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připomněli. Při výkladu o historické Sapfě shoduje se tedy s Ano
nymem i Maximem z Tyru: mlčí o onom příběhu.

Zdánlivě stranou společného pramene těchto biografií stojí 
list Ovidiův. Neboť list ten podrobnými vědomostmi o lásce 
Sapfy a Faona doplňuje více než dokonale mlčení těchto zpráv. 
Ale tu třeba se vším důrazem vytknouti, že Ovidius neskládal 
životopisu, nýbrž psal list, jaký by Sapfo asi mohla psáti svému 
nestálému milenci. Tím jsme u jádra celé věci. Ovidius, skládaje 
své Heroidy, měl na mysli lásku osob mythických. List Sapfin 
byl výjimkou jen potud, že Sapfo byla skutečná “osoba, Faon však 
bytost pohádková. Římskému básníku, který žil šest století po 
Sapfě, mohla se zdáti bytost Sapfina, tolika historkami od řeckých 
komiků opředená a záhadná tajemným vztahem ke svým družkám, 
bytostí téměř stejně mythickou jako Faon. A tak vypravoval Ovi
dius známou báji o lásce Sapfině k Faonovi, o tom, jak ji opustil 
a jak ona po něm stále touží. Nevrátí-li se přes její prosby, je 
hotova zbaviti se trýzně svého srdce skokem s leukadské skály.

Ovidius přinesl ,ve svém vypravování jeden motiv nový: 
lokalisoval totiž Faonův útěk na Sicílii (srov. v. 11). Snad chtěl 
určití přesněji místo, kam Sapfo Faonovi píše. Na jméno Sicilie 
nepřipadl náhodou. Víme totiž z kroniky parské (ep. 36), že 
Sapfo odplula z Mytileny na Sicílii, bohužel nevíme, z jakého 
důvodu, protože právě na onom místě text není zachován. Byly 
proneseny o tom různé domněnky, ale nelze jich ničím podepříti 
(srov. o nich Luňáka v uv. sp., str. 68 nn. aJacobyho ve 
vyd. Mar. Par., Berlín 1904, str. 12). Ze není správné mínění 
těch, kteří se domnívají, že na Sicílii zahnala Sapfu touha po 
shledání se s Faonem, jsme ukázali hned, když se nám objevilo, 
že Faon je osobou čistě mythickou. Co pravdy je na pobytu Sapfině 
na Sicílii, co tam básnířku vedlo, nevíme.

Báje o Faonovi, tolikráte řeckými komiky zpracovaná, byla 
tak známa, že Ovidius pro ni nemusel choditi příliš daleko. V této 
věci nemohl tedy Ovidius, sledující cíle čistě básnické, shodovati se 
s kritickým mlčením pramene, jenž byl v údajích o básnířce 
jemu stejně vzorem jako Maximu z Tyru, Anonymovi i Suidovi

(Příště konec.)

Nové nápisy z Kyreny.
Referuje Vladimír Groh.

Proslulá ústava kyrenská* 1 není jediným význačným ziskem 
epigrafickým z italské badatelské kampaně v Kyrenaice, byť její 
historická cena ji stavěla značně do popředí. I o ostatních nálezech

1 Viz o ní Listy filologické LIV. 1927, str. 177 nn. a Historia 
(Milano) I. 1927, seš. 3, str. 112 nn. V Revue archéologique XXVI. str.
1 nn pojednal o ní Tli. lleinach. —
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se trousily zprávy už dosti dlouho, než došlo konečně k publiko
vání. Notiziario archeologico, vydávaný italským ministerstvem 
osad, ve svém IV. svazku1 2 přináší officiální vydání nalezených 
nápisů doprovázené překlady, výklady a fotografiemi. Poněvadž 
jde o nálezy vesměs cenné a zajímavé, hodlám s nimi seznámiti 
naše čtenáře aspoň krátkým přehledem.*

1. R. 1922 při výzkumu therm kyrenských objevil S. Ferri 
mramorový hranol sloužící za sedadlo v lázeňském basénu. Byl 
pokryt štukem, pod nímž byly patrny stopy písma. Po sejmutí 
štukového povlaku se ukázalo, že jde o stélu zlomenou ve dva 
kusy a popsanou na třech stranách. Celková výška je 132 cm, 
ostatní dva rozměry po 39 cm.

