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Sdruženi panionské. 
Napsal Vladimír Groh. 

(Dokončení.)

II. Jméno a účastníci amfiktyonie.

V pojmenování amfiktyonie lze rozeznávati dvě období, 
jejichž mezníkem je Alexandrovo nové uspořádání poměrů malo
asijských po bitvě u Graniku. Od té doby má sdružení úřední 
název κοινόν, majíc býti představitelem spojených měst, ale na 
jeho rázu nebylo změněno nic. Zůstalo tím, čím bylo dříve ; dáno 
mu jen stejné označení, jaké měly jiné bezvýznamné svazy, pro 
něž tehdáž byly poměry příznivý (srv. Kaerst, Gesch. d. Helle
nismus I1 2, str. 345 a 349). U spisovatelů se označení κοινόν 
vyskytuje u Strabona XIV 644, jenž mluví o slavení Alexandrei 
υπό τοϋ κοινού των Ιώνων, a pak u Pausania VII 4, 10. 
Pravi-li Pausanias, že Hektor Chijský dostal trojnožku jakožto ví
tězný dar παρά τοϋ κοινού των Ίώνων, užil názvu toho ne
přesně pro starší dobu, asi působením pozdějších dokladů nápis- 
ných. Na těch je doloženo několikráte1 a to pravidelně τό κοινόν 
των Ίώνων, pouze na jednom nápise, nalezeném v Miletu, je 
‘Ιώνων τό κοινόν (Ath. Mitt. XXV, str. 100), ba u jeho smyren- 
ského přepisu (Michel 485 = Syll. I3 368) čteme tvar ještě širší: 
Ίώνων τό κοινόν των τρεισκαίόεκα πόλεων2.

Τό κοινόν των Ίώνων byl název úřední, jehož ovšem 
nebylo užíváno při každé zmínce a při každém opakování; 
tu se kladl i v úředních výnosech stručnější výraz Ίωνες 
(Syll. I3 368, ř. 15, Inschr. v. Pr. 201, ř. 14; 202, ř. 8; 
536, ř. 5; 124, ř. 3; 137, ř. 3 a j.). Jiné zkratky (τό κοινόν) 
užito je v dopise Eumena pergamského (Or. Gr. Inscr. 763). Název 
'Ίωνες byl oblíben i u spisovatelů (Strabon VIII 384, Pausanias 
VII 3, 5; 5, 1). Na mincích vlastních z doby Antonina Pia a 
M. Aurelia nazývá se sdružení κοινόν ιγ’ πόλεων, na mincích 
kolofonských z poloviny lil. stol. po Kr. čteme zase jen prostý 
název τό κοινόν (των) Ίώνων. Doklady uvedli jsme svrchu.

Jinak bylo tomu v době před Alexandrem Velikým. Tehdy 
jednotného a ustáleného názvu nebylo. Pojmenování, tehdáž ob
vyklé, označovalo význačné vlastnosti amfiktyonie; to bylo nej

1 Ath, Mitt. XXV, str. 100; Syll. I3 368, ř. 1, 6, 9; Inschr. v. Pr. 
37, ř. 55 n., 55, ř. 2, 9; 56 ř. 5 n.; 227, ř. 1; 256, ř. 2 n.; 536, ř. 2; Or. 
Gr. inscr. 763, ř. 15, 22, 30, 3t, 58.

2 O příčině toho pronesl pravděpodobnou domněnku C. Fredrich
v Ath. Miti XXV, str. 103, že totiž tak učinili Smyrenští z hrdosti, že 
nedávno před tím byli přijati do sdružení.
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prve ions tví, kterýž pojem právě u maloasijských Ionů vznikl 
a konečně zůstal na ně omezen, jak bylo svrchu ukázáno; a za 
druhé počet měst, tehdy dvanáct. Proto se mluví o δνωδεκαπό- 
λιες ’Ίωνες (Her. VII 95), al Ίωνιχαι πόλεις (Xen. Hell. Ili 
2, Ì7), δωδεκάπολις Ιωνία (schol. k Plat. Symp. 208 D). V Ti- 
motheových Peršanech 247 jest Miletos nazván (πόλις) â δνω- 
δεκατειχέος λάον. Vedle toho vyskýtá se též pouhý výraz 'Ιώ
τες v sesíleném významu. Užívá ho Herodotos (I 141, 148, 170) 
ba i nápisně je z té doby předalexandrovské dosvědčen (Inschr. v. 
Pr. 139, ř. 2). Název ten udržel se pak i po Alexandrovi jako 
označení běžné, kratší než úřední titul.

K. amíiktyonii panionské patřili všichni Ionové maloasijského 
osídlení; býti jejím členem bylo známkou příslušnosti k nově 
vzniklému zeměpisnému i národopisnému útvaru, jenž podržel si 
společné jméno až do svého zániku.1

Politicky rozdělena byla celá Ionie ve dvanáct měst — 
států1 2 a z týchž měst skládala se panionská amfiktyonie. Tak 
výslovně praví na př. Suidas s. v. τον Κολοφώνα επί&ες. 
Máme ze starověku několikrát zachovány jejich seznamy úplné 
i neúplné.3 Byla to města: Miletos, Myus, Priene, Efesos, Ko- 
lofon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Fokaia, Samos, Chios, Erythrai.

Číslo d vanáct je jistě nápadno již tím, že je to veličina 
sakrální, a to nejen všeobecně indoevropská, nýbrž obzvláště 
iónská. Byloť dvanáct měst synoikismu Theseova (Thuk. II 15, 
Marmor Parium ep. 20, Plut. Thes. 42) a čtyři staré fyly attické 
dělily se dále na tři fratrie (Aristot. Ά&. πολ. zl. 7; srv. Bu- 
solt P str. 279). U Ionú samých pak byla tradice, že kdysi by
dleli v ftecku v dvanácti městech (Herod. I 145). O sakrálním 
významu tohoto čísla svědčí též, že udržováno bylo beze změny 
od počátku až do doby po Alexandrovi Vel., kdy uplatnily se 
mocnější důvody než byla sakrální tradice.

Všech dvanáct měst nevzniklo ovšem současně, tak jako 
příchod Ionů se neudál najednou, ale jisto jest, že iónští při
stěhovalci zaujali poměrně velmi brzy svá sídla v rozsahu ta
kovém, jaký byl na začátku doby historické. Podotknutí zaslu
huje, že v tradici obráží se zřetelně pozdější osídlení nejsever
nějších měst iónských (Eryther, Chiù, Fokaie a Klazomen); tím 
zřejmě potvrzeno je svrchu pronesené mínění, že Ionové nejprve 
obsadili po příchodu do Malé Asie předhoří mykalské a odtud se

1 Filostratos vita Apoll. IV 5. O pojmu Ionové srv. Herodot I 
143, Wilamowitz, Üb. d. ion. Wand. 68 n.

2 Ionie a dvanáct iónských měst jako pojmy totožné jsou zřejmě 
vytčeny u Harpokrationa a Suidy s. v. Ιωνία χώρα καί Ιωνίας πόλεις.

3 Herod. I 142, Marmor Parium ep. 27, Áilianos Var. hist. Vlil 
5; Vitruvius IV 1, 4, Velleius Paterculus 14,3, Suidas a Harpokratio n 
s. V. Ιωνία χώρα.
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znenáhla rozšiřovali, takže nejpozději zaujali sídla severní.1 Osaze
ním těchto posledních měst dovršen byl celkový počet iónských 
osídlení; stalo se to jistě v době nepříliš rozlehlé, takže historická 
tradice (v původní podobě obraz skutečných událostí zachová
vající) mohla iónské stěhování a osídlení představovati jako 
událost jednotnou.

