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Recenzje
Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská univerzita
v Opavě, Opava 2013 ss. 76
V roce 2010 si kulturní svět připomínal dvousté výročí narození polského skladatele a klavíristy Fryderyka Chopina (1810–1849). Celá řada jubilejních akcí se konala i v Čechách a jedním
z vrcholů byl nepochybně únorový klavírní recitál světově proslulého dirigenta a pianisty Daniela
Barenboima v pražském Rudolfinu, který byl pro nás přítomné diváky a posluchače korunován
nezapomenutelnými osmi přídavky, na něž publikum reagovalo ovacemi ve stoje. Významný rok
2010 byl inspirativní i pro docenta české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské
univerzity v Opavě — Libora Martinka, který v této době zahájil výzkum českých chopinian. Spojení literatury a hudby je opavskému akademikovi jistě velmi blízké, neboť na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval kromě češtiny i hudební výchovu.
Martinkova nová útlá knížka Fryderyk Chopin v české literatuře dokazuje, že nevelký rozsah
může být mnohdy spíše předností odborného spisu, vede totiž v ideálním případě k obsahové kondenzaci a směřování k jádru věci bez nadbytečných digresí a oklik. Nejen opulentní svazky mohou
přinášet bohatství témat, o čemž nás rozsahem skromné Martinkovo nové dílo přesvědčuje.
Úvodem autor monografie zmíní chopinovské výročí a věnuje se skladatelovým návštěvám
Čech a jeho setkáním s českými učiteli a hudebníky. Nastiňuje též rovinu Chopinových milostných
vztahů, jež byly vzhledem ke klavíristovu romantickému naladění velmi podstatné. V kapitole Vztah
hudby a řeči v tvorbě Fryderyka Chopina píše o skladatelově inspiraci baladami Adama Mickiewicze, o romantické imaginaci, melodičnosti a tanečním rytmu Chopinových skladeb. Poukazuje na
komponistovo výhradní zacílení k absolutní hudbě; stranou neponechává ani skutečnost, že skladby
jsou výrazem atmosféry doby a vnitřního stavu skladatele. V kapitole Inspirace osobností a hudbou
Fryderyka Chopina v literárních dílech si Martinek všímá vytváření chopinovské legendy od poloviny 19. století až po současnost zejména v polské literatuře, objeví se zde ale již i zmínka o autorech
českých — tuto pasáž lze považovat za jakýsi předstupeň k analýze chopinian v české literatuře,
přičemž každému z představených děl je dále vyhrazena jedna samostatná kapitola. Postupně tak
čteme Martinkovy interpretace Chopinovských akordů (1967) Oldřicha Zemka, Fryderyka a Marianny (Chopin v Mariánských Lázních) (1961, 1981) Kamila Bednáře, Chopiniany (1976) Josefa
Pávka, Hledání modrého stínu (1979) Jiřího Karena, Již nikdy nedovolím požáru — Już nigdy pożarem mi nie płonąć (2003) Karly Erbové a Růže pro Fryderyka (1993) Vladislava Mareše.  
Téměř každé analyzované umělecké dílo výrazně tematizuje Chopinovy milostné vztahy.
Vděčným literárním námětem je skladatelovo vzplanutí k sedmnáctileté Marii Wodzińské v Marienbadu roku 1836, o němž Libor Martinek píše: „Vztah mladé dvojice zůstal z neznámých příčin,
jejichž podrobný rozbor není naším cílem, nenaplněn“ (s. 13). Na tento vztah ostatně odkazují dva
tituly zde uvedených beletristických děl Kamila Bednáře a Vladislava Mareše. Mnohem známější
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a dlouhodobější epizodu z Chopinova života využila ve svém „cyklu básnických epištol formou
fiktivních milostných dopisů“ (s. 41) Karla Erbová, když se inspirovala korespondencí mezi skladatelem a proslulou francouzskou spisovatelkou George Sand, jež byla několik let Chopinovou životní
družkou. Vztah mezi polským komponistou a studentkou varšavské konzervatoře Konstantinou
Gładkowskou je zahalen spíše tajemstvím, neboť o něm „nemáme mnoho zpráv také proto, že Gładkowská po čase zničila Chopinovy dopisy, ba i jeho portrét, ale do konce života ochraňovala prsten, který jí věnoval“ (s. 24), jak píše Martinek při interpretaci Zemkových Chopinovských akordů,
v nichž se autorův lyrický subjekt táže po osudech slečny Konstantiny.
