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Nové nápisy z Kyreny.
Referuje Vladimír Groh.

(Dokončení.)

5. Edicta Augustova.
Na kyrenské agoře objevena byla r. 1920 velká mramorová 

stéla vysoká 205 cm, široká dole 70 cm a nahoře 61 cm, tlustá 
38 cm. Je popsána na přední straně 144 řádky drobného řeckého 
písma, jehož rozměry kolísají od 6—10 mm. Stéla sloužila později 
jako lavice opřená o stěnu jakéhosi domku; poněvadž popsaná 
strana stély byla obrácena ke zdi domku, zachoval se nápis cel
kem dobře krom drobných poškození jednak na kraji a na konci 
řádků, jednak v ploše kamene. Tato poškození však byla způso
bena drobením mramorových žilek. Nevalná jakost mramoru pů
sobila také rozmanité potíže při vtesávání písmenek, jak je na 
některých místech patrno. Technická stránka nápisu není právě 
nejdokonalejší: rytec písma se několikrát zmýlil a zahlazoval řádky 
už vtesané, jinde zase nechával zbytečné mezery. Než přes všechny 
tyto drobné nedostatky, i přes místy poněkud nedbalý ráz písma, 
jevící se i v nedůslednosti slohové a pravopisné, nepůsobí čtení 
nápisu nijakých zvláštních potíží.

Nápis, jehož publikování bylo očekáváno s velikým zájmem, 
a jež se značně zdrželo,1 2 obsahuje sbírku čtyř edikt a jednoho 
listu Augustova. První edictum zaujímá 40 řádků, druhé 16 ř., 
třetí 8 ř., čtvrté 10 ř., list Augustův 73 ř. Druhé až člvrté edictum 
začínají na týchž řádcích, na nichž se končí text edict předchá
zejících. Každé edictum i list má svůj praeskript. Kdežto však 
druhé až čtvrté edictum mají pouze αύτοκράτωρ Καϊσαρ Σε
βαστός άρχιερενς δημαρχικής εξουσίας το επτακαιδέκατον* 
je U prvního edictu k tomu ještě připojeno αύτοκράτωρ τεσερα-

1 Editionem principem uspořádal G. Oliverio v Notiziario archeo
logico IV. 1927, str. 13-67, k tomu pět fotografií na třech tabulkách. 
Vydání Oliveriovo obsahuje úvod, řecký minuskulní přepis s kritickým 
aparátem, latinský překlad, italský překlad a komentář. Práce Oliveriova 
je uspokojující, třebas že komentář je na některých místech mnoho
mluvný, jinde zase skoupý. Oiiveriův latinský překlad všech edikt 
i listu se senatusconsultem otiskli Cagnat-Besnier v Revue des publi
cations épigraphiques relatives à l’antiquité romaine v Revue archéo
logique XXVI 1927, str. 394—103 připojivše krátkou analysu obsaho
vou. — Volný překlad nápisu do němčiny a stručné poznámky podává 
Fried. Ebrard ve Phil. Wochenschrift 1927, sl. 1193—8 a 1226—32. Volný 
překlad francouzský a povšechný informativní výklad je u Fr. Cumonta 
v Journ. des Savants 1927 v článku Nouvelles découvertes à Cyrène, 
str. 318 nn.— Text edict a Augustova úvodního listu otiskuje i Henrica 
Malcovati v druhém vydání edice Caesaris. Augusti Imperatoris operum 
fragmenta (Turin 1928) str. 39-43.— Několik drobných poznámek ob
sahuje i recense o Nuove pubblicazioni di archeologia coloniale, jež na
psal P. Romanelli do revue Historia il. 1928, str. 106 nn.

2 U prvého praeskriptu chybí τό před έπτακαιδε'κατον.
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καιόέκατον (sic!) a u listu: αύτοκράτωρ K. Σ. άρχιερενς μέ
γιστος δημαρχικής έξονσίας ίθ\ Tím jsou edicta i list datovány. 
První čtyři edicta pocházejí z r. 7—6 před Kr., poněvadž Augustův 
17. rok tribunské moci začal 1. července (podle Cagnaia 27. června) 
r 7. před Kr. Akklamace imperátorská mnoho nepomáhá, poněvadž 
XIV. se dostalo Augustovi už r. 8 před Kr., XV. až o deset let 
později. List Augustův pak pochází z r. 4 před Kr., jak plyne ze 
zmínky o konsulech toho roku, C. Calvisiovi a L. Passienovi (ř. 74).

