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EVOLUCE / Evoluzione (1964)

Jakub Marek – 1. housle
Matěj Vlk – 2. housle
Jan Nykrýn – viola
Petr Malíšek – violoncello

U této jednověté skladby byl Dušan Pandula. Chtěl po mně
něco, co tu dosud nebylo. Byl jsem tehdy pod prvním dojmem
z objevů Teilharda de Chardina a zdálo se mi, že tento myslitel
se hluboce mýlí. Jeho kosmický Kristus se mi zdál být podob-
nou iluzí jako komunismus. A zdálo se mně, že biblické stvo-
ření a evangelia vypovídají o něčem téměř opačném. Křesťan-
ská evoluce končila hořce: na kříži. Ale znal jsem Teilharda
jen z přednášek a věděl jsem jistě i o událostech „třetího dne“
i o konci časů. Leč připadalo mi to nějak solidní vědy nehodné.

Dnes pokládám Chardina za mystika a mrzí mě moje teh-
dejší negramotnost. Navzdory těmto úvahám vznikla stručná
skladba vyprávějící o stvoření, životě, vykoupení, smrti i o tom
„pak“ trochu jinak... Pandula si krátce prolétl partituru a řekl:
„Lituju, Karle, je to klasika.“ Stalo se to v době, kdy bylo v módě
kreslit gra�cké listy.

„

”

Karel Sklenička u příležitosti reprízy skladby, 1998



Smyčcový kvartet Evoluce vznikl a byl proveden v roce 1964, ve
Skleničkových 31 letech.

Helena Skleničková podporovala svého manžela v komponování
celý život. Postupně archivovala notové zápisy jednotlivých skladeb,
jejich provedení, kritiky a jakékoliv další informace. Noty překres-
lovala ze skladatelova „mazopisu“ (jak se v rodině říkalo originálu)
ručně a později i na počítači. Karel sám je občas doplňoval poznám-
kami, a tak u složky Evoluce čteme:

Tato skladba vznikla jako re�exe – či spíše jako protest – na
objevy Teilharda de Chardina. Po létech se však zdá, že s myš-
lenkou zmíněného autora kupodivu souvisí. V závěru díla se
totiž smyčce promění krátce na bubínky, které tlučou na ten-
týž vesmír.

„

”

Karel Sklenička

Skladba vznikla v 60. letech, která byla politicky i společen-
sky velmi živá a mohla být podnětem k přemýšlení o světě
a o místě člověka v něm. Karel Chardinovu teorii evoluce nej-
prve odmítal, a to hlavně ze dvou důvodů: předně se tato te-
orie podobá komunistické teorii o dialektickém vývoji, které
jsme byli za komunistického režimu syti. Podle této teorie nás
evoluce postupně nutně přivádí do komunistického „ráje“ bez-
třídní společnosti. Chardinova teorie se tomu podobá v tom, že
evoluce směřuje do bodu Omega, vrcholného bodu zlidšťování
světa; jeho zlidštění je zároveň jeho „zbožštěním“. Karel poklá-
dal obojí za iluzi. Druhý důvod je teologický: křesťanská evo-
luce (světa) směřuje ke kříži. Proti tomu lze namítnout, že po
kalvárské tragédii přišlo třetího dne vzkříšení a že vesmír ne-
končí tragicky, ale Božím soudem a blažeností spravedlivých.
Karel si byl těchto námitek vědom, ale – jak se domnívám –
viděl v nich pravdy, které jsou mimo oblast vědy.

„

”

Dr. Karel Šprunk, skladatelův celoživotní přítel, 2021



Teilhard de Chardin (1881 Francie – 1955 USA) – jezuita a v jedné
osobě také velmi vzdělaný vědec. Zabýval se teologií, geologií, pale-
ontologií, �lozo�í, sepsal řadu knih, z nichž nejznámější je Vesmír
a lidstvo (s předmluvou Jana Sokola vyšla kniha česky v roce 1990).
Studoval mj. Lamarcka (1744–1829), který prvně přišel s uceleným
konceptem evoluce, a Darwina (1809–1882), který biologickou evo-
luci opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr, kdy přechod z jedné
fáze do druhé, od jednoho druhu ke druhému, je postupný a neostrý.

