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Na poslednl feuilleton p. Sezimrlv v ,,Rad. listech.. z5. 1|. neodpovídám. Není

v totn smyslu a rozunlu,rozebírati tuto motanici 1ží a urážek,_ a pak, i kdybych

to učinil a vyvrátil je, v pÍÍštím člsle sepiede tento gentleman pásmo novlÍch . . .

Na tento druh nekonečné zábavy s p. Sezimou nemám však ani dost častr, ani '- dost

nevkusu.
Chtěl jsem prlvodně vyvrátiti Jen list, kterif poslal p. Sezima ,,Rozlrledrlrn..

clo č. 6' a v němž si náš gamin nasadil morální masku.

Neměla.li by však z toho vyjít zase pouhá slovni tahanice, chtěl.li bych sku-

tečně vyvrátit a usvědčit pokrytcc a lháic, mohlo by se to státi Jen ciLáty z listtl'

které rnně pan Sezima psával.
1. Vystavil prf jsem veŤejnému posniěc}ru naše pfdtelstul ve feuilletoně ,,Časď.

ze |7,8' iviz zcte na str. 232], vylíčiv je prf zcela faleŠně pro svr1j {tčel. NuŽe, mohu

tlokázat ' ti.t,r p. Sezimovfch, že Jsem si vsdl ve feuilletoně onotn ženerosně, Žc

jseur naopak L\člI ue prospěch p. Sezim u, o němž Jsem psal jako o nrilém hostu, talen-

tovaném literátovi a nrilérn společnÍku literárnÍm. Z listrl p. Sezimovjch jest

patrno, že p. Sezima cítil se v našern ponrěrl pfijimajícím a zauázangm žákem
(užívá sám toho slova) - vztah, kterj' jsem ženerosně p. Sezinrovi vrlbec daroval.
jehoŽ jsem se ani slovem nedotknul, jehož Jsem se nedovolával.

2. VyčItá.li mi p. Sezima, že vyuŽíval jsem vždy naug soupefouy, rrrolru doká.

zaíi z lisirl p. Sezirnovfch,že strategické ptdng na unauě soupefouěstauěI jsemne jd,

nlbrž p. seiima' P1ány tyto osnoval v kampani naŠl proti p. Karáskovi v létě 1900

a rlával mi v tom směru zcela bezohletlné radg, jic};'Ž jsem neužil.

3 .vy tÝká- l imněp.Sez imavtémŽl i s lépo lemickgÍerorapohoršuje . l i senad
někter$mi mlmi pťiltrlmi ugrazg polemickgmi o lrp. KaráSkovi a Neumannovi, mohu

z listrl dokázati, že se tu dopouštÍ p. Sezirna nelhoršlho pokrgteclut' Nejen že mánr

listy, v nichž uznává velikf a zásadní dosah ušech rrrfclr polemik (s pp. Sládkem'

not'áctem, Šimáčkem a j.a j.), a radostně je pŤij1má, ale mám i fadu listrl, kde

uŽlvá o pp.Karáskovi a Neumannovi vfraz daleko pŤíkÍejších neŽ jakjclr jsem

užil kdy já - vÝrazťr pf imo brutdlnlch - a kde vfrazy ty mně pÍímo sugeruje, kde

se nejen stotožťruje zcela s mfm stanoviskem, njbrž dává k poti.ení odprlrc rady
pflmo rnacchíauelistické, jichŽ jscm nepŤijal a nesleclova] pres Své tehdejší rozčilení

a rozhoŤčenÍ.
Abych nebyl nucen uŽííi této zbraně pro lnne trapné a p' Sezimu nanejv$š

pokoíujícl, pfečetl jsem ta která mÍsta z listrl p. Sezinrovfch pp. Kuěerovi a Jirán-

kovi a poprosil jsern Jich, aby vyhledali p. Sezimu, upamatovali jej na bliŽší okol-

nosti oněch tlob a požádali jej za odvolánÍ poslednIch dvou bodri. Pánové sešli sc

skuteěně s p. Sezimou 1l. t' m.; p. Sezima vyžádal si lhrltu 24 horlin na rozmyšlenou,
rračeŽ 12. t. m' odvolati odmÍtnul.

Mám nyní volnost' usvědčiti 1l' Sczilnu citovánílrr z jeho listtl.
PŤesto toho nečiním: diuadlo bglo bg pftliš trapné.

Užiju však listr} p. Sezimovjch ve svém sporu s p. E. Sokolom-Elgartem a picd.

ložÍm !e čestnému smírěÍmu soudu, kterjln nrá b$ti pÍe tato l.oŠena.