Jedna strana obsahuje seznam obcí, kterým se z Kyreny do
stalo obilí v časech velké nouze v letech 329—5 př. Kr. Byla 
to tíseň všeobecná, i Athény velmi trpěly a musily tehdy založiti 
zvláštní podpůrný fond pro chudé občany.3 Jak plyne z nápisu 
kyrenského, dostalo se i odtud Athénám vydatné podpory, a to 
největší ze všech obcí. To dosud nebylo známo.4

Nápis je datován způsobem v Kyreně obvyklým, a to podle 
kněze Apollonova, jímž byl tehdy Sosias, syn Skamonidův. Seznam 
je pořízen tak, že obdarované obce jsou sestaveny podle výše 
poskytnutého množství obilí počínajíc největším darem. Nápis je 
na 59 řádcích, praeskript zaujímá 4 řádky. Darovacích položek 
je 51, ale týkají se v některých případech týchž obcí nebo zemí, 
patrně byl dar opakován. Nejvíce se dostalo Athénám, a sice 
100.000 medimnů, potom přišla na řadu Olympias, matka Alex
andra makedonského, s 60.000 a 12.600 medimny, které po
skytnuty její vlasti epirské, kam se uchýlila byvši zapuzena Fi- 
lippem pro nový jeho sňatek a kde vládla po smrti svého bratra 
(Pausan. I. 11. 3); 50.000 medimny byla obmyšlena Kleopatra, 
sestra Alexandra makedonského, provdaná za svého strýce Alex
andra epirskóho. Wilamowitz nevylučuje možnost, že i dar Kleo
patře se týkal Epiru, poněvadž prý se při těchto darech nepo
mýšlelo na Alexandrovu říši, jež mohla býti zásobována z Aegypta. 
Je však známo, že právě správce Aegypta Kleomenes byl jedním

1 Roma 1927, stran 243 a XXXIX. tabulek, za 150 lir. — G. De 
Sanctis se jimi obšírně obíral v pojednání Le decretali di Cirene, Rivista 
di filologia V. 1927 str. 185—212. Několik všeobecných poznámek napsal 
kekyrenským nálezům ř'r. Cumorst v Journal des savants 1927, str. 318 nn, 
v článku: Nouvelles découvertes à Cyrène. —

2 Některé jiné kyrenské nápisy byly už vydány S. Ferrim, Alcune 
iscrizioni di Cirene v Abh. Preuss. Akad. Jg. 1925 phil. - hist. Klasse 
jako dodatek k editio princeps kyrenské ústavy.

3 SCHAEFER, Demosthenes und seine Zeit ΊΙΙ. str. 235 nn. - Z tétc 
doby zachovány některé pochvalné dekrety athénské, viz FERRI, Al
cune iscr'zioni str. 26, pozn. 1.

1 Text nápisu je u FERRIHO, Alcune iscrizioni str. 24 nn s poznám
kami jeho a Wilamowitzovými.
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z hlavních původců tísné obilné,’ krom toho pak výslovné svě
dectví Plutarchovo (Alex. 68) uvádí Kleopatru v těsný vztah 
k Makedonii, kam se vrátila ovdověvši.1 2 3 * * * * Dary stejně velké jako 
Kleopatra pro Makedonii, tedy po 50.000 medimnech dostaly Argos, 
Larissa a Korinth, po 30.000 medimnech Rhodos a Sikyon; 
thessalská Meliboia 20.000 a 8.500; při dalších dvou 20.000 
darech není jméno zachováno, doplňuje se na Liparu a Fokidu. 
Oitaišti dostali 15.000 a 6.400, Ambrakia 15.000 a 1.500, 
Thera, Leukas, Karystos po 15.000, Knosos 10.000 a 900, po 
10.000 thessalská Atrax, lokerská Opus, Kyťhnos, Kydonia, Kos, 
Paros, Delfy, Tanagra, Gortyna, Megara, Elis, akarnanská 
Palairos a Aigina (dvakrát po 5.000). Kytheře připadlo 5.000 a 
3.100. Argolská města Flius a Hermione dostala po 8.000, Troizen 
a Plataje po 6.000, Astypalaia, Kythera a kretská Hyrtakina 
po 5.000, lllyrští 3.000, jacísi Hiketyrští 1.000. Četné dary obilí 
přišly na Keos, jenž jest uveden 4krát: jednou s úhrnným darem 
3.000, pak vyp )ětena jednotlivá města Iulis s 5.000, (na nápise 
psáno ΟύΑιάταΐζ'), Karthaia se 4.000, (na nápise KoQ&aéaai), 
a Koressos s 3.000. Úhrnný dar A'e« byl tedy 15.000 medimnů.

