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(3)QUOD ERAT IN VOTIS...
Majísvé osudy dí
la umě lecká i vě decká . Vždycky dojí
má vidě ti jako torso veliké dí
lo,
které se svým způ sobem pokusilo shrnouti a zformovati rozsá hlou lá tku, rozsá hlou
vě cně i časově , avšak je tu značný rozdí
l, jde-li o umě nínebo o vě du. V umě ní
, i když
v ně m ani moment časový neztrá cívá hy, přece předevší
m zá ležína silné intuici, která
se v pravý čas zmocnísvé ho předmě tu; ve vě dě však, ve shodě s velikými požadavky
časovými, které uklá dá prá ce pří
pravná při sebrá ní
, ově řeníi kritické m proniknutí
potřebné lá tky, ke zdaru, k zá mě rné mu dokoná nídí
la, je vždy potřebíčasu, je otá zka
časová při všem přirozené m významu tvů rčígeniality činitelem nezbytným. Je to vidě ti i
v oboru vě decké m, jenž svou povahou je umě nínejblí
že, v historii.
V historii české má me toho zají
mavé doklady, positivníi negativní
. V první
m smy(4)slu je tu pří
pad Palacké ho, kde s požehnaným vě kem bylo v pří
činné m spojeníi
dokoná níživotnídí
la, ne-li v mezí
ch pů vodní
ch, přece v mí
ře podstatné , vystihují
cí
hlavníúmysly tvů rcovy. Ani v pří
padech další
ch, které ještě úzce souvisís tradicemi
vě ku „otce ná roda“, v Tomkově a Sedlá čkově , výslední
ho dojmu z jejich dí
la neruší
, že
nenízcela dokončeno, že posledníkameny obdivuhodné stavby chybí
: i tu přes tento
nedostatek pomohl dlouhý neúnavným pracovní
ků m, aby zemřeli s myšlenkou, že jejich
dí
lo v podstatě hotovo. V době posledníz mladšíjiž generace historické , která již ná leží
samostatné české universitě , dostalo se Lub. Niederlovi ště stí
, že mu kromě jiných
nezbytných podmí
nek a okolnostínechybě lo ani potřebné ho času k splně níveliké ho
plá nu „Slovanských starožitností
“. Je to zjev, který se v jeho generaci v tomto rozsahu
již nemě l opakovati.
Než česká historie má již i mezi předchů dci Niederlovými pří
pady, které mohou
posloužiti k ilustraci zjevu opačné ho, kde se nedostavilo veliké synthetické dí
lo, třebas
k tomu nechybě lo nejen zá kladní
ch pod-(5)mí
nek nadá nía pracovníenergie, nýbrž ani
času, delší
ho vě ku. Sem patříhned prvníprofesor české historie na nové české
universitě , Kalousek: po první
m, vskutku imposantní
m úspě chu mlá dí„Č eským stá tní
m
prá vem“ celý ostatek jeho života mí
řil k vlastní
mu své mu cí
li vě decké mu, k napsá ní
dě jin selské ho stavu v Č echá ch a nahromadil k nim ohromné množstvílá tky všeho
druhu, jehož zlomek, vydaný ve třech svazcí
ch „Archivu české ho“, udivuje ší
ří i
hloubkou zá jmu badatelské ho, ale autor před zpracová ní
m samým resignoval,
spokojuje se pouhou skizzou svých výsledků . Ani talent schopností tak ryze
synthetických, jako byl Rezek, při všísvé odvaze a pracovníenergii nepřekročil při
ně kolika svých mladší
ch pokusech hranic počá tků , byť úctyhodných, a také poslední
,
nejší
řeji již rozpracovaný jeho podnik, pokračová nív Zapově „Č eskomoravské kronice“,
zů stal jen rozsá hlým fragmentem, zatí
m co pohyblivý a rozbí
havý duch autorů v byl již
vá ben jinam. A Goll? To byl již duch, jenž při všem své m výsostné m geniu historické m
byl celou svou povahou dalek velikých plá nů synthetických,(6)i když ve své „Jednotě
bratrské v XV. století
“ i v „Č echá ch a Prusí
ch“ podal skvě lé uká zky historické ho umě ní
synthetické ho. Č eho by byl mohl dosá hnouti i v mě ří
tku širší
m, kdyby byl svou živnou a
zví
davou všestrannost chtě l a dovedl připoutati k literá rní
mu dí
lu široké ho programu,
ukazujíjeho mistrovské universitnípředná šky o dě jiná ch zá padoevropských, jimž ve
své m pedagogické m zá palu obě toval tolik času i prá ce, ale které zů staly svou ústní
formou omezeny jen na kruh jeho posluchačů .
Goll ve své m odklonu od veliké synthesy byl prá vě charakteristickým představitelem
své doby, která se již nejen jinde, nýbrž i u ná s svým positivistickým zá jmem i sklonem
ke kritické analysi podstatně lišila od obrozenecké ho romantismu, jenž dří
ve vychá zel
vstří
c velikým koncepcí
m historickým a umožňoval je, pří
mo si jich žá daje, aby vyhově l
svým tužbá m i praktickým potřebá m; jim prá vě dí
la rá zu „Dě jin“ Palacké ho i Kalouskova

„Č eské ho stá tní
ho prá va“ přichá zela tak vhod. Pokud se tedy nový gollovský
požadavek, aplikovati modernímethody historické ho bá dá nína čes-(7)kou minulost,
obracel k době starší
, již dří
ve zpracované předevší
m od Palacké ho, ačkoli nebylo by
sprá vno vylučovati ani u Golla při všem jeho zá jmu medievalistické m živý interes o
dobu nově jší– heslem jeho, které u jeho žá ků nabylo takové vá hy, byla nikoli nová
synthesa, nýbrž revise badá nístarší
ho. A toto heslo mě lo zvlá ště podně tný význam u
Novotné ho, rozhodně vě tšínež u kohokoli z jeho vrstevní
ků , kteříse v duchu Gollově
obrá tili k studiu české historie.
Novotný sice vlastně hned od svých počá tků mě l na mysli program širšípovahy,
dě jiny české ho husitství
, takže by tu bylo možno mluviti o plá nu dí
la synthetické ho,
avšak toto jak ve své pů vodní
, zúžené podobě , tak i v pozdě jšíformě , rozší
řené na celý
český vývoj historický, mě lo v duchu gollovské ho požadavku revise předevší
m rá z
analyticko-kritický, jdouc od počá tku za ideá lem dí
la celkové ho, založené ho kromě
vyčerpá vají
cíznalosti všíliteratury i na vlastní
m pozná nípramenné m. To ovšem byl
předpoklad dalekosá hlý, v ně mž se již skrývalo nebezpečíztroskotá ní
, i když tvů rce
plá nu v stří
zlivé úvaze sil jednotlivcových (8)nemí
nil celé dí
lo podniknouti sá m, nýbrž
s pomocíně kolika spolupracovní
ků , přes to však si sá m při tom uklá daje úkol olbří
mí
,
rovnobě žný s vě tšíčá stí„Dě jin“ Palacké ho. A bylo tí
m hů ře, že Novotný, nejen podle
celé povahy dí
la i pří
pravných k ně mu prací
, nýbrž i podle své povahy vlastníi způ sobu
prá ce, mohl k literá rnírealisaci své ho plá nu přistoupiti pomě rně pozdě , takže otá zka,
bude-li mu k tomu od života dopřá no i dosti času, stá vala se zá hy tí
živou. Č teme-li
pozdě ji, již daleko v dí
le zahá jené m, r. 1924 u pří
ležitosti vzpomí
nek ne Emlera, stesk
Novotné ho: „A člově k si tak nerad přizná vá , že stá rne, ba že jest již stá r“ – vidí
me již na
jeho čele stí
n starostlivé předtuchy o osud jeho dí
la, předtuchy, která se, bohužel, mě la
splniti dří
ve, nežli Novotný tušil, pů sobí
c, že jeho „Č eské dě jiny“ zů staly torsem, byť i
mohutným, jež je znamení
m jedné z nejvě tší
ch tragedií našeho nové ho života
vě decké ho.
Stojí
me-li před tí
mto smutným monumentem, jež i ve své fragmentá rnosti zů stá vá
velikým, nehynoucí
m dí
lem české historiografie i ná rodníkultury, tá žeme se prá (9)vem, kdo byl jeho tvů rce, jaká byla jeho osobnost i cesta, kterou k ně mu došel, a
jsme tí
m ví
ce pohnuti, vidouce, jak osud nešťastné ho historika, předčasně kleslé ho na
své strastné cestě , v lecčems odpoví
dá našim pomě rů m a jak je proto pří
mo
pří
značným kusem našeho ná rodní
ho vývoje v poslednídobě .
Sledová nígenese tohoto moderní
ho historika, historika zvlá ště doby husitské , se
předevší
m zastavíu podvě domých kořenů existence, rostoucí
ch z kraje i rodu jeho
předků , i když bude opatrno v hodnocenítě chto tajemných a tě žko určitelných vlivů .
Přece však je alespoň zají
mavo, uvá ží
-li se, že se při pů vodu tohoto, po výtce
ná boženské ho historika spojilo Tá borsko, odkud, ze Stupčic, pochá zel jeho otec, i
moravský, kdysi tak silně bratrský zá pad, kde se (5. IX. 1869) v Ivančicí
ch, v rodišti
Blahoslavově , Novotný narodil a odkud, z Bystřice nad Pernštejnem, pochá zela i jeho
matka, z rodiny kdysi bratrské . Tyto reformačníreflexy v jeho rodinné m ovzdušímě ly
ovšem jen rá z mlhavých vzpomí
nek, s nimiž se již dobře shodly katolické zná mosti i
styky jeho (10)otce učitele, pří
tele Kuldova, styky, mají
císvou stopu i v jeho literá rní
činnosti. A v podstatě nebylo ani jinak v nové m pů sobišti, kam se jeho otec, po
rozličných šikaná ch se strany ně mecké , r. 1873 přestě hoval, v Č eských Budě jovicí
ch.
