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která jest jen ryze literární a stíhá Lukana do té míry, že on 
nejvíce místa přál hyperbolickým a silným výrazům, tak jako otec 
jeho M. Annaeus Mela byl ctitelem bombastického rhetora Musy 
(Sen. Contr. X, praef. 9). Lukanus dovršil tím jen vývoj, k němuž 
spěli chválení a citovaní u Seneky staršího Cornelius Severus, 
Albinovanus Pedo,1 Ovidius a j.; směrem tím se brali později 
Silius i Statius. Bellum civile jest improvisovanou a podle slov 
Eumolpových nevypilovanou ukázkou (impetus, etiam si nondum 
recepit ultimam manum), jak zveršovati historické události; a vy- 
padl-li pokus ten jako karikatura a parodie, nelze, aby se s ním 
shodovala vážně míněná theorie. Ta se ani nehodí do rámce hu
moristického díla a charakterisována jest nad to volbou zbrklého 
Euipolpa za mluvčího zásad, jež sice bylo módou pronášeti, které 
však nikam nevedly, podobně jako v řečniclví ani reformní snahy 
Quintilianovy a Tacitovy mnoho nepomohly. Překotnost a špatná 
spojitost myšlenek Eumolpein pronášených sama ukazuje, jak 
máme na věc pohlížeti : touha po penězích, nedostatek poctivé píle 
a úpadek malířství splývají u Eumolpa v k. 88 v jeden chaos, a 
v k. 118 jedním dechem varuje před zneužíváním sentencí (ve smyslu 
rhetorském) a doporučuje »fabulosum sententiarum tormentum.« 
Petronius, skeptický posměvač ve všem, baví se na účet obou stran.

Sdruženi panionské.
Napsal Vladimír Groh.

Vystěhovalecký proud, který vyšel asi v XI. stol. př. Kr. ze 
středního Řecka a zasáhl pobřeží maloasijské v jižní a střední 
jeho části, skládal se hlavně z příslušníků té části řeckého ple
mene, jež se označuje pravidelně názvem větve iónské. Dle toho 
mluví se o stěhování iónském. Časově ovšem nebyli tito Ionové 
první z Reků, kteří opustili půdu vlastního Řecka, aby si vy
hledali nových sídel na východě; před nimi již řecká větev, ozna
čovaná společným názvem Aiolů, přešla a usadila se v severo
západním cípu pevniny maloasijské. Obě tato stěhování nastala 
ještě před konečným přesunutím sídel jednotlivých kmenů 
řeckých ve vlastním Řecku a jsou tedy k sobě navzájem v užší 
souvislosti než k třetímu velkému stěhování řeckému na východ 
— dorskému, jež nastalo až po hromadném příchodu Dorů na 
Peloponnes,2 jímž ukončeno rozsídlování Řeků ve vlasti.3

1 První pro žalozpěv nad smrtí Ciceronovou, kde se čte sentence 
»abstulit una dies aevi decus, ictaque luctu conticuit Latiae tristis fa
cundia linguae«, druhý pro popis oceánu (Suas. I 15; VI 26).

2 Srv.,co vykládá o této otázce Běloch, Gr. Gesch. I2, 1, str. 89.
3 Vědomost o tom, že iónské stěhování je časově po aiolském, měli 

Řekové sami; viz Ferekydův zi. Ili (FHG I, str. 98) a Strabona XIII 582.
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Proud iónský rozlil se ze středního Řecka a severovýchod
ního Peloponnesu, zabral převážnou část Kyklad i Sporad, z po
břeží maloasijského pak pobřežní pruh, vymezený přibližně zá
livem hermajským na severu a bargylským na jihu. Tam ovšem 
Ionové nenašli krajin prázdných, nýbrž narazili na obyvatelstvo 
domácí, hlavně Kary a Lelegy. jež musili z jejich sídel pobřež
ních vytlačiti. 1 Ale ani tím ještě nezůstala krajina ta pevně 
v jejich rukou; do vnitrozemí nepodařilo se jim proniknouti ni
kde, nýbrž naopak sami trpěli krajními nárazy vln, jimiž pro
vázeno bylo jednak stěhování a míšení jednotlivých kmenů asij
ských, jednak zánik, slučování a vznik domácích říší. Ionové 
maloasijští trpěli vpády lydskými a kimmerskými (Herod. I 15), 
zvláště pak za mohutného rozvoje říše perské, kdy se stali hrází, 
na niž nejprve narazil příval Peršanů, dychtících býti pány moře.

Že Ionové do Malé Asie z Řecka přešli, o tom dnes již 
pochybností není. Svědčí o tom celé dějiny jejich tamního po
bytu, jež zřejmě ukazují na lid odjinud přišlý, jenž přepluv moře 
a obsadiv ostrovy zachytil se okraje pevniny a krok za krokem 
si získával a hájil nových sídel. Úplně jen dějinám řeckého děje- 
zpytu patří názor Arn. Curtia, jím tolikrát prohlašovaný a takovým 
důrazem hájený, že totiž původním sídlem Ionů je Malá Asie.2

Těžké podmínky životní, jichž se Ionům v Malé Asii do
stalo údělem, měly, jak přirozeno, zvláštní vliv na jejich osudy. 
Tak předně daly vznik jménu »Ionové«, poněvadž v Malé Asii 
teprve živěji pocítěna potřeba uvědomiti si kmenovou příbuznost 
a příslušnost; toho ve vlasti potřebí nebylo. Společné zájmy, 
které přivedly do nových sídel kmen iónský, společné nářečí, 
jehož užíval, došly společným jménem i zevního výrazu. Ovšem 
proč právě zvolen název Ionů, odkud byl vzat, patřil-li snad už 
dřív některé odnoži celého kmene, to jsou otázky, na něž od- 
pověděti není možno.

Patrno je pouze tolik, že jméno Ionů, jež jest výtvorem 
stěhování — tak jako jméno Aiolů3 — rozšířilo se zpátky na 
příslušníky iónské větve, kteří zůstali ve vlasti, ti ho užívali, 
dokud se politické a kulturní těžiště nepřeneslo z měst malo
asijských do Athen.4 Potom zůstalo zase vyhrazeno Ionům malo

1 Ferekydes na uv. m., Ail. V. h. VIII 5, Vitruv. IV 1, 5.
2 Ernst Curtius, Die Ionier vor der ionischen Wanderung, Ber

lín 1855; Griech. Gesch. I5 str. 32 n.; »Wie die Athener Ionier wur
den« ,Hermes XXV, 1890, str. 141 nn. Proti němu psal hlavně Ed. Meyer, 
Forschungen zur alten Geschichte I, 1892, str. 134 n. Srv., co o tom 
vykládá G. de Sanctis, Άτ&ίς, 2. vyd., v Turíně 1912, str. 18.

3 Wilamowitz, Hermes XXI, 1886, str. 108, Ed. Meyer, Forsch.
I, str. 132; Běloch, Die dorische Wanderung, Řh. Mus. XLV, 1890, 
str. 657 n.

1 Ilias XIII 685, Solon u Aristot. Ά·&ην. πολ. 5, 2; hymnus na 
Apoll, delského 147; Her. I 146 a j. Srv. Lenschau s. v. Iones v R.-E. 
IX sl. 1870 n.
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asijským. Vedle toho však název »Ionové« znamenal pro orien- 
tálee Řeky vůbec, a to proto, že nejdříve a nejčastěji dostali se 
do styku s Iony maloasijskými.

