostí je, že tato sonatina, stejně jako první
Sonatina semplice pro flétnu a kytaru op.18 (1963), je v podstatě jedním z mála děl
pro toto nástrojové obsazení, ale právě tyto skladby sklidily a nadále sklízejí,
největší úspěchy ze všech jeho dosud provedených děl. 70
Vzpomínku na malebné městečko Bad Kreuzen, nejvděčněji reflektuje jeho
cyklus dvanácti skladeb pro sólovou kytaru nazvaný Bad Kreuzenské idylky op.59
68

Od svého působení v Rakousku, uvádí názvy svých skladeb především v němčině, ale často k nim
připisuje i český překlad.
69
Pořadí vět: 1. Allegro giocoso, 2. Lento semplice, 3. Tempo di Furiant.
70
V soupisu skladeb J. Truhláře jsou uvedeny ještě dvě kompozice, které pochází z dob jeho studií
na AMU. Suita pro flétnu a kytaru (1954) a II. Suita pro flétnu a kytaru (1954), avšak partitury
těchto skladeb se patrně nedochovaly. Úspěšné jsou také Vzpomínky na Stoffen pro flétnu a kytaru
op.56 (1981), které byly několikrát provedeny prof. Janou Zavičákovou (flétna) a prof. Vilmou
Manovou (kytara). Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Soupis skladeb. Linz, 2009. Listinné
materiály.
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(1981). Jde o instruktivní etudy s názvy, které jsou spíše odvozeny z charakteru
skladeb, než ze skutečné inspirace místem.

71

Zvláště zajímavá je sedmá věta

nazvaná Vzpomínka, která je variací na motiv jeho úspěšné kytarové skladby
Impromptu (1956). K této skladbě Truhlář poznamenal: ,,To nejhorší na prvních
dnech emigrace jsou sny. Skoro každou noc se zdá, že jsem v Praze a teď ta otázka
jak se dostat beztrestně zpátky. Z toho strachu se každý budí než zjistí, že to byl jen
sen“.

72

Ostatní části cyklu jsou však inspirovány převážně radostnými zážitky a

novými dojmy, které pro něj byly neobvyklé. Ani tento cyklus, jako mnohé jiné
Truhlářovy kompozice, se nevyhnul menším úpravám a zjednodušením pro svou
obtížnost. Ta spočívá v rytmické struktuře, zejména pak v komplikovanějších,
převážně složených taktech s tradiční harmonií.
Linecké monology op.60 (1982), vznikly jako povinná skladba pro
mezinárodní akordeonovou soutěž (CIA – Confederation Internationale des
Accordeonistes), kterou uspořádala organizace Akkordeon Verband v Linci v roce
1983. Tuto třívětou sonátu

73

pro sólový akordeon charakterizuje několik

clusterových akordů, užitých na větších plochách s opakovaně užitými rozklady
a převažujícími sekundovými dvojzvuky. Typické je také užití trylků, zde
setrvávajících až po dobu pěti taktů. Méně tradiční jsou některé akordy, zejména
čtyřzvuky utvořené ze dvou septim a dvou velkých sekund. Skladba byla vydána u
vydavatelství Editio Harmonia ve Vídni v roce 1983.
Obdobnou skladbou je i Perger sonatina op.61 pro sólový akordeon, kterou
věnoval kolegyni vyučující na hudební škole v Pergu Marii Aschauer. Pro ni byla
skladba příliš moderní a tak Truhlář napsal (na popud) ještě Pergskou suitu op.61a
pro akordeon, kterou zkomponoval o volných hodinách, kdy mu žáci nepřišly do
vyučování. Obě skladby op.61 i op.61a, byly dokončeny 7.10.1984 v Linci a staly
se povinné pro soutěž akordeonistů v Rakousku. Obě tyto skladby vyšly tiskem
u nakladatelství Magda Pilger.
Bagatelle op.64 pro akordeon je poslední Truhlářova skladba dokončená
31.7.1983 v Bad Kreuzenu. Byla věnována nejlepšímu interpretovi povinné skladby
(za Linecké monology op.60) z padesáté osmé mezinárodní akordeonové soutěže
71

Pořadí vět: 1. Kostelní zvony, 2. Večerní nálada, 3. Ranní nálada, 4. V lese, 5. Na koupališti,
6. Smuteční průvod, 7. Vzpomínka, 8. Výlet, 9. Hry, 10. Letní noc, 11. Procházky, 12. Vodopád.
72
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Bad Kreuzenské idylky, 6.7.1981. Linz, 2009. Listinné
materiály (vlastní vyjádření).
73
Pořadí vět: 1. Vivace, 2. Dolce espressivo, 3. Allegro con umore.
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CIA. Tím se v roce 1983 stal Francouz Jean-Luc Manca. Skladba je vystavěna,
obdobně jako Interludia a Linecké monology, na zadržovaných clusterových
postupech.
První

kompozicí

pro

sólovou

kytaru

psanou

v exilu

se

stala

Weihnachtssuite op.65 (1984). Třívětá suita, je psána v tonální harmonii, ale je
obohacena o disonance, které dodávají skladbám osobitý charakter.

74

Díky

častému užití prázdných strun v rozložených akordech, jsou věty velmi efektní a to
zejména na místech, s rychlým tempovým označením. Je zde patrná návaznost z
předchozích kompozic typu

Impromptu, Malý karneval op.52 nebo Bad

Kreuzenské idylky op.59. Společným znakem skladeb je i snazší hratelnost,
75

přičemž vše působí velmi efektně.

Truhlář ke svým kompozicím

poznamenává: ,,Když píši skladbu pro kytaru, komponuji s kytarou v ruce, aby se
vše dalo dobře zahrát, vyhmatat. To je můj ideál – aby to bylo lehké, ale vypadalo
těžké. Snadné, ale efektní. Nedaří se mi to vždycky, protože je to těžké, jinak ale
komponuji s klavírem“. 76
Vznik

dalšího

díla

byl

silně

ovlivněn

vystoupením

Vídeňského

akordeonového souboru, který účinkoval na již zmíněné akordeonové soutěži
v Linci roku 1983. Jejich výkon Truhláře zaujal natolik, že jim věnoval své další
dílo Čtyři humoresky op.66, pro akordeonový ansámbl. Tyto čtyři kusy byly
psané na jednotlivá roční období.

77

Dílo bylo dokončeno 12.2.1984 v Linci,

s následným vydáním v nakladatelství Magda Pilger v německém Krefeldu.
Se stejnou vehemencí i osobitým skladebným rukopisem píše (vypsanou
aleatorikou) Expirationen op.67 (Výdechy) pro flétnu a akordeon. Tuto třívětou
sonátu

78

dokončil 28.8.1984 v Linci a byla určena pro Svaz učitelů v Německu

(DALV – Deutscher Akkordeonlehrer Verband). Svou premiéru měla dne
19.3.1985 v německém Bonnu, sále rýnského muzea (Mosaiksaal) v koncertní řadě
tzv. ,,Music Aktuell“. 79

74

Pořadí vět: 1. Präludium, 2. Choral, 3. Pastorale.
Tato charakteristika platí zejména pro Impromptu (díky tomu si skladba získala značnou oblibu).
76
Zámečník, Vítek – Kučva, Jiří: Rozhovor s Janem Truhlářem. Svět klasické kytary, 3/2004, ročník
2, č. 6, str. 6.
77
Pořadí vět: 1. Frühlings Humoreske, 2. Sommer Humoreske, 3. Herbst Humoreske, 4. Winter
Humoreske.
78
Pořadí vět: 1. Allegro scintilamente, 2. Lento dolce, 3. Allegro gracioso.
79
Uvedena na 21. koncertu Tonyho Roedera a Helmuta C. Jacobse Gabrielem Sebaldem (flétna) a
Helmutem C. Jacobsem (akordeon). Tiskem vydáním u nakladatelství Magda Pilger 28.6.1985.
75
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Čtyři kusy pro čtyři kytary op.68 (1984) věnuje svému příteli Josefu
Waidhoferovi a téhož roku komponuje svůj první v exilu na ,,objednávku“ psaný
cyklus Ansichtskarten aus Oslo (Pohlednice z Osla) pro Anders Grothe z Norska.
Tyto instruktivní skladbičky pro akordeon, mají vylíčit různé pohledy z Osla.

80

Příležitostně píše i Albumblatt für Katka (1985) pro flétnu a kytaru, s věnováním
Kateřině Doležalové. Tato dvouminutová lyrická skladbička má tonální půdorys a
kontrast tvoří jen občasné vybočení do tóniny mollové. Vydáním u nakladatelství
Joachim Trekel Musikverlag v Hamburku se skladba dostala do širšího povědomí a
těší se značné oblibě. Veřejně byla uvedena na Mitschnitt anlasslich des Konzertes
v Radiostudiu Bern 9. července 1996 Triem Da Capo,

81

které si skladbu upravilo

pro flétnu, violu a kytaru.
Ideově novým dílem jsou Geometrische begriffe op.69 (Útvary) (1986) pro
dva elektronické akordeony.

82

Truhlář zde uplatňuje mnohé tradiční postupy i řadu

nových technik. Práce vznikala poněkud delší dobu, než-li tomu bylo u většiny
jiných děl. První tři věty byly dokončeny ještě v Praze 5.9.1978 - pořadí vět: 1.
Oblouk (Bogen), 2. Plochy (Flächen), 3. Body (Punkte) a byly věnovány M.
Bláhovi a jeho manželce V. Ublové.

83

Názvy vět předznamenávají snahu hudebně

vyjádřit rozlišné geometrické tvary. V první větě se nejprve oba nástroje v každém
taktu vzájemně střídají (za rytmicky shodného dialogu) a za postupné dynamické
gradace se následně střetávají. Druhou větu charakterizují zadržované souzvuky
akordů se značným dynamickým, artikulačním i tempovým rozptylem a třetí věta
operuje s výraznými stacaty na disonantních souzvucích za rytmicky pravidelného
doprovodu druhého nástroje. Další dvě věty byly dokomponovány v Linci 1986 na
žádost M. Bláhy, který tyto skladby s oblibou uváděl na školních tzv. výchovných
koncertech. Čtvrtá věta nazvaná Prostor (Raum) užívá na způsob echa protažené
harmonie a závěrečná pátá věta, označená jako Projekce (Projektion), obsahuje
souzvuky s tritonovou proměnou. Zvláště tato poslední věta je zajímavá svou
proměnou všech tónů v chromatické řadě, které nepatří do celotónové řady, za
jejich triton. Vzniká tak řada: c - g (za tón cis) e - h (za es) g - es (f) b - f (a) c (h).
80

Pro vydání cyklu byly názvy jednotlivých vět nově upraveny (obráceny). Původním záměrem
byly pohledy z Rakouska. Vydalo nakladatelství Ralf Jung Meppen.
81
Tria Da Capo tvoří: Urs Peter Salmviola (flétna), Maurice Dentanm (housle) a Ursus Gerber
(kytara).
82
Skladba vznikala nadvakrát (prve 3 věty) a je možné ji hrát i jako duo pro normální akordeony.
83
Původně Truhlář skladbu opatřil opusovým číslem 48, ovšem zapomněl, že již dříve tímto číslem
opatřil jiné dílo a sice Skizzi pro kytaru a akordeon.
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Tím se mnohé akordy mění z disonantních na konsonantní a naopak, přičemž se
některé souzvuky stávají ostřejšími (c - e – g se změní na c - cis - e atd).
Doposud nejrozsáhlejší Truhlářovou skladbou s akordeonem za doprovodu
kytary a bicích je Triptichon op.70 (1986). Dílo bylo stejně jako to předešlé
postupně doplněno o další věty a poprvé bylo provedeno Helmutem C. Jacobsem
1986 v Bonnu.
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Původní název skladby ,,Musica per tre“ byl pozměněn na Tápání

(Suche) s nově dokomponovanými větami nazvanými Nálady (Stimmungen) a Vůle
(Wille), které dokončil v Linci 14.4.1986. Ideovým záměrem je postupné
znázornění etap lidského života od prvních dětských krůčků (Tápání), přes
dospívání (Nálady) až po dospělost (Vůle), kdy se aktivně snažíme naplnit svůj
život. Celá skladba trvá přes třicet minut a v plném znění byla poprvé provedena na
veřejném koncertě v Lineckém rozhlase. 85
Partita pro housle a kytaru op.71 byla dokončena 23.2.1986 s věnováním
profesorům linecké konzervatoře zejména B. Šemíkovi a M. Waidhoferové, kteří
skladbu provedli téhož roku na zámku Wildberg. Truhlář uvádí, že pro volbu titulu
byla rozhodující první věta - Preludio, tedy forma, která mu nejvíce vyhovovala pro
hudbu minimalismu.

86

I když se celá věta vyvíjí z jednoho rytmického motivu, je

zde možné rozlišit třídílnost motivu, který podléhá ustavičným změnám a
projekcím. Druhá věta - Air má třídílnou písňovou formu s trochou kontrapunktu,
což odpovídá poněkud archaickému titulu. Závěrečná třetí věta Danza je psána
v 7/4 taktu což Truhlář zdůvodňuje tím, že hlavním záměrem bylo vytvoření
kontrastu (takty 4/4, 3/4, 7/4) a také snahy o určitý návrat ke starým formám tance,
který nežije pouze v balkánských rytmech, ale je i v západní hudbě (např. píseň o
princi Eugenovi, nebo české mateníky a furiant). V zásadě je skladba koncipovaná
tonálně na delších, z jednoho motivu vybudovaných plochách, přičemž každý díl
má svou formu reprízy. U kytary užívá prvky, který lze nalézt i u předešlých
skladeb

87

a sice tamburu a také údery na desku kytary (již tradičně užívané

prostředky). Zde předepisuje i úhoz pravítkem (un objet dure), nebo jiným tvrdým

84

Helmut C. Jacobsen zprostředkoval vydání několika Truhlářových skladeb v době, kdy byl
v Rakousku málo známým skladatelem. Na oplátku Truhlář skladbu věnoval právě jemu.
85
Truhlář uvažoval pro rozlehlost celého díla o provedení společně s baletem, kdy by jednotlivé
věty byly pohybově znázorněny. Tato myšlenka se však doposud nerealizovala.
86
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Partita per violino e chitara op.71. Linz, 2009. Listinné
materiály (vlastní vyjádření).
87
Např. v minicyklu Denní období op.42 (zde poprvé), a Dvou skladeb pro kytaru op.44 (1974).
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předmětem a pizzicato frusta (jako pizzicato a la Bártok). 10.10.1995 připsal verzi
pro flétnu a kytaru a 14.10.1995 také pro cello a kytaru. 88
Dvě skladby pro housle a kytaru op.74a je odlišné dílo o dvou větách
(Danza, Romance), které Truhlář věnuje svému učiteli kytary Štěpánu Urbanovi.
Práci započal už roce 1952, avšak skladbu dokončil až v roce 1996. První věta má
tonální ráz odpovídající rané tvorbě, a později dokomponovaná věta druhá je psána
v rozšířené tonalitě. Dílo bylo premiérově uvedeno Petrem Fialou (kytara)

89

a

Martinou Petrů (housle) 24.4.1996 na Konzervatoři v Českých Budějovicích,
v rámci celovečerního koncertu věnovanému Janu Truhláři, kterému zde byl
přítomen. Opusy 71 a 74a lze řadit k interpretačně snazším skladbám.
Ad libitum op.72 (1986) pro čtyři kytary je skladbou nanejvýš zajímavou a
tvůrčí.