Někdy kolem r. 700 př. Kr. iónský Kolofon dobyl aiol- 
ské Smyrny (Paus. Vil 5, 1; Suidas s. v. τον Κολοφώνα έηί~ 
&ες, Mimnermos zi. 9) a přivtělil ji iónskému území. Mělo se tedy 
Smyrně dostati účasti na panionské amfiktyonii a jak Herodotos 
I 143 dosvědčuje, ucházela se také o to. Mezi badateli nověj
šími jest rozšířeno mínění, že tenkráte Smyrna byla opravdu 
k sdružení připojena,1 2 ale důvodů pro to nelze uvésti vůbec. 
Praví-li Pausanias VII 5,1 χρόνφ όέ ύστερον καί ’Ίωνες μετέδοσαν 
Σμνρναίοις τον εν Πανιωνίω συλλόγου, nelze z toho vy- 
suzovati, že se to stalo v době mezi poionštěním Smyrny a jejím 
vyvrácením, jež asi po stu letech provedl Alyattes. Zpráva Pausa- 
niova nabude významu teprve, srovnáme-li ji s ostatními. A tu 
máme výslovně dosvědčeno, že v prvním období panionské am
fiktyonie, t. j. až do zániku jejího v iónském povstání, bylo pan- 
ionských měst jen dvanáct; Smyrny mezi nimi nebylo. Hero
dotos výslovně praví I 143, že panionských měst bylo dvanáct a 
že se usnesla nepřijmouti mezi sebe nikoho a dodává: ούδ’ εδεή- 
■9-ησαν όέ ούδαμοί μετασχεΐν, δτι μη Σμυρναϊοι. Z toho plyne, 
že Smyrna se sice o přijetí ucházela, ale marně. Stejně důrazně 
mluví o dvanáctce iónských měst Herodot též I 145 a VII 95. 
Δυωδεκατειχης λαός nazýváni jsou Ionové u Timothea (Persane 
247), δωδεκάττολις Ιωνία připomíná se ve seholiích k Plato
novu Symposiu 208 D. Totéž lze vyčisti ze Suidy s. v. τον 
Κολοφώνα επί&ες, kde čteme, že při rovnosti hlasů rozhodo
vali Kolofonští : Σμυρναίους γάρ έλ&όντας εΐχον συνοίκονς, 
δπερ ών καί την ψήφον ετίθεντο. Plyne z něho aspoň tolik, že 
Smyrna tehda s ostatními rovnoprávná nebyla.3

Poněvadž však už od začátku třetího století připomíná se 
panionských měst třináct a třináctým městem byla právě Smyrna 
(Syll I3 368), byla přece do sdružení přijata. To se mohlo státi 
teprve po jejím znovuzbudování, jež začal Antigonos a dokončil

1 Klazomeny osazeny z Kolofonu (Paus. VII 3, 8 n., Strabon 
XIV 633), Fokaia z Eryther a Teu (Paus. VÌI 3, 10, Strabon ib.). O Chin 
a Eryťhrách v. Paus. VII 3, 7; 4, 8; Strab. ib. Srv. též, co o věci 
vykládají Busolt I2 314, Wilamowitz, Panionion 52 n., 55 n. a Farnell, 
Cuits of thè Greek states IV, str. 10.

s C. Fredrich uv. článek str. 103, Wilamowitz, Panion. 52, BMC. 
Ionia, str. 16 a j.

3 Wilamowitz Panion. str. 52, pozn. 2 cituje tento výklad ze 
scholii k Plat. Theait. 153 B a vysvětluje jej tak, že prý Kolofon přejal 
hlas Smyrny po jejím zboření; avšak výslovná svědectví Herodotova

ostatní dokazují, že Smyrna do sdružení nepatřila.
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Lysimachos (Strabon XIV 644); tedy někdy kol r. 300 př. Kr. 
S tímto vročením dobře se shoduje, že na nejstarším našem usnesení 
panionském (Syll I3 368) je výslovně v praeskriptu smyrenského 
kamene vytčeno, že sdružení má měst třináct: Έδοςεν Ίώνων 
τώι κοινώι των τρεισκαίδεκα πόλεων, ačkoliv miletský ex
emplář má pouze ’Έδοξεν ’Ιώνων τώι κοινώι. Smyrenští, nový 
člen sdružení, s jakousi okázalostí vyjadřují nadpisem tím nové 
poměry. Na tento »psychologický moment« ukázal už vydavatel 
miletského kamene C. Fredrich (A. Μ. XXV, str. 103), ale mýlí se 
v tom, že soudí na opětné přijetí Smyrny; předpokládal totiž 
mylně, že Smyrna stala se členem amfiktyonie již v VIL stol.

Přistoupení Smyrny kol r. 300 př. Kr. je jediná změna 
v počtu panionských měst, jež vůbec po celou dobu trvání am
fiktyonie nastala: proto na zprávy odchylné nutno pohlížeti jako 
na chybné. Diodoros XV 49 praví: κατά την Ιωνίαν εννέα 
πόλεις είώ&εσαν κοινήν ποιεΐσ&αι σύνοδον την των Πανιω
νίων. Při povšechném rázu těchto slov nelze pomýšleti na to, 
že by Diodoros měl na mysli určitou krátkou dobu, kdy snad 
tři města nemohla neb nechtěla se účastniti společných schůzek, 
a »zbývajících devět nepřikládalo významu staré dvanáctce«, 
jak myslí Wilamowitz (Panion. str. 50, pozn. 2). Rovněž nelze 
souditi s U. Koehlerem (Ath. Mitt. X, 1885, str. 35, pozn. 1), že 
se slova Diodorova vztahují teprve k pokusům obnoviti amfik- 
tyonii, o niž prý se snad snažila jen část měst; tomuto výkladu 
odporuje text sám. Není pochyby, že je tu u Diodora omyl, 
který zpozoroval a opravil už starý vydavatel P. Wesseling (Am
sterodam 1746) položiv místo έννέα správné δώδεκα z důvodů 
věcných. Snad jde také jen o pouhou chybu palaeografickou, za
viněnou tím, že původní ιβ (—δώδεκα) bylo čteno za θ' (= εννέα). 
Jiný odchylný údaj, ale zřejmě chybný, má Harpokration s. v. 
Ιωνία χώρα και Ιωνίας πόλεις ia' "Έφεσος, ’Άνδροκλος, 
Μίλητος, Μυοΰς, Κλαζομεναί, Χίος, Σάμος. Že jak počet měst 
(11), tak výčet jejich (7, vlastně jen 6, poněvadž Androklos 
není město) udány jsou tu nesprávně, patrno nejlépe z toho, 
že touž zprávu .se správným číslem a výčtem měst máme pod 
týmž heslem u Suidy: "Ιωνία χώρα και "Ιωνίας πόλεις 
ιβ' ας ένοικίζει Νηλεύς ό Κάδρου, είσί δε Έφεσος Άν- 
δρόκλου, Μίλητος, Μυοΰς, Πριήνη, Κολοφών, Τέως, Αέ- 
βεδος, Έρν&ραί, Φώκαια, Κλαζομεναί, Χίος, Σάμος. Srov- 
náme-li tuto zprávu s glossou Harpokrationovou, vidíme, že u Har
pokrationa jde o písařské chyby; nepozorný písař napsal nejprve 
chybné číslo, potom pokládal genitiv "Ανδρόκλου za jméno obce 
a dal je do nominativu a konečně přeskočil celou řádku své 
předlohy, tak že úplně vypadla jména šesti měst (Πριήνη . . . 
Φώκαια). V nejlepším rukopise Harpokrationa (A, cod. Roma
nus) toto heslo vůbec chybí; právem je do textu ani nepojal 
Vilém Dindorf ve svém vydání Harpokrationa v Oxfordě 1853.
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Na konec nutno povšimnouti si toho, co o panionských 
městech napsal Vitruvius IV 1, 4. Praví, že Ion zřídil v Asii 
slavná města: Ephesum, Miletum, Myunta, Prienen, Samum, Teon, 
Colophona, Chium, Erythras, Phocaeam, Clazomenas, Lebedon, 
Melien. Istaec Melie propter civium adrogantiam ab iis civitatibus 
bello indicto communi consilio est sublata, cuius loco postea regis 
Attali et Arsinoes beneficio Zmyrnaeorum civitas inter lonas est 
recepta. Tu je nejprve nesprávná doba, kdy přijata byla Smyrna 
do amfiktyonie: nestalo se to teprve za Attala (241—197), nýbrž 
mnohem dříve, jak jsme -viděli. Hlavní však úchylka jest u Vi- 
truvia v tom, že uvádí i pro starší dobu třináct iónských měst; 
třináctým městem jest u něho Melia, časem zbořená a v třetím 
století Smyrnou nahrazená. Že jest to omyl, vyplývá z výkladu 
svrchu podaného. Ale omyl ten lze dobře vysvětliti: Vitruvius znal 
pro svou dobu panionské sdružení o 13 městech a věděl, že 
Smyrna byla přijata do něho teprve velmi pozdě; jinde pak našel 
zprávu o zničení Melie. Klada důraz na stálost počtu členů am- 
fiktyonských, učinil Melii předchůdkyní Smyrny. Poněvadž však 
neznal mythického podání o Neleovi, s nímž dvanáctiměstí iónské 
bylo vždy spojeno, nýbrž jen tradici o Ionovi, je patrno, že 
o dvanátce panionské nic nevěděl, ježto se o dějiny nezajímal. 
Tak lze snad zcela přirozeně vysvětliti zprávu Vitruviovu a není 
potřebí souditi s Wilamowilzem, že Melia byla dodatečně uči
něna členem sdružení, když se její místní kult stal panionským. 
To nejen není doloženo, nýbrž odporuje přímo skutečnosti; 
souvisí to pouze s celkovým nazíráním Wilamowitzovým.

