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Abstrakt 

 

Řecká kolonizace západního Středomoří a konkrétněji Ibérského poloostrova je v rámci 

řecké kolonizace spíše okrajovým tématem, avšak je stěžejním tématem naší práce. 

Řekové ve své době zdaleka nebyli jedinými osadníky, kolonizátory, příležitostnými 

návštěvníky a objevovateli Ibérského poloostrova a tehdejšího západního světa. 

Předstihli je Foiníčané a je zřejmé, že oni byli hlavními představiteli kolonizace 

tehdejšího Ibérského poloostrova.  Avšak dle dnešních badatelů je nelze považovat za 

jediné protagonisty a Řekům připsat pouze roli obchodníků. Nové epigrafické poznatky 

a archeologická bádání ohledně „Kontestánie“ jsou dostatečným důkazem zásadní 

přítomnosti Řeků v této oblasti. Obraz v literárních pramenech výrazně doplňují 

archeologické objevy. V naší práci bychom se rádi pokusili přinést syntézu těchto 

nových poznatků na základě konfrontace různých pramenů, které máme k dispozici. 
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Abstract 

 

The Greek colonization of the West Mediterranean and specifically Iberian Peninsula is 

within the scope of Greek colonization rather kind of peripheral subject. However,  it is 

the principal subject of our work. The Greeks not by a long sight were the only 

merchants, settlers, visitors and discoverers of the West world at that times. They were 

taken over by the Phoenicians and is evident, that they were the protagonists of the 

Iberian Peninsula at that times. Based on the modern scientists the Phoenicians should 

not be seen as the only ones and charge to the account of the Greeks just the 

merchants´s role. The new epigraphic aknowledgements and archeological research in 

„Contestania“ are in witness of the essential presence of the Greeks in this area. The 

reflection of the historical sources is completed by the archeological remains. We would 

like to join all the new aknowledgements based on comparison of various sources that 

are at our disposal. 
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Úvod  

 

V roce 241 př. n. l. porazili po dlouhé první punské válce Římané Kartágince a díky 

tomuto vítězství získali nepopiratelnou kontrolu nad Sicílií. O něco později získali moc 

také nad Korsikou a Sardinií. Význam tohoto vítězství zpečetil budoucí osud 

Středomoří a v určité míře druhá punská válka nebyla ničím jiným než pokračováním 

politiky světové vlády, kterou Řím nastoupil. 

Ve druhé polovině 3. století př. n. l. vstupuje do dějin starověkého světa nový aktér, 

který až do té doby stál stranou zájmu těch, kteří se dříve či později stanou jeho 

protivníky. Tím aktérem není nikdo jiný než Řím, který si až do začátku první punské 

války v roce 264 př. n. l. získával hegemonickou pozici na Apeninském poloostrově, ale 

bez výrazného přesahu mimo něj. Bude to však tato republika, která nakonec politicky, 

ekonomicky a kulturně sjednotí Středomoří. Nicméně pokud se podíváme na 

předcházející staletí, nic nenaznačuje tomu, že se Středozemní moře stane římským 

„jezerem“. 

Ve skutečnosti už od prvních století prvního milénia před naším letopočtem to byly jiné 

národy a kultury, co si razily cestu neprozkoumaným Středomořím. Foiníčané, kteří ze 

svých vlivných měst na syrsko-palestinském pobřeží začali s průzkumem a využíváním 

čím dál vzdálenějších oblastí od jejich orientálních základen, založili města neméně 

mocná než ta, z nichž pocházeli. Nebo Řekové, kteří ze svých balkánských a 

anatolských metropolí dokázali utkat hustou síť měst, která v oblasti rozšířila takovou 

koncepci Hellady, která nebyla omezená konkrétním geografickým prostředím, nýbrž se 

rozprostírala všude tam, kde byla řecká města. Či Etruskové, kteří, ještě dříve než si 

jejich jižní sousedé z Latia plně uvědomili, co znamenají formy politické organizace, již 

začali svůj zvláštní proces obchodní expanze, víc omezený prostorem než v případě 

jejich konkurentů a někdy rivalů Foiníčanů a Řeků, ale stejně tak důležitý a relevantní, 

především pro severozápadní Středomoří. 

Během klíčového 6. a 5. století př. n. l. se protichůdné zájmy Foiníčanů, Řeků a Etrusků 

za různých okolností střetávaly. A zatímco ve východním Středomoří se profilovala 

převaha Řeků, v západním, kromě Etrusků, přetrvávala rivalita mezi Řeky a západními 

Foiníčany, v čele s mocným Kartágem.  Zdálo se, že Kartáginci a Řekové se tak se 
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střídavým štěstím přetahovali o vládu nad středozemní oblastí, ale až vzestup římské 

moci definitivně ukončil sen o pouze kartáginském či řeckém Středomoří. Toto stručné 

líčení má za cíl uvést úvahu o tom, jak je to vlastně nedávno, v souvislosti s dlouhou 

předchozí historií, co Římané ovládli Středomoří, k čemuž došlo až ve 3. století př. n. l. 

Po porážce Kartága v roce 241 př. n. l. se Řím začal rychle zajímat o Pyrenejský 

poloostrov pod záminkou dozvědět se o aktivitách, které tam se zápalem započali jejich 

tehdejší nepřátelé. Už okolo roku 226 se Hasdrubal s Římany dohodl na omezení 

kartáginských aktivit na jih od řeky Ebro. Casus belli druhé punské války bylo obsazení 

Sagunta Hannibalem a už v prvním roce války, po vylodění expedičního vojska na 

poloostrově, začíná období jejich přítomnosti, která se změní na trvalou. Pod římským 

působením se nakonec do nového světa – relativně homogenního, v němž je latina 

významným sjednocujícím prvkem – integrují potomci různorodých předřímských 

národů na poloostrově, ale také potomci Foiníčanů a Řeků, kteří si už před stoletími 

vybrali Ibérii jako místo, kde mohli dál pěstovat své kultury. Často vzniká dojem, že 

díky intenzivní práci Říma se vytrácí ponětí o tom, čím byl Pyrenejský poloostrov před 

oním vzdáleným rokem 218 př. n. l., kdy oficiálně začíná romanizace Ibérie. 

Podle našeho názoru bylo vhodné situovat některé události středomořské historie a 

v jejím rámci i historie Pyrenejského poloostrova do dějinné perspektivy značné části 

prvního tisíciletí př. n. l. V naší práci bychom se rádi pokusili představit panorama 

způsobů a mechanismů, které charakterizovaly řeckou přítomnost na Pyrenejském 

poloostrově v širším kontextu řecké přítomnosti a kolonizace v západním Středomoří a 

také v kontextu s přítomností jiných etnických skupin (místní obyvatelstvo, Foiníčané, 

Kartáginci). 

Při analýze významu řecké přítomnosti na Pyrenejském poloostrově použijeme veškeré 

zdroje informací, které máme k dispozici. Literární prameny; archeologické prameny, 

které mají v tomto případě zásadní význam, neboť z nich můžeme vytvářet závěry 

týkající se způsobů, tempa a mechanismů, které do přítomnosti Řeků zasahují; 

epigrafické prameny, omezené na nemnoho svědectví, která jsou ovšem v některých 

případech výjimečně jasná; numismatické prameny, taktéž proměnlivé kvality, ovšem 

zajímavé pokud jde o ekonomické a ideologické šíření některých řeckých politických 

entit, které se v Ibérii rozvíjely. 
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Obraz v literárních pramenech tedy doplňují výrazně zejména archeologické objevy. 

V naší práci bychom se rádi pokusili přinést syntézu těchto nových poznatků na základě 

konfrontace různých pramenů, které máme k dispozici. To také považujeme za přínos 

naší práce. 
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1.  Dosavadní výzkum a současný stav bádání 

1.1. Literární, archeologické a epigrafické prameny 

 

Literární prameny byly po dlouhá staletí základem archeologie, umožňovaly 

archeologovi zařadit, připisovat a identifikovat to, co země odhalovala. Základními 

literárními prameny, z nichž se dozvídáme o řecké přítomnosti v Ibérii, jsou především 

Hérodotovy Dějiny, Strabónova Geógrafika, v níž tento historik a geograf působící 

v druhé polovině 1.st.př.n.l. a na počátku 1.st. n.l. věnoval Ibérii téměř celou 3. knihu, 

mnohé se dozvídáme u Pausania, Plinia Staršího, Tita Livia nebo v Bibli. V naší práci 

jsme také čerpali z Jákobových fragmentů, z Pýthea z Massalie, Anakreonta, Polybia, 

Diodóra, Ptolemaia, Arriána z Níkomédie v Bíthýnii a dalších. Nejvýznamnějším 

citovaným pramenem ohledně Tartéssu je Avienova Ora Maritima ze 4.st.n.l. V naší 

práci budeme prameny uvádět v závorkách přímo v textu, v některých případech 

v poznámkách pod čarou. 

O archeologických pramenech se budeme zmiňovat v jednotlivých kapitolách 

věnovaných osídlení Hispánie, kamenosochařství, distribuce řecké keramiky a podobně. 

Pokusíme se představit stav problematiky těch materiálních stop, které s nejvyšší 

průkazností svědčí o kontaktu mezi Řeky a Ibéry.  

Dalším významným kulturním projevem plynoucím z řeckého vlivu je rozvoj jednoho 

ze systémů transkripce ibérského jazyka,  tzv. řecko-ibérského písma. V rámci ibérské 

epigrafie se jedná o minoritní písmo, které je velmi soustředěno do oblasti zvané 

Kontestánie (viz. 1.5.). Je známo ani ne třicet nápisů na různých nosičích tímto 

zvláštním systémem, nicméně na základě paleografické analýzy dochovaných textů lze 

říci, že tento systém musel vzniknout někdy ve druhé čtvrtině 5. st.př.n.l. a jeho 

předlohou byla iónská abeceda. (Podrobně se budeme tímto tématem zabývat v kapitole 

12) 
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1.2. Nejdůležitější práce pojednávající o řecké kolonizaci obecně 

 

Kolonizací se obvykle rozumí „mocenské pronikání silného centra do jiných oblastí, 

jehož cílem je podrobit si nová území a využít jich k obohacení centra a k rozšíření jeho 

vlivu.“. 1 Řecká kolonizace 8.- 6. st.př.n.l. však měla odlišný charakter. Řekové sami 

označovali své kolonie jako apoikie. Každý občan měl svůj oikos – tj. svůj domov a své 

hospodářství  ve své obci. Vytvoření apoikie znamenalo, že se skupina občanů 

vystěhovala ze své rodné obce a založila domov na jiném místě. Kolonie se stala 

zpravidla samostatnou hospodářskou a politickou jednotkou, zárodkem nové polis, který 

se pak rozvíjel v místních podmínkách bez přímého vlivu mateřské obce. Kolonizační 

činnost byla významným projevem rozmachu řeckého světa a bylo ji věnováno mnoho 

prací. V Bibliografii uvádíme zásadní tituly, které se zabývají řeckou kolonizací obecně. 

Čerpali jsme z klasických prací J. Dunbabina, J. Boardmana, A.J. Grahama a J. 

Seiberta. Řecká kolonizace západního Středomoří a konkrétněji Ibérského poloostrova 

je v rámci řecké kolonizace spíše okrajovým tématem, avšak je stěžejním tématem naší 

práce. Čerpali jsme z nejnovějších a nejkompletnějších všeobecných prací J.M. 

Blázqueze, A. Domíngueze Monedera, a F.J. Fernándeze Nieta. Na mnohé další autory, 

jejichž práce jsou věnované dílčím tématům, odkazujeme v poznámkách pod čarou. 

 

1.3. Souhrn staršího bádání o řecké kolonizaci na Ibérském poloostrově  

 

První archeologické výzkumy, které měly za úkol odhalit řecké lokality na Ibérském 

poloostrově, spadají do počátku 20. století. Již v tomto období bylo objeveno, že  

lokalita Emporion zcela odpovídá  tradiční podobě řecké polis.  

Její přítomnost dokazují jak psaná svědectví antických autorů (např. doklady o vlastním 

politickém uspořádání), tak archeologické nálezy (hradby, agora...). Povzbuzeni tímto 

nálezem se až do padesátých let 20. století většina vědců domnívala, že Řekové založili 

1 Oliva, P. (2003, str. 38) 
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na Pyrenejském poloostrově mnohé kolonie a obchodní stanice. Jejich práce vycházely 

především z literárních pramenů a také z tehdy dostupných archeologických materiálů 

řeckého původu, které však byly sporé a především příliš spojované s psanými 

prameny.  

Na jejich základě autoři hovoří o řeckých osadách na dnešním území Španělska, které 

však nikdy nebyly objeveny.2 Podle pramenů (např. Strabón III,4,6) na španělském 

pobřeží Středozemního moře existovaly kolonie a malé osady, z nichž některá jména 

(Emporion, Rhodé, Mainaké, Hémeroskopeion, Alónis) byla výslovně uvedena. Zbývalo 

jedno osídlení beze jména, jemuž však bylo brzy přiděleno jméno nalezené 

v pramenech: Akrá Leuké (Diodóros Sicilský, XXV, 10,3).  

Když se archeologie začala osvobozovat od těchto pramenů, které ji svazovaly, přišlo se 

na to, že věci nejsou tak jednoduché. Archeologická jistota existovala pouze o Emporiu. 

Osada Rhodé u nynějšího města Rosas 17 km na sever od Emporia neměla tuto výhodu 

a Mainaké se zdálo být jen přeludem, který se rozplynul. Ještě více pochybností bylo o 

těch zbývajících. Archeologie nedokázala potvrdit, že by Akrá Leuké bylo v Alicante a 

Hémeroskopeion v Denii. Ačkoliv negativní důkaz nikdy nemusí být definitivní, stíny 

pochybností visely nad oběma. O poslední město, Alónis, se hádala snad všechna místa 

na pobřeží, i když některá jako Santa Pole či Los Nietos měla - zdá se – větší šance. 3 

Uprostřed tohoto hledání se začaly objevovat nesouhlasné zmínky, nejdříve izolované, 

posléze častější. Tato situace byla čím dál neklidnější. Nejenže se nedařilo objevit řecké 

kolonie, ale to, co byl objeveno, bylo stěží kolonií a ještě méně řeckou. Na obzoru se 

začal rýsovat model jihozápadní  Andalusie, kde vykopávky začaly odhalovat naleziště 

a nekropole čistě foinického původu. 

Jednou z nejvýraznějších postav bádání byl německý historik a archeolog Adolf 

Schulten, jenž mezi lety 1923-1926 vedl na Ibérském poloostrově několik vykopávek ve 

snaze objevit bájný Tartéssos. V tomto ohledu byl bohužel neúspěšný, jeho teorii 

podrobněji představíme v kapitole 6. 

2 
Tovar A, Caro Baroja J. (1947, str. 85-131) 

3 
Domínguéz Monedero, A. (1996, str. 60-64) 
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1.4.  Souhrn bádání o kolonizaci na Ibérském poloostrově od roku 1948 

 

Kniha Antonia Garcíi y Bellida Hispania Graeca, vydaná v roce 1948, znamenala zlom 

v bádání o řecké kolonizaci ve Španělsku. Byla především prací o řeckých pramenech a 

materiálech a do souvislosti s ibérským světem pronikala málo, přesto se již opírala o 

nezvratná archeologická svědectví.  

Příchod archeologa Miguela Tarradella na universitu ve Valencii v roce 1956 byl 

mezníkem na této cestě. 4 Pracoval s Michelem Ponsichem na punských nalezištích 

v severní Africe a na problém řeckých kolonií se zaměřil z archeologického hlediska 

kritického k závislosti na pramenech. Jeho žačka G. Martín Ávila uvedla tyto myšlenky 

do praxe a studovala archeologické pozůstatky z okolí Denie. Došla k závěru, že 

neexistuje nic, o co by se mohla opřít identifikace s předpokládanou řeckou kolonií 5.  

Je tak započat proces „odřečtění“ také valencijské archeologie, který získává na síle, 

když dovezené předměty nalézané v místních osadách začnou být identifikovány jako 

foinické. Zvláštní zájem si získávaly tři naleziště. Prvním je Vinarragell 6, kde byla 

poprvé nalezena keramika z jiných jílových surovin, než používali místní obyvatelé, a 

brzy byla označena za foinickou, dále pak Los Saladares 7 a Peña Negra 8. V místních 

nalezištích nebyla objevena pouze foinická keramika, ale také lokální keramika 

s foinickými nápisy. Tolik hledaný proces interakce byl zřejmý. Avšak nedocházelo 

k němu místními obyvateli a Řeky, ale mezi místními obyvateli a znovu Foiníčany. 

______________________________________________________________________ 

4 
Miguel Tarradell i Mateu (Barcelona, 1921-1996) byl španělský archeolog a historik, specialista na 

historii  punskou, ibérskou a římskou. Spolupracoval s dalšími významnými badateli jako např. Lluís 

Pericot, Enric A. Llobretat a Gabriela Martín Avila . 

5 
Martín, G.(1968, str. 3-59). 

6 
Mesado, N. a Arteaga, O. (1979, str. 22-39) 

7 Arteaga, O. a Serna, M.R. (1979, str. 7-15) 

8 
 Gonzáles Prats, J. (1983, str. 228-236)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Pericot
http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Pericot
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Význam Foiníčanů znatelně vzrostl. Předpokládalo se, že pocházeli z jihozápadu, 

z Ibizy nebo ze severu Afriky 9, ačkoli pozornost vzbuzovala také podobnost delty 

Guadalquiviru a vlhké nížiny Segury.10 Později uskutečněné vykopávky odhalily 

foinickou enklávu s podstatnou přítomností místních obyvatel, což umožnilo lepší 

pochopení mnoha objevujících se problémů.11  

Přítomnost Foiníčanů donutila přehodnotit původ ibérské kultury. Když se toto téma 

teprve začalo rýsovat, poukázal Enrique Llobregat na to, že by se studia o původu 

ibérského světa měla pojímat z nového hlediska, oproštěného od aprioristických 

myšlenek založených na tradici.12 Dnes se obecně přijímá, že v tomto procesu sehrál 

foinický element hlavní roli. Svým způsobem orientoval kulturní přeměnu původních 

obyvatel doby bronzové, která vyvrcholila v průběhu 6. stol. vznikem ibérské kultury. 13  

V tomto počátečním procesu se řecký vliv zdá malý, ačkoliv ibérská kultura přijímá 

formy a prvky ze společného středomořského prostředí, kde nelze vždy s jistotou 

odlišit, co je foinické a co je řecké. V některých oblastech se spojitost s Řeckem zdá 

evidentní, jako např. u myšlenek a způsobů ztvárnění elit prostřednictvím sochařství, 

v řecko-ibérském písmu a v přijetí mnoha aspektů řeckého světa. Je to bezpochyby 

složitý vztah, zhmotněný založením společných okruhů a aktivit, jejichž hlavními body 

byla řecká osada Emporion a punská města Cádiz a Ibiza. 

Uprostřed tohoto trojúhelníku – mezi Emporiem, Ibizou a Cádizem – se nachází území, 

později známé jako Kontestánie. Její plocha zabírala část dnešní provincie Valencie, 

celou Alicante a část Murcie a Albacete. 

 

9 
  Gonzáles Prats,  J. (1983, str. 228-236) 

10 Abad, L. (1979, str. 175 – 193). 

11 Gónzalez Prats, J. (1997, str. 8-13) 

12 Llobregat E. (1993, str. 421-428) 

13   Sala, F. (2004, str. 57-100) 
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1.5. Nejnovější poznatky - Kontestánie 

 

V posledních letech se stále častěji hovoří o oblasti či kultuře Kontestánie, a to ve 

smyslu na pomezí etnickém a geografickém. Kmen „Kontestánoi“ je poprvé zmíněn u 

Tita Livia (Frag. Lib, 91). O Kontestánii se dozvídáme od Plinia Staršího (Naturalis 

historia, III, 3,19-20) i Klaudia Ptolemaia z Alexandrie (Geógrafiké hyfégésis – Návod k 

zeměpisu II, 6, 14 a 61). Všichni zmínění se téměř shodují v rozloze, nicméně se liší ve 

výčtu měst a řek.14 

Kontestánie brzy přilákala zájem badatelů, například kronikáře Diaga y Escolana.15 

Avšak nejvýznamnější byly tři svazky, které na konci 18. stol. napsal kanovník Juan 

Lozano Santa16  Ty jsou také výchozím bodem pro moderní bádání, v němž vyniká dílo 

Contestania Ibérica (Iberská Kontestánie) z roku 1972, které je shrnutím doktorské 

disertace Enriqua Llobregata obhájené v roce 1967. 

 

 

14 
Podle Plinia, který byl prokurátorem Přední Hispánie v roce 73, patřilo město Carthago Nova do 

Kontestánie nebo s ní přinejmenším sousedilo. Do kontestánského území také spadala města Ilici, 

Lucentum a Dianium a řeky Tader (Segura) a Sucro (Júcar), (III, 3, 19 – 20). Posledně zmiňovaná tvořila 

hranici s Edetánií. 

Podle Ptolemaia žili Kontestánové na břehu moře a ve vnitrozemí hraničili s Bastetány. Do jejich území 

patřila města Lucentum, Carthago Nova Mellaria, Valentia, Setabi, Setabicula, Ilici a Iaspis, výběžek 

Escombrario, ústí řek Tader a Setabis, město Alona, přístav Ilicitanus a ústí řeky Sucro. V seznamu se 

vyskytují chyby, neboť připisuje Dianium Edetánii, Valentii Kontestánům a Lucentum umisťuje na jih od 

Carthago Nova (II, 6, 14 a 61). Rozsahem je však jeho Konstestánie stejná jako u Plinia. 

Ptolemaios považuje města Asso, Ilunum a Saltigi (Caravaca de la Cruz, El Tolmo de Minateda a 

Chincilla) za bastetánská, Ilici, Portus Ilicitanus, Iaspis (Elche, Santa Pola a snad Castillo del Río v Aspe) 

za kontestánská. Na území mezi nimi se musela nacházet hranice mezi Kontestánií a Bastetánií, aniž by 

bylo možné ji upřesnit (Díes y Soria, 1998, 425-435). Ale nemohla být na linii Vinalopó – Segura, neboť 

Plinius se o ní nezmiňuje jako o hranici a protože ji kontestánská materiální kultura překonává. 

15 Diago y Escolano: Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia. 1610 

16 Lozano, J.: Bastitania y Contestania en el Reyno de Murcia. 1874 
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Jeho postuláty byly jednoduché a jasné: kontestánská kultura může být definována  

svou kulturou materiální (sochařství, malovaná keramika), písmem i svou geografickou 

rozlohou.  

Z dnešního pohledu byla jejími hranicemi řeka Júcar na severu, řeka Segura, pohoří 

Crevillente a údolí Cañoles a Vinalopó na jihu, dále Callosa a Orihuela na západě. 

Během uplynulých let se některá jeho tvrzení potvrdila a jiná upravila, téměř vždy 

směrem k větší komplexnosti.17 To se týká ibérského kamenosochařství 5. a 4. století 

(viz kapitola 11), řecko-ibérského písma (viz kapitola 12) a keramického stylu, 

nazývaného Elche, který byl doložen na nalezištích Jumilla, Cieza, Mula, Lorca, 

Begastri, Cartagena a Hellín 18. Tyto výrobky vykazují vlastní charakteristiky, které 

předpokládají existenci nezávislých dílen. Musela existovat kulturní koiné, v níž byl 

sdílen vkus, rituály a víra, které se v těchto předmětech projevovaly. 

Nemůžeme však upadnout v pokušení identifikovat kultury s materiálními předměty. 

Určit přesné hranice Kontestánie je v současném stavu bádání chimérou. Její hranice se 

slévají s hranicemi sousedních oblastí jak v časovém rámci ibérské kultury, tak 

v období, kdy už probíhá proces romanizace. Nicméně se do této oblasti vkládá nejvíce 

nadějí na nalezení původních řeckých osad.  

 

2. Místní obyvatelstvo, Foiníčané, Kartáginci 

 

Jak jsme již poznamenali v úvodu naší práce, během námi sledovaných staletí se v Ibérii 

setkáváme s několika etniky, která se podílela na osidlování, kolonizaci a obchodování 

na Pyrenejském poloostrově. Těm bychom rádi věnovali následující kapitoly.  