Zde také za mlá díNovotné ho nebylo rozporů mezi českým hnutí
m ná rodní
m, zvolna
se k svým prá vů m probí
její
cí
m, a kruhy cí
rkevní
mi: zde prá vě smrt biskupa Jirsí
ka
(1883), v skvě lé m typu spojují
cí
ho kně ze i ná rodovce, avšak již bez oně ch pří
krých
tónů , jaké se v pomě ru k husitské minulosti, a v tom i k Husovi samé mu, ozývaly
v sušilovské m prostředímoravské m – byla jední
m z nejmohutně jší
ch dojmů mlá dí
Novotné ho. I nenídivu, že se v tomto okolívzmohl v Novotné m živý smysl ná boženský,

rys v jeho pokolenídosti vzá cný, jenž se pak u ně ho i po rozličných ná valech a krisí
ch
skepse udržel ve své theistické formě až do konce, i s tí
m pozoruhodným doprovodem
každodennítiché modlitby večerní
, v její
mž rozjí
má níNovotný obnovoval svů j pří
mý a
vřelý vztah k bohu.
Jestliže s tí
mto rysem, jako výplod rodin-(11)né ho i krajinné ho prostředí
, je spojeno
po vzoru Jirsí
kově i čilé ná rodnísebevě domí
, jež pro trapné staršízkušenosti otcovy,
obrá žejí
císe stá le i v budě jovické domá cnosti, nabývalo i zvlá štní
ho rá zu časným
odporem proti stá tníslužbě – současně s tí
m se brzo vyví
jelo i Novotné ho zá liby
v historii, vzně cované jak výklady otcovými a hojnou četbou (mezi jiným zvlá ště Zapovy
Kroniky ), tak duchem mí
sta, mocnými dojmy, jimiž na hochů v smysl historický pů sobily
historické pamá tky i vzpomí
nky Budě jovic samých i jejich okolí
, z ně hož bychom se tu
snad mohli domýšleti vlivné sugesce blí
zké ho Trocnova. V tom smě ru pak podle jeho
vlastní
ho přizná nínaň pů sobila i výchova gymnasijní
, ne sice ještě na gymnasiu nižší
m,
zato však na vyšší
m, kde vdě čně vzpomí
ná vlivu prof. Jana Machá čka, ačkoli o té mž
učiteli s jiné strany slyší
me úsudek ne prá vě lichotivý.
Povahově bych tu ještě připomenul rysy, které majísvů j význam i pro dalšíjeho život,
soukromíi vě decký, jeho plachou zdrželivost navenek, vysvě tlitelnou u chudé ho synka
učitelské ho, zvlá ště za stá lé ži-(12)vých vzpomí
nek na pří
koříotcova, i vrozenou
mě kkou citlivost, posilovanou jen dojmy mlá dímezi pě ti starší
mi sestrami. Jinak po otci,
znamenité m zpě vá ku i hudební
kovi, kromě zá liby ve zpě vu i hudbě , které byly až do
konce jeho životníradostí
, mě l Novotný nejen přirozenou veselou ná ladu, projevují
císe
svými jasnými zá svity zvlá ště v kruhu dů vě rně jší
m, ne bez živé ho smyslu pro ironii,
nýbrž i rys tvrdší
, pevné lpě nína své m přesvě dčení
, pří
buzné jihočeské mu paličá ctví
.
Přechod na studia universitnív Praze, v bouřlivý ten kvas na universitě i v životě
veřejné m, s dozvuky sporů rukopisných i s novými zá pletkami, v nichž se krystalisovaly
nové smě ry a strany politické , vyvedl Novotné ho z klidné ho až dotud zá vě tří
venkovské ho mě sta gymnasijní
ho a podrobil ho všelijakým krisí
m, o nichž však, jakož i
o jeho pozdě jší
m životě vů bec, pokud se neobrá žív jeho spisech, ví
me zatí
m mé ně ,
než bychom si přá li. I Novotný prošel vzně tlivým prostředí
m Masarykových a
pochopitelně již tehdy v lecčems podlehl neodolatelné sugesci přitažlivé pro mlá dež
(13)osobnosti mnohostranné ho filosofa, s ní
mž se setkati znamenalo octnouti se ve ví
ru
všech otá zek dobu znepokojují
cí
ch. Přece však se ještě tehdy Masarykovcem a
realistou nestal. Přirozená ná lada mlá díi osobnístyky, mezi nimi i zná most s Fr.
Tomá škem a s Ant. Hajnem, jej tehdy spí
še klonily ke smě rů m radiká lní
m, ač již tehdy,
jako pozdě ji, jeho účast na životě veřejné m byla spí
še účastí sympatisují
cí
ho
pozorovatele nežli činné ho a pří
mo zúčastně né ho praktika. Ovšem ani on se zcela
nevymkl praktickým dů sledků m, ke kterým se tehdejšímlá dež cí
tila vá zá na svými
ideá ly a svou oposicíproti generací
m starší
m. Jako dří
ve, na gymnasiu, veršoval ve
stopá ch Šolcových a Há lkových a v beletrii nepochybně vidě l svou budoucnost, tak
potom, ani ne jako filosof, jako spí
še v letech další
ch, spojených ještě úzce se studii
universitní
mi, psal radiká lní člá nky žurnalistické , kritiky obou vlá dnoucí
ch stran
politických, staročeské i mladočeské , psal o povinnostech inteligence, jí
ti mezi lid a
praktikovati tu hesla drobné prá ce. Než to byly jen pomí
jivé allury: pro Novotné ho bylo
již brzo (14)po vstupu na fakultu filosofickou, na historii, jasno, že jeho dalšíčinnost
pů jde jinou cestou, že to bude prá ce odborné ho historika za psací
m stolkem,
v knihovná ch a archivech. A byl to předevší
m vliv Gollů v, jenž jej cele zaujal, pří
mo
pohltil a dalšícestu mu uká zal.
Z tě chto vzrušených let byl Goll jeho nejvě tšía nejvlivně jšízkušeností
; jinímohli
pů sobiti naň v tomto neb onom smyslu, ale Goll se dotkl celé jeho bytosti, jak
v předná šká ch a cvičení
ch seminá rní
ch, tak i pozdě ji, ve styku soukromé m, když
Novotný, zů stá vaje i dá le v Praze, nejprve ně kolik let jako spolupracovní
k Tomků v, pak

i rok (1895-1896) jako suplent na gymnasiu v Křemencové ulici, zů stá val i Gollovi
blí
zko, zvlá ště při vydá vá nínově založené ho „Č eské ho časopisu historické ho“, kde
odchod druhé ho redaktora Rezka r. 1896 do Ví
dně mí
ru jeho účasti na prá ci redakční
jen zvýšil. Novotný byl vlivem Gollovým tak prodchnut, že byl mezi ostatní
mi jeho žá ky
Gollovcem po výtce nejen ve formá ch vně jší
ch, svým vystupová ní
m, spá dem hlasu i
uží
vá ní
m jednotlivých obratů slovných, (15)nýbrž i způ sobem myšlení
, a když začal
psá ti, i způ sobem literá rní
ho výrazu. I k jiným profesorů m pojal úctu i lá sku – kromě
Rezka, jenž si ho oblí
bil, tuší
m, i jeho vlivem spolupracovnické ho pomě ru k Tomkovi,
v ně mž byl jeho ná slední
kem, platilo to zvlá ště o Emlerovi, u ně hož nejen v jeho
cvičení
ch seminá rní
ch, nýbrž v i soukromé m styku v mě stské m archivu se Novotný
dokonale vycvičil v paleografii a v diplomatice – ale Goll se stal jeho hlavní
m vzorem,
k ně muž úctu, jako k učiteli, neztratil, ani když se s ní
m osobně rozešel; i nedlouho před
smrtí
, když dokončoval úpravu své posledníknihy do tisku, která svými podně ty mu
Golla znovu tak oživovala, „Historické spisy Petra z Mladoňovic“, osvě dčil to svým
vě nová ní
m, s ní
mž mů žeme z plné ho srdce souhlasiti všichni, kdo jsme prošli školou
Gollovou: „ Pamá tce Jaroslava Golla, mistra historické kritiky a nezapomenutelné ho
učitele.“ Skoro o 30 let dří
ve, již r. 1905, najdeme podobnou dedikaci v čele vydá ní
překladu „Kroniky Zbraslavské “, vyjadřují
cíve formě prostší
, pouhým „W. W. Tomkovi“,
úctu k jiné mu učiteli, v ně mž (16)dlouhý úzký styk naučil Novotné ho vidě ti vedle
znamenité ho historika i pozoruhodné ho člově ka. Vě nová níto, z doby tě žkých pro
Novotné ho let, je zají
mavé prá vě svým momentem časovým. Ozývalo-li se v ně m prá vě
proto, přes jeho má lomluvnost, svým způ sobem vřelé citové naladě níNovotné ho
k Tomkovi, zatí
m co tehdy vlivem okolností
, o nichž se hned stane zmí
nka, v pomě ru ke
Gollovi nastá valo ochlazení
, přes to ukazuje pozdnívě nová níz r. 1932, jak úcta ke
Gollovi-učiteli byla u Novotné ho silná , opravdu nezapomenutelná .
Mí
ti takové ho učitele poklá dal Novotný za veliký dar života, a nadě je, že mu bude
dopřá no, aby vstoupil na mí
sto vedle ně ho v „Č asopise“ jako spolupracovní
k ve smyslu
ještě plně jší
m a krá sně jší
m, než tomu bylo v pří
padě Tomkově , kde přece jen podle
povahy činnosti Novotné ho, spí
še jen sbě ratelské a pořá dací
, i podle rozdí
lu vě ku byla
mezi obě ma historiky vě tšídistance, byla jední
m z první
ch vě deckých snů Novotné ho,
který se však nemě l splniti. Novotný se mě l přesvě dčiti, že tento úsmě v ště stí
, jí
mž se
mu tento dosavadníjeho pomě r (17)k Mistrovi zdá l býti, neznamená ještě , že je sá m
dí
tě tem ště stí
: poznal brzo, že za vše, čeho se mu v životě dostane, bude muset draze
platiti. Když došlo k tomu, aby se rozhodlo o ná stupnictví po Rezkovi v redakci
„Č asopisu“ (1898), zví
tě zil mladšídruh Novotné ho, Pekař, jako již dří
ve (1896), když
bylo v Mě stské m archivu vypsá no mí
sto adjunkta a když se tak Novotné mu otví
rala
nadě je, že s mí
stem tí
m v milé m jemu od let archivu otví
rá se mu zá roveň i vyhlí
dka na
ná stupnictvíjednou po nemé ně milé m archivá ři Emlerovi, byla před Novotným dá na
přednost Jos. Teigovi.
