
Kyrenská ústava.
Podává Vladimír Groh. ' ---------

Při archaeologickém výzkumu Kyrenaiky přálo Italům štěstí. 
Nemluvíc ani o ostatním, stačí připomenouti nález skvělého torsa 
Afrodity,1 dnes umístěné v římském Museo nazionale delle Terme, 
z kořisti epigrafickó pak nápis obsahující ústavu státu kyrenského.

Jde o mramorovou desku, jejíž dnešní rozměry jsou 150 cm 
do výšky, 54 χ/2—56 1/2 do šířky, silnou 28—30 cm. Zachována 
je ve stavu velmi špatném, poněvadž se jí užívalo jako prahu. 
Písmo bylo vyplněno rumělkou, jejíž stopy se ojediněle zachovaly; 
je dosti nepravidelné a zběžné, jen vlastní jména ke konci zachované 
části byla vryta většími písmeny a poněkud hlouběji.

Editio princeps tohoto nápisu se objevila po průtazích, které 
byly způsobeny jednak svízelným čtením, jednak osobními důvody 
tkvícími v žárlivosti nálezcově.

Jimi nutno asi vysvětliti i tu okolnost, že proti zvyku, dnes 
v Itálii pečlivě dodržovanému, nevyšel nápis po prvé v úřední 
publikaci, nýbrž v pojednáních berlínské akademie.1 2 Zdá se, že 
vydavatel Silvio Ferri skutečně nebyl na výši situace a že výtky 
porůznu mu činěné — na př. De Sanctisem — byly oprávněny. Vy
dání v berlínské Akademii je totiž pořízeno za velmi vydatného 
přispění Wilamowitzova a Klaffenbachova, jež leckde pronikavě 
opravují čtení a doplňky Ferriho, byt mohli pracovati jen na 
základě fotografií. Wilamowitz přispěl leckde i výkladem.

Kromě komentáře v editio princeps byly dosud věnovány 
novému nápisu jen dvě pozoruhodnější studie: První z nich 
napsal Gaetano De Sanctis,3 jenž si všímá obsahu a rozbírá 
jednotlivá ustanovení, druhou studii napsal Fritz Heichelheim, 
jenž se zabývá hlavně datováním a ústavně-politickými sou
vislostmi.4

1 Notizie archeologiche sulla Cirenaica, Roma, Ministero delle 
Colonie 1915, str. 127 nn.

’ Alcune iscrizioni di Cirene. Von Silvio Ferri. Abhandl. der 
preuss. Akademie der Wissenschaften Jahrg. 1925. phil.-hist. Klasse 
Nr 5. Berlin 1926. Kyrenská ústava je vydána a komentována na 
str. 1—19 »Einzelausgabe«; k tomu tab. I. 1. Několik poznámek Wi- 
lamowitzových je na str. 34 n.

* Epigraphica Vlil. La Magna Charta della Cirenaica. Rivista di 
filologia e d’istruzione classica N. S. IV. 1926, str. 145—175.

4 Zum Verfassungsdiagramma von Kyrene. Klio XXI. 1927, 
str. 175—182.

Listy filologické LIV. 1927. 12
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1. Text.
Podle zprávy vydavatelovy1 a jeho přepisu lze dnes zjistiti 

celkem 88 řádků textu, ale to není nápis celý. Něco málo chybí 
na začátku: praeskript a patrně označení obsahu první části (De 
Sanctis str. 146); kolik zničeno na konci, nelze říci.

Nápis totiž končí jmény občanů zvolených do hodnosti kněze 
Apollonova a do sboru stratégů, nomofylaků, eforů a nomothetů. 
V textu se o nomothetech nemluví, byli beze změny přejati ze 
staré ústavy. Není však známo, zda snad i jiná kollegia také 
ještě byla převzata a rozhojnila jmenný seznam.

V nápise se ovšem hovoří též o buleutech (v počtu 500), 
gerontech (101) a censorech (60); buleuti a geronti nebyli jme
novitě uváděni, jak lze souditi z nadpisu III oddílu άρχαί (ř. 73) 
a z rozdílu, který se činí mezi vlastními άρχαί a členstvím 
v gerusii (ř. 24). Pokud se týče censorů, jest možno, že vyjme
nováni byli, poněvadž jim připadala důležitá úloha. Na druhé 
straně ovšem je patrno podle podmínek zastávání úřadu, že 
censoři zaujímali postavení daleko méně vážené, než členové 
ostatních úřednických kollegií.

Ze zachované části jsou nejhůře postiženy řádky 46—72, 
z nichž se sice zachovaly kraje, ale prostředek je úplně vyšlapán, 
takže vznikly mezery, které je těžko doplniti slovným zněním, 
když namnoze uniká i smysl ustanovení. Pokud se týče rázu 
písma, pravopisu, rozložení nápisu atd., jsme v nedostatku pří
stupných pomůcek odkázáni na skrovné údaje vydavatelovy. Jako 
zvlášť příznačné uvádí Ferri písmeno M, jehož vnitřní tahy jsou 
velmi krátké a vnější se nápadně rozbíhají, pak obyčej zesilovat! 
konce tahů při A a Σ. Někde jsou zkrácena slova na konci 
řádků (6, 16, 73), mnohem častěji je však na konci řádku mezera 
souvisící s dělením textu na jednotlivé odstavce, označené na 
levém kraji mezi řádky vodorovnou čarou.

Vzhledem k obsahové zajímavosti nápisu a nevalné dokonalosti 
Ferriho edice nebude snad nemístno podati zde v transkripci tu 
část textu, kterou lze souvisle, anebo aspoň pravděpodobně čisti. 
Jsou to ř. 3—53; jmenného seznamu (ř. 73 nn.) nepřetiskujn.

Základem je dvojí transkripce Ferriho, podle něhož dodrženo 
i počítání řádků. Srovnáním obojí této transkripce se však ukazuji 
rozmanité neshody a ne vždy přesné užívání edičních znamének. Pokud 
připojili Wilamowitz a Klaffenbach své poznámky do kritického aparátu 
Ferriho, zpravidla jsem se jich přidržel. Pro doplnění použito některých 
návrhů DeSanctisových; vlastní doplňky označuji v kritickém aparátu 
hvězdičkou. Fotografie u Ferriho (tab. I. č: 1) obsahuje konec nápisu 
(ř. 71 nn.) ale ř. 71—73 nejsou zachyceny celé.

§ !·
3 πολϊ]ται ίίσονται οί [γεγονό]τε[ς1 έ[ξ άνόρος Κυρηνα]ίου 

καί γ/ν/ναικός Κυρηναίας καί θ[1

1 Str. 1. — Citováno tu i dále podle Einzelausgabe.
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ί’κ τ/ών Λι/β]υσσών τών εντός του Καταβα[&μ]οϋ καί 
Αν/τ/αμαλακόσιοι οί έκ τών γ[ε

γο]νότων έκ τώμ πόλεων τών έπέκει[να] γης Θινιτίων ονς 
Κυρηναΐοι άπώικισαν [έξ

ών &[ν Πτολεμαίος καταστήσηι [π/ολ/ιτ/είαν. Πολίτευμα 
δε έσται ώς âv έν τοϊς νόμοις τοί/σδ(ε)

§ 2.
πολί]τενμα δ’έστω οί μνριοι' ύπαρχόντωσαν δε οί φνγάδες 

οί ές Αίγυπτον φνγόντες
ονς/ &ν Πτολεμαίος άποδείξηΐ' καί οίς αν το τίμημα 

ήι τών χρημάτων τών ά[β
ανάτων συν τοϊς της γυναικός μνών είκοσι Άλεξ- 

ανδρείων δ αν οι τιμητηρ
ε]ς τιμήσωσι ελεύθερον ' και δσοις είσϊ μναϊ είκοσι Άλεξ- 

άνδρειο/ι
συν τοϊς της γυναικός /// ά&ανάτοις τετιμημένοις μη 

ελάσσονος του οφειλ
ή/ματος καί τον τόκον καϊ άνταπομννόντων οί όφείλον- 

τες [ê]àv οί γείτονες [μη τά
ς τ]ιμάς είδώσΐ' εστωσαν καί ούτοι τών μνρίων μή 

νεώτεροι τριάκοντα έτών. Τι[μ
η[τηρας δε αίρείσϋ-ων οί γέροντες έκ τών μνρίων άνδρας 

εξήκοντα μή νε[ω]τέρ/ονς
τρι/άκοντα έτών δμόσαντες δρκον νόμιμον οί δε αίρεϋέντες <| 

τιμώντωσαν ώς ά/ν
εν τοϊς νόμοις γραφήν τώι δε πρώτωι έτει πολιτευέσ[ϋ]ωσαν 

έκ τών πρύτερον τιμημά[τ(ων)
§ 3.

βουλή δε έστω άνδρες πεντακόσιοι οί αν τώι κλήρωι 
λάχωαι μή νεώτερ/οι

πεντήκοντα έτών βουλευόντωσαν δε δύ’ έτη' άποκληρω- 
σάντων δε τώι

τρ/ίτωι έτει τούς ήμίσεις- διαλειπόντωσαν δε δυ έτη' 
έάν δε μή γίνηται ό ά/ρι

ϋμ]ός άποκληρούντων έκ τών τεσσαράκοντα έτών.
§4.

γέ/ροντι.[ςβ δ’έστωσαν εκατόν εις οϋς αν Πτολεμαίος 
καταστήσηι' κατά [δε τον

ή ά]ποϋανόντα ή άποσταϋέντα εις τούς εκατόν καί ένα 
οί μνριοι άλλον [αί

ρείσ]ϋων μή νεώτερον πεντήκοντα έτών ' τούς δε γέροντας 
μή έστω [έφα

ιρ]εϊσϋαι εις άρχήν μηδεμίαν άλλην ή στρατηγούς έν 
πολέμωι

e§ 5·
ίερ]ήας τον Απόλλωνος αίρείσϋων έκ τών γερόντων τών 

μή ίε[ρητ
12*
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26 ε]νωκότων μή νεωτέρονς πεντήκοντα έτών
§ θ·

27 σ/τρατηγος δε έστω Πτολεμαίος άε[ί]' προς δε τούτον
αίρείσΰωσαν [στρατ

28 η]γούς πέντε έκ των μήπω έστρατηγηκότων μή νεωτέρονς
πεντή[κοντα

29 έ]τών εαν δέ πόλεμος ήι έκ παντός τον πολιτεύματος
έάν δε πόλεμ[ος

30 π[ρο]σγένηται άλλος τις καί μή Αιβυκός οί μύριοι διαγνόν-
τωααν πό[τερον

31 οι αύ/τοί στρατηγώσιν ή μή' èàv δε δόξηι μή τούς αύτοήνβς
αίρείσ&ωσαν έκ παντ[δς

32 το]ϋ πολιτεύματος
§7·

33 έστωσαν δε και νομοφύλακες έννή έκ των μή νενομο-
φυλακηκότων

34 καί έφοροι πέντε εκ τώμ μή έφορενωκότων μή νεώτεροι
ετών πεντήκοντα 

. § 8.
35 πρασσόντωσαν δε οί μεγ γέροντες à οί γέροντες έπ

ειρήνης έπρασσον [και
36 ή] βουλή ά ή βουλή οι δε μύριοι à οί χίλιοι [έπρασσο]ν.