Celková suma darovaného obilí byla tedy 805.000 medimnů. 
Zajímavé je rozvržení krajů, kam se doslalo nejvíce podpory: je 
to severovýchodní Peloponnes a východní část středního Řecka. 
Počítáme-li k tomu i Aiginu a případně i Fokidu (podle doplňku 
Wilamowitzova), docházíme k číslu 328.000 medimnů. Státy ost
rovní (i s městy na Euboji a Krétě) participují 118.500 medimny. 
Makedonie a Epeiros dostaly 122.600. I Thessalii bylo pomoženo vy
datně 88.500 medimny. Pozoruhodná je — ne sice číselně, ale svým 
faktem — podpora poskytnutá Illyrským a Liparským; v tomto po
sledním případě bude opravdu těžko najiti pro ř. 14 jiné doplnění 
zachovaného ΙΠΑΡΕΣ21. Jazyk nápisu je kyrenský dialekt.

2. Týž kámen obsahuje na dvou protilehlých stranách ná
pis jiný, rytý krom prvních řádků písmeny celkem drobnějšími 
(10—11 mm), než seznam darovaného obílí (13 mm). Podle roz
manitých známek písma se zdá, že tento druhý nápis byl vtesán 
do kamene asi o dvě—tři desítiletí později, než frumentační 
listina. Krom toho, že chybí několik písmen na začátku nebo na 
konci některých řádků, je větší mezera způsobena lomem kamene 
a pak jeho porušením dole.8

1 NIESE Gesch. der griech. und maked. Staaten I (1893), str. 173.
’ Srv. BĚLOCH, Griech. Gesch. IV. 1», str. 44.
3 Vydal S. FERRI v Notiz, archeol. IV, str. 94—145, k tomu tab.

XIV—XVII. Obsahuje text, překlad, výklad, mluvnický rozbor a glossář.
Po druhé vydal tento nápis U. WILAM0W1TZ - MOELLENDORFF, Heilige
Gesetze, eine Urkunde aus Kyrene, v Sitzungsberichte Preuss. Akademie,
phil. - hist. Klasse, 1927 XIX, str. 155—176. Wilamowitzovo vydání 
podává mnoho dobrých úprav textu a cenné výklady; pozoruhodné do
plňky, výklady a překlad obsahuje článek De Sanctisùv uvedený v pozn. 1., 
str. 84 na str. 187 nn.
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První sloupec má praeskript ó Άπ]όλλων ίχρ[ησε a celkem 
79 řádků textu, druhý sloupec jen 59 řádků, poněvadž porušení 
kamene dole je ?ětší. 27. řádek druhého sloupce má samostatný 
praeskript ικεσιών. Jinak je text dělen na odstavce, jichž je za
chováno 19. Některé odstavce tvoří však souvislé celky. Jak 
z obsahu patrno, jde o soubor sakrálních ustanovení, v nichž 
se zajímavě obráží vývoj zvykového práva kyrenského v jeho 
rozmanitých faších. Formální závaznosti se jim dostalo sankcí 
delfského Apollona, pod jehož ochranou byla kolonie kyrenská 
založena. O tom viz jiný nápis dále pod c. 3.

Odst. 1. reprodukuje věštecký výrok Apollonův, jímž uložil 
Kyrenským (jsou nazýváni obyvateli Libye) dbáti rituálních před
pisů praeventivně i katharsemi, a byla-li by Kyrena zachvácena 
nějakou zlou pohromou, musí býti před městskými branami při
nesena Apollonovi oběť ryšavého skopce.