Edictum první se týká nápravy v soudním řízení trestním. 
Augustus sám (ř. 12 n.) označuje své nařízení za zatímní: άχρι 
&v ή σύνκλητος βονλεύσηται περί τούτον ή έγώ αύτος α,μεινον 
ευρώ τι.

Edictum bylo vyvoláno stížností vyslanců měst provincie ky
renské,1 že Rekové jsou v trestních přích v nevýhodě, poněvadž 
nečetní Římané tam usedlí a tvořící soudní poroty jsou seskupeni 
v klubech, takže soudci, žalobci i svědkové jsou osoby sobě na
vzájem velmi blízké. Augustus zjišťuje nejprve, že skutečně je 
v kyrenské provincii jen 215 R manů všeho věku majících census 
nad 2500 denárů, opakuje pak slova stížnosti už uvedená jakož 
i to, že uvedenými poměry byli i nevinní postiženi těžkými tresty, 
dokonce i smrtí. Ustanovuje proto zatímně, že správcové provincie 
mají závadě odpomoci tím způsobem, že sestaví pro trestní pře 
album iudicum ze stejného počtu Reků a Římanů, nejméně 251e- 
tých a majících census aspoň 7500 denárů. Jen v případě, že by 
nebyl dostatek kandidátů odpovídajících této podmínce censovní, 
možno přibrali i méně majetné, ale v žádném případě se nesmí 
sestoupiti pod polovinu označeného censu. Žalovaný Rek může 
ovšem před počátkem projednávání procesu, a to nejméně den 
před tím, než začne žalobce řečnití, prohlásit], zda chce hýli 
souzen tribunálem smíšeným, či čistě římským. Rozhodne-li se 
pro tribunál smíšený, vloží se do jednoho osudí kuličky se jmény 
porotců římských, do druhého kuličky se jmény porotců řeckých, 
a vytáhne se z každého osudí 25 jmen. Žalobce má právo od- 
mítnouti z vylosovaných jednoho porotce řeckého a jednoho řím
ského, žalovaný smí zamítnouti celkem tři, ale tak, že to nesměli 
býti tři Rekové nebo tři Římané, nýbrž smíšeni. Po skončeném 
průvodním řízení hlasují řečtí i římští porotci odděleně do zvláštních 
osudí a také odděleně se provede sčítání hlasů. Teprve potom se

1 V textu se mluví střídavě o provincii kyrenské a o spojených 
provinciích Krétě a Kyrené. Srovnáním dokladů se ukáže snadno, že 
se spojeného názvu užívá jen tehdy, mluví-li Augustus o správcích 
provincie (ř. 4 a 37), kdežto mluví-li o provincii a jejích obyvatelích, 
zmiňuje se jen o Kyreně (ř. 4, 15, 37, 46, 56, 64). Důvod toho je v admi
nistrativní úpravě poměrů: Kyrena totiž jsouc římskou provincií už asi 
od r. 75 před Kr. byla při réorganisa«' poměrů prováděné r. 27 před Kr. 
spojena s Krétou společnou správou, vykonávanou propraetorem (Stra- 
bon XVII. 3, 25). — Srv. R. Paribeni, Cyrenae v Ruggierově Dizion. 
epigraf. II. 1431 nn a Broholm, Kyrene v R—E XII sl. 164.
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sečtou hlasy pro vinu a pro nevinu a podle toho vynese správce 
provincie rozsudek. Edictum pak končí poukazem, aby v případech, 
kde jde o stíhání vraha, jehož obětí byl Řek, nebyli za žalobce 
připouštěni Římané, leda by šlo o Kyreňany vyznamenané římskou 
civitou, kteří chtí stíhati vraha někoho ze svých příslušníků nebo 
spoluobčanů.

