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že počínání to nebylo dosti přesné. Chci tedy ještě stručně vy
meziti poměr mezi sofìstikou, rhetorikou a osvícenstvím. Jaký 
byl poměr mezi sofisty a rhetory, vyložil jsem již ve svém spise 
(na str. 16 n.), řka, že všichni čelní sofisté byli také rhetory, 
ale nebyli jen rhetory, nýbrž vedle rhetoriky pěstili i jiné disci
pliny. Řečnictví tvořilo ovšem důležitou součást jejich soustavy 
vyučovací.1

Zbývá tedy vymeziti přesněji poměr mezi sofistikou a osví
censtvím. Vytkl bych toto. Sofisté náleželi k nej přednějším stou
pencům a hlasatelům tohoto hnutí.2 Jsou u nich (alespoň u většiny) 
patrny všechny jeho charakteristické rysy, ba některé byly jimi 
přímo vytvořeny nebo alespoň vyjádřeny. Tak na př. pro vývoj 
osvícenství velmi důležitý byl Protagorův Subjektivismus a jeho 
důsledky (zvláště na poli morálním). Přes to však nesmí se sofistika 
úplně ztotožňovati s osvícenstvím. Filosofové Demokritos a Anax- 
agoras, tragik Euripides a státník Perikles byli též význačnými 
typy osvícenskými, a přece nelze je počítati k sofistům.3 Naopak 
zase ze sofistů někteří (na př. Hippias) měli málo typických znaků 
osvícenských. Osvícenství tvoří tedy základní proud tehdejšího 
kulturního vývoje, rhetorika a sofistika jsou jen dvě formy, v nichž 
se projevuje.

Příspěvky k dějinám amfiktyonie delské.
Podává Vladimír Groh.

I.
Dokumentárních příspěvků k dějinám athensko-delské amfi

ktyonie v V. století máme velmi málo. Pokud lze souditi z roz
tříštěných publikací nálezů dosavadních (IG XI1 dosud nevyšly), 
je nejstarší zachovaný fragment nápisný z r. 434—3, kdy byl 
v Athénách archontem Krates (IG I 283; Boeckh Kl. Sehr. V 
p. 430 nn.). Zlomek tento obsahuje část účtů amfiktyonie, ale 
k poznání její organisace nepřispívá ničím. Jen z existence jeho 
je patrno, že převahu ve správě, a to asi naprostou, měli Atheňané.

Časově pak následuje ze zachovaných dokumentů nápis 
z r. 410—9, publikovaný Homollem v BCH VIII str. 283 nn.; 
podávám maiusculní přepis:

1 V Anonymových Διαλέξεις (Δισσοι λόγοι) c. 8 uvádí se rheto
rika zřejmě jako odvětví soíistického vyučování.

2 K. Joël (v uv. sp. str. 649) nazývá je dobře pravými syny a zá
roveň otci osvícenství.

3 Nechci se tuto pouštěti do řešení otázky, co vlastně bylo po
jítkem a společným základním znakem všech sofistů. Přidržuji se ná
zoru, že sofisté byli zkušení, všestranně vzdělaní (a placení !) učitelé, 
kteří vychovávali mládež pro život veřejný.
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Θ E 0 I
TA Δ E E H P A ΞΑΝΑ Θ Η N A ΙΩΝΑ M 
Φ IKT T 0 NEΣ 0 I Δ E
ΘΕΟ ΟΣΝΕΟΚ λ 0

5 A Φ’ Ε Φ I Ω Ν A Φ I Θ Τ Λ Λ 0
Δ ΙΙΜΟ Κ Ρ I Τ 0 Σ φ A Ν I 0 
0 Λ ΤΜΠ I 0 ΔΩΡΟΣΤΕΛΕΣ 10 
Ε Π I Ρ Λ A Τ Κ I Π Π 0 A Θ IIN II Σ Ί A Ρ 
ΧΟΝΤΟΣΕΝ Δ Η A Ω I Ε II T A II Η 21/ A