Otázka, jak patřila Melia ke sdružení, je snazší, než se zdá. 
Patřila tam tak, jako jiná malá města v Ionii (na př. Anaia, 
Pygela, Marathesion, Theby a j.), jež časem vznikla vedle prvot
ních dvanácti, avšak nikdy nenabyla jejich významu, nýbrž zů
stala v politické odvislosti od nich. Melia ovšem měla dosti 
značné území vlastní, jak se zdá podle výkladu Maiandriova a 
ostatních historiků, jmenovaných v nápise prienském (Inschr. 
v. Pr. 37, ř. 54 nn.); lze tu pronésti domněnku, že snad, spo
léhajíc na svou moc, ucházela se o přijetí do svazu a byvši od
mítnuta, dopustila se bezpráví na spolkové svatyni, zač byla 
ztrestána zničením. Určitě ovšem nelze ani zde nic tvrdit) pro 
nedostatek zpráv.

III. Kult a slavnost.

Božstvem na Panioniu ctěným byl — jak již několikráte bylo 
pověděno — Poseidon příjmím 'Ελικώνιος. Kult jeho přenesli 
si Ionové z domova; jest však otázka, kde v Řecku vlastním byl 
tento Poseidon ctěn a odkud si jeho kult vzali Ionové.

Officiální tradice iónská z doby nám lépe známé kladla 
původní sídla Ionů na severní pobřeží Peloponnesii, na t. zv.
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Aigialos. Hlavní asi příčinou toho tvrzení byl stejný počet ión
ských měst v M. Asii a achajských na Aigialu ; k tomu při
stupovalo vědomí, že skutečně i na severovýchodě Peloponnesu 
Ionové částečné sídlili; rozhodně však nikoliv po celém Aigialu.1 
Proto také když před r. 373 se pomýšlelo na znovuzřízení am
fiktyonie a bylo především nutno obnoviti kult, obrátili se Ionové 
do svých domněle původních sídel a žádali v Helice, jednom 
z dvanácti tamních měst, aby jim bylo dovoleno jejich kult Po
seidonův domů si přenésti; pokládán byl tedy Poseidon Heli- 
konský za stejného s Poseidonem, ctěným v Helice. Toto ztotož
nění je ovšem jen důsledné provedení tradice o původních 
sídlech Ionů; ta byla hotova už před Herodotem, jak o tom svědčí 
jeho názory,1 2 avšak není známo, kdy vznikla víra, že kult pan- 
ionský pochází z Heliky. Hledíme-li k celkové nevýznamnosti 
panionské amfiktyonie v době historické, možno souditi, že toto 
odvození stalo se teprve tenkráte, když Ionové hledali, odkud 
by panionský kult obnovili. Víra v původ Ionů z Aigialu byla 
všeobecná, tam pak byl starý kult Poseidonův v Helice;3 4 k tomu 
přistupovala částečná zevní podoba jmen; to vše postačovalo 
k tomu, že Ionové, jak praví Diodoros XV 49: χρησμούς ϊλα- 
βον άφιδρύματα λαβεΐν άπό των αρχαίων καί προγονικών 
αύτοΐς βωμών έξ 'Ελίκης, της êv τφ τότε μεν Ιωνίας, 
ννν δε Άχαίας καλούμενης. Na Heliku tedy Ionům ukázala 
nejspíše věštírna delfská.

Že odvození to je nesprávné jak z důvodů věcných (Ionové 
nebyli usedlí v Hebce), tak i formálních ('Ελικώνιος nepochází 
od Έλίκη), je patrno, ale zcela pochopitelno u Heků při jejich 
nazírání na události doby t. zv. předhistorické. Teprve doba ale
xandrijských grammatiků ozvala se aspoň proti slučování příjmí 
Έλικώνιος s Hebkou, a to při výkladu Iliady XX 403 n.:

αύτάρ ó &υμόν αιβ&ε και ί^ρυγεν ώς βτε ταύρος 
ί'οτγεν έλκόμενος Έλικώνιον άμφ'ι ανακτα 
κούρων ΐΐκόντων' γάνυται δε’ τε τοΐς Ένοσίχ&ων.*

1 Herod. I 145—7. Srv. Em. Peroutka, Nejstarší dějiny řecké, 
LF. XLI, 1914, str. 175; Thumb, Handb. d. griech. Dial. str. 65; Fick, 
Älteste griech. Stammverbände, KZ. XLVI, 1914, str. 123. Že by byla 
sídla Ionů sahala až do Heliky, jak myslí Farnell IV 31, je málo 
pravdě podobno.

2 Neprávem soudí Nilsson, Griech. Feste str. 74, že tradice ta 
vznikla teprve výrokem delfské věštírny, před r. 373 Iony na radu

3 Ilias VIII 203, Kalím. Hymn. IV 101, Polyainos Strat. VIII 
46, Eratosthenes u Strabona Vlil 384; mince v. Zeitsch. f. Numism. 
VII, tab. Vlil, <5. 6, Head HN2 str. 414; srv. též Num. Chron. 1861, 
str. 216.

