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níci odbočky Slovanského ústavu v Brně; pracovníci Ústavu pro jazyk český, pobočka
Brno; pracovníci seminářů a kateder filosofické fakulty brněnské university, a mnozí další.
Dne 5. května 1958 byl ve slavnostně vyzdobené aule filosofické fakulty brněnské uni
versity uspořádán na počest sedmdesátin Franka Wollmana večer, kterého se zúčastnili
nejen přednášející a posluchači fakulty, nýbrž i bývalí Wollmanovi žáci a zástupci organisací, institucí a vysokých škol z celé republiky. Zahájil jej děkan filosofické fakulty
univ. prof. dr. J . Hrabák, který vzpomněl záslužného působení prof. Wollmana na filoso
fické fakultě v Brně. O jubilantově životě a díle proslovil zasvěcenou přednášku doo. dr.
A. Závodský. Vyzvedl a zhodnotil nejen Wollmanovo dílo vědecké a umělecké, ale zdů
raznil též jubilantovu osobni statečnost a energii, jeho dlouholetou činnost učitelskou (na
Moravě i na Slovensku) i rozsáhlou práci organisační.
Na večeru pozdravili jubilanta a odevzdali mu upomínkové dary: za závodní organisaci
KSC na filosofické fakultě v Brně promluvil dr. J . Četl; za odborovou organisaci dr.
J . Češka; za CSM posluchačka J . Poláková; za VIII. sekci ČSAV univ. prof. V . Machek;
za Slovanský ústav ČSAV a filologickou fakultu K U univ. prof. J . Kurz; za J A M U děkan
divadelní fakulty doc. Ant. Kurs; za Slovanský ústav, pobočku Brno, univ. prof. J . Macůrek; za Sovětský institut v Bratislavě T. Ivanovová; za filosofickou fakultu v Bratislavě
univ. prof. M . Pišút; za Vysokou školu pedagogickou v Olomouci děkan V. Křístek; za
Vyšší školu pedagogickou v Opavě proděkan AI. Sivek; za Svaz československých spiso
vatelů básník K . Kapoun; za Ustav slovenskej literatury v Bratislavě zástupce ředitele
dr. K . RoSenbaum.
Po pozdravných projevech byly prof. F. Wollmanovi odevzdány květinové a věcné
dary (obrazy, v knihu vyvázané fotokopie jeho dramatu Fridland aj.) od zaměstnanců
fakulty, slovanského semináře a katedry rusistiky a literární vědy. '
K slavnostní náladě večera přispěl i kulturní program. V . Kudělka přednesl verše
F. Wollmana „Ulitý" v zázemí a Na Radhošti a J . Nedbalova, E . Krejčová a V. Kudělka
zarecitovali Zpěv moře z Wollmanova dramatu Člun na moři. S. Přibáňová zazpívala za
klavírního doprovodu H . Stonavské některé z Janáčkových Moravských písní a některé
z Písní v národním tónu od Ant. Dvořáka. R. Pečman s H . Stonavskou přednesli Sonatinu
pro housle a klavír od B. Martinů.
Na závěr slavnostního večera promluvil jubilant. Vzpomněl svého učitelského působení
v Brně v minulých letech, zamyslil se nad některými stránkami svého díla a poděkoval
řečníkům, účinkujícím i přítomným.
Vlastimil Válek
Veřejné přednášky o literatuře.
Odb. asistent dr. Vladimír Stupka promluvil 12. února 1958 na Jazykové škole v Brně
o francouzské milostné poesii.
Odb. asistentka dr. Jessi$ Kocmanová přednesla 6. března 1958 pro Krajský ústav pro
další vzdělávání učitelů přednášku na thema „Soudobá anglická literatura".
Doc. dr. Otakar Novák přednášel 13. března 1958 ve Společnosti pro šíření politických
a vědeckých znalostí na thema „K stému výročí Baudelairových Květů zla".
Odb. asistent dr. Karel Krejčí proslovil 13. března .1958 v Československé společnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí přednášku „Významné plody ústních literatur",
doplněnou ukázkami.
Doc. dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, uvedl 17. března 1958 ve Veverské Bitýšce
besedu o Petru Bezručovi projevem o básníkově životě a díle.