10 N T 0 A Ρ X 0 Ν Γ 0 Σ A Ρ Ρ TP 1 Ο N li A
Ρ Ε Λ A Β 0 Μ Ε Ν Π A Ρ A Μ Φ I K Τ ΤΟΝ
Ω Ν Θ Ε A Ρ Γ Ε Λ Ο Φ Η γ a ε Ω Σ K A I Σ
ΤΝΑΡΧΟΝΤΩΝΚA ΙΝΕΩΚΟΡΩΝ 
Δ Η A I Ω Ν σ Κ υ A a κ 0 Σ Κ A I Σ Τ Ν A

^ΡΧΟΝΤΩΝΕΝΤωι ι ε ρ Ω I ΚA I Τ 
ΩΙΑΡΤΕΜΙΣ ΤΩΙΚΕΦΑΑΑ ΙΟΝ 
^ΧΧ[Η HHH[h

Homolle doprovodil nápis pečlivým výkladem, v němž se 
snažil podati všechno to, čeho k porozumění bylo potřebí. Stejně 
všimli si nápisu obšírněji i Attinger (Beiträge zur Geschichte 
von Delos, Frauenfeld, 1887) a V. Schöffer De Deli insulae 
rebus (Beri. Studien IX 1889), ale znova dosud publikován nebyl, 
ba ani vykládán. Obrací se sice pozornost badatelů novější doby 
k Dělu značně, ale především jen k Dělu svobodnému, totiž od 
r. 315 př. Kr., kdežto doba starší zůstává celkem mimo zájem. 
Chci v dalším uvésti několik poznámek k výkladu tohoto nápisu, 
týkajících se podrobností, z nichž však některé přece jsou pří
spěvkem k lepšímu poznání dějin athensko-delské amfiktyonie 
staršího období.

Nápis je vryt do bílé mramorové desky, vysoké 137 cm, 
široké 43 cm a tlusté 14 cm. Písmo je stoichedické, v řádku je 
21 písmen, všech řádků — aspoň částečně zachovaných — 47. 
Řádky 3—7 však zásadu psaní stoichedického porušily, poněvadž 
jména amfiktyonů jsou tam vepsána každé na zvláštní řádek. 
Tím také třetí řádek, seznamu přímo předcházející, zůstal nevy
plněn, maje jen třináct písmen. Zjev tento je na nápisech přísně 
stoichedických vzácný, a na našem nápise je jen svědectvím vý
značného postavení athénských amfiktyonů, jejichž jména byla 
takto vytčena proti všemu ostatnímu textu a ostatním jménům. 
Od ř. 18 začíná porucha nápisu způsobená poškozením kamene, 
takže lze jen tu a tam několik slov a číslic přečisti. Ř. 17 po
čínají podrobné účetní výkazy o peněžních obratech amfiktyony 
provedených, jež jsou označeny výrazem επραξαν (ř. 2). Pro 
dějiny amfiktyonie má však význam jen prvních 16 řádků. Jejich 
písmo a pravopis jsou rázu přechodného mezi starým attickým 
a iónským. Ačkoliv teprve osmý rok po vyrytí tohoto nápisu byla
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abeceda iónská úředně Eukleidem zavedena, jeví se přece na našem 
nápise jistá důslednost. Pro samohlásky dlouhé je totiž důsledně 
už užito znaků nových η a ω. Ř. 5 Άψεφίων není výjimkou, 
poněvadž toto jméno bylo vyslovováno i psáno způsobem obojím, 
častěji však s ε. Jako se nápis při psaní samohlásek dlouhých 
držel už nového způsobu psaní, tak stejně důsledně psány jsou 
t. zv. dvojhlásky nepravé způsobem starým attickým; 4 Νεόκλο, 
5 Άψτ&νΜο, 6 Φαν ίο, 7 Τελεσίο, 8 Γλαυκίππο, 10 Άπη- 
μάντο, 12 Θεαγγέλο. (Na Dělu dokonce ještě na t. zv. Marmor 
Sandwicense z r. 378—4 se tento způsob psaní dvojhlásek udržuje.) 
Složené znaky T~, a psány jsou už moderním pravopisem, 
ř. 2 'έπραςαν, 5 Άφεφίων, Άψι&ύλλο.