Chardin ale evoluci nevidí jen jako postupný vývoj člověka, ale
také jako vývoj neživé i živé přírody, vesmíru, lidstva jako celku. O vý-
voji člověka neuvažuje jen v rovině biologické, ale také sociální a du-
chovní. Evoluce má podle Chardina nejen počátek, ale také směr (ne
tedy konečný stav, cíl) a ohnisko, bod Omega, pól přitažlivosti, kterým
je Vesmírný Kristus. Vesmír vidí jako evoluci, jež není předurčená či
plánovaná, ale směřuje ke svému cíli v bodu Omega, který rozmani-
tost světa aktivně spojuje a přitahuje.

Chardin sice souhlasí, že evoluce probíhá souvisle v čase, ale má
určité mezníky, kdy se najednou objevují zcela nové kvality: příkla-
dem jsou např. momenty, kdy vznikl život (přechod od neživé k živé
přírodě), či kdy se objevil první člověk.

Představa, že Bůh vesmír jen stvořil, spustil jako nějaký produkt,
který dál běží vlastním vývojem a k vyšší fázi mu pomůže náhoda,
nešla Chardinovi dohromady s Boží velikostí. Proto dospěl k tomu,
že nejen na počátku, ale po celý průběh evoluce Bůh neustále pů-
sobí, tvoří, zasahuje. Nijak si to neprotiřečí s Chardinovou křesťan-
skou vírou. Bod Omega, Vesmírný Kristus – a Ježíšova slova „přitáhnu
všechny k sobě“ (Jan 12, 32).

Chardin byl velmi zcestovalý, pobýval, přednášel a vědecky praco-
val ve Francii, Velké Británii, Africe, na Jávě, v USA, Číně, Egyptě, Bel-
gii, Indii a mnoha dalších místech planety. Vědecky zkoumal počátky
člověka, účastnil se rekonstrukce člověka neandertálského, podílel se
na nalezení a identi�kaci člověka čínského. Celé čtyři roky první svě-
tové války pracoval jako nosič raněných, jeho tři bratři za války padli.
Na základě svých životních zkušeností, hlubokého duchovního života
a vědeckých bádání dospěl k tomu, že biblické stvoření nelze chápat



jako doslovný vědecký popis vzniku světa. S tím bohužel narazil jak
u svých jezuitských představených, tak ve Vatikánu. Dostal (a také
s pokorou respektoval) zákaz své myšlenky publikovat – jeho spisy
vyšly až po jeho smrti. II. vatikánský koncil (1962–1965) se k Char-
dinovi stavěl o trochu smířlivěji, ale teprve poslední tři papežové ho
oceňují a citují.

Pierre Teilhard de Chardin popsal na pozadí moderního evo-
lučního světového názoru kosmos jako proces vzestupu, jako
cestu sjednocování. Tato cesta vede od zcela jednoduchých ke
stále větším a komplexnějším jednotkám, v nichž se rozmani-
tost neruší, ale slučuje v rostoucí syntézu.

„

”

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Duch liturgie, 2000

Alois Hába (1893 –1973) byl hudební skladatel, průkopník mik-
rotonální hudby, kompozičního systému vycházejícího z neomezené
volby intervalu. Na konzervatoři v Praze založil v roce 1925 s podpo-
rou Josefa Suka oddělení pro studium mikrotonální hudby. Na AMU
založil a vedl čtvrttónové oddělení, které ale bylo v roce 1951 komu-
nisty zavřeno. Aloisův bratr Karel (1898–1972) byl také skladatelem
a velkým propagátorem Aloisovy hudby. Od roku 1929 pracoval jako
redaktor Čs. rozhlasu, v roce 1945 založil Dětský pěvecký sbor Čs.
rozhlasu, pro školy a dětské sbory vydal několik zpěvníků, v letech
1952–1958 vyučoval hudební metodiku na Pedagogické fakultě UK.
Karel Sklenička studoval u Karla Háby na fakultě, ale soukromě také
u Aloise.