 

17 Uroz Sáez, J. (1981, str. 45-62) 

18 Abad, L. a Sanz, R. (1995, str. 73-84). 
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2.1. Vývoj ibérského obyvatelstva 

 

Obyvatelstvo Ibérského poloostrova bylo pestrého etnického složení. Původní obyvatelé 

byli pravděpodobně příbuzní se severoitalskými Ligury. Většina moderních badatelů 

došla k názoru, že ibérské  kmeny pronikly do Hispánie během 5.- 3. tisíciletí př.n.l.  

z oblasti východního Středomoří. Na základě archeologických, antropologických a 

genetických důkazů tak překonali starší teorii, která předpokládala, že ibérské kmeny 

pocházely ze severní Afriky a byly příbuzné s Libyjci.19  

Mnohem později (během 9 - 7. st.př.n.l.) se od severu přes Pyreneje přistěhovali 

Keltové, kteří se postupně smísili s Ibéry (odtud Keltiberové).  

Tak se na Ibérském poloostrově vytvořily dvě oblasti, tedy ibérská, na jihu a východě 

poloostrova, politicky rozdělená na jednotlivé kmeny, s četnými městy. Druhou oblastí 

byla keltská, resp. keltiberská, na náhorní plošině ve střední Hispánii, pravděpodobně 

bez význačných městských sídlišť, obydlená jednak mnoha kmeny navzájem 

pomíšenými, jednak žijícími v ustavičných svárech.  

 

2.1.1.  Ibérské  a keltibérské kmeny. 

 

Dle badatele F. Preseda20 nám psané, literární, epigrafické, numismatické a částečně i 

archeologické prameny zanechaly jména několika kmenů, které obývaly ibérskou a 

keltibérskou oblast. Některé prameny však jména kmenů neuvádějí, mnohdy je letmo 

zmiňují, aniž by je podrobněji popisovaly. Často se neshodují v rozloze, výčtu měst i 

řek.  

 

 

19 
Presedo, F. (1997, str. 151-169) 

20 
Presedo, F. (1997, str. 152-275) 
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Nejdůležitějším a nejstarším premenem dokládajícím znalosti pobřeží poloostrova, jež 

Řekové pěstovali od počátku svých plaveb do Ibérie, je báseň Ora maritima, kterou 

složil římský spisovatel ze 4. st.n.l. Rufius Festus Avienus. Báseň má formu periplús, 

tedy popisu námořní plavby, zahájené na neurčitém místě atlantského pobřeží 

poloostrova a postupuje až k Massalii. Ačkoli Avienus používá různé prameny, je 

poměrně pravděpodobné, že hlavním pramenem je periplús přinejmenším z 6. st.př.n.l., 

jenž se k Avienovi dostal v řečtině. Toto svědectví vyvolávalo a nadále pravděpodobně 

bude vyvolávat mnoho sporů. Nicméně některé pasáže, zdá se, odpovídají situaci 

poloostrova v počátcích řecké přítomnosti.21 

Dalšími autory, z nichž vycházejí dnešní badatelé, jsou Hérodotos, Strabón, Polybios, 

Plinius Starší, Ptolemaios, Titus Livius, Hekataios a další 

Nicméně i přes mnohaletou práci řady skvělých odborníků jsou znalosti badatelů stále 

nedostatečné. Velkou neznámou jsou především oblasti horní Andalusie. Přesto však 

alespoň ve velmi základních obrysech můžeme nejdůležitější kmeny identifikovat a 

zmínit. V naší práci se opíráme o shrnutí bádání, které ve své knize podává                    

F. Presedo.22  

Mezi nejčastěji zmiňované kmeny, obývající Přední Keltibérii, patří Lúsonové (Strabón 

III, 152, 155),  Titthové a Bellové (tamtéž). Ilúrgétové sídlili mezi Saldubou (dn. 

Zaragoza) a Ilerdou (dn. Lérida) – (Polybios, III, 35).  Keltibérii Zadní obývali 

Peléndonové (Ptol., II, 6, 54) a Arévakové (Strabón III, 116, 2).   

Ptolemaios (II.6.57) připisuje dnešní oblast Madridu a Toleda Karpétanům. F. Presedo 

vyvozuje z pramenů, jež měl pro svou práci k dispozici, že Karpétanové měli 

prosperující hospodářství, které bylo pravděpodobně na vyšší úrovni než u ostatních 

keltibérských kmenů. 

 

21 
Domínguéz Monedero, A. (1996, str. 60-64) 

22 
Presedo, F. (1997) 
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Na severu Ibérského poloostrova Strabón hovoří o Astúrech a Kantábrech (Strabón III, 

152, 155). 

Mezi nejčastěji zmiňované ibérské kmeny patří kromě Kontestánů (1.5.) Túrdetánové  a 

Oretánové (Strabón III, 111, 2). Někteří badatelé se dle F. Presedy domnívají, že 

túrdetánský kmen je identický s kmenem tartésským 
23

 , většina z moderních vědců se 

však shoduje na tom, že se jedná o kmeny různé. Obývali pravděpodobně údolí řeky 

Guadalquivir, jejich území hraničilo dle Strabóna na východě s Bastetány. Dle téhož 

autora se jednalo o kmen s nejvyšší kulturní úrovní ze všech ibérských kmenů (Strabón, 

III.139-146, 149).  

Bastetánové (Ptol., II, 6, 14, 61) byl kmen, který obýval jihovýchodní část Ibérského 

poloostrova, tedy dnešní provincie Granada, Albacete, Jaén a Murcia. V této oblasti se 

hojně těžily kovy.  

Edetánové (Plinius, III, 3, 19-20) obývali pravděpodobně oblast pobřeží táhnoucí se od 

ústí řeky Ebro až téměř po Pyreneje.  

 

2.1.2.  Vztahy mezi místními obyvateli a Řeky  

 

Vztahy mezi Řeky (případně Foiníčany či Kartáginci) a původními obyvateli závisely 

na tom, zda zabírali úrodnou půdu, kterou chtěli obdělávat, či měli především obchodní 

záměry. V prvním případě obvykle museli svá území dobýt silou.  

Ve druhém případě, pokud se jednalo o zakládání přístavů a obchodní záměry, byly 

vztahy mírumilovné. Byla zde běžná smíšená manželství a soužití podporující 

vzájemnou ochranu.
 24

 

 

23 
Schulten, A. (2006, str. 128) 

24
 Domínguéz Monedero, A. (1996, str. 67-9 ) 
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Nesmírně cenným důkazem vypovídajícím o vztahu mezi domorodými obyvateli a 

Řeky je epigrafický materiál.  Obyvatelé Hispánie užívali několika různých písem, 

libyofoinického, jiholusitanského, ibérského, řeckého a řecko-ibérského. Podrobněji se 

této problematice budeme zabývat v kapitole 12. 

 

2.2. Foiníčané 

 

Asi nejstarší zmínka o prvních foinických osadách na Pyrenejském poloostrově pochází 

z 1. stol. př. n. l. a je připisována Poseidóniovi, který během sertoriánské války (80 – 72 

př. n. l.) navštívil Gadir (dn. Cádiz), aby zde studoval příliv a odliv. Ve městě se díky 

orální tradici uchovávané v Melkartově chrámu dozvěděl zprávy o prvních cestách 

Foiníčanů na západ. Poseidóniova zpráva pak přešla do třetí knihy Geografie Strabóna, 

současníka císaře Augusta, která byla téměř celá věnována Pyrenejskému poloostrovu. 

Nicméně nejstarší zmínku o městě Gadir získáváme od Hérodota (IV, 8). Jméno, které 

Foiníčané dali dn. Cádizu, tedy Gadir, což znamenalo pevnost nebo hradbami chráněné 

území. Řekové město nazývali v plurálu Gadeira nebo Gédeira v iónštině. Latinští 

spisovatelé ho často nazývají Gades a Salustius Gaddir, což je tvar odvozený 

z punštiny.25 

Dříve než Foiníčané založili Cádiz 
26

, provedli dvě průzkumné cesty, ta třetí byla již 

definitivní. Při první z nich se snažili usadit v budoucí kolonii Sexi, dnešním 

Almuñécaru, na pobřeží Granady, kde byla objevena dodnes nejstarší známá foinická 

nekropole na celém Západě, datovaná do let 700 – 600 př. n. l. Při druhé cestě se dostali 

až do Onoby (dn. Huelvy), oblasti bohaté na nerosty. Při třetí se usadili na 

nejvýhodnějším místě, protože kontrolovalo ústí řeky Guadalquiviru, tedy konec říční 

cesty nerostů ze Sierry Moreny, která byla celá skvělým zdrojem nerostného bohatství.
 

Věštba, která přikázala kolonistům z foinického města Tyros založit Cádiz, pocházela 

z veleslavného Melkartova chrámu v Tyru, jednoho z nejuctívanějšího chrámu celého  

______________________________________________________________________ 

25
 Blázquez J.M.: (19977, str. 277) 

26 Moscatti S. (1975, str. 183) 
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starověku, jehož kult přinesli na západ tyrští osadníci. Mechanismus foinické 

kolonizace je velmi podobný řeckému, kde věštírny hrají významnou roli jako původci 

podnětů. První, co osadníci učiní, je pak přenos kultu métropole do kolonie, společně 

s jazykem, institucemi apod.
 27 

 

2.2.1.  Foinické osady 

 

Metodické schopnosti a trpělivost Foiničanů jim umožnily vytvořit velké obchodní 

plány, které jim dovolily jak soustředit ve svých skladech produkty z východu a rozdělit 

je pomocí postupně rozmístěných emporií až na západ, tak dosáhnout na západní zdroje 

bohatství a distribuovat je po Řecku, Egyptě a Asii (především měď a cín). Ve své zemi 

se vnitrozemím dostávali až do sousedních zemí a s vůdci města a kmenů uzavírali 

dohody, a zajišťovali si tak privilegia na hlavních trzích Blízkého východu, kam 

putovaly jejich karavany. Zde si vyměňovali zboží a dělali to tak i v Egyptě, 

prostřednictvím oprávněných místních zástupců. Na svých cestách po Středomoří 

získávali po dobrém nebo silou přístaviště nebo opěrné body, kde vyměňovali své zboží 

za místní produkty. Zároveň však s sebou brali svůj technický pokrok: zemědělství 

používající jednoduchý pluh tažený dvěma voly, obilniny a plodiny (réva, olivovník, 

fíkovník, palma), domácí zvířata (přinášejí chov slepic na západ), stejně jako systém 

cisteren na uchování vody, díky nimž se mohli s určitou jistotou usadit na místech 

dočasně nehostinných. 28 

Podle J. Alvara 
29

  se primitivní a sporadické expedice v 10.- 8. stol. nejspíš zaměřily na 

průzkum obchodních podmínek v západním světě a na případnou výměnu, nepříliš 

intenzivní, některých produktů. Nedošlo však k založení trvalých faktorií, či dokonce 

měst, ani k přesunům velkých skupin lidí. Tato první prekoloniální etapa může být 

charakterizována existencí malých osad – trhů, kde nebyly nalezeny stopy budov, 

protože tato místa často nesplňovala základní podmínky k obývání a osada byla pojata 

jako místo, kde se postavil tábor na nezbytně nutnou dobu pro výměnu zboží, průzkum 

27 Blázquez J.M. (1997, str. 278-282) 

28 Blázquez J.M. (1997, str. 285-294) 

29 
Alvar J. (2009, str. 48-87) 
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přilehlého pobřeží a navázání prvních vztahů s domorodci. Teprve potom, pokud místo 

skýtalo obchodní možnosti nebo významnější zdroje surovin, staly se některé tyto body 

stabilními faktoriemi nebo urbanistickými jádry větších rozměrů. 

Foinická kolonizace v pravém slova smyslu začala v 8. století a největší intenzity 

dosáhla v 7. a 6. stol. př. n. l. Dnes díky posledním vykopávkám známe velkou řadu 

foinických osad rozmístěných od Sicílie, Sardinie a pobřeží Tunisu a Maroka až po jižní 

a východní pobřeží Pyrenejského poloostrova, založených v tomto období.  

V minulých letech vyšla najevo existence foinické zemědělské kolonizace ve středním 

Středomoří. Prvním badatelem, který na to upozornil, byl Whittaker 
30

, který dává do 

souvislosti pronikání do vnitrozemí a demografický nárůst (zjištěný podle nekropolí v 

osadách) se založením nových osad a s asyrským tlakem na foinickém pobřeží. Arteaga 

31
 poukázal na možnost zemědělského využití některých foinických osad na Ibérském 

poloostrově. Později Alvar 
32

 široce rozvinul otázku foinické zemědělské kolonizace na 

Ibérském poloostrově a dal ji do souvislosti s Whittakerovou tezí. 

Alvar zpochybňoval obchodní účel foinických osad na andaluském pobřeží, protože 

není potřeba tolik přístavů pro mezipřistání, jak uváděl Whittaker, a došel k názoru, že 

se noví imigranti mohli věnovat zemědělství a nebyli tak ekonomickou konkurencí 

starých obchodníků. Tento masivní přesun imigrantů byl také podpořen rozvojem 

námořních technik, například díky vynálezu lodí se dvěma řadami vesel na každé straně 

v první polovině 8. stol. př. n. l. Tento autor také uvádí, že nová foinická koloniální 

koncepce je důsledkem modelu rozvinutého Řeky, kteří svým působením na širokém 

území snižovali efektivitu starého foinického obchodního systému. 

 

 

30 
Whittaker, C.H. (1974, str. 8-22) 

31 
Arteaga O. (1975, str. 7-15) 

32 
Alvar J. (2009, str. 109-123) 
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Toto může být nová cesta výzkumu o foinické kolonizaci, která bude vyžadovat 

množství dílčích studií a především revizi materiálů z již odhalených nalezišť, aby bylo 

možné získat kompletní přehled o tomto složitém fenoménu, který byl až dosud 

analyzován pouze především z obchodního hlediska. 

 

2.2.2.  Foinický obchod 

 

„Když Foiníčané kolonizovali Španělsko, usilovali tím především o kontrolu obchodu 

s kovy (zlatem, stříbrem a cínem)“
 33

, které se značným ziskem prodávali na východě.  

Podle slov starověkého autora Diodóra Sicilského (Bibliothéké historiké, V, 20) objevili 

Foiníčané na Ibérském poloostrově doly na stříbro a uvědomili si, že místní obyvatelé 

plně nechápou, jakou mají cenu. Rovněž Strabón neúnavně vychvaluje bohatství 

poloostrova na kovy. (III, 2, 11, 142, 146, 148...) 

Dalším kovem, o který měli foiničtí obchodníci zájem, byl cín, nutný k výrobě bronzu. 

Kontrolovali tedy nepřímo domorodé oblasti, kde se cín těžil.  

Foiníčané vyměňovali s místními obyvateli olej za stříbro. Také vyměňovali „cennosti“, 

což byly pravděpodobně potištěné látky velmi ceněné v celém Středomoří, a také 

amulety, šperky, kovové poháry a malovanou keramiku.34  

Oproti názorům vyjádřeným v předchozí kapitole se Moscatti domnívá, že expanze, 

s níž se setkáváme u Foiníčanů a později u Kartáginců, je vlastně povýtce obchodní, 

nemá dobyvatelské záměry a nepotřebuje stálých osad ani hromadného stěhování 

obyvatelstva. 35 

 

 

33 Moscatti S. (1975, str. 183) 

34 Blázquez J.M. (2007, str. 285-7) 

35 Moscatti S. (1975, str. 84,85) 
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2.3. Kartáginci 

 

Foinická města (včetně Tyru) se dostala do závislosti na Asyřanech, a to ovlivnilo 

negativně  foinickou kolonizaci na západě. Jak v centrálním, tak v západním Středomoří 

nahradilo Kartágo od konce 6. stol. př. n. l. velkou semitskou métropoli, která řídila 

kolonizaci. Kartágo tak ovládlo starší foinické osady, avšak nevíme, zda se foinické 

osady ochotně podvolovaly převaze Kartága. Historické údaje, které máme k dispozici, 

nám o této problematice nepodávají dostatečná svědectví. 36 

Zprávy o nejstarších dějinách Kartága jsou dost skrovné, vlastně zcela chybějí až do 

založení osady na Ibize (654 – 653 př.n.l.). Objektivní historická situace však dokazuje, 

že se Kartágo rychle vyvinulo a dosáhlo postavení nejdůležitějšího foiníckého střediska 

na západě, takže vnutilo všem osadám vlastní autoritu. 37 

Základní důvod toho, že se foinický svět na západě semkl za vedení Kartága, je třeba 

hledat právě v řeckém pronikání do Středomoří. Tím vznikla značná konkurence 

foiníckým osadám, které se cítily ohroženy. Ke konci 6. st.př.n.l. začíná fókajská 

námořní nadvláda. Fókajští kontrolují moře i řecký obchod se západem, ne však jih 

Ibérského poloostrova, který je zatím bez významných dodávek řeckého zboží. V 

antických pramenech se dochovaly zprávy o různých námořních setkáních mezi 

Massalijskými a Kartáginci. Námořní srážky se musely konat právě v těchto letech, jak 

se domnívá A. García y Bellido.38  

 

36 Blázquez J.M. (1997, str. 393-399) 

37 Moscatti S. (1975, str. 98-103) 

38  García y Bellido A. (1948, str. 213-216) 
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2.3.1.  Bitva u Alalie 

 

Bitva u Alalie byla velmi závažným mezníkem v dějinách námi zkoumané oblasti neboť 

tím se zatarasila cesta řecké expanzi přes Korsiku a Sardinii. 39 Podle našeho názoru je 

třeba tuto  bitvu vylíčit v širších souvislostech.  

Události, které se děly tisíce kilometrů daleko, významně zasáhly do dění na 

Pyrenejském poloostrově. Po porážce Kroisa Peršany (547/6 př. n. l.) jeden z Kýrových 

generálů Harpagos zůstal v Anatolii, aby dokončil dobytí. V této chvíli se iónský svět 

dostal pod nadvládu Peršanů. Hérodotos v kapitolách 162 až 170 své knihy I píše o tom, 

jak došlo k připojení, které bylo zajisté provázeno neúprosným odporem řeckých měst, 

jejichž obyvatelé se uchýlili za své hradby. Iónové nedokázali vytvořit společnou frontu 

proti Peršanům a jejich dobývacím technikám, které spočívaly ve vytvoření masivních 

náspů na hradby nepřátel, a během několika let s odporem těchto měst skoncovali. 40 

Jediná města, která zaujala jiný postoj, byla Fókaia a Teós. V případě Fókaje nám 

Hérodotos poskytuje dostatek detailů. Její obyvatelé nekladli odpor, nýbrž se společně 

rozhodli město opustit. Nalodili se na své padesátiveslice, na nichž záviselo fókajské 

bohatství, a rozhodli se odjet do své kolonie Alalia. Avšak předtím zanechali ve městě 

část obyvatelstva, které odmítlo podstoupit toto nejisté dobrodružství. O osudu těchto 

emigrantů se zmíníme později. (viz kapitola 10.1.) Obyvatelé města Teós udělali něco 

podobného. Odpluli směrem do Thrákie, kde zabrali město Abdéra. 

Ačkoli se Hérodotos zastavuje pouze u událostí, které ovlivnily jen významné skupiny, 

můžeme dnes s jistotou tvrdit, že jak období lýdské vlády, tak především perské dobytí 

východního Řecka všeobecně vyvolalo proces emigrace, který ovlivnil jak místa, kde už 

existovaly iónské kolonie (Černé moře, západní Středomoří), tak obecně celé území 

Středomoří. Takto se po celém řeckém světě rozptýlili nejen řemeslníci a obchodníci, 

ale také filosofové a básníci a přinesli si s sebou všechny možné zkušenosti, které 

získali v do té doby intelektuálně vlivném východním Řecku. 41 

39  Moscatti, S. (1975, str. 98-9)  

40  Domínguéz Monedero, A. (1996, str. 53-8 ) 

41   Blázquez J.M. (1997, str. 394-5) 
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Příchod několika tisíců uprchlíků (mužů, žen i dětí) do Alalie na Korsice vyvolal změny 

v tyrrhénské oblasti. Do té doby, ačkoli chybí podrobnosti, se kolonie pravděpodobně 

těšila výhodné pozici naproti etruskému pobřeží, s nímž čile obchodovala. Využívala i 

toho, že ve městech jako Gravisca žili také fókajští. Zajisté také zemědělsky využívali 

okolní území. 42  

Fókajští se tedy vrátili ke své staré tradici pirátství, aby si zajistili zásoby. 43 Jejich 

hlavními oběťmi byli etruští a kartáginští obchodníci. Je možné, že i domorodí 

Korsičané se cítili poškozeni snahou nově příchozích obyvatel okupovat nová území, 

aby si zajistili stabilní zásobování potravinami. (Hérodotos, I, 165, 166) 

Mezi postiženými skupinami se rychle šířil neklid. Severní část Tyrrhénského moře 

byla tradičně mořem, kde Řekové rozvíjeli významné obchodní aktivity už od 8. stol. 

př. n. l. Města jako Gravisca a do značné míry i Alalia byla malými osídleními, jejichž 

existence a aktivita závisela na benevolenci místních autorit. Příchod početné komunity, 

navíc perfektně organizované, protože se nejednalo o normální kolonizaci, ale o 

masovou emigraci,  vnesl do tohoto geografického prostředí nový prvek. A ačkoli byli 

Etruskové i Kartáginci ochotni obchodovat s Řeky, kteří přijížděli na jejich pobřeží, 

rozhodně nebyli ochotni sdílet své moře a své trhy s městem jako Fókaia, které bylo 

prakticky transplantováno na jejich území. 44  

Reakce na sebe logicky nenechala dlouho čekat. Pouhých pět let po příchodu 

Fókajských se je spojení Kartáginci a Etruskové rozhodli vypudit a okolo roku 540 př. 

n. l. se odehrála bitva u Alalie. Jak Řekové, tak jejich nepřátelé měli každý 

v pohotovosti 60 lodí, a ačkoliv vítězství připadlo Fókajským (Hérodotos, I, 166) 45, 

jejich flotila byla tak poničená, že neměli jinou možnost než vysídlit Alalii a hledat 

útočiště někde jinde. 

 

42 Blázquez J.M. (1997, str. 394) 

43 Moscatti S. (1975, str. 99) 

44 Dunbabin T.J. (1948, str. 326-355) 

45 Badatel S. Moscatti se domnívá, že Kartáginci a Etruskové porazili Řeky – Moscatti S. (1975, str. 99 a 

185) 
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Po řadě peripetií se Fókajským uprchlíkům podařilo založit město Eleá na západním 

pobřeží Itálie, z něhož se brzy stalo důležité kulturní i politické středisko. Dokonce zde 

vznikla významná filozofická škola vedená Parmenidem a Zénónem z Eleje. Elejané se 

od té doby budou považovat za legitimní dědice Fókaie. 

 

2.3.2.  Kartáginské osady na Pyrenejském poloostrově 

 

Kartáginci pocházející ze severu Afriky se usadili na jihu poloostrova již velmi brzy. 

Následovali tak aktivitu Foiníčanů. Došlo k opravdové, početně významné kolonizaci, 

která přispěla nejen k uvolnění severu Afriky a samotného Kartága od přílišné populace, 

ale také k udržení míru na pobřeží, využití přírodního bohatství a k velkému vlivu na 

místní obyvatelstvo. Tito osadníci jsou tzv. libyjští Foiníčané, tedy Kartáginci usazení 

na jihu, smíšení s původním obyvatelstvem.46 

Jak jsme se již zmínili, první informace o činnosti Kartága se týká založení osady na 

ostrově Ibiza (Baleárské ostrovy). Zprávu o tom podává Diodóros Sicilský (Bibliothéké 

historiké V.16). Ibizou si Kartágo zajišťovalo přístav na cestě mezi Sardinií a Ibérií, a 

tím i obchodní cesty k ibérským přístavům. Ovládnutí Cádizu, Ibizy a dalších oblastí 

(jihozápadní Sardinie a západní Sicílie) vytvořilo nepřekonatelnou překážku pro Řeky, 

kteří se snažili proniknout k Hérakleovým sloupům. 47  

Nejdůležitějšími punskými osadami na Ibérském poloostrově byly Sexi, Málaga a 

Abdéra na jižním pobřeží naproti Africe. Kromě nich však nepochybně byla i menší 

střediska, která se asi zabývala nasolováním ryb. 48 Avšak jedinou kartáginskou kolonií 

v Ibérii, kterou badatalé dobře znají, je kolonie Baria (dnešní Villaricos). 49 Lid z osady 

Baria byl bohatý a udržoval čilé obchodní styky nejen se severem Afriky, ale také 

dovážel drahé řecké poháry.  

46  Bosh-Gimpera P. (1952, str. 43-53) 

47  Moscatti S. (1975, str. 183-190)  

48   García Bellido A. (1942, str. 152-8) 

49   Blázquez J.M. (1997, str. 416-422) 
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Nález významného ibérského pohřebiště dokazuje, že společně s Kartáginci žila ve 

zvláštních čtvrtích, tak jako například v Emporiu (viz kapitola 8) , i ibérská populace. 