90

Jedná se o skladbu aleatorní,

91

jež poskytuje mnoho rozličných možností

a proměn výsledného tvaru. V partu jsou vypsány jednotlivé části či

spíše

fragmenty, (které se mohou i opakovat) a interpreti za předem zvoleného sledu tyto
části uvádí v celek, který má působit velmi dynamicky a rytmicky. Truhlář si plně
uvědomoval komplikovanost rytmické struktury, jež zde předkládá (proměnlivé
střídání taktů, v zásadě však užívá 2/2 takt), předem však počítal i s tvůrčí invencí
ansáblu, který si výsledný tvar předem určí. V partu jsou vypsána i různá omezení,
která je nutno dodržet, aby se celek zcela nerozpadl (např. možnosti opakování částí
jsou zřetelně označeny a u některých částí je stanoven přesný tvar i pořadí).
V zásadě se na skladbě výraznou měrou podílí interpreti, kteří stanoví konečnou
podobu i délku skladby (každý nástrojový part obsahuje různý počet fragmentů, ty
jsou na listu záměrně rozmístěny tak, aby byl interpret nucen k vlastní volbě). I přes
značnou interpretační náročnost (charakteristické efektní pizzicata, tambury s
extrémním dynamickým i témbrovým rozptylem) je skladba nesmírně přitažlivá
svým originálním pojetím i Truhlářovým záměrem - tedy že skladba "stále žije" a
interpretům připravuje neustále nová dobrodružství. 92
88

Obsazení pro cello bylo věnováno panu Hanse D. Hochovi, který dříve premiéroval Truhlářovy
Obrazy pro cello a kytaru op.49.
89
Petr Fiala s Martinou Petrů provedli prvně i Truhlářovy Obrazy pro housle a kytaru op.49a (téhož
roku na Konzervatoři v Českých Budějovicích, ale v rámci jiného koncertu).
90
Ukázka partu 3 kytary je v obrazové příloze na str. 80.
91
Jde o aleatoriku relativní, řízenou, která má v jednotlivých fragmentech promyšlenou stavbu.
92
Pozn. autora: V kytarové literatuře se aleatorní skladby tohoto typu nevyskytují. Lze tedy s velkou
pravděpodobností tvrdit, že Truhlář je jedním z prvních skladatelů, který něco podobného pro
kytaru zkomponoval, což potvrzuje jeho nadčasovost a invenci. Náznaky obdobné tvorby lze jen
tušit např. u Kubánského kytarového skladatele Leo Brouwera (1939), nebo Ruského skladatele
Nikity Koškina (1956).
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Instruktivní skladbičky nazvané Vlaky op.73 určeny pro malý barytonový
akordeon vznikly v Linci 14. 7. 1986. Tři věty nazvané Vláček, Náklaďák a
Rychlík vznikly z podmětu Věry Ublové, jako skladby pro malé žáčky, kteří hrají
na malý dětský knoflíkový akordeon s melodickými basy (skladby je možné pro
jejich universálnost hrát i se standardními basy).
Další dílo Truhlář komponuje pro akordeonovou soutěž Le prix de
L´Academie d´accordeon, která se konala ve francouzském Digne les Bains roku
1989. Třívětý kvartet dokončený v Linci 25. 9. 1987 má příznačný název –
Résonances op.76 a je určen pro violu, vibrafon a akordeon. Díky osobitému
zpracování, které si Truhlář utvářel během své skladatelské činnosti (a rezonuje
v předešlých skladbách), skladba obsadila 3. místo a patří mezi nejúspěšnější
Truhlářovy práce. 93 Skládá se ze tří vět (Allegro, Lentement un peu pensif, Pas trés
vite), odpovídající sonátové formě. Mimo Francii byla skladba poprvé provedena
v Linci prof. Alfredem Melicharem.
Truhlářova tvorba se i v tomto období (stejně jako v Československu)
neomezuje pouze na skladby instrumentální. Vokální tvorbu representuje několik
sborových opusů. Cyklus Drei weihnachtschöre op.63 (1984) píše pro smíšený
sbor na texty lidové židovské poezie s věnováním Josefu Waidhoferovi.

94

Pro

smíšené sbory píše i Der Perzemartel op.63a (1983) na text Franze von Pozziho,
Lamentationes Jeremiae op.75 (1987) na latinský text s doprovodem smyčců,
Psalm 130 (1987), nebo rozsáhlejší Psalm 42 (1987) pro soprán, alt, baryton a
deset nástrojů na německý text v Lutherově verzi.
Zkomponoval také několik skladeb pro housle v sonátové formě jako např.
Sonatina pro dvoje housle op.62 (1983), Sonata per due violini op.74 (1986),
Sonata traditionale per violino e pianoforte op.79 (1989), nebo několik drobných
instruktivních děl jako Romance pro Stefani (1984) pro housle a klavír, Romance
pro Brigittu (1988) pro violoncello, klavír a altovou flétnu, a Romanci pro Pabla
(1989) pro housle a kytaru.
V závěru 90. let se Truhlářova pozornost soustředí na kytarovou tvorbu a
nová nástrojová spojení kytary s jinými nástroji. La joie perdue pour la guitare
seule op.80 je sólová skladba, kterou Truhlář dokončil 31.1.1989 v Linci. Má
93

Po delší odmlce (Kvartet op.14 r. 1963 1. místo a Koncert pro kytaru a orchestr op.12 r. 1964
místo 2.) jedna ze tří Truhlářových kompozic, která zaznamenala značný mezinárodní úspěch.
94
Jde o sbory: 1. Mutter, vater, tochter batz' ln, 2. Wie klar ist heut abend die nacht, 3. Der
pelzemärtel.
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volnou harmonickou třídílnou formu s rytmicky proměnlivým úvodním tématem
vyznačujícím se chromatikou, která přechází z pomalého tempa (Lentement) do
rychlého provedení (Plus animé) a zpět. Rozsáhlejší, téměř čtvrthodinovou
skladbou je La joie retrouvée pour guitare et contrebasse op.81 (1989). Nová
nástrojová spojení Truhlář nachází i v dalších skladbách. Souvenir op.82 (1989)
s podtitulem Vzpomínka na zámek Weinberg píše pro marimbafon a kytaru.

95

Čtyři miniatury op.83a (1989) pro lesní roh a kytaru a cyklus Budweiser Elegien
op.85 (1991) pro violoncello a kytaru. 96
Chromatropie op.83 pro kytarové trio

97

Truhlář dokončil 9.12.1989

v Linci a skládá se ze tří vět, které tvoří sonátovou formu. Věta první (Allegro)
pracuje nápaditě s rytmem, jenž tvoří základní prvek skladby, stejně jako
nastupující melodie, která vtipně dokresluje rytmickou strukturu. Posluchačovu
pozornost budí Truhlářovi typicky výbojné artikulační prostředky jako údery do
desky kytary, tamburu, stacata aj. Díky výbornému zpracování (střídání nástrojů s
postupným zahuštění hudebního přediva) se po rytmické stránce, tato věta řadí
mezi nejzdařilejší kompozice v Truhlářově tvorbě. Věta druhá (Lento leggero) se
zaměřuje na barvu zvuku (flažolety a trylky), a ve větě třetí (Allegro moderato) se
vrací k artikulacím z věty první. Přidává však navíc jeden nový prvek, kterým
obohacuje celou kompozici. Truhlář v partu předepisuje "preparovaní" kytary
pomocí papíru, který je vložen mezi struny.

98

Výsledkem je mírně bzučivý zvuk,

připomínající kombinaci techniky tambury a pizzicata. Skladba víceméně atonální,
však nelpí pouze na témbrových proměnách. Truhlář zde exponuje svou osobitou
melodickou linku, kterou skládá pomocí číselné řady.
Mutationen op.84 psané pro akordeonový soubor (4 akordeony s basovým
akordeonem) vznikli 2.10.1990 v Linci na objednávku známé firmy Hohner.

99

Jde

o cyklus tří skladeb, ve kterých dochází k tzv. ,,mutacím“ ústředního motivu.
Pořadí vět: Mutationen des Trillers (Mutace trylku) - Allegro tremolando,

95

Marimbafon nebo také marimba, je bicí hudební nástroj, skládající se z řady dřevěných plátků
různé délky, které jsou seřazeny vedle sebe. Zvuk se tvoří údery (pomocí paliček) do těchto
destiček, pod nimiž je kolmo zavěšena ocelová rezonanční trubka, která zesiluje zvuk.
96
Spojení kytary s violoncellem Truhlář užil již dříve v cyklu Obrazy op.49 (1977). Později Truhlář
upravil part i pro kytaru a housle, který označil op.49a.
97
Celou skladbu nahrálo Linzer Gitarrentrio v roce 1989.
98
Dalšími předepsanými technikami jsou např. ,,klepat prsty (přímo nehty) pravé ruky na struně H
na kobylku kytary“, nebo ,,tlouci na klenbu desky kytary na dvou místech a to palcem a malíčkem“.
99
Truhlář na skladbě započal již dříve a původní název skladby zněl Miniatury pro čtyři akordeony.
V okamžiku, kdy Truhláře oslovila firma Hohner, změnil název cyklu na Mutace.
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Mutationen des Akodes (Mutace akordu) - Andante tranquillo a Mutationen des
Staccatos (Mutace staccata) - Allegro con moto. V těchto větách Truhlář předvádí
různé proměny trylku, harmonické variace v akordech i zajímavé změny
staccatových figur. Poprvé byla skladba provedena v německém Trossingenu, kde
firma Hohner sídlí. 100
Les jeux op.86 (1991) neboli Hry pro flétnu, hoboj, lesní roh, violoncello a
kytaru, představují třívětý cyklus, složený za pomoci vypsané aleatoriky. Dílem,
které Truhlář věnoval mladšímu synu Daliborovi, vzpomíná na mládí a dobu
bezstarostných dětských her, což se odráží i ve skladbě.

101

Drei Lieder op.87 pro

mezzosoprán a kytaru jsou krátké skladbičky na verše Frederica Garcia Lorcy,
kombinující v sobě avantgardní prvky a lidovou slovesnost Andalusie jižního
Španělska. Dílo o třech větách bylo dokončeno 27.6.1994 v Linci. 102
Dětská opera o třech aktech nazvaná Drei Schweinchen op.88 vznikla pro
hudební školu v Pergu, kde byl Truhlář pedagogicky činným už od roku 1982.

103

Dokončena byla 28.2.1995 v Linci a podílel se na ní i Truhlářův mladší syn Dalibor,
který k opeře napsal libreto. Předlohou se stala anglická lidová pohádka o třech
malých čunících, kteří mají společného nepřítele – vlka. V opeře vystupují prasátka
Maxi, Midi, Mini, dále vlk, jelen, liška a stařena bylinkářka. Jednotlivé postavy
zpívají verše sami i společně se sborem a v partu pod libretem Truhlář vepsal
činnost jednotlivých postav, jejich nálady i aranžmá scény. První akt začíná
Introdukcí, kde se představují jednotlivé postavy, přes Finále, kdy se čuníci snaží
pro sebe postavit domeček a končí Interludiem vlka, který si na čuníky brousí zuby.
Akt druhý začíná léčkou vlka, který zvířátka zve na víno, pokračuje Finale, kde
liška varuje prasátka a končí opět Interludiem vlka v jeskyni. Závěrečný akt třetí
začíná Mattinatou - baletním výstupem, kde při rozbřesku všechna zvířátka v lese
tančí s zpívají. Následující tři epizody, kde se vlk pokouší zajmout prasátka, jsou
zakončeny vítězným zpěvem všech zvířátek. Celý akt i operu zakončuje Finale, ve
kterém všichni zpívají vlkovu píseň. Sborový zpěv je určen pro soprán, dva alty,
tenor, bas, baryton vše za doprovodu orchestru v obsazení: flétna, hoboj, dva
100

Firma Hohner se od počátku svého vzniku (1857), kdy ji založil Matthiasem Hohner (1833-1902),
specializovala na výrobu akordeonů a foukacích harmonik, kterými se záhy proslavila.
101
Pořadí vět: 1. Les jeux frétiles (Hry skotačivé), 2. Les jeux réveuses (Hry zasněné), 3. Les jeux
gamines (Hry uličnické).
102
Pořadí vět: 1. Die Gitarre, 2. Rätsel von der Gitarre, 3. Die sechs Saiten.
103
Truhlářovou první operou (taktéž pro děti ) se stal Psík hlupáčik op.23 (1966) na libreto Dušana
Karase.
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klarinety, fagot, lesní roh, dvoje bicí, klavír, dvoje housle, viola, violoncello a
kontrabas. Opera prošla revisí a byla provedena 15.2.2002 v Linci.
Na motivy opery (op.88) vznikly i jednotlivé skladby. Nejprve Mattinata
op.92 (1997) pro malý komorní orchestr, která získala 3. cenu na soutěži
organizace Oestig (Oesterreiche Interpretengesellschaft) o skladbu pro lázeňský
orchestr, ale také dvě skladby pro akordeonový kvartet Tanzchen op.88b (2003) a
Mattinata op.88c (2004).
Čtyři canzonetty op.89a pro akordeonový soubor Truhlář dokomponoval
v nemocnici 4.3.1995 v Linci. Impulsem vzniku skladeb se stala Canzonetta
semplice op.89 pro tři akordeony,

104

kterou napsal pro seminář v St. Klaus v roce

1982. Truhlář chtěl již dříve přikomponovat další věty, avšak teprve díky zájmu
Helmuta Jacobsena tento záměr realizoval.

