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f Frangois Coppée
Dne 23. května Ilg08] zenliel v Paí.íži francouzskf básnÍk a spisovatel FrangoisCoppée, znám!, z pozdějších let svého žir,ota i jako politik (byl jedním z pňedákliklerikátního nacionaljsmu.írancouzského). Coppée -gl aonl;d;y ; j istého vf.znamu v ]étech osmdesátyclr; tehdy nekoketoval s nÍm nikdo ;iny nez Zola sám;Zola, kte$, ve své kritické knize Documents littéraires odpravil celf básnickf ro.mantism francouzsk;y' i jeho opozděnou Íázi Parnas, kterj p.ua.u.ítoeir i na bá.snÍky mnohem vfraznější 

" 
vBtší, než byl Coppée, na Leconta de Lisle nebo Mal.larnréa, vÍtal v Coppéem Jana Kftitele iasniclono naturatismu, preá.r'.ro"e na-snického modernismu, aktuálnÍ poesie velkoměstské. Jest trena aádati trned, že ne.právem; ZoIa se hrubě rnflil: iniciátorem této pÍsně v poesii francotrzské ncni nikdojin1r neŽ romantik Baudelaire v některfch číslech svého cyklrr Tablearrx parisienBa Coppée jest jcn rozňeďovatelem: celou Ťaclu básnÍ z;"t lo-prvntf isotrek (Lo Re-liquaite' 1866; Les Intin-rités, l867; Poěmes modernes, 1869; Promenades et Inté.rieurs, 1873), ostatně umělecky nejccnnějších z clÍta coppéov", po,.,í 

",,"t"l 
narázjako více méně ochočene a pňlzptlsobené baudetairy: z Baude]aira majl celou svouvnitňní i vnější fakturu. no češtiny pňeloŽili r. tssr arietto a Čern} snirn LesHumbles (pod názven 7, ma'éio '"oá1 

" 
.. tsso Ladislav i.."i;;; sbÍrky Pro.menades et Intérieurs a Le Cahier..oug";'těchto dvou knížkách byl v tehdejšÍchIetech horlivě čt,en Coppée mladší generácÍ česk1rch básníkrl, t.i."ítii.r.ov"ta ..r,.everŠe v tehdejšÍm Svě.tozoru. Po vioru Coppéově obÍrali si velkoměstské ncbo so.ciáInl motivy, žánrové kresby, poin{'ované onye.;,,o sociá]n1m sentimentalismem.Silni z nich (Sova) prošli tímto vlivem beze šlioay, .ranr 1xiast..ffi"v něm uto.nuli; neboť CoppÓe nebyl. opravdov1i, mocn;7 a p vodní duch básnickf, kterf rnohlosvěŽovati a zurodr1ovati: byl sám irranyrovaně malichern;í, sanrono'.liv a suchfepigon. Coppée napsal také íadu knih povldkovfch a románovfch a veršovanychhistorickÝch dramat, wesměs vice méně prostÍednlch; daleko většÍ vsak uspecrr neztyto práce vysokého kothurnu mět versávany proverb z Jeho nlladosti Le Passant(1869): ten zaloŽil mu v]astně básnickou poiutaritu, věc těžko pochopitelná' za.hledíš.li se dnes na tuto drobounkou oiváoemr hračku. Později pŤekládal u nász coppéa hodně Ant. Vária; pĚeložil kromě tohoto proverbu (PoutnÍk, l892) i ver-šované povÍdky olivier a Anděl Páně (ve sborníku světové poosie).

I Jonas L. Lie
V Christianii zenrňel l. července Il908] proslulf norskfromanopisec a dramati'(,J'on.as L. Lie, známf 

'i 
u.''á..: pre-trtaot, zer, ne vzaycrty vybÍranfch s kritickouobziravostÍ. Lie nebyl.ani velikf básnÍk, ani vrlrlčI duch uměleckf, ale uŠlechtitfspisovatel, kterf dovedl inspiraci národni sloučiti sc smyslem pro vyvoj západnlclrforem uměleck1rch.r

t Jan Nowopachi

4. čcrvcnce [1908] zemi.el v SlavětÍně u Loun znám1y' krajináň Jan Nowopackf

u . ' o r . u 87 l e t . Nowopa c kÝbÝva l uč i t e l emk r e sb . y v r od i n ě c í s aÍ s ké i vdomech
ir"echtickjcn a proccstoval i<ríŽem kráženr Rakousko, Uhry a ltalii; později stal se

r.u,ioa.n'-"a.i"nktem císaŤské obrazárny vídeřské. Ze svfch cest pĎines1 si praco.