Odst. 2. je jakási lex nemoris: dovoluje užívati dřeva po
svátných stromů k jakémukoliv účelu, jen bylo-li řádně od boha 
zakoupeno.

Odst. 3. je značně porušen. Přikazuje nejprve rituální očistu 
po souloží; prostředek odstavce je porušen, na konci se mluví 
o tom, do jaké míry působí rodička poskvrnu příbytku a lidem, 
kteří se s ní stýkají.1

Odst. 4. ač textově celkem úplně zachován, zůstává smyslem 
dosti obtížný. Mluví se tu o dvou kategoriích lidí: άγνοί a βάβαλοι. 
Obojí mají plnou účast na posvátných obřadech i věštbách. Ri
tuální poskvrna je však způsobena věštbami v souvislosti s hroby 
lidskými, jak byly obvykly v Libyi (Herod. IV 172). Nevztahuje 
se to však na hroby heroů lidského původu, z nichž se vypočítávají 
zakladatel kolonie Battos, tritopateres a delfský Onymastos.

Odst. 5. je zřetelný: podává se přesný návod, jak očistiti 
oltář, na němž byla přinesena nedovolená oběť. Provinilec nad 
to propadl pokutě vzrostlého dobytčete. Lexikálně je nový výraz 
ποτιπίαμμα: tuk, který ulpěl na oltáři, a ϊκννς, snad popel.

Odst. 6. stanoví, že přísaha, kterou kdo složil, váže až i děti 
jeho sourozenců. Nově doložené je slovo όρκώχίμος.

Odst. 7.—11. tvoří celek shrnující ustanovení, jak může 
býti smyto provinění vraždy. Vinník propadá Apollonovi bud 
svým životem nebo svým majetkem. Zdá se, že jsou tu zachovány 
dvě vrstvy zvykového práva, poněvadž se nevykládá, kdy na
stupuje ručení osobou, a kdy ručení majetkem. Činí se však roz
díl mezi dospělým a nedospělým, a mezi vinníkem žijícím a ze

1 Wilamowitzovi se stalo při překladu a při výkladu tohoto místa 
(str. 158) nedorozumění tím, že si přehodil zápor z jedné věty do druhé. 
Porušený text a nejasná interpunkce jsou velmi na překážku výkladu 
tohoto odstavce. O zajímavém podobném zvyku Arabek v dnešní Kyre- 
naice, viz zmínku Wilamotvitzovu v jeho přednášce »Kyrene« (Berlin 
1928), str. 14. — Pokus o doplnění a výklad tohoto odstavce podal 
s výhradami De Sanctis str. 189 nn.
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mřelým. Ručí-li vinník dospělý svou osobou (odst. 7), musí nej
prve podstoupiti očistnou oběť a očistiti rituálně i chrám, pak 
zjistili ekvivalent své osobní hodnoty tím, že se nabídne na trhu 
ke koupi. Desetina nejvyšší nabídky je pak výkupným, které musí 
přinésti za sehe bohu, ale ještě před tím obětovali vzrostlé do
bytče z ostatního majetku.

Odst. 8. mluví o nedospělém vinníkovi: při nevědomém pro
vinění stačí očistná oběť, při vědomém složí ještě pokutou vzrostlé 
dobytče.

Odst. 9. stanoví postup, jde-li o ručení majetkem, nikoliv 
osobou. Majetek se odhadne, na něm i v chrámě se provede 
očistná oběť, z ostatního majetku se předběžně obětuje vzrostlé 
dobytče a pak teprve desátek celého majetku. Z desátku pro
padlého bohu nesmí se přinésti žádná oběť ani na hrob, sice 
nastane nová pokuta, vzrostlé dobytče.

Odst. 10. se týká osobního ručení provinilce, jenž však zatím 
zemřel: první den po pohřbu se smí přinésti na hrob příslušná 
oběť, později však nikoliv, dokud nebudou splněny povinnosti. 
Stanoví se co nejvýše cena zemřelého vinníka, provede se očistná 
oběť v chrámě a nad jeho majetkem, obětuje se vzrostlé dobytče 
z ostatního majetku a pak desátek.