Nápis začíná sakrační formulí Θεοί, velmi obvyklou v Athé
nách zejména od polovice 5. až do polovice 1. stol. př. Kr. — 
I na delských nápisech je často zachována: BCH III str. 473 
z r. 364, BCH VIII str. 293 z r. 346, IG II 814 a II 5 813 b. 
Zajímavé je, že nikoliv na všech a dokonce ani ne na nápisech 
stejné kategorie.

Výraz πράττειν neznamená zde jen inkassování, nýbrž týká 
se všech finančních operací, jež správa amfiklyonská prováděla. 
Stejně začíná i opakuje v textu i IG II 5 813 b, pak Marmor 
Sandwicense IG II 814, a také ještě i jiné nápisy amfiktyonské: 
BCH VIII str. 296 z r. 341, BCH XXXV str. 52 z r. 372. Po
dotknout! sluší, že formulky τάδε επραςαν bylo užíváno u ná
pisů, v nichž se podávalo běžné vyúčtování; kde se podával účet 
rozvážný a hlavně inventář, tam se užívalo výrazů jiných: άπο- 
φαίνειν, παραδιδόναι, προσαποδιδόναι: inv. Timokratův z r. 364 
BCH X 461 začátek a ř. 107; IG II 818 ř. 9, BCH VIII str. 299 a j.

Ά&ηναίων Άμφικτύονες. Je to zde poprvé, co se vyskytuje 
tento úřední název, poněvadž nejstarší dokument nápisný, amfi
ktyonie athensko-delské se týkající (z r. 434, IG I 283), je za
chován kuse, bez praeskriptu.

Podle toho, co o správě a zřízení jednotlivých amfiktyonií 
je známo, bylo to jen na Dělu, kde zástupci zúčastněných 
kmenů měli úřední název άμφικτύονες, blíže určený ethnikem: 
Ά9-ηναίων ά., Ανάριων á. Amfiktyonové jiní připomínáni nejsou, 
ani deisti ne. Kromě Atheňanů, Andrijských a Delských nebyl totiž 
žádný jiný člen amfiktyonie k její správě připuštěn. Deisti pak, 
když se jí směli účastnili, činili to bud skrze neokory, o nichž 
právě mluví i náš nápis, anebo svými hieropoi a radou (BCH X 
str. 461 praeskript; inv. Timokratův).

Amfiktyoni andrijští připomínají se na nápisech zachovaných 
jen dvakrát, takže je patrno, že byli jen zřízením přechodným, 
ponejprv r. 374—3 na M. Sandw., kdy jich bylo pět, podruhé 
r. 372—1, kdy — zdá se — byl už jen jeden (BCH XXXV str. 5 ř. 6. 
O datování tohoto nápisu srv. výklady F. Diirbacha ib.). Jinak 
vystupují jako správcové a vládcové amfiktyonie jen athénští
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amfiktyonové, a to buď vůbec sami anebo s některým z jmeno
vaných úřadů delských. Je pozoruhodno, že i tenkrát, když ne
bylo jiných amfiktyonů, nikdy na úředních dokladech nechybí 
označení Ά&ηναίων. Je tedy chybná domněnka Attingerova (uv. 
spis 35), že úřední název Ά&ηναϊων άμφικτύονες se změnil 
v pouhé άμφικτύονες r. 374. Attinger tu neporozuměl, proč na 
M. Sandw. ř. 56 nn. (tedy uprostřed nápisu) je řečeno: τάδε 
ί’πρα'ξαν άμφικτύονες (následuje přesné určení funkčního období 
na měsíce a datování dle archontů athénského i delského)... 
Ά&ηναίων οι δείνα, Άνδρίων ol δείνα. Stejně málo dokazuje 
i druhý doklad Attingerův, totiž votivní nápis na hermovce, sto
jící dosud u propylají Apollonova chrámu (BGH VIII str. 294). 
To není dokument úřední, nýbrž soukromý dar pěti athénských 
amfiktyonů a jejich tajemníka, učiněný Apollonovi r. 341—40. 
Stačí ostatně ukázati zas na inventář z r. 364, častěji už uve
dený, na němž výslovně a stále se mluví o athénských amfiktyo
nech: τάδε άπέφηναν έν τώι Άρτεμισίωι και παρέδοσαν... 
(ř. 4) άμφικτύονες Ά&ηναίων Άριστων Άφιδναΐος καί συν- 
άρχοντες ... (ř. 6) άμφικτύοσιΆ&ηναίων Θρασωνίδηι Εύπυ- 
ρίδει καί σννάρχονσι... a j.

