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Družba brněnských bohemlstů s Bratislavou. 
Dne 17. a 18. října 1958 navštívili pracovníci katedry českého jazyka a literatury na 

filosofické fakultě v Brně (pod vedením děkana J . Hrabáka) filosofickou fakultu v Brati
slavě a tamní ústavy slovenské literatury a slovenského jazyka. Cílem zájezdu bylo do
hovořit formy vzájemné spolupráce. 

Setkání literárních vědců i jazykozpytců bylo velmi srdečné a přineslo plodné výsledky. 
Podle domluvy dojde k výměně přednášejících — čtyřikrát do roka přijedou bratislavští 
pracovníci do Brna a brněnští do Bratislavy. Každým rokem vyjde společná publikace, která 
bude obsahovat příspěvky českých i slovenských vědců. Předmětem prohloubeného bádáni 
sc stanou zejména vztahy Cechů a Slováků v 19. století a slovenica v moravském tisku. 
Slováci chystají pro rok 1961 (sto let od smrti P. J . Šafaříka) velký Šafaříkův sborník; 
příspěvky do něho přislíbili také brněnští pracovníci. 

Na poli pedagogickém bude realisována jednak výměna studentů, jednak společné 
exkurse po Moravě nebo Slovensku. Artur Závodský 

Bratislavští romanisté v Brně. 
Bratislavští romanisté navštívili v polovině dubna 1958 románské semináře v Olomouci 

a Praze. Dne 17. dubna zavítali do Brna. Vedoucí katedry s. dr. Pichňa spolu s předná
šejícími s. doc. dr. Huškovou-Flajšhansovou, dr. Vantuchem, dr. Olerínym a dr. Pažitkou 
a čtyřiceti posluchači bratislavské romanistiky byli našimi milými hosty. 

Prohlédli si universitní knihovnu, pracoviště románského semináře, fonetiky a psycho
logie na naší fakultě a družně pobesedovali s brněnskými přednášejícími i posluchači. 

Přínos tohoto zájezdu tkví v navázání osobních styků a vzájemné výměně zkušeností 
pedagogických, badatelských i studijních. Neméně závažná je skutečnost, že návštěva bra
tislavských romanistů pomáhá prohlubovat a posilovat bratrské styky mezi národy Česko
slovenska, jak to krásně vyzvedl s. Pichňa ve svém dopise: „Tento náš zájazd nám ukázal, 
aký dóležitý je osobný styk a bližšie zoznámenie medzi jednotlivými členmi našich katedier 
i medzi Vašimi i našimi poslucháčmi a že bez osobného styku a bližšieho zoznámenia tažko 
si představit úprimné bratské styky a vzťahy medzi Cecbmi a Slovákmi, na ktorých nám 
všetkým tak vefmi záleží, pestovať a prehlbovať ich." 

Pro tyto krásné cíle se brněnští romanisté přičiní, aby v příštím studijním roce Brati
slavským jejich milou návštěvu oplatili. Vladimír Stupka 

Jubileum prof. F. Wollmana. 
Dne 5. května 1958 se dožil sedmdesáti let člen korespondent ČSAV, univ. prof. dr. 

F r a n k W o l l m a n , doktor filologických věd, vedoucí katedry rusistiky a literární vědy 
na filosofické fakultě v Brně. Tohoto významného výročí vzpomněla kulturní obec nejen 
československá, ale i zahraniční. Svědčí o tom články v odborném a denním tisku, relace 
v Čs. rozhlase a četné dopisy a telegramy, které se v tento den .sešly na jubilantově stole. 

Ze Sovětského svazu došly tyto telegramy: za Sovětský komitét slavistů od akademika 
V. V. Vinogradova, profesora V. I. Borkovského, doktora fil. věd, N . I. Tolstého, kandidáta 
fil. věd, A. Robinsona, M . P. Aleksejeva, člena korespondenta akademie věd, profesora 
R. I. Avanesova, doktora f i l věd; z institutu ruské literatury Akademie nauk1 SSSR 
telegram, podepsaný M . P. Aleksejevem; osobní telegram N . I. Tolstého a osobní telegram 
M . P. Aleksejeva. Pozdrav zaslali mj. také univ. prof. A. Schmaus z Mnichova a česko
slovenský vyslanec dr. L. Simovič z Tokia. 

Za československou vědeckou a uměleckou obec vyjádřili písemně úctu k významnému 
dílu Wollmanovu akademik Zd. Nejedlý spolu s členem koř. ČSAV V. Husou jménem 
Slovanského výboru Československa; akademik Fr. Trávníček, rektor brněnské university, 
jménem svým a jménem university; akademik J . Mukařovský; akademik B. Havránek 
jménem svým a jménem pracovníků Vysoké školy ruského jazyka a literatury; rektor 
J A M U L. Kundera; akademik J . Průsek, vedouc! VIII. sekce ČSAV; akademik J . Horák za 
Ustav pro ethnografii a folkloristiku ČSAV; prof. J . Dolanský za Slovanský ústav ČSAV; 
pracovníci Ústavu pro českou literaturu ČSAV; prof. dr. Zd. Vančura se spolupracovníky 
Kabinetu pro moderní filologii ČSAV; pracovníci Ceskoslovensko-sovětského institutu SAV; 
ředitel Ústavu slovenskej literatury SAV I. Kusý jménem pracovníků ústavu; kolektiv 
pracovníků národopisného ústavu SAV; děkan K . Horálek jménem katedry slavistiky filo
logické fakulty K U ; děkan M . Tomčík jménem vědecké rady filosofické fakulty university 
Komenského v Bratislavě; pracovníci katedry archeologie a národopisu filosofické fakulty 
v Bratislavě; Národopisná společnost českoslovanská; Svaz československých spisovatelů; 
M . Zejda, umělecký ředitel Státního divadla v Brně, jménem zaměstnanců divadla; pracov-


