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Jubileusz Profesor Dobravy Moldanovej

Dobrava Moldanová.
Dobrava. Dobra.
Dobrava to imiê znane w �wiecie s³owiañskim od czasów najdawniejszych. Imiê

szczególne dla blisko zaprzyja�nionych pañstw Czech i Polski. Imiê, które w czasach
konstytuowania siê pañstwowo�ci polskiej mia³o wielkie znaczenie. Czeska ksiê¿ni-
czka Dobrava, po�lubiona Mieszkowi I, w ocenie ówczesnego �wiata przynios³a do
Polski dobro na wielu p³aszczyznach: w wymiarze politycznym, chrze�cijañskim,
spo³ecznym � dziêki niej m³ode pañstwo polskie zrobi³o pierwszy krok, by staæ siê
czê�ci¹ ówczesnej cywilizacji europejskiej. W �wiadomo�ci Polaków od �redniowie-
cza do czasów wspó³czesnych zosta³ utrwalony obraz postaci z Czech, która przy-
nios³a dobro, by³a to Dobrava.

Dobrava. Dobra.
Podstaw¹ utworzenia imieniaDobrava sta³ siê przymiotnik dobry (nie jak siê my-

lnie s¹dzi, ¿e: czes. dub; pol. D¹b) (por. Machek 1997, s. 122�123) � odnotowany
i jednocze�nie zrozumia³y w ca³ym �wiecie s³owiañskim. Zasad¹, wed³ug której po-
wstawa³y imiona, by³o najczê�ciej zastosowanie rdzenia przymiotnika oznaczaj¹cego
nazwy cech. Najczê�ciej w celu utworzenia nazwy rodzaju ¿eñskiego by³o wówczas
dodawanie do rdzenia sufiksu �ava. Tym sposobem powsta³y imiona ¿eñskie od przy-
miotników: svatý � Svatava; tichý � Tichava; ¾ubý (= nczes. libý,milý) � Lubava. Tak
te¿ powsta³o imiê Dobrava � dobrý.

Dobrava. Dobra.
Dobrava Moldanová jest wierna imieniu, którym obdarzyli J¹ Rodzice. Jak ma³o

kto, ma Ona �wiadomo�æ (prze)znaczenia imion � wychowa³a siê bowiemw rodzinie,
gdzie tradycje szacunku do znaczenia s³ów wyp³ywa³y nie tylko z postawy czeskiego
patriotyzmu, ale tak¿e z g³êbokiego zrozumienia i rozwiniêtej �wiadomo�ci jêzykoz-
nawczej. Jej pierwszym nauczycielem jêzyka by³ bowiem Jej Ojciec � Josef Bene�,
bohemista, germanista, specjalista w onomastyce. Wspólnie z Ojcem Dobrava
Moldanová wyda³a s³owniczek Na�e pøíjmení (1984).

Jednak zanim do tego dosz³o, Dobrava Moldanová rozpoczê³a filologiczn¹ pod-
ró¿ edukacyjn¹. Bêd¹c �wiadom¹ Córk¹ s³owiañskiej rodziny podjê³a studia na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku: filologia czeska,
polska i literaturoznawstwo, które ukoñczy³a z wyró¿nieniem w roku 1959. W tym
te¿ roku objê³a stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Czeskiej Czechos³owac-

kiej Akademii Nauk i pracowa³a tam a¿ do roku 1991. Nastêpnie zosta³a pracowni-
kiem naukowym Katedry Bohemistyki Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Ústí nad
£ab¹, na którym wyk³ada do dzi�.

W roku 1969 Dobrava Moldanová uzyska³a stopieñ naukowy doktora na podsta-
wie pracy Fráòa �rámek: Tìlo. Rozbor. W roku 1977 z³o¿y³a pracê Boûena Bene�ová,
któr¹ mog³a obroniæ dopiero w roku 1984 i tym samym zyskaæ godno�æ �kandydata
nauk� (CSc.). Nastêpnie w 1991 roku z³o¿y³a monografiê Èeská próza na pøelomu
století, na podstawie której uzyska³a habilitacjê.W roku 1993 zosta³a mianowana pro-
fesorem literatury czeskiej w Katedrze Bohemistyki Uniwersytetu J. E. Purkyniego
w Ústí nad £ab¹.