4 Jak si nutno oběf zde připomenutou představovati, je nyní 
dobře vyloženo v Dôrpfeldovë díle Troja und Ilion (r. 1902) Alfr. 
Brücknerem str. 561 n. a H. Fritzem str. 514. K tomu srv. P. Stengla 
v BphilW. 1903, str. 124 n.
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Zbytky věcného kommentáře k těmto veršům jsou u Stra- 
bona VIII 384, kde se praví, že jedni vztahují slova Homerova 
k oběti panionské, kdežto jiní (ot <5’ άντιλέγοντες) soudí, že Homer 
užil přirovnání s obětí konanou v Helice. Jest tedy patrno, že 
některý z alexandrijských vykladatelů uvedeného místa Home
rova měl důvod, proč nechtěl zmínky o oběti Poseidonovi heli— 
koňskému vztahovat! k Panioniu, ačkoliv jinde nebylo téhož 
kultu tak známého (a v starších dobách jistě skvělého), jako 
právě na Mykale. Důvod ten — jak ukázal E. Rohde v Rh. Mus. 
XXXVI, 1881, str. 405 n. — mohl býti pouze chronologický, to 
jest onen vykladač kladl věk Homerův před stěhování iónské a 
nemohl tedy u něho připustiti narážky na kult panionský. 
Mužem tím byl Eratosthenes (Klem. AI. Strom. I 327 B). Po
něvadž pak jinde známějšího kultu helikonského Poseidona ne
bylo, musil Eratosthenes říci, že se verše Homerovy týkají Po
seidona helického, na jiném místě Iliady (VIII 203) připomenu
tého. Při tom — jak také Rohde správně ukázal na str. 407 — 
nemusilo se ani pomýšleti na kult panionský, z Heliky odvozený.

Poněvadž však byla Helike z dvanácti achajských, ale dle 
všeobecné tradice dříve iónských měst, je přirozeno, že tato tra
dice i výklad Eratosthenův byly směšovány (na př. scholia A B 
k Iliadě XX 404). Vedle toho bylo však uváděno i odvození 
jiné, od boitského Helikonu (schol. uv. m. Stef. Byz. s. v. Έλί- 
κης, Apolloniův slovník hom. str. 66, Et. M. 547, 16). Jak pa
trno, došel Eratosthenes na konec tam, kam se před ním z ji
ných předpokladů a v jiné souvislosti dostala věštírna delfská. 
Proti němu uváděl Aristarcbos, že helický Poseidon měl by se 
jmenovati Έλικήιος, ale nikoliv Ελικώνιος', toto příjmí, má-li 
býti odvozeno od vlastního jména, pochází od Helikonu: έπεί 
fj Βοιωτία δλη Ιερά Βοσειδώνος, avšak může tak býti nazván 
Poseidon též: διά το έλικας καί περιφερείς είναι τας δίνας 
της θαλάσσης. Stejně odmítá výklad Eratosthenův i pramen 
Stefana Byzantského s. v. Ελίκη.

Přehlédneme-li důvody, jež uváděny pro původ Poseidona 
helikonského z Heliky, vidíme, že jsou vesměs neudržitelný: 
chronologická theorie Eratosthenova a iónská tradice o sídlech 
na Aigialu jsou hlavní dva zdroje, z nichž výklady ty prýští, jež 
však samy ukazují svou nemožnost. Kromě uvedených scholií 
jsou ze starověku jen ještě dvě zprávy, které mluví o Poseido
novi helikonském v Helice. Je to Strabon VIII 384 a Pausanias 
VII 24, 5, ale oba mluví o něm tak, jako by jeho kult byl jen 
zbytkem někdejšího tamního osídlení Ionů, který potrval až do 
zkázy města r. 373 př. Kr.; z toho je zřejmo, že oba podlehli 
úřední tradici iónské a dopustili se nepřesnosti.

Poněvadž tedy přímá tradice starověká nepodává možného 
výkladu o původu panionského kultu, nutno se poohlédnouti, 
nelze-li aspoň nepřímo něčeho vysouditi. Tu především ukazuje
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cestu starověký výklad, že 'Ελικώνιος je odvozeno od boiot- 
ského Helikonu; auktor u Stefana Byz. uv. m. jiného neuznává. 
Boiotie byla celá oddána kultu Poseidonovu, jak vytkl už Ari- 
starchos, a bylo by vskutku nesnadno popírati, že tak nápadná 
shoda s příjmím panionského Poseidona jest jen náhodná.

Kromě toho byla v Ionii řada místopisných názvů, které 
velmi živě připomínaly místa boiotská: Μνκάλη a boiotský Mv· 
κάλησσος, Theby u Mykaly (Theopompos FHG. IV, p. 643), pů
vodní jméno Prieny bylo Κάδμη (Hellanikos zl. 95, Strabon 
XIV 636). Podání samo také znalo účast boiotskou na stěhování 
iónském (Strabon XIV 633, Paus. VII 1, 4; 2, 10; 3, 6), orcho- 
menští Minyovci byli pokládáni za příbuzné Kodrovců, Medonta, 
Androkla a Nelea. Neleus a Androklos pokládáni byli vše
obecně za vůdce iónského tažení.1 Mnohé rody miletské a tejské, 
o prienských ani nemluvě, pokládaly se za kadmejské nebo aspoň 
boiotské (Her. I 146, Paus. VII 3, 6). Uvážíme-li všechny uve
dené věci, nemůže býti sporu o tom, že boiotský vliv u Ionů 
byl mnohem větší, než kterýkoliv jiný,1 2 zvláště důležitá jest 
shoda místních názvů a především kult Poseidonův. Nejmírnější 
výsledek, který z tohoto poznání možno vyvoditi, jest, že kult 
Poseidona helikonského, božstva panionského, pochází z Boiotie. 
Jediná zdánlivá potíž, na kterou ukázal již Aristarchos, jest 
v tom, že z doby historické přímých dokladů pro kult Po
seidonův na Helikonu nemáme. Ale to neznamená, že ho 
tam nebylo vůbec, "Ιππον κρήνη na jeho úbočí (Paus. IX 
31, 3) stačí na průkaz, i kdyby nebylo výslovných zmínek 
22. hymnu a 6. epigramu homerského, které mluví o Po
seidonovi ctěném na Helikonu. Časem ovšem odtud jeho 
kult vymizel; ustoupil ctění Mus, tak jako v Athénách musil 
Poseidon ustoupiti místní bohyni Athéně, když její význam vzrostl. 
Přes to.zůstalo jméno jeho s Boiotií pevně sloučeno. I moderní 
badání uznává odvození panionského kultu z Boiotie téměř 
vesměs.3

1 Herod. I 142, Hellanikos u Harpokrationa s. v. Έρυ&ραίοι, 
schol. k Plat. Symp. 208 D, Marm. Par. ep. 27, Ailianos Var. bist. 
Vili 5; Ferekydes zi. Ili, Pausan. VII 2.