Τάς [Αβανάτου δίκας δικαζό[ν
37 των] οί γέροντες καί ή βουλή καί έκ των μυρίων χίλιοι

καί πεντακόσιοι οϊ &ν] τώι
38 κ]λήρωι λάχωσι. ΧρέσΑωσαν δετοΐς νόμοις τοΐς προτέροις

δσοι μή υπενάντιοι [τώι
39 δε τώι διαγράμματι ' ύπεύΑυνοι δε έστωσαν αί άρχαί

κατίι τους νόμους τού[ς ον
40 τα[ς] Ότωι ό'άν άγομένωι υπό τών στρατηγών [οί]

γέρον[τες κ]αί ή βουλή θάνατον κ[ρί
41 v]ηι έξέστω αύτώι πότερον άν βούληται ή έν τοΐς νόμοις

δικάσασΑαι ή έν Πτο[λεμ
42 αίωι έτη τρία ' το δε λοιπόν έν τοΐς νόμοις δικαζέσΑων ‘

φνγάδας δε μή κα[τα
43 δικαζέσΑων άτερ τής Πτολεμαίου γνώμης

§ θ· 5
44 δς άν εκ τον [πολιτέβυματος δημοσίαι ίατρεύηι ή παιδο-

τριβήι ή διδάσκ[ηι
45 μ]ον[σικ]ήν ή πάλην ή όπλομαχ(ει]ήι ήήι) κηρύσσηι έν

βρυτανείωι μή σννπορε[υέσ
46 Αω [εις] τ[άς ετ]αιρία[ς]' δς άν τούτων τ[ήν έργασίαν

άποβάληι, έν τήι έταιρίαι έστω ?
§ ίο.

47 δς δ[ε] τών πολ[ιτεν]ομ[ένων] τ[αλα]ιπ[ορ]ηΑήι τον[τον
μή ύπάρχειν ΧΙΑΣ ή πολνδ[ικ
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48 ήι [ή π]ολνπρα[γ]μ[ονήι τοϋτο]ν [άγέ]τωσ[αν οί έφοροι '
έάν δέ π]άλιν καπηλε[ύηι

49 έν τήι άτιμ[ίαι έστω, ος äv μισ&οφορίαν τινά ποίη?]ται
ή λι&ονργής έκ[ών?

50 ή[φο]ρτηγδς γένηται ήάλλο ϋ[παύτοϋ τούτων τι ά?]σκη-
ί)·ήι δτι βάν[αυσον

51 έ[χηι]τήν έργα[σί]αν[ ούτος μετεχέτω τών έκ του πολιτJ
εύματος μηδενός

§ 11. ,
52 δς [äv] τάς Πτολε[μ]αίου [φρουράς κακοποιήσηι ας είς

την χώραν Π]τολεμαϊος κα[&ϊ
53 σε θανάσιμος έσται

LI 1 et 2 totae fere evanuerunt. — 3. *άνδρύς] πατρδς Ferri De- 
Sanctis. Cum non matris, sed mulieris mentio paulo post liat, potius 
άνδρός vocem restituendam mihi persuasi. — Κνρηναίον] DeS; Αιβυκοΐτ 
Fe. — 4. εκ των] Fe; γυναικών DeS litteraturae vestigia excedit et ser
monis rationem parum sequitur. — 5. * γεγονότων] έκπεσόνων? Fe, 
ΝΙΤΩΝ Wilam. Mihi ita restituendum esse videtur: Γ[ε/γο]ΝΟΤΩΝ.— 
6. *πολιτείαν] .01.ΣΑΝ vidit Wil.; [κα]τ[ά]φνλήν Fe, prorsus negant 
Wil. Klaff. — τοΐσδ(ε]]ΤΟΙ... lapis. Nonnisi duas litteras suppleri posse 
Fe auctor, itaque ultima littera omissa est. Cf lin. 16. — 8. οϊς &v 
το τ.] Wilam. οϊς δέ minus apte Fe. — 10 δσοις είσί μναϊ] Wilam. 
Klaff. — δσοις ε’ίη δ^ειλόμενον μναϊς Fe, neque rei neque dicendi modo 
convenit. -11. ni] litteras lapicida delevit.— έλάσσονος] Wilam. Klaff.— 
έλασσον fit Fe. — 12—13. *rà/j τιμάς] τάς suppleri lacuna iubet. — 
*εΙδώσι] ΕΧΩΣΙ Fe, sensu caret. — 14. δε αίρείσ&ων] Wilam., ά[ν]αι- 
ρείσάων Fe nullo iure. —15. ά>ς ά'ν] Wilam., δσα äv Fe. —16. τιμημά
των)] deficiente spatio duae litterae omissae Cf. 1. 6. — 19. τρίτωι] ΤΩΙ 
Fe, 1ΤΩΙ Wilam. Klaff. — 21. γέροντας) δ'έστωσαν] ΓΕΡΟΝΤΕΣΕΣ 
Fe, ΓΕΡΟΝΤΕΑΕΣ Wilam. Klaff. — 22. τους] υ littera omissa a lapicida 
ipso suppleta. — 23. ,«ή έστω] ΜΗΕΓΚΑΤ Fe, ΜΗΕΣΤΩ Wilam. — 
25. Ιερηας, *ίερητ/ευωκότων] ΙΑ[ριτ Fe concedente Wilam. Ultimae 
litterae vixdum vestigia apparent, itaque IE legere malim rationem 
scribendi in hac tituli parte adhibitam secutus. — 34. τώμ] auctoribus 
Wilam. Klaff. — 35. *καί ή] ή δε Fe, sed ipse nonnisi unius litterae 
spatium vacare initio 1. 36 auctor est. — 36. *έπρασσον. Τάς] ΝΤΑΣ 
Wilam. Klaff, πραξάντωσαν ? Fe. — θανάτου δίκας δικαζόν/των Wilam. 
Klaff , τα τον δίκας δικάζε/ιν Fe. — 37. *οϊ äv τώι] ΟΙΑΝ Wilam. Klaff , 
ΟΙΑΓ[ερ] Fe. — Supplevi ad exemplar 1. 17 : οϊ äv τφ κλήρφ. — 
42. φνγάδας] lapis, φυγάδος emend. Wilam. solitum dicendi modum 
secutus. — 45. δπλομαχζειΧηι ή)ι]] ΟΠΑΟΜΑΧΕΙIHI erroribus lapi
cidae. *σννπορΐυέσ[ϋ·ω είς] σννπορενέα&ωσαν Fe nullo iure. -46. parum 
sibi constat Fe, cum p. 5 T, p. 7 TAI in lapide conspici scribat. — 
Ad lineam supplendam Polybii V. 75. 1 verbis usus sum, reliqua 
exempli gratia conieci. — 47. *πολιτευομένων ταλαιπορηϋ-ήι] πολιτών 
Fe vocis vi neglecta. — ΠΟΑ... ON... T. HIH... Ή.ΘΗ lapis teste 
Fe. — ΧΙΑΣ lapis eodem auctore; fortasse 8ç äv?— 48. ex Heraclide 
FHG II 212 suppletum. — 49. ex. gratia a me suppletum. — *λν9·ονρ 
γής έκών] Α1Θ0ΤΡΓΗΣΕΙ lapis, λι&ουργήσει Fe nec tempus nec 
modus conveniunt. — 50. *&λλο ύπ’αύτον] ΑΛΑ0Ύ lapis. Cetera con
ieci. — 51. ΤΑΝΕΡΓΑ.ΑΝ lapis; — τών εκ του πολιτεύματος] De Sanctis.

Po jazykové stránce je n tohoto nápisu patrný přechod od 
attičiny ke κοινή. Nápadné je zejména střídání forem silného, 
a slabého imperativu. Z 30 zajištěných tvarů imperativu plur
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patří 15 t. zv. silnému imperativu zakončenému na -ωσάν, a to 
aktivnímu (10) i pasivnímu (5). U některých sloves se vyskytují 
oboje tvary αιρείσ&ων (ř. 14, 23, 25) a αίρείσ&ωσαν (ř. 27, 
31), δικαζόντων (ř. 36), δικαζέσ&ων (ř. 42, 43) ale καταδικα- 
ζέσ&ωσαν (ř. 60). Jinak jsou imperativy bud v jednom či 
v druhém tvaru: εστωσαν (ř. 13, 21, 33, 39), ύπαρχόντωσαν 
(ř. 7), τιμώντωσαν (ř. 15), πολιτευέσ&ωσαν (ř. 16), βουλενόν- 
τωσαν (ř. 18), διαλειπόντωσαν (ř, 19), διαγνόντωσαν (ř. 30), 
πρασσόντωσαν (ř. 35), χρέσΰωσαν (ř. 38), απομνυόντων (ř. 12), 
άποκληρωσάντων (ř. 18), άποκληρούντων (ř. 20).

»Silné« imperativní formy objevují se na řeckých nápisech 
ojediněle v polovici IV. století,1 hojněji pak kolem r. 300 
i v Attice.1 2

Hláskoslovné dorismy jsou bezpečně zjištěny jen na konci 
nápisu od ř. 73, a to jednak ve vlastních jménech, jednak 
v označení úřadů. U vlastních jmen pochopitelně souvisí s kme
novým původem obyvatelstva, ale nejsou důsledné: na př. Άρι- 
στανδρίδας (ř. 77), ale Πρατομήδης (ř. 84 a 87). V označení 
úřadů se čte ίαρεύς (ř. 73) a στραταγοί (ř. 74). Pokud se 
v předchozím textu vyskytuje označení úřadu stratégova, at už 
substantivní, či slovesnou formou, vždy je psáno s -η- (ř. 24, 27, 
28, 31, 40). Podle toho nutno i v ř. 25 čisti ίε[ρητε]υωκότων 
a doplniti na začátku téhoř ř. ίερ/ηας, nikoliv dorisující tvary, 
jak činí Ferri. Tvar βρυτανείφ (ř. 45), rovněž tak rozšířená 
perfekta ίερητενωκότων (ř. 25/26) a έφορενωκότων pokládá 
Wilamowitz (u Ferriho str. 40) za kyrenská zvláštnosti. — V ř. 79 
přepisuje Ferri z nápisu νομοφυλακεις a pokládá to3 za chybu. 
Ale pokud lze souditi podle fotografie přidané k publikaci, kde 
náhodou je tento řádek dosti jasný, není ani nutno uznávati mezi 
E a Σ nějaké 1. Mezera mezi oběma písmeny je sice o něco 
větší, než zpravidla jinde, ale i pro to by se našly na kameni 
doklady. Na př. (ř. 74) konec slova Άννικέριος má nepravidelné, 
značně velké mezery, v slově στραταγοί v témž ř. je nápadná 
mezera mezi τ a ρ, zcela odpovídající oné před posledním pís
menem slova νομοφύλακες.

Stop po I v mezeře není, a nelze jich na fotografii zjistit ani 
zvětšovacím sklem. Našel-li Ferri na kameni přece nějaký sled 
činnosti kameníkova dláta, dal by se vysvětlit jediné tím, že se 
tu kameníkovi přihodilo znova to, co už předtím, že totiž načal 
špatně a správné písmenko vysekl vedle.4

Jiný omyl je v řádku 22, kde τος je dodatečně opraveno 
v τους. V ř. 31 však zůstalo αντος β=αντούς). ’Εννη (ř. 33)

1 Syll.3 č. 204 ř. 47; GDI IV Nachtrag str. 884, £. 63 ř. 9.
2 Srov. Meiste rhans-Schwyzer Grammatik der attischen 

Inschriften3 str. 167 n.
3 V druhé transkripci str. 8; Wilamovitz v indexu str. 37.
4 R. 11 před ά&ανάτοις, ř. 45 opravená koncovka slovesa όπλομαχηι.
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je asi Vulgarismus; ίερηας (ř. 25) a χρέσ&ωσαν (i. 38) nutno 
patrně přiěísti na vrub kameníkovi a jeho nejistotě plynoucí 
z tvarových proměn vytvářející se jednotné řečtiny. Koncové -ς 
vynecháno v (ř. 21) γέροντες.