Na středníškolu, na niž perspektiva se již Novotné mu zdá la ne vá bnou sice, ale
nezbytnou možností
, sice jí
ti nemusil, ale Novotný se nenadá l, že toto vyhnutíbude mu
znamenati 12 let tvrdé služebnosti v archivu mí
stodržitelské m, a to po šest let jako
pouhé ho konceptní
ho praktikanta a teprve pak jako koncipisty II. tří
dy: Novotný sice
konečně dosá hl, že mu byla r. 1902 jako docentovi od ministerstva prominuta dotavadní
překá žka jeho postupu, praktická (18)zkouška archivní
, avšak toho ani potom dosí
ci
nemohl, aby nabyl pro sebe a pro svou vlastníprá ci ví
ce volnosti pod sprá vou
nedů vě řivé ho a žá rlivé ho ředitele Köpla, znemožňují
cí
ho svým úřední
ků m všecko
využitíarchivní
ho bohatství
, jemu svě řené ho. A jestliže Novotný vě řil, že mu docentura
(od r. 1898), ne sice hned, přece však brzo, pomů že z jeho tě žké ho jha, zklamal se
znovu, neboť v tehdejší
ch pomě rech, za nepří
znivé vlá dy k českým požadavků m
universitní
m, kdy profesor české historie nemě l seminá ře ani nebyl zkušební
m
komisařem, byla docentura pro české dě jiny – a k té musil Novotný sá hnouti, ježto již

rok před ní
m Pekař byl potvrzen za docenta pro dě jiny rakouské a tak jiné eventuality
nebylo – vedlejšíkolejí
, na ní
ž bylo tě žko se dostati kupředu. Ná vrh z r. 1904, aby byl
jmenová n profesorem mimořá dným, jenom způ sobil, že mu byl udě len titul (r. 1905);
teprve když Kalousek odešel do pense, tato profesura titulá rní
, za ní
ž ovšem musil
Novotný sloužiti v archivu dá le, konečně se r. 1908 změ nila v mimořá dnou profesuru
skutečnou, a Novotný mohl archiv opustiti, (19)aby se úplně vě noval činnosti universitní
a vlastníprá ci vě decké .
Hořkosti s tí
m vší
m spojené , zatí
m co jeho kolegové , kteříse habilitovali na jiných
oborech pozdě ji než on, mě li postup rychlejší
, vná šela kromě ně kterých jiných vě cíi
nové ochlazenív jeho pomě t ke Gollovi, takže se uvolnil i jeho vztah k „Č asopisu“, kde
v letech 1904-1907 neníod ně ho žá dné ho pří
spě vku, a že ani v jubilejní
m Sborní
ku
Gollově r. 1906 jeho jmé no mezi přispě vateli nenajdeme. K tomu se vztahujíslova
v biograficky významné m listu Gollově z 19. srpna 1906 K. Kroftovi (v Č Č H. 1932. 106):
„Moji žá ci si vě tšinou zvykli na to, že jsem se pro ně o všecko staral, a když se ně kdy
ně co nepodařilo, jejich nespokojenost se obracela proti mně osobně – nehledě k jistým
rivalitá m, které se dostavily. To vše je pochopitelné a pohlí
ží
m teď již na to klidně ji. Tí
že
vždy nesu, že mezi Vá mi… neníten přá telský pomě r, jako byl asi před 10 lety. Ta jaká si
idyla nemohla potrvat, i to je přirozené , ale mohlo toho zů stat ví
ce.“ Aby bylo jasno o
tom, co se tu praví
, bylo by třeba širší
ho výkladu, mí
sto ně hož (20)zde však musí
postačiti jen ně kolik pozná mek.
Je sprá vné , nepojí
má -li se souhrn žá ků Gollových, nazývaný jeho školou, tak, aby se
v pojem ten vklá dala i jednotnost ná zorů a historické ho pojetí
, jež bývá obyčejně
vlastní
m zá kladem školy: jde tu spí
še jen o společný zá klad methodické ho vyškolení
,
jenž však nijak nevylučuje rů znosti v smýšleníjednotlivých pří
slušní
ků školy Gollovy.
Ačkoli mě l Goll žá ků ví
ce předtí
m i potom, přece obyčejně školu Gollovu si myslí
me
v užší
m rá mci oné silné a vnitřně bohaté generace, která prošla výchovou Mistrovou na
rozhranílet 80. a 90. minulé ho stoletía z ní
ž vyšli všichni představitelé vě dy historické
na universitě v době , kdy Goll z níodchá zel. Podle zmí
nky prá vě učině né o rozdí
lech
tě chto silných individualit v povahá ch i ná zorech je nasnadě , že dří
ve nebo pozdě ji
musilo dojí
ti k zjevné diferenciaci duchů , při čemž šlo zvlá ště o dvě skupiny, sdružené
z přá tel i žá ků kolem individualit nejvýrazně jší
ch, kolem Novotné ho a Pekaře. A je
zají
mavé , jak paradoxně se tu utvá řily protivy, na jedné straně , u pekaře, vy(21)značené zvlá štní
m spojení
m jeho politické ho a sociá lní
ho konservatismu s patrným
odklonem od historické ho pojetíPalacké ho, ne tak, pokud jde o romantický výklad staré
society slovanské i její
ch pozdě jší
ch ohlasů , v jehož odmí
tnutíbyli všichni Gollovci
svorni, jako spí
še při hodnoceníhusitství
, i charakteristickým toho doprovodem v jeho
smyslu synthetické m, jenž však přece před vě tší
m celkovým pokusem vá há – kdežto
na straně druhé , u Novotné ho, najdeme spojenípolitické ho realismu s ná klonností
k hlavní
m bodů m dě jinné filosofie Palacké ho, ovšem přizpů sobeným již promě ná m
doby v pozná níi v smýšlení
, i smysl převahou analytický, jenž se však přece odvažuje
dí
la, jaké bychom spí
še čekali od strany první
. Než stejně paradoxní
ho rá zu nechybě lo
ani okolnosti, že Goll, třebaže Novotný mu stá l methodicky i ná zorově blí
že než Pekař,
přece se přiklonil k Pekařovi. Po té strá nce je zajisté charakteristické , že při ná vrhu na
řá dnou profesuru Novotné ho, jenž pak vedl k jeho jmenová nír. 1911, byli sice v komisi
Goll, Pe-(22)kař i Friedrich, referá t však připadl Friedrichovi.
Kdybychom hledali stadia ve vývoji vzá jemné rivality obou tě chto vedoucí
ch historiků ,
na kterou i v dotčené m citá tě nará žíGoll, musili bychom, tuší
m, nehledí
ce k čistě
osobnístrá nce, kterou je tu tě žko sprá vně postihnouti, se již zastaviti u zvlá štní
zdrženlivosti „Č asopisu“ k Novotné ho veliké polemice r. 1900-1902 s Flajšhansem,
kterou nepochybně Novotný přičí
tal na vrub Pekařovi. Na straně druhé , u Pekaře,
podobně trapně pů sobilo, když r. 1906 ve sporu o legendu Kristiá novu mohl brně nský
jeho odpů rce, Bretholz, uvé sti, že pražský jeho pří
tel – Pekař dobře vytušil, že se tu

mí
níNovotný, jenž se až dotud v otá zce kristiá nské pří
mo neozval – mu opatřil
srovná níkristiá nské edice Pekařovy s jejínejdů ležitě jšírukopisnou předlohou. To byly
menšípotů čky, které kromě nepří
znivých pozná mek a referá tů o hlavní
ch prací
ch
Novotné ho od Pekaře i jeho přá tel zvlá ště vzrostly v dravé proudy v pozdě jší
ch velkých
polemiká ch pří
mo již mezi Pekařem a Novotným o zakročeníčeské šlechty roku
(23)1415 v Kostnici i o rodiště Husovo; tu již rozkol vystoupil v plné sí
le, nepřiná šeje
však české historii valně prospě chu a vybí
jeje se zatí
m v otá zká ch pomě rně
nedů ležitých a způ sobem obě strany jen roztrpčují
cí
m. Že nedošlo již k diskusí
m
povahy zá sadně jšía tí
m i významně jší
, způ sobila předčasná smrt Novotné ho.
Jsme-li při tě chto polemiká ch, je na mí
stě zmí
niti se o povahové m zá kladě , který se
projevuje ve všech jeho polemiká ch. Jsou to vlastnosti již vytčené , jeho citlivost i stá lost
v mí
ně níjednou zaujaté m, k nimiž jako ná sledek nepří
znivých zkušenostíživotní
ch
přistoupila i nedů vě ra v lidi. Sá m nebyl bojovný, aby v boj vyzýval a aby se sá m v zá pas
jiných mí
sil, nejsa jí
m osobně zasažen anebo nejsa nucen vystoupiti na obranu mí
ně ní
cizí
ch, s nimiž se ztotožňoval, jako se to z veliké čá sti stalo v polemiká ch
s Bachmannem, kde šlo i o obranu Palacké ho. Vstoupil-li však na bojiště , dovedl
zá pasiti tvrdě a vytrvale, obě tuje na to, třebaže s tě žkým srdcem, mnoho času i prá ce a
nelituje při tom nervů , které vždycky tě žce jeho zá pasy odná šely, i zá pasy ví
tě zné ;
(24)každý z nich v jeho snadno vzrušené citlivosti zanechá val na dlouho bolestné stopy
a jitřivé rá ny, jež rušily jeho klid I jeho jinou prá ci. V tě chto bouřlivých otřesech nachá zel
jediné mí
sto, jež mu zjedná valo úlevu klidu přesvě dčení
m o naprosté , nikdy
neselhá vají
cí spolehlivosti, ve své rodině , jek mů žeme mezi jiným vyčí
sti z jeho
vě nová nír. 1907 při vydá níspisu Husova „O svatokupectví
“: „té , která každou moji
prá ci chá pala a usnadňovala – své ženě .“ To byl ostrov pokoje i ště stí
, třebas i nad ní
m
ně kdy vystoupily bouřné mraky!
