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Abstrakt: 

Skúmanie pôvodu republikánskej édility predstavuje obtiažnu úlohu.  

Na prvý pohľad tkvie príbeh o vzniku a vývoji tohto úradu v starovekých 

prameňoch. Pri bližšom pozorovaní je možné rozoznať, že tie isté pramene majú 

svoje vlastné záujmy. Taktiež pátrajú po tradícii v histórii založenej na ústnom 

podaní, aby legitimovali súčasný stav édility a prezentovali ju v historickom 

kontexte. 

Ale aj ďalšia otázka vzbudzuje pochybnosti. Dvojaký charakter úradu 

zastiera naše vnímanie a je náročné rozlíšiť, či sa plebejská a kurulská édilita 

vyvíjajú prepojene alebo oddelene. Napriek tomu čerpajúc z rôznorodých 

prameňov je stále možné rekonštruovať základne funkcie a povinnosti édilov. 

Navyše, édilita musí byť pozorovaná aj zo širšieho uhla pohľadu, aby bolo 

odhalené, ako je situovaná v systéme republikánskych úradov a prečo sa rímski 

aristokrati usilovali stať sa édilom. 

Hlavným cieľom tejto práce je vyniesť édilitu z tieňa a prezentovať ju  

ako plnohodnotnú vedeckú tému. Počínajúc édilitou nás to možno zavedie klásť si 

otázky o našim súčasných vedomostiach o republikánskych úradoch. 

Abstract: 

The search for origins of the republican aedileship presents a difficult task. 

At first sight the story about foundation and evolution of this magistracy lies  

in ancient sources. On the closer look it may be discerned, that the same sources 

have their own present intentions. They search for a tradition in oral based history 

to legitimise the current status of the aedileship and present it in historical context. 

Yet another question raises ambiguity. The twin character of the 

magistracy blurs our perceptions and makes it challenging to distinguish whether 

plebeian and curule aedileships are evolving intertwined or apart of each other. 

Nevertheless, delving upon the wide variety of ancient sources it is still possible 

to reconstruct the basic functions and duties of the aediles. Furthermore,  

the aedileship has to be looked upon in broader picture, in order to figure out,  

how it is situated in the system of republican magistracies and why the roman 

aristocrats strived to serve as aediles. 

The main purpose of this paper is to bring the aedileship out of the 

shadows and present it as full pledged research topic. Starting with aedileship it 

may embark us on questioning our knowledge of the republican magistracies. 
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1. Úvod 

Édili mali ďalekosiahly vplyv na život rímskej obce. V pozadí slávnych 

konzulov a vojvodcov, ktorých hlavnou úlohou bolo chrániť záujmy Ríma 

navonok, zaobstarávali denné potreby metropole Stredomoria. Ale dejiny édilov 

neboli len o staraní sa o trhy, funkčné vodovody, čisté ulice či o organizovaní 

veľkolepých verejných hier a predstavení. Dejiny édilov boli aj dejiny 

jednotlivcov, rímskych šľachticov, na počiatkoch svojho verejného pôsobenia. 

Édilita predstavovala šancu získať povedomie a slávu u rímskeho ľudu, ktoré im 

mali pomôcť k vyšším úradom. 

Lenže toto nie je celý ich príbeh. Édilita ako úrad od svojho vzniku prešla 

veľmi komplexným vývojom. Nielenže sa jej charakter a funkcie v priebehu času 

menili, predstavuje tiež veľmi zaujímavý úrad z iného hľadiska. Ako jediný úrad 

je totiž špecificky rozdelený na dva rôzne druhy: na plebejskú a kurulskú édilitu. 

Už z názvu je možné vyvádzať, že plebejskí édili boli vyhradení plebejskej časti 

obyvateľstva. Kurulská édilita prislúchala celej obci – populus – a bola prístupná 

aj, nie výhradne, patricijom. Táto jej dvojakosť nemala žiadny ekvivalent 

spomedzi republikánskych úradov. 

Tu sa vynára otázka, ako taká výnimka mohla vzniknúť. Hneď na začiatku 

je treba povedať, že táto otázka nemá jednoduchú odpoveď, ani nám samotní 

Rimania neposkytujú ich vlastné vysvetlenie. Príbeh rozpoltenej édility sa nesie 

stáročiami rímskej republiky a v priebehu tohto času akosi zovšednela 

v dennodennej realite rímskej obce. Ani M. Tullius Cicero na konci rímskej 

republiky sa nad týmto javom nijak významne nepozastavuje. Pri predstavovaní 

svojej ideálnej obce na základe rímskeho modelu len konštatuje bez zjavného 

diferencovania medzi jednotlivými édilitami: „Suntoque aediles curatores urbis 

annonae ludorumque sollemnium, ollisque ad honoris amplioris gradum is primus 

ascensus esto.“
1
 (Cic. de Leg. 3, 7) 

Cicero týmto otvára ďalší zaujímavý bod pre zamyslenie. Považuje édilitu 

za vstup do verejného života a k vyšším úradom v rímskej obci. Jedna vec je 

ideálna predstava Ciceróna a druhá skutočné podmienky rímskej republiky.  

Ako si ukážeme nie je to úplne jednoznačné. V priebehu času sa pravidlá pre 

                                                 
1
 „A nech sú ustanovení édili, správcovia mesta, zásobovania a každoročných hier a nech je to 

prvým východiskom postupnosti k vyššiemu úradu.“ 
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obsadzovanie jednotlivých štátnych postov menili a prispôsobovali potrebám 

obce. Cicero stojí v tomto vývoji pravidiel na jeho konečnej podobe a nemožno 

poprieť, že to vplývalo na jeho predstavy o ideálnom štáte. 

Tak sa nám sformovali ústredné otázky pre túto prácu: kedy a ako vznikli 

jednotlivé édility? Aké bolo poslanie édilov v rámci rímskej republiky? 

A napokon aké miesto zaujímala édilita v kariére rímskeho aristokrata? 

Zodpovedanie týchto otázok ale nie je úplne jednoduché a priamočiare. V prvom 

rade vyžaduje rozličný prístup k dostupným prameňom. Na tomto mieste prináša 

táto práca nový impulz do bádania s mierne netradičným prístupom k antickým 

dejinám. Náznaky týchto tendencií využívať teórie o povahe orálnej histórie, 

intencionálnej histórie či zmyslenej tradície sa v skúmaní antiky objavujú čoraz 

viac. Doteraz však neboli plošne uplatnené pri skúmaní na vybranej inštitúcii 

rímskej republiky. 

Na základe týchto teórii táto práca predstaví mienku, že za súčasného 

stavu nie je možné spoľahlivo určiť pôvod a prvé vývojové fázy édility. Hlavnú 

úlohu tu zohráva legitimujúci charakter dostupných prameňov, ktorý nanáša 

neprekonateľnú vrstvu údajov s cieľom vysvetliť súčasný stav. Táto vrstva 

bráni získať informácie o skutočnej pôvodnej édilite. Jedným príznačným 

prostriedkom tradície je vkladať do samotných príbehov vzniku inštitúcie jej 

súčasné opodstatnenie. Za príklad tu môžeme spomenúť vznik kurulskej édility 

ako reakciu na potrebu ďalej organizovať verejné hry. V ten moment zároveň 

spomenuté hry nadobúdajú podobu ludi Romani, ktoré skutočne neskôr boli 

v kompetencii kurulských édilov. 

Po tejto téme nasleduje charakterovo odlišná časť práce. Cieľom tejto 

kapitoly je predstaviť jednotlivé funkcie édilov v priebehu rímskej republiky. 

Postupne je venovaná pozornosť formálnym znakom úradu, spôsobu volieb, 

charakteru úradu a jeho právomociam. Pri predstavovaní funkcií nadviažeme  

na doterajší výskum poskytujúci skvelý systematický základ pre skúmanie tejto 

problematiky. 

Napokon sa dostávame k tretej základnej otázke, ktorej je venovaná 

posledná záverečná časť. V nej predstavíme problematiku dochovaných édilov 

a ich následného kariérneho postupu k vyšším úradom. Hlavným ťažiskom tejto 

časti je poukázať na základe dostupných prameňov na celkom vysokú úspešnosť 
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bývalých édilov pri uchádzaní sa o najvyššie úrady v republike. Prínosom k tejto 

problematike je predovšetkým štatistické spracovanie získaných údajov a stručná 

analýza údajov na základe teoretických podkladov spracovaných doterajším 

výskumom.  

Zámerom tejto práce ale nie je predstaviť hypotézy, ktoré by vylučovali 

akékoľvek iné riešenia pre predložené otázky. Práve naopak, slúži skôr  

ako východiskový bod pre záujemcov u túto tému získať základné poznatky 

a predstaviť odbornú literatúru, kde je možné nájsť diskusiu k jednotlivým 

špecifickým problémom. Pritom prednáša originálne pozorovania a výsledky 

doplňujúce doterajší stav bádania. Pre dosiahnutie týchto stanovených cieľov je 

nevyhnutné najprv nahliadnuť na povahu prameňov a predstaviť si stručný 

prehľad odbornej literatúry. 
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2. Pramene a metodika 

Pre predstavenie a uchopenie témy tejto práce je potrebné si ozrejmiť stav 

dostupných prameňov a ich spracovaní v modernom výskume. Nasledujúca časť 

sa bude zaoberať najprv druhmi a povahou prameňov. Ďalej bude predstavené 

doterajšie bádanie a spôsob doterajšej interpretácie prameňov v modernom 

skúmaní k zriadeniu rímskej republiky a k samotnej édilite. Napokon v závere 

tejto časti bude načrtnutý vlastný model spracovania pre tému tejto práce.  

Na základe tohto modelu bude vypracovaná predovšetkým nasledujúca kapitola 

venujúca sa vzniku a počiatočnému vývoju édility.  

2.1.  Pramene 

Édilita ako magistratúra je jednou časťou z celkového štátneho aparátu 

rímskej republiky. Pri skúmaní zriadenia rímskej republiky sa obraciame na široké 

spektrum prameňov, od literárnej produkcie (historiografia, biografie, reči, listy 

atď.), cez mince, nápisy až po archeologické ostatky budov. J. Bleicken 

upozorňuje, že pramene sú rozdielne v kvantite aj kvalite vzhľadom k jednotlivým 

obdobiam.
2
 Navyše je potrebné upozorniť, že ich kvantita a kvalita sa líši  

aj vzhľadom na jednotlivé otázky či témy v rámci rímskeho zriadenia. Preto je 

treba si predstaviť povahu jednotlivých druhov prameňov najprv všeobecne 

vzhľadom k rímskym dejinám, rímskemu zriadeniu a napokon špeciálne  

pre skúmanie jednej časti tohto zriadenia: édility. 

2.1.1. Literárne pramene 

Literárna produkcia antických autorov tvorí významnú časť prameňov  

pri skúmaní inštitúcii rímskej republiky. Relevantné informácie sú po väčších  

či menších častiach roztrúsené naprieč celou literárnou tradíciou a vo všetkých 

literárnych druhoch, počínajúc od učeneckých úryvkov k zriadeniu rímskej 

republiky, cez udalosti obsiahnuté v dlhších či kratších historických dielach, 

antikvárnych spisoch, verejných rečiach a korešpondencii, až po zmienky v poézii 

a dráme.  

Literárna tradícia je skúmaná z rôznych uhlov pohľadu a pre rôzne ciele. 

Na jednej strane, takisto ako v našom prípade, sa ňou zaoberajú tí, ktorí sa 

                                                 
2
 BLEICKEN, J.: Die Verfassung der Römischen Republik, 2008, s. 289. 
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pokúšajú rekonštruovať minulé spoločnosti v priebehu času. Na druhej strane 

ďalší skúmajú štýl, prednes, techniky kompozície a špeciálne záležitosti ohľadom 

jednotlivých literárnych žánrov.
3
 Tieto dva postoje však, ako zdôrazňuje  

E. Bispham, od seba nie je možné oddeliť: „Literárny prameň nie je bezcenný  

pre historika iba preto, že nerozpráva príbehy o minulosti: hry a básne (a takisto 

história) nám hovoria o dobe, v ktorej boli napísané.“
4
 Preto nie je možné vylúčiť 

niektoré literárne pramene na základe žánru, ale treba skôr brať ohľad na dobu, 

charakter, okolnosti a s akým cieľom daný prameň vznikol a následne aké 

informácie je možné z neho pre danú tému získať. 