Odst. 11. mluví zas o zemřelém, jenž ručil svým majetkem 
a to v případě, že z jeho synů někteří žijí, jiní zemřeli. Hlavní 
dědic odhadne co nejvýše pozůstalost, provede očistnou oběť 
v chrámě a nad majetkem, složí pokutu obvyklou u dospělých 
vinníků a pak obětuje desátek. To za zemřelé dědice. Synové 
žijící očistí rituálně sebe i chrám, vydraží se na trhu a pak po 
předběžné oběti (vzrostlého dobytčete na účet ostatního majetku) 
složí Apollonovi desetinu své ceny.

Odst. 12. je porušen do úplné nesrozumitelnosti.
Odst. 13. — s porušeným začátkem — začíná druhý sloupec 

nápisu. Doplnění prvního a druhého řádku navržené Ferrim od
mítá Wilamowitz z důvodů nedosti přesvědčivých, ač sám uznává 
obratnost tohoto doplňku. Příkaz v tomto odstavci obsažený re
guloval manželský styk, patrně v čase Artemidiných slavností. 
Styk byl ženě dovolen až po vykonání určitého obřadu Artemidě. 
■Která žena by se proti tomu provinila ze svého popudu, musí 
přinésti očistnou oběť pro chrám a věnovati vzrostlé dobytče. 
Není-li žena vinna na poklesku proti povinné čistotě, přinese 
pouze očistnou oběť. De Sanctis (199) soudí, že jde o oběť před 
sňatkem.

Odst. 14. ukládal nevěstám pod přísnou sankcí navštívili 
nymfeion v Artemidině chrámu o Artemisiích, a to čím dříve, 
tím lépe. Podle De Sanctise jde o povinnost novomanželek vyko- 
nati svatební oběť, nazvanou tu ννμφήιον. Věcně by se to dobře 
hodilo, ale zůstává pochybnost jazyková, možno-li totiž výraz 
κατιέναι v. chápali tímto způsobem.
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Odst. 15. přikazoval rodičkám cestu do nymfeia o Artemisiích, 
a to pokud možná ještě před porodem. Kněžce, která se tu také 
nazývá άρκτος, věnuje při tom nohy, hlavu a kůži obětního 
zvířete. Vykoná-li tuLo cestu až po porodu, musí obětovati vzrostlé 
dobytče. Stejné pokutě propadne rodička, která by se manželsky 
stýkala sedmý, osmý a devátý den, počítáno od data blíže ne
určeného. Tento poslední předpis platí výslovně i pro ženy, které 
se neúčastnily pouti do nymfeia. Toho si nepovšiml dosti Ferri 
str. 116 n., když tvrdí, že se počítalo od rituální cesty. Wilamowitz 
zas, opíraje se o to, že dny jsou určeny pořadovými číslovkami, 
soudil, že slavnost Artemisii padala na šestý den měsíce nám 
dosud neznámého. To je výklad sice možný, ale příliš hypothetický. 
De Sanctis vykládá, že jde o 7.—9. den počítáno od Artemisii.

Odst. 16. se vztahuje na ženy, které potratily. Činí se rozdíl — 
obvyklý ostatně i jinde u Arijců1 — mezi plodem vyvinutým 
a nevyvinutým: v prvém případě je nařízena katharse jako po 
úmrtí, v druhém jako po porodu.

Ostatek nápisu se týká prosebníků, kteří se uchýlili do 
Kyreny. Text činí slovně i syntakticky dojem velice starobylý, ale 
mezi jednotlivými odstavci jsou patrny rozdíly formální i věcného 
nazírání. Výklad tu ovšem není snadný; Ferri viděl jen sou
vislost s klassickými prosebníky, kteří měli svědomí obtíženo 
vraždou, kdežto Wilamowitz si počíná střízlivěji a aspoň v prvých 
dvou případech, kde se nemluví výslovně o lidech provinilých 
zabitím, vykládá, že jde prostě o cizince, kteří se chtěli v Kyreně 
usaditi, ale nebyli úplně sui iuris. De Sanctis zase soudí, že se 
vytýkají různé způsoby ochrany podle toho, kam se prosebník 
uchýlil — zda k soukromníkovi, či do svatyně anebo do budovy 
veřejné.