Otázka po významu a původním tvaru slova Ionové, jakož 
i po poměru tvarů Ίωνες k Ίά,εονες, na který poukazují znění 
staroindické JävänS, hebrejské Javan, perské Jauna, egyptské 
J-van-(n)a, je dosti složitá a vymyká se rázu této úvahy; budiž 
pouze podotčeno, že uspokojivé etymologie slova 'Ίωνες dosud 
není. 1

Po příchodu do malé Asie usídlili se Ionové v městech buď 
dobytých neb nově založených. Výhodná poloha při moři tak 
neobyčejně důležitém pro obchod dopřála městům jejich znač
ného rozkvětu, jemuž v zápětí následoval i rozkvět osvětový. 
Avšak přirozeným vývojem věcí se stalo, že časem nastalo ja
kési rozrůznění, poněvadž některá z měst rozmohla se daleko 
více než jiná (na př. Miletos, Efesos, Samos); nastalo křížení 
zájmů, soupeřství, sváry, ba i zjevná nepřátelství, jak o tom do
chovány jsou zprávy již od počátků dob t. zv. historických.2

V historické době jeví se iónské osídlení v Malé Asii jako 
řada samostatných měst, jež neuznávala ani vzájemných ohledů 
a zájmů. Spojití je v pevně semknutý celek nepodařilo se ani 
činitelům, v té příčině druhdy nejmocnějším, nepřátelským vpá
dům kimmersko-trerským, lydským a perským. Přes to však ne
chybělo pouta, jímž Ionové maloasijští mohli býti vzájemně vá
záni; byla to forma jakéhosi svazku, jež naplněna jsouc obsa
hem, mohla jednotlivá osídlení iónská spojití a posíliti jak proti 
nepříteli vnějšímu, tak i navzájem. Bylo to amfiktyonské sdru
ženi panionské, jehož shromáždištěm bylo místo na předhoří 
mykalském, jménem Πανιώνιον, kdež slavena společná slavnost, 
zvaná Πανιώνια. Božstvo, jehož kult byl vlastním účelem sdru
žení, byl Poseidon, příjmím ‘Ελικώνιος.

Řadí se tedy sdružení panionské svým rázem k řadě jiných, 
podobných sdružení u Řeků, jež vyšedše od společných schůzek 
v určitých svatyních toho či onoho božstva (na př. Apollona v Del- 
fech a na Dělu, Poseidona v Onchestu a Kalaurii), nabyla po 
případě i významu politického. Sdružení taková nazývají se zpra
vidla amfiktyonie, ač dosud pokládá se za sporno, do jaké míry 
lze užívali tohoto etymologicky záhadného názvu; zda pouze pro 
ta sdružení, pro která je už ze starověku dosvědčen, či vůbec

1 O celé věci jedná P. Kretschmer, Glotta I, str. 13 n.; A. Thumb, 
Harídb. der griech. Dialekte, str. 306; A. Fick, Bezz. Beitr. XXVI, 
str. 237 a KZ. XLVI, 1914, str. 122; W. Max Müller, Asien und Europa 
nach altägypt. Denkmälern, v Lipsku 1893, str. 369 n.; Lenschau na 
uv. m.; Wilamowitz, Über die ionische Wanderung, Beri. Sitzungsber. 
1906, str. 71 n.; Busott, Griech. Gesch. I2, str. 283, pozn. 5.

2 Na př. Herod. I 18; Plut. de virt. mul. 244 E n., Aristot. 
2αμ,ί<ον :ιολ. zl. 576 (= Plut. quaest. Gr. 20); Dittenberger Or. Gr. 
inscr. 13, Hiller, Inschr. v. Priene 37, 458 a j.
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pro každé sdružení kultovního rázu. Zdá se, že správnější je 
mínění druhé, pronesené Arn. Curliem na četných místech jeho 
dějin; při kusosti zpráv o užívání jména »amfiktyonie« pro sdru
žení pylsko-delfské nelze tvrditi, že názvu toho pro ostatní sdru
žení kultovní užíváno nebylo, mimo to jest název ten vícekrát 
dosvědčen než se dosud badatelé domnívali, ba je doložen také 
pro sdružení maloasijské, a to u Tacita Ann. IV 14.

Starověké zprávy o sdružení panionském, pokud se do
chovaly na naše dni, jsou kusé, neúplné a po nejedné stránce 
ponechávají temno. Tak na př. obraz vnitřního uspořádání je 
velice nejasný. Příčiny toho uhádnouti není nesnadno. Omezený 
význam tohoto sdružení, jemuž nebylo dáno uplatnili se, způso
bil, že došlo malého povšimnutí a zanechalo jen málo památek 
a stop po sobě. Vývoj jeho byl dějinnými poměry zaražen a jen 
konservativnost, příznačná starým kultovním útvarům, udržovala 
je při životě i v dobách, kdy se už dávno přežilo.

Starověké doklady nám dochované jsou jednak literární, 
jednak nápisné; k tomu přistupují mince. Doklady literární mají 
hlavní význam pro starší dějiny, zvláště pro kult; pro doby po
zdější je jich velmi poskrovnu. Nápisy jdou nejvýše do poloviny 
IV. stol. př. Kr.; podávají zprávy o působnosti a zřízení, ale také 
důležité údaje dějinné. Mince objevují se od doby Antonínů 
a jsou pro pozdější století výhradním a téměř jediným pra
menem.

Stejně kusá je o sdružení panionském i literatura novo
dobá. Větší pozornost byla věnována jedině kultu Poseidona Heli- 
konského. O sdružení samém kromě zmínek v souborných ději
nách a dílech jednajících o řeckých svazech vůbec (jako jest na 
př. známá kniha Freemanova, History of federal government in 
Greece and Italy, 2. vyd. v Londýně 1893), psal obšírněji pouze 
Wilamowitz v článku Panionion (Beri. Sitzungsberichte 1906, 
str. 38 nn.), jehož výklad však trpí nepřijatelným apriorním sta
noviskem.

Po tomto úvodě hodlám pojednati o dějinách, účastnících, 
kultu a zřízení panionského sdružení, hledě při tom ke všem 
starověkým zprávám, jež by mohly k lepšímu jeho poznání při- 
spěti. 1

I. Dějiny vnější.

První, co vyskytne se při zkoumání dějin amfiktyonie pan- 
ionské, je otázka o době jejího vzniku. Jde pouze o dvě mož
nosti: bud' patří svým původem už do dob blízkých iónskému 
osídlení maloasijskému a vyvíjela se pak přirozeně, nebo byla

1 Poněvadž nápisy prienské, pro panionské sdružení důležité, 
jsou nyní souborně vydány J. Hillerem v. Gaertringen, v Berlíně 1906, 
budou citovány podle této sbírky (Inschriften von Priene).
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uměle založena v dobách, kdy pocítěna nutnost pevnějšího vzá
jemného semknutí.

Pro možnost prvou svědčí jednak amfiktyonský ráz sdru
žení, poněvadž je známo, že v dobách historických amfiktyonie 
zakládány nově nebyly, jednak povaha a celý vývoj jeho, jenž 
— jak bude patrno z dalšího líčení — poukazuje jasně na dávný 
vznik a vylučuje možnost umělého založení v době historické. 
Konečně pak veškero podání starověké souhlasně mluví o vzniku 
panionské amfiktyonie v době t. zv. předhistorické, a dotvrzuje 
tak skutečnými doklady závěry, k nimž lze dojiti všeobecnými 
úvahami z daných historických předpokladů.

Z přímých zpráv nutno na prvém místě uvésti známou 
nápisnou kroniku parskou (Marmor Parium), jež v epoše 27 má 
psáno: Άφ’ οΰ Νηλεύς ωικισε Μίλητον καί την άλλην απα- 
σαν Ιωνίαν ’Έφεσον ^Ερυ&οάς Κλαζομενάζ Π (μήνην Αέ- 
βεδον Τέω Κολοφώνα Μυονντα Φωκαίαν Σάμον Χίον καί 
τα Πανιώνια έγένετο, έτη IIIΙΙΙΔΙΙΙ βασιλεύοντος Ά&ηνών 
Μέδοντος έννεακαιδεκάτον ετονςλ Poněvadž pak parská kro
nika uvádí, kolik let se která událost stala před archontátem 
Diognetovým (264/3 př. Kr.), kladen jest tedy příchod Neleův, 
založení měst a vznik Panionii do r. 1076/5. Zcela po způsobu 
antických chronologií položeny jsou na určitý rok události, jež 
ve skutečnosti trvaly jistě aspoň několik desítiletí * 2; je to jen vý
sledek mínění starých dějepisců, kteří všechny události předhisto
rické zcela konkrétně si představovali. Odmyslíme-li si však tuto 
formální zvláštnost a hledíme-li k věci samé, nelze proti století, 
do kterého jest tu stěhování iónské položeno, nic namítati. Není 
pochyby, že Ionové přešli do Malé Asie někdy kolem poloviny 
XI. století př. Kr. To však se nás ani přímo netýká; důležito je 
to, že spisovatel kroniky par§ké klade vznik Panionii a tedy tím 
i vznik sdružení, jež Panionia pořádalo, již do doby příchodu 
Ionů do Malé Asie. Tomu jistě nutno rozuměti tak, že k vzniku 
sdružení došlo brzy potom, jakmile Ionové na maloasijském po
břeží se usídlili a jednotlivá města založili. Musily přece napřed 
vzniknouti určité jednotky, jednotlivé součásti, z nichž by se 
sdružení utvořilo. Přes to však je patrno, že ke kultovnímu sjed
nocení měst musilo dojiti právě v oněch dobách počátečních, 
zvláště uvážíme-li, v jakých poměrech se nově příchozí octli.