Okolnosti, které Novotné ho vzdalovaly od Golla i od „Č asopisu“, nutily jej ohlí
žeti se
po jiných orgá nech, v nichž by mohl otiskovati své prá ce i uplatňovati své mí
ně nío
bě žných zjevech historických. Jeho střednípostavenímezi Gollovci a staršískupinou
Kalouskovou, jaké mu zjedná val jeho pomě r k Tomkovi, umožňovalo mu, aby
publikoval v institucí
ch, ví
ce mé ně neutrá lní
ch, jako byla Krá lovská česká společnost
nauk, Ottů v Slovní
k naučný – zde byl spolupracovní
kem od r. 1896 – nebo (25)Č eská
akademie, jí
ž byl tehdy ještě Goll vzdá len. Pomě ry nebyly ovšem tak výlučné , aby
v týchž institucí
ch skoro současně nemohl vystupovati i Pekař. Zato odlišně jšíorientaci
vyznačovalo u Novotné ho jeho pravidelně jšíspolupracovnictvív „Hlí
dce Č asu“ (od r.
1908). Bylo ti znamení
, jak se Novotný sbližoval s realismem i s Masarykem samým,
s ní
mž však styky, zdá se, nenabyly ani tehdy rá zu osobně jší
ho, omezují
ce se hlavně
na spolupracovnictvív Masarykově časopise. Vlivu ná zorů Masarykových i tehdy se
týkaly, pokud o tom lze souditi z pří
ležitostných pozdě jší
ch zmí
nek, spí
še přesvě dčení
politické ho a mravní
ho nežli odborně historické ho: zde – jde tu předevší
m o ná zory
Masarykovy o významu myšlenky humanitnív české m obrození
, zvlá ště o vě domé
navazová nípřední
ch osobnostíobrozenských na tradice reformační– ví
tě zilo pojetí
Gollovo nad Masarykovým, a přiblí
ženík Masarykovi i v té vě ci se dostavilo až pozdě ji,
když se (26)i pů vodníformulace Masarykovy značně pozmě nily.
Od r. 1914 odborným forem Novotné ho se stal „Č asopis Matice moravské “, kde prá vě
do rozší
řené redakce vedle St. Součka vstoupil i dů vě rný pří
tel Novotné ho Boh.
Navrá til. Reorganisace tato mě la, ne-li jinak, rozhodný vliv na zdviženívě decké úrovně
„Č asopisu“: jestliže se leckteré nadě je nesplnily a jestliže ně kteřípracovní
ci moravští
zá hy zase odstoupili (jako J. Sedlá k a Aug. Neumann, s nimiž se v „Č asopise“
setká vá me r. 1914 a 1915), zato z Č ech mohla pak redakce počí
tati s hodnotnými
pří
spě vky leckterých spolupracovní
ků , zvlá ště ovšem Novotné ho, jenž již dří
ve (r. 1910
při 60. výročízaloženíMatice moravské ) projevil o „Č asopis“ veliký zá jem a jenž pak při
ně m vě rně setrval až do smrti. Pů sobil tu kromě vlivu dotčených již přá telských styků

osobní
ch i kromě potřeby, mí
ti vhodně jšímí
sto pro pří
spě vky odborně jší
, než-li byly
„Hlí
dka Č asu“ – zde od r. 1911 historická rubrika odpadla – a „Naše doba“, poskytují
cí
přece jen spí
še možnost, publikovati zde referá ty, pří
stup(27)ně jšíširší
m kruhů m – i
reflex jeho moravské ho pů vodu: ten se ostatně u Novotné ho přihlá sil již dří
ve, když
v únoru 1906 mě l v Moravské m musejní
m spolku v Brně předná šku o pomě ru cí
rkve a
stá tu v dě jiná ch českých po dobu husitskou, výtah to prá ce, která té hož roku vyšla u
Laichtra v „Č eské politice“ I. pod ná zvem „Cí
rkevnía ná boženský vývoj“.
Vydá ní té to přesvě dčivé uká zky synthetických schopností mě lo pro Novotné ho
význam veliký, neboť tak patrně vešel ve styk s nakladatelem Janem Laichtrem, od
ně hož se mu tehdy, jak Novotný sá m připomí
ná ke konci r. 1911, dostalo vybí
dnutí
, aby
u ně ho vydal obraz celé ho české ho vývoje historické ho. A Novotný hned při té
pří
ležitosti připomí
ná , , že výzva ta „vychá zela vstří
c mé mu dá vné mu plá nu a přá ní
,
které by ovšem jinak sotva tak zá hy bylo došlo splně ní
“. Slovů m tě m odpoví
dala i jeho
dotavadnípředná šková praxe universitní
, kde v první
m své m, ně kolikaleté m turnu
prá vě tehdy Novotný dochá zel k době nové , jednaje tak přesně podle programu,
pojaté ho hned při nastoupenídocentury, podle (28)ně hož se dotavadní
, husitský rá mec
jeho studiírozšiřoval jak na dobu předhusitskou, tak na dobu novou, ovšem stá le
s hlavní
m zřetelem k dě jiná m ná boženským vů bec a husitským zvlá ště .
Neví
me určitě , odkud přišel Novotné mu podně t k husitským thematů m, ale zdá se, že to
bylo již v Gollově seminá ři, neboť hned prvnívě decké prá ce, s nimiž vystoupil na
veřejnost, majítento, husitský rá z, nebo sprá vně ji ještě řečeno, rá z husovský. "Husů v
glejt" byl již r. 1893 předmě tem jeho prá ce disertačnía stal se r. 1898 v rozší
řené a
prohloubené formě i zá kladem jeho habilitace, k ně muž se připojily i dvě jiné , pro jeho
budoucnost charakteristické prá ce, obsá hlý člá nek o Husovi v Ottově Slovní
ku naučné m
(XI. 902-921 ) a spis "Listy Husovy. Pozná mky kritické a chronologické ." Prvníz nich, jež
v nové m přepracová nía po dvou vydá ní
ch zvlá štní
ch našla r. 1912 mí
sto opravdu
representačnív jubilejní
m, tisí
cí
m čí
sle "Svě tové knihovny", - zde r. 1925 vyšla v nové m
vydá ní- podá vala hutný obraz Husů v na zá kladě dotavadní
ch výsledků , cizí
ch i
vlastní
ch; druhá nazna-(29)čovala, hned jísama uží
vají
c, cestu, jak se dostati k pozná ní
nové mu, lepší
mu a výstižně jší
mu. Způ sobem, jakým to zde učinil o listech Husových,
chtě l Novotný pokračovati i dá le o ostatní
ch jeho spisech, a odhodlá níto dů sledně vedlo
k prvníveliké polemice s badatelem jiným, jenž se o tento program v zá pě típokusil, s
Flajšhansem, ne proto, že mu cestu zkří
žil, nýbrž pro způ sob, jak to učinil. Prudkost
polemiky, jí
ž se vedle Novotné ho zúčastnili i K. Nová k a Jos. Truhlá ř, vysvě tluje její
souvislost s novými spory rukopisnými, v jejichž obnově připadla tehdy na straně
obrá nců hlavníúloha Flajšhansovi, nedá vno ještě odpů rci Rukopisů , a tato souvislost
byla i pří
činou, proč se Novotný marně snažil proká zati, že Flajšhans nemá legitimaci,
aby se stal vydavatelem spisů Husových.
Rozladě níNovotné ho z toho způ sobilo, že jeho veřejná činnost se pak, v letech další
ch,
mé ně zabývala thematy husovskými i husitskými, takže se mohlo zdá ti, jako by se jeho
zá jem vě decký obracel jinam. Opravdu jeho husitské studium, jako spodní
, navenek ne
tak znatelný proud, pokračo(30)valo dá le, avšak s intensitou přece jen menšínež dří
ve,
protože s habilitacípro české dě jiny v celku, nikoli jen s omezení
m na dobu husitskou,
byly svě domité mu Novotné mu, jenž své úkoly vždy chá pal a snažil se plniti v plné m
jejich rozsahu, spojeny nové povinnosti, které jeho dotavadníplá n pracovníneobyčejně
rozšiřovaly, na celkový rozsah české historie, neruší
ce sice dří
vě jší
ch studiíhusitských,
avšak přece je znesnadňují
ce, zvlá ště za okolnostív archivu mí
stodržitelské m, tak
obtí
žných pro vlastníprá ci Novotné ho.
Požadavek takový, vlastně požadavek revise výsledků i pojetíPalacké ho, jaký si zde
třicetiletý Novotný kladl, nebyl nový, a byl již předtí
m nejen prohlašová n - ví
me, že to byl
žá ků m Gollovým postulá t bě žný nýbrž i praktiková n s české i ně mecké strany : se strany
prvníkromě Tomka zvlá ště od Kalouska, se strany druhé od kruhu historiků

českoně meckých v čele s Const. Höflerem, z ně hož vyšel i Ad. Bachmann, autor
nejrozsá hlejší
ho pokusu o nový obraz české minulosti; při tom se Bachmannova
polemika obracela proti Palacké mu pří
liš(31) tendenčně , mají
c na mysli jak zvýšeníně mecké účasti na české historii, tak i zdů razně níčeské zá vislosti na ří
ši ně mecké . Novým
nebyl u Novotné ho ani tak zřetel k celkovosti vývojové , neboť i v té vě ci jen vstupoval ve
stopy starší
, se strany české zvlá ště ve stopy předná šek Kalouskových, zato však tí
m
ví
ce zřetel methodický, čistě vě cná aplikace moderníhistorické methody, bez
utilitaristických již zřetelů Kalouskových, hledí
cí
ch při lí
čeníminulosti k době vlastní
; jinak
ovšem zů stá vala u Novotné ho v lecčems obdoba s předná škami Kalouskovými, nejen v
jejich omezenílá tkové m (končí
valy obyčejně Bí
lou horou a z ostatku jen přihlí
žely k
reformá m tereziá nským a josefinským), nýbrž i v jejich východisku, ve výkladu pramenů
dě jin českých. Byl-li by takový program pracovnívyplynul prostě jen z uvě domě níúkolů ,
logicky spojených s novou docenturou, stá val se neodkladnou povinnostídobovou,
povinnostíhistorie české na nové české universitě , jakmile k tomu přistoupil i zevní
popud takové vá hy, jako byl prá vě zmí
ně ný pokus Bachmannů v, "Geschichte Böhmens",
její
ž prvnídí
l vyšel(32) hned r. 1899, tedy krá tce po habilitaci Novotné ho. Bylo třeba na
to odpově di nejen kritickým rozborem tohoto dí
la, nýbrž i positivně , postavení
m proti
ně mu dí
la nové ho, lepší
ho.
