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ZPRÁVY

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 nauk 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; pracov1
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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