Autor monografie nás v textu upozorňuje na dva důležité aspekty Chopinova vztahu k ženám:
slovo „milovat“ nemusí u Chopina znamenat jeho milostné vzplanutí (k Delfině Potocké), nýbrž
je „třeba ho chápat jen jako výraz romantické citovosti“ (s. 26). Ono citové romantické naladění
se projevovalo i v tom, že skladatele „vždy přitahovaly ženy, které se vyjímaly svým uměleckým
nadáním, ať už to byla zpěvačka Konstantina Gładkowská, výtvarně i hudebně nadaná Marie Wodzińská, nebo spisovatelka George Sand“ (tamtéž, s. 26). Daleko větší záhadou než Chopinovy
vztahy k ženám zůstává skladatelův postoj k víře, což si Martinek uvědomuje při interpretaci veršů
Pávkovy Chopiniany. I v tomto bodě si je autor monografie vědom tematického přesahování vlastní
práce, přičemž výsledek zkoumání by byl značně nejistý: „Ze skladatelovy dochované korespondence se na to téma nic bližšího nedovídáme. Protikladné soudy vyslovovala i Sand; na jedné straně
psala o Fryderykovu připoutání ke katolické víře, na druhé straně ho obviňovala z ateismu. Většina
očitých svědků skladatelova umírání se shoduje v tom, že se před smrtí vyzpovídal a přijal svátosti.
Nebyl prý nábožensky založený, nechodil do kostela, ale věřil v Boha“ (s. 35).
Přestože se dovídáme zajímavé události z Chopinova života a jejich okolnosti, těžiště Martinkovy práce spočívá v interpretačních kapitolách. Informace, jež autor monografie přináší, přehledně
strukturuje — to nejpodstatnější nalezneme v textu a doplňující údaje, často velmi bohatě zastoupené, v poznámkách pod čarou. Při analýze děl si všímá i datačních nepřesností, a to je zejména
v případě literatury faktu nikoliv bezvýznamný počin. Martinek prokazuje erudici při zkoumání
formální výstavby básnických textů (rozebírá jejich metrum, věnuje se rytmu, přičemž mu jistě
pomáhá i jeho hudební vzdělání), kterou je schopen vidět v souvislostech s jejich sémantickou stránkou. Popisuje kompoziční výstavbu, odhaluje metaforičnost, dokáže v rámci jednoho díla (J. Karen: Hledání modrého tónu) rozpoznat kvalitativní výkyvy. Kulturně-historické souvislosti nejsou
rozhodně upozaděny, naopak představují integrální součást analyzovaných textů, jež nezapomíná
řadit do kontextu české literatury. Objevují se zde nicméně i četné odkazy ke kontextu světovému.
Pozitivní skutečností je fakt, že autor monografie díky svému komparativnímu naturelu nezabředává
jen do úzkého kontextuálního rámce české kultury. Tak například při exemplifikaci hudebního zpracování lidových balad (k níž mu dala podnět Chopinova inspirace Mickiewiczovou sbírkou Balady a romance) neuvádí jen Fibichovo zhudebnění Erbenových balad ze sbírky Kytice, ale rovněž
příklady raně romantických skladatelů Franze Schuberta či Carla Loeweho. Text svých kapitol
Martinek prokládá i hojnými citáty — pokud je použije v interpretačních partech (nejvíce tak činí
v případě díla Karly Erbové, když se odvolává na postřehy literárních kritiků Vladimíra Novotného
a Ivo Haráka), nenahrazují mu ovšem vlastní soudy, nýbrž jsou použity funkčně jako doprovodný
dialog k jeho ucelenému hodnocení. Nadto i zde vidí autorčino dílo v souvislostech, když ho zařazuje do kontextu druhé vlny „tzv. poezie květňáků […], tedy k autorkám typu Vlasty Dvořáčkové
a Jany Štroblové, s níž Erbovou spojuje stále systematičtější příklon ke stylu nenápadné a nevtíravé
filozofické rozpravy“ (s. 42–43).
