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jež vzbudí citový vzruch u posluchačstva. Jak možno souditi, 
vychází spis. často ze studií Fr. Altheima a ze svých prací („Die 
griech.- orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher 
Beleuchtung“, Tübingen 1927, a „Gedanken über Dionysos“ 
v „Studí e materiali di storia delle religioni“, 1935). Ve svých 
filosofických názorech a formulacích je spis. často svérázný, ale 
někde i nejasný a nebude jen vinou čtenářovou, neporozumí-li 
mu vždy (zvláště v kap. I., III. a IV.). Konkrétnější a proto za
jímavější jsou kap. V.—VIL Se zvláštní oblibou sleduje spis. 
ducha „apollinského“ (kap. L, li. a Vlil.); zvláštní zájem jeví 
též o etruskou kulturu (kap. IX. a X.). Formulace vědecká se 
u něho někde kryje s pojmem formulace umělecké. Leckde spis. 
neříká sice nic zcela nového, ale podává jinou formulaci názoru, 
což je zjev u přednášek častý. Jak je patrno z některých uv. ci
tátů, zabíhá spis. často do rétorismu a hýří abstrakty (srv. „das 
Heimischsein“ str. 219, „Ergriffensein“ str. 77, „Totsein“ str. 181, 
„Hingezogensein“ str. 131, „Königsein“ str. 116, „Musischsein“ 
str. 116, „Vatestum“ str. 116, „Verkündertum“ str. 119). K jed
notlivým kapitolám je vzadu uvedena v poznámkách příslušná 
odborná literatura a odkazy (str. 263—275). Vkusně vypravená 
kniha obsahuje též 7 celostránkových fotografii, většinou kra
jinných snímků. Jako symbol knihy představuje prvá fotografie 
poprsí archaické sochy Apollona z Vej. Jos. R. Lukeš.

Arturo Solari, Il rinnovamento dell’Impero romano. Vol. I. 
L’unità di Roma. Milano, Soc. ed. Dante Alighieri 1938. Stran 
XV + 539, 12 tab. all kartogramů. Za 60 lir.

V letech 1933—36 vydal Solari v stejném nakladatelství 
pět svazečků spjatých společným titulem La crisi dell’ Impero 
romano a obsahujících vylíčení dějin a stavu římské říše od 
smrti Julianovy až do nastoupení Odoakrova, tedy v letech 
363—476 po Kr. Tyto studie vyšly nyní v jednom velkém svazku, 
s textem sice nezměněným, ale s novým titulem, předmluvou 
a bohatším doprovodem map. Účel své práce formuloval autor 
asi takto: Po Julianovi se římská říše podstatně mění a prožívá 
konflikt dvou skupin sil. Jednou z nich je tradice,, představovaná 
vrstvou konservativní nobility, usilující o udržení starých forem 
státu, už neživotných. Druhou je hnutí nesené barbarskými 
kmeny, jež životní potřeba pudí naplňovati novým duchem 
novou státní formu. V tomto konfliktu je počátek rozkolu 
západu a východu. Jednou z nej důležitějších stránek je otázka 
sociální a organisační, poněvadž přebyrokratisovaný stát nestačí 
na nové úkoly. Nastává boj říše s barbary, Cařihradu s Římem, 
křesťanství se starým náboženstvím, vládců a lidu; z tohoto 
dlouhého boje se rodí nová tvářnost říše. Územní jednota vzala 
za své, vznikly národní státy, ale zůstala myšlenka kulturního 
universalismu římského; poslání představovat! jej přejala církev.
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Výklad autorův je v tomto svazku rozčleněn na několik 

oddílů: vladařská krise, nároky Konstantinopole, Theodosiova 
státní myšlenka, sociální politika konservativců, sociální poli
tika národních států. Ke konci každého oddílu je poznámkový 
materiál. Tyto oddíly odpovídají svazkům původního vydání 
(jenom jejich názvy se poněkud liší od původních podtitulů) 
a mají spíše jen vnějškovou platnost. Obsahově význačnější jest 
dělení na kapitoly, shrnující výklad v celky věcně souvislé a řa
zené k sobě chronologicky.

Výklad Solariho je založen na vyčerpávajícím užití pra
menů, zpracovaných velmi pečlivě a kriticky. Poznámky proto 
obsahují především citace pramenů; drobné otázky exegetické 
a hodnocení pramenů jsou vpracovány do textu. Novodobá 
literatura jest uváděna, případně s kritickými poznámkami 
autorovými, v poznámkách. Rejstřík obsahuje jen osobní a 
místní jména, nikoliv věcná hesla, ač by se tím bylo velmi usnad
nilo užívání rozsáhlé knihy; odkazy zařazené k některým osob
ním heslům nestačí.

Solariho kniha není obšírnou kronikou doby, ani t. ř. soustav
ným zpracováním určitého dějinného úseku, nýbrž celkem ana
lytickou studií politicko-dějinného vývoje. Tento její ráz vysvitne 
čtenáři srovnáním se Steinovou Geschichte des spätrömischen 
Reiches (Vídeň 1928), jejíž větší část je věnována téže době, jako 
dílo Solariho. Rozdíl spočívá už v základní rozlišnosti pojetí látky 
u obou autorů. Nenajdeme tedy u Solariho statické zpracování, 
nýbrž genetický výklad sledující osudy a vývoj římského uni- 
versalismu. V tom je velká přednost knihy psané velmi zhuštěně 
a ne právě snadně. Do jaké míry se autorovi podařilo spiniti 
vytčený úkol, ukáže druhý a závěrečný svazek, už ohlášený 
(s podtitulem II primato di Costantinopoli). Pokud jde o vydanou 
část díla, třeba uznati, že Solari dovedl velmi dobře zachytiti 
vývoj poměrů v kritickém století a ukázati onu řadu konfliktů 
starého a přicházejícího světa. Vladimír Groh.

Virgilio nel medio evo. Studi Medievali, N. S., volume 
quinto. Casa editrice G. Chiantore, Torino 1932(1). Stran 442+19 
obrazových příloh.

K vergiliovskému výročí r. 1930 chystala redakce italské 
revue Studi Medievali sborník prací o posmrtných osudech básní
kových ve středověku. K účasti na něm pozvala jmenovaná 
redakce latinským oběžníkem učence všech národů hlásících se 
k Vergiliově památce. Redakční nesnáze spojené s úpravou a tis
kem kolektivního dila mezinárodní povahy, smrt hlavního redak
tora Vincenza Cresciniho a patrně ještě jiné příčiny způsobily, 
že sborník vyšel až r. 1938 s datem 1932. Již svým názvem se 
hlásí tento vergiliovský sborník ke klasickému spisu Dom. Com- 
pareltiho, jenž ostatně vychází mezitím v třetím vydání uprave-
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