K tomu ovšem, i k splně nízatí
m první
, kritické čá sti, bylo třeba času. Než již roku 1903 to
bylo opatřeno, a to nejen obsá hlou kritikou jmenované ho dí
la Bachmannova, nýbrž
zá roveň již i ná ležitou obdobou kritických studiío pramenech dě jin českých, jimiž i
Bachmann prová zel svou prá ci synthetickou. Pří
klad Kalousků v tak Novotné mu splýval s
potřebou vyvrá ceníná zorů Bachmannových, a to tí
m spí
še, že i tu, jako v kritice jeho
"Geschichte", šlo o obranu Palacké ho, proti ně muž se Bachmann, stejně tu i tam, stavě l
po špatné m vzoru starší
ch svých předchů dců českoně meckých s pohrdavou, naprosto
neodů vodně nou povýšeností
. Zdá lo-li se, že Bachmann i proti slavné mu dí
lu Palacké ho
mlá dí"Wü rdigung der alten böhmischen Geschichtschreiber" (1830) postavíi svou
"Wü rdigung", tá ž nadě je byla tedy i u Novotné ho, jenž by tak byl kromě účelu
apologetické ho (33) splnil i v té to vě ci požadavek revise, zde po strá nce pramenné . V
obojí
m pří
padě však zů stalo jen při řadě studií
. Hned prvnísvou polemiku v té pří
čině
proti Bachmannovi, aby tí
m před ně meckým forem zvýšil jejíúčinnost, Novotný napsal
ně mecky (r. 1903 v Mitteil. d. Instituts f. österr. Gesch., tedy prá vě tam, kde i Bachmann
z čá sti své studie dří
ve uveřejnil: "Studien zur Quellenkunde Böhmens"); tato polemika o
nejstarší
ch českých kroniká ří
ch,vyžadují
cína Novotné m tolik času i prá ce, avšak bez
vě tší
ho již prospě chu vě cné ho, alespoň vů či Bachmannovi, jenž se ničí
m přesvě dčiti nedal, pokračovala pak po ně kolik let, jak ukazujíprá ce Novotné ho ve Vě stní
ku Spol. nauk
r. 1907 a 1911 pod stejným ná zvem „Zur böhmischen Quellenkunde“ I., II. V tuto
souvislost vě cnou, nikoli však již s polemikou proti Bachamnnovi, jako pilí
ře stavby
nedokončené , ná ležíi jiné prá ce Novotné ho z let tě chto i pozdě jší
ch (r. 1903 rozbor
"Kroniky Zbraslavské " v úvodě k vydá níjejí
ho české ho překladu; r. 1910 o nosticovské m
rukopisu kroniky Pulkavovy; r. 1923 i 1928 o „Kronice velmi pě kné (34) o Janovi Žižkovi";
r. 1924 o hlavní
ch pramenech dě jin doby husitské a konečně r. 1932 historický úvod k
edici spisů Petra z Mladoňovic); pokud přesahujíhranice doby předhusitské , které byly,
tuší
m, i mezísoustavných výkladů universitní
ch i pozdě jší
ch předná šek na Škole
archivní
, majíjiž jen rá z pracípří
ležitostných.
Bývalo by na mí
stě , aby z týchž dů vodů , jako člá nky o nejstarší
ch pramenech, i obší
rná
kritika Bachmannovy "Geschichte" vyšla ně mecky. Než to se stá ti nemohlo, a prá ce ta,
tak významná pro sprá vné zhodnoceni dí
la Bachmannova, zů stala omezena jen na
čtená řstvo české jak ve své m vydá níčasopisecké m (v Č Č H. 1903 pod ná zvem „Ad.
Bachmanna Geschichte Böhmens"), tak ve zvlá štní
m otisku (r. 1904: „Prof. Bachmann a
české dě jiny"). Zde ještě ví
ce je již patrno, jak daleko pokročilo pří
pravné studium
Novotné ho o celé m předhusitské m období
. V české literatuře historické má me má lo

takových pří
kladů , kde kritik-referent stojítak rovnocenně , ne-li výše, vedle autora
samé ho: je to zvlá ště obdoba Denisova, kde se při oceňová ní(35) jeho znamenitých
pracísetkali také způ sobem tak vynikají
cí
m Goll i Kalousek. V podrobné m výkladu
postupně podle kapitol, kde Novotný s širokým rozhledem po pramenech i literatuře
předmě tu kriticky sleduje vá žně jšíchyby tendenční
ho, v mnohé m již zastaralé ho lí
čení
Bachmannova a na nejednom mí
stě ukazuje jeho zá vislost na "Dě jiná ch" Palacké ho,
jinak zde tak odsuzované ho a snižované ho -je již zjevný solidnízá klad Novotné ho, jenž
by byl sá m stačil k podá nívlastní
ho obrazu dě jinné ho, samostatně pojaté ho. Co zde
mohlo býti naznačeno jen ve fragmentá rníformě pozná mek k jednotlivostem
Bachmannovým to o tři lé ta pozdě ji (1906) v prá ci již výše zmí
ně né „Cí
rkevnía
ná boženský vývoj“ provedl Novotný již v souvislé synthetické zkratce thematu ještě
širší
ho, celé ho ná boženské ho vývoje až do Bí
lé hory. Obě tyto výrazné předzvě sti
budoucí
ho dí
la byly postačitelným dů vodem k nabí
dce Laichtrově , kterou se plá n tohoto
dí
la pojednou netušeně posunul dopředu, ze stadia zatí
m ještě ví
ce mé ně
předná škové ho v dosah samé literá rnírealisace.
(36) Než i když tu již byla podmí
nka, ,její
ž nedostatek dří
ve leckdy zmařil veliké úmysly i
možnosti, inteligentnía obě tavý nakladatel, a i když kromě pracíjiž vydaných i v
předná šká ch až dotud vykonaných, které svou pečlivou propracovanostíbyly dů stojny
žá ka Gollova, mě l Novotný dobrý zá klad k dí
lu zamýšlené mu - rozhodnutíbylo přece jen
tě žké . Pří
pravné prá ce dotavadníprá vě Novotné mu uká zaly obtí
že podniku v pravé m
svě tle, a jeho vě decká svě domitost vzbouzela v ně m v té to kritické chví
li spí
še
pochybnosti nežli odvahu, jako již i dří
ve mů žeme pozorovati, že smysl pro kritickou
analysu, Novotné mu vlastní
, obrá cený k vlastníprá ci, byl leckdy zá važí
m jeho produktivnosti, takže jeho prá ce, i když se navenek zdá ly postačují
cí
m prů kazem jeho vě deckých schopností
, svým počtem i rozsahem nebyly pravým výrazem jeho vě decké
osobnosti. Srovnejme jen, jak r. 1913, již jako obecně uzná vaný znalec Husů v a očeká vaný jeho biograf, napsal o té to možnosti : je prý přesvě dčen, že „napsati výstižný a
všestranně vyhovují
cíživotopis Husů v dnes možno ještě není
; k tomu jest dosud pří
liš
(37) má lo prá ce vykoná no. Jest možno napsati krá snou, pravdivou a mnoho nové ho přiná šejí
cíknihu o Husovi, ne však ještě definitivníživotopis“ (v Klí
mově „Životě “ 1913. 53).
Takové pochybnosti zajisté mě l Novotný i r. 1906 při jedná nís Laichtrem, když šlo o dí
lo
ještě vě tší
, na ně ž pří
pravy jeho podle jeho přesvě dčenípřese všecku prá ci jim
vě novanou ještě mé ně stačily než pozdě ji na biografii Husovu ! Než bylo toho třeba v
zá jmu ná rodnícti, jí
ž by bylo skvrnou, aby se jen Ně mci odvažovali velké ho dí
la
celkové ho o české minulosti a to podle neklamných zkušenostíspí
še na jejíújmu než
prospě ch a aby Č eši se jen spokojovali monografickým zpracová ní
m jednotlivých úseků ,
a Novotný se odvá žil ujmouti se dí
la, jehož nesná zía odpově dnosti si byl sá m nejlé pe
vě dom.
Budoucnost teprve ná ležitě ocenístatečnost tohoto odhodlá ník dí
lu tak smě lé mu ,
jehož přijetíoddalovalo literá rnízužitková nístudiíhusitských, srdci Novotné ho stá le
nejmilejší
ch, do mlhavé neurčitosti. Novotný byl by se mohl po pří
padě omluviti, že jeho
sama osobníodpově dnosti za to,(38) že dí
lo Bachmannovo zů stane bez pravé odpově di
s české strany, zprošťujípředná šky, v nichž podle možnosti již revisi starší
ho badá ní
konal, byť i zatí
m, pokud šlo o dobu nejstarší
, v mí
ře jen skrovné ; byl by mohl zů stati na
spolehlivě jšípů dě studiíhusitských a nepouště ti se na nezná mé moře, s nezná mými a
mě nlivými proudy, s nezaznamenanými ještě na mapá ch ostrů vky s úskalí
mi, kde bylo
tak snadno se ztroskotati. Byl to veliký čin kulturní
, odvá žiti se tam, kde jiní
pochybovačně vá hali, namí
tají
ce, že ještě neníčas k dí
lu souborné mu, a jeho
zá služnosti neubude, i kdybychom zjistili, že na konečné m rozhodnutímě la podí
li
osobníctižá dost, touha, velkým dí
lem vyrovnati krok s jinými vrstevní
ky ze školy Gollovy,
z nichž Pekař prá vě zá pasem o Kristiá na vzbudil obecný zá jem a Bidlo již r. I903 vydal
druhý svazek své , široce založené „Jednoty bratrské v první
m vyhnanství
".

Uzná vaje od počá tku nemožnost, dí
lo tak široké ho programu, jež by po prvé v české
literatuře vě decky obsá hlo celý český vývoj historický i s onou „temnou pevninou" sto(39)letí18., podniknouti sá m, hledě l k ně mu Novotný zí
skati spolupracovní
ky, kteříby
mu zaručovali jednotu v hlavní
ch ná zorech a tí
m i jednotnost dí
la. Mezi nimi mě l býti s
počá tku i K. Krofta, s ní
mž Novotný jednal o to, aby se ujal partie, která jemu samé mu do
té doby byla cizí
, nejstarší
ch dě jin vnitřní
ch, patrně ne jako zvlá štnívýsek, nýbrž v
pří
slušné m rá mci dobové m. Než pokus tento selhal, a Novotné mu nezbylo než ujmouti
se s vlastnídobou husitskou i celé ho obdobípředchá zejí
cí
ho, zatí
m co o ostatek (od. r.