Správné nutno říci, že správcové amfiktyonie, braní z jejích 
členů, se nazývali — kromě delských — vždy άμφικτύονες 
s vytčením státní příslušnosti. Že pak se v zachovaných doku
mentech mluví hlavně o athénských amfiktyonech, jest jen svě
dectvím význačného postavení, jaké zaujímali. Skutečně od za
ložení prvního námořního spolku, kdy současně se Alheňané také 
zmocnili správy amfiktyonie, až do r. 3l5, kdy amfiktyonie vlastně 
zanikla v dosavadní své formě (Homolle BGH XV str. 150 n.), 
tedy v těchto 160 letech jen mezi roky 403—393 nebyli Atheňane 
jejími správci buď výhradnými, anebo nejvýše — nehledíme-li 
k přechodné účasti Andrijských — s Dělaný, avšak tak, že ve 
skutečnosti první místo měli i při tom vždy zástupci athénští. 
Míra ústupků, činěných andrijským neb delským zástupcům, je 
dobrým měřítkem zahraničního vlivu a postavení Athen. Víc o tom 
při výkladu dalším.1

Homolle ve svém komentáři spokojil se u jmen jednotlivých 
amfiktyonů prostě zjištěním, že jde o osoby neznámé, ač ovšem 
musil pro některá z nich přece uznati, že jsou dosti obvyklá. 
Lze tu postoupiti o něco dále, a i když se vyhneme přímému 
stotožnění s osobami jinak pro tuto dobu doloženými v případech, 
pro které není plné jistoty, přece jsou tu některá jména, jež přímo 
vybízejí k bližšímu porovnání.

Ř. 4: Θεο ... ος Νεόκλο. Vlastní jméno tohoto amfiktyona 
lze snadno doplniti několikerým způsobem: Θεύδημος, Θεόδοτος,

1 Nápis IG II 5 813b snad také uváděl nějaké společníky Athe- 
ňanů v amfiktyonské správě, ale je tak zkomolen, že nelze z něho 
nic čerpati.
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Θεόξενος Θεότιμος, Θεόφημος, Θεόφιλος. Všechna tato jména 
jsou z Athen známa z první polovice IV. stoh, některá i z konce 
V. stol. př. Kr., takže je v tomto případě naprosto nesnadno, ba 
nemožno, rozhodnouti se pro některé z nich. Hledíme-li však 
k významu amfiktyonského úřadu, jenž býval svěřován pravidelně 
občanům vážnějším, mohlo by se nanejvýše pomýšleti na Theo- 
xena z dému Kefaly, jenž r. 421 — 20 byl Ιεροποιός Έλενσΐνι 
(PA 6992). Jistoty nijaké tu ovšem není.

R. 5: Άψεφίων Άψι&υλλο. Jméno Apsefion bylo v Athé
nách časté. Z nejznámějších jeho nositelů byl zvláště archon 
r. 469—8, za jehož úřadování zvítězil Sofokles nad Aischylem. 
Schöffer (43) pronesl domněnku, že vnukem tohoto archonta byl 
náš amfiktyon. Dohadu takového nelze ani vyvraceti, tím méně 
dokazovati důvody určitými, ale spíše se mi zdá, že hodilo by se 
srovnati našeho amfiktyona s Apsefionem, členem rady athénské 
r. 415, kterého Diokleides nařkl jako Alkibiadova spoluvinníka 
při pokácení hermovek. (Andok. I 43.)

Ř. 6: Δημο'κριτος -ανίο. Chybějící začátek patronymika 
doplnil písmenem Φ už Kirchner PA 3546. Jiné doplnění ani 
pravděpodobně není, poněvadž právě jméno Fanias se v této době 
zvláště často vyskytuje.

R. 7: Όλυμπιόδωρος Τελεσίο. I jméno Olympiodoros bylo 
u Atheiíanů dosti hojné. Zrovna r. 411—10, tedy rok před naším 
nápisem, připomíná se Olympiodoros, jenž byl hellenotamiou 
(IG I suppl. p. 159 n., č. 179 A). Zde se stotožnění obou osob 
přímo vnucuje.

