
K R O N I K A

O nut kavé potřebě stylu

Před pokládám, že řada z Vás, řada z nás zažila onen sílící po cit trap nosti: pokud
jsme se oc itli v prostředí a roli, které neznáme a ne mohli jsme se jim naučit. Pokud po
nás byly zcela auto ma ticky požadovány vědo mo sti a doved nosti v našem prostředí
sice ob vyklé, nicméně tak ové, jimž jsme do sud ne dorostli. Kon trola každého slova
a pohybu nás zba vo vala při roze nosti, sa mozřejmo sti bytí: jako by chom kráčeli po
jehlách – v botách vystlaných skel nou va tou. Límeček škrtil, kra vata byla nad míru
utažena, flíčky na čer stvě vy praném obleku pokaždé na vid itelných mís tech. Byli
jsme po tom k ne ro zeznání od lidí, přece však podobni ro botům. Nicméně jsme se ale -
spoň utěšo vali, že v tak ovém případě přece nemůžeme za vyk onané ručit bezezbytku.

Nějak tak mi bylo při mém prvním osob ním set kání s dámou, jež se po sléze měla
stát osob ností ov livňu jící zák ruty (ne jen) mého pro fesního živ ota. Kolegům a svým
blízkým jsem se nik terak ne ta jil po chyb nostmi stran přítom nosti v komisi, jež má po -
su zo vat lit erárněvědné a peda gogické kom pe tence někoho, jehož zás luhy o če skou
lit era turu (a lit erární vědu) dok once řádově převyšují ty mé. Věru s ra do stí jsem při jal
za svoji skutečnost, že kole gové starší, zasloužilejší a moudřejší než já roz hodli o tom, 
že se (pozdější)  p r o  f e  s o r k a  D o  b r a v a  M o l d a n o v á  mohla od půle deva-
desátých let mi nulého století stát čin nou součástí Kate dry bo hemis tiky Peda gogické
fa kulty UJEP v Ústí nad La bem. Po řadu let dok once ve doucí této kate dry. Na dvě ob -
dobí pak děkan kou fa kulty. V součas nosti (vzhle dem k tomu, že se jí dožívá v plné
duševní svěžesti čítající neu tu chající pra covní na sazení, snad mohu poněkud ne -
salónně vyzra dit da tum narození: 12. 5. 1936) stojí paní pro fe sorka v čele dok tor ské-
ho stu dia na naší kat edře.

Za sebe i další, kdož – je- li nám to umožněno – si rádi polevíme v píli a povin nos -
tech, mohu říci, že jsme si takto na sebe upletli věru pěkný, důsažný bič. Neboť jsme 
jí us ta vičně vyzýváni k ak tiv itám pub likačním, gran tovým i těm, které se týkají pro -
fesního růstu a dosažených ti tulů, osob ním přík ladem stejně jako tref nou při pomín -
kou. Na zře teli máme, ko lik toho Do brava Moldanová dokázala ještě předtím, než my
vůbec začali – a že nadávání na poměry bývá někdy om luvou hodně nepřípad nou.

Čímž mimo jiné míním fakt, že D. Moldanová prožívá svá stu dia za doby pos -
tupně um dlévajícího če ského sta lin ismu, že „zlatá léta še desátá” absolvuje jako vý-
konná a in spi ru jící lit erární kri tička (spolu s kole gou Vla dimírem No votným se při-

mlouvám za knižní vydání jejích teh dejších re cenzí), na počátku nor mali začních 70.
let se – jako nes tra nička – do stává do čela akade mického lit erárněvědného žurnálu
„Če ská lit era tura” a v roce 1976 vydává je den ze svých vrcholných lit erárněhis toric-
kých opusů, mono grafii Božena Be nešová. Ten naznačuje, co je jinde výstižně for mu -
lováno takto: „Oblastí jejího od borného zájmu je če ská próza 20. století a lit era tura
psaná ženami.” V ro dové tra dici – práci svého otce (ja zyk ovědce J. Be neše) pok račuje 
vydáním pub lik ace Naše příjmení (1983; 2. vydání 2004).

Nebudu zastírat, že se směrem k polis to pa dové knižní pro dukci le tošní ju bi lantky
oz valy také hlasy kritické. Do cela možná, že šlo o pouhé ne dorozumění. O nepo cho-
pení autorčina záměru. Tedy toho, že jde o práce určené ne jen vy hraněným od borní-
kům, ale také takz vané laické veřejnosti (co spoleh livý průvodce určitými pro blémy
a ob dobími). A ovšem – v neposlední řadě – vy sokošk olským stu dentům, poslu cha-
čům paní pro fe sorky. Odtud také po chází onen jemně di dak ti zu jící tón pub lik ací jako: 
Studie o če ské lit era tuře na pře lomu století (1983), Če ská lit era tura v ob dobí moder-
n ismu (1996), Če ská lit era tura v ob dobí avant gardy (2002), Če ské příběhy (2007),
Če ská lit era tura 1890–1948 (2009) nebo Na písčitých půdách: če ské spi so vatelky na
pře lomu 19. a 20. století (2011). Pub lik ací vděčně přijímaných další gen er ací nově
příchozích bu doucích pedagogů- bohemistů.

A snad si při této příležito sti mohu do vo lit být poněkud osobní: ze sa mo statných
stu dií paní pro fe sorky mi byly nejblíže ty, jež na pře lomu 80. a 90. let XX. století vra-
cely do če ské lit era tury osob nosti a ti tuly druhdy za povězené. Cestu k vlast nímu sebe- 
uvědomění mi tehdy otevřela na konci osm desátých let znovu vy cházející Durychova
menší valdštejn ská trilo gie Rekviem.

Stále více pociťuji potřebu stejně jako ab senci stylu. Tedy toho, co vnějšk ově vy -
jadřuje vnitřní jed notu osob nosti, osob ností. No ble sní sa mozřejmo sti vy jadřování,
chování a jednání. Stylu co výzvy k nápo době nik oli slepé. Za tak ovýmto povzde -
chem si vždycky vzpomenu na naši paní pro fe sorku: jak zastávala a zastává ve doucí
funkce, o čem a jak píše i roz práví, s jakou vskutku no ble sní sa mozřejmo stí pro plou -
vala a pro plouvá nejrůznějšími (často do sti kom plik ovanými) společen skými a kon -
fer enčními jednáními. Snad právě díky tomu nenabraly si v rozbouřených vodách
našeho vy sokého škol ství kate dra ani fa kulta nad míru hořké soli.

Chcete- li raději holá fakta, nahlédněte do pub lik ace Do brava Moldanová: Bib lio -
grafie 1959–2006 (2007). Chcete- li ode mne poslední větu, tady je: Kéž by chom se
směli jed nou takto ohléd nout za dílem vlast ním!

Ivo Harák, Ústí nad Labem
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