Dušan Pandula (1923–2005) byl houslista, dirigent a pedagog.
V roce 1945 založil kvarteto, které se nejdříve jmenovalo Pandulovo,
pak Hábovo a nakonec – pod tlakem komunistického režimu – Nová-
kovo (Vítězslav Novák byl mj. Hábův učitel na konzervatoři). Dušan
Pandula emigroval v roce 1968. V Lucembursku založil Hábovu spo-
lečnost a stal se jejím prvním prezidentem. S velkým nadšením pro-
vozoval nejmodernější skladby.



SEDMERO PODOBENSTVÍ O LÁSCE /
Sette parabole dell’amore (1971)

Jakub Marek – 1. housle
Matěj Vlk – 2. housle
Jan Nykrýn – viola
Petr Malíšek – violoncello
Liběna Séquardtová – hoboj

Suita pro milostný hoboj a smyčcové kvarteto vznikla v roce 1971
z podnětu hobojisty Josefa Shejbala, s kterým se Skleničkovi sezná-
mili v Krkonoších na Hromovce, rekreační chalupě Svazu českoslo-
venských skladatelů.

Josef Shejbal (1910–2002) byl 1. hobojistou FOKu, později sólis-
tou České �lharmonie, ještě později (1970–1977) ředitelem Východo-
českého státního orchestru.

Sedmero podobenství o lásce bylo volně inspirováno novelou Sed-
mikráska od „básníka baroka“ Jaroslava Durycha (1886–1962) a skla-
datel ji věnoval právě manželům Blance a Josefu Shejbalovým.



Karel Sklenička (v čele), 1970

Ani nevěděla, jak se to stalo, že spolu seděli v parku a že se
přestávala chvěti zimou. Nevěděla, co se s ní děje; cítila jen
strach, kterého dosud neznala, aby na ni nebylo vidět, že ji ob-
klopilo náhlé a neznámé štěstí, kterému si netroufala přivyk-
nout. Zdálo se jí, že nad ní hoří hvězda, že jí hlavu svírá nějaká
koruna z drahokamů, a lidé to přece jistě vidí, vždyť je dosud
soumrak a ona je jest děvečka bez místa a skoro již bez pří-
střeší; její šaty nejsou svatební, jsou chatrné a její hoch je snad
slep či pomaten. Ale nemohla se bránit sama sobě. Nabízel jí
všechno, co měl a co mohl, a poslouchala to jen napolo; ne-
brala si to vážně k srdci, bylo jí veselo a poslouchala s tajeným
dechem spíše jen jeho hlas.

„

”

Jaroslav Durych: Sedmikráska, 1925

Skladatel si domluvil soukromé profesionální natáčení Sedmera
podobenství o lásce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze na



Karlově. Když se dostavili hráči smyčcového kvarteta a hobojista Jiří
Mihule, nebylo možné natáčet. Zvenčí všechno rušil zvuk sbíječky –
zrovna totiž probíhala stavba Gottwaldova mostu (po Listopadu pře-
jmenovaného na Nuselský). Muzikanti chtěli odejít, že nahrávat se
nedá, ale Karel Sklenička šel za dělníky, dal jim pětadvacetikorunu
s prosbou, aby šli na pivo. Ti s radostí poslechli, a skladbu se podařilo
natočit v klidu.

Doba kolem Pražského jara byla slibná – šéfredaktorem hudeb-
ního vysílání Československé televize byl Jiří Pilka (1930–2018), mu-
zikolog, skaut, člen protinacistického odboje, v 50. letech vězněný ko-
munisty za „protistátní činnost“. Nabídl Skleničkovi, že by se Sedmero
podobenství dalo provést jako televizní balet. Skladatel popsal jednot-
livé části včetně své představy, jak by balet měl vypadat, bohužel ale
záhy začala normalizace a Pilka byl z politických důvodů vyhozen.
Z televize odpověděl jeho „uvědomělejší“ nástupce, muzikolog Zde-
něk Vokurka (1934–2017), viz níže.