Počet athénských amfiktyonů byl čtyři a ten také potrval — 
pokud víme — až do r. 374—3, kdy zvýšen byl na pět (IG II 814 
ř. 56 nn.). Později už měněn nebyl; funkce jejich byla roční. 
O této otázce nehodlám se šířiti, ač kdysi byla považována za 
problém. Dnes však je už definitivně vyřízena (srv. Schöffer 43). 
Jen tolik zbývá podotknout), že roční doba úřadování platila nejen 
do doby, kdy Spartané amfiktyonií Atheňanům vzali (jak soudí 
Schöffer na uv. místě a také v R-E s. v. Delus sl. 2479), nýbrž 
i pro dobu od nového nabytí panství nad ní až po uvedený už 
rok 374—3. Odchylka v tříletí 378—5 je způsobena poměry 
naprosto mimořádnými, jak konečně (v jiné souvislosti) Schöffer 
sám dobře poznal a proti dřívějším badatelům, zejména Böckhovi, 
zdůraznil (57).

R. 8: začíná datování způsobem i u jiných nápisů obvyklým, 
a to dle archonta athénského i delského: έπι Γλαυκίππο Άίϊή- 
νησι άρχοντος, èv Δήλωι έπι Άπημάντο. Glaukippův arehoníát 
r. 410—9 je už od dřívějška několikráte doložen IG I suppl. 51; 
I, 59, 188, 189 a j. Za to delský Apemantos dosud ještě odjinud 
znám není.

Je nutno poukázati na jednu charakteristickou zvláštnost 
v datování tohoto nápisu, která je velmi důležitá pro jeho správně
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ocenění a zařádění. Správní rok amfiktyonský nekryl se toliž 
přesně s občanským a úředním rokem athénským a také ne 
s delským, jenž — na rozdíl od athénského — začínal zimním 
slunovratem. V účtech výročních, které amfiktyonové vydávali, 
bylo přesně stanoveno, od kterého do kterého měsíce jsou po
ložky sůčtovány. Měsíce vždy byly označeny jmény altickými 
i delskými, rok pak též dle obojích archontů. Poněvadž pak — 
jak řečeno — správní období amfiktyonské spadalo do dvou 
archontátů, vzniká tím hodně složité určování času. Dokladem 
takovýchto účtů je hned nejstarší amfiktyonský nápis z r. 434—3 
(IG I 283); ř. 14: χρόνος άρχει Μεταγειτνιέον μην Α&ήνησι 
άρχοντος Κράτητος, έν Δήλωι δε Βονφονιων μήν άρχοντος 
Εύπτέρος, pak ř. 17 χρόνος άρχει Ποσιδηιέον μην Αϋήνησι 
άρχοντος Κράτητος, έν Δήλωι δέ άρχοντος Εύπτέρος... 
γ. 21 : χρόνος [άρχει Ά&ήνησι άνίδεστηρκ'ον μή/ν άρχοντος 
Άφενδος, έν Δήλωι Ιερός [μην άρχοντος κτλ

Dále nápis IG II 5 813 b: τάδε έπραξαν άμφικτύονες ol 
άμφικ[τνονεύσαντες . ..] μέχρι Αντιπάτρο (389—8), v čele 
podrobných účtů však ř. 6: λήμματα έτιι Δημοστράτο (390—89). 
Konečně i M. Sandw. ř. 56 nn. (praescriptu ř. 1 nn. neuvádím, 
poněvadž se týká poměrů výjimečných): τάδε έπραξαν άμφι- 
κτύονες άπο το Σκιροφοριώνος μηνάς το έπι Ίπποδάμαντος 
άρχοντος Α&ήνησι, έν Δήλωι δέ άπδ Πανήμο μηνάς μέχρι 
Πνρραί&ο άρχοντος .. .