Ibérové Kartágincům sloužili při rybolovu, obchodu, apod. Brzy přijali semitskou 

kulturu, ale nikdy zcela neztratili vlastní vkus. Smíšení dvou populací – kartáginské a 

ibérské – muselo být dokonalé, jak vyplývá z používání stejného hrobu pro osoby obou 

národností a z faktu, že v dobře postavených hrobkách, se vedle dřevěných beden, 

v nichž bohatí Kartáginci pohřbívali své mrtvé, nalezly také urny s popelem typické pro 

původní obyvatelstvo. 

Tyto národy jsou dobrým příkladem smíšení obyvatelstva řemeslníků a obchodníků 

s domorodými pastýři a zemědělci, přičemž všichni jsou válečníci. Také příklad 

Emporia ukazuje stejný fenomén smíšení obyvatelstva velmi rozdílného původu. 

 

2.3.3. Ovládnutí obchodu s Ibérií Kartáginci –  

blokáda Hérakleových sloupů 

Do období kartáginské expanze je dle Blázqueze nutné situovat 1. římsko-kartáginskou 

dohodu, kterou ve své 3. knize zachytil Polybius (Historiai, III, 22). 50  Tato dohoda dle 

Polybia ustanovuje „přátelství“ mezi Římany a Kartáginci (a jejich spojenci) za přesně 

daných podmínek, v jejichž rámci jsou vymezená území, která připadají Kartágincům a 

území  římská. Navíc tato dohoda obsahuje pravidla, která je třeba dodržovat v případě 

vstupu na cizí území: 

„...Mezi Římany a spojenci Římanů a Kartágiňany a spojenci Kartágiňanů se uzavírá 

přátelství za těchto podmínek: Římané a spojenci Římanů nesmějí plout dále než ke 

Krásnému mysu, pokud k tomu nejsou přinuceni bouří nebo nepřáteli. Jestliže se tam 

někdo z donucení dostane, nesmí nakoupit ani vzít nic než to, co potřebuje pro opravu 

plavidla nebo pro vykonání oběti, a musí během pěti dnů odjet... Jestliže se někdo 

z Římanů dostane na Sicílii, kde vládnou Kartágiňané, mají Římané obdržet všechna 

stejná práva. Kartágiňané nesmějí působit žádnou škodu občanům Ardey, Antia, 

Laurenta, Circejí, Tarraciny ani žádného jiného města Latinů, kteří jsou podřízeni 

Římanům. Mají se vyhýbat městům, která jim nejsou podřízena. Jestliže se nějakého 

města zmocní, mají ho neporušené vydat Římanům. Nesmějí stavět žádné pevnosti 

v Latiu. Jestliže vstoupí do země se zbraní v ruce, nesmějí tam strávit noc....“  

(překlad Pavel Oliva) 

 

50 Blázquez J.M. (1997, str. 394-411) 
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Jak také zdůrazňuje badatel Gónzalez Prats 51 , tato dohoda zakazuje Římanům plout na 

západ od Sicílie, naopak umožňuje volný obchod v kartáginské Sicílii, ale na Sardinii či 

v Africe musí jakýkoli obchod proběhnout za přítomnosti kartáginského vyslance či 

písaře. Je tedy pravděpodobné (jak také dokládá Polybios), že Kartáginci považovali 

Sardinii a Afriku za svá území. Díky této dohodě měli Kartáginci volné ruce 

v obchodování s celým centrálním Středomořím. V textu, jenž nám zanechal Polybios, 

není Ibérský poloostrov zmíněn, avšak dle Blázqueze i Gónzaleze Pratse 52 z něj jasně 

vyplývá, že přesně vymezoval zóny vlivu a zakazoval plavbu za Hérakleovy sloupy. 

Oba badatelé jsou přesvědčeni, že veškeré využívání přírodních zdrojů této oblasti 

připadlo Kartágincům. Blázquez vidí jako důsledek dohody z roku 509 př.n.l. uzavření 

jižní části Ibérského poloostrova přímému řeckému obchodu.  

Oba badatelé se shodují na tom, že tato kartáginská politika, která zabraňovala proplutí 

do Atlantiku, vysvětluje fakt, že o západním Středomoří víme tak málo prakticky až do 

druhé punské války.  

Chronologie římsko-kartáginských dohod však není jednotná. O první římsko-

kartáginské dohodě a tzv. „blokádě Hérakleových sloupů“ se nepřímo dozvídáme i 

z dalších pramenů, avšak tyto prameny situují kartáginskou blokádu do pozdějších 

staletí.  Diodóros Sicilský  (IV,18,5.) ji datuje až do roku 344 př.n.l., tento rok však 

odpovídá Polybiovu datování druhé římsko-kartáginské dohody (III, 24). Titus Livius 

pak zmiňuje rok 348 př.n.l., kdy byla dohoda poprvé obnovena, a ačkoli výslovně 

nohovoří o první dohodě, zmínka o obnovení dokazuje jakousi předešlou dohodu 

(XXI,2,7). Svědectví Polybia a Tita Livia tedy neodpovídá pramenu Diodóra.  

Dle badatele Lópeze Castra 53 je možné, že Diodóros nepovažuje první dohodu za 

římsko-kartáginskou, nýbrž za etrusko-kartáginskou. Studie Pedra A. Barceló 54,  

51 Gónzalez Prats J. (1983, str. 65-7) 

52 Gónzalez Prats J. (1983, str. 68), Blázquez J.M. (1997, str. 395) 

53 López Castro, J.L (1991, str. 87-107) 

54 Barceló A, (2002, str. 113-152) 
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podporovaná recenzí Enrique A. Llobregata55, odmítá teorie A. Schultena 56, který se 

domníval, že zánik bájného Tartéssu byl důsledkem blokády Hérakleových sloupů. 

Podle těchto badatelů nemáme k dispozici žádné písemné ani archeologické prameny, 

blokády Hérakleových sloupů již kolem roku 500 př.n.l. a dovolává se na  práci R. 

Huberta57 v časopise Gerión
 
, který  ji situuje až do 4. st.př.n.l.  

Blokáda Hérakleových sloupů je považována za historický fakt, víme, že Kartáginci 

bránili řeckým lodím v plavbě Hérakleovými sloupy do Atlantského oceánu. To se také 

nepřímo dozvídáme ze spisu O Ókeanu, jejž napsal  Pýtheás z Massalie, který žil ve 4. 

st. př.n.l. Ten však dohody ani datování nezmiňuje.  

Badatelé nejsou zajedno v datování blokády Hérakleových sloupů a kartáginskou 

přítomnost v západním Středomoří považují za jeden z nejméně prozkoumaných 

aspektů kartáginské expanze obecně. 

V důsledku kartáginské expanze po bitvě u Alalie vypukla první řecko-punská válka, 

která se odehrála na Sicílii. Záměrem Kartáginců bylo kontrolovat celý ostrov, kde se 

nacházela vzkvétající řecká města. Tato ani další řecko-punské války však nejsou 

tématem naší přáce. 58 

 

2.3.4. Kartáginský obchod 

 

Hlavní část kartáginského vývozu z Ibérského poloostrova tvořily kovy, především cín, 

stříbro a zlato. Všechno stříbro a zlato v řeckých a kartáginských mincích v centrálním 

Středomoří pravděpodobně pocházelo právě z Pyrenejského poloostrova.  

55 Llobregat, E.A. je ředitelem významného archeologického muzea v Alicante, autorem práce 

Contestania Ibérica. 

56 Schulten, A: (2006, str. 148-159) 

57 Hubert, R., Wagner, A.: (1984., str. 210-224) 

58 Blázquez, J.M. (1997, str. 411) 
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Také vyváželi velké množství nasoleného masa, dokonce do samotného Řecka, a velmi 

pravděpodobně i otroky - zajatce z válek. Kartáginci na Pyrenejský poloostrov dováželi 

především řecké nádoby, kostěné amulety, nalezené např. ve Villaricos a na Ibize, 

pštrosí vejce, mnohobarevné skleněné nádoby s drahými parfémy a pravděpodobně 

látky. 59 

 

3.    Řecká kolonizace  

3.1. Obecné aspekty řecké kolonizace 

 

První polovina 8. stol. př. n. l. je z několika důvodů rozhodujícím výchozím bodem 

řeckých dějin. 60  V této chvíli vzniká psaná historická tradice ve formě seznamů 

úředníků, vítězů v soutěžích a náboženských svátků. Snad je to dáno kontaktem 

s orientem a díky jeho vlivu. Poprvé řecká historie ztrácí svůj kolektivní charakter, aby 

nechala místo individualitě, tvůrčí osobnosti každého člověka v jakékoli stránce života. 

Zároveň se však projevuje společné povědomí, soubor řeckých ideálů, který spojuje 

všechny Řeky a upevňuje jejich identitu vůči těm, kteří nejsou Řeky, tedy barbarům. 

Tento soubor je založen na sdílení řady etických norem a praktických pravidel chování, 

přenášených zvyky, na stejném jazyce a stejném náboženství. Za zmínku také stojí 

velká schopnost asimilace u Řeků, která jim umožnila právě expanzi po Středomoří. 

Nicméně nejoriginálnější prvek tohoto vývoje představuje bezpochyby vytvoření řecké 

polis. V tomto prostředí víceméně rychlého vývoje k velmi rozdílným formám poleis, 

od oligarchií až po nejotevřenější systémy, se rodí celé kolonizační hnutí. Mnoho 

ekonomických, sociálních i politických příčin dalo podnět k tomuto kroku v řecké 

společnosti. Polis měla ideální počet obyvatel v souladu se svým územím a ve vztahu 

s dostatkem práce a zdrojů. Jeho překročení s sebou přinášelo závažné problémy. 

Nedostatek pozemků, obrovské obtíže získat majetek nebo užitek z něj, to jsou další 

faktory, stejně jako zničující podmínky, v nichž se vlastníci nacházeli. Tedy především 

59  García Bellido, A. (1942, str. 15-32) 

60  Oliva, P. (1995, str. 37-56) 
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hledání půdy a surovin, ale také jiné motivy náboženského druhu nebo výsledky 

politických a vojenských bojů mohly v určitých případech donutit nějakou komunitu, 

aby své problémy vyřešila emigrací. Vedle rozvoje techniky a výroby, oblastí, v nichž 

došlo k významným pokrokům (kolonizaci přímo ovlivnila nesporná modernizace 

mořeplavectví), působily také faktory výhradně sociální, především zemědělská 

struktura. Oproti rigidnímu a silně institucionalizovanému systému rozdělení a přenosu 

nemovitého majetku, který podmiňuje sociální, politický a vojenský vzestup stejně jako 

získání prostředků obživy, cesta koloniálního dobrodružství nabízí atraktivitu lepšího a 

delšího života, možnost vlastnit, pracovat a obchodovat se základními produkty 

(obilniny, nábytek, dřevo, kovy) a stát se vlastníkem pozemků a nebo je alespoň 

využívat za optimálních podmínek. Toto je pozitivní stránka kolonizace, schopná 

strhnout nejen komunity, ale také jednotlivce, včetně zástupců majetných rodin, 

nespokojených se svou rolí v rodu nebo se stávajícím procesem získávání majetku. Zdá 

se zřejmé, že řecká kolonizace odpovídá spojení kolektivních zájmů a osobních tužeb 

po vzestupu a zlepšení ekonomické a socio-politické situace. 61  

 

3.2. Hlavní linie řecké expanze v západním Středomoří  

 

V této části bychom rádi zmínili pouze hlavní linie řecké koloniální expanze 

v západním Středomoří v 8.- 6. st.př.n.l. V žádném případě se nepokoušíme o 

vyčerpávající výklad této  problematiky. Do této kapitoly nezahrnujeme informace o 

osídlování jiných oblastí, protože nejsou součástí naší práce.  

 

61 V této pasáži jsme čerpali z děl autorů, kteří se zabývají kolonizací obecně (J. Boardman, T.J. 

Dunbabin  a J. Seibert) 
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Vlivem politické situace ve východním Středomoří, kde Asýrie a Egypt na jedné straně 

a města v Malé Asii na straně druhé znemožňovaly jakýkoliv pokus o usazení, se 

Řekové začali dívat na západ. Jeho pobřeží jim nebylo neznámé, protože už od 

mykénské doby a v dalších stoletích zde vlastnili enklávy či udržovali vztahy s Itálií a 

Sicílií. Především jižní polovina Středozemního moře již byla předmětem zájmu 

Foiníčanů, kteří zde založili významné opěrné body a faktorie, proto si museli vybrat 

území Sicílie a jihu Itálie, kde žily kmeny seznámené s přítomností obchodníků. 62  

Kolonizace v této oblasti začala v polovině 8. stol. založením města Kýmé v úrodném 

kraji Kampánie eubojskými městy s výraznou účastí Chalkiďanů. Předtím několik let 

Řekové sídlili na Ischii. Osídlení mělo od počátku ohromný kulturní a ekonomický 

přesah a vliv na místní obyvatelstvo. Druhým cílem Chalkiďanů byla Sicílie. Ostrov byl 

na skvělém místě pro námořní dopravu i z hlediska zemědělského využití. Spolu 

s obyvateli ostrova Naxu zde založili kolonii Naxos pravděpodobně v polovině 8. stol. 

př. n. l..  

Téměř ve stejné době na Sicílii přijíždějí Dórové. Expedice z Korintu zabírá vynikající 

přístav v Syrákúsách, které se brzy staly jednou z nejmocnějších západních osad. 

Nedaleko odsud Megařané, kteří v tomto procesu také nestáli stranou, založili Megaru 

Hyblaia. Achájové založili na okraji dnešního Tarentského zálivu Sybaris, která byla na 

sklonku 6. století vyvrácena Krotónem (kolonií založenou rovněž z Achaie).    

Všechny tyto kolonie netvoří izolované osady obklopené územím barbarů, ale souvisle 

zabírají pobřežní oblast a vlastní velké území i ve vnitrozemí. Kolonie se svými přístavy 

leží velmi blízko sebe a často spolu přímo hraničí. Ve spojení s obrovskými možnostmi, 

které oblast skýtala a které tolik kontrastují s kontinentálním Řeckem, spočívajícími 

v obilninách, vínu, rybářství a nerostech, obzvlášť železu, to bylo příčinou častých 

konfliktů mezi Kartáginci a Etrusky i mezi samotnými řeckými sousedy. 63  

62  Oliva, P. (1995, str. 37-56) 

63 Sanmartí, Grego, F. (1974, str. 53-82) 
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Řecká expanze směřovala také do vzdálenějších oblastí západního Středomoří. 

Hérodotos vypráví (IV,152), že samská loď se vydala do Egypta, byla však prý zahnána 

opačným směrem a dostala se až do Tartéssu. O Tartéssu, jenž byl ve starověku proslulý 

bohatstvím, které prý pramenilo z obchodu s kovy, zejména cínem, se podrobněji 

zmíníme později, v kapitole 6. 

Jinde (I,163) spojuje Hérodotos daleké plavby Řeků do západního Středomoří s občany 

maloasijské Fókaie, kteří prý objevili „moře Jaderské, Tyrsénii, Ibérii a Tartéssos“. 

(překlad Jaroslav Šonka) 

První řeckou kolonií v této oblasti byla Massaliá (dn. Marseille) 64, kterou založili 

kolem roku 600 př.n.l. přistěhovalci z Fókaie. Massaliá rozšiřovala svůj vliv podél 

pobřeží, kde vznikla celá řada dalších kolonií. Ve druhé čtvrtině 6. st.př.n.l. byla  

z Fókaie a z Massalie založena na severovýchodním okraji Pyrenejí kolonie Emporion 

(dnešní San Martín de Ampurias ve Španělsku nedaleko francouzských hranic). O 

Massalii i Emporiu se zmíníme detailněji v kapitolách 7 a 8. 

 

4. Báje a údajný příchod hrdinů na Pyrenejský poloostrov 

 

Archeologické panorama za současného stavu vědění dokazuje, že se během 8. století 

př. n. l. intenzivní proces řecké kolonizace, který začal ovlivňovat Itálii a Sicílii, 

pravděpodobně nedotkl západního konce Středomoří, nebo téměř nedotkl, protože i 

v Homérových básních a Hésiodově díle z přelomu 8. a 7. století se nacházejí pouze 

neurčité a obecné zmínky o územích situovaných v západních končinách světa spíš 

tušeného než známého. Ačkoli tedy archeologie klade počátky řeckého osídlování Ibérie 

až vlastně do 6. st.př.n.l., existují řecké báje dochované u pozdějších autorů, které do 

tohoto období, ne-li dříve, umisťují první kontakty Řeků s Pyrenejským 

poloostrovem.65 

 

64 Boardman, J. (1980, str. 223-231) 

65 Domínguez Monedero, A. (1996, str. 20-31) 
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4.1. Héraklés 

 

Jedna linie těchto předpokládaných kontaktů je poznamenána úmyslem, že obzvláště 

zdatní řečtí hrdinové, jako např. Héraklés, přijeli na Pyrenejský poloostrov v rámci 

některé ze svých výprav.66 Konkrétně v případě argejsko-thébského hrdiny výpravy 

spojené s krádeží Géryonových býků nebo té, které měla za cíl získat jablka ze zahrady 

Hesperidek, ačkoliv tento hrdinský čin byl pak situován na území Afriky.  

I když také Hérodotos umísťuje epizodu o Géryonovi na Ibérský poloostrov (IV,8), jak 

postupovalo poznávání západu Řeky, ne všichni řečtí autoři toto ztotožnění přijali. Jiný 

autor ze 2. století n. l., který bezpochyby používá starší prameny 67, Arriános 

z Níkomédie 68, pochybuje o řecké báji o Héraklovi na Pyrenejském poloostrově a 

dokonce i o umístění mýtu o Géryonovi na Ibérský poloostrov. Opírá se i o autoritu 

Hekataia z Mílétu (Jakobyho fragmenty), který žil na přelomu 6. a 5. stol. a může být po 

právu považován za prvního řeckého historika a geografa.  

Je tedy možné, že báje spjaté s možnou  přítomností hrdiny v Ibérii vznikají ve chvíli, 

kdy Řekové vešli do kontaktu s Pyrenejským poloostrovem. Na druhou stranu si jsou 

někteří řečtí autoři plně vědomi strojenosti legendy o Géryonovi. Ačkoliv bylo záslužné 

hledat historickou pravdu v těchto bájích, dnešní badatelé se nedomnívají, že by 

legendy o Héraklovi mohly vrhnout nějaké světlo na případné řecké plavby na Ibérský 

poloostrov v tak dávných dobách.
 69

 

 

 

66 
Bibliothéké II,10  (pravděpodobně mylně připisovaná Apollodórovi z Athén) 

67 Domínguez y Monedero, A. (1996, str. 21-22) 

68 
Arriános z Níkomédie v Bíthýnii, Anabasis, II, 16,4-5 

69 
Fernández Nieto, F.J. (1980, str. 533-537) 

    Domínguez y Monedero, A. (1996, str. 22), 
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4.2.  Hrdinové trójského cyklu 

 

Něco podobného nastává i s dalším souborem mýtů. které mají tendenci umisťovat do 

Ibérie celou řadu řeckých či trójských hrdinů, kteří po skončení trójské války putovali 

dlouhá léta o Středozemním moři, až se usídlili na Pyrenejském poloostrově. Značná 

část těchto legend je součástí epického cyklu o ne vždy úspěšných pokusech o návrat 

hrdinů vrátit se domů po této válce. Nejúspěšnější z nich bezpochyby byla ta, která 

vypráví o pokusech Odyssea vrátit se na Ithaku, zvěčněná v Homérově Odysei. Ale také 

jiným hrdinům se dostalo veršů o jejich dlouhém putování po územích obecně velmi 

vágně a neurčitě definovaných v epickém kyklu  Návraty (Nostoi). Pyrenejský 

poloostrov, který byl pro Řeky 3. a 2. stol. př. n. l. stále vzdálenou zemí, byl poctěn 

některými z těchto domnělých cestovatelů. Geograf Strabón zachycuje jednu z těchto 

legend, kterou připisuje Asklepiadovi z Myrlei, (Geógrafika, III, 4.3.). 

V tomto příběhu se objevují postavy jako samotný Odysseus, Teukros, Amfílochos, 

Okelos, atd., kteří se usadili na různých místech Ibérie a dali svá jména vesnicím a 

městům. Přirozeně, tyto mýty se netýkají pouze Pyrenejského poloostrova a tytéž  

hrdiny nacházíme jako zakladatele dalších sídel v různých místech Středomoří, a 

dokonce i Atlantiku. Přestože se někteří starší autoři snažili nalézt nějaký odraz řeckých 

starověkých výprav v těchto příbězích, je rozumnější považovat je za to, čím jsou: 

dobrodružné historky a příhody vymyšlené helénistickými učenci a filology.
 70

 

 

4.3. Samští, Kólaios ze Samu 

 

Situace se zásadně mění v druhé polovině 7. st.př.n.l. Pravděpodobně nejstarší 

historický záznam o přítomnosti Řeků na Ibérském poloostrově nalezneme u “otce 

dějepisu” Hérodota. V rámci vyprávění o založení kolonie Kyréné na severoafrickém 

pobřeží nalezneme tuto krátkou vsuvku: 

 

 
 

70 
Fernández Nieto, F.J. (1980, str. 533-537) 
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Když byli na cestě déle, než bylo domluveno, začal mít Koróbios ve všem nedostatek. 

Potom byla cestou do Egypta zanesena na Plateu loď samská, jejímž kapitánem byl 

Kólaios. Když se Samští od Koróbia dozvěděli celou historii, zanechali mu potravy na 

rok, sami od ostrova odrazili a mířili do Egypta; východní vítr však je hnal na jinou 

stranu. Vítr neustával, až propluli sloupy Héraklovými a dorazili s boží pomocí do 

Tartéssu. Toto obchodní místo bylo v té době nevyužité, takže ze všech Řeků, o nichž 

máme přesné zprávy, Samští za své zboží při návratu vyzískali nejvíce, pokud 

nehledíme k Sóstratovi, synu Laodamantovu z Aiginy. S tím totiž nemohl nikdo jiný 

soutěžit. Desetinu ze svého zisku, šest talentů Samští vzali a dali za ni pořídit 

bronzovou nádobu na způsob měsidla argolského, okolo jejíhož okraje jsou stupňovitě 

vytepány hlavy gryfů. Nádobu obětovali do chrámu Héřina a podstavili ji třemi sedm 

loket velikými bronzovými kolosy, klečícími na kolenou. Tímto počinem začalo pevné 

přátelství Kyrénských a Thérských se Samskými. (Hérodotos, Dějiny, IV, 152, překlad 

J. Šonek ) 

 

Tento zajímavý text nabízí hned několik otázek týkajících se Pyrenejského poloostrova. 

První z nich je otázka chronologie. V období, kdy Hérodotos psal své Dějiny (tedy  

v polovině 5 st.př.n.l.), nebyl ještě dostatečně rozvinut systém měření času, a proto se 

méně významné události dávaly do vztahu s významnějšími a známějšími, jejichž data 

byla více méně všeobecně známá. V našem případě se jedná o založení kolonie Kyréné 

v období let asi 640 – 630 př.n.l., tedy také do tohoto období můžeme situovat Kólaiovu 

cestu na Iberský poloostrov, konkrétně do Tartéssu. 

 

Další zajímavou otázkou je podrobný popis celé události. Datailní vylíčení oběti v 

Héřině chrámu a další podrobnosti předpokládají Hérodotovu znalost „z první ruky“. 

Hérodotos totiž strávil na Samu několik let v exilu a během svého pobytu měl příležitost 

navštívit Héřin chrám a je možné, že tuto nádobu skutečně viděl. 

 

A ačkoli Hérodotos v této pasáži nevynechává nadpřirozený motiv, v tomto případě vítr, 

jenž „náhodou“ způsobil, že se Samští ocitli v Tartéssu, přesto je tato pasáž považovaná 

za první autenticky historickou zmínku o přítomnosti Řeků na Ibérském poloostrově.
 71

 

 

Nálezy na Samu dokazují, že ostrov byl již v 7. st.př.n.l. důležitým centrem 

mezinárodního obchodu. Podobně jako další iónské métropole Mílétos, Efesos či 

Fókaia, které již tehdy zažívaly období politického a ekonomického rozkvětu.  

 

71 
Domínguez Monedero, A. (1991, str. 26-31) 
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Výprava Kólaia byla pravděpodobně počátkem zájmu samských o Ibérský poloostrov, 

jenž pravděpodobně trval asi 30 či 40 let. Samští zde hledali suroviny, především kovy 

a zároveň objevovali neznámá území a nové obchodní cesty.  