Jiří Pilka je ještě dvojím způsobem propojen s dnešním koncer-
tem: napsal text o Karlu Skleničkovi do Českého hudebního slovníku,
dále pak v letech 1991–1992 řídil FOK, jehož muzikanti vystupují i na
dnešním koncertě.

Suita byla během let čtyřikrát provedena koncertně (Sukovo kvar-
teto a hobojista Jiří Mihule), a to v prvních dvou měsících roku 1979.
Když byl osloven Jiří Mihule jako interpret dalšího provedení na kon-
certě v roce 2003, poslal místo sebe svou žákyni Liběnu Séquardtovou.
Skladatel okamžitě seznal, že se rozhodně nejedná o žádné náhradní
řešení, byl z této hobojistky nadšen. Spolu s ní hrálo v onom roce 2003
kvarteto složené z členů FOKu.

Sám autor popisuje jednotlivé části milostné suity takto:

1. Zjevení – adagio spirituoso. První objev nepochopitelného zá-
zraku lásky, nesmírné okouzlení, trochu i překvapení z tak úžas-
ného daru. Je však přijímán s naivní samozřejmostí, jako by
tomu nemohlo být jinak. Kouzlo prvního jitra světa se prolíná
s kouzlem momentu, kdy „já“ objeví „ty“ a v „ty“ je objeveno
„já“. Celkové ladění je velmi mladé, až snad pubertální.



2. Scherzo – scherzo giocoso. Nejtanečnější část celé skladby. Spon-
tánní radost ze hry a z pohybu, první variace na objev. Vyznívá
vesele a zcela bezstarostně.

3. Strach – andante angoscioso. Strach z toho, že objev zavazuje,
strach z budoucna a z odpovědnosti. Bude možné objev unést?
V budoucnosti je příliš mnoho neznámého a neočekávatelného.
Jak obstojí struktura mého „já“ tváří v tvář všudypřítomné sží-
ravé přítomnosti tvého „ty“? Je tu pokušení odejít, dokud je čas,
dokud nejsme zcela vázáni, a zároveň palčivá touha nést svůj
osud dál. Celá věta vyznívá jako velký otazník.

4. Tělo – allegro feroce. Osud se naplňuje objevem těla vlastního
i druhého. Veliká zkouška vnitřní zralosti. Zápas o rovnováhu
mezi dvojím hladem, mezi brutalitou a něhou.

5. Pláč – andante velato. Pláč z toho, co se stalo a co se děje, pláč
z toho, že jsme dospělí. Pláč jako smutek a jako vykoupení z da-
nosti. Jarní teplý déšť i tajemná vůně smrti. Vše se odehrává ve
veliké vzájemnosti a blízkosti.

6. Ostny – allegro moderato en rytmico. Krize. Nejsme zdaleka tak
dobří. Ubližujeme si. Jsme vyděděni z ostatního světa a mstíme
se za to jeden na druhém. Náš vztah je plý sarkasmů. Ale přesto
hrajeme dál. Nemůžeme se vymotat jeden z druhého a ani to
nechceme. Jsme již příliš vkořeněni jeden v druhém a doufáme
proti vší naději.

7. Chorál – moderato e sostenuto. Katarze. Vztah dospěl k plnosti.
Byl pročištěn časem, bolestí a zkušeností. Budoucnost se stala
přítomností. Nedošlo k odhmotnění, ale k vyrovnání a pocho-
pení. Nemáme tu co činit se stářím, ale se zralostí. Je to poslední
variace na zjevení, po níž už nemůže přijít žádná další. A ještě
něco – vnější svět se stává integrální součástí intimního vztahu,
oni dva výluční se stávají světem a svět jimi. Je to tanec moud-
rosti lásky, je tančen se všemi, kteří žijí totéž peklo, tentýž očis-
tec a tentýž ráj.