Jiný velmi důležitý starověký doklad sem patřící je zpráva 
z Tacitových Annálů IV 14, která však, pokud vím, dosud vůbec 
nebyla uvedena ve vztah k panionské amfiktyonii.

' Tak zajisté nutno doplniti a'čisti z důvodů úplně přesvědčují
cích, jež uvedl I. A. B. Munro v pojednání Notes on the text of the 
Parian marble, Class. Review XV, 1901, str. 154.

2 Podobně určitá vročení iónského osídlení má Filostratos Her. 
II, 194, Eratosthenes u Klem. Alex. Strom. I, p. 138, Eusebios Chron. 
I 186, 37. ab Abr. 978.
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Na tomto místé podává Tacitus zprávu o jednání v se
nátě r. 23 po Kr., kdy poslové některých řeckých obcí přišli 
žádat o potvrzení práva asylu domácím svatyním. Roku předchá
zejícího totiž bylo mnoho asylů zrušeno pro velkou nevázanost 
a zneužívání (Tac. Ann. III 60). Proto některé obce poslaly po
selství k senátu, aby aspoň slavným svatyním bylo právo asylu 
— odedávna s nimi spojené — výslovně i nadále ponecháno. 
Tacitus praví: Is quoque annus legationes Graecarum civitatium 
habuit, Samiis Iunonis, Cois Aesculapii delubro vetustum asyli 
ius ut firmaretur, petentibus. Samii decreto Amphictyonum ni
tebantur, quis praecipuum fuit omnium rerum iudicium, 
qua tempestate Graeci conditis per Asiam urbibus ora maris 
potiebantur.

Že zde jde o sdružení panionské, o tom nemůže býti sporu; 
jednak Samos sám byl z předních a nejvýznačnějších jeho členů 
(viz dále v odstavci o účastnících amfiktyonie), jednak mluví se 
tu zřetelně o usazování fteků na pobřeží, a to v souvislosti se 
Samem může býti jen pobřeží maloasijské. Jest ovšem název 
»Amphictyones« u sdružení panionského doložen pouze tímto je
diným místem, ale není příčiny pochybovati o jeho správnosti, 
poněvadž nabývá zvláštní důležitosti a hodnověrnosti tím, že je 
vlastně nepřímou reprodukcí vzkazu Samských samých a nejspíše 
čerpán z akt senátních.1 Ale ani kdyby nebylo tohoto vnějšího 
svědectví, nemohl by název tento vzbudili podezření, poněvadž ze 
všech zpráv souhlasně jde na jevo, že panionské sdružení bylo 
typu ryze amíiktyonskébo2; ani jednou zprávou neb faktem není 
tento ráz jeho popřen. Že se název »amfiktyonie« pro ně nevy- 
skýtá jir.de a zvláště ne jako označení úřední, to je -— jak už 
svrchu uvedeno — zcela pochopitelno při malém významu, jaký 
sdružení mělo v dobách historických, zvláště když se tehdáž 
slova »άμφικτνονία* sama o sobě užívalo k označení amfiktyonie 
pylsko-delfské (viz místa sebraná H. Biirgelem, Die pyläisch- 
delphische Amphiktyonie, v Mnichově 1877,\ str. 11, pozn. 20. 
O tom jedná též Head, Hist. num.2 str. 342). Trvalého a jed
notného názvu doslalo se sdružení panionskemu teprve za Ale
xandra makedonského.

1 Z nich jsou také vzaty zprávy o rušení asylů r. 22 — Ann. 
III 60. Fr. Kubíček v nejnovějším pojednání o této věci: Quomodo Ta
citus in Annalibus et Historiis componendis senatus actis usus sit 
(progr. arcib. gymn. v Dejvicích 1915) uvádí sice str. 7 místo ann. 
ìli 61 jako vzaté z akt senátu, ale o IV 14 se nezmiňuje, ač souvislost 
obou míst je co nejtěsnější a věc sama takového rázu, že sotva ji Ta
citus našel v některé své literární předloze.

2 Výslovně to zjišťuje na př. E. A. Freemann, History of fe
deral government, 2. vyd. 1893 od I. B. Buryho, str. 145 a přímo amfi- 
ktyonií je nazývají — aniž však uvádějí uvedeného místa Tacitova — 
W. W. How a J. Wells, A commentary on Herodotus, v Oxfordě 1912, 
str. 123.

jir.de
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Doložení názvu amfiktyonie pro sdružení panionské 1 je tedy 
první zisk z onoho místa Tacitova. Druhá důležitá zpráva tam 
obsažená je určení, že amfiktyonové byli činní už v době, kdy 
Ionové do Malé Asie přistěhovalí, usídlivše se v městech »ora maris 
potiebantur«, t. j. když tam upevňovali své panství. Znovu tedy 
a nezávisle na zprávě dřívější (v parské kronice) máme doloženo, 
že se v starověku vědělo o dávném původu panionského sdru
žení. Zpráva Tacitova je však i jinak poučná: je ovšem více než 
pochybno, měli-li Samští pro své tvrzení o právu asylu jiný do
klad než pouhé podání, ale jasně vysvítá, že víra v dávný původ 
amfiktyonie byla tak obecná, že se jí mohli dovolávati bez ná
mitek i pro svou starodávnou svatyni (Pausanias VII 4, Verg. 
Aen. I 16).

Zpráva kroniky parské a Tacitova jsou nejhlavnější a nej
závažnější starověká svědectví přímá, jež lze při otázce o původu 
panionského sdružení uvésti. Jsou však i jiná, která právě shodou 
s nimi nabudou pravého významu. Tak Diodoros XV 49 nazývá 
oběti o Panioniích {řvaíai άρχαϊαι και μεγάλαι. Určitěji mluví 
Vitruvius IV 1, 3 n., jenž v jádře podává sice několik údajů 
správných, ale vložených do podivně zkombinovaného mythického 
vypravování o původu dorského sloupu. Podle něho Atheflané, 
řídíce se radou delfské věštírny a poslouchajíce rady celé Hellady, 
založili za vůdcovství Ionova kolonie maloasijské. Vitruvius je 
vypočítává a v § 5 praví : hae civitates cum Caras et Lelegas eie- 
cissent, eam terrae regionem a duce suo Ione appellaverunt Ioniam 
ibique deorum immortalium templa constituentes coeperunt fana 
aedificare et primum Apollini Panionio aedem uti viderant in 
Achaia constituerunt. Nehledě k útvaru pověsti o iónském stěho
vání, jaký zde Vitruvius podává (podobného něco má i Velleius 
Paterculus I 4, 3), ani k tomu, že božstvem panionským není 
u něho Poseidon, nýbrž Apollon (o tom bude vyloženo níže), 
můžeme i v překrouceném vypravování Vitruviově zřetelně po- 
znati podání o prastarém původu společné iónské svatyně, ovšem 
upravené a změněné podle potřeby spisovatelovy. Že však v pod
statě nejde jenom o pouhý jeho výmysl, dokazují zprávy dříve 
uvedené.