Dobrava. Dobra.
Dobrava Moldanová jest tytanem pracy. Wyniki swoich badañ opublikowa³a w

kilkumonografiach, przytoczmy chocia¿ niektóre z nich:Èeská literatura doby avan-
tgardy (1918�1945) (2002), Na�e pøíjmení. Slovník èeských pøíjmení (wydanie roz-
szerzone, 2004), Èeské pøíbìhy. Soubor studií vìnovaných venkovské, historické
a psychologické próze (2007). Dobrava Moldanová znana jest te¿ z tego, ¿e chêtnie
wspó³pracuje w zespole � potrafi zainspirowaæ, wskazaæ mo¿liwe rozwi¹zania
i wspieraæ w d¹¿eniu do celu. Jako wynik prac zespo³owych z udzia³emDobravyMo-
ldanowej mo¿na wskazaæ tak istotne opracowania dla czeskiej literatury, jak Slovník
èeských spisovatelù (1964), Lexikon èeské literatury I (1985), Slovník èeských
spisovatelù 1970�1981 (1985), Rozumìt literatuøe I. Interpretace základních dìl
èeské literatury (1986), Poetika èeské meziváleèné literatury. Promìny ûánru (1987),
Slovník èeských spisovatelù od roku 1945 I (1995), Základní pojmy z textologie
(1999).

Wa¿ne w dorobku Dobravy Moldanowej s¹ tak¿e prace powsta³e w ramach
wspó³pracy z miêdzynarodowym �rodowiskiem naukowym:AHistory of Central Eu-
ropean Women�s Writing (London 2001) � rozdzia³: Czech Women Writers from the
National Revival to the Fin de Siecle; A Dictionary of American Family Names vol.
1-3 (New York 2003) � rozdzia³: Czech Family Names.

Prace te s³u¿¹ i s³u¿yæ bêd¹ jeszcze wiele lat adeptom bohemistyki w poznawaniu
meandrów czeskiej literatury.

Dobrava. Dobra.
Dobrava Moldanová zawsze wiedzia³a jak bardzo wa¿n¹ jest umiejêtno�æ odczy-

tywania i interpretacji trendów pojawiaj¹cych siê w aktualnej twórczo�ci literackiej.
Nale¿y Ona do grupy ekspertów umiej¹cych wskazaæ i odczytaæ te trendy, z których
powsta³y dominanty literatury czeskiej �wiadcz¹ce o jej wyj¹tkowo�ci na tle innych
literatur. Swoimi spostrze¿eniami Dobrava Moldanová dzieli³a siê na ³amach czaso-
pism, z którymi wspó³pracowa³a: �Kvìten�, �Èeská literatura�, �Host do domu�,
�Plamen�, �Tváø�, �Se�ity pro mladou literaturu�, �Se�ity pro literaturu a diskusi�,
�Host�, �Literární mìsièník�. Da³a siê wówczas poznaæ nie tylko jako wytrawny ba-
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dacz historii literatury, ale tak¿e jako wybitny krytyk literacki � �nejbrilantnìj�í
kritièka své generace� (cyt. za: Debická 2001, s. 177).

Jej potrzeba �bycia na bie¿¹co� z literatur¹ by³a tak¿e realizowana poprzez syste-
matyczne prace redakcyjne czasopism: �Èeská literatura�, �Se�ity pro mladou litera-
turu�, �Se�ity pro literaturu a diskusi�, �Bohemistyka�.