 

Zatím nelze s jistotou určit, do jakých přístavů samští mořeplavci připlouvali. Nicméně, 

na konci 80. let bylo při ústí řeky Guadalhorce v Cerro del Villar (provincie Málaga) 

objeveno foinické sídliště, jehož datování spadá do poloviny 7.st.př.n.l. Na tomto 

foinickém nalezišti bylo objeveno velké množství řecké keramiky, nepochybně 

pocházející ze Samu. Navíc se nejednalo o vzácnou a luxusní keramiku, ale předměty 

denní potřeby. Řečtí obchodníci tak pravděpodobně využívali foinického přístavu, kde 

doplňovali zásoby a odkud se vydávali do Tartéssu. Dle Domíngueze Monedera
72 

by 

tento nález mohl změnit pohled na jedno z nejrozšířenějších klišé ohledně nepřátelského 

vztahu mezi Foiníčany a Řeky. Foinické osídlení v Cerro del Villar bylo bezpochyby 

jednou ze zastávek, kterou Samští využívali na cestě do Tartéssu. Sídlo bylo opuštěno 

na začátku 6. stol. v důsledku ničivých záplav (nacházelo se na bývalém ostrově), což 

znemožňuje sledovat další vývoj vztahů s Řeky.  

Dle Fernándeze Nieta
73 

 vykazuje Kólaiova cesta po severoafrické námořní trase 

všechny znaky izolovaného činu a je úplně jedno, že se našly některé samské předměty 

a vlivy v Hispánii a zároveň tartésské předměty na Samu. Kólaios určitě nebyl jediným 

řeckým obchodníkem, který se odvážil na foinické území. Třeba řečtí zpracovatelé 

bronzu, mezi nimiž Samští vynikali, záviseli na nerostu, s nímž se obchodovalo 

v západní pánvi Středomoří od Etrurie a provensálského pobřeží až po Tartéssos. 

Obchod byl ovládán jinými Řeky nebo Foiníčany. 

Také víme, že po severoafrické trase jezdili na západ Iónové a obchodovali tam 

s Foiníčany a místními obyvateli. To však neznamená, že bychom mohli mluvit o 

kolonizaci, ani o obchodnících pouze ze Samu. Nález slonovinových hřebenů v Héraiu 

na Samu pocházejících z dílen na Pyrenejském poloostrově je důkazem pouze toho, že 

se někteří Iónové, snad samského původu, setkali se západními či východními  

______________________________________________________________________ 

72  Domínguez Monedero, A. (1996, str. 31-33) 

73  Fernández Nieto, F.J. (1980, str. 550-2) 
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obchodníky a to samé dokazuje několik samských řemeslných kousků, nalezených na 

poloostrově. 74 

 

5. Řekové na Pyrenejském poloostrově 

5.1. První přítomnost Řeků na Pyrenejském poloostrově 

 

Nejstarší archeologické  nálezy řeckého původu spadají až do do druhé poloviny 

druhého tisíciletí před naším letopočtem. A proto, dříve než se začneme detailněji 

zabývat tzv. velkou řeckou kolonizací, je třeba zmínit, že od poloviny 2. tisíciletí př.n.l., 

v tzv. období pozdně helladském, se mykénští Řekové plavili až do západního 

Středomoří. Jejich cílem byl přístup k tzv. jantarovým cestám. Ty po pevnině spojovaly 

pobřeží Baltského moře (sever Evropy) s údolím Valle del Po (sever Itálie). Po moři 

vedly ze západního Středomoří do Atlantiku přes Gibraltarský průliv. Podél pobřeží 

Itálie, Sicílie, Sardinie, Korsiky, Baleárských ostrovů i Ibérského poloostrova byla 

nalezena mykénská keramika.
 75

  

Na poloostrově byly z tohoto období nalezeny střepy na nalezišti Llanete de los Moros 

nedaleko Córdoby, dále pak na nalezištích u Granady, Sevilly a Almerie. Analýza 

těchto nálezů určila, že pocházejí ze stejné hrnčířské dílny, pravděpodobně z Mykén či 

Argu. Bylo také zjištěno, že náramky, nádoby a mísy z pokladu z Villeny (Alicante) 

pocházejí z dílen mykénských či egejských řemeslníků. 

Badatel López Pardo 
76 

se domnívá, že cesty mykénských Řeků nebyly jen objevné, ale 

že se jednalo o relativně pravidelné obchodní cesty, ačkoli ne příliš časté. Odrazem 

těchto kontaktů mohly být právě báje, zmíněné v předcházející kapitole. 

 

 

74  Tovar A., Caro Baroja, J. (1947, str. 16-42) 

75  Domínguez Monedero, A. (1996, str. 12-16) 

76  López Pardo, F. (2000, str. 6-7)
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Počínaje 12. stoletím př. n. l. a souběžně s obdobím, započatým destrukcí mykénských 

paláců, se situace mění. I když během tohoto a následujícího století existují kontakty 

mezi Egejským mořem a západním Středomořím, jsou již méně intenzivní a 

systematické, což souvisí s dramatickou situací, jíž v těchto letech Řecko prochází.  

Pokles styků se proměňuje v rozvoj – především na jihu Itálie a na Sicílii – lokálních 

dílen, které přebírají mykénské řemeslné prototypy a zároveň in situ rozvíjejí řemeslo, v 

němž se na jednu stranu odráží vlastní vkus a na druhou intenzivní stopy několika 

století nepřetržitých kontaktů s Egejským mořem. 

Budou to nicméně Foiníčaně, o kterých jsme mluvili v kapitole 2.2, kteří po politickém 

a ekonomickém zhroucení, představovaném zmizením mykénských paláců, zaplní 

prázdnotu po egejských mořeplavcích a znovu začnou proces spojování dvou opačných 

konců Středomoří s jasným obchodním záměrem.
 77 

 

5.2. Domnělá rhodská kolonizace 

 

Do této kapitoly také zahrnujeme zmínku o domnělém založení kolonie Rhodé (Rosas), 

nalezenou rovněž u Strabóna (Geógrafika, XIV, 2,10). Ten datuje tuto událost před 

první olympiádu, stanovenou na rok 776 př.n.l. Někteří badatelé se o této pasáži 

zmiňují, jedni ji považují za možnou, jiní ji vyvracejí.
 78 

Většina moderních vědců se přiklání k názoru, že se pravděpodobně jedná o homonymii 

dvou míst, a to Rhodé (dnešní Rosas v provincii Gerona) a Rhodos, ostrov a zároveň 

město ve Sporadách u jihozápadního břehu Malé Asie. 
79 

 

 

77 
Whittaker, C.H. (1974, str. 8-22)  

78 
Domínguez Monedero A. (1996, str. 24-5)
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Fernández Nieto, F.J. (1980, str.544)  
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5.3. Fókajští na Pyrenejském poloostrově 

 

Fókajští se první z Řeků pouštěli na daleké plavby. Oni to byli, kdo objevili moře 

Jaderské, Tyrsénii, Ibérii a Tartéssos. Neplavili se na lodích obchodních, nýbrž 

padesátiveslicích. Když připluli do Tartéssu, nalezl v nich tartésský král zalíbení. 

Jmenoval se Arganthónios a vládl v Tartéssu osmdesát let. Dožil se celkem sto dvaceti 

let. S tímto mužem se Fókajští natolik spřátelili, že je nejprve vyzval, aby opustili Iónii 

a usadili se v jeho zemi, kde budou chtít, a potom, když je k tomu nepřemluvil a když se 

dozvěděl, jak se Médie v jejich sousedství vzmáhá, dal jim peníze na to, aby si mohli 

město obehnat hradbami. Jeho dar byl štědrý, vždyť konečně i obvod hradeb měří 

nemálo stadií a hradby jsou postaveny z velikých kamenů, dobře navzájem 

spojovaných. (Hérodotos, Dějiny, I, 163, překlad J. Šonka) 

 

S tímto textem se dostáváme do období nových kontaktů Řeků s Pyrenejským 

poloostrovem, v němž mají hlavní úlohu Řekové z části tehdy vlivného iónského světa, 

totiž Fókajští.  

 

5.3.1.    Konfliktní situace v Iónii a moře jako řešení 

 

Je velmi pravděpodobné, že příchod Fókajských do Ibérie je spjatý s celou řadou 

spletitých událostí, které ovlivňují severní Iónii od konce 7. stol. př. n. l. S nimi také 

souvisí stoupající moc, kterou Lýdové různými způsoby uplatňují na řecká města 

v Malé Asii. Psané prameny, například Hérodotos, nás neinformují o přímých 

konfliktech mezi Lýdy a Fókajskými, ale bezpochyby nárůst lýdského tlaku na pobřeží 

musel ovlivnit některé ekonomické aktivity Fókaje, které se z velké části soustředily na 

obchod s drahými kovy a s kamencem, které se nacházely na jejím území.
 80

 

Fókaia se možná cítila čím dál více utopená a uzavřená na svém malém území, za jehož 

hranicemi mocní Lýdové útočili na Mílétos, Kolofón či Smyrnu.  

 

80 
Gras, M. (1991, str. 269-278)
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Rozhodující událostí se stalo brutální dobytí posledně jmenovaného města v roce 600 

př. n. l., skvěle doložené archeologickými vykopávkami. V nich se kromě obléhací 

rampy, která se používala k průniku přes hradby, nalezly také stovky šípů, mnohé z nich 

stále vklíněné ve zdech domů v tomto nešťastném městě. Nezapomínejme, že vzdušná 

vzdálenost mezi Smyrnou a Fókají je pouhých 45 km.
 81

 

Proto neustálá hrozba Lýdie, jejímž prostřednictvím poslední král, slavný Kroisos (560 

– 547 př. n. l.), získal vládu nad celou Iónií, musela Fókajské přesvědčit o tom, že jejich 

budoucnost a naděje na prosperitu se alespoň v této chvíli nenacházely v Malé Asii, ale 

v zámoří.  

 

5.3.2.      Mezinárodní obchod 

 

V obtížné historické situaci, v níž se Fókajští nacházeli na konci 7 stol. př. n. l., se její 

obyvatelé rozhodli zkusit štěstí ve vodách na dalekém západě, které do té doby 

nebrázdily téměř žádné řecké lodě, kromě samských. Je možné, že Samští byli 

zdrženliví ohledně přesného určení toho skvělého trhu, kde jeden z jeho prvních 

návštěvníků Kólaios obdržel takový zisk. Avšak řečtí obchodníci se vždy scházeli na 

několika stejných obchodních místech a jedno z nich, bezpochyby nejatraktivnější, se 

nacházelo v deltě Nilu. Zde, na místě, kterému se začalo říkat Naukratis, se 

shromažďovali řečtí obchodníci z různých oblastí, stavěli zde své chrámy už od 2. 

poloviny 7. století, až nakonec faraón Amásis (570 – 526 př. n. l.) potřeboval podporu 

Řeků a dal tomuto osídlení oficiální charakter.
 82

 Podle tvrzení Hérodota (II, 178 – 179) 

řecká města, která zde měla otevřené své „delegace“ byla kromě Fókaje a Samu také 

Chios, Teós, Klazomenai, Rhodos, Knidos, Halikarnássos, Fásefelis, Aigína, Mytiléné a 

Mílétos. 

 

81 
Domínguez Monedero, A. (1996, str. 32-33) 
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Fernández Nieto, F.J. (1980, str.557-559)  
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Obchod s Egyptem byl v 7. a 6. stol. opravdovým ekonomickým motorem starověkého 

Řecka. Pocházely z něj obrovské zisky, pokud si uvědomíme pověstné zemědělské 

bohatství země na Nilu, která dodávala obilniny, ale také len a papyrus do značné části 

Řecka. Jedinou nevýhodou bylo, že Egypťané přijímali jako platidlo pouze stříbro, 

proto všichni, kdo byli zainteresovaní do obchodu s Egyptem, museli hledat své vlastní 

zdroje tohoto drahého kovu. Není tedy zvláštní, že když se ekonomické podmínky 

v Iónii zhoršily, začali Fókajší zoufale hledat nové zdroje stříbra. Je možné, že 

v Naukratii se fókajští námořníci dozvěděli od Samských, jak se dostat na tartésský trh, 

který jim v posledních dekádách tak dobře sloužil, ale z něhož se postupně stahovali, 

aby soustředili své aktivity na jiné egejské oblasti, příměji spojené s jejich politickými a 

sociálními zájmy. 

Opět se dostáváme k pasáži z Hérodota (1, 163 – 164). Ten tvrdil, že Fókajští cestovali 

na padesátiveslicích.
 83

 Tato loď byla během značné části 7. a 6. stol. př. n. l. hlavní 

válečnou (a pirátskou) lodí. S posádkou 50 veslařů-válečníků, silným stěžněm a 

skládací plachtou mohla mít délku až cca 38 metrů. Neměla hluboký ponor, proto mohla 

být obzvláště lehce vytažena na pobřeží a její ovladatelnost z ní činila ideální loď pro 

rychlé přesuny a překvapivé akce. Nevýhodou padesátiveslice bylo, že neměla velkou 

nosnost, což nutilo k tomu buď vzít na palubu to nejnutnější pro krátkou plavbu, nebo 

snížit množství výrobků, s nimiž se mělo obchodovat.  

  

5.3.3.     Příchod Fókajských do Tartéssu: Arganthónios 

 

S touto námořní technologií a znalostmi z předchozích výprav spolu s informacemi od 

jiných Řeků se Fókajští dostali do Tartéssu, Tam je podle Hérodotova textu (I, 163) 

přijal „král“ Arganthónios, o jehož mýtické povaze není pochyb – prý žil 120 let a vládl 

80. Pověst o styku Fókajských s mýtickým a pohádkovým králem, který žil ve 

fantastické zemi Tartéssos tam, kde slunce zapadá, brzy obletěla celé Řecko.  

 

83 
Alvar, J., Wagner, L. (1979, str. 52-67) 
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Už básník ze 6. stol. Anakreón tuto postavu zmytizoval a ve fragmentech básně, v níž 

chce dokázat svou skromnost, používá jak motiv rohu hojnosti, tak bohatství a 

dlouhověkost Arganthónia jako paradigmata maxima, o něž lze usilovat.               

(PMG, 361).“ 

 Není pochyb o tom, že město Fókaia těmito čím dál častějšími návštěvami 

pohádkového království Tartéssos započalo období značného rozkvětu. Zisky byly 

zčásti investovány do výnosného obchodu s Egyptem, skutečným obchodním motorem 

antického Středomoří. Současně však nová fókajská oligarchie, která během několika let 

přešla z nevýznamných pirátských aktivit ke spravování jedné z nejvýnosnějších 

obchodních sítí v celém Řecku, začala diverzifikovat svá rizika.
 84

 

 

5.3.4.      Fókajská expanze v západním Středomoří 

 

I když stále Fókajští vzhlíželi k Tartéssu a Egyptu, začínali hledat nové obchodní 

příležitosti v oblasti, o níž se až do 6. století zřejmě nezajímali – v Tyrrhénském moři. 

Jak jsme zmínili na předchozích stránkách, byli to hlavně eubojští osadníci, kteří se od 

8. stol. př. n. l. zajímali o etruský trh. Během následujících staletí se jejich potomci, 

žijící v městech jako Kýmé, Zanklé či Rhégion, nadále prioritně zajímali o tento 

obchod. Na přelomu 7. a 6. stol. Fókajští na tyrrhénský trh pronikli. 
85

 Je to dáno 

navázáním vztahů, dost možná podobných těm, které začali upevňovat s panovníky 

Tartéssu (zosobněnými v archetypu „Arganthonios“), s vůdci etruských pobřežních 

měst jako Tarquinii či Caere. Co o nich víme, nám může pomoci pochopit lépe, co se ve 

stejné době děje v Ibérii. Obě města se nacházela několik kilometrů od pobřeží, avšak 

nárůst obchodních aktivit v těchto vodách během 7. století určovala obliba námořníků 

několika míst zvláště vhodných ke kotvení lodí a doplnění pitné vody. Místní správa 

brzy pochopila výhody, které jim může přinášet kontrola nad těmito místy. Postupně 

proto vznikala opravdová místa obchodu a setkávání, kde se spojují jak zájmy etruských 

měst, tak i řeckých (a foinických) obchodníků a mořeplavců.  

84
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85 
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Vzniká tak osada Pyrgi (jeden z přístavů Caere) a Gravisca (přístav v Tarquiniích).  

Jak udává badatel Domínguez Monedero 
86

- ačkoli je proces v obou snad podobný, 

víme celkem jistě, že okolo roku 600 př. n. l. skupina Fókajských vztyčila v Gravisce 

svatyni na počest bohyně Afrodíté. Kolem této svatyně, která brzy začínala růst, se 

uzavíraly obchody, z nichž těží jak město Tarquinii, tak Fókajští a Řekové z jiných 

oblastí, kteří se sdružovali pod ochranou a dozorem Afrodíté. K ní pomalu přidávali i 

Héru a Démétér. Četné nálezy keramiky, z nichž některé na sobě nesou napsané 

věnování, dokazují, že značná část obchodníků dojíždějících do Gravisky navštěvovala 

také Naukratii a určitě Tartéssos. Výsadní postavení Gravisky bylo, alespoň značnou 

část 6. stol., v rukou Fókajských, podobně jako tomu bylo v Tartéssu. Proto Gravisca, a 

možná i Pyrgi, dokazují tuto novou fókajskou orientaci, která spěla k vytvoření sítě 

zájmů v celém Středomoří. 

Stejně strategicky významná je i přítomnost Fókajských na Korsice, také v souvislosti 

s ekonomickým rozkvětem, který určuje osa Naukratis-Gravisca-Tartéssos a který se 

zhmotňuje v založení města Alalia okolo r. 560, o jejímž nejstarším období toho však 

víme málo. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na existenci mnoha dalších měst 

nestejného významu podél pobřeží, která spojovala uzly této důležité sítě a mezi nimiž 

vynikala Massaliá a Emporion.
 87

 

 

5.3.5.      Fókajské hradby 

 

Tartéssos má tedy na svědomí opravdový obrat pro fókajskou společnost. Zpravidelnění 

obchodu ve velkém s Pyrenejským poloostrovem, diverzifikace aktivit směrem k dalším 

oblastem a zisky z výhodného obchodu s Egyptem jsou zdrojem velkého bohatství. 

Hérodotova pasáž se o tomtéž zmiňuje (I, 163), i když trochu zastřeně.  
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Autor naráží na to, jak před hrozbou Peršanů a nechutí Fókajských opustit svou vlast 

jim Arganthónios dal peníze nezbytné pro postavení hradby.  

V řeckém světě měly hradby kromě zjevné obranné funkce i funkci symbolickou. 
88 

Jejich stavba znamenala vynaložení ohromných prostředků a pokud nějaké město 

chtělo, aby sousední či nepřátelská města ocenila jeho moc, použilo tuto nákladnou 

metodu. Stavbu hradeb z kamene je tedy třeba chápat na základě těchto pohnutek. Navíc 

příležitost ani nemohla být vhodnější, protože jak už jsme uvedli, lýdský tlak vyvíjený 

na Iónii přinutil Fókajské upřít jejich zrak spíš na moře než na pevninu. 

V této situaci není zvláštní, že ve chvíli, kdy Fókajští začali disponovat prostředky, 

které do té doby neměli, začali stavět hradby. Ty měly dvojí účel: chránit město před 

nepřáteli a vystavit na odiv svou novou moc a úspěch. Hérodotos hradby 

pravděpodobně viděl a naráží na jejich délku a obdivuje velikost kamenných kvádrů a 

to, jak jsou pevně spojené. Až donedávna jsme se museli spokojit pouze 

s Hérodotovými slovy a přijmout je. Avšak od počátku 90. let se toto panorama změnilo 

a jistě ještě změní díky řadě šťastných nálezů ve městě Fókaji (dnešní Foça v Turecku). 

Bylo nalezeno několik částí hradeb, jejichž nejzachovalejší části potvrzují Hérodotova 

slova – byly postaveny z velkých kvádrů z místního vápence a v některých částech stále 

dosahují výšky 5 m. Celkový obvod této starověké hradby z první poloviny 6. stol. byl 

asi  5 km, což činí z Fókaje jedno z největších měst své doby.
 89

 

Nedávné vykopávky a nález obdivuhodných hradeb potvrzuje značnou část Hérodotova 

příběhu. Dokazuje také zcela jasně velký příliv bohatství, které obchod s Tartéssem a 

brzy i s Etrusky a Egypťany přinesl tomuto iónskému městu. Na tomto pozadí se 

dovídáme stále více o fókajských aktivitách v Tartéssu. 
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6.  Tartéssos 

 

O tomto legendárním „městě“, pověstném bohatstvím získaným obchodem s kovy, bylo 

už od starověku popsáno mnoho. Přesné místo, obyvatelé, mýtický král Arganthónios i 

vztahy mezi Tartésskými a Fókajskými vzbudily již řadu dohadů a bohužel na všechny 

tyto otázky dosud  neexistují uspokojivé odpovědi.  

Už v 6. st.př.n.l. dal vládci Tartéssu Arganthóniovi bájnou podobu již citovaný 

Anakreón, když v jedné ze svých básní popsal, že vládl 150 let (PMG, 361).  Zmínky o 

Tartéssu najdeme u Hérodota (IV,192), Strabóna (III,139,142, III,2,11), Pausania 

(IV,19, 3), i v mnohých dalších pramenech. Jsou tací, kteří se domnívají, že Platónova 

Atlantis byl právě Tartéssos.
 90

  

Za obyvatele Tartéssu bývají považováni obyvatelé Ibérie, potomci některého z tzv. 

mořských národů, ale i Foiníčané či Keltové...  

 

Asi nejvýznačnějším citovaným pramenem je již zmíněná Avienova Ora Maritima ze 

4.st.n.l., v níž autor ztotožňuje Tartéssos s městem Gadir. (verše 265-275). Jak jsme již 

uvedli, mnozí badatelé se domnívají, že hlavním pramenem pro tuto báseň je řecké 

periplús z 6.st.př.n.l. V poslední době se však někteří vědci přiklánějí k názoru, že se 

nejedná o řecký pramen, ale foinický.
 91

 Foiníčané nazývali Tartéssos Tarschisch.
 92

 

Ať tak či onak, podobně jako mnohé další prameny, vzbudilo toto dílo mnohé diskuse a 

vědci nejsou zajedno v hodnocení jeho věrohodnosti.  

 

Tartéssos se pravděpodobně nacházel v pomyslném trojúhelníku dnešních andaluských 

provincií Huelva, Sevilla a Cádiz. Původně se vědci domnívali, že hlavní osou Tartéssu 

byla stejnojmenná řeka Tartéssos, kterou Římané přejmenovali na Baetis. Arabové ji 

nazvali Guadalquivir (toto jméne nese až dodnes) a v arabštině znamená velká řeka.  

 

 

90
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91 
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Jednou z nejdůležitějších prací, která hájí tuto teorii, je jistě kniha německého badatele 

Adolfa Schultena 
93

. Tento badatel se řídil textem Hérodota a mnohými jinými 

antickými texty a byl přesvědčen, že se bájné „město“ Tartéssos nacházelo při ústí řeky 

Guadalquivir v oblasti dnešního národního parku Coto de Donana v místě zvaném 

Cerro del Trigo. Bohužel, archeologické výzkumy prováděné v této oblasti na jeho 

popud v letech 1923 – 1926 jeho teorii nikdy nepotvrdily. Byly zde nalezeny pouze 

zbytky římského sídliště. Přes tento neúspěch byl Schulten o své teorii přesvědčen. 

 

Schulten však nebyl ani prvním ani posledním z těch, kteří se snažili problematiku 

Tartéssu zjednodušit na „město“ Tartéssos a umístit jej do povodí řeky Guadalquivir.  

Novější výzkumy a bádání ale prokazují, že Tartéssos bylo nejen město, ale i řeka, 

oblast, země, kultura a centrum obchodování s kovy, vedle zlata a stříbra především 

s cínem.
 94

 Navíc se dnešní badatelé shodují na tom, že se sice nacházela v dnešní jižní 

Andalusii, ale nikoli v blízkosti řeky Guadalquivir, ale mezi ústím řeky Guadalete a 

Huelva. Topografie této oblasti se však dosti změnila, ústí některých říček zcela zmizelo 

a některé menší toky zásadně změnily svůj charakter. Celé delty zmizely, vodní toky 

změnily své trasy a vegetace byla nevratně zničena. Oproti tomu, co Schulten ve 

zmiňované pasáži navrhoval, se zdejší krajina ani vzdáleně nepodobá tomu, jak mohla 

vypadat v 7. a 6. stol. př. n. l.  To samozřejmě archeologům komplikuje práci. Nicméně 

se v této zóně nacházejí také některá foinická naleziště, ta nejstarší dokonce již 

z 8.st.př.n.l.  Foiničané v této oblasti jistě hledali totéž co Řekové – kovy. Možná zlato, 

ale jistě stříbro a cín.
 95

 

 

Podle Abada Casala
96

 byli Fókajští vládci těchto míst dobře přijati. Ti totiž nepohrdli 

směnou s kýmkoliv, kdo přiváží cenné exotické výrobky, které navíc slouží jako 

ukazatele moci a prestiže těch, kteří právě díky tomuto obchodu dosáhli vedoucích 

pozic v daných oblastech. 

