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Příspěvky k dějinám amfiktyonie oelské.
Podává Vladimír Groh.

(Dokončení.)
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Nápis tento těšil se z důvodů jazykových mnohem větší po
zornosti, nežli nápis předcházející. Ponejprv byl otištěn Homollem 
v BCH III 12 n; ib. VIII 289 doplněn výklad, pak pojat do IG V 1 
1564, do Meisterových GDI 4415, do Syllogy 8 119A, u Michela 180, 
a do jiných sbírek menších.1 Je vryt do bílé mramorové desky, 
33 cm široké, nahoře i dole uražené. Největší výška zachovaná 
je 45 cm. Nalezen byl u Artemidina chrámu. Popsán je písmem 
dvojím: ř. 1—6 lakonským, ř. 7—16 iónským. Písmena lakonská 
jsou větší než iónská. Uspořádání je stoichedické, řádek 1—6 má 
po osmi písmenech, další až po třinácti.

V části iónské ukazuje se totéž, co při nápise svrchu vyklá
daném bylo pověděno o jménech amfiktyonů. Tak i zde ř. 7 a 9 
jsou vyplněny označením úřední hodnosti osob jmenovaných (Ιβασί- 
λενον- ëfpoçoi ηααν}. ft. 8. obsahuje jména obou spartských 
králů, jež počtem písmen (Agis, Pausanias — 13) řádek právě vy
plňují. Jména eforů jsou zas napsána každé zvlášť na řádky, 
a vyjma jediné (Aristogenidas) jich nevyplňují. O stupni iónské 
abecedy se Homolle vyslovil poněkud přenáhleně (BCH III 14), 
že vystupuje tu už v definitivní podobě vzhledem k změnám, jež 
v athénské oblasti prodělala od staré abecedy attické. K takovému 
úsudku tu není dosti pevného základu, poněvadž lze konstatovali

1 Naposled v Choix d’inscriptions de Dél os par F. Durrbach I. 1 
Paris 1921, str. 7 n.
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jen užívání η ř. 9 a 15, a ω ř. 10 a 15, kdežto pro »nepravé« 
dvojhlásky a souhlásky složené tu dokladu není. Φεδίλας ř. 14 
možno považovati za věrnou transkripci jména spartského; η a ω 
vyskytují se ostatně i na nápise z r. ,410/9 svrchu probíraném.

Co pak se týče obsahu tohoto nápisu, rozpoznal už Homolle 
správně, že je to dokument, jímž po porážce Athen správa kul
tovní i finanční (ř. 2 nn) delské amfiktyonie byla odevzdána 
Delanům (BCH III 16 nn). Výnos spartský podán je v doslovném 
opise (končí řádkem 6) s připojenou »intimaci« delskoii, jež obsa
hovala asi i překlad textu lakonského. Také o datování nápisu 
není potřebí se šířiti, poněvadž věc nejdůležitější, totiž terminus 
post quem, tu dobře rozluštil už Schöffer (51 n), a jest jen s po
divem, že i novější vydavatelé, jako Nachmanson (Hist. griech. 
Inschr. Bonn. 1913, str. 26) a Hiller (Sylloge3 119A) výkladu 
jeho nepřijali.

Agis a Pausanias vládli spolu po druhé v letech 408 až do 
smrti Agidovy, již lépe jest klásti s Meyerem (Gesch. d. Altert. 
V 52) na léto r. 399. Kollegia eforská, jež byla po dobu války 
peloponneské, seznamenal Xenofon Hell. II 3 10. Tu Schöffer (na 
uv. m.), a jiným způsobem Büchsenschütz (úvod k pozn. vydání 
Hellenik I., Lipsko 1908, str. 13) ukázali, že kollegium En di o v o, 
jehož členem byl i Naukleidas (Xen. Hell. II 4 36), úřadovalo od 
podzimu 404 do podzimu 403. Tedy kollegium Thyionidovo, které 
vystupuje na našem nápise, mohlo úřadovati už od podzimní 
rovnodennosti r. 403.1 Terminu ante quem nelze tak přesně sta
novití, ale z některých nápisných dokladů plyne, že není radno 
jiti pod rok 400, kdy už se vyskytují jiná jména eforská (srv. 
IG V I 213 a Poralla Prosop. der Laked. str. 169). Na tom už 
konečně tolik nezáleží. Vnitřní důvody samozřejmě mluví pro 
datum co možná nejvyšší a vlastní události co možná nejbližší.