Druhé edictum je jiného rázu: P. Sextius Sceva dal zatknouti 
a dopraviti do Říma tři muže: A. Stiaccia Maxima, jeho bratra L. 
Stiaccia Macedona a propuštěnce P. Lacutania Filerota, poněvadž 
byli v podezření ze souvislosti s jakýmisi činy namířenými proti 
Augustovi a proti státu. Augustus vyhlašuje, že sice P. Sextius si 
počínal s chvályhodnou horlivostí, ale poněvadž vyšlo na jevo, že 
zatčení jsou nařčeného činu nevinni a jejich výroky toho se týkající 
a v provincii učiněné vymyšleny, nařizuje propustiti z vazby L. 
Stiaccia a P. Lacutania vůbec, kdežto A. Stlaccius musí zůstati 
v Římě až do vyšetření jiné žaloby Kyrenskými na něho vznesené, 
že totiž dal s veřejného místa odstraniti sochy, mezi nimi i tu, na 
niž dala obec kyrenská napsati Augustovo jméno.

Třetí edictum jedná o Kyrenských, kterým se dostalo římské 
civity. Augustus nařizuje, že mají nésti povinnost leiturgií stejně 
jako Řekové kyrenští,1 vyjímajíc ty, jimž se dostalo spolu s občan
stvím immunity, a to bud zákonem, nebo usnesením senátu, nebo 
edictem Caesarovým či Augustovým. Immunitas se ovšem vztahuje 
jen na majetek, který měli v okamžiku udělení této výsady; co 
získali později, je podrobeno povinnostem obvyklým.

Čtvrtým ediktem ustanovuje Augustus, aby vzájemné spory 
kyrenských Řeků byly rozhodovány domácími soudci, leda by si 
strana volaná k odpovědnosti sama žádala soudce římského. Vy
ňaty jsou výslovně pře hrdelní, kde jest kompetentní jedině správce 
provincie a jeho consilium. Nepožádá-li Řek z Kyreny v těch ji
ných sporech za římského soudce, přikazuje Augustus, aby nikdo 
z domácích soudců nepocházel z obce, jíž patří sporné strany.2

1 Ř. 53: oiôèv ίλασσον . . . τψ των Ελλήνων σώματι. Výraz σώμα 
odpovídá latinskému corpus a znamená pospolitost obyvatelstva určité 
kategorie. Srovnáním případů, kde se pro takovouto pospolitost užívá 
výrazu πολίτευμα (srv. L F LIV. 1927, str. 185 pozn. lak tornu W. Kuppel, 
Politeuma, Philologus 1927, str. 268 nn a 433 nn), zdá se vysvítati, že 
se výrazu σώμα užívalo pro obyvatelstvo domácí, kdežto výrazu πολί
τευμα pro obyvatelstvo žijící pospolitě v cizině.

2 Ř. 69 se praví čx τοϋδε τον ίμοϋ ίπικρίματος. Výrazem ίπίκριμα 
označuje Augustus toto své edictum. Oliverio se mýlí, tvrdí-li v svém 
komentáři (str. 50), že zde máme první případ užití řeckého termínu 
επίκριμα ve významu latinského edictum. Krom příkladu uvedeného 
Ebrardem ve Phil. Wochenschr. 1927, sl. 1228 pozn. 4, týkajícího se 
intimátu, jímž stratég Julius Demetrius uvádí ve známost edictum prae
fecta Ti. Julia Alexandra (r. 68 po Kr., Or. Gr. Inscr. 669 ř. 28), jsou 
i doklady s konce republiky: list Antoniův (Or. Gr. Inscr. 453 ř. 23) 
a SC potvrzující to, co zařídili triumvirové (ib. 455 ř. 4). V obou pří
padech jest ίπίκριμα = edictum.
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List Augustův obsahuje usnesení senátu o novém řízení v pro
cesech vydéračských, doprovozené úvodními slovy Augustovými, 
v nichž se výslovně zmiňuje, že k tomuto usnesení došlo za jeho 
osobní přítomnosti a že je i podepsal. Dotýká se blaha spojenců 
národa římského a jeho poddaných, a proto Augustus, touže, aby 
byla všeobecně známa péče jeho a senátu o tyto poddané, naři
zuje poslati text usnesení do všech provincií a uveřejnili jej spolu 
s průvodním dopisem.1