93 
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95 
 Moscatti, S. (1975, str. 183) 

96
 Abad Casal, L.: (1979, str. 179-180) 



  

                                                                                                                              

  

                                                                                                                                  51 

 

 

Vědci rovněž nejsou zajedno v otázce příčiny pádu Tartéssu. Někteří hájí teorii 

vyčerpání kovů, a tedy obchodních možností, jiní se domnívají, že byl zničen invazí 

Keltů, že hlavním důvodem byla Arganthóniova smrt, další dávají vinu Kartágu, které 

zničilo Tartéssos jako trest za alianci s Řeky, nejčastěji se však badatelé domnívají, že 

byl zničen přírodní katastrofou, možná zemětřesením 
97

.  

Přes veškeré snahy se zatím nepodařilo polohu Tartéssu odhalit. V dnešní době se 

provádějí archeologické průzkumy na několika možných tartésských nalezištích. 

 

6.1. Povaha řecko-tartésské směny 

 

Vykopávky z posledních let v okolí města Onoba (dn. Huelva)
 98

 vynesly na světlo 

velké množství řecké keramiky, většinou velmi dobře časově zařaditelné, což nám 

umožňuje bedlivě sledovat druhy výroby během celého 6. století. Například ze začátku 

období styků s Fókajskými se nachází keramika vysoké kvality, což se obvykle 

interpretuje jako úvodní dárky, jejichž účelem je získat si náklonnost místních elit. 

Později v první polovině 6. století se objem importu působivě zvyšuje a společně 

s keramikou z východního Řecka, která absolutně převažuje, se také objevují výrobky 

attické a lakónské. Od této chvíle začíná množství řecké keramiky postupně klesat, 

přičemž současně klesá podíl východořecké keramiky, až téměř dosáhne množství 

keramiky attické. Už se téměř neobjevují luxusní předměty, a jak se blížíme konci 6. 

století, množství a kvalita dovezeného zboží se snižuje, až nakonec úplně zmizí.  

Situace v Onobě také není izolovaná v rámci jihu poloostrova, neboť podobným 

procesům jsme svědkem, i když v jiném měřítku, i v některých foinických centrech 

tohoto regionu – např. v Málaze, Toscanosu či v Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa 

María, Cádiz).
 99
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To naznačuje, že tato foinická centra byla také používaná jako místa mezipřistání pro 

fókajské mořeplavce, kteří se za Hérakleovými sloupy vydávají na hledání drahých 

kovů. 

 

6.2.  Předměty směny 

 

Fókajští obchodníci samozřejmě požadovali především drahé kovy, aby mohli udržet 

svůj rozvinutý mezinárodní obchod, o němž jsme hovořili výše. Nevíme však jistě, co 

Řekové nabízeli výměnou za toto stříbro. Nejpravděpodobněji se jeví přirozeně 

keramika v souvislosti s jejím dochováním. Nicméně je jisté, že keramika nebyla 

hlavním vývozním artiklem, ačkoli některé předměty mohly být výjimečně cenné. 

Stopu nám poskytují řecké obchodní amfory nalezené v Huelvě, které pocházejí 

především z města Chios, ze Samu, Mílétu, Athén a Korintu a také z dalších zatím 

nezjištěných míst. Obsahem těchto amfor byl ve velké většině případů olej (asi v 75 %) 

a zbytek byl tvořen vínem.
 100

 

Olej a víno, stejně jako nádobí na jeho pití (většina řeckého dovozu do Onoby spočívá 

v různých pohárech na pití vína) musely být tím zbožím, které domorodá společnost 

opravdu oceňovala. K těmto doloženým by se snad daly zařadit některé další artikly 

(bronz, látky, parfémy?), které se nedochovaly buď z důvodů snadné recyklace (kovy), 

nebo protože podléhají zkáze (látky). Nicméně zde vidíme obchod, který uspokojoval 

obě strany, soudě podle jeho trvání (téměř celé 6. století) a jeho intenzity po většinu 

z tohoto období. Úloha Fókajských byla, alespoň podle materiálů, které se dochovaly 

dodnes, být prostředníky a převážet široké spektrum produktů různého původu, jejichž 

exotika a nedostatek na jihozápadě poloostrova je činily obzvlášť atraktivní pro určité 

sociální a politické domorodé kruhy, v jejichž rukou byla produkce stříbra. Není tedy 

divu, že Řeky zvyklé na tvrdé podmínky na jiných trzích snadné výdělky přiměly 

k tomu, aby považovali tento trh jako obzvlášť příznivý a mytizovali jejich vládce.
 101 
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7. Massaliá 

 

Jak jsme prokázali, mnoho východních Řeků z ostrovů a z Malé Asie se během 7. stol. 

setkalo se západním světem, a věděli tedy o příležitostech, které Pyrenejský poloostrov 

pod dohledem Foiníčanů nabízel, stejně jako místní trhy na jihu Francie, odhalené skrze 

obchod se Sicílií a Itálií a jejich vztahy s Etrusky. Avšak Fókaia byla tou métropolí, 

která všechny ostatní Řeky předběhla. Bylo příliš pozdě usadit se v Černém moři, které 

zabrali Míléťané, a tak Fókajští převzali iniciativu na trasách dosud ovládaných Etrusky 

v Jaderském a Tyrrhénském moři. Tyto cesty vyústily v založení kolonie Massaliá 

okolo roku 600 př. n. l.
 102

  

Verze, kterou přinášejí prameny, se přirozeně uchyluje k vysvětlení, že zvýšení počtu 

obyvatel na určité území bylo příčinou odchodu kolonizační skupiny z Fókaie do 

Massalie. Avšak v tomto období Fókaia zažívá technický rozvoj, který umožnil 

odpovědět na nedostatek zdrojů pokrokem ve stavbě lodí a v mořeplavectví, jehož 

důsledkem se připojila do posledních proudů kolonizace. 

Massaliá nabízela skvělou pozici pro regionální přístav a trh pro určité zboží (sůl, cín), 

ale navíc jeho nejbližší území nebylo vůbec zanedbatelné z hlediska zemědělství. 

Osadníci z něj získávali víno, olej a obilniny. Nicméně, aby se mohli Fókajští usadit na 

ligurském pobřeží Francie, museli jistě přemoci etruský odpor. Archeologicky je 

dokázáno, že celé pobřeží dn. provincií Provence a Languedoc bylo navštěvováno 

Etrusky z Caere už tři desetiletí před Fókajskými. Etruskové zde nechali mnohá 

svědectví o tom, co vyváželi: mezi materiálem na stavbu četných oppid v těchto 

oblastech, k nimž je třeba přidat nalezený vrak při podmořských vykopávkách u 

Antipole (Antibes), jsou mezi nimi amfory na víno, bronzové sochy a etrusko-korintská 

keramika. To vše je dobrou ukázkou námořní obchodní převahy Etrusků od Korsiky a 

Janovského zálivu po Pyreneje. Z jejího fungování se můžeme domnívat, že se musela 

podobat systému Foiníčanů.
 103
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Zdá se však jisté, že na počátku 6. stol. založení Marseille ukončuje intenzivní etruskou 

expanzi, a tudíž počet zboží z Etrurie, nalezeného v massalijském řeckém prostředí, je 

dost nízký na to, abychom si mysleli, že tvoří součást massalijského obchodu. 

Přibližné datum 600 př. n. l. uváděné většinou pramenů je potvrzené archeologií. Osada 

existovala od počátku 6. stol. a zcela jistě od r. 580, jak dokazují nálezy iónských nádob 

(amfory) a nejluxusnější korintské, attické, lakónské a chalkidské keramiky. Svědčí to 

také o rychlém ekonomickém rozvoji Massalie. Tato kolonie nebyla jediným mezníkem 

ve fókajské expanzi, spíš představuje vyvrcholení námořní trasy, která začínala 

v Messinské úžině, obeplouvala Korsiku a Janovský záliv. Okolo roku 580 se Fókajští 

usadili již na italském území, v Eleji. Okolo let 565 – 560 se usadili v Alalii na Korsice, 

ve zmíněné osadě, která se po pádu Fókaje do rukou Peršanů stala jejich druhou vlastí, 

kam se odebrala většina obyvatel métropole. Se všemi těmito koloniemi Massaliá 

udržovala intenzivní politiku spojenectví a obchodní spolupráce proti etrusko-

kartáginským pokusům o expanzi. Když o několik let později, mezi r. 540 a 535, došlo 

k bitvě u Alalie, v níž se střetli Fókajští z Korsiky s koalicí tvořenou Etrusky z Caere a 

kartáginskými silami, Massaliá dokázala upevnit základy svého námořního impéria 

opírajícího se o flotilu a různé faktorie od dn. Katalánska po Provence. Její protivníci 

v Tyrrhénském moři i ostatní Fókajští zůstali oslabení, a Massaliá se tak dostala do čela 

řeckého obchodu se západem. Posilovala svůj vliv podél pobřeží, kde vznikla celá řada 

dalších kolonií.
 104

  

Massaliá tak patřila k významným obchodním střediskům západního Středomoří a 

svými obchodními aktivitami konkurovala mocnému Kartágu. Důležitým zdrojem zisků 

byl obchod s cínem, který se dovážel především ze vzdálené Británie. Vzhledem 

k tomu, že Kartáginci bránili řeckým lodím v plavbě Hérakleovými sloupy (viz 2.3.3.) 

do Atlantského oceánu, vedli Řekové z Massalie svůj obchod vnitrozemím Galie 

převážně podél toků řek. Massalijští obchodníci se zjevně snažili své aktivity posilovat 

a rozšiřovat i v dalších oblastech vzdáleného severu Evropy a asi také chtěli získat podíl 

na obchodu se žádaným jantarem, který pocházel z Pobaltí. 
105 

 

104 
Fernández Nieto, F.J. (1997, str. 559-561) 

105 
Souček, J. (2010, str. 82-3) 
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8. Emporion 

 

Největší a zároveň nejstarší řeckou osadou založenou Fókajskými z Massalie na 

Pyrenejském poloostrově bylo Emporion (Ampurias) v zálivu Rosas. Tato faktorie byla 

založena o něco později než Massaliá nebo skoro současně. Nejdříve se rozkládala na 

malém ostrůvku, který ležel proti domorodé osadě a na němž vznikla tzv. Palaiápolis 

(„Staré město“, dnes San Martín de Ampurias, spojený pruhem země s pevninou). 

Později  se přesunula o něco níže na pevninu, čímž vznikla Neápolis, neboli „Nové 

město“, které získalo jméno Emporion (Strabón, III, 4,8). Vykopávky v San Martínu 

poukázaly na existenci tohoto primitivního sídla a jeho nekropole, jež se však 

nenacházela na ostrově, ale na pevnině na domorodém území, a poskytly několik 

ukázek architektury a prosté iónské keramiky.
 106

  

Toto dvojí založení (provizorní a poté definitivní) má v dějinách řecké kolonizace 

mnohé paralely. Původní faktorie, malá a izolovaná, měla totiž zajistit vztahy 

s vnitrozemím, teprve pak osadníci přešli na pevninu nebo se pustili více do vnitrozemí, 

aby definitivně založili osadu větších rozměrů. V opačném případě byla primitivní 

faktorie opuštěna a osadníci se vydali hledat nové perspektivy jinde. Často se po 

založení druhé osady stávalo z původního místa centrum kultu nebo etnická svatyně 

božstva chránícího métropoli.
 107

 Možná také Palaiápolis v San Martínu de Ampurias 

získala tento účel, neboť Strabón (III, 4,6) pojednává o tom, že nejdůležitější chrám 

v Emporiu byl zasvěcen Artemidě z Efesu, jejíž kult uctívali právě Fókajští. V Neápolis 

není žádná stopa o možné existenci takové svatyně, takže je velmi pravděpodobné, že 

rozvaliny nalezené v San Martínu patřily zmíněnému kultu. 

Nové město vzniklo vedle domorodé osady Indike, jejíž hranice se staly s postupem let 

společné s řeckou kolonií. Znamená to, že přijetí nových obyvatel domorodci bylo od 

počátku velmi dobré a vysvětluje to rychlé stěhování z ostrova na pevninu.  

106 
Almagro Basch, M. (1951, str. 7-13) 

107 
Domínguez Monedero, A. (1996, str. 70-75) 
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Datum přesunu faktorie na kontinent dle moderních badatelů mužeme určit okolo roku 

575 př.n.l.
 108

, jak potvrzují materiály nalezené v emporijské nekropoli.  

Literární svědectví o Emporiu jsou většinou pozdějšího data a bohužel, i když bylo 

dokázáno, že Fókajští z Massalie zde započali své zemědělské a obchodní aktivity už 

v 6. stol., neexistují jasné údaje o urbanistických a topografických aspektech kolonie 

v prvních stoletích její existence. V helénistické době totiž Řekové Emporion přestavěli 

a změnili tak původní plán města. 

 

8.1. Město Emporion 

 

Jak jsme již zmínili, řecká osada se z ostrova rozšířila směrem na jih. Území Emporia 

nebylo moc velké, ale bylo přiměřeně pravidelné. Tvořil ho obdélník s obvodem o něco 

větším než 500 metrů, který byl ze stran, jež nepřiléhaly k moři, vymezen hradbami. 

Celková rozloha nejspíš nepřekročila 3 hektary ani v dobách největšího rozkvětu, tedy 

pravděpodobně v druhé polovině 5. st.př.n.l.  

Dochované pásy zdiva jsou tvořeny velkými, téměř pravidelnými bloky a pocházejí z   

2. století. Bezpochyby se však jedná o rekonstrukci starých hradeb.
 109 

Na jižní straně se 

nacházela vstupní brána lemovaná obrannými věžemi. Celá jižní polovina Emporia byla 

určená veřejným budovám, zatímco zbytek města v dosahu přístavu tvořila obchodní a 

sídelní zóna. Nejstarších obydlí byla pravoúhlá, postavená z nepálených cihel na 

kamenné podezdívce a s ohništěm uprostřed. 
 

Civilní a náboženské stavby, které se dnes v Emporiu dochovaly, jsou nicméně 

z helénistické doby a římské republiky. Vynikají mezi nimi agora čili veřejné náměstí, 

která byla mírně přemístěna a zvětšena ve 4. stol. s podloubím (stoá) a chrámy Serápida 

a Asklépiada. Kromě těchto nepříliš monumentálních děl se město jeví jako typická 

massalijská osada, dobře chráněná před nebezpečím z okolí, ve které byly dokonce byly 

stanoveny noční hlídky. 

108 
Domínguez Monedero, A. (1996, str. 70-75). Starší názor, který určoval datum 520, je již překonaný. 

109 
Fernández Nieto, F.J. (1980, str. 560-562) 
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Výzkum okolí Emporia byl započat nedávno, ale již učinil důležité pokroky. Je 

pravděpodobné, že se tato zóna rozkládala výhradně na jih od města (cca 33 km
2
).  

Progresivní vykopávky v této lokalitě nám ukazují genezi a rozvoj jedné kolonie. 

Přestože se důkazy nedochovaly kompletní, je možné si vytvořit představu o jejím 

vnitřním fungování a o obchodním působení v regionech velmi vzdálených od jejího 

území. Omezíme-li se například na sochařství a opracování kamene, existují ve městě 

stopy starého chrámu z konce 5. stol. Dochovala se část architektonické dekorace, 

vyrobené z dovezeného kamene z francouzského regionu Montpellier-Nimes. Jejich 

řecký charakter je posílen nenápadnou přítomností písmen s numerickými hodnotami, 

která odpovídají tisícovkovém číselnému systému a která sloužila k přesnému určení 

místa, kam mají být tyto dekorace umístěny.  

Kromě těchto dovezených kamenů se nalezla i další díla, jako např. chrlič ve tvaru lví 

hlavy, vyrobený z vápence z okolí Emporia, takže zde také musel být vytvořen. 109 

K tomu lze připojit nález olověných destiček obchodního typu, které odrážely vztah 

Emporia a dalších přístavů na středomořském pobřeží. 110 Také první ražba stříbrných 

mincí v Emporiu je spojována s metalurgickou produkcí na jihovýchodě poloostrova a 

přijetím velkého množství dovezené attické keramiky, jak figurální, tak černě 

glazované, v těchto regionech.  

Existuje tedy mnoho indicií o tom, že existovaly všechny nutné okolnosti k přítomnosti 

řeckých sochařů na Pyrenejském poloostrově: lokální opěrné body, stabilní obchodní 

toky stejně jako poptávka, ekonomické schopnosti a dostatečná infrastruktura ze strany 

ibérských komunit. (podrobněji se budeme tímto tématem zabývat v 11. kapitole). 

 

 

109 Chapa Brunet, T. (1994, str. 43-60) 

110 De Hoz Bravo, J. (1986, str. 285-298) 
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8.2. Měna  v Emporiu 

 

Mnoho vypovídá o ekonomickém rozmachu řeckého města Emporion, především od 5. 

stol. př. n. l. – urbanistický rozvoj, okolní území i obchod jsou toho důkazem. Dalším 

prvkem, který můžeme vzít v úvahu, je také měna. Víme, že v řeckém světě má měna 

kromě zřetelné ekonomické funkce, také hlubší význam. Nedokazuje pouze 

ekonomickou soběstačnost města a jeho politickou nezávislost, ale navíc díky 

symbolům a znakům na ní zobrazených oznamuje do všech světových stran svou vlastní 

existenci. 111 

Je pravděpodobné, že od poloviny 5. stol. či o něco později začíná Emporion razit malé 

stříbrné mince bez nápisu velmi podobné těm, co v té době razila jeho sesterská 

Massaliá. Nejspíš od poslední čtvrtiny století se na nich začíná objevovat označení EM 

či EMII, zkratka EMIIOPITΩN, tedy „patřící Emporijským“. Postupně se měna odlišuje 

od massalijské, jak ikonografií, tak i hodnotou, což předpokládá rozvoj rozdílných 

obchodních kruhů. Emporijská měna nalezla inspiraci v měnách na jihu Itálie a 

v Athénách. Po celou tuto dobu se razily pouze mince vážící okolo 0,94 g.
   

Na konci 4. stol. se začínají objevovat mince větší váhy, cca 4,7 g, a to jak v Emporiu, 

tak v Rhodé, které se nesprávně nazývají drachmy. Jejich vzor je přibližuje tehdejší 

měně Gadiru a vyobrazení koně je také spojuje s kartáginskou oblastí na poloostrově 

stejně jako se Sicílií. Nápis na emporijských mincích se již objevuje celý a v Rhodé 

vzniká podobná série, první, kterou lze tomuto městu bezpochyby přičíst, s nápisem 

PO∆HTΩN („patřící obyvatelům Rhodé“), kde je místo koně zobrazena rozkvetlá růže 

při pohledu zdola.  

Od poloviny 3. stol. se v Emporiu začaly razit mince s pegasem, ačkoli podle stejné 

šablony jako ve 4. stol. Nyní se však objevují i menší dílčí mince. Tuto měnu rozsáhle 

napodobují Ibérové. Je možné, že Emporion razilo mince, i když velmi devalvované a 

nekvalitní, až do 1. stol. př. n.l. 

111  V této kapitole jsme čerpali z práce A.M. Guadána Las monedas de plata de Emporion y Rhode, 

vydané roku 1968 v Barceloně 
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9. Rhodé 

 

Severně od Emporia, stále v zálivu Rosas, ležela další malá massalijská kolonie, Rhodé. 

V současné době v ní probíhají vykopávky. 112 Kostel svaté Marie z Rosas je postaven 

na ruinách oné faktorie. Byl zde nalezen dostatek trosek v rámci pravoúhlého půdorysu 

města s rovnými a cca 4 m širokými ulicemi. Rovněž byly objeveny artefakty 

pocházejíc z 5. stol. kontinuálně až do období římské nadvlády, mezi nimi fókajská a 

attická keramika z 5. stol. až po dovezenou řeckou a italickou keramiku z helénistické 

doby. Víme také, že se v Rhodé vyráběla místní černě glazovaná keramika, vyvážená na 

domorodé ibérské trhy, kam směřovaly obchodní sklony města. Používání měny 

v Rhodé, stejně jako informace antických autorů nám ukazují, že jde o další řecké 

město. Společně s Emporiem jsou to jediná dvě doložená, která na Pyrenejském 

poloostrově existovala.   

O možnosti jeho založení Rhodskými, (což je dnes již překonaný názor), jsme mluvili 

v jedné z předchozích kapitol. (viz 5.2.) 

Dle badatele Domíngueze Monedera 
113

 se nezdá nemožné, že vznik města pouhých 17 

km od Emporia ve stejném přírodním prostředí zálivu Golfo de Rosas, je výsledkem 

vědomé akce možná přímo z Massalie, která si ve druhé půli 4. stol. konsoliduje vlastní 

panství na jižním pobřeží Galie a severovýchodě Ibérie. Dokonce je možné, že tento 

počin je třeba chápat hlavně jako „protiemporijský“, protože Emporion, i když se 

nakonec stalo součástí massalijského panství, bylo až do té doby nezávislým městem, 

což nelze tvrdit, alespoň podle dostupných informací, o městě Rhodé. Také si lze 

myslet, že v massalijském obchodním schématu ve 4. stol. hrálo Rhodé jinou roli než 

Emporion, což mu pomohlo udržet si jistou autonomii. Nicméně se zdá, že měna 

z Rhodé se vždy přimykala k emporijské měně, což by znamenalo určitou obchodní 

„úmluvu“ mezi oběma městy.         

______________________________________________________________________ 

112 
Fernández Nieto, F.J. (1997, str. 581-3) 

113 
Domínguez Monedero, A. (1996, str. 81-83) 
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Je možné, že během 3. stol. získalo Emporion kontrolu nad Rhodé, ačkoli si Rhodé 

udrželo vlastní měnu. V každém případě se v obou městech ve stejné době rozvíjí 

řemeslná výroba, například zmíněná černě glazovaná keramika, která si je velmi 

podobná a je i distribuována na stejná místa, což svědčí o sdílených zájmech, či 

dokonce komplementaritě funkcí. Emporion se pravděpodobně více zaměřovalo na 

kontrolu svého rozsáhlého teritoria a Rhodé bylo více prostředníkem ve vztazích 

s řeckými osadami v zálivu Rosas a na jihu Galie v Massalii, díky lepšímu přístavu. Ať 

už to bylo jakkoli, pouze nové archeologické nálezy umožní přehodnotit úlohu města 

Rhodé v rámci řeckých kolonií na Pyrenejském poloostrově     

 

10.    Řekové v Ibérii v druhé polovině 6. a v 5. st. př.n.l.  

 

Druhá polovina šestého a celé páté století je pro Řeky v Ibérii jedním z období 

největšího rozkvětu jejich přítomnosti, jak z pohledu teritoriální expanze (ovšem vždy 

omezené), tak z hlediska jejich obchodního a kulturního vyzařování. Budeme se 

věnovat nejdůležitějším aspektům.     

 

10.1.   Emigrace a restrukturalizace  

 

Těžko se dozvíme, jaké důsledky měl pro zbytek fókajských sídel na Západě pád 

métropole do rukou Peršanů. Nicméně – i když o tom Hérodotos neinformuje – se dnes 

obecně přijímá fakt, že ne všichni uprchlíci z Fókaje skončili v Alalii a poté v Eleji. Je 

možné, že někteří zvolili jinou alternativu, mezi nimi Massalii nebo některé z menších 

sídel, která vznikala v Ibérii, především Emporion.
 
 

I když se o tom intenzivně debatuje, zdá se, že Massaliá začíná výrazně růst až ve druhé 

půli 6. století a v té době také jádro města dosáhne velikosti, kterou si udrží během celé 

antiky. V letech 540 – 520 př. n. l. se také začínají objevovat massalijské amfory, což 

dokazuje existenci vinařské produkce, která však vyžaduje území a dostupnost pracovní 

síly. Toto všechno a další indicie postupně odhalované archeologickým výzkumem 
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předpokládá značný ekonomický rozkvět Massalie od poloviny 6. stol. Nezdá se tedy 

přehnané spojovat ho s přílivem nových obyvatel z Fókaje, ať už v momentě pádu do 

rukou Peršanů, nebo během následujících desetiletí. 
115

 

A pokud se toto děje v Massalii, je pravděpodobné, že se v Emporiu stalo něco 

podobného. Ve zmiňovaném úryvku ze Strabóna ( III, 4, 8) se hovoří o tom, jak se 

z ostrova přešlo na pevninu. Je možné, že za tímto růstem stál příliv nových obyvatel ve 

stejné chvíli, kdy Fókajští proudí do Alalie a Massalie. Počet přistěhovalců do Emporia 

je přirozeně mnohem nižší, a proto je i jeho růst menší. 