Druhá skupina dokladů má ráz odevzdacích protokolů. Jsou 
to především inventáře, z nichž zvláště významný je soupis 
z r. 364, zvaný dle athénského archonta Timokratovým (DGH X 
461 nn.). Zlomky jiných jsou v IG II 816—824. — Při těch 
samozřejmě stačilo prosté poznačení jmen amfiktyonů a roku. 
Tak na př. έπί Τιμοκράτονς άρχοντος Ά&ήνησι, έν Δήλωι 
δέ Αίετίωνος, τάδε άπέφηναν καί παρέδοσαν στα&μώι και 
άρι&μωι... άμφικτύονες Αθηναίων ό δείνα καί σννάρχοντες.

Nápis z r. 410—9, který právě probíráme, obsahem sice týká 
se skupiny prvé, formou však skupiny druhé. Výraz έπραξαν 
ř. 2 a pak zbytky řádků 17—48 zřejmě ukazují, že jde tu o po
dání účtů, anebo aspoň o celkový úhrnný výkaz specialisovaný 
dle jednotlivých položek. Právě ta okolnost, že přesné a na mě
síce určované účtování máme doloženo jak z doby předcházející, 
lak i následující, nedovoluje pomýšleti na změnu účetnictví amfi- 
ktyonského, které bylo přece těmi vnějšími momenty určováno. 
Charakter účtu popříti nelze. Výraz κεφαλαΐον 5. 17 je naprosto 
bezpečně zachován, ř. 19 lze nepochybně doplniti na ΜΙσ&ώσΕις 
Τεμένων, ř. 25 ΛΊΤΜΑτα, ř. 29 ΑΠΟΤΟΤο τάδε άνηλώ&η.

Inventář to tedy není, ač se připomínají jménem dva delské 
chrámy (το ιερόν, το Αρτεμίσιον), ο nichž pravidelně jindy se 
mluvívá v inventářích. Nezbývá tedy, než se uchýliti k domněnce, 
že tento nápis byl athénskými amfiktyony pořízen úmyslně v znění
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odchylném, a že k této úmyslnosti byli vedeni zvláštním nějakým 
důvodem. Posílení tohoto názoru lze také viděti v tom, co už 
svrchu bylo připomenuto, totiž ve zvláštním způsobu, kterým 
byla vryta jména amfiktyonů athénských. Třetí pak zvláštnost, 
jíž nutno věnovali obsáhlejší pozornost, je zmínka o delských 
neokorech vř. 13. Neokoroi jsou na Dělu dobře známi, avšak 
až z doby jeho samostatnosti (srv. Schöffer 151); dokonce i jakási 
budova Neokorion zvaná se připomíná (IG II 827 ř. 9). V období 
amfiktyonském však připomínají se jen jedinkrát a to právě na 
našem nápise. Je patrno, že mezi neokory konce V. stol. a neo
kory III. stol. byl rozdíl; ti pozdější totiž nebyli než aeditui, 
zřízenci, a k tomu nevalně placení (60—180 drachmami ročně) 
a přidělení po jednom až třech jednotlivým chrámům (BCH II 
83 n.). Naproti tomu neokorové r. 410 měli zřejmě charakter 
úředníků, byli άρχή, jak plyne z ř. 14 (praví se tam, ze neokory 
byli Σκύλας καί συνάρχοντες) a vystupují vedle amfiktyonů 
athénských sice na druhém místě, ale přece jako činitel spolu
rozhodující a spoluodpovědný, jak dosvědčuje to, že uvedeno jest 
vlastní jméno prvního z nich. Jinémn postavení těchto neokorů 
nasvědčuje také ještě zjev jiný; ti pozdější totiž, jsouce aeditui, 
byli svým chrámům přímo přiděleni a dle nich nazýváni νεω- 
κόροι κα&' Ιερόν, ν. έπ’ Άσκληπιείω, ν. είς Σαραπιεΐον a pod. 
(BCH VI 83).