1437) se rozdě lili tři jiníspolupracovní
ci, ná zorově mu blí
zcí(Urbá nek, Navrá til a Kybal).
Ú kol, převzatý od Novotné ho samé ho, sá m o sobě ohromný, byl, jak již dří
ve bylo
podotčeno, ještě ztí
žen vnitrnípovahou, kterou mu Novotný již předem uklá dal,
podmí
nkou, aby "Č eské dě jiny" - počaly v sešitech vychá zeti r. 1911 a již předtí
rn, jakož i
potom, jejich doprovod tvořily rozličné studie pří
pravné o jednotlivých otá zká ch, z nichž
vě tší
ho rozsahu nabyla prá ce „Ku kritice zprá v Kl. Ptolemaia o zemí
ch českých" (v "Rozpravá ch Č es. Akad." č. 40, 1910) - odpo-(40)ví
dají
ce potřebě , v kruzí
ch odborných nejví
ce pociťované , která byla pro Novotné ho rozhodují
cí
, „potřebě revise všeho dosavadní
ho badá ní
", nebyly pouhým kompendiem, nýbrž aby vychá zely „při samozřejmé
znalosti dosavadníliteratury" z pramenů a z vlastnía pří
mé jejich kritiky.
To je úkol, podle ně hož pak třeba dí
lo posuzovati; to jest hlavníjá dro, jež je zá kladem
jeho přednostíi nedostatků . A uzná me-li jeho cí
l, býti revisí
, i jeho hlavníprostředek,
vlastníanalysu pramenů , nemů žeme od ně ho chtí
ti ví
ce, nežli ná m mů že podati :
„chacun a les dé fauts de ses vertus." Již podle tě chto ná vě stínebylo možno čekati dí
lo
volné synthesy, nevá ží
císe podrobnostmi literatury ani pramenů , které jsou pro velké
rysy jejíkoncepce vedlejší
mi. Autor sá m je určoval „v prvnířadě odborní
ků m", doufaje
však při tom, že, i když se nebude vyhýbati sporným otá zká m a nebude se honiti „za
stkvě lým lí
čení
m a duchaplným vypravová ní
m", jeho dí
lo nebude „četbou nepří
stupnou a
neztravitelnou", vylučují
cíširšívrstvy čtená řstva. Je lidské doufati v splně nítohoto (41)
tě žko řešitelné ho úkolu formá lní
ho a nenínectípodlehnouti leckde v tomto tuhé m zá pase umě nívypravovatelské ho se strohými subtilitami historické kritiky, jejichž pá smo
však přece nenítak nepřetržité , aby tu nebylo ani dosti mí
sta k zastá vká m a k širší
m
výhledů m, poskytují
cí
m i pří
ležitost k účinně jší
mu uplatně níprostředků formá lní
ch.
Neníovšem pochyby, že si Novotný sá m možnosti formá lní
ho ovlá dnutísví
zelné ho
obsahu zeslabil i rozličnými způ soby, které tkvě ly ví
ce v ně m než v samé povaze nepří
stupné často a hravé tě kavosti obecné ho zá jmu vzdorují
cílá tky. Lá tka nemusila býti
pově tšině zpracová na v chronologické , má lo členě né řadě , umožňují
císpí
še plošné
rozvinutípo způ sobu tomkovské m nežli perspektivnípřehled, v ně mž by vě ci dů ležité
byly patrny na prvnípohled a nebyly přemá há ny massou vě cívedlejší
ch i kde by bylo
možno na vhodných mí
stech vsunouti projedná níotá zek, dodá vají
cí
ch celkové mu vývoji
pravé ho reliefu dobové ho, jimž však zřetel chronologisují
cínedopřá val potřebné ho
mí
sta. Naopak zase ně které partie pří
lišným kupení
m lá tky rá zu již spí
še mo(42)nografické ho přerů staly rá mec souhrnné ho podá ní
, jak toho pozdě ji pří
kladem
zvlá ště charakteristickým je lí
čenípomě rů cí
rkevní
ch a mezi nimi předevší
m historie nejstarší
ho vývoje českých a moravských klá šterů . Gollovský pak odpor proti jednoduchým
formulí
m, jenž prá vě u Novotné ho našel úrodnou pů du, byl na leckterých mí
stech
pří
činou, že’formulace konečné ho mí
ně nísvými dodatky a výhradami byla pří
liš zatí
žena
na újmu jasnosti a výraznosti.
Nachá zela-li takto formá lnístrá nka Novotné ho, architektonika dí
la i detailnízpracová ní
,
pří
sné , ba namnoze velmi pří
sné kritiky, hledí
cípři svých jednostranných výtká ch
neuspokojivé synthesy - jako by vlastníúmysly autorovy zřejmě nezdů razňovaly
revisionistický charakter dí
la - ví
ce k tě mto chybá m nežli k formá lní
m přednostem, jichž
tu také nechybě lo, zvlá ště k jazykové čistotě a pregnantnosti výrazu, prosté ho sice, ale
ve své stří
zlivosti přece plné ho - nechybě lo takových kritiků ani při strá nce obsahové , při

ní
ž kromě pochybnostía ná mitek o jednotlivých pří
pa-(43)dech, které jsou samozřejmým
dů sledkem každé ho dí
la, vzbouzelo oposici hlavně zá kladnípojetíNovotné ho,
akcentují
cívýznam dě jin politických a zasazují
cíostatnívývoj dě jinný v jejich rá mec.
Novotný v tom šel za Gollem, jenž také poklá dal dě jiny politické a s nimi tě sně souvislé
dě jiny cí
rkevníza pevný zá klad lí
čeni historické ho, z ně hož ovšem nevylučoval ani dě jin
ostatní
ch, přebí
raje z nich, nikoli mechanicky, co bylo nutné a prospě šné k objasně níi
doplně níobrazu života politické ho a vývoje stá tní
ho : ani Novotný nechtě l oddě lovati
dě jiny vnitřníod politických, nikoli však na úkor tohoto thematu hlavní
ho, ponechá vaje
jim jen tolik mí
sta, kolik bylo k vlastní
mu účelu potřebí
. Prá vě o tuto mí
ru pak šlo u
oponentů Novotné ho ví
ce než o jeho zá sadnídů raz na dě jiny politické .
Byla otá zka, zda jsou sprá vny jejich výtky, že mí
sto, jaké ho Novotný vnitřní
m dě jiná m ve
své m dí
le dopřá l, je opravdu tak podružné , ale té ž, zda jeho podá níotá zek sem
spadají
cí
ch je tak nedokonalé , jak se mí
nilo. Lze-li připustiti, že úmě rnost dí
la (44) i
význam pomě rů prá vní
ch a sociá lní
ch vyžadovaly k nim vě tší
ho zřetele, mé ně ochoty
bude, má me-li býti prá vi spravedlivé úvaze o dotavadní
m badá nío pomě rech vnitřní
ch,
přijmouti odsudek tě chto partiív dí
le Novotné ho jako nezdařených. Třeba tu položiti
dů raz na nehotovost dotavadní
ch výsledků , z velké čá sti nejistých a sporných, takže i ve
vě cech nejdů ležitě jší
ch najdeme vá žné rozpory. Je možno, aby, staví
-li se tak obraz proti
obrazu, každý svů j a odlišný, odborní
k v tě chto otá zká ch zaujal proti .Novotné mu
stanovisko namnoze polemické , a přece nemusíbýti resultá ty Novotné ho, opřené o
pečlivé studium pramenné , bezcenné a marné ; poukaz na to, že se Novotný sá m dří
ve
vnitřní
mi dě jinami starší
mi nezabýval, mů že leccos vysvě tliti, ale sá m o sobě nerozhoduje: rozhodne jen kritický rozbor jeho výkladů .
Nenípochyby, že, i když se přiznala Novotné mu zá služnost vů le k velkým vě cem,
spojená s neobyčejnou energiípracovníi s kritickým dů vtipem, přece zá vě r, že tu jde jen
o veliký a zá služný ná bě h, podnik-(45)nutý však s prostředky nedostatečnými, jenž prá vě
proto se minul cí
le, nebyl spravedlivý; uzná valo-li se při tom, že je to ště drý dar, jenž
přijde vhod odborným ná sledovní
ků m při budoucísynthese, bylo to přece jen má lo. Ani
srovná vá ní
, častě ji se vracejí
cí
, s mnichovskými „Jahrbü cher der deutschen Geschichte"
nebo s Dobnerovým komentá řem ke kronice Há jkově , srovná níjinak zají
mavé a dosti
pří
padné , nevystihuje pravé povahy vě ci. Novotný ve své m dí
le přes jeho převá žně
analyticko-kritický rá z podá val ví
ce, nežli se v obou pří
padech naznačuje, vě cně i
formá lně , i v pří
čině žá dané na ně m synthesy; jeho revise svým způ sobem a podle
možnostídobových přece jen byla již i synthesou nejstarší
ch českých dě jin. Je to
rozlehlá budova, vynikajíspí
še solidníprostotou a spolehlivostínežli bohatou, ale
křehkou ornamentikou, v niž jako v bezpečné stanici i ukazateli cesty najdou útulek
mnozípří
štípoutní
ci, jdoucíza ideá lem veliké synthesy české ho vývoje ná rodní
ho.
Tvů rce její
, jemuž se dostalo - vedle jiných, pří
znivě jší
ch referá tů - výše dotče-(46)né ho,
má lo pří
vě tivé ho přijetíprá vě na mí
stech, tak vlivných pro smýšleníveřejnosti (v „Naší
vě dě " od Šusty a v Č Č H. od Pekaře), sice se po vydá níprvní
ch dvou svazků (r. 1912 a
1913) na ně jaký čas v "Č eských dě jiná ch" odmlčel. To však, i když byl nepří
znivým
stanoviskem druhé skupiny Gollovců velmi citelně dotčen, neznamenalo resignaci. Nebyl
z tě ch, kdo ustupujía se vzdá vají
, když narazína odpor. Rů zné však okolnosti způ sobily
zatí
m odbočku smě rem jiným: jednak ve vydá vá ní„Č eských dě jin" zatí
m nastoupilo pokračová níod r. 1437, jednak byl Novotný na delšídobu vá zá n pracíjinou, kterou nebylo
možno odložiti, „Husem". Než jeho člá nek „Přemysl Otakar II., kurie a ří
še v letech 12681271" (v Č as. Mat. Mor. 1914) svě dčí
, že se i uprostřed pracík „Husovi" zabýval
pokračová ní
m v své čá sti „Č eských dě jin", že byl ochoten dá le jí
ti tou cestou s oddá ní
mi
s odhodlá ní
m.