105

Stejně jako Canzonetta semplice,

jsou i ostatní věty psány v tonální harmonii. Téhož roku napsal verzi i pro kytarový
kvartet. Dílo bylo věnováno Ralfu Kaupenjohannovi.
Inspiraci pro svou další skladbu Truhlář našel při návštěvě Bernu. Památné
studny, které se zde nachází, jej velice upoutaly a tak vznikla sonáta Berner
brunner op.90 pro flétnu, housle a kytaru. Jednotlivé věty (Allegro moderato,
Adagio alla volte inquieto, Vivace animato) jsou psány v atonalitě a mají velmi
dynamický průběh. Titul byl dokončen 21.3.1995 a věnován Triu da Capo

106

, které

dílo premiérově provedlo v Bernském Radiostudiu 6.9.1996. Tato skladba se těší
značné oblibě a byla několikrát provedena a později znovu nahrána Lineckým
Triem. 107
Truhlář stejně jako jiní skladatelé své skladby přepisoval, různě upravoval,
nebo připisoval nové věty. Romantisches trio op.90a pro flétnu, violu a kytaru,
obsahující první větu ještě z dob studií na PK (1953), je dalším dílem, které se
dočkalo úpravy (původní název Trio pro flétnu, violu a kytaru s podtitulem
“Romantické“). Původní věta první Allegro non troppo, byla doplněna o následující
dvě Largo a Vivace con motto, které byly rovněž zkomponovány v tonální
harmonii. Prvně skladbu nahrálo Trio da Capo v Bernském Radiostudiu 6.9.1996.
104

Canzonetta semplice op.89 vyšla v roce 1994 u nakladatelství Augemus.
Pořadí vět: 1. Canzonetta rustica, 2. Canzonetta semplice, 3. Canzonetta balabile, 4. Canzonetta
cherzosa.
106
Trio da Capo tvoří: Urs Peter Salm (flétna), Maurice Dentanm (housle) a Ursus Gerber (kytara).
107
Linz-Trio ve složení Susanne Oehler (flétna), Torsten Oehler (violoncello), Karel Fleischlinger
(kytara) skladbu nahráli pro album Duos & Trios for Flute, Violoncello and Guitar v Praze v roce
2001 u společnosti Studio Principum.
105
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Truhlář však věnoval řadu skladeb i jiným nástrojovým formacím. Árie pro
čtyři flétny op.91, dokončená 9.2.1996 vznikla na přání Magdalény BílkovéTůmové a byla věnována souboru Flatus. Skládá se ze tří vět

108

seřazených

v sonátové formě. Pro žesťový kvintet píše taktéž v sonátové formě Pentagraphe
op.93, který zkomponoval 21.6.1996 v Linci

109

a po provedení Mattinaty op.92

v Bad Hallu píše jednovětou Bad Haller Romanci op.94 (1998) pro malý orchestr.
La symbiose op.95 (1996) je po téměř dvaceti letech, další duo určené pro
kytaru a akordeon. Skladba vznikla díky svatebnímu oznámení, jež Truhláři přišlo
od Christiane Bonnay a Philippe Loliho, kteří již dříve nahráli Truhlářovy
Kontroverze op.36. Na důkaz vděčnosti za nahrání této skladby se Truhlář rozhodl
věnovat novomanželům novou skladbu Symbiózy. Truhlář poznamenává: ,,Protože
tak, jako byla jejich svatba svým způsobem jistě ,,zaviněna“ jejich úzkou spoluprací,
tak je spojení akordeonu s kytarou vzájemně výhodné a oba nástroje se mohou
dobře doplňovat.“
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Truhláři se skladba zdála natolik dlouhá, že se rozhodl pro

úpravu a rozčlenění na tři samostatné věty, které odpovídají sonátové formě
(Moderato animato, Lento variabile, Allegro rytmico). Skladba podobně jako
Kontroverze kombinuje prokomponované úseky a úseky aleatorní.
Nové nástrojové spojení Truhlář předkládá v Sonatině per due op.97,
kterou píše pro kytaru a tubu. Tento krátký třívětý cyklus dokončený 4.11.1997 byl
vydán u nakladatelství Musikverlag Ralf Jung.

111

Rozsáhlejším dílem je

Introdukce pro tři kytary op.98 dokončená 28.11.1997 v Linci, a tu Truhlář
věnuje Lineckému Triu jako poděkování za provedení a nahrání skladby Berner
brunner op.90.
Nanejvýš zajímavým dílem je Tempre op.99 pro akordeon a kytaru,
věnované Duu Contraste

112

jako poděkování za provádění Kontroverzí op.36.

Práce byla dokončena za necelý měsíc v Linci dne 20.1.1998. Názvem titulu
Tempre, který v italštině znamená Barvy, chtěl Truhlář vyjádřit souvislost témbru
s tempem, tedy časem. Kromě různých barev, jež tato hudba přináší, bylo dalším
záměrem dosáhnout rytmické kompozice (užívá různá metra a jejich kombinace).
108

Pořadí vět: 1. Allegro, 2. Adagio poco nebuloso, 3. Allegro con moto.
Pořadí vět: 1. Allegro con umore, 2. Andante sostenuto, 3. Allegro con moto.
110
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Akordeon v mém díle (1999). Linz, 2009. Listinné materiály
(vlastní vyjádření). Symbiosy dříve označeny jako op.92, později změněno na op.95.
111
Pořadí vět: 1. Moderato, 2. Andante, 3. Vivace.
112
Duo Contraste jsou: Avelina Vidal Seara (kytara) a Esteban Algora (akordeon). Provedli mimo
jiné i další Truhlářovy skladby: Berner Brunnen op.90, Romantisches Trio op.90a, Movimento per
tre op.100 a Klassisches Trio op.115.
109
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Pro Truhláře je však barva úzce spjata s harmonií a proto jsou řady 12-ti tónů
tvořeny podle určitých disonančních charakteristik (jedná se především o půltón a
celý tón). Truhlář zde usiluje o srozumitelnost, přehlednost a tradiční formu, což je
charakteristické pro většinu jeho tvorby. V první větě Allegro moderato se repríza
odehrává v opačném pořadí (jako odraz v zrcadle). Věta druhá Adagio obsahuje
tradiční akordy i směsici disonantních souzvuků a závěrečná věta třetí Allegro
scherzoso působí nejtradičněji. V této poslední větě téměř celou dobu hraje
kytara efekt, který byl výše popsán u Chromatropie op.83, tedy s provlečeným
papírem mezi strunami, navíc s tamburou (překřížením 5 a 6 struny), která působí
jako bicí nástroj. Rozličné zvukové barvy mají za úkol zdůraznit kontrast mezi
oběma hudebními nástroji, což koresponduje s názvem Tempre a rovněž s Duem
Contraste, které skladbu premiérově uvedlo 13.6.1998 v klášteře Santa Maria de las
Cuevas ve španělské Sevile.
Movimento per tre op.100 (21.8.1998, rev. 2002) původně psané pro flétnu,
b klarinet a kytaru, bylo později revidováno pouze pro flétnu a kytaru a věnováno
Jihočeskému Duu.
Truhlářových děl.

113

Part se zřejmě nedochoval, což se týká i mnoha jiných

114

V době Truhlářova působení na konzervatoři v Českých Budějovicích
(1989-1991) byl požádán, zda by nenapsal skladbu pro ženský sbor. Impulsem
k napsání se stal almanach ze střední chemické průmyslové školy, do kterého každý
s abiturientů přispíval. Součástí sborníku bylo i několik básní, jež již dříve chtěl
Truhlář zhudebnit, a tak vznikl cyklus pro ženský sbor nazvaný Lieder aus dem
Almanach op.101 (1998). Z poezie spolužačky Věry Říhové, byla cítit upřímnost a
to vedlo Truhláře ke kompozici prosté, víceméně tonální a zcela tradiční. Jednotlivé
věty (Kamínky od moře, Nesplněný sen, Vítr) jsou sice interpretačně náročné, přes
to však Truhlář uvádí, že natolik zajímavé, že se snad posluchačům budou líbit. 115

113

Jihočeské Duo - Vilma Manová (kytara) a Jana Zavičáková (flétna), dříve provedli několik
dalších Truhlářových skladeb jako Vzpomínky na Stoffen op.56, nebo Sonatinu folkloristiku op.57.
114
Příčiny, proč se mnohé skladby nenachází v archivech ani v pozůstalosti rodiny Jana Truhláře
jsou různé. Faktem je, že Truhlář psal často skladby na objednávku nebo je věnoval různým
interpretům, které jim zaslal a dále s nimi skladbu konzultoval pro možné úpravy (přičemž si zřejmě
nepořizoval kopie). Tyto skladby se zpět do rukou autora dostávaly jen zřídka. Truhlář také
poznamenal, že byl mnohdy požádán o zapůjčení svých skladeb, které mu již nebyly vráceny.
115
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Lieder aus dem Almanach (1998). Linz, 2009. Listinné
materiály (vlastní vyjádření).
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Alishas erste Stücke op.102 (1998) pro flétnu a kytaru

116

Truhlář věnuje

své vnučce Alishi, která se tehdy začala na hudební škole učit hře na flétnu a
Album pro Katku op.102a, (1983, rev. 1998) pro flétnu a klavír, věnuje Duu da
Capo, které skladbu provedlo 9.7.1996 v Radiostudiu v Bernu. Na objednávku nově
píše pro Trio familière Albumblatt für Alisha op.103 (1998) pro housle a klavír.
Všechny tyto drobné skladby představují spíše tonální kompozice.
Dialog für die gitarre und hackbrett op.104 je další skladbou, ve které
dochází ke spojení dvou netradičních nástrojů.

117

Byla dokončena 11.2.1999

v Linci s věnováním prof. Marianne Waidhoferové. Jednovětá atonální skladba je
založena na rychlých rozkladech v partu kytary (postupuje po malých sekundách) a
barevné melodii hackbrettu.
Scherzi per armonica e bocca et chitarra op.106 (1999) Truhlář věnoval
duu Painted Harmony - Marii Wolfsberger a Siegfriedu Steinkoglerovi, kteří dílo
provedli 12.3.1999 v Linci. Skladba má třídílnou sonátovou formu (Allegro ritmico,
Largetto, Rondo) a užívá rozličné kompoziční principy, od 12-ti tónové techniky,
po prvky postmoderní (snaha o tradiční formu, zejména ve třetí větě). Barevnost
skladbě dodávají tradiční vyjadřovací prostředky jako pizzicata (á la Bartok) a
tambury, které se vyskytují v mnoha Truhlářových skladbách pro kytaru, zejména
v pozdní tvorbě (od 90. let až po poslední díla).
Duo per hackbrett e chitarra op.107 (2000) obsahuje jednu větu (Allegro),
přičemž původním záměrem byla skladba třívětá. Také zde je dobře patrný
Truhlářův rukopis. Využívá atonality, chromatiky a na určitých místech také
dvanáctitónové techniky rozložené do obou instrumentů. Stupňující se napětí má
svůj dynamický vrchol v opakovaných akordech v partu kytary, přičemž hackbrett
drží trylek na jednom tónu. Přes to, že Truhlář u kytary v mnoha akordech (i
rozkladech) využívá prázdných strun, lze o skladbě říci, že patří mezi interpretačně
náročnější kusy.
Stejné opusové číslo, jako předchozí skladba, má i čtyřvětý cyklus

118

pro

smíšený sbor Kerzengesänge op.107 (1999) dokončený 15.12.1999 v Linci,
zhudebněný na text Dr. Michaela Wilda a věnovaný sboru Die Lautmaler a Jesefu

116

Také ve verzi pro housle a klavír jako Albumblatt für Alisha op.103 (1998).
Hackbrett je dřevěný strunný nástroj mající tvar pravidelného lichoběžníku až o sto strunách.
Pochází z Blízkého východu a rozeznívá se (obdobně jako cimbál) úderem dřevěných kladívek.
118
Pořadí vět: 1. Kerzenlied I, 2. Kerzenlied II, 3. Spieglein, 4. Die Nacht.
117
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Waidhoferovi.

119

Vokální tvorba má zastoupení i v následujících dvou dílech.

Danke op.108 (21.7.1999) je kantáta pro tenor, smíšený sbor, marimbu, bicí,
tympány a klavír, zhudebněná na text Dalibora Truhláře. Dílo je v zásadě tonální,
jen v úvodu skladby je užito rozšířené tonality. Obdobně je tomu i u 23 kantát
nazvaných Bruckenmusic op.110 dokončených 24.9.2002 v Linci. Dílo je psané
pro smíšený sbor a orchestr na německý text. Rozdíly lze spatřit ve větší míře
užitých disonancí a volnější melodice.
Sentence op.109 (26.5.2000) pro akordeon a smyčcový kvartet

120

stejně

jako Balabile op.110 (2.7.2000) pro akordeon, housle, violu a bicí, dále rozšiřují
Truhlářovu tvorbu o nové skladby pro akordeon.
V Truhlářově tvorbě se doposud nacházelo mnoho skladeb, ve kterých již
byly zastoupeny nejrůznější nástroje. Stále opomíjeným nástrojem však byla trubka,
a proto se Truhlář rozhodl věnovat tomuto nástroji hned dvě instruktivní skladby.
Nejprve napsal Lob der Triole op.111 pro čtyři trubky a následně i Kleine suite
op.112 pro trubky tři. Obě skladby byly dokončeny v Linci 24.9.2002.
Anklänge zu Andersen op.114 (2003) je po dvanácti letech

121

Truhlářova

další a zároveň poslední koncertantní kompozice určená pro sólovou kytaru. Cyklus
pěti skladeb představuje hudební imprese na motivy pohádek Hanse Christiana
Andersena a jednotlivé názvy skladeb se hudebně promítají i do kompozičních
postupů. Pořadí vět: Statečný cínový vojáček, Tanečnice, Labuť, Sněhová královna,
Císařovy nové šaty.

122

Vtipně zpracovaný cyklus patří mezi interpretačně snazší,

avšak hudebně působivý. Truhlář zde naplno zúročil své zkušenosti z předchozích
děl a předložil nový cyklus skladeb, který svým zaměřením v jeho tvorbě doposud
chyběl.