Pre značný objem literárnych prameňov, relevantných k téme tejto štúdie, 

je na mieste ich rozdeliť na skupiny. Nasledujúce delenie nesleduje výhradne 

delenie podľa žánru, ale reflektuje skôr kvantitu a kvalitu informácii 

v jednotlivých vymedzených skupinách. Prvou skupinou je prirodzene 

historiografia, ktorej rozprávanie ma za ciel zachytiť dávnu minulosť, nedávnu 

minulosť, či samotnú prítomnosť spoločnosti. Táto skupina je najobsiahlejšia, 

a preto zasluhuje aj najväčšiu pozornosť pri skúmaní jej charakteru. Druhú 

skupinu písomných prameňov tvorí obsiahle dielo M. Tullia Ciceróna,  

ktoré prináša predovšetkým pohľad cez jeho oči na jeho vlastnú dobu. Okrem 

toho sa na niektorých miestach jeho diela odzrkadľuje vtedajšia učená vedomosť 

o rímskej minulosti. A napokon v tretej skupine sú diela ostatných literárnych 

žánrov a autorov, ktoré dopĺňajú celkový obraz našich vedomostí o rímskej 

spoločnosti. 

1) Historiografia ponúka väčšinu informácií k zriadeniu rímskej republiky, 

magistrátom, a napokon aj k édilite. Spomedzi antických historiografov vystupujú 

pri tomto skúmaní do popredia najmä Polybios, T. Lívius, Dionýsios 

z Halikarnassu, Diodoros Sikulos a Kassios Dión. Pri týchto autoroch, snáď 

s výnimkou Polybia, ktorý sa venoval svojej súčasnej dobe, a ich predmete 

záujmu je potrebné si uvedomiť predovšetkým skutočnosť, že pri svojom 

spisovaní minulých udalostí sa museli spoliehať predovšetkým na predošlú 

tradíciu. Okrem Polybia boli totiž ostatní autori až z obdobia konca prvého 

storočia či nasledujúceho principátu. Je potrebné sa venovať charakteru tejto 

tradície, pretože ovplyvňovala a určovala spôsob, akým boli príbehy rímskej 

                                                 
3
 BISPHAM, E.: Literary Sources, in: A companion to the Roman Republic, 2006, 29n. 

4
 Ibid. 29f. 
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minulosti ďalej podávané. Takisto je potrebné si povedať aj o okolnostiach jej 

vzniku a ďalšieho vývoja. Tieto skutočnosti majú rozhodujúci dopad na možnosti 

nášho bádania k skorým fázam zriadenia rímskej republiky a špeciálne v našom 

prípade k édilite. 

Literárna produkcia v Ríme začala až v druhej polovici tretieho storočia 

pred n. l. Na rozprávanie o predošlej histórii sa vzťahuje orálna tradícia zachytená 

prvými historikmi na počiatku literárnej produkcie (Q. Fabius Pictor a prví 

analisti). Títo prví autori mali veľmi obmedzený prístup k písomným pamiatkam 

dokumentárneho charakteru. Domnelé kroniky, ktoré mali viesť pontifikovia, 

neuvádzali detailné rozprávanie rímskych dejín. Skôr sa zaoberali náležitosťami 

náboženského charakteru a samotnej sféry vplyvu pontifikov ako napr. kalendár, 

obete, rituály a prípadne prírodné úkazy, ktoré bolo možné interpretovať  

ako negatívne odkazy bohov.
5
 Ich význam pre rímsku historiografiu neležal 

v zachycovaní skutočných udalostí. To spochybňovali už samotní Rimania 

a oprávnene už aj Th. Mommsen. Keď autori nadväzovali na štruktúru týchto 

kroník, rozprávanie roka za rokom, nárokovali si sociálnu autoritu, ktorá bola 

pripisovaná týmto kronikám. V žiadnom prípade sa však nedá tvrdiť, že boli 

jadrom rímskej tradície.
6
 

Pravdepodobne boli vedené aj záznamy o vrchných magistrátoch: fasti. Tie 

však ponúkajú nanajvýš iba menný zoznam, ktorý mal slúžiť predovšetkým pre 

časovú orientáciu. V rímskej tradícii sa totiž zaznačovali roky podľa úradujúcich 

konzulov. Napokon sa pripúšťa prístup k zákonom XII tabúľ, ktoré mali byť 

podľa tradície spísané v polovici 5. storočia pred n. l. Tie však spolu  

so zoznamom konzulov mohli byť subjektom zmeny v priebehu storočí pre 

potreby vtedajších vládnucich elít či celej spoločnosti. Fasti mohli byť 

upravované pre vydvihnutie toho alebo oného rodu, podľa toho, ktorý bol práve 

pri moci. Zákony aj keď sú spísané, podliehajú ďalším modifikáciám pre aktuálne 

potreby vyvíjajúcej sa spoločnosti, neostávajú teda nemenné. Ich aktualizované 

a vylepšené verzie sa napokon premietli do tradície.
7
 Ak aj pripustíme, že tieto 

                                                 
5
 OGILVIE, R. M./ DRUMMOND, A.: The sources for early Roman history, in: CAH

2
 VII vol. 2, 

s. 20. 
6
 TIMPE, D.: Mündlichkeit und Schriftlichkeit als Basis der frührömischen Überlieferung, 1988, s. 

284. 
7
 BLEICKEN, J.: Die Verfassung der Römischen Republik, s. 289. 
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dokumentárne zdroje existovali a boli dostupné prvým historikom a analistom, 

musíme uznať ich výpovednú obmedzenosť a modifikáciu v priebehu času. 

Hlavná časť literárneho spracovania musela byť podľa J. v. Ungern-

Sternberga naplnená predovšetkým ústnou tradíciou, ktorú obohatil a ďalej rozvil 

samotný autor. Túto skutočnosť si je treba priblížiť pre pochopenie jej dôsledkov 

pre predložený predmet skúmania tejto práce. Orálna história môže byť 

označovaná ako „história teraz žijúcich“. Ústna tradícia už nie je dobová. Je 

tradovaná z úst do úst po dobu dlhšiu, ako je život pôvodného zdroja. Pritom sa dá 

pozorovať trojdielna štruktúra ústnej histórie. Pomerne obšírne je pojatá nedávna 

doba o dĺžke asi troch predchádzajúcich generácií. Po nej nasleduje 

medziobdobie, o ktorom sa sotva niečo traduje (tzv. „the floating gap”). Napokon 

sú k dispozícii bohaté informácie k (bájnym) počiatkom danej spoločnosti. 

Jednotlivé rozprávania nevylučujú rôzne verzie podľa zámeru a pohnútok 

rozprávajúceho. V orálnej histórii je príznačná selekcia ďalej podávaného 

materiálu podľa dôležitosti, ktorú jej jednotlivé časti v reťazci tradície prikladajú. 

Najčastejšie sa jedná o rozprávania o počiatkoch, migráciách, pôvode, vojnách 

a o prírodných katastrofách.
8
 

Výber vhodných príhod závisel vcelku od vtedajšej vládnucej vrstvy. 

„Repertoár je negatívom politického systému, avšak nie takým, akým je, ale akým 

by mal byť.“
9
 Pričom vývoj spoločnosti a zriadenia nie je vnímaný v komplexnej 

kauzalite. Na počiatku zvyčajne býva chaos. Potom niekoľko význačných osôb – 

culture heroes – zavedie prvé pevné základné kamene spoločnosti. Nasledujúce 

generácie na základe nič nemenia, len pridávajú k už existujúcemu.
10

  

Postupom času sa rôzne verzie k jednej udalosti vytrácajú, nastáva 

štandardizácia repertoáru tradície. Fixujú sa prototypy hrdinov, tyranov, lotrov 

ako vhodné príklady, na ktoré sa začínajú vzťahovať ďalšie a ďalšie príhody.
11

 

Cieľom je spraviť výpoveď čo najzávažnejšou a najpamätihodnejšou.
12

 

Príznačným príkladom fixácie ústnej tradície v Ríme je pre J. v. Ungern-

Sternberga obdobie kráľovstva. Pre túto dobu existuje málo konkurujúcich verzií 

                                                 
8
 K znakom orálnej histórii cf. v. UNGERN-STERNBERG, J.: Überlegungen zur frühen 

römischen Überlieferung, 1988, s. 247. 
9
 VANSINA, J.: Oral tradition as history, 1985, s. 120. 

10
 Cf. opäť v. UNGERN-STERNBERG, J.: Überlegungen zur frühen römischen Überlieferung, s. 

247. 
11

 Ibid. 248. 
12

 VANSINA, J.: Oral tradition as history, 167. 
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k rôznym udalostiam a následne upevnenie jednej tradície nastáva hneď po prvom 

písomnom zaznamenaní tradície na prelome tretieho a druhého storočia prvými 

analistami.
13

  

Pomerne silnú tradíciu si vybuduje aj pamätihodná vzbura proti kráľovskej 

moci a zavedenie republiky. Tento príbeh má tiež svoj jednotný priebeh, hrdinov 

a výsledok. Problém nastáva, keď sa dostaneme do nasledujúceho obdobia,  

pre túto štúdiu dôležitého, ktoré sa nachádza medzi prítomnosťou prvých autorov 

a pamätihodnými udalosťami dávnych čias. Ide o dobu tzv. floating gap, kde je 

vedomosť o historických udalostiach obmedzená a to málo, čo je známe, je 

značne štandardizované a topizované. Preto je na mieste nazerať na správy z tohto 

obdobia veľmi ohľaduplne a kriticky.  

Je nutné prihliadať nielen na okolnosti doby, ale aj na osobnosti, ktoré sa 

podujali na prvé spísanie histórie. V neposlednom rade aj na spôsob, akým boli 

zapísané. D. Timpe na rozdiel od v. Ungern-Sternberga nevidí vo Fabiovi 

Pictorovi len akéhosi kompilátora dovtedajšej ústnej tradície, poprípade spojenou 

s eventuálnou kronikou pontifikov. Fabius Pictor a ďalší analisti boli zväčša 

predstavitelia vedúcej vrstvy spoločnosti. Je teda na mieste sa domnievať, že títo 

autori sa v prvom rade obracali na tradíciu tejto vrstvy a dávali tak do popredia 

činy jednotlivcov, ktoré predstavovali a nahrádzali činy celku.
14

  

Timpe sa zameriava na Fabia Pictora ako prvého rímskeho historiografa 

v kontexte jeho zámeru a spôsobu pre spísanie jeho diela. Dielo je písané 

gréčtinou, a tak cielené publikum je očividne grécky hovoriaca populácia, 

predovšetkým tá v Itálii. Gréci mali v tej dobe už bohatú písomnú historiografickú 

tradíciu a v kontexte kolónií južnej Itálie a Sicílie boli populárne predovšetkým 

rozprávania k založeniu a počiatkom obcí, tzv. ktiseis. Okrem toho existovalo už 

aj množstvo literárne spracovaných lokálnych kroník. Timpe vníma Fabia Pictora 

ako súčasť tejto gréckej literárnej tradície, ktorá sa snaží podať informácie 

k okolnostiam vzniku obce pre vonkajšie publikum a nemá za úlohu ustanoviť 

výslednú podobu ústnej rímskej tradície.
15

 O spísanie tejto tradície by mal záujem 

skôr niekto prichádzajúci zvonka rímskej spoločnosti, a nie niekto kto je jej 

                                                 
13

 Cf. k tomu podrobnejšiu diskusiu: v. UNGERN-STERNBERG, J.: Überlegungen zur frühen 

römischen Überlieferung, s.251-7. 
14

 TIMPE, D.: MMündlichkeit und Schriftlichkeit als Basis der frührömischen Überlieferung, s. 

272n. 
15

 Ibid, 278n. 
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priamym účastníkom. Fabius Pictor by jedine mohol niekoho o rímskych 

tradíciach informovať, ale sotva komplexne a objektívne zhodnotiť, či napokon 

dokonca celý korpus v literárnej podobe spracovať.
16

 Čiže sa dá výsledné dielo 

Fabia Pictora bez ťažkosti interpretovať na jednej strane podľa J. v. Ungern-

Sternberga ako príznačný rys korpusu ústnej tradície, na druhej strane podľa  

D. Timpeho ako literárne rozprávanie o pôvode Ríma. 

To však neznamená, ako hneď upozorňuje Timpe, že je možné tieto názory 

ihneď spojiť a vytvoriť tak akýsi hybrid: „Korpus orálnej tradície môže 

predstavovať kontamináciu elementov ústneho a písomného pôvodu, zostáva 

napriek tomu nutne protikladom k literárnemu znázorneniu, a naopak: literárny 

produkt vyformovaný podľa pravidiel jedného žánru sa môže vo vecnom obsahu 

a vo všeobecnom nazeraní s výpoveďou ústnej tradície zhodovať bez toho, aby sa 

azda stal do písmena zafixovanou ústnou tradíciou.“
17

 Podľa Timpeho je tak 

potrebné sa pridržiavať toho, že prví historici spájali dávnu minulosť a počiatky 

so svojou prítomnosťou a obracali sa na literárne určitú predlohu rozprávania 

o založení obce.
18

 Boli tak motivovaný svojim historickým kontextom. 