2 Srv. o tom výklad Hillerův, Inschr. v. Pr. str. VI.
3 Na prvém místě nutno uvésti pěkné výklady a závěry L. R. 

Far ne 11 a, Cuits of the Greek States IV, str. 10 a 29 n.; Gruppe, 
Griech. Mythol. u. Religionsgeschichte str. 273, uznává přímý původ 
boiotský, který prý však časem byl převeden do Heliky »pro silný příliv 
prchajících Peloponnesanů«. Takového výkladu není potřebí, poněvadž 
místní helický kult a iónská tradice postačí k vysvětlení; Durrbach 
u Daremberga-Saglia IV 1, str. 65. — Pro Heliku vyslovuje se Plöfer 
u Roschera. Ausf. Lexikon d. griech. u. röm. Myth. I 2, sl. 1986 pouze 
dle Strabona XIII 384, aniž se otázkou obírá, též Welcker, Griech. 
Götterlehre I, str. 635. Problematického výkladu etymologického, při
pomenutého již Aristarchem, drží se Preller-Robert, Griech. 
Myth. str. 570 a BlUmner v kommentáři k Pausaniovi II 2, str. 833.
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Hlavním sídlem kultu Poseidona helikonského byl posvátný 
okrsek panionský na Mykale. Popisy jeho (Her. I 148, Strabon 
XIV 639, Pomp. Mela I 17, 87) shodují se v tom, že leželo tři 
stadia od břehu mořského, na severním úbočí mykalském. 
Chrámu tam nebylo (U. Koehler A. Μ. X, str. 37), jen posvátné 
τέμενος, s tím se shoduje i způsob oběti tam konané, jenž po
ukazuje na zvyky velmi dávné. Kromě vlastní svatyně patřilo 
k Panioniu též místo, kde konána byla každoročně slavnost. 
Kult na Panioniu byl společný celé amfiktyonii a podle toho byl 
také opatřován. Amfiktyonie uctívala Poseidona výroční slavností, 
jednotlivci záslibnými dary a jisté také soukromými obětmi. 
Z III. stol. př. Kr. zachována jest vása s nápisem na hrdle 
Θά2λος Μενεκλείους Ποσειδώνι Έλικωνίωι (Inschr. v. Pr. 199). 
Nalezena byla v západní parodě prienského divadla. Z II. stol. 
pochází kamenný podstavec s nápisem (Inschr. v. Pr. 200) 
Ήγέλοχος Ά&ηναίον Ποσειδώνι Έλικωνίωι. Z I. století 
jest deska kamenná s vytesanými třemi věnci: břečtanovým, 
dubovým a vavřínovým. Dubový má uvnitř vtesána slova: 
[Ποσ]ειδώνος [Έ]λικωνίου [εμ Παν\ιωνίιοι (Inschr. v. Pr. 116). 
To jsou jistě jen zcela nepatrné zbytky, jež se do dnešní doby 
zachovaly. Určitě možno předpokládati, že byly přinášeny dary 
osobami, jimž se dostalo od sdružení výsady neb vyznamenání; 
takovými byli asi Thallos i Hegelochos.

Slavnost panionská nazvána je u Herodota I 148 jen όρτή, 
avšak jinde, jak na nápisech (Sylloge I3 344, ř. 4, Or. Gr. inscr. 
763, ř. 51), tak i u spisovatelů (Diodoros XV 49, Strabon 
XIV 639) se jmenuje πανήγνρις. Jejím jádrem byla skvělá 
oběť Poseidonovi ({řvala, Strabon VII 384, Inschr. v. Pr. 201, 
202 n., Filostratos v. Apoll. IV 5, schol. AB k II. XX 404). 
V dobách nejstarších byla tato oběť konána s velkým leskem, 
takže i Homer ji připomíná (II. XX 403). Obětován byl býk tak, 
že byl vytažen na strom, hřbetem ke pni, a za rohy i nohy 
pevně připoután se zvrácenou hlavou.1 Řev býkův byl věštným 
znamením (Strabon VIII 384, schol. A k II. XX 403). Od za
čátku druhého století připomínají se zvláštní předpisy pro obě
tování, obsažené v t. zv. νόμοι ol Ίώνων (Inscr. v. Pr. 202, 
ř. 7), o nichž bude dále promluveno.

Nejpozději v II. stol. před Kr. rozhojněn byl pořad slav
nosti o hry. Eumenes Pergamský (Or. ór. inscr. 763, ř. 28) 
výslovně mluví o tom, že se sdružení panionské usneslo, aby 
pocty, jemu přiřčené, byly vyhlášeny jak o hrách spolkových, tak 
i o hrách pořádaných jednotlivými městy. Později, za Antonínů, 
byly k hrám panionským raženy spolkové mince, o nichž byla 
svrchu řeč; hry byly také nazvány Πανιώνια Ilólha (CIG. 2882,

1 Srv. obraz na gemrně v Έφ. άρχ. 1888, tab. X 7 a mince uve
řejněné Fritzem na uv. m. c. (3, 64, 68 atd.
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Head H N.2 str. 586, Wilamowitz, Nordionische Steine str. 10). 
Není tedy správné mínění Cahenovo (u Daremberga-Saglia IV 1, 
314 s. v. Panionia) a Wilamowitzovo (Panion. str. 49 n.), že 
o Panioniích her nebylo.

Slavnost celá se nazývala τα Πανιώνια (Her. I 148, Strabon 
XIV 639, Filostr. v. Apoll. IV 5) a účastnili se jí jednak zá
stupci jednotlivých měst, jednak diváci. Úřední zástupci nazý
vali se θεωροί (Inschr. v. Pr. 109, ř. 39) a byli voleni ; při 
slavnosti ubytovali se v stanech přímo na Panioniu, z každého 
města zvlášť. Když Antigonos r. 303 nařídil synoikismos Lebedu 
a Teu, musil i zástupce lebedský bydliti s tejskými a s nimi 
při slavnosti jako Tejan vystupovati (Syll. I3 344, ř. 1 n.). Hlavní 
spolková slavnost však bývala konána někdy i mimo Panionion. 
Nejstarší doklad je asi z r. 165 př. Kr., kdy slavena byla v Mi
letu (Or. Gr. incr. 763, ř. 60 n.); podobného případu snad se 
týká i mince u Heada HN2 str. 586. Ve Smyrně a Fokai ji při
pomíná Filostratos (v. Apoll. IV 5; v. soph. II 25). Jak dlouho 
slavnost trvala, není určitě známo. Poněvadž k poctě Eumenově 
byla při ní ustanovena ήμερα έηώννμος (uv. nápis ř. 52), nutno 
souditi, že aspoň v té době trvala již Panionia několik dní; 
zvětšení počtu dní jistě bylo způsobeno také zavedením her.