První případ (odst. 17) vypadá takto: cizinec přijde k domu 
jako prosebník. Zná-li hostitel jméno toho, kdo má nad příchozím 
právo, veřejně po tři dny provolává jeho jméno, a to i tenkráte, 
jde-li o člověka mrtvého. Nezná-li jeho jména, užije obecné formule 
ώ άνθρωπε είτε άνηρ είτε γυνά έοσί. Ο příchozím se před
pokládá, že si donesl nějaké věci s sebou, které ovšem právně 
patří tomu, v jehož moci dosud stál. Trojí provolání jména je 
tedy také výzvou, aby uplatnil své nároky. Je-li neznám, nutno 
zachovali fikci jeho nároků tím způsobem, že se zhotoví z dřeva 
nebo z hlíny pár figurek (muž a žena), k nim se připojí část při
neseného majetku, odnesou se a umístí v divokém lese. To jest 
v podstatě výklad Wilamowitzův, který jsem jen rozšířil vy
tčením významu onoho trojího provolání. De Sanctis vykládá celkem 
souhlasně, jen soudí, že se tu naráží na hostinu, jíž se figuríny 
symbolicky účastní.

1 ARISTOTELES Polit. 3135 b. -Leg BAIUV VIII 19.-MANU 
V 66 aj.
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Lexikálně je tu zajímavé užití výrazu κολοσσός pro figurku, 
stejně jako na nápise níže pod č. 3.’ Druhý případ prosebnictví 
(odst. 18) stanoví toto: není rozdílu, je-li kdo zasvěcen čili nic 
(to není dosti jasné). Musí se posaditi έπϊ τώι όαμοσίωι ιαρώι, 
patrně tedy u Apollonova chrámu, a bud zaplatiti určenou mu 
sumu, nebo se uvázati v každoroční obětování plodů země a 
v úlitby. Opominutí splátky (anebo podle De Sanctise opakování 
prosebnického zákroku) znamená zvýšení na dvojnásobek. Závazek 
přechází i na děti; zanedbají-li, určí jim věštírna pokutu a krom 
toho jsou povinny přinésti oběť na otcově hrobě. Kdyby ho ne
znaly, tedy (podle doplňku Wilamowitzova) oběť za sebe. Ačkoliv 
si Wilamowitz velmi libuje vhodnost tohoto doplnění posledního 
slova nápisu, není tak zcela přesvědčivé.

Odst. 19. je zachován ke konci ve stavu velmi porušeném, 
ale ani první jeho řádky nejsou příliš jasné. Výslovně se praví, 
že jde o prosebníka, jenž se dopustil vraždy, a žádá nyní o zproš
tění viny. Praví se tu άφικετεύειν ές τριπολίαν και τριφνλίαν. 
Ohlásí, že přichází jako prosebník, jest posazen na prahu na bílé 
roucho, potřen olejem, pak smí jiti po veřejné ulici za úplného 
mlčení těch, kdo ho chtí přijmouti (a patrně ho tedy doprovázejí). 
Akt končí obětí v chrámě; zde text přestává.

Celý tento nápis vyžádá si ještě hodně práce po všech 
stránkách. I s hlediska jazykového přinesl mnoho zajímavého; 
svrchu bylo jen namátkou upozorněno na některé lexikální zvlášt
nosti a novoty. Jest jich však mnohem více a všichni vydavatelé jim 
věnovali zaslouženou pozornost. Po stránce věcné pak jest vý
znamným obohacením znalostí starého zvykového práva a kathar- 
tických rituálů.1 2

3. Zcela mimořádně zajímavý je nápis,3 podávající obraz 
o tom, jak byla časem upravena tradice o Batlovi I. a Theřanech, 
kteří byvše vypuzeni z vlasti osadili Kyrenu, starou, ale do té 
doby nevalně významnou kolonii fleků tainarských.