123

Po stránce technické je dílo přístupné téměř všem kytaristům, což je

výhodou oproti jiným koncertantním skladbám.

124

Skladby jsou psané převážně ve

volné harmonii, využívající diatoniku i chromatiku, s přidanými technikami jako
jsou údery do desky nebo klepání do strun na hmatníku kytary.
119

Sbor Die Lautmaler vznikl v roce 1989 z tehdejšího mužského pěveckého sboru Liedertafel Perg.
Pod vedení Josefa Waidhofera získal četná uznání nejen v Rakousku, ale i v Itálii (Verona 1994 –
1. cena). Na svém CD - "Chormusik zeitgenössischer Meister" (Buzo records - 1999) nahráli již
dříve Truhlářovy Drei Weihnachtlieder op.63.
120
Pořadí vět: 1.Allegro non troppo, 2. Molto adagio, 3. Allegro vivace.
121
Naposledy napsal La joie perdue pour la guitare seule op.80 (1989).
122
Názvy skladeb jsou v partu psány v němčině (Der standhafte Zinnsoldat, Tänzerin, Der Schwan,
Schneekönigin, Des Kaisers neue Kleider), stejně jako instrukce pro hru různých technik.
123
Cykly jako Dětský karneval op.52, nebo Bad Kreuzenské idylky op.59 jsou svým zaměřením
spíše etudy. Interpretačně i kompozičně blízkou je Weihnacht suite op.65 (vánoční suita).
124
Zejména obtížné jsou Sonáty op.13 a op.32, jednovětá Fantazie op.29, nebo Dvě skladby op.44.
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Truhlář chtěl již delší dobu napsat nějaké nové skladby pro sólovou kytaru
s podloženým textem, jako tomu bylo u cyklu Písně svobodné Kuby (1976), nebo
50 lidových písní pro kytaru (1977), s nimiž toho času v Československu
zaznamenal veliký úspěch a po dlouhou dobu tyto skladby představovaly
Truhlářova nejznámější díla, která kdy tiskem vyšla. Zároveň si však přál, aby se
jednalo o skladby, které by posloužily i k nějaké příležitosti. Rozhodl se tedy napsat
Tucet koled op.118 (2004) pro sólovou kytaru s podloženým textem. Výběr
dvanácti nejznámějších vánočních písní je upraven tak, aby nebyl interpretačně
náročný a bylo možné hrát skladby přímo z listu i se zpěvem.

125

Tiskem byly

skladby vydány v Chebu u nakladatelství G&W v roce 2005.
Uplynulo osmnáct let od vzniku Truhlářovy poslední skladby pro sólový
akordeon - Vlaky op.73 (1986). Nyní opět rozšiřuje svůj výčet skladeb o nové
kompozice určené tomuto instrumentu, který si zamiloval a díky kterému se stal
známějším skladatelem. K akordeonu Truhlář poznamenává: ,,Rád píši pro
akordeonisty, protože jsou to většinou moderní, progresivní lidé a díky nim si
akordeon více získává právo na sólovou existenci, než nástroje s bohatou
literaturou, ale konzervativními interprety, protož žije touto dobou a je
moderní.“ 126
Nejprve složil čtyřvětou suitu Formule 1. op.117 (2004), kde jednotlivé
názvy vět pojmenoval podle slavných značek vozů jako Ferrari, Williams, Renault,
McLaren (v tomto pořadí), dále suitu Tiere auf dem Bauernhof op.127 (2005),
kde se snaží vystihnout charakter jednotlivých zvířat. Katzen music op.128 (2005)
je suita o pěti větách, líčící život kočky a jejich nejmilejších zálib. 127 Vier
Stückchen op.130 (2006), obsahem nejklasičtější z těchto děl, je zároveň i
nejsnazší Truhlářovou kompozicí pro sólový akordeon.

128

Všechny tyto tituly mají

společných hned několik znaků. Předně se jedná o krátké a jednoduché skladbičky
určené mladým akordeonistům, pro které by mohly jeho předchozí kusy být příliš
náročné. Truhlář myslel nejenom na snazší hratelnost,

129

ale také na přitažlivost

125

Pořadí jednotlivých skladeb: Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce valaši, Slyšte slyšte pastuškové,
Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Já bych rád k Betlému, Dej Bůh štěstí tomu domu,
Chtíc aby spal, Jak jsi krásné neviňátko, Veselé vánoční hody, Štěstí zdraví pokoj svatý, Tichá noc.
126
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře, Linz, 2009. Rukopis – neoznačeno (vlastní vyjádření).
127
Pořadí vět: 1. Die Katze kommt, 2. Die Katze spielt, 3. Die Katze schäft, 4. Die Katze jagt,
5. Die Katze träumt sie wär ein Löve.
128
Pořadí vět: 1. Tänzchen, 2. Liedchen, 3. Walzerchen, 4. Abzählreimchen.
129
Určeno začínajícím i mírně pokročilým akordeonistům, hledajícím skladby, které by mohly také
veřejně hrát na různých soutěžích a koncertech.
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děl, která je definována pojetím a tématem skladeb. Poslední tři jmenované tituly
později vyšly tiskem u vydavatelství Musikverlag Ralf Jung.
V závěru Truhlářovi skladatelské činnosti je patrné, že zaměřuje své
poslední skladby pro kytaru a akordeon mladším interpretům, pro které napsal
méně instruktivních skladeb. 130
Poslední díla Truhlář věnuje zejména svým synům, přičemž výčet svých
skladeb i nadále doplňuje o nová nástrojová spojení. Albumblatterl op.132 (2006)
pro kytaru a kontrabas s věnováním Ivo Truhláři a jeho přítelkyni Ireně, je
melancholická skladba s převažující chromatikou (častá terciová příbuznost s
melodickou linkou v partu kytary). Liebes von Dalibor op.133 (2006) je cyklus
osmi skladeb

131

pro tenor a klavír s položeným textem věnovaný Daliboru Truhláři

a jeho přítelkyni Manuele. Tato atonální kompozice má v každé větě v partu klavíru,
svůj ostinátně se opakující postup, který Truhlář skládá za pomocí řad.
Dionysos suite op.134 (2006) pro hoboj a kytaru je třívětá atonální skladba
132

kombinující chromatiku s prvky dvanáctitónové techniky (hned v úvodu skladby

užito škály všech dvanácti tónů). 133
Amoratisches op.135 pro baryton a kytaru je poslední Truhlářovou
skladbou. Cyklus obsahující dvanáct vět s podloženým textem,

134

byl dokončen

8.11.2006 v Linci a je věnován Daliboru Truhláři. Věty jsou psány v rozšířené,
avšak tonální harmonii, která se stala vlastním vyjadřovacím prostředkem pro
mnoho Truhlářových skladeb.
Po smrti Jana Truhláře napsal kytarista a skladatel Milan Zelenka
vzpomínkovou skladbu nazvanou Sonata Pulsante s podtitulem Omaggio a Jan
Truhlář.

135

Tuto skladbu pro sólovou kytaru, kterou věnuje Truhlářově památce,

sám provedl při příležitosti svých sedmdesátých narozenin v rámci celovečerního
koncertu dne 10.6.2009 ve Smetanově síni v Praze.

130

Zejména Truhlářova ranná tvorba pro kytaru a akordeon, postrádá interpretačně snadné skladby.
Pořadí vět: 1. Salomonella, 2. Schön ist es, 3. Nebensachlichkeiten, 4. Vorbeigegangen,
5. Blumige fragen, 6. Zusammen, 7. Liebesmusic, 8. Jahreszeiten.
132
Pořadí vět: 1. Allegretto spiritoso, 2. Andante ma non troppo, 3. Vivace giocoso.
133
Ukázka úvodních taktů na str. 45.
134
Pořadí vět: 1. Für dich, 2. Ein Herz bist du, 3. Mir dir, 4. Immerdauernd, 5. Engel mein-mein
Engel, 6. Wie viele jahre ist her, 7. Zukunft ist zusammen, 8. Am schönsten, 9. Ein Gesicht von
Meine Mädchen, 10. Du kochst!, 11. Kauf jetz!, 12. Frag mich.
135
Pořadí vět: 1. Allegro spiritoso, 2. Sostenuto, 3. Allegro.
131
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2.3. Osobitost kompozičního stylu
Vývojové etapy popsané ve druhé kapitole, dokládají proměny stylu a směr,
kterým se skladatel ubíral. Tato kapitola se zabývá charakteristickými
kompozičními rysy, které jsou obsaženy ve tvorbě Jana Truhláře.
Truhlář s oblibou komponoval moderně pojaté skladby zejména pro kytaru a
akordeon. Svou pozornost věnoval (mnohdy krajním) možnostem využití
instrumentace a hledáním nových, především artikulačních prvků. Velký vliv na
tvorbu Jana Truhláře měli pedagogové J. Bořkovec, K. Janeček a A. Hába, u
kterých studoval, a jejichž prostřednictvím postupně utvářel svůj osobitý styl.
Učebnice K. Janečka "Základy moderní harmonie" (1965) byla v Truhlářově
tvorbě zásadní, zejména díky Janečkově číselné metodě, kterou objevil jako
vynikající pomůcku nejen pro dodekafonii, ale i pro volbu barevného spektra, které
určuje charisma jeho skladeb. Především při kompozicích pro kytaru se tato
pomůcka stala nepostradatelnou pro rychlé vyjádření akordického materiálu.
Základ Janečkovy metody tkví v principu označení souzvuků čísly, přičemž
základní měrnou jednotkou je půltón, označen číslem 1 - velká sekunda potom
číslem 2, malá tercie 3, velká 4, kvarta 5 a tritonus číslem 6 (což je prakticky
maximum, protože kvinta je obrat kvarty).

136

Hlavní význam Janečkovy práce, ale

spočívá v rozdělení souzvuků podle jejich disonantních charakteristik.

137

a právě

díky této metodě, mohl Truhlář svým skladbám vdechnout určitou náladu. Pracuje
doslova jako malíř s paletou plnou různých barev, protože každá charakteristika má
skutečně určitý charakter, nebo chceme-li určitou barvu.

136

Větší čísla než 6 jsou užívána jen pro speciální účely při práci s označeními, která jsou nazývána
schémata. Jejich výhodou je nezaměnitelnost a jednotné označení. V klasické harmonii jsou mnohdy
akordy různě označovány (např. F6 a Dmi7, které se skládají se stejných tónů). Aby tato jednotnost
byla zaručena je zapotřebí dodržovat určitá pravidla (jsou případy, kdy souzvuk má více forem, které
mají stejný součet. Pak se volí schéma, které začíná menší cifrou. Např. akord C9/6, c-d-e-g-a (2232)
má stejný součet jako g-a-c-d-e (2322). Protože na druhém místě je 2 menší než 3, má přednost
schéma 2232. Tyto souzvuky je možné různě uspořádat a existují v různých úpravách). Osvojení
tohoto postupu je velmi praktické a k označení netradičních souzvuků pro Truhláře nepostradatelné.
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – ,,Problém s použitím dvanáctitónové techniky při kompozici
kytary“. 1. Základy Janečkovy nauky o akordech. str. 1. Linz, 2009. Listinné materiály (vlastní
vyjádření).
137
Zde se rozlišují disonance podle jejich charakteru. Jsou nimi celý tón (2), půltón (1), tritonus (6),
zvětšený akord (0), půltónové střetnutí tritonů (66) a půltónů (11) (tyto kombinace jsou nemožné
jako čisté, protože při první musí být automaticky půltón a při druhé vzniká automaticky celý tón existují tedy jenom akordy 166 a 112).
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Problém s použitím dvanáctitónové techniky při kompozici
kytary. 1. Základy Janečkovy nauky o akordech. str. 1. Linz, 2009. Listinné materiály (vlastní
vyjádření).
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Truhlář ve svých skladbách často volil šestitónové akordy, které nejen že
vyjadřují určitou náladu, ale především slouží jako základní stavebný materiál,
pomocí kterého vystihuje i tvorbu řady. Poprvé tuto číselnou metodu použil ve
druhé sonátě Hommage à Apollo op.31, kde stanul před problémem, jak zahrát na
kytaře všechny složité akordy.

138

Následuje příklad užití dvanáctitónové řady s

akordem.
Ukázka ze Sonáty č. 2 "Hommage à Apollo 8" op.31

úvodní dva takty z 1. věty

úvodní dva takty ze 3. věty

Truhlář si uvědomoval, že při vytváření nových, pro kytaru netypických
akordů, musí maximálně využívat prázdné struny. Při hledání akordů si také
ověřoval, zda jsou pro svůj rozsah na hmatníku hratelné. To jej vedlo k vytvoření
tabulky, která obsahuje lehce hratelné hmaty, až po ty obtížné (eventuelně, od které
polohy se dají hrát, protože ve vyšších polohách jsou políčka menší, což je výhoda
pro větší rozpětí). Vypsal si také možnosti užití všech souzvuků od trojzvuků po
šestizvuky, čímž je dosaženo možnosti hrát akordy přes všechny struny. Šestizvuk s
charakteristikou 11111 lze tedy nalézt pomocí sestavené tabulky skládající se ze
všech transpozicí, s vyznačenými prázdnými strunami a zbývajícími souzvuky. 139

138

Problémy v melodické nebo dvouhlasé sazbě neviděl, avšak problémem bylo vytvořit akordy
nové, které jsou v rozporu s diatonickým laděním kytary (E, A, D, G, H, e).
139
Z pozůstalosti v rodině J. Truhláře – Problém s použitím dvanáctitónové techniky při kompozici
kytary. 1. Základy Janečkovy nauky o akordech. str. 2. Linz, 2009. Listinné materiály (vlastní
vyjádření).
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Ze tří uvedených příkladů charakteristiky 11111 (viz. tabulka) je patrné, že
mnoho těchto akordů není snadné zahrát, ovšem jedná se o snad nejsložitější
souzvuk vůbec. 140
Truhlář s oblibou používal charakteristiku 11266 – tedy 11 - minimálně dva
půltóny vedle sebe, 2 - celý tón, 66 - dva trojtóny ve vzdálenosti dvojtónů (např. cfis, cis-g). Jako příklad, lze uvést Truhlářovu kompozici pro akordeon a kytaru
Tempre op.99 (1998). Základ celé 1. věty tvoří právě toto schéma vycházející
z následné řady tónů: c-cis-h-fis-as-g-a-es-d-f-e-b.
Systém dvanáctitónové techniky Truhlář využívá důsledně (ve větší či
menší míře) jen v určitých částech skladeb. V partu pro dva i více nástrojů, škálu
dvanácti tónů obvykle rozděluje mezi jednotlivé instrumenty. Následují dva
příklady.
ukázka z Dua per Hackbrett e chitarra op.107

úvodní takty z první věty
ukázka z Dyonisos suite op.134

úvodní takty jednověté skladby

Závěrem lze říci, že Jan Truhlář se hlásí k této technice, která mu sloužila
nejen k rychlé orientaci, ale stala se také silným inspiračním zdrojem, který mu
neustále dodával možnosti použití nových, netradičních souzvuků.
Aleatorika stejně jako dodekafonie, představovala pro Truhlářovu tvorbu
opěrné pilíře, ze kterých vzešla většina jeho skladeb. Pro tyto skladebné techniky si
140

Např. komplikovaný souzvuk disonantní charakteristiky 11266 - 11311 je díky možnosti
kvartové výstavby použitelný i jako podklad pro posunutelný barré hmat (hmat prstu, který je
položen přes všechny struny).
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sestavil několik tabulek, ze kterých různými postupy vybíral obvykle celé řady tónů,
které přepisoval do svých sešitů a následně notových partů. 141
Dynamika stejně jako u jiných skladatelů je připravená v předchozím
hudebním materiálu. Pro Truhláře je typické umístit dynamický vrchol do (většinou
disonantních) akordů, které se několikrát po sobě (často v různých rytmech)
opakují, nebo je akord podpořen trylkem

142

či jinou melodickou ozdobou.