Podle obsahu rozpadá se nápis ve tři oddíly, označené blíže 
samostatnými nadpisy. Praeskript a nadpis prvního oddílu nejsou 
zachovány. De Sanctis (str. 146) se domnívá, že první oddíl byl 
nadepsán νόμοι έπί τών δημοσίων,1 analogicky podle zachova
ného nadpisu druhého oddílu (ř. 56) νόμοι έπί τών Ιδίων. Třetí 
oddíl je nadepsán άρχαί (ř. 73). Nadpisy II. a III. oddílu neza
bírají zvláštního řádku, nýbrž se připojují hned k předchozímu 
textu. Je tu patrný rozdíl úpravy textu. V I. oddílu jsou totiž 
jednotlivé paragrafy odděleny krátkou ležatou čárkou po levé 
straně mezi řádky — zachována je po ř. 16, 32, 34, 43, 46, 51, 
56. Text jednotlivých paragrafů začíná se vždy novým řádkem, 
i když zůstala na konci předcházejícího mezera (viz zvláště ř. 20, 
26, 32, 43). Ve dvou případech (ř. 6, 16) lze zjistiti zkrácení 
slova na konci řádku. V II. oddíle se však neukazuje takovéto 
přesné vnější dělení, ba dokonce i jeho nadpis byl vsunut do 
neukončeného a dělicí čárkou vyznačeného posledního řádku 
I. oddílu. Řádky II. oddílu jsou zcela vyplňovány,2 poněvadž 
začal převládat zřetel k úspoře místa. Ten se uplatnil i na za
čátku oddílu III, kde v ř. 73 hned za úhrnným nadpisem άρχαί 
následovalo označení prvního úřadu, v ř. 74 po vlastním jméně 
tohoto hodnostáře hned označení dalšího úřadu. V těchto dvou 
řádcích jeví se též kolísání a nedůslednost ve volbě rozměrů 
písma. Od ř. 75 počínajíc přestává zase šetření místem, označení 
úřadů (ř. 79, 83, 86) stojí samostatně, a též rozvrženi vlastních 
jmen je provedeno tak, že žádné slovo není rozděleno.

2. Komentář.

§ 1. zabývá se definováním pojmu kyrenského občana. Jsou 
jimi především synové obou rodičů občanských. Výslovné ustano
vení tohoto druhu je tu nutné, poněvadž se v dalším mluví o tom, 
koho lze ještě krom toho za kyrenského občana pokládati. Zcela 
správně tedy navrhl De Sanctis (str. 152) doplniti ř. 3. tak, jak 
svrchu uvedeno. — Mezi těmi, kdož nepocházejí z obou rodičů 
občanských, ale mají nárok býti pokládáni za občany, jsou sy
nové libyjských matek (a — rozumí se samo sebou — kyrenských 
otců), narození v obvodu svrchovaného území kyrenského. Nápis 
praví έντός τον Καταβα&μοϋ. O Katabathmu je několik staro-

1 Stejně dobře mohl ovšem býti I. oddíl nadepsán πολιτεία nebo 
νόμος ίπί της πολιτείας a pod.

- Zdá se, že jen až před koncem tohoto oddílu , v ř. 71 je ma
linká mezera po slově 'έστω. Nu. fotografii I. 1 u Ferriho.
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věkýeh zpráv,1 z nichž zřetelně vyplývá, že to byla pohraniční 
osada mezi Kyrenou a Aegyptem. Těžší je určení další kategorie 
obyvatelstva, jemuž se přiznává občanství kyrenské. Mluví se 
o městech, která kyrenští osadili έπέκεινα γης Θινιτίων. Krom 
osadníků Kyreny tam bydleli jacísi Αύταμαλακόσιοι. Potomkům 
těchto domorodých obyvatel kyrenských kolonií dává se občanské 
právo. Γη Θινιτίων je pojem málo jasný. Ferri (str. 12) soudí, 
že Θινίτιοι mohou býti jedině obyvatelé města Thintis, ležícího asi 
500 stadií jižně od Kyreny (Ptol. IV. 4. 7). Naproti tomu De Sanctis 
(str. 153) hovoří o nich jako o obyvatelích hor zvaných Ήρακλέους 
Θινες. Autamalakosioi jsou mu pak jacísi barbaři, jimž se uve
dených výsad dostalo za zvláštní služby. Ferri je pokládá nesprávně 
za obyvatele osady a pevnosti Autamalax, ležící 185 stadií vý
chodně od Φιλαίνων βωμοί (Philaenorum arae), západní to hra
níce Kyrenského území. Autamalakosioi však není jméno odvozené 
od jména města, nýbrž označení kmene, jak ostatně plyne i ze 
souvislosti.

Zůstává-li nejasno topografické určení thinitského kraje i sídel 
Autamalakosiů, je nicméně patrno, že to byl živel ethnicky od
lišný od vlastních Kyreňanů i od synů kyrenského otce a libyjské 
matky. Heichelheim (str. 182) správně podotýká, že složení 
občanstva kyrenského, jak vysvítá z tohoto nápisu, dostatečně 
odůvodňuje pestrost jmen kyrenských příslušníků v Aegyptě. 
Určení, komu se má občanství dostati, je tu ponecháno Ptolemaiovi, 
jenž vůbec hraje úlohu arbitra a svrchované autority.

Závěrečnou větou se přechází k § 2, v němž se hovoří o πολί
τευμα. Činí se tu rozdíl mezi πολΐται, to jest těmi, jimž jest 
přiznáno právo patřiti do občanského svazu kyrenského a užívati 
všech soukromoprávních výhod, plynoucích z této příslušnosti, a 
mezi πολίτευμα, to jest tou částí občanů, které se vyhrazuje činná 
účast ve veřejné správě státu. Takových plnoobčanů má býti 
v Kyreně 10.000. Byla to maximální hranice a o zařádění roz
hodoval census. Výraz ύπαρχόντωσαν »budtez podkladem, pa
třete« má doklady obdobného užití na dvou dekretech o proxeniích 
z ostrova lu a na nápise knidském z první polovice IV. století.1 2

Výraz πολίτευμα je dobře znám z literatury, nápisů i pa
pyrů. Vyskýtá se v rozmanitém užití, a to bud jako označení 
souboru plnoobčanů,3. tedy ve významu, jaký má i na tomto

1 Strabon XVII. 22. μέχρι δεύρο ή Κνρηναία. Plinius NH V 39 
Finis Cyrenaicus Catabathmus. Ptol. IV. 5. 3.

2 OrGrI i. 773 f. 8 η είναι αυτόν πρόξενον καϊ εύεργε'την τον 
δήμον τον Ίητων καϊ αύτδν και έκγόνους μετά των Υπαρχόντων.

IG XII 5, 20 ř. 3 προς τοϊς ύπάρχονσι προξένοις.
Syll3 δ. 187 ’J τριάδαν ... ’Αβυδηνδν πρόξενον ήμεν Κνιδίων έπεϊ 

καί αύτδς ύποδε'κεται ταμ προξενιάν μετά τον ύπάρχοντος προξένου τάι 
πόλι έν Αβνδωι.

3 Aristoteles Polit, III 6 κύριον μεν γάρ πανταχον τδ πολίτευμα 
τής πόλεως, srv. i V 6 a j.
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nápise, nebo jako označení korporace příslušníků určitého státu 
usazených v cizině a pospolitě organisovaných,1 a konečně značí 
vůbec druh nějaké organisace.* 1 2

Ale ještě než stanoví podmínky censu, vytýká nápis, že k plno- 
občanům mohou patřiti i ti, kdo odpovídají definici § 1. a ovšem 
mají též příslušný census, ale jejichž příslušenství do občanského 
svazku kyrenského bylo porušeno exiliem do Aegypta. Ptolemaiovi 
jest vyhrazeno určití, které osoby to jsou. Jde zřejmě o politiky, 
kteří musili opustili kyrenské území za režimu předcházejícího 
úpravě, jíž se týká náš nápis. Amnestie není úplná, nýbrž vztahuje 
se jen na stoupence Aegypta, a to ještě podle volného uvážení 
Ptolemaiova. — K 8—13 obsahují censovní požadavky. Výše 
majetku má býti 20 min alexandrijských, počítajíc v to i majetek 
patřící manželkám. Žádá se však, aby to byla χρήματα ά&άνατα. 
Terri (str. 12) si nevěděl s tímto pojmem rady, avšak Klaffenbach 
(str. 36 s. v.) správně poukázal na hojnost dokladů v papyrech, 
kde to znamená majetek stabilní, udržující se , celkem bez změny 
jakostí i mnohostí.3

Do řad plnoobčanů měli patřiti i takoví, jejichž majetek 
(včetně manželčina) představoval sice 20 alex. min trvalých 
hodnot, ale byl zadlužen. Dlužný kapitál i s úroky však nesměl 
přesahovati aktiv. Pro tyto zadlužené však platilo jedno omezení, 
a to věková hranice 30 let: ř. 13 εστωσαν και οντοι τών 
μνρίων μή νεώτεροι τριάκοντα ετών. Ferri sice (v překladu 
str. 12) vztahuje tuto věkovou hranici na plnoobčany vůbec. 
Nehledíc ani k její poměrně značné výši, která by prakticky 
velmi zužovala skutečný počet plnoobčanů,4 odporuje výkladu

OrGrI č. 192 (z Kou) ... αρξαντες καί Ζηνόδωρος υπέρ τον πο
λιτεύματος;

ib. 332 ř. 5G δπως εις βελτίονα καί εύδαιμονεστέραν παραγίνηται 
κατάατασιν τα κοινά τον πολιτεύματος.

1 OrGrI Č. 592 Καυνΐων τδ πολίτευμα v Sidoně; 
ib. 658 πολίτευμα των Φρυγών v Pompejích;
srv. ib. 143 το κοινόν των έν Κύπρωι τασσόμενων Θραικών καί 

των συμπολιτενομε'νων a 145;
CIG 5361 ř. 21 η. ... τώι πολιτεύματι τών έν Βερενίκηι Ιουδαίων;
Tebt. pap. I. č. 32 ř. 9 ύπδ τον πολιτεύματος τών Κρητών (a ř. 17). 

Viz W. Schubart, Spuren polit. Autonomie, Klio X 1910, str. 630, 
Fr. Preisigke, Fachwörter str. 143.

’ Consti t. Anton, ř. 9 μένοντας παντός γένους πολιτευμάτων ;
Polyb. II 41.6 κοινόν πολίτευμα ο achajském svazu; 46.6 οί 

προεστώτες τον τών Αχ. πολιτεύματος.
3 Tohoto výrazu se užívalo i o stádech, na př. PStrassb 130.80: 

καί μετά τον χρόνον παραδώσω τάς αίγας ά&ανάτους άριίίμώ νς τι; 
αύτΐ) διαϋέσι ώς καί έγώ παρέλαβον. — Srv. Mich. Schnebel, Die 
Landwirtschaft im hellenistischen Aegypten (I. 1925, München) str. 352.

4 Dále bude ukázáno na to, že úmyslem této ústavní reformy 
naprosto nebylo snižovati jakkoli počet plnoobčanů, nýbrž naopak 
zvyšovat, poněvadž celkového počtu 10.000 daleko nebylo ve skutečnosti 
dosaženo.
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Ferriho především stilisace ustanovení έστωσαν καί οϋτοι, která 
nasvědčuje, že se ustanovení o věkové hranici netýká všech 
μύριοι, nýbrž jen posléze uvedených. Za druhé pak v předpise 
o volbě censorů se výslovně uvádí, že musí býti έκ τών μυρίων 
μή νεωτέρονς τριάκοντα έτών. Z toho plyne, že byli též plno- 
občané, kteří ještě neměli 30 let, a to právě byli oni, jejichž 
majetek nebyl zatížen dluhy. Ostatně pro kandidáty úřadů je 
samozřejmé určení věkové hranice vyšší, než je předepsána 
normálnímu plnoobčanovi.