Závěrem Libor Martínek stručně shrnuje své studijní a interpretační poznatky, samozřejmě
včetně ohlasu chopinovské tematiky v Čechách. Uvádí, že mnohá bibliofilsky vydaná díla by si
zasloužila „reprezentativnější vydání ve větším nákladu a s paralelním polským překladem“ (s. 52).
S výjimkou Zemkových Chopinovských akordů kladně hodnotí i jejich úroveň. V Ediční poznámce autor monografie dodává, že kresby s chopinovskou tematikou pocházejí od opavského rodáka
Osvalda Klappera. Nutno říci, že v  knize kresby působí jako příjemné a mnohdy vtipné odlehčení
jednotlivých kapitol, jež od sebe oddělují.
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Martinkova kniha Fryderyk Chopin v české literatuře si rozhodně zaslouží odpovídající pozornost již jen proto, že spojuje hudební tematiku s literární, což v dnešní době až přílišné specializace
v rámci humanitních věd rozhodně zaujme a potěší bez ohledu na nesporné odborné kvality této
práce. V roce 2013 si připomínáme 200 let od narození dvou hudebních velikánů, slavných skladatelů operní hudby — Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho. Bylo by velmi příjemné zjistit, že se
chystají hudebně-literární monografie tematizující jejich velká a světově renomovaná díla. V těchto
případech by se něco takového nabízelo o to více, že vztah mezi rovinou slovní (v dramatickém
textu libreta) a její hudební zpívanou realizací skýtá v žánru opery bohaté možnosti k analýzám
různých typů a forem.
Pavel Horký

Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів
іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012, ss. 203.
Рецензований посібник — частина комплексу навчальних видань для вивчення української мови як іноземної. Його створення зумовлене необхідністю пошуку нових шляхів і засобів комплексного ознайомлення іноземних студентів з українською мовою і культурою. Таким
чином, рецензована книжка доповнює новостворюване покоління підручників для вивчення
української мови як іноземної.
Посібник складається із 16 уроків і списку використаної літератури. Дібраний автором
літературний матеріал широко віддзеркалює програму навчання з української літератури першої половини 19 ст. (від Івана Котляревського до Тараса Шевченка), є різноаспектним за
змістом, різноманітним за жанрами, цінним у соціокультурному плані і розвивальним для
іноземних студентів. До кожного уроку автором залучено інформацію біографічного або літературознавчого змісту, що є необхідним не лише для контекстного сприйняття й прочитання
твору, але також для можливо повного ознайомлення іноземців з історією вибраного періоду
української літератури.
Структура посібника чітка: біографічним відомостям про авторів або літературознавчим
матеріалам передують лексичні вправи (з’ясування значення невідомих слів за словником,
добирання антонімів і синонімів до поданих слів, з’ясування значення словосполучень, ознайомлення з фразеологізмами та їхнім значенням) та вправи спрямовані на використання
знань з морфології та словотвору української мови (відмінювання різних частин мови, утворення різних граматичних форм слова, визначення суфіксів у словах тощо); після введення
біографічних даних та короткого огляду творчості авторів також передбаченні вправи для
засвоєння отриманих знань, м. ін. завдання спрямовані на розвиток різних видів мовленнєвої
діяльності студентів (укладання речень з поданими словами, відповіді на запитання до тексту,
переказ біографії письменників). На особливе схвалення заслуговує те, що посібник забезпечує розвиток уміння виділяти в тексті незнайомі слова та різними способами з’ясовувати їх
значення, напр., виконання окремих вправ адресує студента до лінгвістичних словників. На
основі текстів автором розроблено також ряд завдань, виконання яких сприятиме розумінню
не лише фактичного змісту прочитаного, а й головної думки тексту, причиново-наслідкових
зв’язків між висвітленими в ньому подіями та явищами (напр., добирання логічного продовження речень). Представлені в посібнику поетичні твори або короткі перекази змісту прозових творів також супроводжуються схожим комплексом різноманітних вправ. Таким чином,
посібник впорядковує знання учнів, закріплюючи їх у численних вправах. Добре, що завданням кожного типу передує вичерпна інструкція щодо їхнього виконання.
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