Kromě spolkového kultu byly též místní kulty helikon
ského Poseidona, a to v jednotlivých městech iónských. Dosvědčen 
je v Miletě (Paus. VII 24, 5, schol. B k II. XX. 404), v Teu 
(Paus. tarnt.), na Samu (Syll. II2 637), na Chiù (BCH. III, 
1879, str. 323) a v Efesu (CIG. 3028, Athen. X 425 E). Snad 
byly i v ostatních, jak myslí U. Koehler (A. Μ. X. str. 35), ale 
zpráv o nich není. Dále byl uctíván Poseidon helikonský v ko
loniích vzešlých z Ionie, jako v Sinopě (BCH. VIII, 1889, str. 
299, Sylloge II2 603) a Tomech ('0 έν Κονσταντινονπόλει φι
λολόγων σύλλογος IV 68). Všechny tyto kulty jsou odvozeny 
z hlavního a s ním tedy souvislé (Nilsson, Griech. Feste str. 79). 
Mimo ně připomíná se jen ještě v Athénách obětiště Poseidona 
helikonského na pahrbku Helikonu u Ilisu, přezvaném později 
Agra (KleidemoS1 FHG. I 359, zi.· 1; C. Wachsmuth, Die Stadt 
Athen im Altertum I 394 n.), ale není o něm nic bezpečnějšího 
známo. Z kultů v městech panionských je obšírnější zpráva 
pouze o Samu a Efesu. Když totiž r. 322 př. Kr. Atheňané do
nuceni byli Perdikkou vrátiti Samos Samským, dosazen byl 
ihned zvláštní sbor nomografů, kteří měli uspořádati celé samské 
obecní zřízení, jakož i postarati se o pocty a odměny zastan
cům. Výsledek jejich práce je zaznamenán na nápise nám do
chovaném (Syll. II2 637). Od ř. 52 jsou ustanovení o oběti 
Poseidonovi helikonskému: mají býti zvoleni a to chiliastyemi 
zvláštní έπιμήνιοι, těm pak náleží pečovati o pořádání slavnosti 
(πανηγυριακή σύνοδος) v posvátném okrsku, zvaném Πλιχώ- 
viov. Kdyby některý z epimeniů zanedbal svou povinnost, byl by
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trestán pokutou 200 drachem. O úřad epimeniů mohli se ucha
zeči sami' hlasití. 0 Efesu zachována zpráva Ameriova u Alhe- 
naia X 425 E. Byla to slavnost (εορτή) k poctě Poseidonově 
s hodem, při němž nalévali víno jinoši, zvaní ταύροι. Pochybno 
jest, lze-li sem vztahovati zprávu o zápasech s býky, u Artemi- 
d.ora Oneir. I 8. Poseidonova slavnost v Efesu byla ovšem daleko 
zastíněna tamější slavností Artemidinou. Jak tomu bylo v jiných 
městech, není známo; uvedené zprávy mluví pouze o oltáři před 
Miletem, směrem k prameni zvanému Βιβλίς, o okrsku chrámovém 
a oltáři — prý pamětihodném — v Teu a o knězi Poseidonově 
v Sinopě; jinde je jen pouhá zmínka o kultu Poseidonově.

Ke konci nutno připojiti dvě poznámky První týká se 
uvedeného už místa Vitruviova IV 1,5, kde se praví, že Ionové 
Apollini Panionio aedem uti viderant in Achaia constituerunt. 
Jde tu o zřejmý omyl Vitruviův, jak patrno i z připomenutí Achaje, 
odkud prý vzat vzor panionské svatyně. Na Vitruvia působily tu 
genealogické sestavy, jimiž se na konec objevil nejen jako praotec 
Ionů, nýbrž i jako vůdce iónského stěhování Ion, syn Apollo- 
nův; mimo to byl mu dobře znám kult Apollonův na Dělu, spo 
léčný celému kmeni iónskému, takže Apollon mohl býti nazván 
vskutku »všeionský« (ovšem bez onoho významného odstínu, jaký 
název ten měl v Malé Asii). V tomto smyslu vyskýtá se vskutku 
jednou mezi příjmeními Apollonovými na posledním místě i Παν
ιώνιος (IG. Ili 175).

Druhá poznámka týká se tak zv. panionského kráteru, o němž 
se dvakráte zmiňuje Filostratos (v. Apoll. IV 5; v. soph. II 25); 
z něho prý kdysi Apollonios z Tyany obětoval a jeho se týkal 
proslov Hermokratův. Krater ten je znám také ze zlomku Iíy- 
pereidova u Athenaia X 424 E: καί τον κρατήρα τον Πανιώ
νιον κοινή ol "Ελληνες κεραννύονσιν. Ale s amfiktyonii pan- 
ionskou neměl nic společného, nýbrž užívalo se ho na Dělu, 
kdo byl také uchováván; v soupise Zaznamenán jako άμφορίσ- 
κος Πανιώνιος (IG. II 818, ř. 119, BGH. X 1886, str. 466, 
ř. 129; srv. co otom vyložil Wilhelm v Ath. Mitth. XXX, 1905, 
str. 220). Nápis, otištěný v BCH. XXIX, str. 449 obsahuje zprávu 
o jeho opravě Herakleidem; v ř. 36 čteme: τόμ Πανιώνιον στε- 
γνώσαντι καί κλΰσαντι Ήρακλείδηι I I III κηρός παρά Λνδον 
π’ισσα Ul. U Ionů v Malé Asii však po ničem takovém nebylo 
ani stopy a Filostratos, sveden jsa přívlastkem Πανιώνιος, vzta
hoval kráter mylně k amfiktyonii panionské.

IV. Zřízení a působnost.

0 zřízení amfiktyonie v dobách starších není známo nic; 
můžeme souditi pouze obdobou podle zřízení pozdějšího, ale mu
síme dbáti opatrnosti, poněvadž v některých věcech nastaly časem 
změny. Přímých dokladů nápisných ze starších dob není a spi
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sovatelé pozdní užívají názvosloví své doby, i když mluví o ob
dobích dřívějších. Jakýmsi mezníkem zevního zřízení je třetí 
čtvrtina IV. století př. Kr. a to proto, že od Alexandra Velikého 
dostalo sdružení nový název το κοινόν των Ίώνων a mimo to 
že v téže asi době připadla Prienským správa Panionia a tím 
vliv na celou správu spolkovou. Nutno tedy rozlišovati dobu 
dřívější a pozdější.

Z doby dřívější máme pouze jediný nápisný doklad přímý 
(Inschr. v. Pr. 139 = CIG. 2909), kde se mluví o Ίώνων ή βουλή. 
To jest název sboru, složeného ze zástupců jednotlivých měst 
iónských. Zprvu asi každé město posílalo stejný počet vyslanců 
(βονλενταί), ale časem se stalo, že za města méně významná 
byl ve společné radě třeba jen jeden zástupce (na př. Lebedos 
Syll. Is 344). Bližšího však o složení tohoto sboru není nic 
známo. Snad totéž, co Ίώνων ή βουλή znamená i výraz ô èv 
Πανιωνίογ σύλλογος (Paus. VII 5, 1, doplnění v Inschr. v. Pr. 37, 
ř. 59),'- jenž může značití schůzku amfiktyonské rady. Víc ne
víme o starší době nic, zejména ne, jak byl opatřován úřad 
obětníka a kněze Poseidonova.

Lenschau (De rebus Prien. 183 n.) pronesl mínění, že ná
čelník panionské rady slul πρύτανις. Prienský nápis č. 139 za
číná totiž takto: Έπί πρυτάνεως Άμνντορος εδοξεν Ίώνων 
τή βουλή των Λεβεδίων άξιόντων κτλ. Avšak πρύτανις zde 
uvedený je úředník eponymní, uvedený pouze pro datování. Ze 
souvislosti soudě je to πρύτανις prienský; jest totiž přirazeno, 
že panionská usnesení byla datována dle eponymů prienských, 
poněvadž Panionion leželo v obvodu Prieny, která měla ve sdru
žení převážný vliv. Tak soudil i Hiller ve výkladu k tomuto 
nápisu, ale potom na str. 205 uznal, že by Amyntor mohl býti 
prytanem lebedským, poněvadž usnesení týkalo se Lebedu a bylo 
nákladem tohoto města do kamene vtesáno a na Panioniu po
staveno. Proti tomu však svědčí, že jde o usnesení amfiktyonie 
panionské, kterým se dovoluje Lebeďanům postaviti jiný nápis 
na Panioniu, a panionská usnesení jistě nebyla datována podle 
úředníků lebedských. Hlavně však vyvrací domněnku Hillerovu 
ř. 10 n., jenž obsahuje začátek toho nápisu, který si Lebedští 
na Panioniu postavili; zde stojí výslovně: Έπί Χίον πρντα- 
νεύοντος Αεβεδίοις. Prytanis Chios byl tedy zřetelně označen 
jako lebedský. Kromě toho všeho je πρύτανις málo vhodné 
jméno pro hlavu panionské rady; byl to v některých městech 
maloasijských nejvyšší úředník občanské správy, tak jako στρα
τηγός (hlavně na mincích císařské doby připomínaný v Klazo- 
menách, Koloíonu, Smyrně atd.) a od r. 334/3 př. Kr. v Prieně 
στεφανηφόρος.