Jiná otázka však je, kdy Spartane Delos Athénám odňali? 
Tu je možnost dvojí: bud se to Stalo hned na jaře r. 404 po 
kapitulaci Athen před Lysandrem (Plut. Lys. 14), anebo o rok 
později, když vyjednávání s Atheňany se ujal za poměrů obou
stranně změněných král Pausanias.

Homolle vyslovil se (BCH VIII 289) dosti neurčitě, že totiž 
»Delos byl odňat Atheňanům po bitvě u Aigospotamů a zůstal 
pod lakedaimonskou ochranou nejméně do 397.« Schöffer (52) 
vyslovil se určitěji; on se domnívá, že Atheňané byli hned po 
uvedené bitvě z ostrova vyhnáni, ale právní akt, jehož je tento 
nápis svědectvím, že nemůže pocházeti z míru Lysandrova, po
něvadž by to byla nevysvětlitelně dlouhá doba mezi ustanovením 
a publikováním. Totéž asi opakuje v R-E s. v. Delus 2478. Lze 
však zcela přesné dokázati, že Delos přece byl Atheňanům odňat 
Lysandrem.

1 Nikoliv až od 402, jak se mylně domnívá i Durrbach, Choix 8.
6*
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V seznamu votivních darů delských nalézá se (IG XI. 2. 
161 B) záznam o anathematech Lysandrových: ř. 60 στέφανος 
μυρρίνης χρνσοϋς Λυσάνδρου Λακεδαιμονίων άνά&ημα δλκην 
δραχμαί fŤxFhhl· συν τώι ρόδωι. Β. 91 : στέφανος άμπέλου 
χρνσοϋς Λυσάνδρου Λακεδαιμονίων άνά&ημα δλκην δραχμαί 
r^Fn-H

στέφανος δάφνης χρυσοϋς Λυσάνδρου άνά&ημα δλκην 
δραχμαί A A Fl· Lh

Anathemata spartská pocházejí jen z doby, kdy Delos byl pod 
jejich ochranou, tedy z let 403—393. Je jich velmi málo, kromě 
Lysandra jedině Farax věnoval Apollonovi delskému dar (ib. ř. 87 
στέφανος χρνσοϋς Φάρακος Λακεδαιμονίου άνά&ημα δλκην 
δραχμαί [7\ σϋν τώι ςύλωι καί λίνωι).

Proto má každý dar spartský sám o sobě velký význam. 
Dal-li tedy Lysandros najednou tři anathemata úhrnné váhy nej
méně 144 drachem, zajisté stalo se to na oslavu něčeho zvlášt
ního a mimořádného, nějaké události, jež Lysandra a Delos uvedla 
v těsné spojení. Život Lysandrův je na tolik znám, aby bylo ne- 
pochybno, že takové okolnosti byly jen jednou, a to když diktoval 
Atheňanům mír po kapitulaci města. Kdyby Delos byl Atheňa
nům odňal až Pausanias, není důvodu, proč by Lysandros byl 
chtěl svou památku na Dělu zvěčniti a Pausanias nikoliv.

Nepřímým potvrzením je tu i zpráva u Plutarcha (Apo- 
phtegm. Lac. 15), z níž plyne, že původní jednání o samostat
nost navázali Delští s Pausaniou. Kdyby Pausanias toto jednání 
byl také skončil, zajisté by anathema neb jiná čestná připomínka 
byla bývala spojena s jménem jeho.

Cleny amfiktyonie však Atheňané zůstali i v tomto období, kdy 
ze správy její byli vypuzeni. Jak známo z Xenofonta (Mem. IV 8 2) 
i Platonova Faidona (58), byla r. 399 odložena poprava Sokratova 
až do návratu theorické lodi delské. Kultovní tradice, jež velela 
theorii každoročně stůj co stůj vysílali, byla ještě příliš mocná, 
než aby politická situace měla na ni vliv.

Penteterických slavností tenkrát ovšem Atheňané nekonali, 
poněvadž ty byly symbolem jejich nadvlády.

Delos vrátil se jim v létě r. 393, kdy Farnabazos a Konon 
ostrovy a pobřeží aegejského moře sprostili spartské nadvlády 
(o tom Meyer V 239 n). Z let 390/89 už jsou zas zachovány 
zbytky nápisných účtů (IG II 5 813b).


