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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



224 Jiné generace, Jiné kulturněJší vrstvy; po jejÍm stovníku poznal jsi, že máš pÍed
sebou pÍedstavitelku odcházejlcího romantismu' ale po jejÍm srdci, po je.Jim cÍiěnÍ,
po jejÍch činech viděl jsi, že jsi se setkal se vzácnfm člověkem, s ušlechtilou čast-
nou duší, které nenÍ stárnuti a piekonánÍ časovfmi prtudy a směry. Slečna Sla.
vinská měla opravdovf smysl uměleckf a starožitnickj a sebrala s nevšední láskou
a pietou Íadu krásnfch a cennÝch věcÍ uméleckfch; měla mimo jiné práce Josefa
i Quidona Mánesa, Ámalie Mánesové, Anton|na Chittussiho, Jutiá Marata, pěkno
porcelány a skla, celj autenticky interiér J. E. Purkyně (v něm klavlr kdysi To.
mášktlv) a j' SbÍrkami svfmi obmyslila zvěčnělá s]ečna i4odern! galerii, Museurn
Ntiprstkouo, Ndrodn! diuadlo, Museum zemské.

t Leo Berg
v chaťIottenburce u Ber]ína zemňel l3. ěervence [l908] ve věku 46 let modernÍ

kritik a essayista německ! Leo Berg. Berg byl z prrlkopníkri modernÍho cÍtěnÍ a na.
zíránÍ v německé literatuŤe, do níž vnesl nejeden podnět myšlenkovf. Jeho ponětl
naturalismu v osmdesátfch letech odchylovalo se značně od běŽného nazíránÍ dog.
maticltého; později propagoval filosofickÝ individualism a byl z prvnÍch, kdož upo-
zornili na vnitŤnl pŤíbuzenství Hebblovo a lbsenovo. Z knih jeho strljtc zdel Der
NaluralÍsmus (části byly pňeloŽeny kdysi v LiterárnÍch listech), Der bebermensch
in der modernen Literatur a sebrané studie a essaye Áus aer zeii _ gegen die Zeit.
Redigoval sbtrku monografiÍ Kulturprobleme der Gegenwart'

f Wolter Leistikow
V Berlíně zenriel 25. července [l908] ve věku 42 let Walter Leistikow, spo]uza.

kladatel berllnské Secese a pŤednÍ z modernÍch krajináf německfch. Leistikow
má pevnou slávu v Německu jako klasick! malÍÍ uŽšÍho i širšlho ok;lI berltnrkého,
Grunewaldu i Marky braniborské; dovedl vidět s vnitňnÍ typičností tesknou SeVero.
německou krajinu písečnou a jezernÍ, piicloněnou modÍe čornfm slunečnlkem svého
typického stromu, borovice. Walter Leistikow byl v mnohém směru typickf re.
presentant modernlho berlinského umělectvÍ, duch ukázněn$ do pÍísné věcnosti,
vytěžujÍcÍ zvolna indukčnÍ skoro pracl všecky své vnitŤní moŽnosti. statečnÝ vo
své zamlklé a oddané rlctě k pňirodě i práci, odvráceny od každé fráze a ttbivj po.
hodlnosti, nepÍItel divadelnÍho pathosu i rozmáchlého siláctvÍ. Z poslední doby
Jeho viděl jsem i motivy krkonošslré, podané nevšedním maliÍskfm zorem i vyra.
zem' na něž se nesnadno zapomÍná. V tetošnl vfstavě berlÍnské Šecese má Slunce
v lese, Tyrolské vrclry v zimě a Jeskyně Catullovy.

Architekt JoseJ Otbrich
zemŤel v Diisse|dorfě 8. srpna [l90B] ve věku 4l let,. olbrich byl rodák opavskf;
studoval na vlderlské akademii u Hasenauera, cestoval a pracoval pak nějakf čas
v atelieru otty Wagnera, hlavně na projektu městské dráhy viderlské. Na podzim
1898 postavil na t, zv, Naschmerktě vyslavnÍ budovu Secese, která byla dtouho

tcrčern trrubého vtipu vÍdeltského. Budova Secese jest sico dllo na dobu svého 226

"'"*" 
i mládÍ svého tvrlrcc velmi zaJímavé, ale ovšem nevykvašené a plné strusek