V starodávnom pôvode projektovaná moc a veľkosť, správnosť a mravnosť Ríma 

mala ospravedlniť nárok na popredné postavenie Rimanov sprvu v rámci Itálie, 

postupne celého Stredomoria.
19

  

Začiatok historiografie v Ríme teda neznamená pevné zafixovanie ústnej 

tradície. Ústna tradícia totiž automaticky nezaniká po prvých písomných 

pamiatkach. Skôr je možné očakávať ďalšiu vzájomnú kontamináciu,  

keď do ústnej histórie prenikajú nové elementy z učených historiografických diel, 

ktoré mali pôvodne inú agendu a zámer. Tak sa do rímskeho povedomia o svojej 

histórii dostali grécke prvky súvisiace so založením mesta, prispôsobením 

gréckych kultov a ostatných znakov gréckej civilizácie. Naopak učená 

historiografia čerpá námety a príbehy z ústnej tradície pre svoje rozprávanie 

o skutkoch rímskeho národa. Pritom predstavuje činy jednotlivcov,  

ktorí potvrdzujú popredné postavenie nobility v rímskej spoločnosti,  

ako zosobnenie celého rímskeho ľudu. 

                                                 
16

 Cf. VANSINA, J.: Oral tradition as history, s. 147nn. 
17

 Timpe, D.: MMündlichkeit und Schriftlichkeit als Basis der frührömischen Überlieferung, s. 

280. 
18

 Ibid. 280n. 
19

 Ibid. 282. 
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Pritom je treba prihliadať aj na samotnú osobu autora. Ten prináša  

do týchto vzájomných vzťahov ďalšiu premennú: určuje preferovaný materiál  

a určuje formu jeho prezentácie. Na autora ale aj na samotnú tradíciu dolieha 

napokon ich dobový kontext, spoločenské zriadenie, záujmy a ciele rímskej 

spoločnosti. Autorove meno je napokon dôležité aj pri ďalšom osude jeho diela, 

ktorý nebýva tak priamočiary, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. 

V tomto ohľade nás upomína textová kritika a náuka o spôsobe predávania 

písomného materiálu v antike ale aj po nej. Dielo sa nestáva nemenné tým, že sa 

zapíše vo forme písmen. Materiál použitý na tieto diela, spočiatku po väčšinou 

papyrus, nie je uspôsobený k tomu, aby vydržal večne. To znamená, že diela sa 

museli replikovať. Kópie diel sa pred vynálezom kníhtlače prirodzene vytvárali 

ručným odpisovaním. Pri takomto odpise nastávajú chyby, menia sa písmená, 

zamieňajú sa slová, vynechávajú sa celé vety či state. Dielo tak mení svoju 

podobu.  

Takéto kópie sa dostávali do rúk profesionálnych či aj neprofesionálnych 

učencov. Títo zasahovali do diela nie vždy úspešnou opravou chýb, ktoré vznikli 

predošlým odpisom, ale aj úpravou pôvodného materiálu podľa ich vlastných 

štandardov, presvedčenia a potrieb. Takto prepracované edície diel starších 

autorov sa ďalej šírili v antickom svete pod pôvodným menom slávneho autora. 

Dobrým príkladom nám v tomto môže byť Plautus. Ten bol podľa správ 

vtedajších literárnych učencov natoľko populárny, že už v druhom storočí  

pred n. l. cirkulovalo pod jeho menom cez 100 dramatických hier. Až  

M. Terentius Varro po dôkladnej kritike a zvážení názorov jeho predchodcov 

pripravil súbor „ozajstných“ Plautových 21 komédii, ktoré sa nám zachovali 

dodnes.
20

 

Preto nie je možné očakávať, že prvé písomné diela historikov stanovili 

záväznú formu tradície. Tradícia, aj tá písomná, sa týmito externými vplyvmi 

vyvíja, upravuje a reaguje na nové okolnosti, myšlienkové tlaky a očakávania,  

do ktorých sa postupne v priebehu času rímska spoločnosť ako veľmoc 

v starovekom svete dostávala. Autori v 2. storočí pred n. l., ktorí nasledovali  

po prvých analistoch, sa tak museli vyrovnávať s ich dedičstvom opäť v kontexte 

tohto meniaceho sa historického povedomia. Ich diela tak určite nemohli byť 
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prostým podaním predošlých autorov, ale vyvíjajúca sa tradícia ich doby 

zanechala na ich dielach ďalšie stopy. Prejavuje sa tak čoraz viac a viac znak 

kontinuálneho vývoja tradície a historiografie, ktoré sa popritom stále navzájom 

kontaminujú. Tento proces prebiehal v celej spoločnosti a nezastavil sa teda iba 

u historiografie, ale zasiahol napokon aj ostatné literárne žánre. 

Charakter rímskej tradície a staršie diela analistov a ich nasledovníkov 

tvorili základ pre diela neskorších historikov, ktoré sa nám z časti dochovali 

a s ktorými máme možnosť pracovať. Predmet tejto práce nie je ohraničený iba  

na dobu vzniku dostupných písomných prameňov, ale siaha aj na povedomie 

týchto zdrojov o dávnej minulosti. Preto bolo potrebné si predstaviť, nielen 

s akým písomným materiálom pracovali, ale aj poukázať na to, že historické 

povedomie rímskej spoločnosti prechádzalo zmenami a neostávalo nemenné. 

Určuje to charakter a povahu správ, ktoré sa nám ich prostredníctvom dostávajú. 

Tieto skutočnosti sa výrazne prejavia na prístupe k historiografickým prameňom 

v rámci skúmania témy tejto štúdie. 

Týmto sa napokon dostávame k historiografickým dielam, s ktorými 

môžeme dnes pracovať. Najdôležitejším zdrojom informácií pre túto prácu je 

dielo T. Lívia. Ten pokračoval v tradícii analistov a zapisoval históriu rok  

po roku. Žil a pracoval v dobe prvého cisára Augusta. To sa prejavilo na jeho 

tvorbe. Tradične je vnímaný ako autor snažiaci sa zobraziť veľkosť Ríma, jeho 

úspechy a morálne víťazstvo. Jeho cieľ sa tak celkom zhoduje s dobou 

a programom Augusta, ktorý sa zakladal predovšetkým na romantickej predstave 

o dobrom a správnom konaní predkov. Tento obraz T. Lívia ale nie je úplný. 

Z 142 kníh sa totiž dochovalo iba 35 kníh: 1-10 a 21-45, ktoré pokrývajú históriu 

Ríma od založenia mesta 753-293 a 219-167 pred n. l. K ostatným knihám máme 

dostupné len fragmenty a obsahy. Na prvý pohľad možno vidieť, veľká väčšina 

nedochovaných kníh (97) pokrýva menšiu časť histórie od roku 167 do roku 9 

pred n. l. (158 rokov).  

Opäť sa opakuje skutočnosť, že čím sa opisované obdobie blíži k autorovej 

prítomnosti, tým má k dispozícii viac informácií. Naopak, prvých desať kníh 

pokrýva históriu 753-293 pred n. l., celých 460 rokov. Aj v rámci týchto kníh je 

očividná nevyváženosť, keď knihy 5-10 pokrývajú zhruba niečo cez sto rokov. 

Zhustenie látky nastáva najmä v druhej časti dochovaných kníh, 21-45, kde 25 
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kníh pokrýva obdobie 219-167 pred n. l., čiže 52 rokov. Toto zhustenie odpovedá 

práve obdobiu, ktoré nielenže bolo pre Rím významné, keďže sa jednalo o púnske 

vojny a boje vo východnom Stredomorí, ale zodpovedá aj obdobiu vzniku prvých 

vyššie spomenutých historiografických diel.  

Prvé knihy podávajú veľmi stručné informácie o dlhých obdobiach. Hneď 

ako sa dej rozprávania blíži k prvým spísaným dielam analistov, začína sa 

zahusťovať a prináša viac detailov. Čím bližšie sa dejová línia dostáva k dobe 

samotného Lívia, tým je história popísaná podrobnejšie a zdĺhavejšie. Postupom 

času pribúdajú písomné pamiatky a až nakoniec je možné sa obrátiť  

na rozprávanie očitých svedkov. Tento nevyvážený stav Líviovho diela sleduje 

vyššie uvedené faktory vplývajúce na prenos tradície a historickej pamäti. Najviac 

dostupné informácie sú k nedávnym dejinám či k prelomovým okamžikom 

zaznamenaným písomne. Najmenej údajov pritom spadá približne  

do medziobdobia medzi vznikom obce a prvými písomnými záznamami (približne 

700 až 250 pred n. l.). 

Okrem rímskej historiografie sa nám k dejinám rímskej republiky 

dochovali grécke historiografické diela. Spomedzi nich sú významnými 

predstaviteľmi Polybios, Dionýsios z Halikarnassu, Diodoros Sikulos či Kassios 

Dión. Na týchto dielach sa prejavuje vplyv toho, že grécki autori píšu z pohľadu 

outsiderov či vonkajších pozorovateľov. To so sebou prináša všetky výhody  

a nevýhody. Tradícia a história Ríma sú pre nich objektom skúmania a nie 

vlastným kultúrnym kontextom.
21

 

Pre skúmanie édility je prínosný predovšetkým Dionýsios z Halikarnassu. 

Ten žil približne v prvom storočí pred n. l., približne 60 až 7 pred n. l. Napísal 20 

kníh k „Rímskym starožitnostiam“ (Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία) zachycujúce rané 

obdobie rímskej obce od jej vzniku po začiatok prvej púnskej vojny, z ktorých sa 

nám zachovalo v plnom znení prvých 11 kníh. Jeho dielo je založené na orálnej 

tradícii a písomných prameňoch analistov. Spomedzi nich menovite uvádza Porcia 

Catóna, Fabia Pictora, Valéria Antia a Licínia Macera.
22

 Dionýsios sleduje 

morálnu líniu úspechu Rimanov v ich mravoch od samého počiatku. To mu 

nebráni premietať vtedajšie problémy neskorej republiky do jeho rozprávania 

                                                 
21

 Cf. podobne u PELLING, CH.: The Greek Historians of Rome, in: A Companion to Greek and 

Roman Historiography, s. 244. S výnimkou Kassia Dióna, ktorý bol plnohodnotný rímsky 

občan, senátor a dokonca niekoľkonásobný konzul v dobe vlády cisára Septimia Severa. 
22

 Dion. Hal. 1, 7, 2f. 
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o starovekom Ríme.
23

 K édilite nám prináša predovšetkým príbeh jej vzniku 

v roku 493 pred n. l. spojený s pridelenými funkciami (o tom viac nižšie na s. 

38n). 

2) Spisy, reči a korešpondencia M. Tullia Ciceróna majú jedinečné miesto 

spomedzi dostupných prameňov k rímskej republike. V tomto korpuse sa nám 

dochovalo jedinečné svedectvo k tejto osobnosti a jeho dobe tak povediac z „prvej 

ruky.“ Vedľa týchto informácii sa objavujú krátke zmienky o osobnostiach 

a udalostiach z druhej polovice 2. storočia pred n. l. a začiatku 1. storočia  

pred n. l., ktoré nám naskytajú pohľad na charakter vnímania minulosti a jej 

zasadenia do kontextu neskorej rímskej republiky. Je treba pripomenúť, že Cicero 

bol živým účastníkom rímskej tradície a nemohol uniknúť jej vplyvom na svojom 

diele. 

V rámci Cicerónovho korpusu sa zachovalo 58 rečí, niekoľko traktátov 

o rečníctve (de Oratore, Brutus atď.), ďalej teoretické politické spisy (de Re 

Publica, de Legibus),
24

 filozofické diela (napr. Tusculanae disputationes) a mnohé 

ďalšie. Azda najväčšiu výpovednú hodnotu ma jeho súkromná korešpondencia. 

Zachovalo sa 864 listov, z toho 774 napísaných jeho rukou a 90 od jeho 

korešpondentov. Adresátmi boli jeho priatelia (predovšetkým Titus Pomponius 

Atticus), súčasníci a senátori. Tieto listy nám poskytujú unikátny pohľad  

do Cicerónovej povahy, súkromia, ale aj verejnej činnosti a celého politického 

diania. Pri takejto bohatosti materiálu, jeho myšlienok a častej sebareflexie niet 

divu, že „...Cicero je vedľa cirkevného otca Augustína najviac známa osobnosť 

antiky.“
25

 

Predovšetkým jeho reči a listy predstavujú takmer nenahraditeľný zdroj 

informácii pre historikov neskorej rímskej republiky. Bádatelia majú jeho 

prostredníctvom vidieť tento svet, túto spoločnosť, túto dobu. Jeho inteligencia  

a dôvtip odkrýva zákutia v rímskej spoločnosti, ktoré by bez jeho poznámok 

mohli ostať nepoznané. Jeho ľudskosť na druhej strane odhaľuje protichodný 

bežný charakter vtedajšej nobility a ľudí vôbec. Naopak jeho pýcha a samoľúbosť, 

                                                 
23

 Ako napr. rozširovanie občianstva, nepokoje medzi bohatými a chudobnými, zákonodarstvo 

ľudu proti vôle senátu, kontrola súdov, problémy so zásobovaním obilia, práva tribúnov či 

prerozdeľovanie pôdy. Pre detailnejší pohľad cf. PELLING, CH.: The Greek Historians of 

Rome, s. 256. 
24

 Krátko k ním cf. cap. 2.2.1 s. 29 v rámci diskusie k tradícii bádania. 
25

 BRINGMANN, K.: Cicero, 2010, s. 11. 
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evidentná najmä v súkromnej korešpondencií, kde prenikajú mnohé realistické 

charakterové vlastnosti Ciceróna, vnášajú komplexné detaily do ináč často 

pomerne idealizovaného, či obmedzeného obrazu o tejto osobnosti a celej 

spoločnosti. 