Někdy ve IV. stol. př. Kr. obrátila se Thera do Kyreny 
s žádosti o poskytnutí občanských práv. Žádosti, přednesené zvlášt
ním vyslanectvem, bylo vyhověno a při tom uplatněny do velké 
míry společné tradice. Nalezený nápis obsahuje jednak dekret

1 Wilamowitz prokázal u Ferriho, Alcune iscrizioni str. 39, a 
ve svých Heilige Gesetze str. 1Ö9, že tento výraz původně znamenal 
jen figurku vůbec a teprve časem se ho začalo užívati pro figuru 
velkou. POLYBIOS V 88 nazývá proslulou sochu Heliovu na Rhodu 
ještě μέγας κολοσσός.

’ Ó náboženství v Kyreně pojednal FERRI sám v knize Contri
buti di Cirene alla storia della religione greca 1923, ale nové nálezy 
a zejména jejich výklad poskytují možnost dalšího studia této otázky.

• S. Ferri, Alcune iscrizioni str. 19—24. Ukázka nápisu je na 
fotografii na tabulce II. 2., nikoliv I. 2., jak omylem uvádí pozn. 3. na 
str. 19.—
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o udělení občanského práva, jednak domněle starobylý text přísahy 
zakladatelů Kyreny,1 s dodatkem o její sankci.

Dekret o udělení občanství je stilisován jako návrh Damida, 
syna Bathoklova, sněmu a obsahuje krom přesného návrhu též 
připomínku, že práva občanská mají byti therským upravena κα
τά τά πάτρια. I tento výraz jest hned vyložen: jsou to obyčeje 
společné předkům kyrenských i therských z doby, kdy Battos 
odváděl z Thery do Kyreny osadníky, obyčeje jaksi posvěcené 
přízní Apollonovou, jenž dal kolonii zdárně prospívat. K těmto 
πάτρια patří i vzájemná přísežná úmluva, sjednaná ve chvíli 
rozchodu. Poněvadž zde prý byl vzájemný vztah nejlépe formulován, 
usnesl se kyrenský sněm (ó όάμος, ř. 11) napsali ji za dekret 
o občanství uděleném therským, a to na tutéž stélu. Z textu — 
poněkud v těch místech porušeného — zdá se vyplývati, že 
opakování přísahy bylo součástí formálního postupu při udílení 
kyrenského občanského práva therským.

Ř. 15 výslovně ustanovuje, že noví občané mají býti zařáděni 
i do kyrenských fyl, fratrií a hetairií.2

R. 23 je zaujat praeskriplem druhé části nápisu: δρκιον 
των οίκιστήρων.3

Nejde však jen o pouhou reprodukci textu přísahy, nýbrž 
opakuje se zápis o usnesení therského sněmu (έκκλησία, ř. 24), 
učiněném při odchodu Batta s částí občanstva do kolonie. Toto 
usnesení sněmu therského bylo jakousi ratifikací přísežné dohody 
obou částí občanstva a záznamem o magické sankci, k níž se 
sáhlo. Vyslání kolonie do Kyreny jest motivováno věštbou Apol
lonovou, vydanou nikoliv na požádání, nýbrž spontánně (ó Απόλλων 
αύτομάτιζεν, ř. 24). Kolonie měla sice miti vůdce a krále v osobě 
Battově, ale ostatek měli si býti občané navzájem rovni. Ustano
vení o výběru členů kolonie jsou na nápise značně porušena. 
Zřetelnější je až věta, ubezpečující kolonisty, že v případě nezdaru 
jimi nezaviněného mají volný návrat na Theru a samočinně vstu
pují ve všechna svá bývalá práva. Občané určení do kolonie museli 
poslechnouti, sice propadli hrdlem a statky; stejně ten, kdo by jim 
napomáhal, anebo je přechovával. Sankce vzájemné přísežné úmluvy 
provedena tak, že zhotoveny voskové figurky, rozděleny představi
telům obou smluvních stran, a ti je spálili, dokládajíce se těžkým 
zaklínáním, že stejně má zhynouti, kdokoliv by úmluvu porušil.