Následuje notový příklad dynamické gradace.
ukázka ze skladby Impromptu pro sólovou kytary

Melodické ozdoby Truhlář hojně využívá ve většině svých děl, ale kromě
tradičních ozdob jako trylek, nátryl, příraz a artikulací staccata, pizzicata a flažoletů,
používá i neobvyklé techniky. U kytary zejména tambury, ostrých pizzicat (à la
Bartók), úderů na dřevo kytary i strun, ale také předepisuje užití papíru, který má
být vložen mezi struny. Následují příklady zápisu jednotlivých technik v notaci.
Dvě skladby pro kytaru op.44
1. věta - Kladení věnce

Chromatropie op.83
1. věta - Allegro (part 2. kytary)

Scherzi per armonica e chitarra op.106
2. věta - Larghetto

Anklänge zu Andersen op.114
2. věta - Tanečnice

označení pro pizzicato à la Bartók

označení různých způsobů úhozu do desky kytary

141
142

V pozůstalosti rodiny J. Truhláře se nachází pět takových sešitů. Linz, 2009.
Trylek je často použit na velké ploše, někdy s rozsahem přes 10 (i více) taktů.
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Využívá také barevných, pro kytaru typických prostředků jako sul tasto a
sul ponticello, i dynamických možností v nejrůznějších kombinacích i s jiným
nástroji.
Zajímavá je i charakteristika skladeb pro akordeon, kde Truhlář často užívá
techniky tzv. střídavého měchu (bellow shake), pomocí kterého lze vytvořit bohatě
diferencovanou dynamiku a různé druhy akcentů.

143

Tímto ojedinělým

artikulačním prostředkem, lze vytvořit důraz při nepřetržitém znění tónu, což je pro
Truhlářovy skladby příznačné.

144

Akordeonovou literaturu obohacuje také o jiné

soudobé techniky. Především využívá nástrojových specifik v podobě trylků,
kombinací linií na obou manuálech, jemně diferencované dynamiky, clusterů i
netónových prostředků konkrétní hudby. 145
Interludia op.46
2. věta – Andante, come zeffiro

Příklad užívání clusterových postupů.

| | | | | || – v notaci značí zhušťované opakování předchozího akordu (délka fráze je libovolná).
Truhlář k některým skladbám, připisuje různé označování clusterů jako např.:
– cluster vytvořený z předchozích zadržovaných tónů
Ι – libovolný cluster a podle umístění volit přibližnou polohu
↕ – cluster mezi určitými tóny
Obecně lze říci, že Truhlářova tvorba obsahuje velké množství zahuštěných
akordů clusterového typu, chromatiku, časté paralelní postupy akordů a opakované
figurativní rozklady. Metrum se ve skladbách mění, ovšem nikterak dramaticky
jako u některých jiných soudobých skladatelů. Tonální harmonie je uvolněná a
často obohacena o disonance (často osciluje na pomezí tonality). Aleatorika je
téměř vždy řízená a obsah skladeb je přizpůsoben osobitému rukopisu. Melodika se
často podřizuje zajímavým harmonický souvislostem, které pro Truhláře
143

Techniku střídavého měchu užívá už ve své prví skladbě pro akordeon Sonátě op.24 (1967).
Vičar, Jan: ,,Akordeon a jeho hudební uplatnění“ Panton 1981, str. 31.
145
Tantéž, str. 96.
144
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představovali velký inspirační zdroj (při vytváření vlastních řad vychází nejprve ze
zamýšleného harmonického obsahu).
Za úspěchem Truhlářových skladeb můžeme hledat nejen letité zkušenosti,
dosažené vzdělání a profesionální přístup, ale také neustále ověřování a hledání
nových možností, které v dnešní artificiální hudbě nemají žádné hranice.
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3. FORMÁLNÍ ROZBOR VYBRANÉ SKLADBY
3.1. Kvartet pro kytaru, flétnu, housle a violoncello op.14
Impulsem k napsání skladby byla skladatelská soutěž francouzského
rozhlasu Concours International de la Guitarre, konaná v Paříži v roce 1963, které
se Truhlář prostřednictvím díla zúčastnil. Skladba byla oceněna 1. místem a díky
tomuto nečekanému úspěchu se stala jednou z nejúspěšnějších kompozic. Kvartet
s skládá z následujících tří vět:
1. Allegro ma non troppo

4'35

2. Adagio

5'30

3. Allegro giocoso

4'50

Poprvé bylo dílo provedeno na mezinárodní skladatelské soutěži Cup International
de la Guitarre de OIRT v Paříži (1963), kde hrál kytarový part známý rakouský
kytarista Konrad Ragossnig. Kvartet vyšel tiskem u nakladatelství Panton PrahaBratislava v roce 1976, 146 a Truhlář jej věnoval své ženě Marii Truhlářové.
První

věta,

kterou

jsem

zvolil

k podrobnějšímu

rozboru,

dobře

charakterizuje Truhlářovu (nejenom ranou) tvorbu. Vznikala v letech 1962-63 a
obsahuje řadu typických rysů, jaké lze nalézt v mnoha jeho dílech. Kvartet má
téměř klasickou třídílnou sonátovou formu, a je bohatý na výrazové prostředky.
Skladba má atonální ráz s občasnými tonálními relikty a v některých úsecích lze
mluvit o dodekafoniím charakteru. Nelze tedy vysledovat klasické tóninové vztahy
typické pro oblasti sonátové formy.

1. věta – Allegro ma non troppo
Vzhledem tomu, že se jedná téměř o klasický typ sonátové formy, je možné
první větu Kvartetu rozdělit do tří velkých oddílů zahrnujících expozici, evoluci a
reprízu (schéma skladby – A, B, X, A', B').

147

Truhlář zde předkládá velkou

třídílnou sonátovou formu, která obsahuje hlavní a vedlejší témata s několika
vloženými spojkami. Jednotlivé části jsou motivicky i tématicky propojeny, a
vzájemně korespondují rytmické i melodické postupy.
146

Titulní strana partu: Jan Truhlář – Quartetto per chitarra, flauto, violino e violoncello 1967.
Vydavatelství Panton Praha-Bratislava skladbu označilo katalogovým číslem P 454. Part se nachází
se v Českém hudebním fondu (Ústřední hudební archiv) v Praze, pod evidenčním číslem VP 72303.
147
Úplné schematické znázornění je uvedeno na str. 55.
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Úvodní oddíl expozice začíná malou introdukcí (i – 4 t.), kterou obstarávají
pouze housle a cello. Truhlář zde anticipuje tónové postupy následného hlavního
tématu – zejména akordy 3. a 4. taktu volně přechází do následujících taktů, kde
dochází k rytmickým obměnám (akordy e, d, a, e – es, des, as, f, jsou rovnoměrně
rozděleny mezi oba instrumenty – do dvou tónů). Ve skladbě lze vysledovat
Truhlářovu zálibu v často repetovaných kvartových a terciových akordech, které
jsou exponovány v celém díle.
Oblast hlavního tématu (a – od 5 t.) začíná s nastupující melodickou linkou
v partu kytary, které dominuje chromatika a společně s houslemi i cellem definují
další harmonický vývoj, v němž jsou mnohdy patrné náznaky clusterových postupů.
Dynamiku zde obstarávají akcenty i předepsané f v partu houslí a cella, jež mají
zpočátku funkci harmonickou.
Nastupující part flétny (od 13 t.) uvádí téma, které v rytmicky přesném
modelu přebírá z melodické linky kytary, a přináší výrazné zahuštění hudebního
přediva s mírnými změnami harmonickými. Mění se nejen harmonický plán houslí
a cella (akordy d, cis, g, fis – es, d, ges, f), ale u kytary dochází k proměně z funkce
melodické, k melodicko-harmonické. Kytara se tak stává ústředním nástrojem,
protože harmonicky podporuje nejen part houslí a cella (které hrají rytmicky
shodně), ale dokresluje i melodii flétny. Zrychlené tempo houslí a cella se navrací
v simplifikované formě zpět, přičemž kytara i housle v nastoleném tempu setrvávají
(viz. ukázka partu).

Za postupné dynamické gradace se začínají objevovat první artikulační
výraziva – nejprve pizzicato v houslích a cellu (17 t.) a později arco a trylek u
flétny (21 t.), který umocňuje tento první dynamický vrchol.
50

Čtyř taktový spojovací úsek (s – 21 t.) má za úkol zmírnit předešle napětí a
připravit nástup nového dílu (a1 – 29 t.) Zároveň představuje počátek nového
dynamického zdroje, který směřuje neustále víš.
Paralelní postupy z předešlé části (od taktu 25 u houslí a cella dochází
k posunu o m.3) jsou nyní (29 t.) soustředěny na transpozice a variování melodie
v partu flétny. Nápadné je synkopické členění v partu kytary (od 29 t.), která v basu
drží tón e, avšak na synkopách hraje šestitónový akord (tóny e, a, dis, a, c, fis). Zde
poprvé nehrají housle a cello rytmicky zcela shodně – cello setrvává na osminách,
ale housle hrají šestnáctiny. Tyto nástroje se opět paralelně doplňují, když po
dvoutaktové části dojde k posunu o malou tercii víš, ovšem v rozdílných fázích
(cello o takt později než housle – viz. příklad).

Do vyšších tónů směřuje i flétna s kytarou a tento postup volně přechází do
dílu a2 (37 t.), kde v partu flétny dochází k další variaci hlavního tématu. Jde o
skupinky v podobě čtyř a později tří šestnáctinových not, které předchozí
vzestupnou tendenci melodie všech nástrojů dále stupňují. V této části, které opět
vládnou chromatické postupy se mění rytmické hodnoty u houslí i cela. Housle
nadále pracují s šestnáctinami (i osminami), ale cello hraje v pravidelném rytmu
dvě noty čtvrťové (na 37 t. se interval čisté oktávy od tónu d rozpíná po malých
sekundách). Ve 45. taktu (zde hudební proud klesá na melodické lince flétny z ff do
pp) nastupuje třítaktový spojovací oddíl, jehož úkolem je připravit nástup zpěvného
vedlejšího tématu.
Taktem 48 začíná oblast vedlejšího tématu (a3), kde dochází k prostřídání
rolí mezi flétnou a houslemi, které přebírají melodii tématu. Zde dochází dosud
k největšímu tónovému rozpětí melodie – tóny a1, d2, gis2 (t. 49-50), ovšem i zde
51

Truhlář pracuje velice úsporně. Part flétny se neustále pohybuje v rozmezí malé
sekundy, která míří (nejprve po pěti taktech a později po třech) víš melodicky i
dynamicky. Cello, které nyní nehraje, z části zaštiťuje part kytary (opět synkopický
charakter), ovšem nyní je její akordický materiál zúžen na pouhé tři tóny.

Na taktu 59 se dále rozvíjí vedlejší téma (b) postupným zahuštěním, díky
nástupu partu cella, bohatší akordice kytary a sextolám flétny, které střídají stacatta
(a4 – 67 t.). Cello zde přebírá předchozí rytmus i melodii flétny (48-58 t.) a to vše
za úměrné zvyšující se dynamické hladiny skladby. Zaznívá zde variované hlavní
téma v houslích ve vysokých tónech (až na tón h3). Další výrazný dynamický
vrchol představuje závěrečné téma – ff (c – 79 t.), kde celá expozice graduje, a
kterou zakončuje čtyřtaktový spojovací oddíl (s – 85 t.). Zde se nachází bohatě
zastoupená repetovaná akordika s uvolněnou doznívající melodií v partu flétny (t.
79-88).