Jinde se o vzniku panionského sdruženi neb spolkové jeho 
svatyně přímo nemluví, ale jsou zprávy, které starému jeho pů
vodu nasvědčují nepřímo tím, že jej předpokládají. Z takových 
svědectví nejdňležitější je nápis v Collection of ancient greek 
inscriptions in thè British Museum III 1, čís. 403, nyní u Hillera 
Inschr. v. Priene pod č. 37. Obsahuje rozhodnutí Rhodských ve 
sporu Prieny a Samu o tvrz Karion a Dryussu. Pochází sice až

1 Přesně řečeno dosvědčuje Tacitus jméno »amphictyones« pro 
správce sdružení; obdobný příklad je u amfiktyonie atticko-delské, kde 
se v dokladech také vyškytá jen název άμφικτύονεζ a nikoliv άμφι- 
■ΛτνονΙα.
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s počátku II. století př. Kr.,1 ale důležitý je tím, že se v něm 
uvádějí celá místa ze starších místních kronikářů o dobách dří
vějších. Mezi jiným praví se tam o Samských v ř. 54 n.: 
Έπεδείκννον èv ταΐς Μαιανδρίον τοϋ Μιλησίου ιστορίαις 
κατακεχωρισμένον διότι καί ά λοιπά χώρα ά Μελιάς ϋπό 
Ίώνων κοινού αύτοΐς εδό&η μετά τόμ πόλεμον τόμ Μελιακόν, 
εφ’ ώι νέμεσ&αι αύτάς - - - κα&ώς καί τό Ίώνων κοινόν 
ύπερ αυτών έκρινε Πανιωνίοις. Pokud se týče doby označené 
μετά τόμ πόλεμον τόμ Μελιακόν, lze ji se zřetelem na údaje 
nápisu 13 u Dittenbergera, Inscr. Oř. Gr. klásti s Wilamowitzem 
(Panionion str. 43) kol r. 700 př. Kr., před velké tažení trerské, 
jímž asi o čtvrtstoletí později bylo zasaženo i západní pobřeží 
Malé Asie.

'O πόλεμος ό Μελιακός byla událost, o níž mluví i Vitru
vius IV 1, 4: istaec Melie2 propter civium adrogantiam ab is 
civitatibus bello indicto communi consilio est sublata. — Melie, 
osada ležící na sever od Mykaly v sousedství Panionia3, byla 
tehdy rozbořena a její území bylo sdružením panionským rozdě
leno jednotlivým účastníkům výpravy. 0 tom svědčí nápis; proč 
k výpravě došlo, o tom lze se dočisti jedině u Vitruvia, jenž 
mluví o »civium adrogantia«. Je-li zpráva jeho správná, musíme 
soudili, že se provinění Melijských, potrestané sdružením jako cel
kem, týkalo také celku, tedy něčeho, na čem sdružení’mělo 
zájem právě jako sdružení; neboť soukromé spory mezi jednotli
vými městy byly vyřizovány vždy soukromě, nejvýše s přizváním 
nejbližších sousedů, ale nikdy nebyly vznášeny na sdružení. Toho 
doklady velmi četné poskytují dějiny jednotlivých měst. Byl-li 
spor vznesen k rozhodčímu, byl jím vždy cizinec, a města vy
stupovala tu vždy samostatně, nikdy jako členové panionského 
sdružení.

Sousedství Melie s Panioniem dává vzniknouti myšlence, 
že se Melijští dopustili pychu na spolkovém území, jež bylo 
χώρος ιρός κοινή έξαραιρημένος υπό Ίώνων ΙΙοσειδέωνι 
Έλικωνίιρ (Ilerodotos I 148). Το by ovšem byla příčina dosta
tečná, proč by celé sdružení proti Melii zakročilo. Ačkoli tato 
domněnka spočívá na zprávě Vitruviově, tedy na prameni nikterak 
nej spolehlivějším, přece nabývá značné pravděpodobnosti tím, že 
společný podnik celého sdružení proti Melii jakož i rozdělení

1 Přesné datování není možno pro částečnou porušenost textu. 
O něm jednají E. Preuner v Hermu XXIX, 1894, str. 530 n., Foucart, 
Rev. phil. XX, 1896, str. 87; van Gelder, Geschichte der Rhodier str. 
133, Wilamowitz Panionion str. 54 n.

2 Tak jistě nutno čisti místo dochovaného Melite v rukopisech 
Vitruviových, poněvadž Melity v těch místech nebylo. Srv. i Hekataia 
u Stef. Byz. s. v. Μέλια.

3 To dokázal Thom. Lenschau De rebus Prienensium v Leipziger 
Studien XII, 1890, str. 134; uznává to též i Wilamowitz, Panionion 
str. 45 i Hiller, Inschr. v. Priene str. VI.
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jejího území json nezvratně doloženy uvedeným nápisem, obsahu
jícím zprávy miletského dějepisce Maiandria (ř. 54 n.), sam
ských Uliada, Olympicha, Durida a Euagona, efesských 
Kreofyla a Eualka, chijského Theopompa (ř. 120 n.), kteří 
všichni vykládali přesně, co které město z území melijského do
stalo. Snad tedy i tu zachoval Vitruvius dobrou zprávu.

Pohlédneme-li nepředpojatě na celou tuto melijskou válku, 
musíme uznati, že v době kol r. 700 sdružení panionské už 
dávno trvalo a auktoritou svojí chránilo spolkový majetek. Zni
čení Melie je nejsíarší doklad činnosti panionského sdružení, 
který máme téměř dokumentárně doložen, a tu jeví se sdružení 
jako něco už před tím pevně existujícího.

Konečně nutno uvésti jako doklad velmi starého původu 
panionské slavnosti ke cti Poseidona Helikonského i verše Iliady 
XX 403 η. (ώς δτε τανρος ήρυγεν έλκόμενος 'Έλικώνιον 
άμφ'ι άνακτα, κούρων έλκόντων). Že se týkají kultu panion
ského, bude doloženo dále v příslušném odstavci. Plyne z nich 
nad všechnu pochybnost, že panionská oběť byla proslulá a da
leko široko známá; k tomu bylo zajisté potřebí dlouhé doby, 
takže docházíme s tímto dokladem k stejné době vzniku pan
ionské amfiktyonie, jako dříve.

Shrne-li se krátce vše, co vyplývá pro vznik a nejstarší dě
jiny panionské amfiktyonie, ukáže se asi takový obraz.

Ionové přešedše do Malé Asie osadili aneb nově založili 
řadu měst na pobřeží a přilehlých ostrovech. Důvody, jež vedly 
k těsnému semknutí všech nových příchozích, jehož vnější 
známkou byl i vznik společného, dotud neužívaného jména, vedly 
též k tomu, že se sdružili kolem kultu z domova přineseného — 
to bylo tenkráte jedině možné vzájemné pouto. Proč právě vy
bráno za sídlo společného kultu předhoří mykalské, jež naprosto 
není středem iónských sídlišť maloasijských, nevědělo ani staré 
podání. Avšak nebude asi příliš chybná domněnka, že to bylo 
místo, na kterém Ionové při stěhování do Malé Asie nejdříve 
přistali. Ionové ubírali se z vlastního Řecka po přirozeném ostrov
ním mostě1; prostý pohled na mapu ukáže, že koncem toho 
mostu jest právě předhoří mykalské. Snadno lze pochopiti, že 
místo, kde se první část Ionů dotkla nových sídel a vykonala 
oběť domácím bohům, stalo se jakýmsi přirozeným náboženským 
střediskem. Nasvědčuje tomu ještě i jiná věc: přišli-li Ionové na 
půdu maloasijskou u Mykaly, rozšiřovali se odtud na sever i na 
jih, zabírajíce zase s pevniny též ostrovy, které neležely na oné 
cestě, po níž přišli. A že nejzazší sídla jako Chios neb Fokaia 
byla zaujata Iony nejpozději, toho ohlas je i v podání staro
věkém.2

1 Jul. Běloch, Griech. Gesch. I2 1, str. 133.
’ Na př. u Paus. VII 4,10; více bude o tom řečeno v odstavci II. 

Liety filologické. XLIV, 1917. 14



210 V. Groh:

V podobě, jaká se jistě velmi brzy ustálila, potrvalo sdru
žení staletí beze změny, plníc skromný účel svůj, býti totiž 
kultovním středem nové vlasti a dbáti, aby společnému božstvu 
byla vzdávána náležitá úcta a majetek jeho nebyl zkracován. Tak 
našli jsme sdružení činno i kol r. 700.