Blí
ží
císe jubileum Husovo bylo pří
činou , že spodní
, veřejnosti má lo patrný, ale přes to
neustá vají
cíproud studia husovské ho zase v literá rníčinnosti Novotné ho (47)vyplynul na
povrch a na ně kolik let jískoro úplně ovlá dl. A třebas odbornictvíjeho v té pří
čině bylo již

dří
ve hodnotou vysoce uzná vanou, teprve nyníse uká zalo v plné m svě tle a v celé sí
le.
Ovšem i tu se zdá , že by k veliké mu dí
lu souborné mu sotva bylo došlo hned v časové
souvislosti s jubileem Husovým - byloť již výše poznamená no, jaké rozpaky mě l ještě r.
1913 - kdyby ho opě t nepobí
dla „causa honoris nationis bohemicae". Bylo již předem
zjevno, že se konkursu, vypsané ho Č eskou akademií
, zúčastníse strany katolické Jan
Sedlá k, a Novotný, třebas význam pří
pravných již pracíjeho nijak nepodceňoval,
poklá dal za vě c cti české ho dě jepisectví
, postupují
cí
ho ve stopá ch Palacké ho, aby se
husovské jubileum neobjevilo ve znameníspisu katolické ho, jenž při všíučenosti a
pří
pravě své ho autora nemohl přece jen býti podle jeho konfesijní
ho stanoviska leč dí
lem
předpojatým. I když byly Novotné ho rozpaky o mnohých mezerá ch a nedostatcí
ch dosavadní
ho studia husovské ho i husitské ho sprá vné - je zají
mavo, že až dosud nemá me
nejen kritické ho vydá ní
, nýbrž ani (48)řá dné ho kritické ho rozboru hlavní
ho programu
husitské ho, jenž již s dobou Husovou tak tě sně souvisí
, Artikulů pražských, takže stá le
ani datum jejich vzniku nenípřesně zjiště no - nestačilo to za takové situace za
postačitelný dů vod odkladu, a Novotný se ujal nové ho veliké ho úkolu, ač ani v tomto
pří
padě ne sá m, nýbrž ponechá vaje rozbor theologický Kybalovi.
Dí
lo o Husovi nemě lo býti podle celé povahy dří
vě jší
ho již studia autorova, odrá žejí
cí
ho
se i v jeho předná šká ch universitní
ch, monograficky isolová no. Mě lo je stejně
předchá zeti vylí
čenídoby předhusitské , jako mě l za ní
m ná sledovati obraz husitstvíjiž
rozvité ho. Tak byla by realisacítohoto plá nu trilogie, její
ž první
m člá nkem byla - je to i
formá lně označeno - prvníčá st „Ná boženské hnutíčeské ve 14. a 15. století
" („Do
Husa"), vyšlá r. 1915 ; čá stídruhou podle toho byla by partie o Husovi samé m, která by
však byla synthetickým zpracová ní
m výsledků veliké monografie, vydané spolu s
Kybalem, a jako zá vě r mě l patrně přistoupiti ne tak výklad o vá lká ch husitských, jako
spí
še obraz ná boženské ho vývoje ve stol. 15., do ně hož by vedle tá borstvíbyl pojat i
přehled nejstaršíhistorie Jednoty bratrské . Byla by to tedy celková historie hnutí
husitské ho v jeho době nejvýznamně jší
, celková však přece jenom z čá sti: se strá nky
ideové , nikoli v rá mci ostatní
ch pomě rů dobobových, zvlá ště sociá lní
ch, tak asi, jak r.
1918 autor podal čá stečnou toho skizzu v člá nku „Husitství
" v Kočí
ho „Ná rodníčí
tance".
Byla by tak vystižena nejdů ležitě jšístrá nka husitství
, nikoli však jediná !
V čá sti z r. 1915, která ve své formě torsa vě tší
ho, ší
ře založené ho dí
la je již neblahou
předzvě stítoho, co se pak mě lo v mí
ře ještě vě tšísplniti při „Č eských dě jiná ch" samostatným doplňkem tu snad bude i vydá nísouvislé partie universitní
ch předná šek o
českých sektá ch v době předhusitské - mohl Novotný, nejsa tu jako jinde vá zá n
rozsá hlým apará tem kritickým, jenž zde byl vyloučen účelem dí
la, kursu to předná škové ho, podati (kromě jiných pří
padů podobné ho rá zu, ale v menší
m rozmě ru
jednotlivých předná šek veřejných) pří
klad své schopnosti synthetické I nenídivu, že
(50)se prá vě proto tento spis klade formá lně u Novotné ho nejvýše. Opakujíse v ně m v
širší
m rozvedeníleckteré tóny, které se ozývajíjiž v jeho starší
ch, drobně jší
ch prací
ch,
zvlá ště v dotčené m již spisku o Husovi, a které pak zaslechneme v mí
ře zmocně né ve
velké monografii. Je to vedle ná zoru o tom, jak se v husitstvípo prvé sbližuje trojíproud,
obracejí
císe proti pokleslé cí
rkvi, oposice universitní
, hnutílidové a poslé ze, v nejmenší
mí
ře, i humanismus, nejen hlavníthese Novotné ho o pomě ru starší
ho domá cí
ho hnutík
viklefii, která se stá vá jeho dovršení
m a domyšlení
m, nýbržje to i apolagetický vztah ke
krá li Vá clavovi IV., jí
mž lze té ž vysvě tlití
, proč z výkladu hrozných pomě rů cí
rkevní
ch v
Č echá ch skoro vypadá i zhoubný na ně vliv tehdejší
ch pomě rů politických, moci
krá lovské i dvora krá lovské ho a šlechty.
Pro Novotné ho je ovšem nejvýznamně jšía nejcharakterističtě jšíotá zka recepce viklefské . Mí
ně ní
, které se již u ně ho od roku 1903 ozývá s menší
m nebo vě tší
m dů razem
podle povahy pří
ležitosti i odpů rců , proti nimž se obrací
, že totiž Hus i husitství
, při(51)jí
mají
ce viklefii, sobě , se a starší
mu vývoji domá cí
mu nezpronevě řujía zů stá vajív
podstatě samostatni, že viklefie sama nepodá vala husitstvímnoho úplně nové ho, že jen

přiostřovala smě r starší
ho české ho vývoje, vyhraňují
c uceleně ji ně které jeho ná zory,
mí
ří
cíjiž týmž smě rem, „ale nepří
mo a neuvě domě le", nevyčerpá vají
c však husitství
úplně , a že Hus vlastně mluvil jen slovy Viklefovými - mí
ně níto, i když leccos sprá vně
zdů razňovalo, ve svých zá vě rech přece zachá zelo pří
liš daleko. Je sprá vné nepřeceňovati vliv viklefie na husitství
, avšak u Novotné ho se vyskytuje druhá krajnost, že
vlivu toho nedoceňuje, přičí
taje mu ví
ce mé ně význam spí
še formá lní
. Recepce viklefie
byla i vě cně silně jší
, než Novotný připouští
, i když neovlá dla zcela a třebas povaha
starší
ho hnutídomá cí
ho zů stá vala i potom svá , česká , a staršíjeho tradice se ozývaly
dosti patrně , ani ne tak u Husa samé ho (ačkoli i u ně ho jsou, avšak ne tak silné a hojné ),
jako v jeho okolí
, zvlá ště u Jakoubka ze Stří
bra, u ně hož se prá vě setká valy i se silným
vlivem viklefským : vynikne to tí
m výrazně ji, až budeme mí
ti (52)úplně jšía výstižně jší
,
nežli dosud, srovná níhusitstvís viklefií
, nejen formá lní
mi juxtaposicemi, nýbrž i vě cně .
Hlavníotá zkou zde, jakož i v jiných pří
padech celé ho našeho vývoje historické ho, není
tak recepce sama, pochopitelná u menší
ho ná roda s takovou ústřednípolohou
země pisnou, jako spí
še jejízpů sob, založený na neobyčejně odolné životnísí
le české ,
která si dovede vů bec cizípřejatky tak přizpů sobiti a je organicky, podle své přirozené
povahy i potřeb, zpracovati, že při tom neztrá císamostatné své rá znosti. Zná má
dualistická formule Palacké ho, aplikovaná však zde na styk češstvís cizinou vů bec,
nabývá tak, třebas ve formě pozmě ně né , nové platnosti.
Podceňová nívlivů viklefských u Novotné ho souvisís jeho dů razem na znak, obecný celé
české reformě , na prakticky mravnítendence. Ty však, i když prvotně nemě ly úmyslů
dogmatických, přece prů bě hem času a vývoje nutně nabyly i rá zu dogmatické ho a
proticí
rkevní
ho, jak v hnutícelkové m, tak i u Husa samé ho, a to v mí
ře vě tší
, nežli se to
zdá Novotné mu nutným připustiti. Novotný tu, při všem jedinečné m (53) ovlá dnutí
rozsá hlé lá tky, přece propadá omylu, vlastní
mu vě tšině monografistů , kteřísvé ho hrdinu
- a Hus je v pravé m slova smyslu hrdinou Novotné ho, k ně muž lne celé jeho srdce - ve
své m daltonismu pří
liš stylisují
, nezů stá vají
ce prá vi všem konkretní
m skutečnostem,
jimiž se hrdina jejich ocí
tá v rozporu, lidsky tak pochopitelné m a zají
mavé m, se sebou
samým, s hlavní
mi svými ideami a motivy. V tomto monografické m zaujetíje „Hus"
Novotné ho vů bec osobně ji naladě n nežli „Č eské dě jiny", jak k osobá m a vě cem, o nichž
tu autor vypravuje, tak i k zá stupců m odborné literatury, s jejichž ná zory se tu velmi často
střetá , takže zde ví
ce než jinde vedle imposantní
ho pokusu o vystiženíjednoho z
nejvě tší
ch themat české historie postřehneme i leckteré osobnírysy autora samé ho: jako
Novotný bezdě ky nemohl vždy sprá vně rozdě liti svě tlo i stí
n mezi Husa i jeho stranu a
jejich odpů rce, jak je vidě ti zvlá ště v pří
padech arcibiskupa Zbyňka z Hasenburka i Ště pá na z Pá lče, u nichž spor s Husem mě l přece i význam zá sadní
, dotýkaje se vlastní
ch
zá kladů jejich svě ta ideové ho i mrav-(54)ní
ho, tak jeho polemika s literá rní
mi odpů rci, z
té hož citové ho zá kladu, se stá vala prudšíi pří
křejší
, nežli snad bylo třeba, zvlá ště ve
svých pokračová ní
ch, když ani se strany druhé nechybě lo takových drsně jší
ch tónů .