;;;, .- olbrich sárn pňekonal ji v pozdějšÍm svém vfvoJi velmi rozhodně. R. l899
,."'.'an 

byl o]brich vclkovévodou hessenskfm do Darmstadtu a postaven v čelo

ijo r.oroni" umělecké, která měla Ťešit Íadu moderních architektonickjch i umělecko

."J.v.tovÝct' rtkolr1, a byt tu nadán hmotnfmi prostiedky a možnostmi Jistě zá-

,,iao,'it]oa,,:','"'i a také aŽ sdostatek záviděnfmi mnohfm jeho soudruhem. První

umětccká vÝstava darmstadtská založtla, lze tak iíci, evropskou slávu olbrichovu

a vyncsia Inu spoustu prací i mimo Německo. obchodní drlm Tietz v a vfstavní

sÍĎ a svatcbní věž v Dfisseldorfě Jsou poslednÍ Jeho veliké práce. olbrich byl lnno-

Itostrann1/' ta]ent, měkkÝ, pružnf, vášnivf, sensitivní a vfbojnf duch smělého, ale

bezpcčné}ro vkusu a bohaté, jaksi rlponkovité vynalézavosti. Silou Jeho nebyla tak

zákonná typičnost jako lyrickf dar gracie a vkusu a básnické kouzlo; moderní Ví-

deiiané viděli v něm umělce svého duševnílro klimatu. Neobmezoval se na arclri.

tekťuru, navrhoval i nábytek, koberce, vázy, skla, celé interiéry'

V. A. Jun+, bá'sník a feuilletonista česk!

clovršil 8. srpna [1908] padesátku svého života, kterf měl odvahu Žíti po svém a na
vlastní vrub a kterf vedl mimo vyšlapanou cestu českého literátstvÍ. Vystudovav
gymna-.ium v rodném nrěstě Rychnově nad Kněžnou a filosofii v Praze,-obrátil se
r. 1882 do Ameriky, kde prožil osmnáct let života, roz|itého do širších bÍeh , než
na jaké jsmc u nás zvyklí. Vrátiv se do Čech, učil na obchodní akademii pražské,
později byl redaktorem Času; nyní jest profesorem obchodnÍ akademie v P]zni.
První vcršc své tisknul Jung v Sládkově Lumíru 1877 a v Almanachu Máje t' r.,
první pŤcklady jeho z Lermontova pňinesly Květy t. r' Jung Jest znám širší veiej.
nosti litcrární jako klasickj básnÍk-pŤekladatcl velik$ch epos rusk;/ch a anglic.
kfch, Puškinova Eužena oněgina a Byronova Dona Juana; píeklady Jungovy Jsou
clílenr opravdového básníka, kterf se vžil.vcítil ve svou pŤedlohu, v celou její in-
spiraci, stylovf ráz i všecky vfrazové zvláštnosti a traduje její hodnot,y citové i for.
mové s vášnivou oddaností i vzleíem ducha opravdu tvoŤivého. Méně známy, ač-
koliv ncprávcm, Jsou jeho cestopisné feuilletonnÍ práce Prll roku u carské lríší a Eo.
dina Petra BěIa; Jung jest tu originelnÍ pozorovatel i šťastnÝ vypravovatel Živého,
l,Í.r:bas clrsného slova, člověk sv ch myšlenek i citri, ktcrf i tu jde svou zvláštní
tresšlapanou stczkou' vedlc toho má Jung ještě iadu povÍdek a črt feuilletonnÍch,
posud nescbranfch v knilru, a Ťadu drobnych básnt (posléze tištěnfch v Besedách
Času r. l90l); vjběr z nich Jest dlužen Jung nánr i sobě. Činnost jeho doplĎuje
jcště ňada piekladrl z Wilda, whitmana' Ruskina, Turgeněva a otwayova tragedie
osvobozenÍ Benátek, pak filologické prácc: velik;f Stovník anglicko.českf a Anglická
ntluvnice. Pňítel Jung v, p. Lázůovskf, sděluJc mně, že Jung chystá se k větším
p vodnÍm dílrim li[erárnÍm; buď pňán mu k nim všechen zdar.

Spisouatel Vácslaa Vlček
zcrnŤel rra Královsirjclr Vinolrradeclr dne 17. srpna [1908]ve věku69 let. Poměr náš
k Vlčkovi byi pŤÍliš věcnf a umělecky zásadnÍ, aby mohl blti nějak změněn joho
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