Dobrava. Dobra.
DobravaMoldanová jest znana jako dobra organizatorka wielu przedsiêwziêæ na-

ukowych. Od roku 1994wspólnie z prof.Mari¹ Èechov¹ organizuje na Uniwersytecie
J. E. Purkynìgo lingwistyczno-literackie konferencje naukowe, które maj¹ ju¿ w
�wiecie bohemistycznym swoj¹ renomê. Co dwa lata bohemi�ci czescy i zagraniczni
spotykaj¹ siê w Ústí nad £ab¹, aby dyskutowaæ o jêzyku i literaturze, wymieniaæ siê
do�wiadczeniami, znale�æ inspiracjê do dalszych badañ. Wszystko to jest mo¿liwe
dziêki doskona³ym organizatorkom, prof. prof. Moldanovej i Czechovej, które dbaj¹
o ¿yczliw¹ atmosferê i strawê nie tylko dla ducha.

Dobrava Moldanová zosta³a pierwszym w historii usteckiego uniwersytetu dzie-
kanem wydzia³u; ponadto jest cz³onkini¹ Stowarzyszenia Pisarzy, Pen Clubu, Stowa-
rzyszenia Franza Kafki, Literackiego Towarzystwa Naukowego.

Dobrava. Dobra.
Dokonania Dobravy Moldanowej dla rozwoju bohemistyki s¹ nie do przecenie-

nia. Jednak to, co jest najistotniejsze to to, ¿e Jubilatka jest Wspania³ym Cz³owie-
kiem. To nie tylko profesorka, redaktorka, krytyk literacki, autorka wielu prac, ale
przede wszystkim matka, ¿ona, przyjació³ka i Nauczyciel. Nauczyciel przez wielkie
�N�.

Nauczyciel, który uczy dawanym przyk³adem; Nauczyciel, który nie liczy siê
z czasem, poniewa¿ dla Nauczyciela z pasj¹ wa¿ne jest jego dzie³o; Nauczyciel, który
wys³ucha i zainspiruje do dalszych przemy�leñ � samodzielnych przemy�leñ;
Nauczyciel, który s³u¿y ludziom; Nauczyciel, który ma szerokie spojrzenie kon-
tekstowe.

DobravaMoldanová studiowa³a literaturê polsk¹ i ju¿ od tamtych czasów darzy³a
polskich bohemistów wielk¹ sympati¹. Jest dla wielu wielk¹ inspiracj¹. Mieczys³aw
Balowski na ³amach naszego pisma (Balowski 2006, s. 157�158) napisa³ o tym, jak
podj¹³ siê badañ porównawczych nad twórczo�ci¹ J. Ortena i K. K. Baczyñskiego,
zainspirowany spostrze¿eniami DobravyMoldanovej. Pisz¹ca te s³owa, zainspirowa-
na artyku³em Dobravy Moldanowej o A. Jirásku i H. Sienkiewiczu (por. Moldanová
2002), podjê³a badania nad twórczo�ci¹ obu pisarzy, które zaowocowa³y monografi¹
Konceptualizacja nazw barw w »Krzy¿akach« Henryka Sienkiewicza i »Proti v�em«
Alojzego Jiráska (Ostrava 2006). Te prace to tak¿e efekt styczno�ci z naukowymi spo-
strze¿eniami Dobravy Moldanowej.

Praca Nauczyciela bowiem przechodzi i trwa w kolejnych generacjach.
Dobrava. Dobra.

Ponad tysi¹c lat temu przyby³a do Polski ksiê¿niczka Dobrava. Przynios³a ze sob¹
dobro. I tak ju¿ zosta³o.

Szanownej Pani Profesor Dobrawie Moldanowej w roku Jej Jubileuszu ¿yczymy
wszystkiego, co najlepsze. Wielu lat w zdrowiu i rado�ci, mnóstwa energii, satysfa-
kcji w ka¿dym aspekcie ¿ycia.

Dziêkujemy za wiedzê, któr¹ Pani Profesor przekaza³a, ale bêdziemy niezmiernie
wdziêczni za nastêpne inspiracje. Jest nam Pani potrzebna, Pani Profesor!

Anna Zura, Wroc³aw
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