Zbývalo by uvážiti, proč pro plnoobčany zadlužené byla 
ustanovena věková hranice 30 let. Patrně to měla býti záruka 
vyvažující zadluženost. Vyšší věk předpokládá všeobecně větší 
zkušenost životní a větší seriosnost podnikání. Census 20 min 
není veliký,1 a proto byl požadován v majetku stabilním, a to 
buď čistém, anebo byl-li do přípustné míry zadlužen, musely tu 
býti záruky, že hypothekární zatížení není lehkomyslné.

Aktiva těch, kdož chtěli patřiti mezi μύριοι, měli oceniti 
zvláštní censoři τιμητήρες.2 Jejich počet je určen na 60, aktivní 
právo volby přísluší gerontům, tedy sboru značně exklusivnímu 
a vedle toho složenému zásadně podle přání činitele mimořádného. 
Passivní právo volby na úřad censorský patří plnoobčanům nejméně 
třicetiletým. Instrukcí pro census jsou platné zákony (ώς äv έν 
τοΐς νόμοις γραφήι ř. 16). Není zapomenuto ani na příkaz, že 
volbě censorů má předcházeti όρκος νόμιμος (ř. 15).

Pravidla censování jsou doplněna ještě dvěma zásadami, jimiž 
se upravují jednak odhady passiv, jednak se činí zatímní opatření 
pro první rok.

Aktiva mohli dobře odhadnouti τιμητήρες sami, protože šlo 
o zjišťování toho, co bylo χρήματα ά&άνατα. Passiva však, 
záležející v dluzích a jiných peněžních i naturálních závazcích, 
bylo nutno oceniti jiným způsobem. Zpravidlp to mělo býti pro
hlášení sousedů o τιμαί', nebylo-li by to možno, měla nastoupiti 
manifestační přísaha dlužníka samého.

Jde nyní o výklad tohoto pojmu τιμαί, a pak o postavení sou
sedů. Τιμή v právnické mluvě hellenistické doby znamená smluvní 
cenu neb hodnotu. Poněvadž se zde mluví o sousedech všeobecně, 
je zřejmo, že tito sousedé nejsou k zadluženému kandidátu plno- 
občanství v postavení věřitelů, a že τιμαί nejsou hodnoty jejich 
pohledávek. Sousedé jsou tu v postavení osob třetích, ale súčastně- 
ných. Poněvadž pak místo sousedů a jejich svědectví o τιμαί 
může případně nastoupiti dlužníkova manifestační přísaha, je 
zřejmě účel obojího týž: zjištění výše passiv. Sousedé zde tedy

*) Census 2000 drachem byl zaveden pro plnoobčany v Athénách 
r. 322 Antipatrem. (Diodoros XVIII. 18.4 n.).

a) Obvykle se nazývají úředníci provádějící census τιμηιαί. Na 
tomto nápise se však důsledně užívá tvaru τιμητήρες.
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mohou vystupovati pouze jako ručitelé nebo svědkové.1 Výraz 
τιμαί lze tudíž přeložili slovem pohledávky. Postup při úvěru 
nutno si představovati tak, že zpravidla byli při poskytováni 
úvěru přibíráni sousedi jako svědkové.2 Jejich znalost pohledávek 
je oporou při stanovení passiv.3

Poněvadž v každém případě provedení censu trvá dosti 
dlouho/ tím spíše, jde-li i o zjišťování passiv, nebylo možno 
čekati na jeho ukončení, aby bylo zřejmo, kdo všecko patří do 
řad pluoobčanů. Zavedl se tedy na dobu jednoho roku jakýsi 
zatímní stav, to jest pro zařádění mezi μύριοι mělo se použiti 
výsledků dřívějších censů. Poněvadž se v ř. 16 výslovně užívá 
plurálu τών πρότερον τιμημάτων, je zřejmo, že neměl rozhodo- 
vati výsledek jen jednoho censu, a to časově posledního před 
provedením změn, nýbrž pro každého jednotlivce ten census, 
jehož byl naposled účasten.6

§ 3 se zabývá radou βουλή. Má býti o 500 členech, urče
ných losem. O příslušnosti k μύριοι se tu už nemluví, protože je 
samozřejmá, zato se klade věková hranice 50 let, která však může 
býti snížena na 40 v tom případě, že by počet aspoň 501etých 
nestačil vyplniti radu. Rada potrvá v původním složení jen 2 léta; 
třetím rokem polovička buleutů určená losem vystoupí a je na
hrazena novými. Kdo přestal býti tímto způsobem buleutou, může 
se jím státi znova až po uplynutí dvou let. Zde je zajímavo, že 
reformátor kyrenské ústavy musil předpokládat!, že se nenajde 
750 plnoobčanů starších 50 let, proto pamatoval hned na možné 
snížení věkové hranice. Ferri (str. 14) i De Sanctis (str. 159 n.) 
pokusili se na základě toho o jakýsi statistický výpočet, jenž ovšem 
nemůže býti než jen málo spolehlivý, poněvadž není po ruce dosti

’) Naznačuje i Ferri str. 13. — Wilamowitz tamt. str. 37, pozn. 2 
soudí, že se svědectví sousedů mělo týkati kamenů označujících po
zemek zatížený hypothékou. — To není správné pozorování, poněvadž 
byly-li v Kyreně takové kameny, nebylo potřebí svědectví sousedů 
o hypothekárním zatížení; vyžadovalo-li se však toto svědectví, patrně 
se týkalo věcí, jejichž existence nebyla tak zcela zřejmá. Ostatně se 
Wilamowitz mýlí i v tom, soudí-li, že χρήματα άϋ-άνατα znamená jen 
pozemkový majetek. Viz svrchu pozn. 3 str. 185.

’) Pokud se sem hodí obdoba z Thurií, uváděná Ferrim podle 
Theofrasta (zl. 97 W), nepokládám za nutné zkoumati, poněvadž svě
dectví sousedů je věc velmi pochopitelná, která nepotřebuje dalších 
výkladů.

3) Veden těmito úvahami rozhodl jsem se čisti v ř. 13 Ε1ΔΩΣ1, 
kde Ferri klade ΕΧΩΣΙ. Při stavu kamene na tomto místě je to — 
myslím — oprávněno.

4) DeSanctis str. 158 správně upozorňuje, že census byl ztížen 
i pokud se týče politických vyhnanců, jimž patrně byly konfiskovány 
statky, a nyní musily býti vraceny.

5) Tento výklad rozptyluje pochybnosti DeSanctisovy (uv. m.), 
jak tomu bylo s politickými uprchlíky, kteří se posledního censu ne 
účastnili a odstraňuje jeho domněnku, že rozhodnutí Ptolemaiovo na
hrazovalo i censovní odhad.
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dat, z nichž by vysvítal číselný poměr jednotlivých věkových tříd. 
Census 20 alexandrijských min je však velice mírný, nelze tudíž 
předpokládat, že by on byl překážkou doplnění počtu plnoobčanů 
a obsazení rady. Obava před nedostatečným množstvím kvalifiko
vaných kandidátů členství rady musila ovšem býti velmi aktuální, 
sice by se nepomýšlelo už předem na náhradní ustanovení. Ne
zbývá tedy než uznati, že skutečný počet plnoobčanů opravdu 
zůstával hluboko pod maximální hranicí 10.000.

Z plnoobčanů nejméně padesátiletých byly však obsazovány 
i jiné άρχαί a ústavní sbory. Otázka inkompatibility není však 
jasná a nelze tudíž říci, pokud členství těchto institucí působilo 
na počet buleutů. 0 působnosti rady mluví se v § 8.

§ 4 je věnován jinému exklusivnímu sboru, totiž gerusii. 
Nikde se však na nápise nevyskytuje slovo γερουσία, nýbrž vždy 
se mluví o γέροντες, tak jako naopak nejsou tu nikde jmenováni 
βουλευταί, nýbrž vždy jen celá βουλή.1

Počet gerontů je určen na 101. První gerusie má býti jme- 
. nována Ptolemaiem. Nepraví se, jaké podmínky jest splnili těmto

prvním kandidátům.
„ Hodnost gerontská končí jen smrtí neb odstoupením. Počet 

101 musí býti stále úplný, proto i zmínka o uprázdnění místa 
jinak než úmrtím. Na místa uprázdněná budou dosazeni noví 
geronti, vzešlí jmenovitou volbou provedenou plnoobčany. Pro 
volené geronty se výslovně žádá věk nejméně 50 let; hodnost 
gerontská vůbec pak je neslučitelná s jakoukoliv άρχή, vyjímajíc 
hodnost stratega, ale jen ve válce (ř. 24), a důstojnost kněze 
Apollonova (ř. 25).

Ferri (str. 14) naznačil možnost, že gerontes jmenovaní Ptole
maiem nemusili býti 501etí, ale blíže se věcí nezabýval. Je to 
otázka choulostivá. Nápis ovšem uvádí povinnou věkovou hranici 
až u gerontů volených, ale to by mohlo býti docela dobře jen 
projevem úcty k Ptolemaiovi, jemuž se tu vyhrazuje tolik důležitých 
práv, že faktické hranice, jichž i on měl dbáti, nejsou uváděny 
v přímém vztahu se zmínkami o jeho osobě, nýbrž ve věcné 
souvislosti. Ostatně už jmenování celé gerusie je neobyčejně dů
ležitou výsadou. Sáhl-li však Ptolemaios při jmenování gerontů 
přece po občanech mladších padesáti let, mohlo to miti důvod 
v nedostatku padesátiletých a starších plnoobčanů. Že takový ne
dostatek byl, a to velmi aktuální, bylo patrno svrchu v § 3 v usta
novení o buleutech. Ale lze dokonce najiti i v nápise positivní 
důkaz, že pro přechodnou dobu mohli býti geronti mladší 50 let. 
V § 5 se totiž žádá jako kvalifikace pro kněze Apollonova jednak 
gerontství, jednak věk 50 let. Není to »inutile ripetizione«, jak 
myslí Ferri (str. 15), odvolávaje se na ř. 15, obsahující ustanovení 
o věku pro kandidáty censury. Bylo svrchu ukázáno, že vytčení

1 Viz ř. 35, 36; 37 a 40: ol γέροντες καί ή βουλή,
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věkové hranice v ř. 15 mělo své dobré důvody; stejně je má 
i zde, v ř. 25—26.

Z oboru působnosti gerontů byla už v § 2 ř. 14 připome
nuta volba timeterů; o ostatním se mluví až níže v § 8. Lichý 
počet gerontů ukazuje na význam jejich v soudnictví. To poznal 
i Ferri.1 Gerusia nebyla novým členem v reformované kyrenské 
ústavě,2 a důvod, že první geronti nevzešli z volby, nýbrž jme
nováním Ptolemaiovým, nebyl tedy v novosti instituce, nýbrž 
v jejím významu. Z něho vyplynul též závazek stálé úplnosti počtu.

Nápis přistupuje pak k vypočítávání úřadů v užším slova 
smyslu. Censoři, o nichž hovořeno dostatečně v § 2, nyní znova 
uvedeni nejsou. V § 5 mluví se o Ιερείς τοϋ Απόλλωνος. 
Passivní právo volby jmenovité patří gerontům, ale jen těm, kteří 
nikdy předtím nebyli tento úřad kněžský zastávali, a kteří mají 
aspoň 50 let; toto poslední ustanovení se týká gerontů jmenova
ných Ptolemaiem. Komu patří aktivní právo voliti kněze Apollo
nova, neříká se výslovně, ale snadno si lze domysliti, že jsou to 
μύριοι, plnoobčané, jimž je pro budoucnost vyhrazeno voliti 
i geronty.