DISCUSSIONE pro hoboj a anglický roh /
per oboe e corno inglese (1988)

Liběna Séquardtová – hoboj
Ivan Séquardt – anglický roh

S hudebním skladatelem Karlem Skleničkou jsem se potkala
již v době svých studií na hudební fakultě AMU. Tehdy jsem
byla členkou souboru Pražská dechová harmonie, kterou vedl
Jiří Portych (v té době zároveň dirigent Brixiho akademického
orchestru, jehož členskou základnu kromě hudbymilovných
amatérů tvořili z velké části studenti konzervatoře a AMU, což
byla mimochodem skvělá příležitost pro získávání prvních or-
chestrálních zkušeností). Poprvé jsem se s jeho hudbou setkala
při nastudování skladby z roku 1981 „Legendy pro dechové no-
neto“, kterou právě Pražská dechová harmonie premiérovala.
Během zkoušek jsem se pak i osobně setkala s panem Sklenič-
kou a myslím, že od té doby vzniklo mezi námi jakési hudební
přátelství a vzájemné lidské sympatie, které vyústily v napsání
kompozice věnované mně a mému manželovi Discussione per
oboe e corno inglese. Tomu ovšem předcházela řada setkání
při různých příležitostech, ať už na zkouškách v bytě manželů
Skleničkových či při hudebních produkcích – premiéry soudo-
bých autorů, koncerty AMU, nahrávání pro rozhlas apod.

”



Ráda vzpomínám na interpretaci jeho skladby Musique de
table neboli Hudba k hostině, kterou jsme společně s Giedré
Lukšaité-Mrázkovou a dalšími interprety natočili v plzeňském
rozhlasovém studiu. Mimochodem tato skladba nás natolik
uchvátila, že ji můj manžel zaranžoval pro náš soubor Ars In-
strumentalis Pragensis (vítěze mezinárodní soutěže komorních
souborů v japonské Ósace 1996), se kterým jsme ji provedli
v Rudol�nu na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu.
Discussione per oboe e corno inglese je vtipná skladba, při jejíž
interpretaci se mi vždy vybaví šibalský, až spiklenecký úsměv
pana Skleničky, když nás poslouchal a „navigoval“ při studiu
jeho skladby u něj doma (nenápadně upíjeje nezbytnou lah-
vinku piva – myslím že to bylo tehdy pivo značky Primus).
Bezprostřední inspirací k použití kombinace nástrojů hoboj +
anglický roh byla skladba francouzského skladatele Eugena
Bozzy Pastýři z Provence (duo pro hoboj a anglický roh), kte-
rou jsme s manželem hráli v české premiéře na mém absolvent-
ském koncertě AMU. Pamatuji se, jak po koncertě za mnou při-
šel pan Sklenička, gratuloval mi a zároveň řekl jednu úžasnou
větu, kterou jsem až do té doby na akademické půdě prakticky
neznala: Báječně jsem se bavil!
Kdybych měla shrnout své vzpomínky na pana Karla Skle-
ničku, byla by to vzpomínka na skromného člověka, jemného
a inteligentního muže se smyslem pro humor. Skvělého muzi-
kanta, nesmírně vnímavého hudebníka.

„

Liběna Séquardtová, 2021

Skladba Discussione vznikla v roce 1988, ale byla prvně prove-
dena až o 10 let později. Komponována byla přímo s myšlenkou na
konkrétní interprety a není nám známo, že by ji kdy provedl někdo
jiný než Séquardtovi.