.,iy 
" 

ei'tot'iy, ale jinak chladnf a konvenční krcslÍŤ znaÓnou koÍist pitoreskních

r'Jut kraiinnych; ŇowopackÝ byt spíš po1rlertáŤem než krajináňem v modernínr

.,ny-r".ro"";.r.šudejdezamalebnoulíbivostí,uhlazenoučistotnostÍipovrchovou 
za.

lirn"uo.tr, všude jest spíše dokun-rentárním ilustrátorcm než uměIcem, tvoŤlcítn
,"i""a' 

"'"nitéhoiarakieru 
a hlubšÍ, zákonnější uvědomělosti. Dloulrfm pobytem

' .'''o odcizil se uplně čcskému trměleckénru životu, s nÍmž snažil marně sblížiti

se |osteau léta svého života vfstavou, poňádanou- v Praze r' 1903. Pňes značnou

reklamu, s níž byla tato vfstava inscenována,.nedovedla ovšem jinak zasáhnouti

" 
n'láa..nr náš vyvoj unělácky, kterf rlávno Nowopackélro píedbélrl a jen]už No.

wopackÝ neuměi nic ani dáti, áni napor'ěaěti. cyklus jeho obrazrl z Alp vydal B.

Kočl r. 1904.

Paní R žena Saoboilouá,

vrš| l0' července [1908] čtyĚicet letsvého života, botratélro mnohfmi krásnfmi a vf.

znanrn1y'mi činy umětecxy.mi. Básnickf i kulturnÍ vjznam díla jejího oceřujeme na

.iiném místě.l Žo. ruat.z uvedeny v chronologickém postupu jejÍ práce literárnÍ.

Jsorr to: Ztroskolano2 r.o"'e"l; Piuídkg;2 Na plsčité pt1ilě (romátt); Pfetižen! klasz

(povÍdka); Zamotana uialnal iro'nán1; V oilkhlé tlěť\íně (studie z moravské vesnice);
'tutitenk!],(román); 

Pěšinkami srrÍce (povÍdky); V ftši tulipdnk (veselohra); Pla.

menlJ a plaménltg (román a několik povÍdek); Zahrada irémská (román, jehoŽ prvnÍ

polovina vyšla v lorlsxycli N"et..t'l; rou ig v XVIII. svazečku Žně z literatura

(o rlětcclr a z dětstvÍ); Cernl mgsliucí (povtdky' počÍnají vycházet u l,aichtra).

i JinilŤišha Slauinská
Pňi neštěstí vfstavním ll. července It908] byla usmrcena někdejšÍ herečka Ná.

rodního divadla, slečna Slavinská, dcera spisovatele a pÍekladatele L. z Ritters.

berku a matky Polky. Narodila se ve Lvově r. 1843, po prvé vysto.upila.v' divacllc

ProzatÍmném r. 1863, se scény Národního dívadla odstoupila r. 1892. MladšÍ ge.

nerace neznala jÍ jako umělkyně scénické, ale nikdo z nás, jimŽ bylo dopi.áno se-

tkati sc s ní v životě,'.""po-un. její uŠlechtilé osobnosti, silné víry, kterou byla

proniklá celá JcjÍ lytost, xrásnÓho enihusiasmu jejílro srdce. Zjev slečny Slavinské

vbihal do dnešních onu vysiriztivěIélro, surového blagérstvÍ jako poslední vfběžck
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I - [Viz DuŠc a dílo, 6. vyd. 1950, str. 162 a
2 - [Viz Kritické projevy 3, str. 439 a n.]
3 . [Viz Kritické projevy 4, sír. 259 a n.]
4 - [Viz zde str. 63 a n.]

t . [Viz l{ritické projevy 3, str. 488 a n.

n . l