U neokorů r. 410 je to naprosto nemožno, poněvadž byli 
nejméně tři, jak plyne ze rčení Σκύλας και συνάρχοντες, nej
spíše však čtyři (obvyklé to iónské číslo), kdežto chrámy byly 
tenkrát na Dělu jen dva, taktéž na nápise připomínané: το Ιερόν 
(Apollonův chrám) a το Άρτεμίσιον. Proto je od základu po
chybený výklad Homollův, jejž o neokorech podal (BCH VIII 287). 
llváží-li se všechno to, co bylo o neokorech r. 410 řečeno, vy
plývá nepochybně, že byli amfiktyonům ve správě kultovního 
majetku koordinováni. Amfiktyonové přijali hotovosti a účty ze 
společných rukou svých předchůdců r. 411 —10 i neokorů: ř. 10 nn. 
άργνριον παρελάβομεν παρ' άμφικτνόνων &εαγγέλο Φηγαέως 
και σνναρχόντων καί νεοτκόρων Δηλίων Σκνλακος καί σνν
αρχόντων. Mezi amfiktyony r. 411·—10 a neokory s nimi úřa
dujícími nebylo rozdílu kompetenčního, aspoň ne na venek. To 
nutno zdůrazniti proti Homollovi (BCH X 474 n.), jenž rozdílné 
postavení jejích sám vykonstruoval. Dopustil se tohoto bezděčného 
omylu tím, že si nepovšiml (a nikdo jiný také ne) věci velmi 
prosté: že totiž neokorové r. 410—9 už ve správě amfiktyonie 
účasti neměli. Roku 411 —10, skončivše své úřadování 
s athénskými amfiktyony, svěřené peníze náležitě odevzdali se 
všemi obvyklými formalitami sboru nových správců, jimiž však 
byli už jen athénští amfiktyonové. To vyplývá nad veš
keru pochybnost jasně ze znění našeho nápisu, a lze děkovati 
náhodě, že zachovala kámen dosvědčující chvíli tak významnou
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pro vnitřní dějiny delské amfiktyonie. Taková náhlá změna ve 
správě amfiktyonie atlickodelské nebyla niěím zrovna neobvyklým. 
Od r. 393 do 375 na př. stáli jí v čele čtyři athénští amfiktyo- 
novó sami, r. 374 najednou objevilo se 10 amfiktyonů: pět athén
ských a pět andrijských (IG II 814 ř. 1 nn., 56 nn.), r. 372 už 
byl z Andru jen amfiktyon jediný (BCH XXXV str. 10), r. 364 
pak vedle Atheňanů najednou jako kontrola objevili se deisti 
hieropoiové a rada (BCH X str. 461).

Svrchu, při výkladu názvu Αθηναίων άμφικτύονες bylo 
podotčeno, že míra ústupků, které učinili Atheňané jiným členům 
amfiktyonie, zejména Delanům, ve správě její byla dobrým obrazem 
politického jejich postavení. To platí zejména též pro konec V. stol. 
Atheňanům příznivý začátek války peloponneské projevil se jednak 
lustrací ostrova r. 426 (Thuk. III 104), jednak násilným vypuzením 
obyvatelstva r. 422 (Thuk. Via 32; Diod. XII 73 a 77), hlavně 
však zavedením velké penteterické slavnosti rázu čistě athénského, 
jíž dosavadní roční amfiktyonská slavnost byla mocně zastíněna. 
(Thuk. III 104; Arist. Ath. Poi. 54 a 56). Tehda jistě byli Atheňané 
jedinými správci amfiktyonie, delští neokorové mohli se uplatnili 
až za okolností pro Atheňany nepříznivých, nejspíše po katastro
fálním výsledku výpravy sicilské, jež skončila zničením athén
ského loďstva a zasadila velkou ránu jejich moci námořní. Líčeni 
prvních kapitol VIII. knihy Thukydidovy výborně vystihuje dy
chtivost všech, vykořistiti co možná nejvíce ze slabosti athénské.