Karel a Helena Skleničkovi v roce premiéry skladby, 1998



Discussione jsou projevem přátelství, jednak k nástroji jmé-
nem hoboj a jeho příbuzným, jednak k mým přátelům, man-
želům Séquardtovým i jejich příbuzným, tedy ke všem hobo-
jistům, mezi nimiž jsem dosud potkal jen tváře ušlechtilé. Ony
diskuse jsou míněny non solo, což překládám ne pouze. Takže
ne pouze mírnost, tanec a útěk. Budiž i to přijato jako báječné
škorpení v tom nejintimnějším slova smyslu.

„

”

Karel Sklenička u příležitosti premiéry skladby, 1998

Zdá se mi, že se mi podařilo zhudebnit partnerský vztah v jeho
plné zralosti.

„”
Karel Sklenička u příležitosti reprízy skladby, 2000





LIDÉ, OTEVŘTE SRDCE (1974)

Edvard Rejthar – přednes

Veronika Vojířová – soprán
Lucie Pěčová – alt
Samuel Škoviera – tenor
David Šlegl – bas

Vojtěch Frei – klavír
Josefína Šišáková – �étny
Miloslava Vítková – perkuse

Když se v roce 1971 stěhovala rodina Skleničkova na Malou Stranu,
pomáhala při tom mladá Hana Zuklínová, t. č. sopranistka farního
sboru kostela U Alžbětinek Na Slupi, který vedl Karel Otruba, zvaný
„Charlie“. Karel Sklenička říkal, že by rád provozoval také zhudeb-
něnou poezii, jenže nemá s kým. Hanča, jak ji oslovovali, dala spo-



jení na kamaráda, ten na dalšího, a tak pomalu vznikl soubor, posléze
pojmenovaný Musica Poetica. Karel Sklenička pro soubor zhudeb-
nil řadu básnických textů převážně 20. století. Výběrem textů a dra-
maturgem byl Karel Palek, nejprve student, posléze vietnamista, za-
městnaný jako topič v kotelně. Palek dokázal mistrně vybírat autory
pro režim přijatelné: Wolkera, Závadu, Nezvala, Ortena a další. Jejich
(nejen raná) poezie nebyla zdaleka tak proletářská, jak ji předkládala
komunistická propaganda. Sem tam se podařilo do repertoáru „pro-
pašovat“ texty Pavla Rejchrta či dalších současných „závadných“ au-
torů. Musica Poetica vystoupila prvně v OKD (Obvodní kulturní dům)
v Karlíně se souborem Divizna, pak už samostatně v Malostranské be-
sedě. Tam je kdosi viděl a doporučil na přehlídku Wolkerův Prostě-
jov, což bylo po přečtení scénáře zamítnuto se slovy: „Tohle si hrajte
v kostele!“ Do Prostějova se nejelo, zato soubor vystupoval mnoho-
krát v Divadle v Nerudovce, než ho komunisté v roce 1980 – stejně
jako mnoho dalších malých scén – zavřeli.

Kromě mladých českých básníků byla v repertoáru souboru Mu-
sica Poetica např. zhudebněná arménská poezie, lidové písně českého
venkova či vánoční koledy, a také dvě vlastní autorská představení
připravená Karlem Šprunkem (a opět s muzikou Karla Skleničky):
Úvod do ženské logiky a Docenti a strašidla. Pro celý dnešní koncert
jsme si vypůjčili název jednoho z poetických pořadů 70. let – Abso-
lutní lilie.

„Lidé, otevřte srdce!“ je závěrečný verš Wolkerovy básně Žebráci
ze sbírky Host do domu. Ale také pořad, který Musica Poetica uvedla
poprvé v březnu 1974 v Malostranské besedě. V dnešním výběru z teh-
dejšího pořadu zaznívají verše i z dalších Wolkerových básní: Poutník
si říká, Matka, Nárožní lucerny, Únorová jitra, Noc, Očista a další.



Karel Sklenička, 1979

Jiří Wolker (1900–1924) byl nejen básník, ale také skaut a na-
daný hudebník – klavírista a houslista. Zhudebnit jeho poezii se proto
zdá být přirozené.