Βουλή a βονλενταί byly názvy úřední, místo nichž se 
(aspoň v nejstarší době) užívalo i άμφικτύονες (Tac. Ann. 
IV 14).
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V době pozdější se β'οζθπϊ rady nezměnilo, leda že přibyli 
zástupci Smyrny. Jak tomu bylo s Lebedem po synoikismu 
s Teem, není dobře známo; při slavnostech musil zástupce Le
bedu vystupovati s Tejskými a užívati i jejich jména, přes to 
však Lebedos počítán byl stále za samostatného člena sdružení. 
Název βουλή se již nevyskytuje, poněvadž v praeskriptech mluví 
se jen o κοινόν των Ίώνων, ale jmenováni jsou βονλενταί 
(Syll. I3 368, ř. 22); staré zřízení ledy zůstalo. Jak bylo 
tehdáž v radě hlasováno, mělo-li každé město či každý βουλευ
τής po hlase, nelze říci. Nestejný počet zástupců by ukazoval 
na možnost druhou; patrně nejspíše však hlasovali zástupci jed
noho města svorně, jak ukazuje přípisek v usnesení Inschr. v. 
Pr. 55: £δοξε τώι κοινώι τών Ίώνων πλήν Χίων. Chijští 
byli přehlasováni, ale dali si svůj odpor zřejmě vytknouti.

O theorech bylo promluveno již svrchu; byli to zástupcové 
měst při výroční slavnosti, ale od buleutů rozdílní, jak svědčí pri- 
enský nápis č. 109. Nařízení Antigonovo při synoikismu Lebedu 
a Teu týkalo se buleutů i theorů. Theora vysílalo každé město jen 
jednoho.

Důležitý a vážný byl úřad kněze Poseidonova, který byl 
vyhrazen v pozdějším období Prienským (Strabon Vlil 384, 
Inschr. v. Pr. č. 201 n.). Kněžství to bylo doživotní a získáváno, 
koupí. Zachované nápisy dosti obšírně poučují o podmínkách,, 
za jakých bylo lze je koupiti, a o povinnostech, s nimiž bylo 
spojeno. Kněz Poseidonův musil při obětech dbáti předpisů {νό
μοι) stanovených sdružením, jichž bližšího obsahu však neznáme;, 
musil se zavázati, že se nepokusí zbavili se svého úřadu, ani: 
nezpronevěří nic z obětních darů. Za to dostávalo se mu atelie 
ve všem, jak bylo Iony ustanoveno zvláštním usnesením; krom. 
toho přiřčeno mu živení v prytaneiu prienském i na Panioniu, 
po čas slavnosti a přední místo při hrách; při nich mohl miti, 
zlatý věnec a zlatý οτροφίσκος. Atelie vztahovala se i na knězova 
otce. Jak patrno, těšil se kněz Poseidonův neobyčejné vážností 
a úctě, a není divu, že nové obsazování jeho bylo pokládáno za 
důležitou událost, o níž se vždy zvlášt jednalo (Inschr. v. Pr. 
č. 202, ř. 23 n.). Bohužel, dochované nápisy o prodeji kněžství 
jsou na konci porušeny, takže nelze ani seznati, kolik musil nový 
kněz zaplatiti do prienské pokladny.

Když byly zavedeny při panionských slavnostech hry, bylo- 
jejich provedení svěřeno zvláštnímu pořadateli (άγωνο&έτης 
CIG. 2882), jehož úřad asi potrval i tenkráte, když v době 
Antonínů měl o hry vrchní péči známý M. Claudius Fronto, 
cos. suff. kol r. 165; jeho činnost označena je na mincích zkratkou 
ΤΊΡΟ, což nutno rozvésti v προνοουμένου, προνοηϋέντος neb 
προνοίφ (srv. BMC. Ionia str. 16).

O jiných pravidelných hodnostech a úřadech panionských 
není známo nic, zato se však připomínají různé mimořádné úkony.
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Tak lze poznati z nápisu klazomenského z let 266—1 před Kr., 
(Inschr. v. Pr. 507 — Or. Gr. inscr. 222), že panionské sdružení, 
hodlajíc náležité uctíti krále Antiocha I. a královnu Stratoniku. 
zřídilo k tomu účelu zvláštní kommissi (συνέδριον, σύνεδροι) ; měla 
vypracovati návrhy o oslavách, předložití je králi k schválení a 
o jejich provedení se poraditi se všemi účastníky o slavnosti 
Alexandrei. Za to byla jména členů jejích zaznamenána na usne
sení tam učiněném a ve všech městech iónských vystaveném. 
Lenschau (De rebus Prien. 183 n.) soudí, že tito σύνεδροι jsou 
týž sbor, který je označen jako βουλή na panionském nápise 
z doby před Alexandrem Vel. (Inschr. v. Pr. 139). Tomu však 
tak není, poněvadž sbor, sdružení řídící, měl jméno βουλή i po 
Alexandrovi, jak ukázáno, a pak souvislost nápisu poukazuje 
k tomu, že σύνεδροι byli zřízeni za určitým, mimořádným úče
lem a nejsou totožni s řídícím sborem sdružení. Osobnost osla
vencova způsobila, že v případě Antiochově bylo synedrion tak 
četné a složeno ze zástupců všech měst (tím byl také Lenschau 
sveden ke svému mínění); jindy bývalo provedení oslav svěřo
váno kommissím užším, tak v případě Hippostratově dvěma městům 
(Miletu a Arsinoei = Smyrně).

K mimořádným hodnostem patří také poselství, která vlád
cům oznamovala pocty, dotazovala se na jejich přání, kde má 
býti postaven oslavný památník, vyslovovala loyalitu a žádala za 
další přízeň. Takové poselstvo šlo k Antiochovi I. (po dvou zá
stupcích z každého města, uv. nápis ř. 9) a k Eumenovi (Or. 
Gr. inscr. 763, ř. 38 a 71). Sdružení udílelo i čestné hodnosti, 
jako βασιλεύς Ίώνων (Inschr. v. Pr. 536, ř. 8, Or. Gr. inscr. 
489, ř. 15); byl to jakýsi čestný protektorát. M. Claudius Fronto 
měl titul άρχιερευς ιγ' πόλεων, jak o lom svědčí svrchu uve
dené mince Antoninovské. Sotva však týká se sdružení panion
ského tamtéž uváděný jeho titul Άσιάρχης, poněvadž tato hod
nost se vyskytuje v t. zv. κοινόν τής Ασίας jako správní úřad 
chrámů provincie Asie, určených bohoslužbě Augustově (Brandis 
v R-E. II sl. 1573). Ve třetím století po Kr. vyskytuje se titul 
ίερευς Ίώνων u kolofonského stratega Klaudia Kallista (viz 
uvedenou minci z doby Gallovy, Eckhel str. 166). Ani στρατη
γός έπί τώμ πόλεων των Ίάδων (Syll. I3 368, ř. 4) není 
úřad panionský, nýbrž správce Ionie, ustanovený Lysimachem 
a jen v jeho době doložený.