Tento pohľad však prináša so sebou aj riziká. V tomto duchu nabádajú 

mnohí bádatelia k ostražitosti a kritickému postoju voči Cicerónovým slovám 

a názorom. Jeho listy vyjadrujú názor a zachytávajú pravdu, tak ako to vidí on 

sám, pričom sa samozrejme tento pohľad môže meniť zo dňa na deň. Takisto jeho 

reči nie vždy odrážajú čistú realitu. Presakuje do nich licencia rečníka. Podľa 

samotného Ciceróna má rečník pre presvedčenie svojho publika dovolené  

aj klamať, či desinterpretovať okolnosti pre prospech vlastnej argumentácie.
26

 

V takejto situácii je na mieste jeho diela analyzovať a porovnávať tak ako 

každý iný prameň. K tomu slúžia diela neskorších historikov. Ale informácie 

neskorších historikov nie vždy majú prevažujúcu výpovednú hodnotu. Tie sa tiež 

predsa len opierali o informácie zo svojich prameňov, ako napr. C. Iúlius Caesar, 

kde mohol byť obraz o Cicerónovi značne kritický. Je tak potrebné si uvedomovať 

klady aj zápory a byť schopný uplatňovať poopravený Cicerónov obraz.
27

 

Hodnota Ciceróna ako zdroja k édilite je veľmi cenná. Nielen to,  

že v jednej svojej reči zachytáva základné znaky a funkcie édility z jeho doby,
28

 

ktorú predniesol v čase keď bol zvolený za édila na nastávajúci rok 69 pred. n. l., 

ale poskytuje aj mnohé mená pre vytvorenie zoznamu známych édilov. K édilom 

sa nedochoval žiadny súvislý zoznam, ktorý by nám zachytával menovite každého 

édila. Pri rekonštrukcii takéhoto zoznamu sme odkázaný na analýzu dostupných 

mien z prameňov. V tomto smere je Cicero takmer nenahraditeľný, pretože veľkú 

väčšinu známych mien édilov je možné rekonštruovať najmä vďaka jeho 

zmienkam o nich vo svojich listoch a rečiach. 

3) Rímska dráma je napokon poslednou skupinou literárnych prameňov, 

predovšetkým z 3. a 2. storočia pred n. l. Dráma predstavuje jedinečný zdroj 

informácii pre historické skúmanie doby jej vzniku. Napriek tomu, že ide 

o prevzaté grécke hry a dej drámy je zasadený do grécky hovoriacich končín, 

                                                 
26

 LINTOTT, A.: The crisis of the Republic: sources and source-problems, in: CAH
2
 IX, s. 2. Cf. aj 

slová u Cic. Brut. 45: „concessum est rhetoribus ementiri in historiis“ – „rečníkom je dovolené 

klamať v dejinách“. 
27

 Ibid. 2n. 
28

 Cic. Ver. 2, 5, 36. Ale cf. aj Planc. 18 a Rab. Post. 16n, 
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samotné reálie odpovedajú tým rímskym. Tie musia byť predsa zrozumiteľné 

rímskemu publiku. Objavujú sa v nej narážky na rímske magistráty, ktoré sú 

prirodzene rímskemu publiku bližšie a známejšie. Pri uvádzaní pôvodných 

gréckych názvov a reálií by totiž mohlo dôjsť ku komunikačnej blokáde medzi 

umelcom a jeho publikom. To by nemuselo pochopiť, čo sa mu snaží povedať 

v danej situácii. 

Zmienky o édilite sú v rímskej dramatickej tvorbe pomerne časté. 

Čiastočne za to môže samotný vzťah medzi édilmi a dramatickými 

predstaveniami. Ako je spracované v kapitole IV, édili zodpovedali  

za usporadúvanie hier, v rámci ktorých boli predstavené aj dramatické vystúpenia. 

Objavujú sa tak zmienky o samotnej organizácii, spôsobe usporadúvania 

a najímania básnikov na predvedenie hry, práva édilov voči hercom a podobne. 

Ďalej sa zmienky o édilite vyskytujú v dramatickej tvorbe pre úlohu édilov v 

živote širokej populácie. Venujú sa ich dennodenným záležitostiam  

pri dohliadaní na trhy, vodu, stav ciest a ulíc atp. Čiže napr. pri narážke, že sa 

niekto chová ako édil,
29

 rímske publikum vníma, čo tým autor myslí a na čo 

naráža.  

Navyše dramatická tvorba priamo odzrkadľuje stav reálií v dobe jej 

vzniku. Umožňuje nám tak určiť viac menej isté medzníky pre určité funkcie 

a úkony édilov, keďže sa jedná o najskoršiu rímsku literatúru. Je nám vodíkom 

k uchopeniu tradície a stanoveniu jej najskoršej určitej platnosti. Dramatická 

tvorba predstavuje ďalší cenný zdroj informácií pre potreby tejto práce, a preto ju 

nemožno vylúčiť na základe toho, že sa nevenuje historickému rozprávaniu. Jej 

vklad k tejto téme je iného rázu a prispieva skôr k porozumeniu postavenia édila 

v rámci rímskej komunity, jej verejného života a k možnosti zaujať postavenie 

k dochovanej tradícií. 

 

Literárne pramene je potrebné vnímať v rámci spoločenského kontextu. 

Vplýva na ne, okrem písomnosti neliterárneho charakteru, nepísaná teda ústna 

tradícia, ktorá bola v povedomí rímskeho národa. Táto tradícia nielenže neostáva 

nemenná a stála, ale podlieha zmenám. Tie sú do nej postupne zapracované 

s postupom doby a meniacimi sa podmienkami a nárokmi na Rimanov v rámci 
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Stredomoria. K týmto zmenám a následnému ustáleniu prispievajú aj samotní 

autori literárnych diel. Ich myšlienky, ktoré nemuseli byť podmienečne charakteru 

ústnej tradície, ďalej ovplyvňovali historické povedomie nasledujúcich generácii. 

Ďalej samotný okamih písomného zaznamenania v sebe prináša osobité 

okolnosti. To platí pre autorov všetkých období, ktoré pri práci s najstaršími 

epochami starovekého Ríma treba brať v úvahu. Celý korpus meniacej sa tradície 

totiž odpovedá predstavám každej „prítomnosti“, v ktorej bol písomne zachytený 

a ďalej tradovaný. Táto doba mohla byť veľmi odlišná od počiatočnej epochy  

či nasledujúcich čias. Nie je vôbec vylúčené, že do minulosti sa môže premietať 

samotná prítomnosť. Minulosť predsa slúži na vysvetlenie súčasného stavu.  

Aby prítomnosť bola tou minulosťou odobrená, je samotná prítomnosť vkladaná 

do minulosti. Preto treba brať ohľad na to, že autori zachycovali históriu a tradíciu 

v spoločenskom kontexte svojej doby. Do tohto kontextu tradícia nezahrňovala 

len historickú pamäť, ale aj zvyky, inštitúcie, spoločenské hodnoty a exempla 

(mores maiorum). Tieto jednotlivé časti spoločne vytvárali rámec, obsah i model 

konvencií, ktorými sa riadila podstatná časť rímskeho spoločenského  

a politického života. 

Toto má za následok, že inštitúcie, ktoré autori vo svojej dobe poznali, sú 

často tak zobrazované, ako fungovali v samotnej dobe zápisu. Ďalej môže 

dochádzať k topike – zlučovaniu rôznych udalostí na jedno miesto. V takom 

prípade sa môže zavedenie rôznych inštitúcii vykladať jednou spoločnou 

udalosťou. Toto prináša značné problémy a riziká pri vysvetľovaní 

pôvodu, počiatku a funkcií inštitúcii, a v našom prípade aj édility. Viac sa  

v diskusii k tejto téme venujú príslušné kapitoly III. a IV. 

2.1.2. Epigrafické pramene 

Epigrafických prameňov, kde sa vyskytuje slovo aedil, či prípadne aidil 

(skrátene aed. a aid.) je celkom značné množstvo. Ide o množstvo dedikačných 

nápisov (CIL I
2
 756, 14; 770; 1463; 1496), či nápisoch na stavbách (napr. CIL I

2
 

2097). Dochované sú aj zmienky o édilite vo veršovaných elogiach (náhrobné 

nápisy) príslušníkov rodiny Corneliov Scipiónov od 3. storočia pred n. l. ( CIL 

I
2
 7; 8; 9). Édili sa objavujú aj v dlhších nápisoch predstavujúcich nám znenia 

zákonov (napr. Tabula Heracleensis CIL I
2
 593 a lex Bantina CIL I

2
 592)  

či senatus consultum (CIL I
2
 591). 
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Nápisné pramene nijak obšírne neinformujú o právach či povinnostiach 

édilov. Naproti tomu ale zmieňujú malé detaily, ktoré nám môžu pomôcť  

pri skúmaní osobitých záležitostí. Napr. dedikačné nápisy alebo míľniky  

na cestách édilov dosvedčujú ich stavebnú činnosť a tiež aj existenciu édilov 

v iných mestách Itálie. Zákonné nápisy nám predstavujú ich úlohu pri dodržiavaní 

ustanoveného zákona. Navyše bezprostredný charakter nápisov zvyšuje ich 

výpovednú hodnotu. Epigrafické pramene slúžia predovšetkým ako cenné 

podporné pramene a sú nápomocné pri vymedzovaní právomocí či funkcií édilov. 

2.1.3. Numizmatické pramene 

V krátkosti spomenieme aj numizmatické pramene. Dochovalo sa totiž  

aj niekoľko mincí predovšetkým z emisií kurulských édilov, ktorý boli poverovaní 

podobne ako kvestori a prétori dozorom nad razbou mimoriadnych emisií mincí. 

Ide o mince z 1. storočia a viažu sa na financovanie nákupov obilia v rámci cura 

annonae (vid. nižšie s. 58). Na týchto minciach sa nachádza skratka kurulských 

édilov (AED. CUR.) a na niektorých aj kurulská stolička (sella curulis). Častý je 

aj atribút obilného klasu či bohyne Céres, ktoré vyjadrujú pomerne jasne účel 

týchto razieb mincí. Tieto série mincí boli vydávané a financované na pokyn 

senátu („EX S(enatus) C(onsulto)“).
30

 Poznáme mince z emisií kurulských édilov 

P. Fouruia Crassipa, P. Galbu, M. Plaetoria Caestiana, A. Plautia Cn. Plancia 

a napokon zo spoločnej razby édilov M. Scaura a P. Hypsaea,.
31

 

Máme k dispozícii aj mincu z jednej výnimočnej razby plebejských édilov 

M. Fannia a L. Critonia.
32

 Opäť sa tu nachádza motív bohyne Céres so skratkou 

plebejských édilov (AED. PL.). Na rube sú znázornení dvaja muži v tóge sediaci 

na lavici.
33

 Pod nimi sa nachádza nápis potvrdzujúci účel tejto razby a pôvodcu 

rozhodnutia – „AD.FRU(mentum).EMU(ndum).EX.S(enatus).C(onsulto).“
34

 Tieto 

pramene sú úzko špecifické, ale napriek tomu užitočné. Potvrdzujú nám totiž 

spôsob financovania nákupu štátneho obilia a takisto prispievajú k diskusii 

o insígniách édilov (vid. nižšie s. 76n). 
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 STEVENSON, S. W.: art. „Aediles Curules“, in: A Dictionary of Roman Coins, 1889, s. 12. 
31

 CRAWFORD, M. H.: Roman Republican Coinage, č. kat. 356 (P. Fouruius Crassipes), 406 (P. 

Galba), 409 (M. Plaetorius Caestianus), 422 (M. Scaurus a P. Hypsaeus), 431 (A. Plautius), 432 
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33

 STEVENSON, S. W.: art. „Aediles Plebis“,in: A Dictionary of Roman Coins, s. 12 
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Tento široký sortiment prameňov ponúka útržky informácii rôznej kvality. 

Je úlohou moderného bádania na základe ich posúdenia tieto väčšie či menšie 

útržky poskladať a predstaviť tak povahu a akýsi model vtedajšieho zriadenia 

rímskej republiky. V rámci tohto bádania bude venovaná pozornosť predovšetkým 

miestu magistrátov a édility v tomto systéme. V nasledujúcej časti si preto 

predstavíme doterajšiu tradíciu, stav bádania a spôsoby, ktorými boli posudzované 

a spracované dostupné pramene.  