Následující slova napsal Wolker, zdá se, sám o sobě:

Měšťáčtí kritikové volají: Básník má být nad stranami. Má pa-
třit všem! – zapomínajíce, že nikdy tomu tak nebylo. Básník
začne „patřit všem“, až už své boje vyhraje, zemře – a je tak
dlouho mrtev, že nemůže protestovati proti těm všem, kteří
počítajíce s čítankovou slávou jeho jména (ne díla) a se setr-
vačností obecné úcty, beztrestně si podle svého přistřihují jeho
pravdy, jeho myšlenky každý naráží na své kopyto, aby slou-
žily jeho zájmům a zájmečkům, ať jsou již jakékoliv.

„

”



Jiří Wolker, jehož život ukončila ve 24 letech tuberkulóza, psal nejen
poezii, ale také prózu a nesmírné množství dopisů. Na závěr uvádíme
několik ukázek z jeho osobní korespondence.

Práce je tu ohromně mnoho. Celý den od rána (7) do 10 v noci
se sekyrou nebo pilou běháme lesem, a to člověka, práci této
nezvyklého, opravdu hrozně unaví. Tato práce jest snad první
týden, než vystaví se řádně tábor, ale jest přepínána snad pří-
liš. Jsou sice takoví (a to většina), že jakmile se nikdo na ně
nedívá, prací prásknou a chopí se jí, až zase Svojsík pohlédne
na jejich stranu, ale mezi ty patřiti nedovolí mi má povaha. ...
Právě teď jsem jmenován Svojsíkovým zástupcem, což je gra-
dus nejvyšší.

„

”

Z dopisů rodičům ze skautského tábora, léto 1917

... Košík se špinavým prádlem jste dostali? Doufám, že už ano.
Posílám svoje vystoupení z církve. Nemám k tomu zvláště
živelných důvodů, ale činím tak přece po bedlivém uvážení.
Slovo bezvěrec je velmi zmrzačené a nelogické. Nevystupuji
z církve proto, že bych víry neměl, ale proto, že ji mám. Tato
„volná myšlenka“, která operuje podobnými slovesy, zdá se
mi, že co do plytkosti a hulvátství stojí katolické církvi velmi
blízko.

„

”

Tatínkovi z Prahy, 14. února 1921

Moje knížka Host do domu vyjde, jak Vrba mi psal, už v květnu.
Tedy o měsíc dřív, než bylo ujednáno. Sháním teď umělce,
který by mi to vypravil. Zítra půjdu k Arne Novákovi. Má styky
se Zrzavým (náš nejlepší moderní výtvarník) a slíbil mi, že se
u něj za mě přimluví, aby mi udělal obálku, popřípadě úpravu.
Ne-li on, obrátím se na Vlastislava Hofmana.

„

”

Tatínkovi z Prahy, 24. února 1921



S velikou radostí Ti také oznamuji, že Host do domu je úplně
rozebrán. Vydělal tedy na mně p. Beníško čistých 10 000 Kč,
zaplativ mi za knihu 180 Kč.

„”

Tatínkovi z Prahy, 23. února 1922

Těším se nesmírně, že přijedeš na Kopeček. Prosím, vezmi s se-
bou sem nějaké hodinky (studuji-li v lese, nemohu se v čase
orientovat a přicházím vždy pozdě k obědu), dále obálky na
dopisy (obyčejné); včera zde byla nějaká slavnost, na níž mě
přepadl p. řidicí a zdejší pohlaváři, abych prý jim 15. zahrál
na jakémsi hudebním večeru na housle. Odpíral jsem ze všech
svých sil, ale byl to nerovný boj, který končil tím, že mě vzali za
slovo, aniž jsme jim ho dal. Co se týká toho hraní, snad by to
šlo, neboť bychom jim z listu zahráli něco prajednoduchého,
co by nevyžadovalo žádného času ke cvičení. Horší, myslím,
je otázka koncertních náležitostí, které v tomto případě jsou:
černé šaty a housle. Jejich doprava sem a zpět je obtíží největší.
Snad by šlo housle tu nějaké vypůjčiti, ale bylo by to riskantní.
Černé šaty pak v každém případě musel bych mít svoje.