Následuje text senatusconsulta. Relátory byli oba konsulové 
toho roku C. Calvisius Sabinus a L. Passienus Rufus, ale připo
mínají hned v praeskriptu, že referují vlastně o tom, na čem se 
usnesl Augustus s consiliem vybraným ze senátu.2 V ř. 88—97 
motivuje se vydání nových norem nesnázemi, se kterými se se
tkává žaloba repetundarum podle starších ustanovení, a potížemi 
provinciálů vyhověti všem procesním předpisům.

Výslovně se připomíná, že vzdálenost provincií, nemajetnost, 
choroba a stáří osob, jež by měly jiti jako nezbytní svědkové do 
Říma, znemožňují často úspěšné vedení trestní pře pro vyděrač- 
ství a zbavují tak provinciály dobrodiní zákonné ochrany.

Senatus consultum tedy ustanovuje, že v případech, kde po
škozený — ať už soukromník, či veřejné sdružení -— z jakého
koliv důvodu nehodlají vésti trestní proces proti vyděrači, mohou 
na něho dokročiti procesem civilním. Formy tohoto civilního pro

1 R. 78—9 και τώι ίμώι π;ρογράμματι ύποτάσοειν. Oliverio se v ko
mentáři (str. 54) spokojuje citováním Wilckenovy definice pojmu πρό
γραμμα, jak ji podal v článku Zu den Edikten (Zeitsclir. d. Savigny- 
Stiftung, XLII. Romanist. Abt. 1921, str. 131). Wilcken tam praví, že 
προγράμματα byla nařízení stručně stilisovaná, bez praeskript, rozesílaná 
podřízeným úřadům s příkazem uveřejniti je; zpravidla byla přílohou 
k έντολή. Není pochyby, že se stanoviska papyrologického měl Wilcken 
pravdu. Už v královských listinách, ptolemajských jsou doklady pro
grammât tohoto druhu (na př. P. Teb. 35—Wilcken Chřest. 309, nebo 
Urk. d. Ptolem.-zeit č. 1081, takže Wilcken i v komentářích svých Ur
kunden der Ptolemaeerzeit (1. 1927) str. 457 a 469 právem mohl setrvati 
na dřívějším výkladu. Jiná však je otázka, nemohl-li výraz programma 
znamenati také ještě něco jiného. V edictu Augustově je tohoto výrazu 
užito způsobem, který se naprosto neshoduje s Wilckenovou definicí: 
zde programma neznamená stručně stilisovaný výnos připojený vrch
nostenskému rozkazu, nýbrž naopak průvodní Augustův připiš přede
slaný textu, jenž měl býti uveřejněn. Zdá se, že se ve významu po
dobném užilo slova προγραμμός v nápise, kterým Stratonikejští shrnuli 
v jedno Listy Sullovy, ŠC týkající se úpravy jejich poměrů a seznam 
vladařů^ a států uznávajících jejich práva (Or. Gr. Inscr. 441 ř. 130).