Je také možné, že přítomnost Fókajských – i když z hlediska striktně obchodního – se 

začíná zvyšovat i ve zbytku Ibérie, především okolo dolního toku řeky Segury. 

Situace fókajského obchodu v Ibérii ovšem také projde zásadními změnami. Ne 

všechny však pramení z procesů, které se dějí ve východním a centrálním Středomoří. 

Události, jimiž prochází Fókaia a které přímo ovlivňují i Západ, také mohly ovlivnit 

řecké obchodní styky s Tartéssem.
 116

 

Toto však nebyl ani jediný, ani nejdůležitější faktor změn. Když Hérodotos vypráví o 

váhání Fókajských před jejich cestou na Korsiku, vkládá tuto větu: „Arganthónios byl 

v té době už po smrti,“ (Hérodotos, I, 165, překlad J. Šonek). Působí to, jako by 

Hérodotos sdílel s Fókajskými pocit, že ten mýtický a dlouhověký král byl jejich 

nejlepším garantem a záštitou nad obchodními vztahy mezi Řeky a Tartésskými. Tuto 

Arganthóniovu „smrt“ můžeme „racionalizovat“ mnoha způsoby, dokonce jako 

interpretační klíč, používaný Řeky k vysvětlení konce obchodu s Tartéssem. 

Nicméně je také důležité, že od poloviny 6. stol. značně klesá produkce stříbra na 

jihozápadě poloostrova. Tento jev je možné vyložit jako důsledek vyčerpání 

povrchových zásob kovu, což vzhledem k dobovým pracovním podmínkám prakticky 

znamenalo nemožnost pokračovat v rentabilní těžbě. 

 

115 Cabrera Bonet, P (1989, str. 45-65) 

 

116 Cabrera Bonet, P (1989, str. 82-101) 
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Ačkoli je to diskutabilní otázka, jeví se jako atraktivní hypotéza. Tento pokles produkce 

nakonec otřásl jednou z nejdůležitějších ekonomických základen tartésských osad na 

jihozápadě polostrova, které z těžby a prodeje stříbra udělaly jeden ze způsobů obživy. 

S postupem 6. století toto vyčerpání nalezišť nutilo především foinické a řecké 

obchodníky reorganizovat a restrukturalizovat své obchodní strategie. 117 

Bylo stále rentabilnější hledat nové zdroje zásob nebo hledat alternativní cesty, jak se 

k nim dostat, a zároveň více diverzifikovat obchodní aktivity. 

Právě v těchto letech přinesla fókajská diaspora nové elementy do rodících se měst na 

ibérském pobřeží. Nejdůležitější z nich, Emporion, začalo svůj urbanistický rozvoj a své 

obchodní působení na ibérský trh dědictvím role, kterou dříve hrála jeho métropole 

Fókaia. 

Plavba do Tartéssu byla čím dál méně výnosná a pravděpodobně komplikovaná kvůli 

kartáginské blokádě Hérakleových sloupů118, proto čím dál méně řeckých námořníků 

ztrácelo čas a prostředky, aby se tam dostali. Řecký obchod s tímto územím se postupně 

zmenšoval, ale náhradou se začínaly rozvíjet kontakty s jinými oblastmi, především 

těmi okolo dolního toku Segury. Je to dáno jejich ekonomickými možnostmi a také 

jednoduchým spojením s hornickými oblastmi v horní Andalusii. 

Toto vše vypovídá o obrovském procesu změny, v níž dříve kvetoucí tartésský obchod 

byl v době úpadku nahrazen jinými ekonomickými zájmy, které se dotýkaly větší části 

poloostrova a které byly konečně odpovědné za velkolepý kulturní rozvoj, v němž 

sehralo hlavní úlohu místní obyvatelstvo. 

 

117 Arteaga O., Serna, M.R. (1978, str. 36-38) 

118  Moscatti, S. (1975, str. 185) 
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10.2. Řecká politická, obchodní a kulturní expanze v Ibérii 

Jak jsme již zmínili, město Emporion se už v poslední etapě 6. století stává pro ibérské 

prostředí dědicem bývalé métropole, s možným rozdělením oblastí ekonomického vlivu 

se svou mocnější sestrou Massalií. Emporion brzy prokázal vlohy pro obchod s místním 

obyvatelstvem jak ve svém nejbližším okolí, tak i na mnohem vzdálenějších územích a 

rozvinul ekonomické vazby, v nichž foinicko-kartáginské město Ibiza hrálo vrcholně 

důležitou roli už od konce 6. století.  

Rozšíření řecké keramiky už v 5. stol. po celém východním pobřeží Ibérie a také 

v jižních oblastech Francie jasně ukazuje významný rozvoj obchodu. Výzkumy 

věnované druhům keramiky nalezené na desítkách míst na pobřeží a částečně i ve 

vnitrozemí poukazují na očividnou podobu s keramikou nalezenou v Emporiu, což 

vypadá, že právě odtud byla dodávána do zbytku Ibérie. 119 

Avšak kromě nálezů keramiky máme dva výjimečné dokumenty vypovídající o velké 

složitosti a sofistikovanosti obchodních mechanismů, o níž jsme ještě před několika lety 

neměli ani tušení. Jedná se o dva psané dokumenty, každý na jedné olověné destičce, 

které informují o řadě zajímavých ekonomických transakcí. Olovo je důležitým 

materiálem starověkého písemnictví, především v oblastech, kde papyrus nebo 

pergamen byly obzvlášť drahé a těžko dosažitelné.  

První z dopisů byl nalezen v Emporiu a podle paleografického výzkumu ho můžeme 

zařadit do druhé poloviny 6. století. Dopis sice skýtá několik interpretačních problémů, 

ale není pochyb o tom, že ho napsal někdo, kdo mluvil a psal řeckým dialektem 

z Fókaje. Adresát nejspíš sídlil v Emporiu a byl žádán, aby udělal několik transakcí tam 

a především v místě zvaném Saigantha, kde se má setkat s někým jménem Basped… Je 

pravděpodobné, že Saigantha ukazuje na významný přístav Sagunto a že Basped…, 

jehož jméno není kompletní, je místním obyvatelem, možná původem z této lokality, a 

obchodním agentem Řeků na tomto území. 

119 Zmíněná keramika i olověné destičky podobně jako mnohé další předměty byly součástí výstavy 

nazvané Huellas griegas en la Contestánia ibériaca, konané v roce 2009 ve Valencii. Výstava se pokusila 

představit stav problematiky těch materiálních stop, které s nejvyšší průkazností svědčí o kontaktu mezi 

Řeky a Ibéry v námi zkoumaném období. Po této výstavě vznikla publikace, na níž se podílel kolektiv 

autorů, která stav této problematiky shrnuje: Kolektiv autorů: Huellas griegas en la Contestánia Ibérica. 

2009, Alicante. V této a částečně i v následující kapitole čerpáme z této publikace 
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Druhá olověná destička byla nalezena ve francouzské osadě Pech Maho (dn. Aude) a 

představuje trochu složitější příběh. Na jedné straně je dopis napsaný etrusky, poslaný 

z nějakého etruského města obchodníkovi v Massalii. Časově spadá do druhé čtvrtiny 5. 

století. Nedlouho poté byla druhá strana použita k záznamu transakce, tentokrát 

v řečtině. Obchod se týká koupě lodi obzvlášť vhodné pro pobřežní plavbu. 

Tento obchodní dokument také zřetelně ukazuje některé podmínky, v nichž probíhají 

směny v 5. století. Zajímavým faktem je přítomnost řady svědků, jejichž jména jasně 

dokazují, že nejsou Řeky, a přesto mají dostatečnou právní způsobilost (a znalost 

řečtiny), aby mohli vystupovat jako svědci v obchodní transakci spojené s předáním 

záruk. 

Řecká keramika široce rozptýlená po celém středomořském pobřeží poloostrova svědčí 

přirozeně o rozvoji obchodu podněcovaného z Emporia. Tyto dva dokumenty, které 

musely být velmi časté, ačkoliv dnes jich známe pouze osm či devět pro celý řecký svět, 

však vypovídají o účasti místních obyvatel v těchto směnách a jejich někdy zásadní 

úloze, mnohdy větší, než jsou někteří autoři ochotni akceptovat. Zároveň oba 

dokumenty poukazují na obchod velmi regulovaný, alespoň z pohledu Řeků, celou 

řadou právních norem, jichž se alespoň částečně účastní i místní obyvatelé. Konečně, 

tyto materiály předpokládají relativně vysoké úrovně organizace těchto místních 

společností, s nimiž probíhá výměna. A to nás dovádí k dalšímu bodu, povaze těchto 

směn. 

 

10.3. Povaha obchodní směny mezi Řeky a Ibéry v 5. st.př.n.l. 

 

Oblast největší koncentrace nálezů řecké keramiky v 5. století se nachází v nám již 

známé oblasti: území Kontestánie a konkrétněji okolo ústí řek Vinalopó a Segura. 

Příčinu fókajského zájmu o tento region je třeba hledat ve dvou faktech. Na jedné straně 

to byla oblast obzvlášť vhodná pro získávání soli, velmi důležitého artiklu v antickém 

světě, a dalších zajímavých produktů, hlavně rostlinných vláken (len).                           
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Na straně druhé obě řeky, které sem ústily, sloužily jako skvělé přístupové cesty do 

vnitrozemí a spojovaly různými přírodními trasami pobřeží, jihovýchodní náhorní 

plošinu a bohaté hornické oblasti v horní Andalusii. 120  

Příliv řeckých produktů do pobřežních oblastí je příznakem obchodní strategie Emporia, 

které chtělo na oplátku získat celou řadu produktů, které jsou s vidinou vysoké 

ziskovosti sváženy na pobřeží z celého jihovýchodního kvadrantu Ibérie. Mezi nimi je 

celá řada ibérských osad, které s postupem 5. století také nabývají podob městských 

organizací. Je to zároveň reakce na podněty vyzařované z pobřeží, které postupně 

pronikly do celé této oblasti Ibérského poloostrova. 

Podobně jako v jiných případech je řecká keramika pouze indicií, jež nám umožňuje 

sledovat, která místa jsou těmito procesy směny ovlivněna. Je jisté, že i další produkty 

byly předmětem směny, jako například víno či olej, a Řekové bezpochyby nebyli přímo 

zapojeni do všech transakcí. Nicméně byli odpovědni za přivezení cenné řecké 

keramiky, která byla masivně dovážena do Emporia a odsud distribuována, někdy ve 

velkém, do každého kouta jihovýchodního Pyrenejského poloostrova. Řeckou činnost 

tedy musíme interpretovat spíše jako hnací sílu, než jako přímého původce všech 

transakcí. Kovy z horní Andalusie, a možná i další produkty končily v rukou Řeků, kteří 

(zcela jistě nastálo) žili na pobřeží. Avšak část těchto kovů či vína a oleje nebo 

zemědělských výrobků byla zapojena do komplexních obchodních sítí, které Řekové 

vybudovali jistě na základě již dříve existujících vztahů. 121 

Navíc se však Řekové stali prvořadým zdrojem kulturní inspirace pro místní kultury, 

které s nimi přišly přímo či nepřímo do styku. Ibérský svět 5. století je tak zasažen 

v menší či větší míře řeckou kulturou. Zmíníme se o dvou jeho projevech, 

kamenosochařství a písmu. 

 

120 Fernández Nieto, F.J. (1997, str. 567-571) 

121 Cabrera Bonet, A. (1989, str. 41-101) 
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11. Řecký vliv na ibérské kamenosochařství  

 

Mnoho let se foinickým a řeckým osadníkům připisovala zásluha na tom, že ibérské 

komunity přijaly nové formy uměleckého vyjádření, z nichž kamenosochařství bylo 

jednou z nejvýraznějších a nejoriginálnějších. Průkopnická bádání z konce 19. století a 

počátku 20. zdůrazňovala foinickou kolonizaci jako původní příčinu ibérské záliby 

v tvorbě soch, ačkoli pozdější příchod Řeků přinesl do této tendence nové a 

zdokonalené modely. Francouzský badatel Pierre Paris 122 je možná nejlepším 

příkladem této teorie. Na svých cestách po Španělsku, které mu umožňovaly pozorovat 

ještě stále in situ základy ibéro-římského chrámu v Cerro de los Santos, shromáždil 

značný počet soch odpovídajících této myšlence. Některé z nich připisoval vlivu 

semitských osadníků, jiné zase vlivu řeckých. 

Avšak o několik let později se usoudilo, že Foiníčané nemohli ovlivnit Ibéry na poli 

kamenosochařství, protože oni sami – ve světle nálezů z tartésského a koloniálního 

světa – ho nerozvíjeli. 123 Tento proud byl spojen s revizí řecké přítomnosti na pobřeží 

Pyrenejského poloostrova a situoval místa zmiňovaná antickými autory 

(Hémeroskopeion, Alónis, Akrá Leuké) do současných konkrétních míst, která 

odpovídala svou zeměpisnou charakteristikou, toponymií či vzdáleností od jiných 

enkláv jmenovaných v těchto textech. Tato „řecká geografie“ by měla odpovídat 

přístavům a koloniím, kde se Řekové usadili, aby mohli obchodovat s místním 

obyvatelstvem a získávat od nich zboží vhodné na export.  

______________________________________________________________________ 

122 Paris, P.: Essai sur l´Art et I´ndustrie de l´Espagne primitive, Paris, 1903 

123 Tuto část naší práce opíráme o výzkumy doktorky Terezy Chapa Brunet, jež se touto problematikou 

dlouhodobě zabývá na univerzitě Complutense v Madridu. Čerpali jsme z osobních konzultací a 

z následujících prací:  

Chapa Brunet, T.: Influjos griegos en la escultura zoomorfa ibérica. Madrid, 1986  

Chapa Brunet, T.: Las esfinges en la plástica griega, Trabajos de Prehistoria, 1980 37, str. 309-344 
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Fakt, že Massaliá byla považována za původce nových osídlení na poloostrově, spojoval 

ibérské sochařství s iónským uměním Malé Asie. 

Badatel García y Bellido124 pak přišel s modelem, díky němuž šla jasněji definovat a 

pochopit koloniální přítomnost a její důsledky v rozvoji sochařství. Řekové, usazení na 

pobřeží, měli obývat malá emporia, v nichž by se opakovaly charakteristiky jejich 

domoviny. Dalo se tedy očekávat, že v těchto místech budou existovat sochy v řeckém 

stylu jak ve svatyních, tak na hřbitovech.  Strabónův text (IV,1,3) vypráví o tom, jak 

Fókajští s sebou přivezli z Efesu podobiznu Artemidy, které, když se usadili v Massalii, 

vybudovali svatyni. Založení města by tedy bylo spojeno s přítomností dovezené 

kultovní sochy, takže se různé módy a styly dostaly velmi daleko od místa svého 

původu. 

Jakmile byly ustanoveny obchodní proudy a stabilní kolonie, příchod umělců a 

řemeslníků prostřednictvím těchto přístavů a existence monumentů určitého významu 

přilákaly domorodé obyvatelstvo, které převzalo stávající modely na své vlastní území. 

Sfingy nalezené v Agostu by byly dobrým příkladem tohoto procesu imitace, neboť 

jejich přiblížení řeckým vzorům je nepochybné. Nicméně použití vápence místo 

mramoru a jisté formální odlišnosti vzhledem k původním předlohám odhalují jejich 

místní původ 

Několik problémů ztěžovalo bezvýhradné přijetí těchto teorií. Zaprvé fakt, že se 

zakládaly na negativních důkazech. Až dodnes nebylo na pobřeží Valencie, Alicante či 

Murcie nalezeno žádné osídlení, které by přímo předvádělo řecké vzory ibérským 

komunitám. Nedávno odhalená naleziště jako La Picola (Santa Pola) vykazují více 

místních než koloniálních vlastností. A pokud se jedná o koloniální typ osídlení, jako 

naleziště v La Fonetě (Guardamar del Segura), bylo jednoznačně identifikováno jako 

foinické a ne řecké. Z toho lze vyvodit, že předpokládané opravdu řecké sochy také 

nebyly objeveny, proto máme k dispozici pouze ty, co vyrobili samotní Ibérové.  

 

124 Jedná se o práci Arte Ibérico en Espana, vydanou roku 1980 v Madridu 
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Podle badatelky Chapa Brunet souvisí druhý problém s časovým určením ibérských 

soch vzhledem k jejich předpokládaným předlohám. Jejich objevení v původních 

kontextech je tak výjimečné, že se je obvykle snažíme datovat pomocí srovnání 

s řeckými sochami, k nimž se nejvíce stylisticky přibližují. Výsledkem je, že téměř vždy 

jsou ty řecké mnohem starší, než jak by se dalo očekávat u ibérských exemplářů. Díla 

jako Koré z Alicante či sfingy z Agostu (viz přílohy č. 4, 5 a 6) by se měla zařadit 

nejpozději do 6. století př. n. l. a zřídkakdy lze nalézt nějaký ibérský kontext, který by 

dokázal potvrdit tvorbu takových soch v tomto časovém období. Situace měla být 

zachráněna pomocí hlediska rozšíření: ačkoli kopírované originály jsou staré, 

vzdálenost od Pyrenejského poloostrova a primitivní charakter ibérských společností by 

vysvětlovaly zpoždění v adaptaci předloh. 

Časem se k problémům s pojetím řeckého umění jako výhradního stimulu k rozvoji 

ibérského sochařství připojil třetí prvek. Rozvoj vykopávek v domnívané oblasti 

Tartéssu a foinických osídlení na Ibérském poloostrově odhalil, do jaké míry byl vliv 

procesu osídlování hluboký a zřetelně určil charakter ibérského obyvatelstva. Tento 

dopad je třeba rozšířit i na kamenosochařské projevy, neboť již existují četné důkazy 

tohoto druhu, které mají vlastnosti striktně orientální a ne řecké. 

Ibérové tedy pro své sochy čerpali inspiraci z různých zdrojů, jak z foinických, tak 

z řeckých, avšak vždy dominovaly ibérské preference. Výsledkem je proto originální 

produkce, která ke svému obrazu přizpůsobuje dostupné modely. V žádném případě 

tedy nemůžeme hovořit o procesu napodobování. Je proto třeba provést složitější 

reformulaci, která by umožnila správně analyzovat vnější zápůjčky, které se mohou ve 

vyobrazeních odrážet. K tomu lze dospět pouze důkladným studiem samotných soch a 

kulturního kontextu, na jehož základě vzniklo toto umění jako výraz ideologie. 

 

11.1. Studium sochařství 

 

Vybraná díla umožňují přistoupit ke studiu řecké inspirace v ibérském sochařství. 

Některé z nich, jako již zmíněné sochy z Agostu, byly dávány za příklad tohoto vztahu. 

Je zřejmé, že přítomnost sfingy odhaluje přijetí nejen formálních vzorů pocházejících 

z řeckého světa, ale také původní myšlenky, v tomto případě jde o existenci okřídlených 
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bytostí se lvím tělem a ženskou hlavou. Jeden exemplář nalezený v Elche, který na 

zádech nese lidskou postavu, poukazuje na funkci těchto monster: chránit hrob a 

bezpečně přenést zesnulé na onen svět. Tereza Chapa Brunet ve své práci vysvětluje, že 

zobrazení není pouze dekorativní. Je výrazem poselství, kterému komunita rozumí a 

obdivuje ho, neboť figura je výtvorem specializovaného umělce a plodem dlouhého a 

nákladného výrobního procesu. 

Ke své práci musel mít sochař k dispozici model – obrázek, terakotovou sošku či 

kamennou miniaturu, která by mu umožnila zachovat poměry i ve velkých rozměrech. 

V případě sfingy z muzea v St. Germain-en-Laye (příloha č. 6) se neodvážil – na rozdíl 

od jiného exempláře z Agostu uchovaného v Národním archeologickém muzeu 

v Madridu (příloha č. 5) – předpisově kopírovat řecký druh se zvednutými a na konci 

stočenými křídly. Ačkoli se jedná o postavu s kulatou siluetou, vyobrazení je pojato tak, 

aby se na něj dívalo zleva, kam také otáčí hlavu. Velikost křídla, mnohem 

propracovanějšího z této strany, také odhaluje upřednostňovaný úhel pohledu. Tato 

poloha označuje statický postoj, nepříhodný pro zvíře, které je spojené s okamžitou 

cestou. 

Silné prameny vlasů, které spadají po stranách hlavy, jsou typickým účesem. Avšak u 

řeckého modelu se rozprostírají i na zadní části hlavy. Zdá se, že sochař zde vzal za vzor 

dlouhé lokny mladých ibérských žen, v případě sfingy je znásobil a doplnil je 

nápadným diadémem, typickým pro účesy těchto fantaskních bytostí.  

Tyto a další rysy odhalují originalitu umělce, který se samostatně rozhoduje a 

pozměňuje kanonické modely podle vkusu svého i svých zákazníků. Protože nám chybí 

kontext, předpokládáme, že měla také pohřební účel dle podobnosti s řeckými sfingami, 

které se nacházely na vysokých stélách nad hroby. Díky nálezu architektonických 

zbytků těchto pilířů/stél v dalších ibérských nekropolích se tato interpretace zdá velmi 

pravděpodobná.  

Kromě sfing existovaly i jim podobné sirény, avšak s tělem ptáka. V případě sirény z El 

Monastilu není tato klasifikace jistá, neboť hladké peří okolo krku nechává otevřenou 

možnost, že se jednalo o ptáka a ne o smíšenou bytost. Všeobecně se způsob 

zobrazování peří jasně podobá sfingám z Agostu a jistě lze spojovat dílny, které 

vyrobily obě díla, což vzhledem ke vzájemné vzdálenosti obou nálezů není nijak 

zarážející. Sirény a draví ptáci byli také spojeni se světem smrti, avšak v druhém 
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případě mohli být také symbolem nějakého božstva, jako byla např. sova pro Athénu. 

V rámci těchto fantastických zobrazení se setkáváme s gryfem z Cabezo Lucero. Tato 

smíšená bytost postrádá lidský prvek jako u sfing a sirén. Nejčastěji je zobrazen s tělem 

okřídleného lva a hlavou a především zobákem dravého ptáka. Typický je pro něj ve 

starověku také „účes“ z vlnitých pramenů a u pozdějších exemplářů hřebínek na hlavě a 

zadní části krku. Tento gryf je zástupcem druhého typu. Jako prvek originality ibérský 

sochař přidal do ptačího zobáku zuby, což posiluje jeho spodobnění se lvem. Jako 

několik dalších kusů z tohoto naleziště byl gryf nalezený rozbitý a znovu složený, takže 

neznáme původní kontext, pro který byl vyroben.(viz příloha č. 7) 

Gryfové jsou mocní predátoři, obyvatelé mýtických krajin ať už na zemi nebo na onom 

světě. Jako často v případě vlka jsou tato fantastická zvířata obávanými soupeři, která 

mohou přemoci pouze hrdinové. Jakmile jsou poraženi, stávají se nemilosrdnými 

ochránci těchto osob a skupiny, které reprezentují. Známe ibérské monumenty, např. 

Porcuna (Jaén), na nichž je zobrazen moment strašlivého boje, ale také jiné, kde už se 

gryfové objevují jako druhotné bytosti a ochránci. Ale i v těchto případech působí 

výhružně, v souladu s jejich divokou povahou. 

Název, pod nímž je známa „Koré z Alicante“ odhaluje, jak moc bylo toto dílo 

považováno za jasný důkaz vlivu řeckého umění. Tento pojem se používá u mnoha 

ženských soch, které byly přinášeny do řeckých svatyní jako obětiny. Diadém a zvlněné 

prameny vlasů okolo obličeje se podobají samským a lakónským vzorům, ale různé 

originální prvky – rozdílná výška uší, absence loken na zadní části krku, použití 

vápence a ne mramoru – nenechávají pochybnosti o tom, že šlo o lokální výrobu. 

Charakteristiky analyzovaných děl nás vracejí k původní otázce: jak je možné, že byly 

přijaty rysy pocházející z řeckých vzorů, aniž by existovaly dovezené sochy či řecké 

lokální dílny? 

Samozřejmě případ Pyrenejského poloostrova je matoucí pro studium předřímského 

umění. Pokud přijmeme existenci výpůjček ze středomořského světa a konkrétně 

z řeckého sochařství, vzniká situace, která by se podle tradičních parametrů výzkumu 

mohla zdát jako rozporuplná. Na místech, kde Řekové založili stálé enklávy, jako 

v případě Emporia, místní obyvatelstvo sochařství na svých monumentech nepoužívalo. 