2.2.  Tradícia a stav bádania 

Moderné bádanie zriadenia rímskej republiky stálo pre jeho dôležitosť pri 

poznaní rímskej histórie vždy v centre pozornosti. Rovnako dôležité bolo  

pre poznanie praktické, najmä v súvislosti s prvými modernými pokusmi 

o vytvorenie ideálneho štátneho zriadenia a s formovaním moderných štátov. Ešte 

predtým ako si predstavíme stav moderného výskumu je potrebné sa opäť vrátiť 

do antiky a predstaviť tradíciu tohto skúmania, ktorá bude v krátkosti nasledovaná 

reflexiou predmoderného záujmu nad zriadením rímskej republiky. 

2.2.1. Antika 

Skúmanie štátnych zriadenia ma dlhú tradíciu a svoje počiatky nachádza 

už v antickom Grécku, kde nielen filozofi ako napr. Platón alebo Aristoteles,  

ale aj historici vo svojich dielach popisujú rôzne usporiadania štátu. Navyše už 

vtedy vynášali autori rozsudky nad rôznymi druhmi štátneho zriadenia. Autori 

v antike nepojednávali len o známych vtedajších zriadeniach, ale niektorí zašli  

až k vytváraniu teoretických modelov ideálnych zriadení. Z tohto pozorovania sa 

v gréckom prostredí vytvoril akýsi vzor rozlišovania troch základných druhov 

„dobrého“ štátneho zriadenia: monarchia (vláda jedného), aristokracia (vláda 

najlepších či urodzených) a demokracia (vláda ľudu). Tieto dobré formy ústav 

majú svoje náprotivky, formy „zlé“ – tyraniu, oligarchiu a ochlokraciu (vláda 

spodiny).  

Tento model sa najviac prejavil v skúmaní gréckeho historika 2. storočia 

pred n. l. Polybia, ktorý v šiestej knihe svojich univerzálnych dejín venuje 

pozornosť rímskemu zriadeniu ako predpokladu pre mocenský vzostup Ríma 

v Stredomorí. V jeho poňatí je rímske republikánske zriadenie výsledkom vývoja 
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v rámci zápasu jednotlivých elementov spoločnosti: ľudu a nobility. Výsledkom je 

tak podľa neho systém, ktorý je prienikom troch základných druhov štátneho 

zriadenia, teda „zmiešanou ústavou“ (mikté). Každý druh zriadenia sa odzrkadľuje 

v jednej časti rímskej republiky: monarchia v magistrátoch – predovšetkým 

v konzuloch, oligarchia v senáte a demokracia v ľudovom zhromaždení.
35

 Každý 

element má svoju úlohu v rámci celku a navyše sa vzájomne možnými 

obštrukciami kontrolujú.
36

 Napriek tomu Polybios si je vedomý, že tento systém 

neostane nemenný na stálo – ľud si bude postupne nárokovať väčší podiel moci 

a budú to práve samotní aristokrati, ktorí moc odovzdajú ľudu.
37

 

V tejto tradícii zmiešaného zriadenia rímskej republiky pokračuje aj  

M. Tullius Cicero vo svojich dvoch traktátoch de Re Publica a de Legibus. 

V prvom diele Cicero ovplyvnený predovšetkým peripatetickými názormi, 

Polybiom, a stoikom Panaitiom, predstavuje vývoj rímskeho štátu nie  

ako dôsledok konfliktu, ale ako výsledok prirodzenej túžby spoločnosti vedúcej 

k spoločnému záujmu a dodržiavaniu zákonov.
38

 Podľa neho každé štádium 

vývoja rímskej obce, počínajúc kráľovstvom, prispievalo postupne k vytvoreniu 

zmiešaného zriadenia rímskej republiky. V de Legibus Cicero prechádza k opisu 

ideálnej ústavy na základe rímskeho republikánskeho zriadenia. Dovtedajšie 

nepísané normy (mores), z časti odvodené z prirodzeného práva (ius naturale), 

majú podľa neho nadobudnúť podobu zákonov.
39

 V skutočnosti však v jeho 

zákonodarstve (kn. II. a III.) prichádza k inováciám, ktoré zasahujú  

do vyváženosti ústavy.
40

 Cicerónova predstava sa tak výrazne líši od Polybiovho 

konceptu usporiadaného konfliktu, práve naopak: „...základom Cicerónovej 

republiky je harmónia, umiernenosť a stabilita...“
41

 Cicero pre svoj ideálny štát 

odmieta princíp strachu a presadzuje princíp dobrej vôle a spolupráce. 

Po eskalácii krízy a premeny republiky v principát pod vedením Augusta 

došlo aj k zmene vnímania republikánskeho zriadenia. Občianske vojny na jej 
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konci predstavovali dostatočný odstrašujúci obraz pre ďalšie generácie. Navyše, 

ako píše Tacitus, po dlhej vláde Augusta sotva niekto zažil a pamätá republiku.
42

 

Hoci sa ešte objavovali diskusie o pozitívach a negatívach republiky a principátu, 

ako napr. u Kassia Dióna,
43

 bolo republikánske zriadenie v realite tejto doby 

vylúčené.
44

 

2.2.2. Stredovek a raný novovek 

Republika bola v týchto časoch v stredobode pozornosti najmä v diskusii 

k správnemu štátnemu zriadeniu. Autori a učenci využívali príkladu rímskej 

republiky pre svoje vlastné ciele a zámery v ich jednotlivých prácach. Jedni 

vyzdvihovali jej vojenské úspechy, slobodu občanov, moc a rozmach, druhí 

kritizovali jej vnútorné nepokoje, prílišnú moc ľudu a konečný pád v podobe 

občianskych vojen, ktoré z toho podľa nich pramenili. 

Spočiatku slúžili antické vzory ako relevantné priame zdroje k tejto 

diskusii pre neveľký rozdiel ich súčasných pomerov s pomermi antického sveta. 

Rímska republika tak mohla slúžiť podľa niektorých autorov ako odporúčaný 

model hodný nasledovania pre vtedajšie štáty, či naopak ako odstrašujúci príklad, 

ktorého negatívnym stránkam sa treba vyhýbať. Počas osvietenstva sa 

v diskurzoch osvietencov prejavili rozdiely medzi pomermi novovekého sveta 

a toho antického. Autori si začali viac uvedomovať nemožnosť úplne vzťahovať 

staroveký model na svoju súčasnosť. Rímska republika sa stala ako model 

zastaraným konceptom založený na vojenskej expanzii. Napriek tomu 

osvieteneckí autori, či štátnici (predovšetkým otcovia národa v Spojených štátoch 

amerických), nemohli úplne vylúčiť rímsku republiku zo svojich úvah o štáte. 

Antické dedičstvo sa tak na jednej strane stavalo postupne nerelevantným 

k vtedajšej štátno-politickej diskusii. Na druhej strane to ale otvorilo možnosť 

skúmať fenomén rímskej republiky, a vôbec antiky, samostatne bez súvislosti na 

súčasné pomery. Diskurz k téme rímskeho štátneho zriadenia sa presunul 

z prostredia politikov a filozofov do akademického prostredia profesionálnych 

historikov. Tí určovali v nasledujúcej dobe spôsob nazerania sa na rímsku 

republiku predovšetkým ako na historický fenomén so svojou vlastnou 

historickou realitou. 
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2.2.3. Moderný výskum od 19. storočia 

V priebehu posledných storočí rímska republika naďalej upriamovala 

pozornosť mnohých vedcov. Ich náhľad a prístup k skúmanému predmetu sa líšil. 

Napriek tomu, že rímska republika bola už vzdialená od aktuálneho politického 

diania, v jej skúmaní sa stále odrážali záujmy, ciele a ambície doby jednotlivých 

historikov. Je prirodzeným javom pre historiografiu, že podnety, otázky 

a koncepty vyvstávajú z kontextu doby jej vzniku.
45

 V nasledujúcich riadkoch si 

predstavíme v krátkosti hlavné smery právneho, politického a spoločenského 

skúmania rímskej republiky. 

V 19. storočí bola historická veda postavená predovšetkým na výsledkoch 

pozitivizmu. Historici sa pokúšali podať vierohodný obraz, podobne  

ako v prírodných vedách, na základe objektívneho zhodnotenia prameňov. Často 

sa pri tom stávalo, že historici pripisovali túto vlastnú snahu samotným 

prameňom, ktoré potom vnímali ako vysoko vierohodné a spoľahlivé. Naopak 

keď si boli istí, že niektoré pramene nemajú v ich ponímaní a pre ich ciele vysokú 

výpovednú hodnotu, odsunuli ich z historického bádania. V tomto duchu vzniklo 

aj prvé rozsiahle dielo venujúce sa zriadeniu rímskeho štátu: Römisches 

Staatsrecht. Th. Mommsen v ňom popisuje jednotlivé časti (magistráty, senát, 

zhromaždenia, etc.) zriadenia, ktoré spoločne zapadajú do platného celku. Pritom 

predpokladá, že je tento model rešpektovaný a záväzne platný. Th. Mommsen 

predpokladá všeobecnú platnú normu jednotlivých častí, nezohľadňuje pritom ich 

vývoj. Ako právnik si zakladá predovšetkým na prameňoch právneho charakteru. 

Správy o politike, sociológii, filozofii, či ekonomike nezohľadňuje.
46

 Základom 

tohto konceptu bolo presvedčenie vtedajších legalistov, že právny systém je 

založený na vrodených a nemenných princípoch práva. Odhalenie týchto 

princípov bolo najvyšším cieľom právneho historika.
47

 

Dielo Th. Mommsena zanechalo veľkú stopu v ďalšom bádaní o zriadení 

rímskeho štátu. Až v roku 1952 sa proti jeho synchrónnemu modelu postavil H. 

Siber upriamujúci pozornosť na diachrónny vývoj zriadenia. Ako výsledok tejto 
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kritickej reakcie na Mommsena vzišli aj diela G. Dulckeita a E. Meyera.
48

  

J. Bleicken v jeho ústave rímskej republiky doplnil právne skúmanie 

a zakomponoval do tohto systému prvky perspektívy, ktoré sa medzičasom 

vyvinuli v prostredí spoločenskej histórie založenej už M. Gelzerom na začiatku 

20. storočia. Do bádania o rímskom štáte sa dostali aj otázky vzťahov medzi 

jednotlivými spoločenskými skupinami, či vzťahov v rámci jednotlivých 

spoločenských skupín. Základom tohto smeru bola myšlienka, že politika bola 

založená na osobných vzťahoch medzi vysokopostavenými rodmi, medzi nimi 

a ich klientelou.
49

 Právne usporiadanie štátu nemožno oddeliť od jeho 

dennodenného prejavu a fungovania v politickom živote spoločnosti. 

Po takej dlhej diskusii k prameňom, tradícii a stavu bádania k predmetu 

zriadenia rímskej republiky sa naskytá otázka, ako to súvisí s jedným špecifickým 

predmetom bádania akým je édilita. Cieľom bolo poukázať na viditeľný kontrast 

v tradícii a modernom výskume, kde je pozornosť venovaná predovšetkým celku 

a jeho dominantným zložkám určujúcim jeho charakter. Samotná tradícia a v nej 

obsiahnutý záujem o špecifické popredné zložky zriadenia rímskej republiky  

– konzulát a magistráty s impériom, senát a ľud – určoval vo vedeckom bádaní 

hlavné centrá záujmu mnohých vedcov. Výsledkom je obrovské množstvo štúdií, 

ba aj celých monografií, venujúcim sa rôznym aspektom vrchných magistrátov. 

Ide predovšetkým o konzulov, senát a nobilitu, so zvýšeným záujmom o jej 

súťaživý ethos. Prirodzene, veľká pozornosť moderných bádateľov vychovaných 

v duchu demokracie je venovaná napokon ľudu, kde poprednú pozornosť pútajú 

ľudové zhromaždenia a jeho predstavitelia ľudoví tribúni. 

Menšie a vedľajšie témy, akou je édilita, tak ostávajú skôr na okraji 

pozornosti a sú často iba obsiahnuté vo všeobecných prácach k ústave či zriadeniu 

rímskej republiky. Preto ani nie je prekvapením, že väčšina citovaných  

či parafrázovaných prác v tejto štúdii je práve takéhoto charakteru.  

Pri vyhľadávaní v bibliografií L'Année philologique (od roku 1956) pomocou 

hesiel „Aedil(e)“, „Aedilship“ a „Ädilität“ je možné nájsť dohromady 22 nálezov. 

Väčšina z nich pojednáva o sporných édilitách v období neskorej republiky. 14 

takýchto prác je dokonca od jedného autora, F. X. Ryana. Ten prehodnocuje údaje 

k známym édilom obsiahnuté v katalógu rímskych úradníkov The Magistrates  

                                                 
48

 Pre plnší prehľad cf. BLEICKEN, J.: Die Verfassung der Römischen Republik, 303. 
49

 Detailnejšia diskusia u JEHNE, M.: Methods, Models, and Historiography, s. 5. 