2 R. 86 v praeskriptu SC stojí: Αύτοκράτωρ Καΐσαρ Σεβαστός ήγε
μών ήμετερος. Oliverio se pozastavuje u výrazu ήγεμών. Odvolávaje se 
na Mommsena, Staatsrecht III. 971, jenž tvrdí, že císaři neužívali offi- 
ciálné titulu princeps senatus (jenž je ostatně přeložen v Res Gestae IV. 2 
πρώτον αξιώματος τόπον εσχον τής σννκλήτου), soudí, že ήγεμών tu zna
mená princeps civium. Z rozpaků by ho bylo vyvedlo nahlédnutí do 
Mommsena Staatsrecht II. 2, 774, kde jsou sebrány doklady o užívání 
názvu princeps = ήγεμών, na př. Strabo 7. 5,3; 12. 8, 18; 13. 4, 8, Plu- 
tarch. Cic. 2. Náš kyrenský doklad se tedy k nim připojuje.
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cesu se přesně určují. Oznámení jest nutno podati u některého 
z magistrátů majících právo svolávati senát; ten pak ve lhůtě co 
nejkratší zjedná stěžovatelům slyšení v senátě a opatří jim patrona, 
jenž bude mluviti jménem žalobců. Při volbě patrona se mělo při- 
hlížeti k přání žalobců, ale ovšem nesměl jím býti ustanoven nikdo, 
kdo by zvláštní výsadou byl této povinnosti zbaven. Týž magistrát, 
jenž přijal oznámení, ještě téhož dne, kdy byla stížnost přednesena,1 
v plenární schůzi senátu za přítomnosti aspoň dvou set senátorů 
dá vylosovali rekuperátory a sice podle těchto zásad: čtyři kon- 
snláry bydlící buď přímo v Římě anebo nejdále v okruhu 20 mil. 
tři praetorie odpovídající stejným podmínkám, a konečně dva 
z ostatních senátorů2 bydlících taktéž v ftímě anebo v okruhu 
20 mil. Nemohou býti ustanoveni rekuperátory senátoři starší 
70 let, aktivní úředníci řádní i mimořádní, předsedové soudů 
a curatores frumenti. Důvodem odmítnutí, může býti též choroba, 
ale v tomto případě jest potřebí přísežného osvědčení vlastního 
a záruky tří senátorů. Jiným důvodem odmítnutí jest příbuzenský 
nebo přátelský vztah k procesním stranám — SG se dovolává pro 
bližší určení ustanovení legis Iuliae.3 Konečně pak nesmí býti 
rekuperátorem ten senátor, proti němuž žalovaný uvede důvod 
zaujatosti a nepřátelství a stvrdí svou výpověď přísežně před 
senátem; smí však tuto námitku učiniti nejvýše jen ve třech 
případech.

Z celkového počtu vylosovaných devíti r-ekuperátorů mohou 
v dalších dvou dnech procesní strany odmítnouti — patrně bez 
udání důvodů — dohromady čtyři členy,4 takže konečný počet 
rekuperátorů jest pět. Ubude li průběhem procesu některý z re- 
kuperátorů buď úmrtím anebo z nějaké jiné příčiny (již jako 
vážnou překážku mu musí potvrditi přísežná výpověď pěli sená
torů), tu magistrát za přítomnosti procesních stran a zbylých re-

1 Ř. 101 n je text poněkud nejasně stilisován: &v Άν èv τηι σνν- 
κλήτωι αίτιας έπιφέρουσιν άκονσϋ-ώσιν ό’πως αρχών . . . κληρούσβ-ω. Oli
verio navrhuje tuto úpravu: &v äv . . . ίπιφέρωσιν ΰπως άκονσ&ωσιν 
ό αρχών . . . κληρούσ&ω.

2 R. 110: ý οίς ini της σννκλήτου γνώμην άποφαΐνεσ&αι εξεστιν 
πάντων je doslovný překlad latinského obratu: quibusque in senatu 
sententiam dicere licet (Festus 454 L).

’ R. 117 νόμωτ ‘Ιονλίωι τωι δικαστικών Ebrard (Phil. Wochen
schrift 1927, sl. 122Ú) vztahuje tuto zmínku na známé leges Iuliae iudi- 
ciorum publicorum et privatorum (viz o nich Rotondi, Leges publicae 
populi Romani, Milano 1912, str. 448 n), ale poněvadž se zde výslovně 
praví, že nemůže býti rekuperátorem, kdo nemůže podle zákona Juliova 
svědčiti, spojil je Oliverio (str. 60 n) právem s leges Iuliae de vi publica 
et privata (viz Rotondi str. -TO n), z nichž je zachován v Digestech 
citát 22,5,3,5, (= Bruns-Graden witz str. 111) týkající se příbuzenství 
jakožto překážky svědectví.