Náčrtek této nejstarší doby, byť i kusý, smí si dělati nárok 
na pravděpodobnost aspoň zásadní, poněvadž je dělán se zře
telem na dva momenty: zprávy a podání starověká jest jeden 
z nich, celkový vývoj, přirozené prostředí a poměry jest druhý. 
Bylo patrno, že je naprostá, ničím nerušená shoda jak všech 
zpráv vesměs, tak i jich s hlediskem druhým, všeobecným. Nikde 
nebylo potřebí násilného výkladu, nýbrž všechny doklady spo
jily se v obraz třebas ne ve všem určitý, tedy aspoň celkové 
obrysy nastiňující. Připomenutí toho bylo potřebí proto, že dříve 
ještě, než bude možno přikročiti k líčení dalších dějin panionské 
amfiktyonie, je nutno zastaviti se u pojednání, jež líčí věc právě 
probranou úplně jinak, než bylo učiněno zde, a jež osobou svého 
původce více než skutečnými doklady je s to, aby na dlouho 
svá tvrzení udrželo.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorfí v uvedeném článku 
»Panionion« (Beri. Sitzungsber. 1916, str. 38—57), vyšed od při
pomenutého nápisného rozsudku Rhodských v při mezi Samem 
a Prienou, došel k závěrům, jež možno stručně shrnouti v tyto 
body:

1. Melia ležela na Mykale na stejném místě, kde byla po
zději spolková svatyně Panionion (str. 45).

2. Měla značné území, proto ostatní města iónská se proti 
ní spojila, území její rozdělila (str. 43), místní melijský kult 
přejala a učinila z něho kult spolku, jenž vznikl teprve tehdy, 
a to za účelem zničení Melie. Poněvadž pak spolkový kult byl 
původně melijský, učinila tradice později z Melie také spolkové 
město (str. 6).

3. »Panionion« nemělo vůbec v sobě rázu náboženského, 
nýbrž mělo ráz jen politický (str. 51, Uber die ion. Wanderung, 
tarnt, str. 68).

O Wilamowitzových závěrech lze říci všeobecně tolik, že 
jsou v naprosté neshodě se vším, co ze starověku o panionském 
sdružení je známo. Základem jejich je Wilamowitzovo pojímání 
zpráv, v onom rhodském rozhodnutí obsažených; dle něho si 
upravuje zprávy ostatní, pokud ovšem se o nich vůbec zmiňuje. 
Leckde místo důkazů je položeno pouze tvrzení, ničím neodů
vodněné.

K bodu prvnímu lze poznamenali, že pro polohu Melie na 
témž místě, co Panionion, není vůbec dokladů, ani Wilamowitz 
jich nedovede uvésti; tvrdí pouze, že severně od Mykaly, kde 
ještě dnes jsou patrny zbytky karské tvrze, ležela Melia, a také 
»poněkud severně« (str. 45) od Mykaly lze prý určití polohu
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Panionia. Tím prý je řečeno, že Panionion leželo v území staré 
-Melie. — Polohu Melie určuje Wilamowitz správně (srv. uvedené 
místo Lenschauovo str. 134), ale zhola nesprávné je, co praví 
o Panioniu. To leželo přímo na Mykale. Herodotos I 148 praví 
zřetelně: το όε Πανιώνιόν έστι της Μνκάλης χώρος 
ίρος προς άρκτον τετραμμένος, a dále ή όε Μνκάλη έστι 
τής ήπειρον άκρη ... ες τήν σνλλεγόμενοι... ’Ίωνες άγεσκον 
όρτήν τή έ&εντο οννομα Πανιώνια. Jistě znal Herodotos po
lohu Panionia z vlastní zkušenosti (srv. i Strabona XIV 639). 
Na severním úbočí Mykaly, ale ještě na Mykale samé, také 
nalezl W. Gell onu desku s usnesením panionského sdružení.1 2 
Z toho plyne jasně, že Panionion leželo na severním úbočí my- 
kalského předhoří a nikoliv severně od Mykaly jako Melia; ne
smějí tedy býti obě místa ztotožňována.

Už touto mluvou dokladů sámých jest vyvrácen základ 
AVilamowitzových domněnek: neleželo-li Panionion v území zbo
řené Melie, není založeno až po jejím zničení a nemohla tedy 
ani rozsáhlost území melijského příměti ostatní iónská města, 
aby se sdružila ve svaz za účelem dobytí Melie. A důsledné 
také polom musí odpadnouti i jinak nemožné výklady o vzniku 
kultu Poseidona Helikonského a zpětném zařazení Melie mezi 
města spolková.3 Co pak se týče důvodu, pro který podle Wi- 
lamowitze bylo založeno panionské sdružení, jest podivno, že by 
vůbec vznikl spolek na dobytí Melie; než i kdybychom možnost 
tu připustili, zůstává záhadno, proč trval pořád,3 ačkoliv účel 
jeho ihned byl splněn a tedy vlastně nebylo důvodu pro další 
jeho trvání.

To, jak se zdá, cítil i Wilamowitz a proto pomáhá si tvr
zením (hlavně str. 45 a 47), že sdružení panionské bylo ryze po
litické a nemělo v sobě vůbec nic náboženského; prý hned po 
dobytí Melie vzniklo ze symmachie κοινόν (str. 52). Takové tvr
zení jest přímým popřením všech starověkých svědectví. Poli
tickým byl podle Wilamowitze i vznik a první vystoupení kol
r. 700 proti Melii, ale podrobnější přihlédnutí k pramenům uká
zalo, že případ melijský byl zcela jiný než tvrdí Wilamowitz, 
totiž zcela nepolitický, ba zřejmě sakrální. — Další doklady Wila- 
mowitzovy jsou místa z Herodota I 141, 147, 170, VI 7, ale 
ani ta toho nedokazují. Herodot I 141 a VI 7 praví, že po pádu 
Sard i v době t. zv. iónského povstání před bitvou u Lady byla 
na Panioniu porada iónských měst, v prvém případě bez Mileta,

1 Viz Leake, Journal of a tour in Asia Minor, str. 260; Chandler, 
Travels in Asia Minor, str, 186 n; Frazer Pausanias Description of 
Greece IV, str. 124 k Paus. Vili 5 1.

2 0 této věci, mimochodem řečeno, dosvědčené pouze Vitruviem, 
jehož zprávu lze však zde jinak a vhodněji vyložiti, bude promluveno dále.

’ Dnes ještě možno sledovati přímými doklady život sdružení 
po více než tisíc let!

14*
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jenž uzavřel s Kyrem zvláštní smlouvy. Je patrno, že ze zcela mimo
řádných těchto schůzek nijak nelze dokazovati výslovně po
litického rázu panionského sdružení. Ostatně bude o této 
věci ještě promluveno dále. Místo I 170 týká se skutečně návrhů 
na založení politického svazu maloasijských Ionů, jenž však neměl 
miti nic společného se sdružením již trvajícím, nýbrž měl býti 
zcela nově utvořen, jak výslovně se praví. To samo už dokazuje 
zřetelně, že amfiktyonie panionská politického významu neměla. 
V kn. I 147 n erri, o politické činnosti panionského sdružení nic, 
za to I 148 vykládá se o slavnosti panionské. Neuvedl tedy 
Wilamowitz pro výhradně politický ráz sdružení důvodů nijakých, 
dokonce pak i hlavní jeho důvod — válka melijská — svědčí 
o pravém opaku. Připojí-li se k tomu ještě doklad z Tacita 
Ann. IV 14 mluvící o amfiktyonech a přehled po dalších dě
jinách sdružení, jest patrno, že sdružení panionské mělo ráz jen 
a jen kultovní.

Nelze tedy souhlasiti s Wilamowitzem; všechny důvody 
mluví proti němu, pro něho žádný, ba ani důvody jím sarným 
uváděné neobstojí. Ač se k němu připojili badatelé jiní, jako 
Hiller v úvodě nápisů prienských a Lenschau v Realencyklopaedii
s. v. Iones, přece nezbývá, než přidržeti se zřetelné mluvy sta
rých dokladů a obrazu, které ony spolu s úvahou s všeobec
ného hlediska poskytly.