Hodnost kněze Apollonova je άρχή, nejen proto, že jest tu 
uvedena mezi jinými úřady, ale poněvadž jest za άρχή výslovně 
označena v ř. 73. Tím nápadnější jest, že v § 4, kde se vytýká 
neslučitelnost gerontství s jakoukoliv άρχή, jako jediná výjimka 
se připouští hodnost stratega za války (ř. 24), ale hned v ř. násl. 
se žádá gerontství jako nutná podmínka pro kněze Apollonova. 
Druhá jakási nesrovnalost se jeví v tom, že se na nápise praví 
ιερηας τον Απόλλωνος αίρείσ&ων, ale v jmenném seznamu na 
konci nápisu čteme jen Ιαρεύς a jedno jméno. Ze se v § 5 
nepomýšlelo na volbu rozmanitých vyšších i nižších kněží, nýbrž 
jen na hlavního kněze, je patrno z přísných formálních podmínek 
tam stanovených. Ferri (str. 14) správně vyložil plurál ιερηας tím, 
že jej vztáhl na serii velekněží, jak budou po sobě následovat. 
Jiného uspokojivého výkladu zatím není.

§ 6 je věnován stratégům. Má jich býti šest; z těch jedním 
bude virilně Ptolemaios; zvoliti ostatních pět přísluší plnoobčanům. 
Passivní právo volby se liší pro dobu míru a pro dobu války. 
V prvém případě, totiž v čase míra, mohou býti zvoleni jen občané 
aspoň padesátiletí a kteří nikdy předtím úřadu tohoto nezastá
vali. Tato podmínka se vyskytovala už v § 5 pro kandidáty 
velekněžského úřadu. Je-li však válka, mají býti stratégové voleni 
έκ παντός τοϋ πολιτεύματος (ř. 29 a 31 n); padá tedy omezení

* Správně k tomu cituje schol. Demosth. in Timocr. 702, 21 διά 
τοϋτο ό είς προσετΐ&ετο άε'ι τοΐς δικααταις ϊνα μή ίσων γενομενων των 
ψήφων ίξ ίσης άπέλ&ωσιν οί δικαζόμενοι, άλλ’ έκείνος δόζη νικάν φ 
äv δ είς προστε&ή.

2 Viz ř. 35 πρασσόντωσαν δί οί μίγ γέροντες & οί γέροντες ίπ’εΐ- 
ρήνης έπρασσον.
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věkové a patrně i překážka tkvící v dřívějším zastávání tohoto 
úřadu. Poněvadž stratégy v době války směli býti i γέροντες 
(§ 4 ř. 24), je zřejmo, že šlo o volbu osobně způsobilého, a tedy 
padala všechna formální omezení.

Kyrenští však počítali s možností, že jim bude vésti sou
časně několik válek. Určilo se tedy, aby při vypuknutí nové 
války μύριοι uvážili, mají-li býti zvoleni pro ni noví stratégové, 
či stačí-li dosavadní. Uznala-li se potřeba nových, byli zvoleni 
έκ παντός τοϋ πολιτεύματος (ř. 31 η). Jen válka s Libyí ne
měla miti nikdy v zápětí volbu dalších stratégů. Nápis neobsahuje 
nijakého omezení v tom, kolik kolegií stratégů smí býti, ba ani 
o počtu členů jednotlivých kolegií se nemluví. Na první pohled 
by se mohlo zdáti, že kolegia jsou vždy o stejném počtu členů, 
ale při bližším zkoumání se ukáže, že tomu tak nemusí býti. 
Počet pěti (krom Ptolemaia) je závazný jen tenkrát, je-li kolegium 
jedno. Ukáže-li se potřeba dalších stratégů, ponechává se plno- 
občanům na vůli rozhodnouti, kolik se jich má voliti; že tomu 
tak vskutku bylo, o tom svědčí jak stilisace ř. 31 n., tak jmenný 
seznam stratégů v ř. 75—78.

Řádky 31—32 obsahují ustanovení, že nezdá-li se plno- 
občanům, aby titíž stratégové vedli nově nastalou válku, »mají 
provésti volbu ze všech plnoobčanů«. Ř. 32 končí slovem πολιτεύ
ματος a neobsahoval — jak svědčí vydavatelé — nic dál, a tedy 
ani doplňku o počtu členů kolegií dodatečně zvolených. Toto 
zjištění je důležité proto, že nápis na jiných místech, kde obsahuje 
ustanovení o povinném počtu funkcionářů, výslovně to vytýká 
a opakuje. Příklady: § 3, ř. 17 βουλή... άνδρες πεντακόσιοι 
a ř. 19: έάν δέ μή γίνηται ο άρι&μός κτλ. Nebo § 4, ř. 21: 
γε'ροντες δ’έστωσαν εκατόν εις a ř. 22: είς τούς εκατόν και 
ενα ... άλλον αίρείσ&ων. Nutno tedy miti za to, že by i v § 6 
bylo výslovně vytčeno, kolik je potřebí dodatečně zvolí ti stratégů; 
není-li tomu tak, bylo to zřejmě ponecháno uznání plnoobčanů. 
Tento závěr je potvrzen i jmenným seznamem stratégů v ř. 75 nn.; 
lam je totiž uvedeno celkem 12 jmen. Ferri (str. 15) je dělí na 
dvě kollegia, po pěti skutečných členech a jednom, kterého prý 
nutno pokládati buď za zástupce Ptolemaiova, anebo za náhrad
ního stratega. De Sanctis (str. 164) vypouští druhou možnost 
jako pravdě nepodobnou. Ale ani první eventualita není přípustná. 
Ptolemaios byl stratégem pro svou osobu, doživotně a mimo počet. 
To vyplývá zřetelně ze stilisace ř. 27 a 28. Zastával tento úřad, 
poněvadž mu poskytoval i formálně pravomoc k přímému zasaho
vání do státního života kyrenského i v případech, na které nebylo 
možno pomýšleti mimořádnými zmínkami v ústavní listině. Pto
lemaios byl v Kyreně ovšem stratégem »ad personam«, mimo 
pravidelná i nepravidelná kolegia. To souviselo s jeho státoprávním 
postavením jako manžela kyrenské královny Bereniky. Jména 
občanů v ř. 75 nn. jsou tedy jména stratégů volených. Žádný
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z nich není zástupcem ani plnomocníkem Ptolemaiovým; není 
ostatně nej menší pochyby, že by se takový Ptolemaiův představitel 
byl řádným způsobem vyznačil, poněvadž takovéto postavení by 
jistě bývalo velkým vyznamenáním.

Ferri se domnívá nacházeti potvrzení svého mínění v tom, 
že po šestém jménu (v ř. 76) je mezera asi 3 písmen; tím prý 
se naznačuje, že jde o dvě kolegia. To není správné, poněvadž 
Ferri si nevšiml, že se vlastní jména na tomto nápise nikdy 
nedělí uprostřed slova. Pravidelný počet jmen na jednom řádku 
jsou tři, proto je 12 stratégů uvedeno na 4 řádcích, 9 nomofylaků 
na 3 řádcích.1 Efoři a nomothetové, jichž bylo po pěti, jsou 
vyjmenováni tak, že u eforů byla na jednom řádku tři jména, 
na druhém dvě, u nomothetů končí ř. 87 vlastním jménem a další 
začíná otcovým jménem třetího člena kolegia. Není tedy v úpravě 
slov nijakého náznaku pro dělení počtu stratégů. Pět prvních jmen 
znamená tudíž stratégy pravidelné, sedm dalších stratégy zvolené 
podle uznání plnoobčanů.

Naskytuje se ovšem otázka, jaký byl vzájemný kompetenční 
poměr jednotlivých skupin stratégů. Text sám rozlišuje přesné 
mezi stratégy úřadujícími v míru a stratégy volenými pro případ 
války. Nemluví se sice nic o tom, odstupuje-li pravidelných pět 
stratégů se svého místa, když jsou voleni stratégové váleční, či 
vykonávají-li nadále svou činnost »domi«, ale z § 8 ř. 40 vysvítá, 
že stratégům byla přidělena významná funkce při trestních říze
ních, jež byla velice složitá. To předpokládá jejich trvalý a ne
rušený pobyt doma, a zejména kontinuitu úřadování, nerušeného 
mimořádnými zásahy. V přímém poměru k odpovědnosti ukládané 
stratégům po této stránce je požadavek věku nad padesát, let. 
Naproti tomu u stratégů volených v případě války se dbalo — jak 
ukázáno — aby co možná nic nebránilo dosazení schopných 
vojevůdců a dostatečného jejich počtu. Tato zřejmá tendence, 
jakož i praktická nemožnost, aby stratégové zaměstnaní v poli 
mohli uspokojivě dostáti svým správním a kontrolním povinnostem, 
vede k přesvědčeni, že pět pravidelně volených stratégů v případě 
války neodstupovalo se svých míst.

§ 7 ustanovuje, že má být voleno 9 nomofylaků a 5 eforů 
z občanů, kteří předtím nezastávali tohoto úřadu. Poněvadž 
zmínky o jednom i o druhém úřadě jsou těsně spjaty epigraficky 2 
i stilisticky (spojkou καί), je pravdě podobno, že se požadavek 
vyššího věku, než 50 let, vztahuje na obě hodnosti. Pokud se 
týče nomofylaků, jsou v Kyreně zachovány nápisy jich se týkající.8 
Potvrzují počet na tomto nápise stanovený; za doby ranného

*) Za jménem třetího z nomofylaků (ř. 80) je stejná mezera, jako 
za šestým ze stratégů.

’) Ležaté čárky při levém kraji řádků tvoří z nich jeden §. 
s) Ferri otiskuje jeden z nich na str. 18. O objevení nomofylakeia

viz E. Ghislanzoni, Rendic. Lincei, ser. VI vol. I. str. 408 nn.



192 Vladimír Groh:

principátu však došlo k jakési změně (či snad restitucí starého 
obyčeje?), že totiž tři z nomofylaků zaujímali proti svým ostatním 
šesti druhům postavení podřízené, sloužíce jim za jakési tajemníky. 
Existence eforů pak jest doložena svědectvím Herakleidovým 
i epigraficky.1

Ř. 34 končí výpočet jednotlivých institucí kyrenských a pod
mínek pro jejich obsazování. Srovnání s jmenným seznamem 
ukazuje, že se v prvním díle nápisu vůbec nemluví o pětičlenném 
sboru nomothetů. Wilamowitz (u Ferriho 34) je uvádí ve 
vztah s prováděcími nařízeními týkajícími se soukromého práva. 
Pak by se ovšem mohlo předpokládati, že se o nich stala zmínka 
v II. díle nápisu pojednávajícím právě o právu soukromém. Ale 
to není příliš pravděpodobno, poněvadž II. díl — pokud lze ovšem 
z jeho trosek souditi — obsahoval materiální a formální právo 
vlastnické, nikoliv však předpisy o úřednících, které patří do 
1. »ústavního« dílu diagrammatu. Spíše jest pravděpodobno, že 
se o nomothetech nemluvilo proto, že diagramma v ničem ne
změnilo, ani formálně, ani věcně, jejich funkcí. V § 8 se totiž 
výslovně stanoví, že všecky starší zákony, pokud nejsou výslovně 
tímto diagrammatem změněny, zůstávají v platnosti (ř. 38 n.); 2

§ 8 obsahuje všeobecné zásady o kompetenci ústavních 
sborů i jednotlivých úředníků a processní řád. O gerusii a bule 
se výslovně připomíná, že jejich pravomoc zůstává úplně stejná, 
jako byla dříve. Zajímavé však je, že se ta dřívější doba označuje 
v ř. 35 výrazem ère’ ειρήνης. Důležitým poukazem na rozdílný 
charakter staré a nové ústavy je ř. 36, kde se čte, že nynější 
plnoobčané v počtu deseti tisíc nastupují na místo starých plno
občanů, kterých bylo jen tisíc. Diagramma provedlo tedy rozsáhlé 
zdemokratisování ústavy.