2.3. Metodika 

33 

 

of the Roman Republic vydaných T. R. S. Broughtonom
50

 a v zozname édilov tzv. 

Fasti aedilicii vypracovaných J. Seidelom.
51

 Výsledkom takéhoto stavu je,  

že prinajmenšom za posledných 60 rokov nebola vydaná ani jedna významná 

práca pojednávajúca sústavne a výhradne o édilite počas rímskej republiky. 

 

Výsledný kontrast v doterajšej tradícii a bádaní treba brať do úvahy  

pri práci takéhoto charakteru. Je potrebné si určiť akým spôsobom bude naložené 

s prameňmi s vyššie predostretým charakterom. Taktiež je treba zaujať postavenie 

k doterajšej tradícii a vedeckému skúmaniu o édilite. Pri tom navyše nemožno 

opomenúť práce, ktoré nie sú priamo spojené s édilitou. Ich komentáre a výsledky 

prinášajú totiž nový pohľad na pramene, tradíciu a samotnú vedeckú činnosť. 

Téma a rozsah tejto štúdie ponúka priestor, kde sa tieto rôzne aspekty tradície  

a moderného výskumu stretávajú. Pri takej veľkej rôznorodosti názorov  

na pramene, tradíciu a v samotnom skúmaní je nutné si najprv určiť vlastný 

metodologický postup. Ten poslúži k lepšiemu uchopeniu jednotlivých 

stanovených otázok v následnej diskusii k édilite v dobe rímskej republiky. 

2.3.  Metodika 

V nasledovných kapitolách, ktoré sa postupne venujú vývoju édility, jej 

funkciám v rámci spoločnosti a jej atraktivite pre rímskych aristokratov,  

sa vzhľadom na jednotlivé témy odlišujú aj použité metódy. Nie je totiž možné 

uplatňovať jednotnú komplexnú metódu k jednotlivým skúmaným aspektom 

édility. Každá kapitola bude mať svoj vlastný charakter a svoj vlastný prístup 

k prameňom a odbornej literatúre. 

Čo ich však spája, je spôsob, ako sa pracuje s časom. V jednotlivých 

častiach tejto práce je veľký dôraz kladený na diachrónne pozorovanie. Tento 

vývoj v čase je totiž možné uplatniť vo všetkých otázkach postavených pred túto 

prácu. Pri rozprave o vzniku a počiatočnom vývoji je úplne nevyhnutný. Takisto 

aj pri rozbore jednotlivých funkcií édility je na mieste časovo vymedziť,  

odkedy édili jednotlivé funkcie vykonávali alebo prestali vykonávať. Napokon  

aj postavenie édility v rámci systému úradov rímskej republiky sa časom mení. 
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Preto vzniká potreba venovať sa týmto javom naprieč rozličnými časovými 

obdobiami. 

Naproti tomu je rozličný prístup k prameňom. Na jednej strane  

pri skúmaní počiatkov a vývoja édility je na mieste skeptický prístup, ktorý skúma 

spôsob akým vzniká tradícia a spôsob akým sa ďalej táto tradícia predáva. Toto je 

na mieste najmä v prípade tradície k rímskej republike. Tá sa po dlhej orálnej fáze 

musí pomerne rýchlo vyrovnať so skutočnosťou rímskej nadvlády v Stredomorí  

a pristúpiť k legitimizácii nielen tejto hegemónie, ale aj vnútorného usporiadanie 

štátu, vrátane jej úradov. 

Moderní bádatelia v tomto smere nijako nezaostávajú. Ako sme mohli 

vidieť v predošlej rozprave k prameňom, mnohí z nich sa s týmto problémom  

vo svojich štúdiách stretávajú a diskutujú o nesúrodej povahe prameňov a ich 

obmedzenej vierohodnosti. To im ale nijak nebráni konštruovať rôzne, viac  

či menej odvážne modely, ktoré vysvetľujú možný vznik či pôvod inštitúcií nielen 

rímskej republiky. Dostávajú sa tak do rovnakej pozície ako samotné pramene.  

Vo svojich všeobecných a popisných dielach u nich totiž vzniká potreba 

vysvetľovať a predstavovať čitateľom akýsi komplexný systém. A tak diskusia 

k vzniku édility v tretej kapitole sa vzďaľuje od systematického popisu. Miesto 

toho sa približuje k predstaveniu problémov spojených s týmto bádaním.  

Tento prístup je možné v istej dávke uplatniť aj v popise jednotlivých 

funkcií édility. Na druhej strane tu treba nájsť rovnováhu medzi nahliadaním 

k legitimizujúcej povahe prameňov a cieľom predstaviť také poslanie édility,  

aké nám dokladajú práve tie isté pramene. Už je teda menší dôraz kladený  

na diskusiu o forme a charaktere prameňov. Väčšej pozornosti sa tu dostáva 

obsahovej stránke prameňov. Ďalej je v tejto časti veľmi rozvinutý doterajší 

deskriptívny výskum. Takí známi priekopníci ako Th. Mommsen a F. de Martino, 

a ich nasledovníci W. Kunkel, J. Bleicken či A. Lintott, totiž medzičasom 

komplexne zozbierali jednotlivé úlomky informácií o funkciách édility. Na ich 

základe následne vybudovali súvislú všeobecnú predstavu o édilite. Charakter 

štvrtej kapitoly je veľmi blízky tomuto popisnému štýlu a môže teda čerpať oveľa 

viac z tohto dedičstva ako iné kapitoly. 

Napokon v poslednej kapitole sme tak povediac plne odkázaní na obsah 

našich prameňov. Pri rekonštrukcii priloženého zoznamu édilov, tzv. fasti 
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aedilicii, sa plne spoliehame na mená, ktoré sú obsiahnuté v tradícii. Cieľom fasti 

nie je predstaviť akýsi objektívny zoznam édilov, ale o zozbierať všetkých 

dostupných édilov zachytených v tradícii. K týmto édilom je navyše priradený ich 

následný postup na vyššie úrady republiky – predovšetkým či dosiahli pretúru 

alebo konzulát. Aj tu je možné čerpať zo systematického prístupu bádateľov, 

predovšetkým J. Seidela a T. R. S. Broughtona, ktorí pripravili prehľady k édilom, 

respektíve celkovo k rímskym magistrátom. 

Na tomto základe je potom vedený detailný prieskum takto získaných 

údajov. Toto sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom štatistických údajov 

o nám známych édiloch a ich ďalšej kariére. Vedľa štatistických údajov sa 

prihliada aj k okolnostiam, ktoré mali vplyv na vývoj kariéry rímskych 

aristokratov. Tieto okolnosti sa porovnávajú s takto získanými údajmi pre 

nadobudnutie predstavy o postavení édility v rámci cursus honorum. Doterajší 

stav vedeckého bádania prináša komplexný teoretický rozbor k tejto téme. To 

vytvára impulz pre túto prácu porovnať tento teoretický základ so získanými 

štatistickými údajmi. 

Ak by sme to mali zhrnúť, tak hlavnou metódou tejto práce je diachrónne 

sledovanie rôznych aspektov édility. Následne sa na základe vypracovaných teórii 

o orálnej histórii, intencionálnej histórii a zmyslenej tradície analyzuje výpovedná 

hodnota dostupných prameňov k najstarším dejinám édility. K tomu sa pripája 

opisný prístup k poslaniam a funkciám édility. Na záver dochádza k štatistickej 

analýze dostupných údajov o édiloch a k ich vyhodnoteniu. 
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3. Pôvod a počiatky édility 

Počiatky édility siahajú podľa antickej tradície do prvej plebejskej secesie 

roku 493 pred n. l. Podľa tejto tradície si vtedy plebejci vybojovali desiatich 

ochrancov ľudu – tribúnov ľudu. Vedľa toho sa uvádza, že práve vtedy mali byť 

ustanovení aj dvaja plebejskí édili. Dionýsios z Halikarnassu ich uvádza  

ako pomocníkov tribúnov ľudu.
52

 Tuto domnienku dementuje F. de Martino a H. 

Siber, ktorí argumentujú, že je nepravdepodobné, aby dvaja úradníci pomáhali 

svojim desiatim nadriadeným.
53

 Navyše sa táto informácia objavuje iba 

v neskorších prameňoch z cisárskeho obdobia.
54

 Zonaras navyše dodáva, že už 

vtedy mali uchovávať aj uznesenia ľudu a senátu. 

3.1.  Teórie vyvodené na základe prameňov 

Z tejto nesúrodej tradície vyvodzuje Th. Mommsen, že v staroveku 

nepoznali rozprávanie o vzniku édility. Predpokladá, že ich funkcie boli vyvodené 

na základe neskorších funkcií.
55

 Mommsen navyše sprvu súhlasí so zaradením 

édilov ako pomocníkov tribúnov, ktorí by tak boli v podobnom postavení  

ako kvestori voči konzulom.
56

 Kunkel upozorňuje na protichodnosť v jeho 

tvrdeniach, pretože o niekoľko strán ďalej sa Mommsen zmieňuje, že édili mali 

dohľad nad stavebnými prácami a že práve pre tento účel bola édilita vytvorená, 

pričom sa odvoláva na Lívia.
57

 

Vedľa Mommsenovej teórie vznikla ďalšia, ktorá sa domnieva, že tento 

úrad bol v Ríme prevzatý zvonka, či už od latinských mestských ústav, alebo  

ako pôvodní správcovia chrámov prevzali podľa vzoru Tuskulských édilov 

politickú moc. Existuje tiež mienka spájajúca édilitu s kultom Ceréri, Libera 

a Libery, ktoré sú v Ríme pravdepodobne gréckeho pôvodu. Tu K. Latte sleduje 

funkcie dohľadu nad trhmi a súdne právomoci édilov ako správcov chrámu Ceréri 

podľa gréckeho vzoru z južnej Itálie, kde boli grécke kolónie.
58

 Kunkel však túto 
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diskusiu dementuje s tým, že nijak neprispieva k porozumeniu pozície a k vývoju 

édility v skorej rímskej spoločnosti.
59

 

Kunkel sám ostáva pri spojení plebejských édilov s chrámom Ceréri  

na Aventíne, ktorý bol sakrálnym centrom plebsu. Podľa Lívia sa tu navyše mali 

nachádzať uznesenia ľudu a senátu.
60

 Súčasne sa domnieva, s odvolaním  

na Varróna, že tento chrám bolo miesto azylu a že édil. jeho správca, mal 

vystupovať ako ochranca azylantov. Pritom mal byť pri výkone tejto funkcie 

sakrosanktný (t.j. nedotknuteľný, podobne ako tribúni) a takisto mal byť rozhodca 

pri pojednávaní o ďalšom osude azylantov. Správu nad trhmi pripisuje Kunkel 

blízkosti pôvodného Forum boarium práve pri tomto chráme. Napokon správa 

ciest a verejných priestranstiev sa podľa neho pôvodne vzťahovala na plebejskú 

štvrť, najmä pre jej polohu mimo pomerium.
61

 

Takto Kunkel stavia argumenty pre jeho ďalšie tvrdenie v nadväznosti na 

zavedenie kurulskej édility, ktorá mala mať rovnakú sféru pôsobnosti. V roku 366 

pred. n. l. prebehla podľa Lívia prebehla reforma republikánskej ústavy.
62

 Táto 

zmena mala, vedľa znovuzavedenia duálneho konzulátu a zriadenia mestskej 

pretúry, ustanoviť aj kurulskú édilitu. Kunkel tvrdí, že plebejská édilita dovtedy 

stihla nadobudnúť tie „tradičné“ funkcie, aby pri tejto reforme kurulská édilita iba 

prebrala už hotovú sféru pôsobnosti. Tak sa z pôvodne plebejského úradu stáva 

úrad pre celú spoločnosť. Môže za to podľa Kunkela najmä jeho kľudná 

administratívna povaha.
63

 Navyše to dopĺňa jeho celkový obraz a zdôvodnenie 

reformy zriadenia z roku 366 pred n. l. Pôvodne šesťmiestne kolégium vojenských 

tribúnov s konzulským impériom malo byť podľa neho rozdelené a najmä 

hierarchizované na viac stupňov. Na čele stavia dvoch konzulov s jedným nižším 

úradníkom, prétorom, ktorý mal tiež impérium, a napokon so štvorčlenným 

kolégiom édilov. Tým prisudzuje predovšetkým administratívne správcovské 

funkcie v rámci mesta.
64

 

Iného názoru je Drummond. Podľa neho je nemožné považovať poznámky 

starovekých autorov k pôvodným právomociam édilov za smerodajné, pretože ich 
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odvodzujú od samotného názvu alebo od ich súčasných funkcií: „samé o sebe 

majú malú nezávislú hodnotu.“
65

 Podobne tvrdí, že správy historikov o konaní 

édilov ako orgánov štátu nie sú o nič viac vierohodné, pretože túto rolu mohli 

nadobudnúť najskôr až v roku 366 pred n. l. Jeho názor vnáša viac neistoty oproti 

predošlým argumentom postaveným na dedukcii z rôznych častí tradície 

a vystavania akéhosi modelu vývoja funkcií. Vyvstáva tu problém spoľahlivosti 

našich zdrojov o pôvodných funkciách úradu. Takisto aj samotný pôvod je vágne 

spojený do tradičnej topiky: počiatok plebejského boja za politické práva.  