Tím jsme probrali první dobu dějin panionského sdružení. 
Jednak kusost zpráv a jejich zvláštní ráz, jednak odchylné vý
klady způsobily, že bylo potřebí výkladu obšírnějšího.

Prosté prvotní poměry změnily se v stoletích následujících. 
Rozkvět a zmohutnění jednotlivých měst přivodilo vnitřní roz
háranost poměrů. Každé město bylo stát samostatný, na jiném 
nezávislý, ale vzájemným nesrovnalostem nebylo konce. Síly a 
významu dodávalo jim moře, jež možností obchodních styků, za
kládání kolonií atd. značně přispělo k jejich upevnění, zvláště 
když uzavřeny přátelské styky se sousední říší lydskou. Čím více 
jednotlivá města rostla, čím bohatější se stávaly jejich vlastní 
dějiny, tím více upadala dřívější přirozená vzájemná jednota 
a souvislost.

Je pochopitelno, že amfiktyonie panionská nedovedla udr- 
žeti společenství zájmů: kultovní svazek byl příliš sláb na to,, 
aby se uplatnil proti silnějším zájmům politickým; přes to am
fiktyonie nepřestala trvati, odkaz minulosti byl uchováván, slav
nost pravidelně konána v dobách dobrých i špatných. Pěkně to 
vyjadřuje Herodotos I 170 slovy κεκακωμ,ένων όε Ίώνων 
και σνλλεγομένων ονόεν ήσσον ες το Πανιώνιον. Byly 
ovšem i v těchto dobách chvíle, kdy zřetelně se ozvala potřeba 
semknutí, kdy vyšší zájmy ukazovaly nutnost těsnějšího spojení 
obcí; bohužel není známo, pokud bylo politické sjednocení ion-
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ských měst vskutku obmýšleno a staly-li se opravdově pokusy 
o jeho uskutečnění. Zdá se však, že přes pouhé návrhy se vůbec 
nepokročilo. Poměry skutečné byly mocnější než dobrá vůle 
k nové úpravě tak pronikavé. O těchto pokusech víme jen z vy
pravování Herodoto va I 170: je to vylíčení všeobecných názorů 
doby, podané jako výroky dvou ze slavných sedmi mudrců Tha
leta a Bianta. Thales dal Ionům tuto radu: έκέλενσε εν βον- 
λεντήριον ’Ίωνας έκιησίαι. το δε είναι èv Τίιμί,Τέων γάρ μέσον 
είναι Ίωνίης), τάς δε άλλας πόλιας οικεομένας μηδέν τμτσον 
νομίζεσ&αι κατάπερ εΐ δήμοι εΐεν. Odmyslime-li si zřejmý vliv 
Theseovského synoikismu na podobu této zprávy, obráží se tu 
zřetelně myšlenka na politický svaz iónských měst s přirozeným 
střediskem v Teu. Neuskutečnitelnost těch záměrů vystižena je 
dobře výrokem Biantovým, který nazývá Herodotos γνώμη χρη- 
σιμωτάτη. Bias totiž navrhl: κοινφ στόλο) Ίωνας άρ&έντας 
πλέειν ές Σαρδώ και έπειτα πόλιν μίαν κτίζειν πάντων 
Ιώνων. Zní to téměř ironicky, že Ionové mají se odstěhovati na 

Sardinii, aby tam vznikla jediná obec iónská; v dosavadním do
mově to možno nebylo.

K sjednocení tedy nedošlo, poměry vyvíjely se dále. Slavnost 
panionská slavila se stále, sdružení panionské trvalo, aniž však 
dovedlo se svým vlivem uplatniti mimo úzký obor kultovní. 
Chyběl mocný činitel, jenž by slaré formě dal nový život a pro
vedl soustředění asi tak, jak učinili Atheňané v V. století se 
starou amfiktyonii delskou.

Z doby historické není zpráv o pokusu, jenž by chtěl 
dodati životnosti staré amfiktyonii, ač nastaly doby, které při
nutily Iony mysliti a pracovati společně. Pádem Sard octl se 
v hrozivé jejich blízkosti mocný podmanitel říše lydské — Kyros. 
Jeho nečekaný úspěch uvedl iónská města do postavem velmi 
bědného: ještě dříve, než udeřil na Kroisa, vyzval je, aby od 
něho odpadla (Herod. I 76). Žádosti jeho vyhověl pouze Mi- 
letos, ostatní města zůstala Kroisovi věrna. Když padly Sardy 
a Kroisos se dostal do zajetí, poslala ona města posly ke Kyrovi 
s žádostí, aby poměr Ionů k Peršanům zůstal týž jako byl 
k Lydům. Kyros odmítl, válka byla neodvratná, jediný Miletos 
byl zabezpečen. Bylo patrno, že města jednotlivě neobstojí, nýbrž 
že se musí proti mocnému nepříteli spojití. I sešli se jejich zá
stupcové k poradě a za místo schůzky zvoleno Panionion. Tam 
usnesli se požádati o pomoc ve Spartě (Herod. I 141). Miletané 
ovšem rady se nesúčastnili, ježto s nimi Kyros smluvil se zvlášť. 
Jest ovšem pochybilo, lze-li tuto schůzku pokládati za projev 
mimokultovní činnosti panionské amfiktyonie. Herodot mluví' 
o *Ίωνες*, to by mohlo sice znamenati i amfiktyonii, ale jistě 
bude lépe vyložiti si věc přirozeně: v daném případě, kdy sou
činnost iónských měst proti nepříteli byla nutná, sešli se Ionové 
tam, kam druhdy je sváděl zájem náboženský.
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Stejného rázu jako tato schůzka bylo i shromáždění za doby
t. zv. iónského povstání před bitvou u Lady. Tenkráte Ionové 
všichni (i Mileťané) sešli se na Panioniu k válečné radě (He
rod. VII 7).

O slavnosti panionské neslyšíme v těchto dobách nic. Dů
vody jsou na snadě: nebylo proč jí připomínati. Události důle
žité octly se v popředí zájmu, bylo v předvečer velkých válek 
fieků s Peršany; první jejich oddíl — iónské povstání — skončen 
byl vítězstvím perským. Persane, dobyli 494 Mileta a jiných 
měst iónských, zpustošili je, zničili svatyně, odvlekli mnoho oby
vatelstva do zajetí (Herod. VII 18 n., 32). Toto násilné zpusto
šení přerušilo tenkráte i trvání panionské amfiktyonie, neboť za 
oběť padla i spolková svatyně na Mykale. Že tenkráte vskutku 
nastal konec sdružení panionskému, o tom určité svědectví po
dává Herodot I 148: ή όε Μνκάλη εστί της ήπειρον άκρη .. . 
ές τήν -σνλλεγόμενοι άπο των πόλιων ’Ίωνες ά γ ε σ κ ο ν 
όρτήν τή είϊεντο οϋνομα Πανιώνια. Užil-li Herodot tvaru άγεσκον, 
zřejmě jím označil panionskou slavnost jako něco bývalého, čeho 
však už v jeho době nebylo. Jest ovšem pravda, že po vítězném 
skončení válek řecko-perských mohli Ionové staré sdružení ob- 
noviti, když zaujali znovu svá sídla, ale nedošlo k tomu z růz
ných důvodů. Veškero úsilí obráceno bylo na zahlazení škod 
válečných a vybudování rozbořených měst, a mimo to se ukázalo, 
že poměry toho nedopouštějí. Na západě vzrostla totiž neobyčejně 
moc Athen, vznikla první námořní symmachie i reorganisován 
byl její kultovní doplněk, amfiktyonie delská. Jeviště událostí 
veřejných se zvětšilo, Ionové maloasijští nebyli již tak osamo
ceni jako kdysi, nýbrž stáli v živých stycích s Řeckem vlastním, 
přesněji řečeno s Athénami. Možná, že by Athény ani nebyly 
připustily zříditi iónské středisko, byť i jen kultovní. Města 
iónská vstupovala jednotlivě do symmachie athénské1 a pod
léhala ovšem velice vlivu tohoto státu. V pátém století a na 
začátku stol. čtvrtého není o sdružení panionském ani stopy, 
až teprve v první polovině století čtvrtého došlo k jeho obnovení. 
Co zavdalo k tomu podnět, není dosti známo, víme jen o po
kusech samých.