Pro hrdelní pře se ustanovuje trojí tribunál: gerusia, bule 
a pak soudní dvůr o 1500 členech vylosovaných z plnoobčanů. 
Neříká se, je-li poměr mezi těmito třemi tribunály instanční, či 
mají-li dělenou kompetenci podle druhu hrdelních deliktů, anebo 
snad podle příslušnosti obžalovaného. To všechno bylo vymezeno 
ve starých zákonech, na něž se tu zas přímo poukazuje (ř. 38). 
Soudíc však podle eventualit naznačených v ř. 40 nn., bylo při 
hrdelních přích potřebí součinnosti všech tří tribunálů. Pro ně
které z hrdelních pří stanovil se zvláštní postup: žalobcem byl 
jeden ze stratégů; shodla-li se gerusia i bule ve výroku o vině, mohl 
si odsouzený vybrati jako poslední instanci bud řízení doma ob-

1 Aristot. Fr. Rose 611. 16 = FHG II 212 νόμος ί\ν τούς πολυ- 
όίαους aal κααοπράγμονας ino των ίφόρων προάγεσ&αι καί ξημιοΰν 
τούτους καί άτιμους ποιεϊν. Nápis ζ Bengasi (Euesperis) u Ferriho 
str. 18, pocházející ze začátku III. stol. před Kr.: ίφόρων aal γερόντων 
in αγόντων .. .

2 Těmito staršími zákony byla též ustanovena jednotlivým úřadům 
délka jejich funkcí a proto se na nápise o ní nemluví. Pokud se týče 
přípisku ές τρίτον ?τος ř. 73, bude o něm hovořeno níže.



Kyrenská ústava. 193

vyklé — patrné tedy ono dikasterion o 1500 členech — anebo 
se odvolali k Ptolemaiovi. Tato volnost výběru však platila jen 
pro první tři léta od vydání diagrammatu. Političtí uprchlíci však 
nesměli býti nikdy odsouzeni k smrti bez svolení Ptolemaiova; tu 
se projevuje Ptolemaiova ochranná ruka podobně jako v § 2 ř. 7 n.

Jest otázka, jaké jsou to pře, u nichž vystupují v úloze 
žalobců stratégové, a kde mají odsouzení právo v prvých třech 
letech vybrati si konečnou instanci. Není pochyby, že se tu 
vyskytuje zase ustanovení vyhrazující Ptolemaiovi určitou výsadu, 
šlo tedy o pře, na kterých musel miti osobní zájem. Uprchlíků 
se to netýkalo, poněvadž ti stáli pod jeho ochranou trvale. Na 
politické přátele Ptolemaiovy, kteří zůslali v Kyreně, také nelze 
dobře pomýšleti, poněvadž je krajné pravdě nepodobno, že by 
proti nim z politických důvodů pronesla rozsudek smrti gerusia, 
kterou přece Ptolemaios sám jmenoval. Jde patrně o ustanovení 
rázu právě opačného. Ptolemaiovi šlo zřejmě o konsolidaci poměrů 
v Kyreně, a poněvadž bylo svrchovaně pravděpodobno, že po 
vítězství jeho strany a po zdemokratisování ústavy bude leckde 
příliš ostře postupováno proti nositelům a představitelům dřívěj
šího režimu, zachoval si možnost, aby pro dobu, než vyprchají 
nejprudší vášně, bylo každému k smrti odsouzenému zaručeno, 
že po souhlasném verdiktu gerusie a buly pronese o něm poslední 
a rozhodující slovo instance, ke které bude miti nejvíce důvěry. 
Povšimnutí zasluhuje, že obě možnosti poslední instance jsou 
krajně protichůdné: buď dikasterion o 1500 členech losem vybra
ných ze všech plnoobčanů, anebo jediný člověk. Skoda, že se ne- 
dovídáme nic bližšího o funkci stratega v této souvislosti. Je možno 
a velmi pravděpodobno, že byl vůbec žalobcem v hrdelních přích, 
které se musely projednávati před třemi tribunály. Že se o něm 
neděje zmínka v ř. 36—37, nevadí, protože tam se mluví jen 
o soudní kompetenci, kdežto bližší ustanovení processuální jsou 
teprv v ř. 40 nn. Ferri se mylně domníval, že se ř. 40 nn. týkají 
žalob na úředníky po skončení jejich funkce. Nic takového tu 
není nikde řečeno. Omyl vydavatelův vznikl tím, že k poznámce 
o platnosti starých zákonů v hrdelním řízení (ř. 38) je připojeno 
ustanovení, že ty staré zákony platí i pro absoluční řízení úředníků.'

Další § § (9—13) týkají se rozmanitých sankcí, jimiž jsou 
občané kyrenští v určitých případech postiženi. Na neštěstí za
číná už v těchto místech těžké porušení popsaného povrchu 
kamene, takže nelze reprodukovat) jednotlivých ustanovení v úpl
nosti. Nejprv (ř. 44 nn.) se jmenují některá zaměstnání, při nichž, 
věnuje-li se jim plnoobčan veřejně, doznává jakési újmy. Zaměst
nání ta jsou lékařství, vyučování mládeže v umění zápasnickém, 
vyučování musické a zápasnické vůbec, hoplomachie, hlasatelství

1 Že řízení, v němž vystupují stratégové jako žalobci, netýká se 
úředníků, naznačuje do jisté míry i DeSanctis str. 170, ale nevyslovuje 
se určitě.

Listy filologické LIV. 1927. 13
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v radnici. Jakým omezením jsou postiženi, není docela zřejmé. 
Ř. 45 na konci lze čisti 2ΪΝΠ0ΡΙ; vskutku jest nesnadno na
jiti jiný doplněk než imperativ slovesa συμπορεύεσ&αι, ale ovšem 
v singuláru. Ferriho plurál pokládám za neudržitelný z důvodů 
formální shody, poněvadž není na tomto nápise dokladu, aby 
byl plurál po ος äv, byt i smyslem vyhovoval.

Výkon uvedených zaměstnání nepřivodil omezení veřejno
právního postavení plnoobčanova, nýbrž jen jakousi újmu sou
kromoprávní. Jest tedy zcela přijatelný návrh Ferriho, aby se 
v ř. 46 čtlo o hetairiích. Tomu nasvědčují jednak stopy písmen 
AIPIA, jednak zjištěná existence hetairií v Kyreně.1 Pokud se 
týče doplnění věty po stránce formální, lze užiti obratu Polybiova, 
(V 75. συμπορευομένων ... είς βνλλογον), jenž stačí i podle 
rozměrů mezery. Další písmena zachovaná dávají zřetelný smysl : 
δς äv τούτων, to jest lidí oddávajících se připomenutým zaměst
náním. Podle smyslu mohlo tu býti jen ustanovení, že upuštěním 
od takového zaměstnání zlepšuje se i soukromoprávně postavení. 
Ferri (str. 16) se zbytečně pozastavuje nad obsahem tohoto §, po
něvadž prý se neshoduje s oligarchickým zabarvením ústavy. 
Soudí, že jde o preventivní opatření. Mýlí se však; reforma ústavy 
zde provedená má proti dřívější ústavě zřejmě tendenci demo
kratickou,3 a jak bylo svrchu ukázáno, počet kandidátů plno- 
občanství podle reformované ústavy daleko nestačil vyplnit sta
novené číslo; pochopitelně tedy se nemohlo přikročiti k vylučování 
z veřejných práv u těch, kdo se věnovali určitým zaměstnáním, 
jinde a jinak pro plnoobčany neobvyklým.

1 liberálnost měla ovšem své meze, a § 10 určoval okolnosti, 
které vedly k atimii a případně k úplnému zbavení plných práv 
občanských. V textu jsou zachovány výrazy: 48 καπηλενηι, 
49 άτιμίαι, λι&ονργής, 50 φορτηγός, βάνανσον.

Rekonstrukce slovního znění není snadná. Ferri čte πολ[ιτών 
a vybývá mu pro následující sloveso hodně místa; ale není sporu 
■o tom, že nutno čisti πολ[ιτεν]ομ[ένων. Hodí se to jednak 
lépe k zachovaným zbytkům písmen, ale hlavně si toho žádá 
smysl. V tomto § jsou totiž vytčeny okolnosti, které působí újmu 
na pln o o b č an s t v í ; ale jak zřejmo z rozdílu stanoveného 
v ř. 3 a potom 6, 7, nemůže πολϊται znamenati plnoobčany. 
ΙΙολιτενεσ&αι však tento praegnantní význam má, jak svědčí 
ř. 16, Za slovem πολιτευόμενων následovalo sloveso začínající 
T a končící ΗΘΗΙ. Podle rozměrů se hodí doplnění v τ[αλα]ι- 
π[ορ]η&ηι. Ferri sice čte uprostřed IH, ale při špatném stavu

*) Na kyrenském dekretu ze IV. století, který otiskuje Ferri v téže 
publikaci str. 19 nn., čte se v ř. 15 n: ... κατα[ο]τ[άμ]εν ές [φ]υλάν 
xal [φά]ιρα,ν ές &’έΙν[ν]έα έται[ρ]ή[ιας],

2) Nepřímo napravuje tento omyl vydavatelův i Wilamowitz 
v přípisku str. 34.
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kamene jistě není nemožno čisti 111. Poněkud nezvyklé jest ovsem 
passivum, ale i to jest opřeno analogií podle Isokrata.1

Výraz μή δπάρχειν lze k doplnění podle smyslu vžiti z ř. 7 
tohoto nápisu. Je-li naprosto zaručeno čtení ΧΙΑΣ po mezeře 
ř. 47, není jasná souvislost s předcházejícím ani s následujícím. 
Konjunktiv πολνδ[ικ]ήι žádá si nějaké spojky, na níž by závisel. 
Není ovšem nemožno viděti ji už v onom δς δέ, jímž začíná ř. 47, 
ale pravděpodobnější je uznávati tu dvě věty, odpovídající dvojímu 
ustanovení. Vycházím ovšem z doplňku na ταλαιπορηΑήι; není 
zajisté sporu, že se jinak naložilo s plnoobčanem, jehož census 
poklesl pod stanovenou úroveň, a jinak s plnoobčanem, který 
zadal stavovské a občanské cti nečestnými skutky a prováděním 
zneuctívajících zaměstnání. Kdo zchudl, k tomu se prostě ne
přihlíželo jako k plnoobčanovi, proto se sem hodí velmi dobře 
výraz δπάρχειν, jehož v takové souvislosti užívá i náš nápis 
dříve. Πολυδικεϊν a co následovalo, obsahovalo už výpočet 
aktivních provinění. Stálo by jistě za zkoušku zjistit, nepřipouš- 
tí-Ii kámen čisti ΟΣΑΝ — δς äv místo ΧΙΑΣ.

Výraz πολυδικήι a jeho vztah k újmě na plnoobčanských 
právech živě připomíná jeden zlomek Herakleidův,2 který sice Ferri 
cituje z věcných důvodů, ale neužívá ho k rekonstrukci. Shoda 
je však tak nápadná, že přímo nutí, aby se ř. 48 podle tohoto 
místa doplnil. Zachované trosky písmen jsou i podle Ferriho tak 
neurčité, že nepůsobí potíží. Bez znamének pochybnosti uvádí 
jen začátkem ř. .. . ΟΛΙΝΙΑ . Σ, kde navrhuju ττ]ολνπρα[γ]- 
μ[ονήι. V ř. 49 je podle svědectví Wilamowitzova zřetelně za
chováno ENTHIATIM', není tudíž rozpaků při doplňování. Ke 
konci téhož ř. se čte ΑΙΘΟΐΡΙΉΣΕΙ. Ferri to přepisuje v celku 
neuváživ, že ani indikativ, ani infinitiv futura není tu přípustný. 
Neodpovídá to stiiisaci nápisu, a hned za tím (ř. 50) následuje 
ή φορτηγός γένηται, které těsně souvisí s předcházejícím 
stojíc s ním v jedné větě. Je tedy nutno přepisovati Ιι&ονργής, 
k němuž se vztahuje ono γένηται stojící za φορτηγός. El, které 
Ferri mylně pokládal za slovesnou koncovku, musí býti začátkem 
slova o 4 až 5 písmenách. Slovesný tvar se tu stěží tají; podle 
smyslu by to mohlo býti nejvýš ήι, ale to je jednak příliš krátké, 
jednak — jak se zdá — je na nápise E dobře znatelno. S výhra
dou tudíž navrhuji doplniti v ΕΚΩΝ. Rekonstrukce prostředku 
řádku 49. je provedena volně podle smyslu a rozměrů prázdného 
místa; stejně tak i v ř. 50. Pro ř. 51 užito návrhu DeSancti- 
sova (str. 172).