Avšak na vzdálených územích, kde řecké osady nejsou zdokumentovány a jejich 

přítomnost je patrná pouze prostřednictvím obchodu se zbožím, se projevy sochařství 
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nalézají hojně a na některých z nich je vidět jasný vliv řeckého umění. Místní 

společnosti vybraly, která zobrazení odpovídají jejich vlastnímu světu víry a symbolů, a 

je jasné, že ty nebyly uspořádány podle řeckých vzorů. Na rozdíl od etruského 

zobrazení božstva, které lze srovnávat ve značné míře s olympským pantheonem, ibérští 

bohové zůstávají zatím v anonymitě a nezdá se, že by jejich ikonografické zobrazení 

bylo běžné. Je proto nutné odhalit klíče k ibérskému sochařství v jejich vlastních 

kontextech. Nelze však přehlížet jejich schopnost formální otevřenosti k ostatním 

středomořským modelům. 

Aniž bychom mohli vyloučit existenci řeckých čtvrtí či enkláv v pobřežních ibérských 

osadách – přestože o tom zatím nemáme jasný důkaz – víme, že ibérská aristokracie si 

řecké výrobky a zvyky velmi cenila a že jejich politická a ekonomická struktura 

napomohla rozvoji obchodních sítí se zbytkem Středomoří. Těmito především 

námořními cestami se převáželo nejen zboží, ale také lidé a mezi nimi umělci a 

specializovaní řemeslníci tvořili významnou skupinu. Politická situace ve východním 

Středomoří, velmi nestabilní kvůli asyrské a poté perské expanzi, mimo jiné vyvolala 

emigraci východních a řeckých odborníků, kteří hledali nové místo k životu v různých 

částech středního a pravděpodobně i západního Středomoří. 

Díky svým schopnostem si vysloužili uznání místních skupin a dokonce samotné 

koloniální osady zvaly určité skupiny emigrantů, aby se u nich usadili a rozšířili tak své 

aktivity. Připomeňme v tomto smyslu známý Hérodotův text (I, 163 – 164), v němž 

Arganthónios, král Tartéssu, zve Fókajské, aby se usadili na jeho území. A i když 

nepřijímají, pomáhá jim se stavbou hradby, která měla chránit město jejich původu před 

perským tlakem. Nález elektronové mince z první poloviny 6. stol. př. n. l., zdobené 

hlavou gryfa a tuleněm, v Alcalá del Río (Sevilla), dokazuje, že Pyrenejský poloostrov 

byl pro východní Středomoří významným trhem a jeho pobřeží bylo linií, na níž se 

nacházely důležité přístavy, v nichž museli koexistovat místní obyvatelé s Foiníčany, a 

ačkoliv je to hůř zdokumentováno, také s Řeky. 

 

11.2. Kontext archeologie, epigrafických a dalších objevů 

Je však složité pochopit velmi významný prvek tohoto vztahu, kterým je existence 

řecko-ibérského písma, které vzniklo v oblasti Alicante a na severu Murcie. Spočívá 
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v používání znaků řecké abecedy iónského typu pro zápis ibérštiny. Použití olova jako 

nosiče a způsob zápisu jsou také příznakem řecké výpůjčky. Jak poukazuje J. De Hoz 

125, přijetí abecedy jako formy písemného vyjádření pro jiný jazyk vyžaduje existenci 

bilingvních osob a její rozšíření, jak časové, tak geografické, značí, že tato adaptace 

pokrývá důležité a relativně stálé potřeby. Je tedy třeba přijmout vztahy určitého druhu 

mezi Ibéry z těchto oblastí a obchodníky iónského původu, jejichž hmotná stopa 

v ibérských osadách dosud nebyla identifikována, ačkoli bezpochyby musela existovat. 

(podrobněji se tímto tématem budeme zabývat v kapitole 12) 

Ibérská nekropole Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante), která se nachází u 

ústí řeky Segura, (odkud rovněž pochází gryf, o kterém jsme hovořili v předchozí 

kapitole) poskytla několik indicií o těchto kontaktech. V hrobě č. 57 byl nalezen řecký 

pohár s nápisem v iónské abecedě a ještě jeden v ibérské, který byl interpretován jako 

jméno. Stejná asociace se objevuje u znaků vyrytých na pohárech v Illeta dels Banyets 

v El Campellu, kde spolu existují nápisy řecké, řecko-ibérské a kartáginské, čímž 

dokazují obchodní zaměření této enklávy. Přítomnost řecko-ibérské abecedy nás 

ujišťuje o existenci přímých vazeb mezi iónským světem – pravděpodobně přes 

Massalii a Emporion – a ibérským světem. 

Další důkaz toho, že fókajská ekonomika zastávala významnou roli na Pyrenejském 

poloostrově, přináší soubor vah, nalezených ve foinickém nalezišti v El Villaru 

v Málaze. Jeho typ je foinický, ale metrologie odpovídá fókajským mírám. M.P. García-

Bellido dochází k závěru, 126 že Foiníčané kalibrovali zboží – v tomto případě určitě 

zlato nebo stříbro – podle požadavků cílového trhu, což byl v tomto případě fókajský. 

To vše nás opět přivádí do Emporia, které je jedinou známou kolonií tohoto původu na 

Pyrenejském poloostrově. (viz kapitola 8.1.) 

Chybí nám nicméně materiální důkaz této přítomnosti. Pokud někteří autoři, jako 

Domínguez Monedero 127 myslí, že přítomnost řeckých dílen či umělců je nutná 

______________________________________________________________________ 

125 Kolektiv autorů, De Hoz Bravo, J. (2009, str. 31-40) 

126 García Bellido García de Diego, M.P. (2002, str. 185-186) 

127 Domínguez Monedero, A. (1996, str. 68) 
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k rozvoji ibérského sochařství, je faktem, že se nikdy nenašlo dílo, na kterém by se dala 

bez pochybností poznat ruka cizího sochaře. Také nemáme zprávy o určitých ryteckých 

nástrojích, které se běžně používaly v Řecku od 6. stol. př. n. l. jako např. rydlo.128 

Téměř všechny známé ibérské sochy odhalují, že jejich užití odpovídá lokálním 

potřebám a že sochaři, mezi nimiž mohli být mistři z jiných území, znali středomořské 

vzory a přizpůsobovali si je svému vkusu a potřebám. V každém případě nejsou 

shledány prvky mechanického kopírování, čistě formálního, ani nelze obhájit, že témata, 

v nichž se inspirovali, zachovala svůj původní význam. Dokonce čistě dekorativní 

zobrazení, jako rostlinné motivy, mají v ibérské ikonografii hluboký symbolický 

význam v rámci ideologických systémů na poloostrově. 129 

Dalo by se hodně pokročit ve zhodnocení řeckého vlivu, pokud by se detailně studovaly 

systémy práce ibérských sochařů, a šlo by tak zhodnotit blízkost či vzdálenost obou 

technik. Koncepce děl, použití nástrojů, existence miniaturních předloh z kamene, jílu, 

sešity se zápisky, atd., by daly důležité klíče k identifikaci osobností místních umělců 

ve vztahu k cizím technikám.   

V současnosti se zatím nepodařilo najít na ibérském území žádnou dílnu, na rozdíl od 

toho, co se děje v Řecku. Ani na místech, kde byly nalezeny sochy, se nepodařilo najít 

pravděpodobné místo, kde byly sochy definitivně upraveny a připraveny pro své 

monumenty. Naše představa tvůrčího procesu je proto velmi omezená. Nalezení 

možných kamenolomů v oblasti El Ferriol, kde se získával kámen pro některé sochy 

z Elche 130 přineslo nové poznatky do dlouhé řady činností, které vedou k vytvoření 

sochařského díla. 

Abychom získali hodnotné odpovědi, je třeba klást vhodné otázky, je třeba důvěřovat 

tomu, že vykopávky v nejbližší budoucnosti budou počítat se všemi otazníky, které nad 

vztahem mezi ibérským a řeckým sochařstvím a ibérskými a řeckými vztahy visí už 

více než století. Není pochyb o tom, že správně orientovaný výzkum spíše dříve než 

později poskytne nové údaje, které výrazně oživí tyto otázky. 

_____________________________________________________________________________________ 

128 Chapa Brunet, T. (in Huellas griegas en la Contestánia Ibérica, 2009, str. 84) 

129 Chapa Brunet, T. (in Huellas griegas en la Contestánia Ibérica, 2009, str. 84) 

130  Gagnaison C. et alii (2007, str. 145-150)  
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12.       Epigrafická svědectví 

12.1.        Ibérština 

Jazyk, který nazýváme ibérštinou je jedním z paleohispánských jazyků a v období, kdy 

je nejlépe zdokumentovaný, tedy v 2. až 1. stol. př. n. l., je rozšířen na rozlehlém území 

od dnešní horní Andalusie až po francouzský Languedoc a ze středomořského pobřeží 

proniká hluboko do vnitrozemí údolími některých řek, především údolím Ebra až k dn. 

Zaragoze. 

Ohledně původu ibérštiny existuje několik hypotéz. Starší badatelé, kteří se domnívali, 

že ibérská kultura pochází se severu Afriky, spojují ibérský jazyk s jazyky 

berberskými.131 Dnešní badatelé se většinou shodují na tom, že se jedná o jazyk 

izolovaný, 132 ovšem někteří upozořňují na to, že existují jisté podobnosti s jazykem 

baskickým a tuto teorii dále rozvíjejí. 133   

Javier De Hoz považuje ibérštinu za původní jazyk ibérských Kontestánů, kteří byli pro 

místní obyvatele zprostředkovateli obchodu s Řeky a podle jeho závěrů se tento jazyk 

přeměnil v linguu francu místních obchodníků. 134  

V tuto chvíli víme, že je  ibérský jazyk zastoupen velkým počtem nápisů, cca dvěma 

tisíci, z nichž první pocházejí z konce 5. století př. n. l. a poslední z počátku 1. stol. n. l. 

Ibérské nápisy jsou zapsány třemi různými písmy. Řecko-ibérským a jižním, která jsou 

zastoupena jen omezeným počtem, a východoibérským (levantským) písmem, v němž 

je většina textů, přibližně 1 900. Jižní a levantské písmo spolu geneticky souvisejí a jsou 

součástí skupiny písem vlastních Pyrenejskému poloostrovu, která pravděpodobně 

vznikla z foinického písma v západní Andalusii. Písmo je typické tím, že není ani 

alfabetické ani sylabické, nýbrž je směsí obou systémů. 

 

131 Tovar, A. (1949, str. 12-16) 

132 Correa, J.A. (1994, str. 263-287),  

133 Ballester, X. (2001, str. 21-33) 

134 De Hoz, J. (1993, str. 351-396) 
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12.2.         Řecko-ibérské písmo 

 

Takzvané řecko-ibérské písmo je pouze zjednodušenou verzí iónské abecedy běžné v té 

době. Badatel J. De Hoz 135, který se touto problematikou podrobně léta zabývá na 

universitě Complutense v Madridu, podotýká, že stále existují pochybnosti o tom, že 

vzniklo na konci 5. století a že se geograficky omezovalo v podstatě na kulturně 

homogenní území, které se rozkládalo na území současné provincie Alicante a části 

Murcie, tzv. Kontestánie, kde však koexistovalo s jižním písmem a ibérským 

levantským písmem. 

 

______________________________________________________________________ 

 

135 Kapitoly věnované řecko-ibérskému písmu a řecko-ibérské epigrafice jsou parafrází výkladu badatele 

Javiera De Hoz. Čerpali jsme z následujících publikací: 

De Hoz Bravo, J.: Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la Península Ibérica. in Unidad y 

Pluralidad en el mundo antiguo, Madrid, 1983, str. 351-396 

De Hoz Bravo, J.: La escritura greco-ibérica. Studia Palaeohispanica. Veleia, 2-3, 1985-86, str. 285-298 

De Hoz Bravo, J.: Ensayo sobre la epigrafía griega de la Península Ibérica. Madrid, 2008 

De Hoz  Bravo J.: The Greek Man in the Iberian Street. Non-colonial Greek Identity in Spain and 

Southern France, in Greek identity in the Western Mediterranean. Papers in honour of Brian Shefton, 

Boston, 2004, str. 431-437 
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Řecko-ibérské písmo je alfabetickým systémem složeným ze 16 znaků (grafémů), 

psaných zleva doprava, a interpunkčního znaménka. Grafémy odpovídají, v souladu 

s jejich hodnotou v řečtině, pěti vokálům, pěti okluzívám, jedné staré afrikátě, jejíž 

výslovnost v době, kdy došlo k adaptaci, je diskutabilní, a čtyřem souhláskám, z nichž 

jeden grafém se rozdvojil přidáním diakritického znaménka 

a e i o u ´ 

b t d k g 

n l r r s s. 

Proces adaptace proběhl v souladu s procesy dobře známými v historii písma. Nejdříve 

byly přejaty všechny znaky, které představovaly fonémy výchozího jazyka společné 

s jazykem cílovým. Vypuštěny byly všechny ty, co neměly ekvivalent, a v případě, kdy 

nestačil pouhý přenos, byly provedeny drobné změny. První případ platí pro a, i, u, b, t, 

d, k, g, n, l, r a znak, který přepisujeme pomocí s, tedy iónské s (sigma). Byly 

eliminovány řecké grafémy odpovídající p, ph, th, kh, m, o  a všechny, které byly 

kombinací zvuků, tedy dz, ks a ps. U otevřených samohlásek /e/ a /o/ měla iónská 

abeceda k dispozici rozdílné znaky pro označení krátké a dlouhé. Je zajímavé, že pro /e/ 

byl zvolen znak dlouhé samohlásky a pro /o/ znak krátké. Nakonec byl vytvořen druhý 

znak pro vibrantu <r>, čímž byl odlišen od znaku přejatého z řečtiny pomocí 

diakritického znaménka. Dále se používal znak, který konvenčně přepisujeme jako s a 

který možná už nebyl používán v iónštině jako grafém v pravém slova smyslu. Je 

známý pod názvem sampi, který vznikl o několik století později. Dále však byl součástí 

abecedy, stejně jako v dnešní době, díky své funkci číselného znaku a pravděpodobně se 

nazýval tsi. 

Pokud porovnáme tento systém s levantským ibérským písmem a pokud samozřejmě 

neexistují nedoložené řecko-ibérské grafémy, je třeba vyzdvihnout značnou shodu, 

kterou lze pozorovat ve fonetickém inventáři obou jazyků. Pouze je třeba poukázat na 

rozdíl v dentálních a velárních okluzívách, které ibérské levantské písmo nezná 

v obecné variantě, avšak v jedné regionální ano. Naopak jsou v tomto písmu znaky 

nazální nebo spojené s nazálami, jež postrádají ekvivalent v písmu řecko-ibérském. Na 

druhou stranu plně alfabetické řecko-ibérské písmo dovoluje záznam implozivních 

okluzív a nastoluje tedy problém, jak se řešil tento zápis v obou variantách 
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paleohispánského písma, používaných pro přepis ibérštiny, v nichž sylabické znaky 

v tomto případě vylučovaly přímý přepis. 

 

12.3.     Řecko-ibérská epigrafika 

 

V současnosti máme k dispozici pět olověných destiček s nápisy136, které pocházejí 

z La Serreta de Alcoy, a další tři z jiných míst. Navíc v nalezišti El Campello bylo 

nalezeno patnáct nápisů na attické černofigurové keramice, k nimž je třeba přičíst další 

čtyři z jiných oblastí. 

U některých dochovaných textů lze v jistých mezích určit datum, buď díky 

archeologickému kontextu, nebo díky jeho nosiči. Kontext naznačuje 4. století jako 

datum vzniku olověné destičky z El Cigarraleja a většina nápisů vyrytých na attické 

černofigurové keramice pochází z tohoto století, přesněji z let 380 až 325 př. n. l. Do 

konce 5. stol. by mohl spadat nápis G.9.8 a s větší jistotou i G.9.13 137. Nápis 

z Benilloby (G.3.1) nejspíš spadá až do 3. stol.; ten z Baradellos (G.4.1) se nachází na 

ibérské keramice a datum jeho vzniku je nejasné. Je patrné, že neexistuje téměř žádný 

řecko-ibérský text starší než z 5. stol., nicméně nemůžeme z toho odvodit, že datum 

prvních dochovaných nápisů je také datem vzniku písma. Jsme proto závislí na jeho 

vnitřní analýze ve vlastním historickém kontextu, abychom mohli určit jeho vznik. 

Jako předloha řecko-ibérskému písmu sloužila iónská abeceda. Z historických údajů 

vyplývá, že konkrétně ji budeme muset hledat v paleografické variantě používané ve 

Fókaji, která je nám však bohužel prakticky neznámá. Nicméně existuje dobrý 

epigrafický následník na Samu, o němž víme, že měl z různých důvodů velmi blízko 

k Fókaji. 

 

136 Průměrná velikost destiček je 18x5 cm 

137 Souborné vydání nápisů je z roku 1991, v práci J. Velaze Léxico de Inscripciones Ibéricas 1976-1989 
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Abeceda používaná na Samu ve skutečnosti skýtá dobrou předlohu pro tvary řecko-

ibérských znaků, avšak na nápisech datovaných do první poloviny 5. století. 

Pokud to shrneme, domníváme se, že musíme připustit, že nejpravděpodobnější období 

vzniku řecko-ibérského písma nemůže být o mnoho později než ve druhé čtvrtině 5. 

století, nanejvýš ve třetí, a každopádně dříve než nejstarší dochované řecko-ibérské 

nápisy. 

Na druhé straně se od užívání řecko-ibérského písma upouští mnohem dříve, než zmizí 

stopy ibérského jazyka v této oblasti. Neexistuje jediný případ řecko-ibérského písma, 

jehož datum vzniku by nebylo s jistotu starší než konec 3. století. Během tohoto století 

Kontestánové přestali používat nejen toto, ale i jižní písmo. 

Je těžké určit, jak a proč došlo k nahrazení řecko-ibérského i jižního písma písmem 

levantským, ale je to fakt a nemůže být způsoben pouze technickými důvody. Musí být 

spojen se změnami významu komunit, které původně jednotlivá písma používaly. 

K tomuto problému lze přistupovat pouze v obecnějším rámci vývoje písma v kontextu 

ibérské společnosti. 

 

12.3.1. Řecko-ibérské nápisy  

 

Na Ibérském poloostrově jsou nápisy doložené ve všech třech písmech používaných 

Ibéry: v řecko-ibérském, ibérském levantském a jižním. 

Hojně se vyskytují nápisy označující vlastníka cenných keramických předmětů, i když 

v některých případech by se mohlo jednat o obchodní značky ve stylu řeckých nebo 

punských obchodních značek. Malované nápisy na keramice, jak ornamentální texty, 

tak praktické záznamy, jsou evidentně v předřímských dobách ještě vzácné. Zřetelněji 

nás vedou do obchodního světa některé nápisy na amforách a nápisy a pečetě na 

keramických sudech, s nimiž lze do jisté míry spojovat obchodní nápisy původem 

z oblasti Languedoc.  
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Pokud jde o funkci řecko-ibérského písma a druhy dokumentů, jež v něm byly napsány, 

je třeba upozornit, že řecko-ibérská svědectví, která nyní máme k dispozici, vykazují 

v porovnání s jinými paleohispánskými nápisy určité zvláštnosti. Jak jsme viděli, jedná 

se výhradně o nápisy na keramice a olověných destičkách. V současnosti neexistují 

nápisy na kamenech ani kovových předmětech v řecko-ibérském písmu, a dokonce 

nápisy na keramice mají svá charakteristická omezení. Jedná se o krátké nápisy, často se 

v nich objevují zkratky a soustřeďují se do několika málo nalezišť, z nichž v jednom se 

však nachází v množství, které je samo o sobě významné.138   

Řecko-ibérské nápisy byly totiž nalezeny dosti izolovaně. Po jednom byly objeveny 

v nalezištích Benilloba, Els Baradells, El Puig de Alcoz a Coimbra del Barranco Ancho. 

Avšak patnáct exemplářů bylo nalezeno v El Campello. Toto množství je natolik 

významné, že jej nelze  vysvětlit pouze pravidelnými vykopávkami (ty probíhaly rovněž 

v ostatních nalezištích). Javier De Hoz zde souhlasí s E. Llobregatem 139, který se 

domnívá, že se v této oblasti nacházela řecká osada, jakýsi druh emporia s trhem. 

Z pohledu epigrafiky to odpovídá množství nalezených obchodních nápisů ve 

zmíněném  řecko-ibérském písmu, ale i v písmu iónském a kartáginském. 

Dále jde o umístění na nosiči, kterým je obecně keramika z dovozu. Vzhledem 

k rozmanitějším nápisům nalezeným v levantském písmu se odlišuje koherencí, jež má 

dle názoru J. Hoze svůj smysl. V podstatě se jedná o soukromé nápisy, dokonce osobní 

povahy, (mezi něž však nepatří nápisy na náhrobních kamenech, běžné v téměř všech 

epigrafikách starověkého Středomoří). 

Významná je obecná tendence, kterou v řecko-ibérských nápisech jasně sledujeme a 

která z nich činí do určité míry nejautentičtější zástupce ibérských nápisů 

z předřímského období. 

______________________________________________________________________ 

138 Jedná se o zmíněné naleziště v El Campello 

139 Llobregat, E., (1993, str. 421-428) 
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Ze své povahy je písmo prvořadým kulturním prvkem. Jak jsme již zdůraznili 

v předcházející kapitole, proces přijetí abecedy jako formy písemného vyjádření pro 

jiný jazyk vyžaduje existenci bilingvních osob a její rozšíření, jak časové, tak 

geografické, značí, že tato adaptace pokrývá důležité a relativně stálé potřeby. Je tedy 

třeba přijmout vztahy určitého druhu mezi Ibéry z těchto oblastí a obchodníky iónského 

původu, jejichž hmotná stopa v ibérských osadách dosud nebyla identifikována, ačkoli 

bezpochyby musela existovat. V každém případě intenzivní obchodní kontakty jsou 

ideální živnou půdou pro to, aby písmo mohlo vzniknout. 

  

13.    Další řecké osady na Ibérském poloostrově 

 

V této kapitole bychom se rádi vrátili k dalším místům, která dle tradice založili Řekové 

na Ibérském poloostrově. 

Strabónův text (III, 4,6) se pro mnohé badatele stal výchozím bodem pro studium řecké 

přítomnosti na Ibérském poloostrově.140 Hémeroskopeion, osada, kterou zmiňuje 

Strabón, se objevuje také u dalších autorů. Bylo založené Fókajskými (Stefanos 

Byzantský) či Massalijskými (Strabón, III, 4, 6). Hémeroskopeion nalezneme také u 

Aviena (verš 476) a dalších. V rámci identifikace této osady je nejvýraznější teorie, 

která situuje Hémeroskopeion do okolí Denie, kde impozantní masiv Montgó mohl 

sloužit jako strážnice, na níž název odkazuje. S těmito údaji se spojitost mezi osadou 

Hémeroskopeion („denní strážnicí“) a Denií zdála zřejmá. 141 Dodnes však archeologie 

neposkytla dostatečné vysvětlení. V okolí Denie byly sice nalezeny rozvaliny 

opevněného sídla (Alt de Benimaquia) datovaného do období mezi koncem 7. a 

začátkem 6. století, jehož obyvatelstvo se věnovalo produkci vína, ale tento nález 

vypovídá pouze o významném ekonomickém a sociálním rozvoji oblasti. 

______________________________________________________________________ 

140 Rouillard, P. (1991, str. 281-306)  

141 Martín, G. (1968, str. 3-59) 
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Nedávno Fernández Nieto opět uchopil umístění této osady v okolí Denie 142 , ale na 

základě nové teorie. Podle ní se Hémeroskopeion vztahuje ke strážní věži, určené – a 

zde je ta novinka – ke sledování pohybu tuňáků kvůli lepším možnostem lovu a dalšího 

využití. Jednalo by se tedy buď o místní strážnici, později možná semitskou, kde se 

vyskytovali i Řekové, či o řeckou osadu. Podle Fernándeze Nieta odborníci z Massalie 

vedli smíšený podnik s místními obyvateli či Puny pod záštitou Artemidy z Efesu, 

bohyně spojené s rybolovem. Okolo faktorie by tak nejspíš vyrostla osada lidí různých 

národností. Ovšem nelze však pravděpodobně mluvit o kolonii jako takové, na způsob 

Emporia. 