Krátce před r. 373 učiněn byl Iony v Delfech dotaz, jak 
amfiktyonii obnoviti (Diodoros XV 49); bylo odpověděno, že 
nutno *άφιόρύματα λαβεΐν άπο των άρχαίων και προγονι
κών αύτοϊς βωμών έξ Έλίκης τής έν τω τότε μεν Ιωνίας 
ννν όε Άχαίας καλονμένης. Ionové učinili, jak věštba kázala, 
avšak Heličtí nedovolili přenesení svého kultu a dokonce prý se 
i dopustili násilí na iónských poslech (Diod. XV 49, Strabon

1 Doklady v IG. I 226 II ř. 2, 237 I ř. 21, 28, 31, 32, 33 a jinde. 
Města ta a okolní spojena pak v jednu skupinu, jejíž tribut označován 
jako Ιωνικός φόρυς.
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Vili 384). Brzy na to, v zimě r. 373/2 zastiženo bylo pobřeží 
achajské zemětřesením, při němž Helike i sonsední Bura byly mořem 
zaplaveny a pohlceny.1 To pokládáno za trest boží a proto o něco 
později Ionům přenesení kultu Achaiové dovolili (Herakleides 
na uv. m. Strabona). Tak brzy po roce 373/2 znovu byla zří
zena na Mykale svatyně na stejném místě jako dříve a obnoveny 
slavnosti po pět čtvrtí století přerušené. I politické poměry té 
doby byly tomu příznivý; moc Athen byla podlomena a nevy
skytl se dotud nikdo, kdo by po vzoru athénském podobné sou
středění mohl provésti. Wilamowitz (Panion. str. 50) tvrdí, že 
se tento pokus Ionů o obnovení slavnosti setkal s nezdarem; 
důvodů však neuvedl. Ale o něco dále tvrdí, že »Panionion«2 
povstalo znova kol r. 350 se znovuzřízením Prieny; k tvrzení 
tomu byl sveden význačným postavením, jaké Priene v obnove
ném sdružení zaujala. Ale toho byly důvody zcela přirozené: 
Panionion leželo v obvodu jejího území a Prienští obstarávali jeho 
»domácí správu« a hlavně dbali o oběti (Strabon VIII 384, 
I. v. Pr. 4, 8, 18, 34 ald.); osvojovali si tím větší práva, jichž jim 
nikdo neupíral, protože ani po svém obnoveni nemělo panionské 
sdružení značného významu. Hiller dokonce (Inschr. v. Priene str. 
XIII) pronesl mínění, že teprve Alexander Veliký sdružení ob
novil. Ale to není možno, poněvadž už z doby před Alexandrem 
pochází nápisně zachované usnesení panionského sdružení (I. v. 
P. č. 139),3 což uznává i Wilamowitz na uv. m. — Lenschau (v R-E. 
s. v. Iones sl. 1890) soudí zase, že Alexander založil κοινόν 
των Ίώνων jako časové obnovení starého »Panionia«; důkazem 
toho prý jest, že iónská města slavila k poctě Alexandrově 
slavnost. Ani tento důvod nic neváží, poněvadž slavení Alexandrei 
bylo pouze projevem loyality, jímž si vždy sdružení zajišťovalo 
přízeň mocných. Rada dokladů uvedena bude později v odstavci IV.

Že obnova sdružení provedena byla brzy po zániku Heliky, 
je pravdě podobno již proto, že Ionové jistě, učinili-li už jednou 
nutné první kroky, naléhali na brzké skončení; tím spíše jim asi 
bylo vyhověno, když neočekávaná záhuba odporujících Heličanů 
působila jako prodigium.

Ještě než ukončen bude přehled dějin sdružení, nutno se 
zastaviti u zprávy Diodorovy (XV 49), z níž by se mohlo zdáti,

1 Polyb. II 41, 7, Herakleides u Strab. Vlil 384, Diod. XV 48, 
1 n., Paus. Vil 24, 5 n., 26, 4, Ail. Nat. an. XI 19.

2 Wilamowitz užívá místního názvu Panionion nesprávně 
pro celé sdružení.

3 Nápis je také otištěn v Bechtelově sbírce dialektických nápisů 
řeckých pod č. 5588. Podle úsudku Bechtelova hlásí se svou řečí do 
doby kolem r. 350. Věcně ukazuje do doby před Alexandrovými změ
nami panionského zřízení, poněvadž nezná dosud úředního názvu Ale
xandrem zavedeného τό κοινόν των Ίώνων. — Mínění Hillerovo o ob
novení panionského sdružení Alexandrem schvaluje Kaerst, Gesch. d. 
Hellenismus P 1917, str. 346, nepovšimnuv si však tohoto nápisu.
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že i v pátém století byla slavnost konána a sdružení tedy trvati 
nepřestalo. Po zmínce o starobylosti panionské slavnosti a místě 
jejím praví Diodoros: νστερον όε πολέμων γενομένων περί 
τούτους τούς τόπους ού όννάμενοι ποιεϊν τα Πανιώνια μετ
έθεσαν την πανήγυριν εις άσφαλη τόπον, ος ήν πλησίον 
της Εφέσου. Potom ihned vykládá ο jednání s Hebkou. Věděl 
tedy Diodoros o panionském sdružení před V. stol., i o tom, že 
byly před r. 373/2 činěny pokusy o jeho obnovení. S tím však 
nijak nesouvisí zmínka o přenesení Panionii k Efesu, která jest 
z mnoha příčin podezřelá. Neboť kdyby Panionia byla bývala jen 
přenesena, nebylo by potřebí kopie sochy chrámové (άφίόρνσις 
Strab. Vlil 385), což předpokládá úplný zánik kultu. Mimo to 
nelze dobře vyložili, proč by bylo právě okolí Efesu bezpečné 
místo (άσφαλής τόπος) při vpádech perských, kdy zpustošena 
nejen města na pevnině, nýbrž i ostrovy (Herod. VI 32). Po vál
kách perských pak byla Mykale stejně bezpečna jako Efesos. 
Jest tedy výklad Diodorův o nepřerušeném trvání Panionii ne
správný a lze jej vysvětliti tímto způsobem: v pátém století, kdy 
nebylo Panionii, nabyly většího lesku a významu slavnosti, po
řádané k poctě místních božstev. Tak zvláště vynikla efesská 
slavnost Artemidina, o níž se zmiňuje i Thukydides III 104. 
Diodoros pak, či snad již jeho pramen, spojili v jedno starou 
slavnost panionskou, slavnost efesskou v V. století1 a obnovení 
Panionii; tím vznikla dnešní podoba jeho zprávy, zřejmě jevící 
stopy kontaminace.

Že při obnově sdružení panionského pečováno nejprve 
o kult, je novým zřejmým důkazem jeho sakrálního rázu. Sdru
žení, zakládaná úmyslně ze zájmů politických, nemají s kultem 
nic společného2. Ač tedy byla amfiktyonie panionská uvedena 
znova v život, přece nebyla ničím než anachronismem a pře
žitkem. Významu nenabyla již nijakého, ač tu i tam provedeny 
v ní různé změny. Tak hned Alexander Veliký asi tenkrát, když 
po bitvě u Graniku (r. 334) pořádal poměry maloasijské, dal jí 
nové jméno τό κοινόν των Ίώνων.3 Přímo to doloženo sice 
není, ale nový název vyskýtá se už od začátku III. století4 * * * a

1 Martin P. Nilsson, Griechische Peste str. 77 soudí neprávem 
že efesská slavnost, o níž mluví Diodoros, konána byla ke cti místního 
Poseidona Helikonského. Jeho kult sice v Efesu byl, i slavnost se mu 
tam konala, avšak neměla velkého významu (Athen X 425e, CIG 3028). 
Naproti tomu rušná slavnost Artemidina jistě přivábila Iony ze všech 
končin a byla v té příčině náhradou starých Panionii. — Hiller Inschr. 
v. Priene str. IX připouští přenesení slavnosti z Mykaly.