I když tedy v Novotné ho „Husovi" vedle mohutné ho jasné ho proudu nové ho pozná ní
,v
ně mž přirozeně , jako na své m vlastní
m poli pracovní
m, ještě ví
ce nežli v „Č eských
dě jiná ch" (s nimi má stejnou podobu v analyticko-kritické m podá níobrovské ho thematu)
autor uká zal jak překvapují
círozhled po pramenech i literatuře, tak neobyčejnou sí
lu a
pronikavost dů myslu kritické ho, nechybíani ně kterých stí
nů - přece se svrchovaným
obdivem stojí
me před tí
mto kvantitativně i kvalitativně ohromným výkonem pracovní
m,
ztě lesňují
cí
m alespoň v té to formě veliký sen mlá díautorova. Mnohé i tě žko schů dné
cesty k ně mu vedoucívyzí
rajínejen z obsá hlých polemik o slavný list české šlechty r.
1415 do Kostnice i o rodiště Husovo, které se studiemi k jubileu Husovu byly spojeny obojís prof. Pekařem - nýbrž i ze (55) tříedic, které vyšly jednak před dí
lem vlastní
m,
vydaným r. 1919 a 1921, jednak již s ní
m a po ně m : „Hus v Kostnici a česká šlechta"
(1915), „M. Jana Husi korespondence a dokumenty" (1920) a konečně „Historické spisy
Petra z Mladoňovic a jiné zprá vy a pamě ti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy"

(1932). Všecky vychá zely z krá sné sbí
rky Palacké ho „Documenta Mag. Johannis Hus" z
r. 1869, historické potřebě již nedostačují
cí
, svým způ sobem ji doplňují
ce a nahrazují
ce,
byť i ne zcela tak, jak bylo ještě žá doucno i možno. A bylo jen aktem spravedlností
, že
roku 1915 při vlastníoslavě Husově , jaká za současné situace byla možna, na
universitě , byl Novotný slavnostní
m řeční
kem („Rektor pražské university Mistr Jan Hus v
historii a ve veřejné m mí
ně nísvé doby"), výrazně tak svou osobou symbolisuje úctu k
Husovi i prá ci, vě novanou jeho pozná ní
.
Po „Husovi" byl čas vrá titi se k "Č eským dě jiná m", avšak, i když zajisté v ústraní
pracovny zřetel k nim Novotné ho neopouště l, trvalo ještě dosti dlouho, nežli se mohl té to
prá ci opě t oddati s plnou silou. Také (56) jubileum Žižkovo r. 1924 i se svými dozvuky
hojně jej zamě stnalo, udržují
c jej ještě ve smě ru studiíhusitských. Než nemě lo již dojí
ti k
vě tší
m výsledků m ani zde, ani pak v pří
čině „Č eských dě jin", k nimž se poslé ze Novotný
přece obrá til, alespoň ne úmě rně k velikosti jejich ostatku, jenž čekal na zpracová ní:
osud fragmentá rnosti již hrozil činnosti Novotné ho v obou tě chto řadá ch. Pří
čina k tomu
tkvě la nejen v selhá vají
cí
ch již jeho silá ch životní
ch, v dů tklivě se hlá sí
cí
ch chorobá ch,
nýbrž i v ne dosti dů sledné ekonomii časové : ta se již u Novotné ho jevila leckdy dří
ve,
rozptylují
c jeho energii rů znými smě ry, zvlá šť však nebezpečně ochuzovala jeho čas,
vě novaný jeho dí
lů m hlavní
m, po převratu, kdy se vzrů stem významu české historie na
universitě i se vzrů stem vá žnosti Novotné ho ve veřejnosti byly spojeny i odpoví
dají
cí
tomu ná roky na jeho čas i prá ci, jimž všem on ve své svě domitosti i dobrotě hledě l
vyhově ti, ač leckde bylo by lé pe, kdyby byl mě l ví
ce na pamě ti vzor Tomků v, tak dobře
zná mý prá vě v neúprosné m, až egoistické m soustředě níke své prá ci životní
. (57) Vedle
pracíúřední
ch v seminá ři a při stá tní
ch zkoušká ch, o jejichž pedagogických výsledcí
ch
jako pozoruhodná manifestace svě dčísborní
k jeho žá ků „Č eskou minulostí
", vě novaný
mu při jeho 60. narozeniná ch, i vedle nepřestá vají
cíčinnosti referentské (v Č as. Mat.
Mor.) přibývalo houfně i čestných funkcía pří
ležitostí
, ať to bylo v Historické m spolku
(zde vedle předsednictvístá l v čele i komisi pro vydá vá ní„Pramenů dě jin českých"), ve
Společnosti nauk (tu byl po své m řá dné m členstvíz r. 1915 i tajemní
kem I. tří
dy), i v
Č eské akademii (ta jej zvolila r. 1909 členem dopisují
cí
m, 1918 mimořá dným a 1924
řá dným a Novotný tu byl té ž předsedou komise pro vydá vá ní„Sbí
rky pramenů české ho
hnutíná boženské ho ve XIV. a XV. století
"), ve „Společnosti musea Husova" (zde s předsednictví
m mě l i redakci „Husitské ho archivu") nebo ve „Vlastivě dné společnosti
jihočeské " (předsednictvíod počá tku, od r. 1928) ; účastnil se, osobně i předná škami,
kongresů historických v Bruselu, Oslo poslé ze i ve Varšavě (1927), psal akademická
dobrozdá níi spisy na obranu prá v Karlovy (58)university, konal pří
ležitostné předná šky i
redigoval pří
ležitostné spisy, psal o historicí
ch pří
tomnosti v slavnostní
ch člá ncí
ch i
nekrolozí
ch, při čemž se projevy pří
ležitostné mě nily v pečlivé přehledy celé životní
činnosti pří
slušných osobností(v takovou souvislost rá zu pří
ležitostné ho patřír. 1929 i
celý spis „Č eské dě jepisectvív prvé m desetiletírepubliky", dobře ukazují
cí
, jak mě l
Novotný celou historickou produkci v patrnosti, nejen bibliograficky, nýbrž zá roveň i
kriticky); předná šel na učitelských kursech i na Archivníškole, připravoval k vydá ní
historická dí
la Komenské ho atd., atd. Lze ří
ci, že žá dná veřejná pří
ležitost rá zu
historické ho, která se jen poně kud Novotné ho týkala, neprošla, aby na nínemě l vě tší
nebo menšípodí
l. A v to svým vzrušují
cí
m způ sobem zasahovaly polemiky, které kromě
hojně času a prá ce si vyžadovaly na ně m i pří
slušnou dá vku na účet nervů , v nichž
polemiky mě ly své trapné dozvuky : z nich posledníjiž byla polemika o legendu
Kristiá novu, spojená s jubileem vá clavským, k ně muž (59) Novotný té ž vydal zvlá štní
spisek „Č eský kní
že Vá clav Svatý" (1929 ) .
Je ku podivu, že při tomto rů znorodé m a stá le ně čí
m jiným přerušované m způ sobu prá ce
mohl Novotný dokončiti třetísvazek „Č eských dě jin" (r. 1928), aby pak po krá tké
přerývce, v ní
ž zatí
m bylo pokračová no mým třetí
m svazkem ve „Vě ku podě bradské m",
přikročil k vydá vá nísvazku čtvrté ho : zde však již zasá hla moc, jí
ž odolati nedovedl,

ohlá sivši se neblahým zá chvatem v novoročnínoci r. 1932. Uprostřed neutuchají
cí
činnosti, v ní
ž se opě t vedle obvyklých rozličných referá tů zají
mavým způ sobem splé taly
studie o Husovi a jeho tradici (vydá ni „Husitské ho zpě vní
ku. Ná božných pí
snío M. Janu
Husovi a M. Jeronymovi" ve „Špalí
čku" r. 1930, obdoba to dokoná vané ho prá vě vydá ní
spisů Mladoňovicových) i s pracemi o husitstvídalší
m, o ká zá ní
ch husitských z konce
15. stoletíatd., ale i s pozoruhodnou zkratkou celé ho období
, zvolené ho v „Č eských
dě jiná ch", kterou chtě l podati ve formě pří
ručkové v Jandově „Č eské vlastivě dě ", jsa
zá roveň i redaktorem její
ho (60)čtvrté ho, historické ho svazku - musil přestati při r. 12’73
stejně v „Č eských dě jiná ch", jako ve „Vlastivě dě " : ostatek již zů stal nedopsá n.
Jako by to bylo dnes, ten krá sný, vlahý večer červnový, kdy jsme se po odpolední
ná vště vě u Novotné ho, za jeho rekonvalescence v Ř evnicí
ch, vraceli v jeho prů vodu k
ná draží: za hovoru doma čilý a o vše se zají
mají
cí
, překvapoval ná s Novotný i při
ná vratu svou svě žípohodou, v ní
ž mu na rty přišel i tichý popě vek, jako paprsek v zá pad
klesají
cí
ho slunce. Bezdě ky se vzbouzely v ná s nadě je, že tajemná životnísí
la si přece
pomů že a že vě decká činnost Novotné ho přece jen neníu konce, třebaže bude třeba
ještě vyčkati času, aby se jízase mohl ujmouti a aby se přiblí
žil o hodný kus k cí
li svých
„Dě jin" i s tě mi odbočkami, na ně ž v nich ještě pomýšlel jako na nutné doplňky. Než
nestalo se tak! Nemě li jsme se s ní
m již shledati, leč až v ten smutný pondě lek, 18.
července 1932, jenž ná s z rů zných stran svolal do strašnické ho krematoria, abychom byli
pří
tomni poslední
mu rozloučenís velikým historikem, statečným (61)mužem, jenž zemřel
na ští
tě , vě ren své prá ci až do chví
le poslední
, když se již cí
l mdlým očí
m ztrá cel v dá lce
!
Pozná mka: osobníprá ce Novotné ho naleznete v jeho úplné (doufá m) bibliografii na
tě chto webových strá nká ch v sekci „bibliografie“
http://www.historie.kvalitne.cz