*
Je tedy svrchovaně pravděpodobno, že od jara 412 přinutili 

Dělané Atheňany ke společné správě amfiktyonie. Avšak štěstí 
válečné bylo proměnlivé a Atheňané využili příznivého obratu 
na všech stranách. Vítězství demokracie nad oligarchií v Athénách 
na podzim r. 411 (Thuk. VIII 97) následovalo dvojí vítězství 
athénského loďstva u A b y d u (Thuk. VIII 105 n; Xen. Heil. I. 1,5) 
a zejména slavné vítězství u K y zi ku na jaře neb v létě r. 410 
(Xen. Hell. I. 1, 16 nn.; srv. Běloch2 II 2 241 n.), jež spartský 
nauarchos Mindaros zaplatil životem. Jak rozhodné bylo athénské 
vítězství, ukazuje dobře úřední zpráva epistolea Hippokrata (Xen. 
Hel. I. 1, 23; srv. Plut. Alk. 28). Další vyprávění Xenofontovu 
poučuje dostatečně o energii, již Atheňané vynaložili na znovu- 
nabytí vlivu a postavení, hlavně v moři aegejském a na jeho 
pobřežích. Za takových auspicii ovšem penteterická slavnost, 
příštího jara na Dělu slavená, konána byla zajisté s nesmírným 
leskem. Jest pro to doklad nad jiné výmluvný: obvyklý zlatý 
penteterický vínek tohoto jara věnovaný byl obzvláště nákladný, 
vážil 118 a půl drachmy (BCH X 461), tedy nejvíce ze všech, 
které dotud Atheňané na Delos věnovali (dva předcházející vážily 
po 68 drachmách, následující 63 drachmy). A přirozeně také 
Atheňané ujali se hned po svém vítězství amfiktyonské správy 
sami, nepřipustivše k ní už neokorů, kteří tedy celkem jen dva
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roky působili. První znova samostatní athénští amfiktyoni pak 
vykázali svou činnost nápisem, o němž právě jsme hovořili. Tím 
se vysvětluje, proč jména jejich jsou tak zdůrazněna, že jednak 
jsou uvedena všechna jmenovitě, jednak každé na zvláštním řádku. 
Obyčejně totiž bývalo uváděno jen jméno jednoho, a ostatní za
hrnuti označením καί ol σννάρχοντες, právě tak jako na našem 
nápise ř. 12 jsou uvedeni odstupující amfiktyonové, a ř. 14 n. 
deisti neokorové. Jindy i kollegium fungující je označeno jako 
ό δείνα και σννάρχοντες (BCH Vili 299; X 461 a j.). Jsou-li 
uvedeni všichni amfiktyoni jmenovitě, pak dálo se to jen za okol
ností důležitých a výjimečných: na našem nápise a na M. Sand- 
wicense. A právě výjimečným okolnostem, nad to pak zcela jinak 
výjimečným, než na M. Sandwicense, nutno asi přičísti i od
chylnou stilisaci praescriptu našeho nápisu, že totiž nepodává 
dalování podle měsíců. Ráz našeho nápisu je totiž, jak z vylíče
ného plyne, i poněkud slavnostní, a proto aspoň začátek jeho 
přizpůsoben byl typu děkovacích votivních nápisů amfiktyonských, 
na př. BCH VIII 294. (Příště konec.)

O vzniku římské satiry.
Píše Bohumil Ryba.

Původ římské satiry, který byl již za starověku neznám, začal 
zajímati filology velmi záhy, takže se mohli již začátkem XVII. věku 
chlubiti vynikajícím dílem Gasaubonovým »De satyrica Graecorum 
poesi et Romanorum satira«. Po delší době pohnulo se otázkou 
tou vážněji teprve začátkem druhé poloviny minulého století; odtud 
chceme vývoj její sledovali.1

1. Svědectví starověkých grammatiků, která máme dnes úplně 
sebrána v Marxově vydání Lucilia (str. CXX—CXXV), podávají 
nám celkem tyto tři druhy etymologií :

a) satura odvozována od Satyrů, »quod similiter in hoc carmino 
ridiculae res pudendaeque dicuntur, quae velut a Satyris 
proferuntur et fiunt« (Diom. GL I str. 485 Keil);

b) od satura lanx, »quae referta variis multisque primitiis in sacro 
apud priscos diis inferebatur« nebo od satura farcimen nebo 
od satura lex, »quae uno rogatu multa simul comprehendat« 
(Diom. tamže);

c) u pozdějších odvozována od saturi, t. j. od »plných« lidí (satu
rati homines, i. e. ebrii. Pseudoacr. sch. vyd. Keller II, str. 2). 
Od těchto starověkých etymologií vycházeli moderní badatelé.

Th. Mommsen [Römische Geschichte I (poprvé v Berlíně 1854)1

1 Starší literatura u E. Munka, De fabulis Atellanis, Lipsko 1810. 
str. 14 n. a W. Gorssena, Origines poesis Romanae, Berlín 184b,