Na tomto mieste je treba znova prehodnotiť výpovede jednotlivých zdrojov. 

3.2.  Intencionálna história 

Dostupné pramene k počiatkom édility, tak ako aj celkovo k počiatočnej 

fázy rímskej republiky, sú najmä historické spisy od konca 1. storočia pred n. l.,  

ako to bolo podrobnejšie vyložené v druhej kapitole. História je ale v prvom rade, 

ako upozorňuje M. Jehne, konštrukt minulosti cez oči súčasníkov. Dejiny sú to,  

čo istá skupina uznáva za svoju minulosť. V časoch Ríma sa nedá hovoriť 

o kritickom vedeckom prístupe k histórii – autori sa veľmi pôvodom 

a skutočnosťou tradovaných príbehov o minulosti nezaujímali, naopak ich často 

krát upravovali a obohacovali pre svoje vlastné (prevažne morálne) ciele. 

Môžeme čítať príbehy o skorých časoch u neskorších autorov, ale spolu s tým 

čítame aj intencionálnu históriu. Ide o formu prezentácie minulosti, ktorá pre danú 

spoločnosť platila v časoch vzniku jednotlivých diel.
66

 Do obrazu minulosti tak 

preniká súčasný pohľad na svet autora a jeho prítomnosť. 

V našom konkrétnom príklade sa jedná o vznik verejnej inštitúcie – úradu 

– s rozsiahlymi kompetenciami a možnosťami verejného pôsobenia. Pre výkon 

úkonov a presadenie svojej moci potrebuje verejná inštitúcia legitimáciu 

a autoritu. Túto môže získať na základe rôznych zdrojov. Jedná sa prevažne buď 

o právnu legitimáciu, ktorá je zakotvená v ústave či zákone, alebo je postavená  

na základe tradície. O rímskej republike sa nedá povedať, že by mala pevne 

stanovenú písomnú ústavu, ktorá by určovala kompetencie a pôsobnosť 

jednotlivých úradov, tak ako je tomu v moderných ústavných štátoch. Naopak 

jednotlivé republikánske inštitúcie nadobudli svoje postavenie a autoritu  
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na základe postupného vývoja akumuláciou múdrosti a rozvážnosti predkov  

– mores maiorum. Pritom činy a mravy predkov, skutočné či idealizované, 

podnecovali ďalšie generácie v ich napodobovaní. Je treba dodať, že postupom 

času aj tu vznikali zákony a precedensy, ktoré modifikovali dovtedajšiu zaužívanú 

prax.
67

 K vzniku a počiatkom édility, kedy mala nadobúdať autoritu, nemáme 

k dispozícii, ako je vidieť na spomenutých prameňoch, žiadny presný zákon,  

ale iba príležitosť a okolnosti jej vzniku spojené s istou tradíciou. Takisto  

pre jednotlivé kompetencie a ich počiatočný vývoj nie sú dostupné nijaké právne 

dokumenty, pretože v časoch vzniku dostupných prameňov už boli úrady  

vo vyvinutom štádiu. Legitimáciu a autoritu édilita čerpá predovšetkým z tradície. 

Zamerajme sa na povahu tradície o vzniku a počiatočnom vývoji édility. 

Tradícia vzniká v istom čase na základe vtedajších pomerov a je neustále 

modifikovaná pre súčasné potreby, pričom sa odvoláva na minulosť. Až do druhej 

polovice 3. storočia pred n. l., kedy je možno sledovať útržky a poznámky 

k édilite vo vtedajšej dramatickej tvorbe Plauta, sú poznatky našich prameňoch 

o édilite založené na poznaní minulosti našich dostupných zdrojov. Pričom,  

ako sme spomenuli v predošlej kapitole, treba mať na pamäti, pripomína 

Bleicken, že pred druhou polovicou 3. storočia boli sotva nejaké písomné ostatky, 

jedine tak zoznam konzulov (fasti), „chronika“ kňazov, zákony XII tabúl 

a nariadenia ohľadom kultu. Tieto fasti a napokon aj právna kodifikácia boli 

postupom času upravované vtedajšími okolnosťami a potrebami. Táto 

prepracovaná podoba sa napokon presadila a dostala do dostupných prameňov. 

Čím viac sa vraciame do staršej histórie, tým viac ide prevažne o vymyslené 

príbehy, ktoré majú veľmi málo niečoho spoločného s pôvodnou tradíciou. 

Skoršia história (až do polovice 3. storočia pred n. l.) a takisto aj skorý rímsky štát 

je napokon z väčšej časti konštrukt z neskorých čias, kde vtedajšie problémy boli 

spätne projektované do dôb minulých.
68

  

V tomto sa všeobecný pohľad na históriu od Jehneho a na rímsky štát 

upriamená pozornosť Bleickena zhodujú: v poznaní minulosti sa odráža vtedajšie 

vnímanie prítomnosti. Konkrétna tradícia o verejnej inštitúcii – édilite – je 

vnímaná tiež cez prítomnosť jednotlivých autorov. Autori vnášajú do tradície 
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elementy a poznatky zo svojej vlastnej prítomnosti, najmä vo forme prenášania 

výkonu vtedajších kompetencií do obdobia samotných počiatkov úradu. Vzniká 

akási „kontaminácia“ tradície svojou vlastnou prítomnosťou. 

3.3.  Plebejská édilita 

Aplikujme spomenuté predpoklady o intencionálnej histórii na édilitu 

v rímskej republike. Autori od druhej polovice 3. storočia pred n. l. majú priamy 

kontakt s dennodennými praktikami édilov. Na jednej strane dramatici 

prichádzajú s nimi do styku pri uvádzaní svojich diel na javisko, pretože ako sme 

už spomenuli a ešte bližšie uvedieme v nasledovnej kapitole, édili mali na starosti 

prípravu rímskych hier a javiskových predstavení. Na druhej strane historiografi 

a autori nedochovaných antikvárnych diel nielenže zachytávajú úkony 

magistrátov, ale sami sa na nich často ako zástupcovia aristokracie podieľajú. 

Mnoho z nich poznalo úlohy édilov z politického prostredia, alebo ich aj sami 

mohli vykonávať. Otázkou ostáva, aký vplyv mali tieto skutočnosti na ich 

literárne diela. 

Édilita v dramatickej tvorbe hrá vedľajšiu úlohu a je spomínaná pomerné 

málo – skôr príležitostne – ako rímska reália, ktorá je rímskemu publiku známa. 

Tieto útržkové informácie nám ponúkajú okamžité vnímanie na aktuálny stav 

édility, prípadne jej funkcii. V dráme nie je možné hľadať informácie o pôvode  

či počiatkoch édility. Tým ale nestráca svoju dôležitosť v skúmaní jej vývoja 

v priebehu republiky. Dramatickú tvorbu je možné pokladať za styčný bod,  

od ktorého môžeme zreteľnejšie a jasnejšie stanoviť určitý stav édility v jej vývoji 

ako magistratúry.  

Druhá skupina autorov mala pomerne iný zámer vo svojich dielach. Ich 

diela boli zamerané na výklad minulosti. V minulosti inštitúcie a tradícia, ako sme 

spomenuli, nachádzajú svoju legitimáciu a autoritu. Títo autori sa zaoberajú, kde 

a ako súčasne fungujúca édilita nadobudla legitimáciu a autoritu. Vysvetľujú jej 

pôvod, funkcie, poslanie a to buď priamo jej konkrétnym rozborom, alebo 

nepriamo cez rozprávanie činnosti a udalosti, ktoré zasiahli édilitu.  

Vezmime si napríklad okolnosti vzniku plebejskej édility. Podľa tradície 

zachytenej Dionýsiom vznikla édilita spolu s plebejským tribunátom po prvej 
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plebejskej secesii v roku 493 pred n. l.
69

 Plebejská édilita tu je vykreslená  

ako pomocný úrad podriadený plebejským tribúnom. Mommsen prirovnáva tento 

vzťah ku vzťahu konzula a kvestora. Édil, tak ako kvestor, sa mal zaoberať 

pomocnými a organizačnými činnosťami – zásobovanie trhov, dozor  

nad verejnými a posvätnými miestami, predsedanie sporom a pod. Od počiatku to 

odpovedá hlavným neskorším funkciám. Takisto to odpovedá aj skutočnosti,  

že plebejskí édili boli volení na plebejskom zhromaždení pod vedením tribúna 

ľudu. Lívius poukazuje na ďalšiu pripisovanú funkciu: dohľad nad stavebnými 

prácami, z čoho sa aj vyvodzuje jej názov
70

 a pripisuje im dokonca aj úschovu 

senátnych uznesení.
71

 

Z celkového pohľadu sa jedná o funkcie, ktoré zasahujú celú spoločnosť. 

V tomto smere ale narazíme na prvú trhlinu. Plebejskí tribúni ľudu boli spočiatku 

ustanovení na ochranu plebejských záujmov. Trvalo pomerne dlho pokým sa 

povaha tohto úradu zmenila. Plebejský tribunát mohol byť asimilovaný do 

štátneho aparátu až po lex Hortensia z roku 286 pred n. l., od kedy mali 

ustanovenia consilia plebi prednesené tribúnmi moc zákona aj bez súhlasu senátu. 

Charakter právomoci édilov má od začiatku zasahovať celú obec – zásobovanie 

trhov, verejné stavby, dohľad nad verejnými a posvätnými miestami. Od počiatku 

to vyzerá tak, že podriadení tribúnov sú začlenení do štátneho aparátu, zatiaľ čo 

nadriadení tribúni stoja svojou odbojnou povahou mimo neho.
72

 

V takejto situácii sa naskytá možnosť poprieť vzťah nadriadený  

– podriadený medzi tribunátom a édilitou. Okrem okolností volieb tomu navyše 

nič iné ani nenasvedčuje. Hoci sa vyskytujú v tradícii ako vykonávatelia 

tribúnskych uznesení a poverení,
73

 nenájdeme podobné paralely v neskorej 

republike u Ciceróna. Naopak Lintott sa domnieva, že ide o snahu neskorších 

autorov vytvoriť paralelu k viatores, neskoršiemu perzonálu édilov.
74

 Iným 

riešením je spresniť sféru pôsobnosti édilov. Kunkel sústredí ich sféru do okolia 

Aventínu a chrámu bohyne Ceréri. Snaží sa o vymedzenie pôsobnosti na časti 

                                                 
69

 Dion. Hal. 6, 90; Zon. 7, 15; Gell. 17, 21, 11; u Pompon. Dig. 1, 2, 2, 21 to nie je až také 

zreteľné. 
70

 Liv. 6, 4, 6. 
71

 Ibid. 3, 55, 13. 
72

 cf. ibid. 3, 6, 9. 
73

 Dion. Hal. 7,26; 7, 35; 10, 34; Plut. Cor. 18, 3-4; Liv. 29, 20, 11; 29, 20, 4; 28, 52, 7. 
74

 LINTOTT, A.: Violence in Republican Rome, 1968, s. 93. 



3. Pôvod a počiatky édility 

42 

 

obce, ktoré sú za hranicami pomeria.
75

 Týmto by édil spadal do čisto plebejskej 

sféry a nebolo by možné ho považovať za oficiálnu súčasť štátnej moci. 

Týmito úvahami sa ale vzďaľujeme od toho, čo sa nám snaží predostrieť 

tradícia. Novšie teórie sa snažia vymedziť tradíciu: vyberajú len tie časti, ktoré sa 

hodia pri konštrukcii modelov vzniku a vývoja édility. Ostatné jej časti sa 

považujú za nepravdepodobné alebo sú úplne popierané. Pohľad na okolnosti 

vzniku a vývoja plebejskej édility sa odvíja od nášho prístupu k prameňom a od 

toho akú výpovednú hodnotu im prikladáme. Na jednej strane stojí snaha 

bádateľov predložiť akýsi pravdepodobný model vzniku a vývoja édility, ktorý je 

založený na dochovanej písomnej tradícii. Naproti tomu je medzi bádateľmi 

prítomná skepsa voči výpovednej hodnote k prameňom o skorej republike. 

V takejto situácii je dokonca možné nájsť jedno aj druhé u toho istého autora,  

bez toho aby sa nad vzniknutou protichodnou argumentáciou pozastavil.
76

 

Pritom sa naskytá možnosť nazerať na túto situáciu z iného pohľadu. 

Niektorí bádatelia, dokonca už Mommsen, poukazujú na tendenciu pripisovať 

neskoršie funkcie a sféry pôsobnosti édility do skorých štádií jej vývoja. Pričom 

málokedy venujú tomuto fenoménu dostatočný priestor pre bližšie skúmanie. 