Bohatá akordika – v houslích se čtyřmi tóny (g, d1, d2, d3). U kytary využití prázdných strun na
zdvojených tónech g1, h1.
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Od hlavního tématu se vedlejší téma liší mírně uvolněnějším a méně
výrazným rytmem, i zpěvnější melodií tématu, která zaujímá větší tónový rozsah.
Díly a3 a a4 svou fakturou i synkopickým rytmem připomínají periodicky členěné
úseky z hlavního tématu (a1, a2).
Evoluce začíná pracovat s motivem hlavního tématu (a5 – 89 t.) v partu
cella a kytary (s obstinátními šestnáctinami v tremolu na tónu e2). Melodii i rytmus
cella po úvodních třech taktech imitují housle a následně i flétna (náznaky fugáta),
přičemž kytara pracuje s chromatikou zvukově clusterového efektu (96 t. – opět
paralelní postupy o malou a velkou sekundu víš po dvoutaktových částech).
Přechod nastává v taktu 101 (c1), kde se modifikovaně zpracovává závěrečné téma
z expozice. Tendence stoupajících tónů trvá u všech nástrojů, ovšem u flétny jde o
náhlý intervalový posun o velkou sextu (tóny g2-c3-e3 – 100-101 t.). Melodie se
znovu přelévá, tentokrát z flétny do houslí (106 t.) s mírně se stupňující dynamikou.
Opět se vrací hlavní motiv (a6 – 110 t.), který zakrátko střídá spojovací oddíl,
v němž hudební proud klesá na zadrženém tónu g3 v houslích (s – 116 t.).
Přípravnou část reprízy představuje mezivěta (m – 122 t.), kde se hudební dění
jakoby zastavuje na půlových tónech houslí - s ozvláštněním trylku flétny na tónu
d2. Od taktu 130 nastupuje melodický motiv a tempo se zrychluje, i díky
repetovaným akordům kytary, čímž Truhlář anticipuje nástup reprízy a zmírňuje
případný kontrast.
Repríza je doslovná (a = a7 – 138 t.) s jistými obměnami – jako tremolo
v houslích a cellu, nebo synkopy v čtvrťových notách u kytary (a1 = a8 – 154 t.,
dále a2 = a9 – 162 t.). Doslovné je i zpracování vedlejšího tématu (a3 = a10 – 173 t.),
kde dochází pouze k prostřídání melodické linky mezi flétnou a houslemi. V této
části můžeme vysledovat i použití 12-ti tónové řady v partu flétny (t. 177-180).
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Tato doslovnost pokračuje (b = b1 – 184 t., a dále a4 = a11 – 192 t.) jen
s drobnými změnami (od taktu 192 melodie flétny neužívá stacatta, ale skupinky tří
šestnáctin). Změna nastává od taktu 204, kde dochází k celkové transpozici všech
nástrojů o velkou sekundu nahoru (srovnej s 79 t.). Tato část s charakterem kody (k
– 204 t.), kde se nástroje vzájemně rytmicky střetávají (zejména od 210 t. part
kytary, houslí a cela), zároveň představuje závěr celé první věty, která směřuje
k velkému dynamickému vrcholu fff.
Lze konstatovat, že v této větě (i celém kvartetu) Truhlář užívá tradiční
transponování motivů, které rozšiřuje, zužuje i dělí. Oblast hlavního tématu má
bohaté členění, které poskytuje dostatek prostoru pro nápadité zpracování. Metrum
první věty je neměnné a setrvává ve 2/4 taktu (pouze ve třetí větě se krátce mění
metrum z 6/8 na 2/4 - druhá věta je v 3/4 taktu). Melodie prochází různými nástroji
a je různě variována formou sekvencí. Truhlář také využívá Janečkovy nauky o
disonančních charakteristikách, pro vytváření netradičních akordů v partu kytary
(zejména často zahuštěné sekundovými intervaly i tritony). Předkládá osobité
zpracování klasické staré formy, kterou aplikuje na hudbu soudobou.
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ZÁVĚR
Jan Truhlář je známý zejména díky svým skladbám pro klasickou kytaru a
akordeon. Jeho životní příběh je pozoruhodný. Díky hudebnímu vzdělání, kterého
dosáhl, získal potřebné předpoklady pro svou tvorbu, jež je velmi pestrá.
Zkomponoval na téměř dvě sta skladeb, od sólových instrumentálních, až po
orchestrální díla a to pro nejrůznější nástrojová obsazení. Jeho kompoziční vývoj
prošel řadou proměn. Do hudební kultury vstoupil už koncem padesátých let, kdy
složil několik svých prvních skladeb. Kompozičně zralejší díla vznikají po
ukončení jeho studií na AMU koncem let šedesátých. Zprvu vycházel z pozdně
romantického stylu, který záhy vystřídal styl neoklasicistní, což odpovídá jeho
snaze o kompoziční osobitost a srozumitelnost. Později využíval prvky
dodekafonní a seriální hudby. S oblibou komponoval vypsanou aleatorikou, ve
které uplatňuje atonální postupy, především zahuštěné akordy clucterového typu.
Kombinuje avantgardní prvky s lidovou slovesností a prvky postmoderní. Jan
Truhlář byl velmi vynalézavý skladatel, využíval mnoho netradičních nástrojových
specifik a jejich kontrastů. Je jedním z prvních skladatelů, který komponoval dueta
pro akordeon a kytaru. Jeho přínos lze spatřovat především v rozšíření českého
repertoáru o moderně pojaté kompozice pro klasickou kytaru, kterou spojuje
s nejrůznějšími,

mnohdy

velmi

netradičními

nástroji.

Ovšem

Truhlářova

všestrannost, která je patrná z výčtu jeho děl, z něj nečiní pouze skladatele,
omezujícího se na repertoár pro kytaru a akordeon. Díky širokému nástrojovému
zaměření, nabízí Jan Truhlář mnohým interpretům vděčné a originální skladby.
Nutno však dodat, že převážná většina děl je svou náročností určena spíše
vyspělým interpretům. Ve své tvorbě se často inspiroval různými místy a
hudebními soubory. Úsilí, které Truhlář vynaložil při svých studiích a tvorbě,
přineslo své úspěchy v podobě prestižních ocenění u nás i v zahraničí, nicméně tím
nejvyšším uznáním kvalit jsou pro každého skladatele četná provádění jejich děl.
Jelikož Truhlář zkomponoval mnoho svých skladeb určitým interpretům a
souborům, byla jeho díla jimi i nahrána. Rád navštěvoval různé koncerty, i ty, kde
byla hrána jeho díla a kladné ohlasy jej vždy velmi motivovaly k další práci. Jeho
cílem bylo vytvořit nové, moderní skladby, které by interpreti hráli s chutí a měli
s nimi úspěch i u publika. Truhlářova unikátní kompoziční vynalézavost může
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skvěle posloužit i jiným soudobým skladatelům, kteří hledají nové vyjadřovací
prostředky pro své skladby. Další přínos spočívá v prosazení kytary u co nejširšího
počtu různě profilovaných interpretů, díky mnoha kombinacím kytary s jinými
hudebními nástroji. Poukazuje tak na nové východisko klasické kytary, která je
oproti jiným nástrojům stále v jisté izolaci, a nevyskytuje se v komorních i
orchestrálních dílech. Tyto bariéry se Truhlář snaží minimalizovat i jako pedagog
působící na mnoha školách u nás i v zahraničí, kde vychoval řadu žáků a to nejen
hudebníků, ale i herců a jiných umělců. Účastnil se rozhlasových nahrávek a jako
porotce se účastnil několika interpretačních i skladatelských soutěží. Jako člověk
byl vždy velmi optimistický a upřímný. Díky svým zahraničním kontaktům se
dokázal prosadit nejprve v Rakousku a později i v jiných zemích. Právě v
Rakousku, kam s rodinou nelegálně emigroval, završil svou tvůrčí dráhu. I když Jan
Truhlář nepatří k nejznámějším českým skladatelům, ve své skladatelské tvorbě
odváděl vysoce profesionální práci. Literatury, která by se hlouběji zabývala díly
Jana Truhláře, je poskromnu. Jsem tedy velice rád, že jsem mohl přispět touto
sondou do života a díla Jana Truhláře k obohacení literatury klasické kytary (popř.
akordeonu), protože právě tato oblast si jistě zaslouží více pozornosti, než-li tomu
bylo doposud.
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RESUMÉ
Tato práce pojednává o životě a díle českého skladatele a pedagoga Jana
Truhláře, který výraznou měrou přispěl k rozšíření repertoáru zejména pro
klasickou kytaru a akordeon. Uvádí životopisné údaje i jeho pedagogická působení.
Přibližuje Truhlářův vstup do tehdejší skladatelské generace a okolnosti vzniku
moderně pojatých kompozic pro klasickou kytaru v bývalém Československu. Dále
mapuje Truhlářovu tvorbu, přičemž zvláštní důraz je kladen na repertoár kytarový a
akordeonový, který v Truhlářově tvorbě dominuje, a díky němuž se uvedl do
širšího kulturního povědomí. Soustřeďuje se na charakteristické kompoziční rysy a
proměny skladatelova rukopisu, jež určují osobitost a nezaměnitelnou originalitu
jeho skladeb. Poukazuje na užívání číselné metody, z níž Truhlář vycházel, a uvádí
příklady těchto postupů. Práce je doplněna o rozbor mezinárodně oceněné skladby
s notovou a obrazovou přílohou. V závěru předkládá soupis veškeré tvorby, která je
seřazena podle instrumentace a opusových čísel. Příloha obsahuje i kompaktní disk
s hudebními ukázkami.
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SUMMARY
This thesis deals with the life and work of the Czech composer and pedagogue
Jan Truhlář, who greatly enriched the repertory for the classical guitare and accordion.
It contains his biography and pedagogical work. The thesis depicts Truhlář’s
introduction into the generation of contemporary composers and provides with the
background of the modern compositions in the former Czechoslovakia. It analyses
Truhlář’s work, especially his guitar and accordion compositions, which are dominant
in his production and which made him famous. Emphasized are his typical composing
features as well as the development of his music manuscript, his personality and
originality of his work. It points out his usage of a number method and gives examples
of it. The thesis analyses one of Truhlář’s internationally recognized compositions
and includes its sheet of music. At the end of the thesis there is a list of all his
compositions arranged according to the type of instruments and opus numbers.
Attached to the thesis is a compact disc with music examples of Truhlář’s work.
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ZUSAMMENFASSUNG
Diese Bakkalaureatsarbeit beschäftigts sich mit dem Leben und der Arbeit des
tschechischen Komponisten und Pädagogen Jan Truhlář, der das Repertoire für die
klassische Gitarre und das Akkordeon bedeutend erreicht hat. Sie beinhaltet seinen
Lebenslauf und seine pädagogische Wirkung. Die Arbeit beschreibt Truhlářs
Betretung der damaligen Generation der Komponisten und die Enstehung der
modernen

Kompositionen

für

die

klassische

Guitarre

in

der

ehemaligen

Tschechoslowakei. Es werden Truhlářs Werke analysiert, wobei man Nachdruck auf
sein Guitarre- und Akkordeonrepertoire liegt, das in seinem Werk dominiert und dank
was er berühmt wurde. Die Diplomarbeit konzentriert sich auf Truhlářs typische
Kompositionszüge und die Veränderungen in seinem Musikmanuskript, das die
unwechselbare Persönlichkeit und Originalität seiner Werke schafft. Beschreibt ist
auch die von Truhlář benutzte numerische Methode und es werden Beispiele gegeben.
Die Arbeit beinhaltet die Analyse eines von seinen international anerkannten Spielen
und auch seinen Noten- und Bilderanhang. Schließlich ist das Verzeichnis aller
Truhlářs Werke angegeben, die nach den Instrumenten und Opusnummern geordnet
sind. Der Anhang enthält eine CD mit Musikauschnitten.
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SEZNAM SKLADEB
Kytara sólo
op.13

Sonáta pro kytaru (1962)

op.15

Tři bagately (1962)

3'

op.29

Fantasie (1969) (prve Scherzo a Fantasie)

3'

op.31

Sonata č. 2 "Hommage à Apollo 8" pro kytaru (1969)

op.44 Dvě skladby pro kytaru (1974)
op.52

Kinderkarneval. Cyklus skladeb pro kytaru (1978 rev. 2002)

op.59 Bad Kreuzenské idylky (1981)

15'

14'
5'
12'
11'

op.65

Weihnachts suite (1984)

3'

op.80

La joie perdue pour la guitare seule (1989)

5'

op.114 Anklänge zu Andersen (2003)

7'

op.118 Tucet koled pro kytaru (2004)

8'

2 - 4 kytary
op.7

Sonáta pro dvě kytary (1960)

14'

op.42 Minicyklus "Denní období" pro čtyři kytary (1973)

17'

op.43 Grashalme (Stébla). Suita pro dvě kytary (1974, rev. 1986 a 2002)

18'

op.50 Charakteristiky, pro čtyři kytary (1977)

9'

op.68 Čtyři kusy pro čtyři kytary (1984)

11'

op.72 Ad libitum per 4 chitarre (1986)

10'

op.83 Chromatropie, pro kytarové trio (1989)

14'

op.89a Malé trio pro tři kytary (1998)

6,5'

op.98 Introdukce pro tři kytary (1997)

12'

op.105 Malé trio pro tři kytary (1999)

6'

Dua s kytarou
op.17 Sonatina pro housle a kytaru (1963) (též orchestrální verze "Ouvertura")

8'

op.18 Sonatina semplice, pro flétnu a kytaru (1963)

10'

op.38 Tři věty pro kytaru a cembalo (1972)

12'

op.49 Obrazy, pro violoncello a kytaru (1977)

10'

op.49a Obrazy, pro housle a kytaru (1977, rev. 1996)

10'

op.56 Erinnerungen an Stoffen (Vzpomínky na Stoffen), pro flétnu a kytaru (1981) 6'
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op.57 Sonatina folkloristica, pro flétnu a kytaru (1981, rev. 1986)

13'

op.71 Partita pro housle a kytaru (1986)

14'

op.74a Dvě skladby pro housle a kytaru (1986, rev. 1996)

8'

op.81 La joie retrouvée pour guitare et contrebasse (1989)

15'

op.82 Souvenir (Vzpomínka na zámek Weinberg), pro marimbafon a kytaru (1989) 8'
op.82a Strimpelando per mandolina e chitarra (1997)

4'

op.83a Čtyři miniatury pro lesní roh a kytaru (1989)

5'

op.85 Budweiser Elegien. Cyklus pro violoncello a kytaru (1991)

14,5'

op.87 Drei Lieder, pro mezzosoprán a kytaru na verše Garcia Lorcy (1994)
op.97 Sonatina per due per tuba e chitarra (1997)
op.102 Alishas erste Stücke, pro flétnu a kytaru (1998)
op.104 Dialog für die gitarre und hackbrett (1999)
op.107 Duo per hackbrett e chitarra (2000)

2'
3,5'
2'
3,5'
6'

op.132 Albumblatterl, pro kytaru a kontrabas (2006)

2,5'

op.134 Dionysos suite, pro hoboj a kytaru (2006)

11'

op.135 Amoratisches. Cyklus pro baryton a kytaru (2006)

20'

Akordeon sólo
op.24 Sonáta pro akordeon (1967)
op.34 Preludio e corale, verze pro akordeon (1969) (též pro dechový soubor s

20'
9'

názvem Chorální předehra "Preludio e corale" 1970 14')
op.35 Mozaika pro akordeon (1969) (též rozšířená verze pro dechové kvinteto 11')