„

”

Mamince ze Svatého Kopečku, 7. srpna 1922



Posílám Ti svůj příspěvek do sborníku – první kapitolu rozdě-
laného románu. Snad se Vám tam bude hodit. Odpusť, že posí-
lám to tak pozdě, – ale dalo mi dosti práce přepisování. Napiš
mi, jak s tím naložíte, – a není-li to trochu dlouhé. ... 15. t. m.
jedu na Sv. Kopeček, kde oddám se výhradně studiu práv. Do
té doby musím sestavit do tisku knihu veršů, dopsat divadlo
a napsat slíbenou pohádku Horovi pro kalendář. Nevyšla v ne-
děli v Rudém právu jedna má jižní básnička? Žel, nemohu to
zde zjistit. Prosil bych Tě, – můžeš-li to zařídit, – dej mi posílat
vždy nedělní Rudé právo. Zaplatím výlohy, až přijedu, neboť
teď jsem úplně bez krejcaru a v situaci skoro zoufalé, neboť
naši mi tu nic nechtějí a nemohou dát.

„

”

Jaroslavu Seifertovi, 8. července 1922

Už druhou noc jsem nezamhouřil oka. Horečka, která mě spa-
luje, a 3-4minutové záchvaty prudkého kašle mi toho nedo-
přejí. Mám také prudké bolesti hlavy a nemohu než pít čaj.
Jsem tím přirozeně zničen úplně. Kde mám brát sílu k naději,
když nemohu učiniti ten nejmenší pohyb, když musejí mě na
posteli obracet. Jsem desetkrát slabší než tehdy, když jsi tu
byla, maminko, a prosím jen osud, aby to vzalo převrat, ať tak či
onak. Jen rychle, rychle, protože přítomná nejistota je hrozná.
Čím však mohu Vás potěšit, je to, že nová sestra je vzácná, že
od ní mnohé nebolí tolik jako od té první, že mi věnuje velikou
péči a spí teď u mě. Na „brzkou a šťastnou“ shledanou nevěřím.
Nám musí postačit, uvidíme-li se.

„

”

Rodičům ze sanatoria v Tatranské Poliance, 8. listopadu 1923



Stručný životopis Karla Skleničky
Karel Sklenička se narodil 17. února 1933 v Praze. Dětství prožil v již-
ních Čechách, kde se učil na housle, klavír a později na varhany. Po
maturitě byl nucen pracovat dva roky jako dělník. Pro svůj nega-
tivní postoj k režimu nebyl přijat na AMU, a tak v roce 1955 absolvo-
val hudební katedru Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze
(prof. Josef Plavec). Skladbu soukromě studoval u prof. Felixe Zrna,
Karla Háby a Pavla Bořkovce.

Již od studentských let se uplatňoval jako skladatel hudby tele-
vizní, �lmové a scénické, kde vytvořil cca 100 titulů. Zde často pů-
sobil jako bezděčný dirigent svých nahrávek. Na těchto skladbách si
ověřoval technické možnosti nástrojů, hlasů a jejich kombinací.

Váhu své tvorby však spatřoval v kompozicích psaných bez za-
kázky nebo ve skladbách inspirovaných vynikajícími interprety. Slo-
žil cca 60 opusů hudby komorní, vokální, vokálně dramatické a sym-
fonické.

Nejvlastnější částí jeho díla je hudba duchovní. Působil jako ak-
tivní varhaník, mnoho děl zkomponoval pro liturgickou potřebu i nad
její rámec.

Skladatel stál většinu života mimo o�ciální skladatelské či státní
organizace – byl jimi ignorován nebo je sám ignoroval.

V roce 1958 se oženil a se svou ženou Helenou měl šest dětí.
Karel Sklenička zemřel 26. března 2001 ve věku 68 let.