Model tohoto typu podle Fernándeze Nieta musel existovat po celém pobřeží, a proto 

pokusy identifikovat massalijské osady s městy jako takovými neuspěly. Víme od 

Strabóna, že osady byly tři, ačkoliv zmiňuje pouze Hémeroskopeion. Další dvě lze 

odvodit z jiných svědectví: Diodóros Sicilský uvádí (XXV, 10, 3), že kartáginský 

generál Hamilkar založil město Akrá Leuké („Bílý útes“). Toto město muselo nést 

punský název, z něhož nám Diodóros zprostředkoval jeho řeckou verzi, protože jeho 

jazykem byla řečtina. Je to podobný případ jako Kart Hadašt, který řecké prameny 

uvádějí jako Nea Karchedón a latinské prameny jako Karthago Nova. 143 

Akrá Leuké byla tedy pravděpodobně punskou osadou známou pod svým řeckým 

jménem. Existovaly také snahy ji identifikovat  s osadou Castrum Album 144, uváděnou 

Titem Liviem (XXIV, 41).  

Ztotožnění s městem Alicante, hlavním jménem mezi zvažovanými, se zakládalo 

především na „bílé“ barvě hory Benacantil (při pohledu z moře v určitou denní dobu), 

název by však mohl odpovídat jakémukoli jinému pobřežnímu útesu od Pyrenejí po 

Andalusii. 145 

______________________________________________________________________ 

142 Fernández Nieto, F.J. (2002, str. 231-255)  

143 Abad Casal, L. a Abascal, J.M. (1991, str. 13-24) 

144 Moscatti, S. (1975, str. 187) 

145 Abad Casal, L. a Abascal, J.M. (1991, str.150-154, str. 179-189) 
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Snaha dokázat, že tato osada založená Puny byla řeckou kolonií, zaměstnávala 

alincantské badatele především v první polovině 20. stol. Dnes však tuto teorii 

pravděpodobně můžeme vyloučit. Po vykopávkách a restaurátorských pracích 

v nalezišti  Tossal de Manises se začala oceňovat věrohodnost Diodórovy zmínky, 

neboť město, či alespoň odkrytá část, se stále více jeví jako punská osada a nemá nic 

společného s řeckou osadou. 146 

Další osadou by mohla být dle pramenů i badatelů Alónis. Stefanos Byzantský mluví o 

„osadě Alónis, ostrovu a městu patřícímu k Massalii podle Artemidóra“, 147 Další dva 

prameny, ačkoliv mnohem pozdější, přinášejí jiné verze tohoto názvu. Pomponius Mela 

mluví o Alonae (II, 93) a Ptolemaios o Alonai (II, 6, 14). 

Pokud bychom měli brát v úvahu první zmínku, museli bychom hledat ostrov. Proto se 

uvažovalo o Benidormu, který je velmi blízko pobřeží, nebo by to také mohl být 

ostrůvek Illeta del Campello, který byl ve starověku poloostrovem. Také se uvažovalo o 

Los Nietos. Ovšem archeologie tyto teorie nepotvrdila. V roce 1990 byly zahájeny 

vykopávky zvláštního opevněného sídliště známého jako La Picola v Santa Pole 

(Alicante). Mělo malý čtyřúhelníkový půdorys (o straně cca 56 m) a vnitřně bylo 

organizované v souladu s řeckými pravidly. Především však disponovalo velmi 

komplexním systémem opevnění, složeným z hradeb s několika věžemi, náspem a 

zaplavitelným příkopem, jejichž jediné paralely se nacházejí v řeckém světě. Toto sídlo 

existovalo pouze jedno století, mezi lety 430 a 330 př. n. l. a bylo postaveno celé 

najednou. Pokud jde o současný stav výzkumu a neexistenci definitivních závěrů, nelze 

říci jistě, že se jedná o řecké opevnění, ale bezpochyby to dokazuje velmi významný 

řecký vliv. 148 

______________________________________________________________________ 

146 Kol. autorů – Abad Casal, L. (2009, str. 20-29) 

147 Domínguez Monedero, A. (1996, str. 71-3) 

148 Kol. autorů – Abad Casal, L. (2009, str. 20-29) 
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Také přetrvává pochybnost o tom, jestli je Alónis stejným městem, které je pak 

zmiňováno jako Alonae či Alonai, neboť podle toho pak bude třeba hledat jedno nebo 

více osídlení. 149  

Další osadou, o které se v této kapitole musíme zmínit, je Mainaké. Mainaké by podle 

písemných pramenů měla být řeckou osadou založenou z Massalie. Strabón (III, 4,2) a 

Avienus (verše 178-182 a 426-431) 150 ji situují do oblasti dn. Málagy. Pomponius Mela 

(II,94) pravděpodobně stejnou osadu pojmenovává Maenoba; Plinius Starší (III,8) 

Maenuba;  Mainoba se objevuje u Ptolomaia (II,4,7). 

Na základě písemných pramenů tedy mnozí badatelé považovali řeckou osadu Mainaké 

za historický fakt. 151 Německý badatel Schulten ji dokonce na základě archeologických 

vykopávek prováděných na jeho popud ve 20. a 30. letech 20. století situoval do oblasti 

Cerros del Penon y del Mar. 152 Později se uvažovalo o další možné lokalitě – při ústí 

řeky Vélez, dn. Guadalhorce, avšak tyto teorie byly vyvráceny již v 60. letech 20. 

století.  V nalezišti Cerros del Penon y del Mar byla objevena pouze foinická obchodní 

stanice, pravděpodobně malého významu. 153 

Většina moderních badatelů je k možnosti nalezení „řecké osady Mainaké“ v blízkosti 

dn. Málagy spíše skeptická.154 Ovšem nevylučují, že by mohla být objevena někde 

jinde.  

 

____________________________________________________________________________________________ 

149 Kol. autorů – Abad Casal, L. (2009, str. 27) 

150 Geografické převádění toponym nalezených v tomto pramenu bylo předmětem debat celé 20. století a 

stále nebylo nalezeno definitivní řešení. Je pravděpodobné, že se většina pasáží týká staré situace pobřeží, 

jehož topografie se velice liší od současnosti, kvůli četným změnám v tocích řek, procesu vysychání 

zaplavených oblastí a lagun, postupu a ústupu linie pobřeží atd.  

151 Moscatti, S. (1975, str. 185), García Bellido, A. (1948, str. 18 -) 

152 Schulten, A. (2006, str. 117 a další) 

153 Niemayer, H.G. (1980, str. 165-185) 

154 Niemayer, H.G. (1980, str. 182-5) 
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14.    Od vzestupu Řeků v Ibérii k jejich pádu. 4. – 1. st. př.n.l. 

 

V předchozích kapitolách jsme shrnuli to, co víme o dvou doložených řeckých osadách 

v Ibérii, Emporiu a Rhodé. Pro prvně jmenované je první polovina 4. století obdobím 

nepochybného rozkvětu, což dokazuje jeho významná urbanistická transformace, 

územní rozvoj, vlastní měna, atd. V Rhodé se tento rozkvět uskutečnil o něco později. 

Nyní se podívejme, na jakých základech stojí ekonomický rozvoj Emporia. 

 

14.1.   Obchod v Emporiu ve 4. st.př.n.l. 

 

Pokud už v 5. stol. byla intenzita řeckého obchodu s ibérským světem značná, ve 4. stol. 

dosahovala zásadní výše. Samozřejmě hovoříme o obchodu kvantifikovatelném na 

základě řecké keramiky (obzvláště attické) v nalezištích v Ibérii datovaných do 4. 

století. Nicméně existují náznaky, že obchod s řeckými produkty nebyl už výhradně 

v rukou řeckých obchodníků. Jak postupují výzkumy, zvýrazňuje se též úloha foinicko-

kartáginských obchodníků s těmito výrobky. 

Navíc se také ukazuje, že distribuce řeckých výrobků, která prakticky dosáhla každého 

koutu poloostrova, vděčí za málo činnosti Řeků či Foiníčanů, a spíše je připisována 

místním společnostem ve vnitrozemí Ibérie, které už v 5. stol. vytvořily síť obchodních 

cest. Důsledkem je objevení řecké keramiky v oblastech dosud nedotčených její 

přítomností, například na mnoha místech dnešní horní Andalusie či Extremadury.  
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Řekové už zřejmě neměli na rozšíření těchto produktů téměř žádný vliv 155. 

Lze prokázat, že existuje výběr dovezených předmětů domorodým obyvatelstvem, 

především v jihovýchodní a horní Andalusii, mezi nimiž jsou navíc zřetelné rozdíly. 

Zatímco na jihovýchodě upřednostňují černě glazovanou keramiku a džbán je 

nejoblíbenějším tvarem, v horní Andalusii upřednostňují červenofigurální keramiku a 

převažují zde zvoncové krátéry a poháry, následované černě glazovanými mísami. Do 

značné míry je tento výběr ovlivněn pohřebními rituály. Stejně tak určité attické dílny a 

malíři jsou mnohem více zastoupeni na Pyrenejském poloostrově, než na jakémkoli 

jiném místě ve Středomoří, což znamená, že obchodník dovážející attické výrobky do 

Ibérie má čím dál více na paměti místní vkus. 156 

V první polovině 4. stol. tedy Emporion soustřeďuje část obchodu s řeckými výrobky, 

který se týká Pyrenejského poloostrova, i když v konkurenci s jinými městy. Avšak od 

poloviny 4. století se situace měnila v celém západním Středomoří a to mělo zajisté vliv 

na následující vývoj místního obchodu. Máme zde na mysli zmiňovanou tzv. druhou 

římsko–kartáginskou dohodu a její vliv na řecký obchodní rozvoj v Ibérii  (Polybios, III, 

24, 3-12).  

 

155 Domínguez Monedero, A. (1996, str. 82-5) 

Dle Domíngueze Monedera to lze také dokázat díky objevu z roku 1990. Téměř jistě se jedná o přístavní 

sklad určený ke shromažďování dovezených výrobků před jejich distribucí do vnitrozemí Ibérie. Je to 

pravoúhlá místnost, která tvoří část většího komplexu, jehož funkce je těžko zjistitelná, a byla nalezena 

v obci La Loma del Escorial (Los Nietos, Cartagena) na pobřeží Mar Menor. Bylo zde objeveno osm 

attických krátérů s červenými figurami společně s několika ibérskými amforami a dalšími velkými 

skladovacími nádobami a třemi černě glazovanými attickými talíři. Soubor nálezů se datuje do poloviny 

4. stol., i když některé předměty jsou staršího data. V ostatních místnostech nebyly nalezeny podobné 

předměty, nýbrž předměty obvyklé pro ibérské obyvatelstvo té doby, což potvrzuje myšlenku, že prostor 

s osmi krátéry byl skladem. Přímé paralely s těmito krátéry (stejná témata, stejné dílny) se našly 

v nekropolích v horní Andalusii (Baza, Galera, Castellones de Ceal), ale také v Emporiu a na některých 

místech na pobřeží (nekropole La Albufereta, Alicante) i ve vnitrozemí (El Cigarralejo, Mula). 

156 Fernández Nieto, F.J. (1980, str. 554-8)) 
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V tomto období byli Řím a Massaliá spojenci už nejspíš dost dlouho. Zájmy, které Řím 

v dohodě obhajoval, především mimo striktně italské prostředí, odpovídaly právě 

zájmům města Massaliá. Pokud se přidržíme dohody doslovně, znamenalo by to pro 

Římany a jejich spojence zákaz obchodu nebo pirátství na jih od Mastie, obvykle 

identifikované s dnešní oblastí Cabo de Palos. Ať už byla účinnost těchto dohod 

jakákoliv, je jisté, že jsme svědky rozdělení sfér vlivu v západním Středomoří. Stejně 

jako Kartágo do své ekonomické sféry zahrnnulo značnou část foinických osad na 

západě, Massaliá udělala totéž s řeckými osadami na východním pobřeží Ibérie. 

Od poloviny 4. stol. tedy bývalé osady či faktorie vytvořené a podporované z Emporia 

začaly být považovány za massalijské, a to dokonce i samotné Emporion. Těžko říci, jak 

se tento nový massalijský zájem projevil do záležitostí Ibérie. Je však pravděpodobné, 

že ačkoliv bylo Emporion právně spojenec nebo bylo na Massalii závislé, zachovalo si 

značnou volnost v řízení svých obchodních zájmů. 157 

U Rhodé se domníváme (viz kapitola 9) , že od druhé poloviny 4. stol. a značnou část 3. 

stol. mohlo fungovat jako privilegované místo pro obchod s Massalií, soudě podle 

velkého množství massalijských předmětů nalezených v Rosas. Na žádném jiném místě 

poloostrova nebyly tyto výrobky nalezeny v tak velkém počtu. 158 

 

14.2.    Ibérští Řekové od druhé poloviny 4. st. do roku 218 př. n. l. 

 

Ve 4. století tedy dochází jak k obchodnímu rozvoji emporijského obchodu 

s domorodým obyvatelstvem Pyrenejského poloostrova, tak i k počátkům integrace 

města do sféry vlivu Massalie, ačkoli pouze z politického hlediska. Ve druhé polovině 

4. století neustále klesá dovoz keramiky z Athén, až přestane úplně. Tato keramika až 

do té doby sloužila jako významná indicie obchodování na poloostrově. Tyto attické 

produkty, především nádobí, hojně také využívané při pohřebních rituálech 

_____________________________________________________________________ 

157 Domínguez Monedero, A. (1996, str. 85-6) 

158 Fernández Nieto F.J. (1997, str. 581-3) 
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místního obyvatelstva, bylo nahrazováno jinou černě glazovanou keramikou západní 

výroby, buď z Itálie, jižní Galie, nebo z řeckých měst Emporion a Rhodé. Její distribuce 

se soustřeďovala zejména na severovýchodě poloostrova, ale zasáhla až do oblasti Cabo 

de Palos a téměř tento bod jižním směrem nepřekročila. To by znamenalo, že místo 

tvořilo významný bod v rozdělení oblastí vlivu, jasně započaté podpisem druhé římsko-

kartáginské dohody v roce 348 př. n. l. 159 

Toto období je interpretováno jako období soběstačnosti v zásobování středomořského 

pobřeží Ibérie jemnou stolní keramikou, důsledkem zastavení výroby a dovozu 

keramiky attické. Výroba v těchto dílnách spadá především do prvních tří čtvrtin 3. stol. 

př. n. l. Šíření jejich produktů dokládá pokračování obchodu řízeného z města 

Emporion. 160  

Politické události se však zrychlují: Řím získává postupně kontrolu na Apeninským 

poloostrovem, 161 Kartágo vytváří čím dál pevnější panství na západu Sicílie. 

Vypuknutí první punské války – dlouhé, kruté a nákladné – dělá z Říma a Kartága 

hlavní protagonisty doby. Když se po porážce Kartága v Cádizu vylodil Hamilkar 

v roce 237 př. n. l. v doprovodu svého syna, mladého Hannibala, historie nabrala nový 

směr. Až do jeho převzetí moci v roce 221 př. n. l. se Kartáginci  postupně zmocňovali 

vlády nad vnitrozemím Ibérie, i když následník Hamilkara Hasdrubal znovu vyjednal 

s Římany hranice svých oblastí vlivu. Umístil je na řeku Ebro a založil poblíž osady 

Mastía, která dosud sloužila jako hranice kartáginských ambic, Nové Kartágo. 

S počátkem Hannibalovy vlády se začaly brzy dít značné změny a opět to byli Řekové 

žijící v Ibérii, kdo vyhlásil poplach. Spor týkající se Sagunta, které Řekové nesprávně 

považovali za řeckou kolonii, poskytla záminku k vyvolání druhé punské války 

(Appianós, Iberia, 7) Ozvěna této situace se musela dostat až do samotného Emporia, 

které snad ze strachu z Hannibalova útoku při pochodu na sever uskutečnilo řadu úprav 

na svých hradbách ze 4. stol., jak odhalily archeologické vykopávky. Hannibal však šel 

oklikou a v blízkosti řeckého města neprošel, čímž zabránil zdržení a zvýšil tak faktor 

překvapení. 

159 Kol. autorů – Chapa Brunet, T. (2009, str. 48-50) 

160 Kol. autorů – Chapa Brunet, T. (2009, str. 50) 

161 Woodhead, A.G. (1962, str. 66-69) 
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Římská reakce na sebe nenechala dlouho čekat, a zatímco docházelo k prvním bitvám 

na italské půdě, Řím připravoval protiútok na Pyrenejský poloostrov. Emporion bylo 

místem vybraným k zásahu do Hannibalova týlu - v roce 218 př. n. l. 

Emporion opět poskytlo Římanům neocenitelnou službu, když se po všeobecném 

povstání místních obyvatel z Přední Hispánie město stalo výchozím bodem znovudobytí 

provincie. V roce 195 př. n. l. se v přístavu vylodil konzul M. Porcius Cato, poté co 

z Rhodé vystěhoval posádku povstaleckých domorodců (Titus Livius, XXI, 60, 1-3). 

Není pochyb o tom, že se jedná o cenné svědectví, neboť poukazuje na moment, kdy 

staré řecké město definitivně vstupuje pod římský vliv. Catonovo tažení definitivně 

upevnilo římskou vládu nad severovýchodem poloostrova a paradoxně Emporion 

ztratilo svou relevantní úlohu, kterou do té doby mělo, a Tarraco (dn. Tarragona) se 

stalo opravdovým centrem římské kontroly nad oblastí a hlavním městem provincie. 

Emporion se stalo druhořadým městem v rámci nového řádu, který na severovýchodě 

Hispánie zavedli Římané. 162 

Vylodění v roce 218 a Catonovo tažení z r. 195 př. n. l. značí počátek římské 

přítomnosti v Ibérii. Politický a ekonomický řád, který Řekové na poloostrově rozvíjeli, 

se velmi brzo radikálně změnil s příchodem římské provinční správy, spojené 

s politikou kolonizace. Lze říci, že kromě zálivu Rosas se řecký vliv rozpouští 

v romanizujícím prostředí. Pokud jde o Emporion, už ve druhém století vznikla osada 

obydlená italickým obyvatelstvem na západ od Emporia, takže řecké město postupně 

ztratilo na významu, přestože mělo svůj poslední záblesk slávy, o němž jsme již 

hovořili. Ačkoli se tedy řecký charakter města udržel až do příchodu římského 

imperiálního období, je jisté, že Emporion čím dál více přejímalo zcela římský vzhled. 

Rok 218 př. n. l., datum římského vylodění v Emporiu, tak značí počátek konce 

mnohasetleté historie vztahů a kontaktů Řeků s Ibérií.  

______________________________________________________________________ 

162 Kol. autorů – Chapa Brunet, T. (2009, str. 48-50) 
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Závěr 

 

Na konci této práce bychom rádi zopakovali některé údaje, které považujeme za 

důležité. 

V prvé řadě to byla role Tartéssu jako pólu, který přitahoval nejdříve foinický a poté 

řecký obchod. Právě nerostné bohatství této oblasti, která se nacházela hrubým 

odhadem na jihozápadě Pyrenejského poloostrova, otevřelo nové ekonomické 

perspektivy Řekům, obecně Iónům a především Fókajským, kteří mezi konci 7. a 6. 

století měli politické a demografické podmínky k rozvoji významné koloniální aktivity. 

Fókajští začali navštěvovat Pyrenejský poloostrov a rozvinuli strategii, jež spočívala 

v zakládání bodů pro zakotvení a doplnění vody na pobřeží, aby si tak usnadnili cesty 

na tartésský trh a zpět. Sem také spadá založení osady Emporion.  

Od druhé poloviny 6. století působilo několik jevů, které výrazně změnilo charakter 

řeckého působení v Ibérii. Pád Fókaje do rukou Peršanů, řecko-etruské a řecko-punské 

konflikty ve středním Středomoří, příliv uprchlíků na západ, klesající výnosnost 

tartésských dolů atd. zapříčinilo změny ve fókajském působení na poloostrově. 

Konsolidace města Emporion a aktivace řeckého obchodu na jihovýchodě poloostrova 

byly přímými důsledky tohoto období změn. 

Páté století a první polovina čtvrtého bylo pro Emporion obdobím rozkvětu 

v urbanistickém a politickém rozvoji. Jeho následkem pak bylo zintenzivnění 

obchodních vztahů s místním obyvatelstvem Ibérie. Tento obchod přinesl městu velké 

bohatství, a to rozšířilo své obchodní sítě až se mu podařilo profitovat z aktivního 

attického trhu. Zároveň svou řeckou kulturou intenzivně ovlivnilo Ibéry, především ty 

na jihovýchodě poloostrova. 

Nicméně ve 4. stol. se Emporion dostalo pod politický vliv veliké konfederace v čele 

s Massalií. Ačkoliv se obchod dál vyvíjel v předchozích stopách, postupně se Řekové 

v Ibérii dostali do hry velkých soudobých mocností. Druhá římsko-kartáginská dohoda 

z roku 348 př. n. l. tak vyznačila oblasti vlivu, které prakticky omezily obchodní 

aspirace Řeků na poloostrově. Stejně tak měnící se situace v celém Středomoří  

ovlivňovala řecký svět, který byl dříve vzájemně propojený. To donutilo Řeky 

z Pyrenejského poloostrova nahradit vlastními výrobky ty exotické produkty, které už k 
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nim neproudily. To bezpochyby znamenalo ochuzení obchodu a snížení ekonomického 

vlivu řeckých osad na poloostrově. Byl to také paradoxně moment většího zapojení 

místních obchodníků do řeckých obchodních sítí, zvláště patrný během 4. a 3. století 

př.n.l. 

Ještě v předvečer kartáginské vojenské intervence do záležitostí Ibérského poloostrova 

byl řecký obchod, který navíc těžil z jisté ekonomické a politické vyspělosti ibérského 

obyvatelstva, stále v rozkvětu. Nejen Emporion, ale i Rhodé dosáhly v tomto období 

zřetelné prosperity, ukázané v úrovni své monumentalizace či alespoň urbanistického 

rozvoje. Jejich měny cirkulovaly po rozsáhlém území neomezeném pouze na poloostrov 

a byly projevem vitality těchto měst. Až po příchodu Římanů se situace radikálně 

změnila, především proto, že Římané zavedli v Ibérii novou teritoriální koncepci, v níž 

záliv Rosas přestal hrát významnou roli. Postupně Římané definovali nové teritoriální 

priority, odvozené právě od politické kontroly, kterou nad poloostrovem vykonávali. 

Konec konců Řekové na Pyrenejském poloostrově nikdy neuplatňovali rozsáhlou 

politickou moc. Příčinu jejich setrvání po tolik staletí je třeba hledat právě v jejich 

schopnosti se přizpůsobit různým okolnostem. 

Řekové v Ibérii nikdy nepředstavovali politickou alternativu k místním osadám, 

dokonce ani v místech jako Emporion či Rhodé, kde mohli rozvíjet autonomní 

politickou moc. Byli vždy užitečným prvkem pro místní obyvatelstvo, protože mohli 

poskytnout všechny nástroje, které potřebovalo, aby tak mohlo vyjádřit své procesy 

politické a ideologické strukturace. To byla vlastnost, kterou Emporion sdílelo 

s ostatními osadami fókajského původu v západním Středomoří. Pouze Massaliá 

disponovala větší schopností jednat, i když jen od 4. stol., kdy se její vliv začínal 

rozšiřovat po pobřeží Pyrenejského poloostrova.  

Toto je hlavním rozdílem mezi řeckou přítomností v Ibérii a řeckou kolonizací v jiných 

oblastech Středomoří a tím, co tento historický proces ozvláštňuje. Nicméně Řekové 

měli mimořádný kulturní vliv na ibérské místní obyvatelstvo až do té míry, že oblasti 

dříve ovlivněné řeckými aktivitami neměly žádný problém přijmout nové kulturní 

modely předkládané Římem a dříve než jiné části poloostrova se staly totálně 

romanizovanými oblastmi. To byl paradoxně hlavní odkaz, který Řekové nechali Ibérii, 

která se již brzy měla změnit v Hispánii. 
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Řekové ve své době zdaleka nebyli jedinými obchodníky, kolonizátory, příležitostnými 

návštěvníky a objevovateli Ibérského poloostrova a tehdejšího západního světa. 

Předstihli je Foiníčané a je třeba si uvědomit, že v některých případech byli Řekové s 

Foiníčany spojenci, v jiných případech konkurenti nebo také neteční pozorovatelé 

přítomnosti těch druhých. Je zřejmé, že Foiníčané byli hlavními představiteli kolonizace 

tehdejšího Ibérského poloostrova, ale dle dnešních badatelů je nelze považovat za jediné 

protagonisty  a Řekům připsat pouze roli obchodníků. Nové epigrafické poznatky a 

archeologická bádání ohledně Kontestánie jsou dostatečným důkazem zásadní 

přítomnosti Řeků v této oblasti. Dnešní badatelé jsou o tom přesvědčni a z předešlých 

kapitol vyplývá, že stále doufají v objevení řeckých kolonií zmíněných již v knize 

Garcíi Bellida, tedy Hémeroskopeion, Alónis, Akrá Leuké, Mainaké, ale i jiných 

možných osad.  
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