5'

op.46 Interludia, pro akordeon (1975)

9,5'

op.60 Linecké monology pro akordeon (1982)

11'

op.61 Perger sonatine, pro akordeon (1984)

4'

op.61a Perger suite, pro akordeon (1984)

5'

op.64 Bagatela, pro akordeon (1983)

4'

op.73 Eisenbahn (Vlaky), pro akordeon (1986)

7'

op.117 Formule 1. Suita pro akordeon (2004)

6'

op.127 Tiere auf dem Bauernhof. Suita pro akordeon (2005)

4'

op.128 Katzen music. Suita pro akordeon (2005)

3'

op.130 Vier Stückchen, pro akordeon (2006)

2,5'
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2 - 4 akordeony
op.41 Tristichon, pro dva akordeony (1973)

16'

op.53 Duettina, pro dva elektronické nebo akustické akordeony (1979)

16'

op.69 Geometrische Begriffe. Útvary pro dva elektronické akordeony (1985)

12,5'

op.84 Mutationen. Cyklus pro akordeonový ansábl (1990)

12,5'

op.88b Tanzchen (z opery Tři prasátka), pro akordeonový kvartet (2003)

2'

op.88c Mattinata (z opery Tři prasátka), pro akordeonový kvartet (2004)

2,5'

op.89 Canzoneta semplice, pro tři akordeony (1982) (též verze pro čtyři kytary)

2,5'

op.89a Čtyři canzonetty pro akordeonový soubor (1995)

5'

Dua s akordeonem
op.57a Danza latina, pro flétnu a akordeon (1981)
op.67 Expirationen (Výdechy), pro flétnu a akordeon (1984)

3'
11'

Dua kytary s akordeonem
op.36 Kontroverze mezi kytarou a akordeonem (1970)
op.48 Skizzy, pro kytaru a akordeon (1975)
op.95 La Symbiose. Cyklus pro kytaru a akordeon (1996)
op.99 Tempre, pro akordeon a kytaru (1998)
op.106 Scherzi per armonica e bocca et chitarra (2000)

5'
14'
24,5'
14'
15,5'

Ostatní dua
op.27 Sonáta pro housle a klavír (1968)
op.54 Listy z Bad Kreuzenu (Blätter aus Bad Kreuzen), pro dvě flétny (1981)

18,5'
10'

op.55 Lístek do památníku (Albumblatt), pro dvě flétny (1981)

3'

op.62 Sonatina pro dvoje housle (1983)

5'

op.74 Sonata per due violini (1986)

13'

op.79 Sonata traditionale per violino e pianoforte (1989)

5,5'

op.102a Album pro Katku, pro flétnu a klavír (1983, rev. 1998)

2,5'

op.103 Albumblatt für Alisha, pro housle a klavír (1998)

2'

op.133 Liebes von Dalibor. Cyklus pro tenor a klavír (2006)

4'

Větší komorní soubory
op.1

Dechový kvintet (1957)

15'
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op.10 Trio pro housle, violoncello a klavír (1961)

17'

op.14 Kvartet pro kytaru, flétnu, housle a violoncello (1963)

15'

op.25 Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (1968)

16'

op.26 Scherzo pro akordeon a smyčcové kvarteto (1968)

11'

(též verze se smyčcovým orchestrem)
op.32 Tricinie. Trio pro housle, kytaru a akordeon (1969)

13'

op.37 Tetraorganon, pro flétnu, basklarinet, cembalo a bicí (1971)

15'

op.39 Exprese, pro housle, lesní roh a klavír (1972)

15'

op.51 Strofy, pro tři basetové rohy (1979)

9,5'

op.66 Čtyři humoresky, pro akordeonový soubor a kontrabas (1983)

12'

op.70 Triptychon, pro kytaru, akordeon a bicí (1986)

30'

op.76 Résonances, pro violu, vibrafon a akordeon (1987)

15'

op.86 Les jeux (Spiele), pro flétnu, hoboj, lesní roh, violoncello a kytaru (1991)

10'

op.90 Berner brunner, (Bernské studny) trio pro kytaru, flétnu a housle (1996)

12,5'

op.90a Romantisches trio, pro flétnu, violu a kytaru (1953, rev. 1995 a 2001)

16'

op.91 Árie pro čtyři flétny (1996)

11'

op.93 Pentagraphe pour quintette à cuivre (1996)

5,5'

op.100 Movimento per tre per flauto e chitarra (1998, rev. 2002)

6,5'

op.109 Sentence (Sentenzen), pro akordeon a smyčcový kvartet (2002)

16'

op.110a Ballabile, pro akordeon, housle, violu, violoncello a bicí (2000)

7'

op.110b Tanz szene, pro akordeon, housle, violu violoncello a bicí (2000)

4'

op.111 Lob der Triole, pro čtyři trubky (2002)

3'

op.112 Kleine suite pro tři trubky (2002)

4'

op.115 Klassisches Trio pro flétnu, housle a kytaru (2004)
op.123 Grotesker tanz, pro flétnu a klavír (2004)

12'
5'

Orchestrální skladby
op.2a Dětská suita pro velký symfonický orchestr (1960, rev. 1962)
op.3

25'

Rondo scherzoso pro violoncello a orchestr (1958)

6'

op.40 Zrůdnosti. Symfonie pro velký orchestr (1972, rev. 1980)

19'

op.88a Mattinata (z opery Tři prasátka), pro velký orchestr (1995)

16'

op.92 Mattinata, pro malý orchestr (1997) (předehra 3. aktu opery op.88)

3'

op.94 Bad Haller Romanze, pro malý orchestr (1998)

7'

op.125 Badener suite, pro malý orchestr (2005)

13'
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Koncerty pro kytaru a orchestr
op.6

Koncert č. 1 pro kytaru a orchestr (1959)

18'

op.11a Amoroso pro kytaru a malý orchestr (1961)

3'

op.11b Adagio pro kytaru a malý orchestr (1961)

3'

(též verze pro kytaru a smyčcové kvarteto)
op.11c Bagatela pro kytaru a malý orchestr (1961)

3'

op.11d Scherzo pro kytaru a malý orchestr (1961)

3'

op.12 Koncert č. 2 pro kytaru a orchestr (1962)

15'

op.12a Divertimento pro kytaru a dechový ansámbl (1961)

12'

op.20 Koncert č. 3 pro kytaru a orchestr (1964)

23'

Ostatní koncerty
op.4

Koncert pro lesní roh a orchestr (1959)

18'

op.22 Koncert pro housle a orchestr (1965)

20'

op.28 Concerto Grosso pro flétnu, kytaru a smyčce (1968)

18'

op.45 Konverzace, flétny a kytary s orchestrem (1974, rev. 1978)

20'

op.47 Formace, pro akordeon a orchestr (1975)

20'

op.96 Le violon chantante. Koncert pro housle a orchestr (1998)

8'

Vokální hudba
op.2

Romance o králi Ječmínkovi, pro smíšený sbor na slova V. Nezvala (1957)

9'

op.5

Z čistého srdce. Tři skladby pro dětský sbor a klavír (1959)

8'

op.9

Hej Ivane, hej! Pro smíšený sbor a orchestr (1961)

4'

op.16 Zatíchol dom, ženský sbor na slova C. Štítnického (1963)

4'

op.19 Tři mužské sbory na text Dušana Karase (1965)

6'

op.21 Jeremiášův pláč. Kantáta pro alt, baryton, smíšený sbor a orchestr na slova

30'

Jana Ortena s podnázvem Ó, přísný Pane můj (1963)
op.33 Deštivé obrazy. Cyklus písní pro alt a kytaru na text stejnojmenného cyklu

9'

Vítězslava Nezvala (1969)
op.63 Drei weihnachtschöre, pro smíšený sbor na texty židovské poezie (1985)

3'

op.63a Der Perzemartel für gemischtes chor, na text Franze von Pozziho (1983)

7'

op.75 Lamentationes Jeremiae, pro smíšený sbor a smyčce na latinský text (1987) 13'
op.77 Psalm 130, pro smíšený sbor (1987)

6,5'
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op.78 Psalm 42, pro soprán, alt, baryton a deset nástrojů na německý text v

20'

Lutherově verzi (1987)
op.101 Lieder aus dem Almanach, pro ženský sbor na text Věry Říhové (1998)

1,5'

op.107a Kerzengesänge. Cyklus pro smíšený sbor na text Michaela Wilda (1999)

17'

op.108 Danke. Kantáta pro tenor, smíšený sbor, marimbu, bicí, tympány a klavír

4,5'

na text Dalibora Truhláře (1999)
op.110 Bruckenmusic. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr (2002)

9'

Melodramy
op.8

Levý pochod. Melodrama pro recitátora a orchestr na slova Vladimíra

5'

Majakovského (1960)
op.30 Tryzna. Pocta za válečné oběti pro recitátora a symfonický orchestr (1969)

8'

Opery
op.23 Psík hlupáčik. Opera pro děti na libreto Dušana Karase (1966)

30'

op.88 Drei Schweinchen (Tři prasátka). Opera pro děti (1995, rev. 2002)

50'

68

Instruktivní a příležitostné skladby
Věčná píseň. Orchestrální impromptu pro velký orchestr a smíšený sbor (1947)
Sonatina Lacrimosa, klavírní trio pro smyčcový kvartet a klavír (1947)
Suita pro fagot a klavír (1949)
Koncert pro pozoun s doprovodem orchestru (1951)
Dvě skladby pro housle a kytaru (1952)
Romance pro violoncello a orchestr (1952)

8'

Romance pro violoncello a klavír (1952)
Obrázky ze Slovenska. Variační suita pro housle, dva klarinety a fagot
Májová píseň. Symfonická poema pro orchestr (1952)
Nemá kocour pořád posvícení. Scénická hudba pro malý orchestr
Exodus. Symfonická poéma
Koncert pro flétnu, kytaru a velký orchestr
Miniaturní sonáta pro smyčcový kvartet
Klavírní sonáta (1954)
Smyčcový kvartet (1954)
Suita pro flétnu a kytaru (1954)
Druhá suita pro flétnu a kytaru
Impromptu pro kytaru (1956)

6'

Dvě etudy pro sólovou kytaru

2'

Tanečnice, Cínový vojáček. Skladby pro sólovou kytaru (1977)

4'

Písně svobodné Kuby. Třicet písní s kytarou (1976)
Padesát lidových písní pro kytaru (1977)
Instruktivní skladby pro kytaru (1979)
Suita pro Iva, pro klavír (1971) (též v úpravě pro akordeon)

5'

Rondo pro tři kytary (1982)

1'

Weihnachtspastorale pro kytaru (1983)

2'

Weihnachtslieder pro kytaru (1983)
Pohled z Oslo (Ansichtskarten aus Oslo). Cyklus skladeb pro akordeon (1983)

6'

Romance pro Stefani pro housle a klavír (1984)

4'

Album pro Katku, pro flétnu a housle (1985)

2'

Perger Suite, pro akordeon (1985)

10'

Bad Kreuzen March, pro symfonický orchestr (1986)
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Perger March, pro dechový orchestr (1986)

3'

Diskurs, pro tubu a akordeon (1987)

5'

Romance pro Brigittu, pro violoncello, klavír a alt.flétnu (1988)

4'

Romance pro Pabla, pro housle a kytaru (1989)
Du bist mein Mond, pro soprán a klavír na text Friedricha Rückerta (1989)

1,5'
2'

Vzpomínka na Bad Hall, pro flétnu a klarinet (1990)
Buďišovské variace, pro smyčcový kvartet
Hry skotačivé, pro flétnu, hoboj, kornet, violoncello a kytaru
Pět Elegií, pro violoncello a kytaru (1991)

14'

Scherzo a Bagatela pro flétnu, kytaru, cembalo a malý orchestr (1992)
Erste Duos. Cyklus pro kytarové duo (1995)
Instruktivní trio, pro 3 kytary
Bárka do Caparnaum. Písně pro tenor a klavír na text Sidomie Dědinové
Kantáta mrtvým, pro smýšený sbor, bariton a klavír
Skizzy ke Claramelita, pro klarinet a kytaru
Kerry dance. Belettstücke (původní označení op.105)
Duo pro hackbrett (2000)

6'

Visionen pro malý orchestr (2004) *

Skladby bez uvedení vzniku jsou v seznamu řazeny jen přibližně.
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Skladby seřazené podle opusových čísel
op.1

Dechový kvintet (1957)

op.2

Romance o králi Ječmínkovi, pro smíšený sbor (1957)

op.2a

Dětská suita pro velký symfonický orchestr (1960, rev. 1962)

op.3

Rondo scherzoso pro violoncello a orchestr (1958)

op.4

Koncert pro lesní roh a orchestr (1959)

op.5

Z čistého srdce. Tři skladby pro dětský sbor a klavír (1959)

op.6

Koncert č. 1 pro kytaru a orchestr (1959)

op.7

Sonáta pro dvě kytary (1960)

op.8

Levý pochod. Melodrama pro recitátora a orchestr (1960)

op.9

Hej Ivane, hej! Pro smíšený sbor a orchestr (1961)

op.10 Trio pro housle, violoncello a klavír (1961)
op.11a Amoroso pro kytaru a malý orchestr (1961)
op.11b Adagio pro kytaru a malý orchestr (1961) (také verze pro kytaru a smyčc. kvarteto)
op.11c Bagatela pro kytaru a malý orchestr (1961)
op.11d Scherzo pro kytaru a malý orchestr (1961)
op.12

Koncert č. 2 pro kytaru a orchestr (1962)

op.12a Divertimento pro kytaru a dechový ansámbl (1961)
op.13 Sonáta pro kytaru (1962)
op.14

Kvartet pro kytaru, flétnu, housle a violoncello (1963)

op.15

Tři bagately pro kytaru (1962)

op.16

Zatíchol dom, ženský sbor (1963)

op.17

Sonatina pro housle a kytaru (1963) (též orchestrální verze "Ouvertura" 1963)

op.18 Sonatina semplice, pro flétnu a kytaru (1963)
op.19

Tři mužské sbory (1965)

op.20 Koncert č. 3 pro kytaru a orchestr (1964)
op.21

Jeremiášův pláč. Kantáta pro alt, baryton, smíšený sbor a orchestr (1964)

op.22

Koncert pro housle a orchestr (1965)

op.23

Psík hlupáčik. Opera pro děti (1966)

op.24 Sonáta pro akordeon (1967)
op.25

Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (1968)

op.26 Scherzo pro akordeon a smyčcové kvarteto (1968) (též pro smyčc. orchestr)
op.27 Sonáta pro housle a klavír (1968)
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op.28 Concerto Grosso pro flétnu, kytaru a smyčce (1968)
op.29