§ 11 určuje trest smrti pro toho, kdo by se provinil proti 
někomu dosazenému Ptolemaiem. Podle τάς zřetelně zachovaného

’) III. 64 ύμϊν ό’εξεστι μηδάν ταλαιπορηθεΐσι άλλα πιατοϊς μόνον 
και όικαίοις οϋσιν άπαντα ταντα διαπράξασ&αι.

2) FHG II 212 νόμος Ijv τους πολυδΐκους καί κακοπράγμονας υπό 
τών ίφόροιν προάγεβ&αι καί ζημιουν τούτους και άτιμους ποιεϊν.

13*
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bylo by nejspíš snadno pomýšleti na φρουραί', s tím by se sho
doval i přísný trest. Ovšem o φρουραί se mluví i v § 14 ř. 72, 
ale tam není jasná souvislost, poněvadž řádky jsou velmi po
škozeny. Ferri (18) správně podotýká, že § 14 mohl se dobře 
vztahovati i na tresty vojákům určené.

§ 12 obsahoval ustanovení o restituci majetku těch, kdo 
byli nuceni uprchnouti. Jde zřejmě o tytéž φυγάδες, na které 
se vztahoval ř. 7. Pro porušení textu nelze ani uhodnouti obsahu 
ustanovení.

Dlouhý § 13 měl zvláštní nadpis doplněný pravděpodobně 
na vó[μοι έπ]ί τών Ιδίων. Ani zde velké porušení kamene 
nedovoluje postřehnouti smyslu jednotlivých ustanovení. V ř. 59 
by se mohlo čisti πα[ίδων1καί γο[νεων] nebo příslušné no
minativy; άλλήλους na konci téhož ř. se k tomu dobře hodí. 
Poněvadž na začátku ř. je slovo τα χρή]ματα] šlo by o stanovení 
vzájemných nároků majetkových mezi příbuznými, podobně jako 
na jednom nápise tegejském z doby Alexandrovy.1 2

V ř. 60 se mluví o kompetenci soudní v případech sporu; 
na neštěstí je ztraceno označení příslušného soudního orgánu. 
Proti Ferriho návrhu (17) . . . τοΐς μυρίοις] καί τήι βονλήι κτλ 
lze namítnouti, že μύριοι ve svém celku nejsou instancí, a že 
dokonce ani hrdelní pře neznaly jejich působnosti.3 V civilním 
soudnictví je nemyslitelný tribunál tak početný. Tito »iudices« 
ve věcech majetkových jsou uváděni v jakýsi vztah k orgánu, 
jehož označení se nezachovalo, pak k radě a konečně ještě k jinému 
orgánu zvolenému podle zákonných ustanovení, jejichž platnost 
nebyla abrogována. Mohlo by se tedy čisti 60 καί. τοΐς 61 έκ] 
τών νόμων^οΐ]άν εί[ε]ν [ήιρημένοι κλήρων Nejasno zůstává, 
jak byl vyjádřen vztah mezi κατα]δι[κα.ζέσβ·ωσαν ο^δικασταί'λ 
a následujícími dativy ... ]καί τήι βονλήι καί τοϊ[ς/έκ] τών 
νόμων. Dále se hovoří — zase v nejasné souvislosti — o οίκίαι 
έν τήι πόλει (ř. 62), pak o nějakých lidech námezdných, Pto
lemaiovi a o domech: ř. 63 η. μισ&οφόρων τώμ Π/τολεμαίωι 
οικίας. Jak se mají slova spojit a vyložit, není zřejmo. Zajímavé 
je, že se dvakrát vyskýtá blízko za sebou vyraz άληίίείας (ř. 64) 
a άληί)[ (ř. 66). V ř. 67 se mluví o povinných dávkách kultovních: 
τάς τιμάς θεού; šlo patrně o kult Apollonův. V 70 ř. je závě
rečná klausule: ol δε μή [...] έπ[ρ]ίαντ[ο] οικίας [πράσι]ς 
δε άκυρος αύτοϊς έστω. ft. 72 a polovice následujícího obsahovala

1 Jest dáti přednost čtení χρήματα proti Ferriho κτήματα, poněvadž 
na konci ř. 57, kde vytčením tohoto pojmu se začínají podrobná usta
novení, jest podle výslovného svědectví Wilamowitzova zachováno 
XP. — To ostatně odpovídá i jiným zmínkám o majetku na tomto 
nápise: srv. § 2.

a IG V 2, p XXXVI = Sylloge3 č. 306; jde o postup při rekuperaci 
zabaveného jmění.

3 Ř. 37 ...χίλιοι καί πεντακόσιοι vylosovaní z celého počtu plno
občanů byli soudním tribunálem hrdelním.
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nějaké ustanoveni samostatné; postřehujeme z něho jedině slova 
δούλος a φρονρών. Byla zakončena trestní sankcí, z níž zbývá 
jen γμος έσται. Písmena jsou tu nápadně těsnána dohromady, 
poněvadž na tomtéž řádku začíná už nadpis III. oddílu i prvního 
jeho záhlaví. O vnějším uspořádání a o dorismech tohoto oddílu 
nápisu bylo už promluveno svrchu. Nutno se pozastavit! jen 
u bližšího určení funkce kněze Apollonova, o němž se tu praví, 
že jest zvolen ές τρίτον έτος. Ferri (18) se domnívá, že to 
znamená trvání jeho úřadu po dvě léta. DeSanctis (164) se roz
hodl hledati výklad jiný; lze prý miti za to, že ostatní úředníci 
nastoupili ihned, kdežto kněz Apollonův až po schválení ústavní 
reformy. První rok trvání reformované ústavy prý se chtěla dáti 
Ptolemaiovi eponyfeita, která jinak patřila knězi Apollonovu, 
i byl proto tento kněz zvolen až pro třetí rok. To je jistě ne
správné. Pravdě nejpodobnější vysvětlení je to, že se zde — patrně 
výjimečně — zvolil Peithagoras na dobu delší jednoho roku.

O vlastních jménech nelze říci nic zvláštního. Wilamowitz 
(str. 35 n.) je sestavil v index s poznamenáním, které z nich je 
už dosvědčeno pro Kyrenu nebo Theru.

Prosopografie Kyreňanů dosvědčených v Egyptě1 ukazuje 
jen malý počet shodných jmen; stotožniti nelze nikoho.

3. Závěr.
Vzhledem k svému právnímu charakteru označuje se nápis 

za zákony (ř.. 6), přesněji pak za διάγραμμα (ř. 39). Výraz 
διάγραμμα znamenající imperativní nařízení nebyl sice neznám 
z literatury1 2 a z nápisů,3 ale plného osvětlení se mu dostalo 
teprv z papyrů. Jimi bylo potvrzeuo, že Plutarchova definice je 
zásadně správná. Diagrammatem se nazýval edikt vydaný z moci 
vladařské, jímž se upravoval nějaký důležitý obor veřejné správy, 
zejména vzhledem k určitým podrobnostem, kterými se dosavadní 
právní stav bud doplňoval, nebo vysvětloval, nebo obměňoval.4 
Dosud známá diagrammata týkají se buď soudní nebo finanční 
správy.5 Nápisné diagramma kyrenské je památkou mimořádně 
významnou pro svůj obsah, dotýkající se ústavy a veřejného 
i soukromého práva; takového diagrammatu dosud nebylo.

1 Sestavil ji Heichelheim, Die auswärtige Bevölkerung des
Ptolemäerreiches, Klio Beiheft XVIII. (1925) str. 93 nn.

3 PI ut arch. Marc. 24 καί γάρ τά διαγράμματα τών αρχόντων 
"ΕΆΑηνες μεν διατάγματα, ‘Ρωμαίοι δε εδικτα προσαγορεΰουαιν.

3 Or. Gr. I. č. 7 κατά το διάγραμμα το Άντιγόνω.
4 DeSanctis (147) se tudíž zásadně mýlí, pokládá-li tento nápis 

za autonomní ustanovení kyrenské.
5 Ρ. M. Meyer, Jurist, papyri (1920) č. 45 ř. 18, č. 57 ř. 27 

týkají se věci finančních, tarnt, č. 71 ř. 11, č. 74 passim, pak nápis 
uved. v předešlé pozn. vztahují se k věcem soudním. O diagrammatech 
vůbec viz M i t tei s - Wi lek en, Grundzüge str. 20 a Meyer, Jur. pap. 
str. 252.
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Poměr ke kyrenským zákonům do té doby platným je tu 
stanoven buď výslovně, anebo se naznačuje mlčky. Výslovně se 
uvádějí staré zákony jako platné pro censování (ř. 16), pak pro 
trestní řízení (ř. 38 s výslovnou zmínkou όσοι μ,η νπενύντιοι: 
41 a 42), pro absoluční řízení úředníků (ř. 39), a v souvislosti 
nezcela jasné pro civilní soudní řízení (ř. 61). Rozsah pravomoci 
gerontů, buleutů a sboru plnoobčanů zůstává rovněž stejný, jako 
dříve, to se výslovně podotýká v ř. 35 a 36, ale nemluví se tu 
o zákonech, nýbrž užívá se obratu πρασσόντωσαν ... a .. . èn* 
εΙρήνης επφασσον. Tento obrat, dosti podivný, dává zřejmé 
tušiti, že k ústavní reformě v Kyreně došlo následkem poměrů, 
které byly opakem míru; to a privilegované postavení Ptolemaiovo, 
jakož i ustanovení o restituci a právech uprchlíků z Kyreny do 
Egypta vedou přirozeně k úsudku, že předcházela doba vážných 
rozbrojů vnitřních. — Bez výslovného vytčení předpokládá se 
platnost starých zákonů v těchto zvlášť pozoruhodných případech:
1. úřad nomothetů trvá co do organisace i pravomoci bez změny. 
Uvádějí se jen v ř. 86 nn. jména nově zvolených; 2. pro délku 
činnosti jednotlivých úřadů, volbu nomofylaků a eforů; 3. pro svo
lávání a řízení gerusie, buly, sboru plnoobčanů, dikasteria 1500. 
Revoluční ráz reformované ústavy projevuje se jednak v předpisech, 
že knězem Apollonovým, nomofylakem, eforem a stratégem domi 
nesmí býti nikdo, kdo už byl týž úřad dříve — za starého režimu — 
zastával, a pak privilegovaným postavením Ptolemaiovým. Jemu 
bylo vyhrazeno: 1. doplniti občanský seznam, 2. uvésti z vyhnan
ství domů politické uprchlíky a rozhodovati s konečnou platností 
v hrdelních procesech proti nim zavedených, 3. jmenovati první 
gerusii, 4. býti virilně stratégem, 5. býti případné poslední instancí 
v hrdelních procesech zavedených v prvých třech letech reformo
vané ústavy. Krom toho se v § 13 připomíná několikrát Ptole
maios v souvislosti blíže neurčitelné při předpisech týkajících se 
vlastnického práva.