Odb. asistent dr. Karel Krejčí přednášel 20. března 1958 v Československé společnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí o romantismu v Německu.
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová proslovila 22. března 1958 pro závodní klub
Státního jazykového ústavu v Brně přednášku „Soudobá anglická literatura".
Doc. dr. Karel Stěpaník měl 27. března 1958 pro Československou společnost pro šíření
politických a vědeckých znalostí přednášku „Angličtí romantikové".
Odb. asistent dr. Karel Krejčí přednášel 27. března 1958 pro Krajský ústav pro další
vzdělávání učitelů (pro učitele němčináře) na thema „B. Tráven — Leben und Werk".
Asistentka Dana Kšicová promluvila 27. března 1958 dvakrát o Maximu Gorkém pro
K V SCSP.
Odb. asistentka dr. Marie Koutná proslovila 28. března 1958 přednášku na thema
„Korolenko — jeden z učitelů M . Gorkého" v odbočce SCSP na filosofické fakultě v Brně.
Odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát filol. věd, uspořádal 28. března 1958 pro
K V SCSP přednášku o ruských realistech. Touž přednášku konal i 7. dubna 1958.
Doc. dr. Otakar Novák přednášel 3. dubna 1958 ve Společnosti pro šíření politických
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a vědeckých znalosti v rámci cyklu přednášek v lidové universitě o francouzských ro
manticích.
Odb. asistent dr. Dušan Jeřábek, kandidát filol. věd, promluvil 14. dubna 1958 v Cs.
rozhlase k 150. výročí narození Fr. Matouše Klácela.
Odb. asistent dr. Karel Krejčí uspořádal 15. dubna 1958 v Jazykovém ústavě v Brně
přednášku „Milostná poesie německá I".
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová promluvila 16. dubna 1958 v Gottwaldově o kul
turních otázkách v dnešní Anglii (pořádala Československá společnost pro šíření politických
a vědeckých znalostí).
Doc. dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, přednášel 17. dubna 1958 pro lidovou
universitu na thema „Realismus a jeho problémy".
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová pronesla 17. dubna 1958 v Gottwaldově pro
Československou společnost pro šířeni politických a vědeckých znalostí přednášku o sou
dobé anglické literatuře.
Asistent Milan Suchomel řídil 24. dubna 1958 v Brně besedu o dramatě Taková láska
od Pavla Kohouta. Besedu pořádal universitní výbor CSM v Brně.
Odb. asistent dr. Dušan Jeřábek, kandidát filol. věd, promluvil 5, května 1958 v Cs.
rozhlase o životě a díle prof. Franka Wollmana.
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová přednášela 7. května 1958 v brněnské odbočce
Kruhu moderních filologů na thema „K Thompsonově soudu o básnickém díle Williama
Morriso".
Doc. dr. Alois Gregor proslovil 10. května 1958 na poradě musejních pracovníků v Ostravě
přednášku o významu vlastivědy pro Ostravsko a Slezsko.
Odb. asistent dr. Dušan Jeřábek, kandidát filol. věd, promluvil 10. května 1958 do Cs.
rozhlasu o knize Jiřího Levého „České theorie překladu".
Doc. dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, přednášel 11. května 1958 v Divákách
při příležitosti ustavení Sdružení přátel díla bratří Mrštíků o životě a díle Aloise a Viléma
Mrštíkú.
Odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát filol. věd, proslovil 15. května 1958 pro
Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí přednášku o ruských realistech.
Doc. dr. Otakar Novák přednášel 22. května 1958 v Ústavě pro další vzdělávání učitelů
v Brně na thema „Le Jeune Romain Rolland á la lumiěre de documents inédits".
Doc. dr. Arťur Závodský, kandidát filol. věd, promluvil 22. května 1958 pro lidovou
universitu na thema „Naturalismus a impresionismus".
Odb. asistent dr. Vladimír Stupka proslovil 5. června 1958 pro lidovou universitu před
nášku Surrealismus a poetismus.
Doc. dr. Karel Stěpaník připravil program a uvedl večer milostné poesie anglické, který
pořádal 17. června 1958 závodní výbor Jazykové školy v Brně.
Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, pronesl 6. července 1958 v Bystřici pod Hostý
nem slavnostní projev k 100. výročí narozeni Františka Táborského.
Doc. dr. Alois Gregor přednesl 6. července 1958 v Bystřici pod Hostýnem osobni vzpo
mínky ha Františka Táborského.
Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, spolu s odb. asistentem dr. Milanem Kopeckým
připravili pro Československý rozhlas tyto půlhodinové relace: 16. června 1958 o české
duchovní písni; 17. června 1958 o Janu Žižkovi a jeho tradici v staré české literatuře;
18. června 1958 o kronikářství 16. století; 14. července 1958 o renesančním dramatu,
15. července 1958 o pobělohorském dramatu; 16. července 1958 o naukové literatuře
16. století.
Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, natočil 16. července 1958 pro Československý
rozhlas půlhodinovou relaci o jesuitské reakci a satirách proti jesuitům.
Doc. dr. Alois Gregor pronesl dne 27. července 1958 v Bystřici nad Pernštejnem před
nášku o životě a díle Gustava Pflegra-Moravského.
Ve dnech 1.—10. září 1958 zúčastnili se IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě
z literárních historiků filosofické fakulty v Brně prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd,
doc, dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, a odb. asistent Jaroslav Burian, kandidát
filol. věd. Prof. Josef Hrabák přednesl přednášku na thema Problémy směny literaturnych
napravlenij v dřevních slavjanskich literaturách (6. září 1958) a zúčastnil se diskuse o re
ferátu prof. Bielfeldta Svjaz češskoj i nemeckoj literatur XIII v. (5. záři 1958). Pracoval,vedle společných zasedáni, v sekci s thematikou literárněvědnou, v podsekci pro historii
starých slovanských literatur, a zúčastnil se jednoho zasedání podsekce lidové slovesnosti.
Doc. Artur Závodský přednášel (5. září) na thema Ke vzájemnému vztahu lidové a knižní
slovesnosti — zvláště u Petra Bezruce. Pracoval, vedle společných zasedání, v sekci
s thematikou literárněvědnou a v podsekci lidové slovesnosti.
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Prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, zhodnotil 1. října 1958 v Domě umění na
večeru 70. narozenin akademika Františka Trávnička a 65. narozenin spisovatele Čestmíra
Jeřábka význam akademika Františka Trávníčka pro brněnský a moravský kulturní život.
Doc. dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, promluvil 4. října 1958 v Československém
rozhlase o IV. mezinárodním sjezdu slavistů v Moskvě.
Doc. dr. Otakar Novák proslovil 13. října 1958 v Kruhu moderních filologů při ČSAV
v Praze přednášku K problematice Guy de Maupassanta.
Odb. asistentka dr. Jessie Kocmanová přednášela 22. října 1958 v závodním klubu
jazykové školy v Brně na thema Doris Lessingová a význam její tvorby; 30. října 1958
v Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů na thema Metodika používání poesie
a verše při vyučování angličtině; 2. prosince 1958 v Československém rozhlasu na thema
John Milton and the Czech Tradition; 3. prosince 1958 pro závodní klub jazykové školy
v Brně na thema Christmas and New Year Customs in England.
Univ. prof. dr. Josef Hrabák, doktor filol. věd, proslovil od 3. do 10. prosince 1958
na filologické fakultě leningradské university Cyklus čtyř přednášek: O českém jambu,
O lidovosti české literatury v době předhusitské, 0 verši renesančního dramatu, O české
literatuře pobělohorské.
Doc. dr. Artur Závodský, kandidát filol. věd, přednášel 8. prosince učitelskému sboru
jedenáctileté střední školy v Brně, Antonínská ulice, o IV. mezinárodním sjezdu slavistů
v Moskvě.
Asistent Milan Suchomel přednášel 10. prosince 1958 v Brně o současné české próze
pro Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Odb. asistent dr. Milan Kopecký přednášel 14. prosince 1958 v Borači-Podoli u Tiš
nova o životě a literárním díle Josefa Uhra u příležitosti padesátého výročí jeho smrti.
Sestavil Vlastimil Válek