Za tínr učelem seznámil jserrr s nimi Již své důvěrníky pp. Cyrikt Duška
a dra Fr' X. I,ejfouského.

V Praze 18. t l .  1904

EmiI GaIlé

Slavn;f mistr nancyjsky Emil Gallé zemíel23. záŤí t. r'. v rocltréttr svém městě,
z něhoŽ učinil stňedisko obrody uměnÍ aplikovanfch, ,,uměnÍ života a krbu.., jak
Ělkají Francouzi: byl nejen sám kouzelnfm tvtlrcem, ale i neunavn m organisá.
torem, duchem, kterf inspiroval a družil a nabádal, _ duchem, kterj netajií svfch
objev . Byla to veliká duŠe, kíerá sc clrvěla vibracemi života a světla a sdělovala
je jinfm. Narodíl se r. 1846 synem umělce-hrnčííe v Nancy, v městě, které má
krásn1/ uměleckf charakter a bohatou uměleckou tradici od XVI I. a xvI II. století.
Duch velikfch umětcri Clauda Lorraina, Jeana Lamoura, Lolliera a Moreaua chvějc
se nad hlavním městem lotrinskfm, které bylo v XVIII' stoletÍ sítllem královny
]líarie Leszciriské a z něhož nikdy nevyprchala Jasná, teplá záŤe rokoka, jeho vkus,
jeho logika, jelro kouzlo. od xIv. stoleti byl Nancy sírllem uměni sklenáiského
a pŤivedl to daleko v tomto odvětví, zvláště v XVII. a xvlII. věku' Jako umělec-
sklenái'poěal pracovati Gallé r. 1856 a navazoval tu na lokáInÍ tradici. Žalostně
ovŠeIn pokleslou v posledních dobáclr: povznesl ji v$še neŽ stála kdy pňed tim
a posvětil ji ve svfch dílech duchem a obrazností velikého a bohatého dekoratéra,
básníka hmoty a kouzelníka vzácného vkusu. V obrodné snahy jeho měli vliv
zvláště Japonci, kteÍl jej utvrdili v pÍesvědčeni, že se musí držeti dekorace pŤlsně
pňírodní. Studoval uIněnÍ kolorace s rreumdlévajÍcí zvíilavostÍ. Svět rost]in a ne.
t.ostt) byl í1š|, z l|Ž se ne navtrě učil. Jeho vázy Inají cosi z krásy a kouzla dralro-
kanrtl: majÍ jich koloristickf oheii a žár, odstÍněnost i transparentnost. HoÍí miho.
tavou zelenl chrysoberylrl nebo chrysolitrl, jiné stňíbil se leskem cymofanrl, svítí
ntodfÍ tyrkysú, nrŽí mléčností opálri' Kouzelná záŤe a plachost rruance piipomíná
jindy jaspisy' acháty a onyxy. Nebylo tajemství, jehož by nebyl odlouclil této ňÍši
neunavnf duch Gallérlv, stále se učlci, stále nespokojenf, stále hledajÍci a bádající.
Dosáhl efektrl kouzelně krásnfch, podobností se sněhem, mlhou a deštěm. Dover]l
zachytiti každf prchavf dojen pÍírodnÍ, kterf molrl b;y'ti pÍerresen v hmotnou
l'ormu. V cthernfch formách dovedl poclat něco ze života ovzduší, subtilní nálady
pĚlrodrrí: talr mrakrl, prrlzračnost zelenjch vln moŤskfctr, kadcňnaté větve pod.
moÍsk ch rostlin, paprsky vycházejíctho měsíce' rez podzimnÍlro listí, zmítaného
větrem, tajemnf soumrak hlubokfch lesnÍclr samot' Lze tvrditi o Galléovi. že roz-
šíÍil rresmirně pole svého uměnÍ i za sklenáĎe muranské a ěeské; nejen že rozvinul
procesy posud užívané, objevil i procesy zcela nové a užil jicli se subtilností a gracií
tlucha opravclu uměleckého, básnicky sensitivního. SIáva jelro datuje se teprve
oct vfstavy světové r. 1889, kde budila obdiv jeho ki.išťálová nádoba, iridujícÍ bledě
rťtŽově. Na vfstavě r.l900 stál již jako nlistr lraIrcorrzské dekorace, vysok; povzne.
šenf nad ostatní tvorbu, král své zomě, s nÍmž soupeí.il v zlatnictví Ján Lalique a snad
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