Fantasie pro kytaru (1969)

op.30

Tryzna, pro recitátora a symfonický orchestr (1969)

op.31

Sonata č. 2 "Hommage à Apollo 8" pro kytaru (1969)

op.32

Tricinie. Trio pro housle, kytaru a akordeon (1969)

op.33 Deštivé obrazy. Cyklus písní pro alt a kytaru (1969)
op.34

Preludio e corale pro akordeon (1969) (též verze pro dechový soubor 1970)

op.35 Mozaika pro akordeon (1969) (též verze pro dechové kvinteto 1969)
op.36 Kontroverze, pro kytaru a akordeon (1970)
op.37

Tetraorganon, pro flétnu, basklarinet, cembalo a bicí (1971)

op.38

Tři věty pro kytaru a cembalo (1972)

op.39

Exprese, pro housle, lesní roh a klavír (1972)

op.40 Zrůdnosti. Symfonie pro velký orchestr (1972, rev. 1980)
op.41

Tristichon, pro dva akordeony (1973)

op.42

Minicyklus "Denní období" pro čtyři kytary (1973)

op.43

Grashalme (Stébla). Suita pro dvě kytary (1974, rev. 1986 a 2002)

op.44 Dvě skladby pro kytaru (1974)
op.45

Konverzace, flétny a kytary s orchestrem (1974, rev. 1978)

op.46

Interludia, pro akordeon (1975)

op.47 Formace, pro akordeon a orchestr (1975)
op.48

Skizzy, pro kytaru a akordeon (1975)

op.49 Obrazy, pro violoncello a kytaru (1977)
op.49a Obrazy, pro housle a kytaru (1977, rev. 1996)
op.50 Charakteristiky, pro čtyři kytary (1977)
op.51 Strofy, pro tři basetové rohy (1979)
op.52

Kinderkarneval. Cyklus přednesových skladeb pro kytaru (1978 rev. 2002)

op.53

Duettina, pro dva elektronické nebo akustické akordeony (1979)

op.54

Listy z Bad Kreuzenu (Blätter aus Bad Kreuzen), pro dvě flétny (1981)

op.55 Lístek do památníku (Albumblatt), pro dvě flétny (1981)
op.56

Erinnerungen an Stoffen (Vzpomínky na Stoffen), pro flétnu a kytaru (1981)

op.57

Sonatina folkloristica, pro flétnu a kytaru (1981, rev. 1986)

op.57a Danza latina, pro flétnu a akordeon (1981)
op.58 (* pozn. - nenalezeno)
op.59 Bad Kreuzenské idylky, pro sólovou kytaru (1981)
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op.60

Linecké monology, pro akordeon (1982)

op.61 Perger sonatine, pro akordeon (1984)
op.61a Perger suite, pro akordeon (1984)
op.62

Sonatina pro dvoje housle (1983)

op.63

Drei weihnachtschöre, pro smíšený sbor (1985)

op.63a Der Perzemartel, pro smíšený sbor (1983)
op.64

Bagatela, pro akordeon (1983)

op.65

Weihnachts suite, pro kytaru (1984)

op.66

Čtyři humoresky, pro akordeonový soubor a kontrabas (1983)

op.67 Expirationen (Výdechy), pro flétnu a akordeon (1984)
op.68

Čtyři kusy pro čtyři kytary (1984)

op.69

Geometrische Begriffe. Útvary pro dva elektronické akordeony (1985)

op.70 Triptychon, pro kytaru, akordeon a bicí (1986)
op.71

Partita pro housle a kytaru (1986)

op.72

Ad libitum, pro čtyři kytary (1986)

op.73

Eisenbahn (Vlaky), pro akordeon (1986)

op.74

Sonata pro dvoje housle (1986)

op.75

Lamentationes Jeremiae, pro smíšený sbor a smyčce (1987)

op.76

Résonances, pro violu, vibrafon a akordeon (1987)

op.77

Psalm 130, pro smíšený sbor (1987)

op.78 Psalm 42, pro soprán, alt, baryton a deset nástrojů (1987)
op.79

Sonata traditionale, pro housle a klavír (1989)

op.80 La joie perdue, pro kytaru (1989)
op.81

La joie retrouvée, pro kytaru a kontrabas (1989)

op.82

Souvenir (Vzpomínka na zámek Weinberg), pro marimbu a kytaru (1989)

op.82a Strimpelando, pro mandolínu a kytaru (1997)
op.83

Chromatropie, pro kytarové trio (1989)

op.83a Čtyři miniatury pro lesní roh a kytaru (1989)
op.84

Mutationen. Cyklus pro akordeonový ansábl (1990)

op.85

Budweiser Elegien. Cyklus pro violoncello a kytaru (1991)

op.86

Les jeux (Spiele), pro flétnu, hoboj, lesní roh, violoncello a kytaru (1991)

op.87 Drei Lieder, pro mezzosoprán a kytaru (1994)
op.88

Drei Schweinchen (Tři prasátka). Opera pro děti (1995, rev. 2002)

op.88a Mattinata (z opery Tři prasátka), pro velký orchestr (1995)
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op.88b Tanzchen (z opery Tři prasátka), pro akordeonový kvartet (2003)
op.88c Mattinata (z opery Tři prasátka), pro akordeonový kvartet (2004)
op.89

Canzoneta semplice, pro tři akordeony (1982) (též verze pro čtyři kytary)

op.89a Čtyři canzonetty pro akordeonový soubor (1995)
op.90

Berner brunner, (Bernské studny) trio, pro kytaru, flétnu a housle (1996)

op.90a Romantisches trio, pro flétnu, violu a kytaru (1953, rev. 1995 a 2001)
op.91

Árie pro čtyři flétny (1996)

op.92

Mattinata, pro malý orchestr (1997) (předehra 3. aktu opery op.88)

op.93

Pentagraphe, pro žesťový kvintet (1996)

op.94

Bad Haller Romanze, pro malý orchestr (1998)

op.95

La Symbiose. Cyklus pro kytaru a akordeon (1996)

op.96

Le violon chantante. Koncert pro housle a orchestr (1998)

op.97

Sonatina pro tubu a kytaru (1997)

op.98

Introdukce pro tři kytary (1997)

op.99

Tempre, pro akordeon a kytaru (1998)

op.100 Movimento, pro flétnu a kytaru (1998, rev. 2002)
op.101 Lieder aus dem Almanach, pro ženský sbor (1998)
op.102 Alishas erste Stücke, pro flétnu a kytaru (1998)
op.102a Album pro Katku, pro flétnu a klavír (1983, rev. 1998)
op.103 Albumblatt für Alisha, pro housle a klavír (1998)
op.104 Dialog pro kytaru a hackbrett (1999)
op.105 Malé trio pro tři kytary (1999)
op.106 Scherzi, pro foukací harmoniku a kytaru (2000)
op.107 Duo pro hackbrett a kytaru (2000)
op.107a Kerzengesänge. Cyklus pro smíšený sbor (1999)
op.108 Danke. Kantáta pro tenor, smíšený sbor, marimbu, tympány a klavír (1999)
op.109 Sentence (Sentenzen), pro akordeon a smyčcový kvartet (2002)
op.110 Bruckenmusic. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr (2002)
op.110a Ballabile, pro akordeon, housle, violu, violoncello a bicí (2000)
op.110b Tanz szene, pro akordeon, housle, violu, violoncello a bicí (2000)
op.111 Lob der Triole, pro čtyři trubky (2002)
op.112 Kleine suite, pro tři trubky (2002)
op.114 Anklänge zu Andersen, pro kytaru (2003)
op.115 Klassisches trio, pro flétnu, housle a kytaru (2004)
74

op.117 Formule 1. Suita pro akordeon (2004)
op.118 Tucet koled pro kytaru (2004)
op.123 Grotesker tanz, pro flétnu a klavír (2004)
op.125 Badener suite, pro malý orchestr (2005)
op.127 Tiere auf dem Bauernhof. Suita pro akordeon (2005)
op.128 Katzen music. Suita pro akordeon (2005)
op.130 Vier Stückchen, pro akordeon (2006)
op.132 Albumblatterl, pro kytaru a kontrabas (2006)
op.133 Liebes von Dalibor. Cyklus pro tenor a klavír (2006)
op.134 Dionysos suite, pro hoboj a kytaru (2006)
op.135 Amoratisches. Cyklus pro baryton a kytaru (2006)

* Pozn.: opus 58 nebyl nalezen. Následující opusy - 113, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 129,
131, zřejmě nebyly přiřazeny (viz. některé instruktivní skladby neoznačené opusovými čísly).
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Obrazová dokumentace

Jan Trulář ve věku 8 let

Velcí přátelé – zleva: Jiří Jirmal a Jan Truhlář (Praha)

Velcí přátelé – zleva: Milan Zelenka a Jan Truhlář

Akordeonista Vladimír Čuchran
svými výkony uchvátil Truhláře
natolik, že mu věnoval několik
svých skladeb

Po koncertě – zleva: Vladimír Válek, Jan Truhlář a Miroslav Košler
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Jan Truhlář (1975)

Jan Truhlář při komponování (Praha 1980)

Jan Truhlář se svou ženou Mariou (Hluboká 2004)

Sbormistr Josef Waidhofer jemuž Truhlář
věnoval několik svých skladeb

Jan Truhlář (Linz 2004)
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Kontroverse op.36 – vydavatelství Augemus

Expirationen op.67 – vydavatelství Magda Pilger

Tucet koled op.118 – vydavatelství G & W

Katzenmusik op.128 – vydavatelství Ralf Jung
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Manuskript – titulní strana partu Sonáty č. 2 pro kytaru "Hommage à Apollo 8" op.31

Manuskript – část 3. věty ze Sonáty "Hommage à Apollo 8" op.31, od taktu č. 13.
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Ad Libitum pro 4 kytary op.72 – ukázka z partu 3. kytary
1

Veškeré obrazové materiály pochází z pozůstalosti rodiny J. Truhláře. Linz, 2009.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Obsah skladeb na přiloženém CD
Dvě skladby pro housle a kytaru op.74 (1952)
1. – I. Danza
2. – II. Romanze
Nahrálo Duo 46 - Matt Gould (kytara), Beth Ilana Schneider (housle) na albu FM1: Homage to the
50´s (2002).

Sonáta pro dvě kytary op.7 (1960)
3. – I. Toccata
4. – II. Arietta
5. – III. Rondo
Nahrálo Czech guitar duo - Jana Bierhanzlová, Petr Bierhanzl na albu European guitar duets (Šárka
Records 1998).

6. – Bagatela pro kytaru a malý orchestr op.11c (1961)
7. – Scherzo pro kytaru a malý orchestr op.11d (1961)
Náhrál Grenzland Zupforchester, Birgit Schwab (kytara), Jo op ten Berg (flétna), Win op ten Berg
(cembalo) na albu Begegnungen (Aachen 1997).

Sonatina semplice pro flétnu a kytaru op.18 (1963)
8. – III. Allegro scherzo
Nahrálo Linz Trio, Karel Fleischlinger (kytara), Susanne Oehler (flétna), Torsten Oehler
(Violoncello) na albu Duos & Trios (Studium Principum, Praha 2001).

Sonáta pro kytaru č.2 "Hommage à Apollo 8" op.31 (1969)
9. – I. Allegro ritmico (a Frank Borman) (fragment)
10. – II. Adagio (a James Dowell) (fragment)
11. – III. Allegro energico e impetuoso (a William Anders) (fragment)
Nahrál Christian Haimel na albu Classical guitar (Buzo records, Enns 2008).

Kontroverse pro kytaru a akordeon op.36 (1970)
12. – Moderato
Nahrálo Duo Accordeon Guitare - Christine Bonnay (akordeon) Philippe Loli (kytara) na albu
Nouvelle Musique (Beausoleil 1991).
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Konverzace pro flétnu a kytaru s orchestrem op.45 (1974)
13. – I. Allegro feroce (fragment)
14. – II. Adagio (fragment)
15. – III. Allegro (fragment)
Drei weihnachtschöre op.63 (1984)
16. – I. Mutter, vater, tochter batz'ln
17. – II. Wie klar ist heut abend die nacht
18. – III. Der pelzemärtel
Nahrálo sbor Die lautmaler pod vedením sbormistra Josefa Waidhofera (Buzo records 1999).

19. Romance pro Pabla – Adagietto (1989)
Nahrálo Linz Trio, Karel Fleischlinger (kytara), Susanne Oehler (flétna), Torsten Oehler
(Violoncello) na albu Duos & Trios (Studium Principum, Praha 2001).

Chromatropie pro kytarové trio op.83 (1989)
20. – I. Allegro
Nahrálo Linzer Gitarrentrio (Linz 1989).

Romantické trio pro flétnu, violu a kytaru op.90a (1953)
21. – III. Vivace con motto
Nahrálo Trio da capo - Urs Peter Salm (flétna), Maurice Dentanm (housle) a Ursus Gerber (kytara)

v Bernském Radiostudiu (1996).
Berner brunnen trio pro kytaru, flétnu a housle op.90 (1996)
22. – I. Allegro moderato
23. – II. Adagio alla volte inquieto
Nahrálo Trio da capo - Urs Peter Salm (flétna), Maurice Dentanm (housle) a Ursus Gerber (kytara)

v Bernském Radiostudiu (1996).
24. – Canzoneta semplice pro tři akordeony op.89 (1982)
25. – Album pro Katku v úpravě pro housle flétnu a kytaru op.102 (1985)
Nahrálo Trio da capo - Urs Peter Salm (flétna), Maurice Dentanm (housle) a Ursus Gerber (kytara)

v Bernském Radiostudiu (1996).
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Jan Truhlář (1928-2007), hudební
skladatel, pedagog, kytara, akordeon,
20. století.
Bakalářská práce se zabývá osobností
českého skladatele a pedagoga Jana
Truhláře. Uvádí jeho životopisné údaje,
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kompozičním prvkům. Práce je doplněna
o rozbor jeho skladby, soupis děl,
obrazovou i zvukovou přílohu.
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