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dvě města na pobřeží Ozolské Lokridy, Chaleion a Oianthea; je 
přesně vymezen obvod, v kterém se nesměla diti. Někdy
ovšem obě formy asylie splývají. — V době helenistické pozbývá 
nedotknutelnost posvátného účinnosti a je tedy třeba, aby nastou
pila záruka státu, jenž některým svatyním propůjčuje právo asylie. 
Tím mizí zároveň hiketeia ve své staré formě. Od té doby posky
tují tedy ochranu jen ta posvátná místa, která ji mají propůjčenu 
politickou mocí. V. Dölling.

Nikola Vulič vydal dvě cenné publikace. První z nich je 
nadepsána Antički spomenici naše zemlje (Spomenik srpske kralj. 
akademije LXXV. drugi razred 58, Beograd 1933, stran 92, 4°, 
za 30 dinárů) a je pokračováním publikace vydané tamt. č. LXXI. 
Obsahuje nálezy antických památek, reliefů i jiných, většinou 
s nápisy. Pocházejí z území předválečného Srbska a jsou Vuliéem 
vydány s řádným popisem, příp. i transkripcí a komentářem. 
Řazení je místopisné. V dodatku je publikována památka cizí 
provenience (s Krymu) a sice zlatý prsten a náhrdelník složený 
z medajlonů. Obojí je zdobeno krásnou glyptickou prací a je 
v soukromém majetku v Srbsku. Až na malé výjimky jsou pa
mátky též reprodukovány, převážnou většinou fotograficky, a 
publikace opatřeny důkladnými rejstříky.

Druhá kniha se jmenuje Několiko pitanja iz antické prošlosti 
a vyšla v Glasu Srpske akademije CLV, drugi razred 78, Beograd 
1933. Stran 86, za 10 dinárů. Obsahuje devět samostatných men
ších pojednání, v nichž jsou jednak publikovány nově nalezené 
nápisy, jednak probírány některé otázky starověké topografie a 
ethnografle, hlavně pokud se týkají území jugoslávského. Mimo 
tento okruh zasahuje studie o Troji: homerské město pokládá 
Vulič za básnickou fikci. V. G.

Georges Méautis, profesor neuchátelské university, vydal 
poučnou a jasně psanou knihu L’âme hellénique d’après les vases 
(L’Artisan du livre, Paříž, 1932, 191 str., 45 tabulek, cena 25 fr.). 
V 1. kapitole (La valeur émotive des vases grecs) shledává, že 
obliba některých látek byla způsobena emoční jejich hodnotou 
a dokládá to analysou citového obsahu řady vybraných scén 
mythologických i genrových. Při rozboru množství námětů zjišťuje 
t. ř. principe de dextéralité. Malíř skoro pravidelně klade napravo 
(se stanoviska obrazu, ne pozorovatele) od ústřední postavy oso
bu, která bude vítězem. Osvědčí-li se tato zásada, získali bychom 
vhodnou pomůcku pro interpretaci nejen váz, nýbrž i jiných vý
tvorů. Opíraje se o tento princip navrhuje spisovatel na př. při 
chrámových štítech v Olympii a z Aiginy částečně jiné seskupení 
postav. V 2. kapitole (str. 115—164) zabývá se dosud nepropra- 
covanou otázkou komposice vázových obrazů a podává zatímní 
výsledky svého zkoumání. Tak na př. v dekoraci vázy François 
nalézá určitý komposiční princip. Umělci usilovali o rovnováhu 
obou stran komposice, zvláště na štítech, ale nevyhledávali sy
metrie absolutní, nýbrž dbali variace linií; při tom centrální po
stava nebývá v úplném klidu. Mezi obrazy na dvou stranách 
vázy buď není obsahového vztahu nebo se táž scéna opakuje, 
po př. pokračuje, nebo je ať obsahová či formální a komposiční 
příbuznost nebo kontrast. V 3. kapitole (str. 165—189) vychází 
spisovatel od lekythu v museu palermském, který tu je poprvé 
dobře zobrazen (tab. 44, 45); je na něm vyobrazen chvatný běh 
mužů a žen, konajících marnou práci nošení vody, a Oknos, ne
mající energie, aby zvedl otep dříví; vidí v obraze orfické pojetí 
světa a snaží sedokázati jinými doklady archeologickými a literár
ními, že toto pojetí působilo na mystérie eleusinské. G. H.
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