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Editorial

V těchto dnech se dožívá devadesátin náš vážený a milý učitel a kolega, pan 
profesor PhDr. Milan Suchomel, CSc. Slavnostní chvíli jsme se my, bývalí stu-
denti, kolegové a přátelé jubilanta, rozhodli připomenout souborem textů, ji-
miž chceme vyjádřit úctu k vědecké práci pana profesora i prostou radost z jeho 
přítomnosti, z jeho neutuchající kritické energie a vnímavého zájmu o všechno 
aktuální a podnětné, co se děje v našem literárním životě.

Jen na okraj tu připomeneme významné body jubilantovy životní cesty: Pan 
profesor Milan Suchomel se narodil 13. července 1928, studoval na filozofické 
fakultě v Brně češtinu a filozofii, zde také – po krátkém působení na mimobr-
něnských středních školách –  roku 1953 začala jeho dráha univerzitního učitele 
a literárního vědce. Roku 1966 dosáhl titulu doktora filozofie, titul kandidáta 
věd o umění získal v roce 1973, roku 1990 byl jmenován docentem. V roce 
1996 se habilitoval a o dva roky později byl jmenován profesorem; v  letech 
1992–1998 stál v čele Ústavu české literatury. Profesor Milan Suchomel je vyni-
kajícím znalcem a přísným kritikem moderní české literatury a kultury, zkuše-
ným editorem, objevným překladatelem německé lyriky, aktivním účastníkem 
vědeckého života doma i v zahraničí; celoživotně věnuje pozornost kulturnímu 
dění svého rodného Brna. 

Vědeckou činnost pana profesora zaměřenou na moderní českou literaturu, 
již příznačně nahlíží interdisciplinárně, s hlubokými znalostmi literární historie 
a teorie, filozofie a estetiky, předkládá zde připojená bibliografie. Ta však dost 
dobře nezachytí občerstvující sílu četby jeho textů a osobních setkání, jež oce-
ňují jeho kolegové a žáci několika generací. 

Milý pane profesore, přejeme Vám hodně zdraví a radosti z práce, která svou 
náročností a ostrostí pohledu formuje kritický pohled nás čtenářů. 

Jménem redakce a autorů tohoto čísla
Hana Bočková

https://doi.org/10.5817/BL2018-1-1

https://doi.org/10.5817/BL2018-1-1



	Prázdná stránka