Tento dokument se přiřaduje velice zajímavým způsobem 
k ostatním tradicím o Battovi a jeho výpravě. Z Herodota IV. 154 
je známo, že nebylo shody ve vyprávění o těchto událostech mezi

1 Nápis je na mramorové stéle vysoké 152 cm, široké 62 cm dole 
a 66 nahoře; Písmena byla vyplněna rumělkou. Kámen sloužil kdysi 
později za práh budovy a proto je nápis uprostřed vyšlapán. Obsahoval 
dohromady 61 řádků.

2 O hetairiích v Kyreně se zmiňuje i ústavní diagramma v ř. 46.
3 Nomina agentis na -τηρ byla v kyrenském dialektu oblíbena 

Srv. i nezvyklé jinak τιμητήρ v ústavním diagrammati: ř. 9/10.
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Therskými a Kyrenskými, a domácí tradice kyrenská, Herodotem 
zaznamenaná (151—159), svědčí o nepopiratelném napětí mezi 
Therskými a Battovci.1

Verse, zachovaná na nápise, to ani zcela nezahlazuje, viz na př. 
krutá ustanovení proti těm, kdo by neuposlechli příkazu jiti do 
kolonie. Zřejmý rozpor mezi nápisem a Herodotem je v tom, že 
Herodot 156 připomíná odmítnutí kolonistů, vracejících se do 
Thery, kdežto na nápise se výslovně mluví (ř. 35n) o možnosti 
návratu a restituci všech práv. Poučné je ovšem i srovnání dalších 
podrobností, ale to by vybočovalo z mezí tohoto referátu. Jisto 
však je, že mythická i skutečná historie kyrenská byla novými 
epigraííckými nálezy značně obohacena a že se tu naskýtá velmi 
vděčné pole dalšímu podrobnému monografickému badání.

1. Kult Isidin v Kyreně dosvědčuje Herodot IV. 186 i modlitba 
k lsidě, zachovaná na papyru.2 Italské výkopy našly naakropoli ky
renské i Isaeum, a v něm dva epigrafické fragmenty hymnu na Isidu.3

Lépe jest zachován pouze první z nich, pocházející z r. 103 
po Kr., má totiž datovaný praeskript. Vydavatel pěkně shrnul 
parallely z literárně i dokumentárně zachovaných isiackých hymnů, 
k nimž se tento kyrenský vhodně přidružuje. Je stilisován jako 
vlastní slova Isidina. Bohyně mluví o své věčnosti, všemohoucnosti, 
vládě na zemi i na nebesích. Všechno, co lidé znají, pochází od ní, 
bez její vůle se nic neděje. Zachovaná část prvního hymnu zní takto:

έγώ τύραννος Εϊσις αιώνος μόνη 
5 πόντον τε και γης τέρμονας τ’έπιβλέπω

καί σκήπτρ’ εχουσα καί μι’ ονσ’ έπιβλέπω. 
Καλοϋσι δη με πάντες ύψίστην &εόν 
πάντων μεγίστην των έν ούρανφ &εών.
Αντή γάρ εύρον πάντα καί είλόμην πόνον.

10 Γραφή δ’έπί σφραγεϊσι δηλώσει σαφής 
δεικνϋαα τάμα πάσιν έξενρήματα 
ά καί βροτοΐς έδειξα καί καρπούς βίου.
Πόλεις τε σεμνοϊς περιβόλοις έτείχισα 
ά καί βροτοΐς τ ένειμα ταϋτα τρανώς είδέναι.

15 Εμού δε χωρίς γείνετ ούδ'εν πώποτε 
ονδ’ άστρα γάρ φοιτώσι την αύτήν δδόν 
άν μή έξ έμοϋ λάβωσιν έντολβάς 
ού μή τε γαΐα καρπόν ήρι[
άν μή έπινεύσω πάντ[α

20 Τις άν δύναιτο ταν[ 
ή τις μαράναι[ 
τα μεν βίος[
το παν (Příště konec).

1 Srv. Broholm Kyrene v R-E XII., sl. 153.
2 OxPap XI. str. 19 onn, srv. SALAČ, LE XLVI. 1919, str. 174.
’ Vydal G. OLIVERIO v Notiz, archeol. IV. str. 209 n.