2 B. Keil, Griechische StaatsaltertUmer u. Gercke-Nordena, Einl.
in die Altertumswissenschaft 1112 str. 404.

8 Sylloge I8 č.368 ř. 1.; I. v. Pr. 37 ř. 53, 58; 55 ř. 2, Strabon XIV
644, Pausan. VII 4, 10.

‘ Svlloge l8 Č. 368. C. Fredrich v SI. Hippostratos von Milet
v Alh. Mitt. XXV, 1200, str. 100 n.
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není, kdo by byl jej panionskému sdružení dal než Alexander 
Veliký, jenž takovému sdružování přál; vždyť od něho pochází 
i svaz ilijský.1

Diadochové se panionského sdružení rušivě nedotýkali, na
cházejíce v něm korporaci oddanou, která projevovala smýšlení 
vládnoucím osobám vždy příznivé. Tak přetrvalo sdružení ve své 
bezvýznamnosti dvě století, než se stala Asia římskou, a trvalo 
další tři století, než za doby Antonina Pia zvelebena aspoň po
někud zase panionská slavnost. Z třetího, druhého a prvního 
stol. př. Kr. dosvědčují život panionského sdružení nápisy,2 ob
sahující pochvalné dekrety, zprávy o obsazení kněžského úřadu 
Poseidona Helikonského, věnovací nápisy a pod. Za císaře Au
gusta mluví o činnosti sdružení Strabon Vlil 384 (βΑονσιν εκεί 
τη Πανιώνια), z doby Tiberiovy zachován je nápis čestné sochy 
jemu věnované (I. v. Pr. 227), za Claudia dosvědčuje jeho trvání 
Pomponius Mela se své Chorografii I 17, 87.

Za císaře Antonina Pia objevují se první panionské mince, 
ražené ke hrám, o něž pečoval M. Claudius Fronto. Tyto mince 
z doby Antonina Pia a Marka Aurelia jsou stejného rázu a vy
dány jako mince celého sdružení. Za Antonina Pia přední strana 
nese podobu císařovu a nápis: Αό(τοκράτωρ) Εαί(σαρ). Εί(τος) 
Αί'(λιος) Άόριανός Αντωνεινος Ευσεβής). Hub má nápis: 
κοινόν ιγ' πόλεων προ(νοηϋ·έντος) Μ(άρκου) Κλ(αυδίού) 
Φρόντωνίος) άσιάρχ(ον) καί άρχρερέως) ιγ' πόλεων (nebo 
také γι' πόλεων). Výjevy na rubu zobrazené jsou mythologické 
a na zachovaných kusech troje: 1. Hades unášející Persefonu 
na čtyřspřežném voze, koně vede Eros s pochodní, pod koni 
převržený košík květin.3 2. Demeter držící pochodeň v ruce a 
stojící na voze hady taženém.4 5 3. Herakles podávající ruku 
Iolaovi;6 tato mince má na rubu legendu poněkud odlišnou: 
Ασίας πρώτων Εφεσίων Περγαμηνών κοινόν γι' πόλ,εων 
προ(νοη&έντος) Μ. Κλ. Φρόντων(ος). Z doby Marka Aurelia 
známy jsou pouze dva kusy. První má na líci kol obrazu císa

1 Kaerst v R-E. I. s. v. Alexander sl. 1418, Geschichte des Hel
lenismus 1* 1917, str. 349, Droysen, Gesch. Alex.3 str. 395.

2 I. v. Pr. 55, 82, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 133. 174, 201, 202, 
203, 536, Michel 486, Dittenberger Or. Gr. Inscr. 222, 763 a j.

3 De France Numismata cimelii Caes. reg. Austr. Vindob. 1755, 
II. str. 7; Jos. Eckhel Catalogus Musei Caes. vindob. Numorum veterum 
1779, I str. 165. Mionnet, Descr. de médailles antiques grecques et ro
maines III 1808 str. 61 č. 2; Fr. Kenner Die Münzsammlung des Stiftes 
St. Florian in Oberösterreich 1871 str. 117; RMC Ionia (= Catalogue 
of the greek coins of Ionia v Britském museu od B. V. Heada a R. S. 
Poola 1892), str. 16, č. 1; B. V. Head, Hist. Num.2 1911, str. 566.

4 Mionnet III, str. 61, č. 1; BMC Ionia str. 16, S. 2; Head HN2 
str. 566.

5 Mionnet III, str. 62, <5. 3; B. Borghesi, Oeuvres complètes VI,
1868, str. 267; BMC. Ionia str. 16; Head HN.* 566.
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řova nápis Μ. Αυρήλιος Ούηρος Καίσαρ, na rubu chrám Arte- 
midy efesské a legendu jako svrchu o sdružení a M. Claudiu 
Frontonovi.1 Druhý má na líci Μ. Αίλιος Ανρή(λιος) Ούηρος 
Καίσαρ a na rubu stojící postavu Tychy s legendou stejnou, 
jako předchozí peníz.2

Péče Antonina Pia o staré kulty obráží se tedy i u pra
staré slavnosti panionské, k níž připojeny (už asi v II, stol. př. 
Kr.) i hry. Že slaveny nádherně, o tom svědčí už sama existence 
mincí právě uvedených; tím však vyčerpán byl celý obor působ
nosti sdružení. Po Aureliovi se mince celého sdružení již ne
vyskytuji, za to však přívlastek Πανιώνιος osvojila si jednotlivá 
města sdružení a užívala ho na penězích svých. Tak nazývala 
se Πανιώνιος i Artemis v Efesu3 i ve Smyrně,4 * v Miletu na
zývaly se hry Πανιώνια Πύθια (Head HN.2 str. 586). Příklad, 
daný již za Antonina Pia Efesem a Pergamem spojití své jméno 
s názvem sdružení, byl v polovině třetího století následován Kolo- 
fonem. Za císařů Galia (251—253) a Valeriana (253—260) razil 
Kolofon peníze, jejichž rub je velmi zajímavý: v čtyrsloupovém 
chrámu zobrazen Apollon s lyrou, pod chrámem u oltáře býk, 
k němuž se blíží obětník. V popředí v polokruhu třináct postav, 
řízami oděných, ruce zdvihajících. Kolem nápis za Galla: ènì 
στρ(ατηγου) Κλ. Καλλίστου ιερέως Ίώνων τό κοινόν Ιώνων 
Κολοφωνίων6 ; za Valeriana je nápis pozměněn: ènì στρίατηγον) 
Π. Αί(λίου) Καλλινείκον Κολοφωνίων τό κοινόν των Ίώνων 
(BMC. Ionia, str. 45 a tab. Vili Č. 16). Na obou mincích jsou 
slova το κοινόν των Ίώνων vyražena na přič mince pod 
chrámem.

Peníz z Valerianovy vlády je vůbec nejposlednější zmínka 
o panionském sdružení, jež se dochovala. Potom všechny stopy 
mizejí, ale není pochyby, že sdružení nezaniklo dříve než gót
skými vpády zaplavena byla řecká sídla maloasijská a konec 
učiněn jejich bytí.

Více nelze o dějinách panionské amfiktyonie říci, ale i ty 
troskovité stopy její, jež ještě dnes lze sledovati, dovoluji utvořili 
si celkový pojem o jejích osudech. (Příště dále.)

1 Mionnet III, str. 62, č. 4; BMC. Ionia str. 16; Head HN.2 str. 566·
2 Mionnet III, str. 62, č. 5; BMC Ionia str. 16; Head HN.2 str. 566·
3 Peníz z doby Severa Alexandra; F. Imhoof-BIumer, Klein

asiatische Münzen I, 1901, str. 61, č. 73; týž Zur griechischen u. rö
mischen Münzenkunde str. 65; Head HN.2 str. 577.

4 Z doby pozdějších Antonínů. Eckhel I, str. 72; Mionnet III, 
str. 207, c. 1124; BMC. Ionia str. 254, ě. 156, 157; Imhoof-BIumer, 
Klein-asiat. Münzen I, str. 61.; Head HN.2 str. 594.

s Frölich, Notitia elem. numismatum etc. 1758 str. 36 a tab. III.
c. 12; de France IV, str. 21 Eckhel I, str. 166.