Co se týče působnosti sdružení, je dána jeho amflktyonským 
rázem. Patřila k ní především péče o kult Poseidona Helikon
ského, jež byla hlavní jeho starostí po celou dobu, po kterou 
trvalo. S tím souvisela též ochrana božího majetku; tak činným 
ukazuje sdružení již nejstarší historická zmínka o válce melijské. 
Bez svolení amfiktyonského sboru nesmělo se na Panioniu nic 
díli; výslovného usnesení bylo potřebí i tenkrát, chtělo-li některé 
z měst zúčastněných postavili si tam svůj nápis. Další starostí
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amfiktyonie bylo pořádání výročních obětí a slavností, později 
i her s nimi spojených. Správa sdružení patřila zprvu zcela 
amfiktyonskému sboru, později přešel nejdůležitější úřad kněze 
Poseidonova i celá správa Panionia do rukou Prienských; dů
kazem pravomoci Prienských jsou četné nápisy, ve kterých se 
udílí obcí prienskou σίτησις v jejich prytaneiu i na Panioniu, 
to patrně po dobu slavnosti (Inschr. v. Pr. 4, ř. 36; 8, r. 39; 
18, ř. 5; 34; 82, ř. 14; 103, ř. 11; 108, ř. 322; 108, ř. 248; 
111, ř. 313 atd.). Důležitým činem sdružení panionského bylo 
vydání sbírky předpisů, zvané ol νόμοι ol Ίώνων a vystavené 
na kamenné desce. Zachováno z nich není přímo nic, nelze tedy 
určití, čeho všeho se týkaly. Připomínají se na nápisech koupě 
kněžského úřadu Poseidonova a plyne z nich, že obsahovaly po
drobná ustanovení o bohoslužbě a oběti (Inschr. v. Pr. 201, 
ř. 7; 202, ř. 6) a určovaly knězi jeho povinnosti a požitky (201, 
ř. 8; 202, ř. 8 a 29). Tato ustanovení platila pořád, i když 
kněze dosazovali jen Prienští.

Působnosti politické u sdružení panionského není; nelze jí 
nazvati ony dvě schůzky iónských měst po pádu Sard a při po
vstání iónském, poněvadž jsou to události zcela výjimečné, vy
nucené poměry zevními. Vzájemná nepřátelství a řevnivosti měst 
iónských nedaly vzniknouti politickému vlivu jejich amfiktyonie; 
také žádné z nich nebylo samo o sobě tak mocno, aby jí užilo 
k něčemu podobnému. Když časem vzájemné různice ochladly 
a součinnost politická byla možná, byl význam oněch měst skrovný 
a vybudování politického svazu bezúčelno. Malá Asie patřila po
stupně Alexandrovi, Antigonovi, Lysimachovi, Antiochovi, pak 
vládcům pergamským; sdružení panionské snažilo se vždy zavčas 
vzdáti pocty novému pánu za to, že ponecháváno bylo ve svém 
živoření. Tak hned na počest Alexandrovu zřízena slavnost Αλε
ξάνδρεια se závody, konaná v Chalkidě maloasijské (Strabon 
XIV 644) a v Klazomenách (BCH. IX, str. 390, ř. 24, Or. Gr. 
inscr. 222) ještě koncem I. století po Kristu vždy na oslavu na
rozenin Alexandrových. Slaveny byly také narozeniny Antiocha I. 
(Or. Gr. inscr. 222, ř. 3) tak, že účastníkům závodů dostalo se 
darů v té míře, jako při oslavě narozenin Alexandrových. Králi 
Antiochovi měla býti zřízena také svatyně (ř. 22) a uspořádána 
slavnost (ř. 23), obé na místě, jím samým určeném. Spolu 
s ostatními bohy obětováno jemu i královně Stratonice (ř. 33) 
se značnou nádherou. Zvláštní poselství ke králi vypravené mělo 
oznámiti tato usnesení a ujistiti se jeho blahovůlí vůči městům 
iónským a zajistiti jim svobodu a demokratické zřízení (ř. 12 až 
18). Jak dlouho konána slavnost Antiochova, známo není. Po
zději upuštěno od oslav tak nákladných a i příznivcům koruno
vaným dostávalo se poct skrovnějších. Tak určuje se postavení 
bronzové sochy na koni na Panioniu Lysimachovu vojevůdci 
Hippostratovi (Syll. I3 386, ř. 14), zlaté sochy Eumenovi Pergam-
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skému v Miletu (dle jeho přání; Or. Gr. inscr. 763, ř. 26 a 
56 n., srv, i Inschr. v. Pr. 56, ř. 3). Eumenovi zvláštní slavnost 
nebyla již uspořádána, ale za to připojena k Panioniím zvláštní 
ήμερα έηώννμος (ř. 52). Také se mu dostalo zlatého vínku 
(ř. 25, Inschr. v. Pr. 56, ř. 6), stejně i Apollodotovi, synu Par- 
menontovu (Inschr. v. Pr. 536, ř. 6), jehož pohřbu se sdružení 
svými zástupci účastnilo (tamtéž). Čestná socha byla také po
stavena císaři Tiberiovi (Inschr v. Pr. 227). Sdružení udílelo 
atelii platnou ve všech městech iónských a vztahující se i na po
tomstvo (Syll. I3 386, ř. 9 n.) a vyslovovalo veřejnou pochvalu 
(tarnt, ř. 7). Pocty bývaly hromaděny, jak patrno zvláště u Eu
mena. Na počest bithynského krále Nikomeda II. Epifana pořádán 
slavnostní průvod, o nějž se velmi zasloužil kněz králův Diony
sios, jemuž sdružení zvláštním usnesením se odměnilo (Inschr. v. 
Pr. 55, ř. 15). Také bývalo nařízeno, aby opis usnesení byl po
řízen pro všechna města (Sylt. I3 368, ř. 22 n., Or. Gr. inscr. 
222, ř. 43). Že se tak opravdu dálo, toho důkazem je, že 
máme zachovány dva opisy jednoho usnesení a to miletský 
a smyrenský (Syll. Is 368 a Ath. Mitt. XXV, str. 100 n.).

Takovými usneseními byl vyčerpán obor působnosti pan
ionského sdružení, jež se týkala věcí mimokultovních. Zbývalo 
by ještě promluviti o finančním hospodářství panionském, ale tu 
teprve nám vadí naprostý nedostatek zpráv. Výlohy mělo sdru
žení značné, zvláště když pořádány nejen každoročně hry, nýbrž 
určovány jednotlivcům skvělé pocty. Tyto mimořádné výlohy 
byly ovšem mnohdy pokladně sdružení nahrazeny aneb jich někdy 
vůbec zůstala ušetřena; tak na př. Eumenes Pergamský si sám 
za; latii zlatou sochu, kterou mu sdružení chtělo věnovati (Oř. 
Gr. inscr. 763, ř. 56 n.). Výdaje ostatní, hlavně pravidelné na 
výroční slavnosti spolkové, na slavnost Alexandrovu atd., musily 
býti hrazeny jednotlivými městy, poněvadž značnějšího chrámo
vého majetku nebylo. Města skládala asi příspěvky dle určitého 
poměru, hlavně podle své zámožnosti, anebo se také stalo, že 
si sdružení peníze vypůjčilo a města pak se postarala o placení 
úroků (Inschr. v. Pr. 108, ř. 104).

Tím ukončen jest obraz panionského sdružení, nárys jeho 
dějin i zřízení. Ač nedostatek zpráv leckde nutí k dohadům a 
doplňkům, přece je panionská amfiktyonie svou podstatou i osu
dem zajímavým příspěvkem k seznání řeckých útvarů státně 
spolkových, zvláště pak vlivu soudobých poměrů na ně.
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