* R. 122: obě sporné strany mohou z devíti vylosovaných za- 
mítnouti dohromady čtyři rekuperátory. Ačkoliv to není na nápise 
zřejmě vytčeno, zdá se býti nezbytno předpokládati, že každá ze spor
ných stran může zamítnouti dva.
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kuperátorů provede doplňovací losování, při němž musí přihlížeti 
jednak k tomu, aby nový rekuperátor byl z téže kategorie senátorů, 
jako odstouplý, jednak aby u něho nebylo oněch všeobecných vo
lebních překážek vzhledem k žalovanému.

Rekuperátoři1 smějí vyslýchali a vyšetřovati jen v mezích 
žaloby, rozsudek smí zníti jen na prostou náhradu škody a musí 
býti pronesen do 30 dnů. Po dobu výkonu své funkce jsou re
kuperátoři prosti všech veřejných úkonů vyjímajíc oběti státní. 
Předsedá buď magistrát, jenž provedl losování rekuperátorů, anebo 
— nemohl-li by on sám — ten z konsulů, jemuž náleží první 
relace v senátě. Předsedovi náleží také postarali se, aby mohli 
vypovídali svědkové, pokud se zdržují v Itálii; je-li žalobce sou
kromník, má právo na pět průvodních svědků, veřejné korporace 
pak na deset.2 Rekuperátoři projeví svůj názor zjevně a rozhoduje 
většina.

O významu těchto Augustových ediktů a zejména o SC de 
repetundis není potřebí se výslovně zmiňovati. Úprava právních 
poměrů v provinciích patří k nejzajímavějším partiím dějin římské 
správy, a nálezy kyrenské ji osvětlují doklady mimořádně cennými. 
Důležito jest, že jsou zachována nařízení právě z doby Augustovy, 
kdy se začíná nové období po všech stránkách římských dějin.3

1 Ř. 139 sbor rekuperátorů jest nazván δίαιτα.
2 Ebrard (sl. 1230, pozn. 5) soudí, že Oliverio nesprávně vyložit 

smysl tohoto ustanovení. Výrazy Ιδίαι a δημοσίαι prý se netýkají pří
padů, kdy žalobce je soukromník nebo zástupce veřejného sdružení, 
nýbrž toho, zda žalovaný se dopustil vyděračství veřejně nebo soukromě. 
Fbrardova slova znějí: »in einem Verfahren wegen ohne Beziehung zum 
Staat grundlos erlangter Vermögensvorteile«, a: »in den Prozessen um 
von Staatswegen widerrechtlich entzogene Vermögenswerte « S takovým 
výkladem nemožno souhlasili, poněvadž by jednotlivci vyděraěstvím 
postižení neměli možnosti žaloby. Naopak jest toto SC vydáno za účelem 
usnadnéní žalob.

3 Jiivista di filologia ohlašuje vydání zvláštního svazku věno
vaného nápisům nalezeným v Kyreně v posledních letech. Bylo mým 
úmyslem sečkati s článkem v L F až do doby, kdy by bylo možno za- 
ujmouti stanovisko k výkladům obsaženým v této zvláštní publikaci, 
ale průtahy s jejím vydáním mne přiměly nečekati a podati čtenářům 
L F zprávu o nálezech již nyní. Jakmile ohlášený svazek Riv. íil. vyjde, 
přinesou L F o něm recensi.— Ústavě kyrenské, o níž jsem pojednal 
v minulém ročníku L F str. 177nn, věnoval pozornost Th. Reinach: 
La charte ptolémaique de Cyrěne, Revue archéologique XXVI. 1927, 
str. 1—32. Hlavní zájem upíná k datování diagrammatu a rozhoduje se 
pro r. 322 nebo 321 před Kr., kdy prý Ptolemajos upravil ústavní po
měry kyrenské po revoluci, při níž část vyhnanců povolala k pomoci 
sparlského Thibrona (Diod. Sik. XVIII. 19—21). Reinach se také silně 
opírá o materiál numismatický jako Heichelheim. Po této stránce ne
mohu než odkázati na svůj článek str. 201. Jinak ovšem nutno přiznati, 
že Reinach dosti obratně spojuje narážky diagrammatu s poměry kolem 
r. 321, ale přes to zůstává datování diagrammatu do r. 247 stále ještě 
bezpečnější než do druhé poloviny stol. IV.