Při tom však reforma byly nepochybně vedena tendencí 
demokratickou, jak plyne zřetelně z toho, že sbor plnoobčanů 
na místo dřívějšího počtu 1000 počítal na dále 10.000 (ř. 36). 
Byl to krok velmi pronikavý, poněvadž skutečný počet občanů 
kvalifikovaných daleko nedosahoval tohoto čísla a bylo nutno 
stanovití nízký census a rozmanité jiné úlevy, na př. občanům 
zadluženým a výdělečně činným.

Ferri i De Sanctis vynaložili mnoho práce, aby rozlišili 
a obdobami ujasnili jednotlivé ústavní složky v diagrammatu 
připomínané, ale z této práce 1 nelze získati téměř nic pro poznání 
nejdůležitější otázky, to jest, který Ptolemaios je tu míněn a kdy 
k reformě došlo.

’) U Ferriho jest ovšem leckterý omyl, tak hlavně v tom, že 
si neuvědomil podstatu rozšíření počtu plnoobčanů a pokládá reformu 
za oligarchisující.
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Dosud byly podány tři návrhy na datování diagrammata: 
1. Ferri a Běloch1 je kladou do doby po smrti Demetria Krás
ného 2 a soudí, že toto diagramma opravilo onu kyrenskou ústavu, 
jež byla dílem megalopolských filosofů Ekdela a Megalofana.3

De Sanctis (148n.) sice také uznává vznik diagrammata 
až po smrti Demetria Krásného, ale pokládá právě je za dílo· 
megalopolských filosofů. — Heichelheim (178) se uchyluje o více 
než půl století a klade kyrenskou, ústavní reformu diagrammatem 
provedenou už do r. 308/7 před Kr.‘

0 díle provedeném Ekdelem a Demofanem není známo nic 
bližšího, ani co do jeho podstaty,8 ani co do časového zařádění, ať 
už absolutně, či aspoň vzhledem k vystoupení Demetria Krásného.6,

Zřejmě však dílo Ekdelovo a Demofanovo není totožné s dia
grammatem. Tendence obojího byla dokonale odlišná. Diagramma 
prozrazuje svými výsadami pro Ptolemaia, že pochází z doby, 
kdy kyrenská samostatnost vůči členu egyptské vladařské rodiny 
vzala do velké míry za své. Povolání megalopolských filosofů bylo 
však projevem neodvislosti Kyreny a odporu proti Egyptu.

Jak svrchu uvedeno, navazuje diagramma na kyrenskou 
ústavu, jaká byla Ěn’ εΙρήνης (ř. 35), tedy před jakousi domácí 
revolucí, jejíž ostří bylo protiptolemaiské: proto zmínky o resti
tuci vyhnanců, jejich ochraně Ptolemaiem, o Ptolemaiových 
posádkách atd. To všechno svědčí velmi výmluvně pro dobu, 
kdy Ptolemaios (Euergetes) mohl provésti své zásnuby s kyrenskou 
princeznou Berenikou, ohrožené intrikami královny vdovy Apamy 
s Demetriem. Magas, vládce kyrenský, ještě před svou smrtí 
smluvil totiž s Ptolemaiem II. Filadelfem sňatek své jediné dcery 
a dědičky Bereniky s Filadelfovým synem Ptolemaiem. (luštin 
XXVI. 3. 2). Magova vdova Apame, rodem syrská princezna,

’) Griech. Gesch. IV. la (1925) str. 61tí nn, psáno před publikováním 
nápisu, patrné na základě soukromého sdělení.

a) Ferri uvádí r. 248/7, Běloch 247.
3) Polyb. X 22. 3; Plutarch. Filopoimen 1. Jména jsou za

chována v různém znění: Plut. Filop. 1. 1. uvádí ’Έκδημος, Μεγαλο- 
φάνης, Arat. 5 'Έκδηλος, taktéž Paus. Vlil 49; Polyb. X 22 
.Ιημοφάνης.

*) Wilamowitz (34) se vyslovuje neurčitě; může prý býti míněn 
Ptolemaios II. nebo III., ale vročení dokumentu prý je těžké.

5) Starověká svědectví jsou neurčitá. Plutarch. Filop. 1 εύνο- 
μίαν ί'ΐϊεντο καί διεκάσμηοαν Άριστα την πάλιν. — Polyb. 1. 1. ovšem 
říká έπιφανώζ προΰατηααν και διεφύλαξαν . . . την έλεν&ερίαν, ale 
jeho slovům se nesmí přikládati přílišný význam, poněvadž ani on — 
jak správně upozornil Boueh é - Leclercq, Hist. d. Lagides I (1903) 
str. 204 — nepostihl efemerní ráz díla megalopolských filosofů.

·) Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten II (1899) str. 143 
dává jim přijít do Kyreny kolem r. 250, po odstranění Demetriově. 
S tím souhlasí i B o u ché-Beclercq uv. sp. str. 263.

Běloch, Griech. Gesch. IV. 1* (1925) str. 615 n přičítá iniciativu 
pozvání obou filosofů Demetriovi Krásnému, jejich spolužákovi ze 
školy Arkesilaovy. Smrt Demetriovu klade do r. 247.
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chtěla zmařiti chystanou personální unii Kyreny s Egyptem, i po
volala Poliorketova syna Demetria Krásného, určivši ho za ipan- 
žela Berenice. Ta však odmítla a dokonce se postavila v čelo 
palácové revoluce, která odstranila Demetria.1 Berenika měla pak 
titul královský, ale Kyrene byla po několik let jevištěm občanských 
bojů,® až konečně zvítězila strana Ptolemaiova nad protivníky vede
nými aitolským Lykopou (Polyain. VIII 70) a Ptolemaios mohl 
záujmouti své místo u Bereniky. Teprv tehdy došlo k sňatku.

V jiné časové souvislosti nenacházejí se shody tak nápadné. 
Ptolemaios III. nestal se ovšem sám králem kyrenským, nýbrž 
vládl tam jménem Bereničiným. Proto není nazýván Βασιλεύς, 
nýbrž jen prostě Πτολεμαίος. O jeho postavení v Egyptě nezví- 
dáme z nápisu přímo nic, ale hledíc k celé situaci je rozhodně 
pravděpodobnější předpokládati, že byl nejméně spolqvladařem 
Filadelíovým. Ptolemaiovy cpQOVQaí v Kyreně jsou zřejmě egypt
ské vládní vojsko. Spoluvladařem otcovým se stal Ptolemaios III. 
v listopadu r. 247, sám pak vládl od ledna r. 245.®

Heichelheim uvádí pro své vročení do 308/7 především to, 
že census pro kyrenské plnoobčany je uveden 20 alexandrijskými 
minami, ale už Ptolemaios I. Soter přešel k ražbě podle foinické 
a rhodské soustavy, které se drží i mince kyrenské. Filadelfos pak 
nucené zaváděl v Egyptě i mimo něj v okruhu svého vlivu jednotnou 
minci. Dále pak poukazuje H. na shodu postavení Ptolemaiova 
jako stratega s poměry athénskými, kde si vynikající mužové tímto 
způsobem zajišťovali veřejný vliv, a konečně na to, že zřejmě prý 
oligarchická tendence diagrammatu připomíná oligarchické vlivy 
athénského zřízení; zvláště pak připomíná H. v této souvislosti — 
ale ne dosti jasně — Demetria Falerského.

Důkazy H. jsou slabé a částečně vůbec pochybené. I ponechá- 
me-li stranou některé z jeho velmi násilně shledávaných shod 
s Athénami, je tu základní otázka toho oligarchického rázu. 
H. zcela nesprávně měří Kyrenu, tedy město dorského rázu, mě
řítkem athénským. V Athénách ovšem omezení počtu občanů 
určitým číslem a censem znamenalo umenšení demokracie, ale 
Ptolemaiovo diagramma v Kyreně naopak rozšiřovalo občanské 
právo a to — jak výše uvedeno — způsobem vskutku pozoru
hodným. Uvádí-li pak H. úřad nomothetů a nomofylaků jako 
doklad oligarchisující snahy diagrammatu, neuvědomil si, že tyto 
úřady byly v Kyreně už před vydáním diagrammatu. Dopouští se 
stejné chyby, jako Ferri, jemuž sám — právem — vytýká, že ne
poznal význam toho, co znamená rozšíření občanství z 1000 lidí 
na 10.000. 1 2 3

1 Toho se týká Gatullova (= Kallimachova) zmínka v Coma 
Ber. v. 25 nn.

2 Do této doby se nejlépe hodí povolání Ekdelovo a Demofanovo.
3 E. Meyer, Untersuch, zur Chronologie der ersten Ptolemäer

2. Beiheft zum Arch. f. Pap, 1925) str. 68.
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Důkaz metrologický je rovněž nepodařený. Především H. 
všechno svedl neprávem na pole numismatické. To však není 
vhodná cesta řešení, nehledíc ani k veliké skrovnosti materiálu 
i na tomto poli, kterou H. sám musel přiznati. Praví-li diagramma, 
že plnoobčan musí miti χρήματα ά&άνατα v hodnotě 20 min, 
jest tím určen vztah mezi statkem na jedné straně a konvenční 
směnnou hodnotou tehdy v Alexandreji běžnou na druhé straně. 
Podle jakého systému byly raženy mince, je v tomto případě 
lhostejno, poněvadž mina nebyla mincí, nýbrž hodnotou.

Za dnešního stavu věcí jest tudíž nejlépe klásti vznik diagram
matu do doby po sňatku Ptolemaia Euergety s Berenikou kyrenskou 
a snad po jeho nastoupení na vládu v Egyptě, tedy asi do r. 247. 
Diagramma bylo vydáno z vladařské moci kyrenské, která patřila 
Berenice a vykonávána byla Ptolemaiem.

Jíst velmi litovati poškození kamene, které znemožňuje 
seznati podrobnosti úpravy vlastnického práva kyrenského, ale 
aspoň první, ústavní oddíl nápisu obohatil chudé naše vědomosti 
o vnitřním životě v Kyreně.

Několik motivů antické novellistiky.
Napsal Ferd. Stiebitz,

(Pokračování.)
Překážky, které musí záletník překonávati, a nebezpečenství, 

do kterých se vydává, předvádí účinně Horatius, v sai. I 2 a II 7. 
Ale právě nesnadnost a nebezpečnost záletnictví jsou pro některé 
povahy příjemným dráždidlem. U Horatia (Sat. II 7, 105 a nn.) 
se kdosi odvolává na Kallimachův epigram A. P, XII 102 τα γάρ 
φεύγοντα διώκειν οίδε (scii, ούμός έρως), τα δέν μέασφ 
κείμενα παρπέταται. A Filostratos (v uvedené ep. 30) dobře vy
stihuje psychologii záletnictví : το μεν έργον έν, äv τε έπί άνδρός, 
αν τε έπί μοιχού γίνεται, το δέ τφ κινδύνφ σφαλερώτερον 
τή χάριτι μεϊζον ούχ ούτω γάρ ευφραίνει το φανερόν τής 
έξονσίας ώς το άπόρρητον τής ηδονής, παν δέ τερπνότερου 
το κεκλεμμένον; srv. i ep. 31: τής μεν γάρ εύπραγίας κίν
δυνος ό νόμος, τής δέ λύπης μισ&ός ό έρως. Tak čteme 
u Apuleja (Mel. IX 18) o záletníkovi Filesitherovi, jenž vzplanul 
láskou k ženě Barbarově: atque hac ipsa potissimum famosa 
castitate et insignis tutelae nimietate instinctus atque inflammatus, 
quidvis facere, quidvis pati paratus, ad expugnandam tenacem 
domus disciplinam lotis accenditur viribus. Ale přes své roz
ohnění neopomene býti opatrný: sluha ho iam nocte promota 
solum perducit ad domum probeque capite contectum (IX 19).1

1 Charite, chtějíc se pomstít na vrahu svého chotě Thrasyllovi, 
slibuje mu clandestinos coitus a vyzývá ho, aby k ní tajné v noci při-