Dobrým príkladom je Dionýsios z Halikarnassu. Ten pripisuje dôležité funkcie 

neskorších édilov – dohľad nad verejnými a posvätnými miestami, dohľad  

nad zásobovaním mesta a trhmi – k samotnému vzniku úradu.
77

 Lívius podobne 

pripisuje v 4. storočí pred. n. l. dohľad nad stavebnými prácami.
78

 Obaja autori sú 

však z druhej polovice 1. storočia pred n. l. Pri správach o tak dávnej minulosti sa 

opierajú predovšetkým o súčasný stav, tradíciu a spomenutých starších autorov  

– nanajvýš z druhej polovice 3. storočia pred n. l. No nie je možné úplne vylúčiť 

situáciu, že už v ranej republike patricijovia zverili isté obecné, vyššie uvedené 

kompetencie plebejským édilom, pretože neboli vnímané ako vládne funkcie,  

ale viac ako služobné.  

No predtým ako sa podrobnejšie budeme venovať tejto problematike je 

vhodné predstaviť tradíciu a charakter bádania k vzniku kurulskej édility. Umožní 
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nám to nazerať na tento fenomén v jeho celistvosti, pretože obidve édility spolu 

úzko súvisia. To je zrejme už pri základnej skutočnosti, že obidve édility vznikli 

podľa tradície pred prvými písomnými prameňmi. 

3.4.  Kurulská édilita 

Kurulská édilita má v tradícii svojho vzniku podobné príznaky  

ako plebejská édilita. Tiež sa jej vznik traduje dlho pred písomnú tradíciu  

– do roku 366 pred n. l. – čiže viac ako 120 rokov pred prvou rímskou literatúrou. 

Rovnako ako plebejská édilita, aj kurulská je vo svojich počiatkoch zachytávaná 

predovšetkým v dielach historiografických, nedochovaných antikvárnych 

a dramatických dielach. O povahe týchto diel sme sa už obšírnejšie zmienili 

vyššie a tu stačí len krátko poznamenať ich vzťah a pohľad na kurulskú édilitu. 

Historiografické diela nám približujú tradíciu vzniku édility, jej povahu, 

pozíciu v rámci štátneho aparátu, jej funkcie a poslanie. Takisto nám umožňujú, 

pokiaľ pripustíme vierohodnosť tých či oných výpovedí, porovnávať kurulskú 

édilitu s jej plebejským náprotivkom. Pomocou historiografie môžeme tak skúmať 

aké spoločné znaky a naopak aké rozdiely pripisovala tradícia jednotlivým 

édilitam. Nakoniec možno porovnať túto tradíciu s dobovým stavom édility 

zachyteným v diele M. Tullia Ciceróna.  

Naopak dramatická tvorba nijak prudko nerozlišuje medzi jednou a druhou 

édilitou. Túto skutočnosť si je možno vysvetliť rôzne. Na jednej strane môžeme 

súdiť, že dramatici vo svojich hrách nepotrebovali explicitne upresňovať druh 

édility, ktorú myslia. Vtedajší diváci si vedeli sami domyslieť, ak by im na tom 

vôbec záležalo, o ktorého édila ide podľa okolností. Na druhej strane sa dramatici 

zmieňujú o édiloch predovšetkým v takých situáciách, do ktorých by bolo možné 

dosadiť aj plebejského aj kurulského. Charakter týchto prameňov nás bude 

zaujímať najmä pri skúmaní ich podobností. 

Lívius pripisuje vznik kurulskej édility okolnostiam pri organizovaní hier 

v roku 366 pred n. l. Senát predĺžil hry ludi maximi na štyri dni, ale plebejskí édili 

odmietli sa na nich podieľať. K organizovaniu sa hlásili mladí patricijovia, ktorí 

pre tento účel chceli byť zvolení ako édili.
79

 Tradícia takto vkladá do samotného 

dôvodu vzniku kurulskej édility neskoršiu hlavnú úlohu édilov – organizovanie 
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verejných hier pre rímsku obec. Prvými kurulskými édilmi mali byť Cn. Quinctius 

Capitolinus a P. Cornelius Scipio.
80

 Takisto čas vzniku nového úradu sa 

nenápadne zhoduje s reformou rímskej obce – znovuzavedením konzulátu 

a zriadením pretúry.
81

 

Práve tejto okolnosti vzniku kurulskej édility venuje obšírnu pozornosť 

Kunkel. Vidí v tom snahu o jasné rozvrstvenie magistrátov a presné stanovenie 

ich jednotlivých funkcií a úloh. Z pôvodných šiestich tribúnov s konzulským 

imperiom sa mala prerozdeliť správa verejných záležitosti na dvoch rovnocenných 

konzulov s väčším imperiom, na jedného nižšieho úradníka s menším imperiom – 

prétora – a na štvorčlenné kolégium édilov – dvoch kurulských a dvoch 

plebejských. Týmto rozvrstvením sa malo dosiahnuť rozdelenie úloh vo vojenskej 

sfére, právnej sfére a napokon civilnej sfére. Konzuli sa mali venovať 

predovšetkým vedeniu vojen. Prétori mali mať na starosti správu súdov v Ríme 

a v prípade potreby mohli tiež tiahnuť do boja ako velitelia. Édilom ostala 

administratíva mesta – typické úlohy z neskorej republiky – zásobovanie mesta, 

starostlivosť o verejné priestranstvá a trhy, organizovanie náboženských slávností 

a napokon usporadúvanie a príprava piatich či šiestich verejných hier. Z toho dve 

mali na starosti kurulskí édili a tri ich plebejskí kolegovia.
82

 

Kunkel týmto konštruktom navyše nadväzuje na svoj predošlý model 

plebejskej édility. Ich kurulskí kolegovia ich mali podľa neho dopĺňať. Kurulskí 

édili mali mať na starosti podobné úlohy ako ich plebejské predlohy. Ale kde 

jedných právomoc mala končiť na hranici pomeria, druhých práve tam mala 

začínať.
83

 Kurulskí mali rozvinúť poslanie édila na celú spoločnosť. Lenže 

kurulskí édili, napriek tomu, že mali formálne navrch – nosili tógu praetextu 

a sedeli na kurulskom kresle – nevytlačili svojich plebejských kolegov do úzadia. 

Naďalej fungovali bok po boku a toto pôvodné rozdelenie vydržalo až do neskorej 

republiky. Hoci formálne rozdelení, ako je podrobne opísané v ďalšej kapitole, 

kurulská a plebejská édilita bola na nerozoznanie. Toto dosvedčuje dlhá diskusia, 

ktorá sa viedla len k povahe édility M. Tullia Ciceróna.
84
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Tento stav mal byť dosiahnutý pod ďalším predpokladom: plebejská 

édilita mala byť vytvorením jej kurulského náprotivku pripustená ako všeobecne 

uznávaná úradnícka funkcia. Totiž predtým mala byť považovaná iba za súčasť 

plebejského odboja a organizácie správy plebejcov. Navyše to má značne 

potvrdzovať celkový vývoj v otázke zrovnoprávňovania oboch stavov: zavedenie 

plebejského konzulátu v roku 366 pred n. l. a prvý plebejský prétor zvolený 

v roku 337.
85

 Tým pádom inštitúcie plebejského odboja mali stratiť svoj pôvodný 

samostatný význam a mali sa začleniť do štruktúr obce.
86

  

Naproti tomu Lintott zastáva názor, že nie je možné zdokumentovať 

proces asimilácie plebejskej a kurulskej édility a ani kedy ich funkcie boli 

vypracované. Jeho argumentácia sa sústredí opäť na rozdelenie sfér pôsobnosti 

medzi jednotlivé úrady. Tu podobne ako Kunkel tvrdí, že édili sa mali venovať 

predovšetkým administratívnej správe mesta, dennodennému životu a potrebám 

jeho občanov.
87

 Celkovo je vidieť tri hlavné línie, ktoré sú vo výskume v popredí:  

 

1) kurulská édilita mala vzniknúť na podklade jej plebejskej 

predchodkyne, 

2) so vznikom kurulskej édility a reorganizáciou štátu sa mala plebejská 

édilita zaradiť medzi „riadne“ úrady, 

3) rozdelenie sfér pôsobnosti na vojenskú, právnu a administratívnu, 

pričom každá sféra mala respektíve pripadnúť konzulom, prétorom 

a édilom. Tieto tri úrady mali teda relatívne autonómne postavenie, 

hoci boli „ústavne“ hierarchizované. 

 

Toto rozdelenie sleduje modelový vývoj rímskeho zriadenia. Predpokladá 

racionálne a postupné budovanie rímskeho úradníckeho aparátu. Opiera sa o jeden 

časový bod, od ktorého všetko do seba zapadá – rok 366 pred n. l. V tomto bode 

sa malo rozuzliť množstvo problémov: vytvorenie hierarchického kolégia 

magistrátov s vymedzenými funkčnými sférami, zrovnoprávnenie patricijov 

a plebejcov pri voľbách do najvyššieho, zaradenie plebejských magistrátov, 

 ktorí mali stratiť svoj pôvodný odbojný charakter, do úradníckeho aparátu obce. 
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Toto načasovanie a táto zhoda okolností je skvelým prostriedkom tradície  

pre vysvetlenie stavu v neskoršej republike, ktorý je nám bližšie známy. Presne to 

je totiž jedným z hlavným cieľov tradície a dôvodov prečo tradícia vzniká. 

3.5.  Zmyslená tradícia 

Položme si nasledovné otázky k charakteru tradície o vzniku édility:  

Za akým účelom je kladený vznik édility do tak skorej doby vývoja rímskej 

republiky? Prečo sa vznik plebejskej édility spája so vznikom plebejského 

tribunátu? Prečo kladie tradícia základné funkcie édility priamo k vzniku alebo 

k počiatočnému štádiu édility? Prečo sa datuje vznik kurulskej édility k obsiahlej 

reforme magistrátov? Je vidno zásadný rozdiel medzi charakterom plebejskej 

a kurulskej édility? Je možné sledovať úzky vzťah a vzájomné vplyvy medzi 

édilitami? Ako je možné, že v tradícii je kurulská édilita vymodelovaná podľa 

plebejskej predchodkyne? K zodpovedaniu týchto otázok je potrebné si najskôr 

predstaviť prostriedky a spôsob akými budú skúmané. 

Tradícia potvrdzuje súčasné pomery predovšetkým na základe minulosti. 

Čo sa však stane, keď tradícia, ktorá ma potvrdzovať súčasné pomery na základe 

dávnej minulosti je kontaminovaná samotnou súčasnosťou či nedávnou 

minulosťou? V takom prípade je narušená samotná integrita tradície a buď sa nedá 

úplne dohľadať čas a spôsob jej vzniku, alebo vzniká v samotnom momente jej 

zaznamenania. Jedná sa teda o „zmyslenú tradíciu“ – v anglickom origináli 

„invented tradition“. Zmyslená tradícia ustanovuje praktiky a pravidla, v našom 

prípade funkcie úradu. Pritom vštepuje neustálym opakovaním týchto praktík isté 

hodnoty a normy, čím vzniká napríklad autorita úradu. Zároveň automaticky 

predpokladá kontinuitu s (dávnou) minulosťou – s vhodnou historickou 

minulosťou,
88

 ktorou dosvedčuje legitimáciu danej tradície. 

E. Hobsbawm a ďalší bádatelia sa venujú v tejto zbierke štúdií 

predovšetkým modernejším príkladom zmyslenej tradície, ktoré sa dajú pomerne 

dobre skúmať. Je ale možné aplikovať túto teóriu aj na výskum starovekej 

tradície? M.A. Flower a jeho štúdia The Invention of Tradition in Classical  

and Hellenistic Sparta
89

 je dobrým príkladom aplikácie týchto predpokladov  
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na antickú spoločnosť. Spartská tradícia zachytená v našich prameňoch, 

predovšetkým autormi, ktorí nepochádzali zo Sparty, ako Xenofontom, 

Aristotelom, Polybiom alebo neskôr Plutarchom, vyjavuje Lykurga ako strojcu 

celého zriadenia obce. Flower presvedčivo dokazuje na miesta v tradícii, ktoré sú 

nepravdepodobné a dokazuje, že ide o novšie konštrukcie, ktoré mali legitimovať 

obecné zriadenie v očiach súčasníkov.  

Prvým dobrým príkladom zmyslenej tradícii o Lykurgovom zákonodarstve 

je zavedenie železných mincí, či jazdy v armáde. Spomedzi viacerých dôvodov, 

prečo nemohli byť mince zavedené Lykurgom, vyvstáva ten najjednoduchší: život 

Lykurga sa datuje prinajmenšom o jedno storočie skôr ako sa začali v Grécku 

raziť prvé mince.
90

 Na druhý príklad poukazuje Flower v súvislosti  

s nezrovnalosťami medzi prameňmi. Na jednej strane historik Thúkydidés píšuci 

o súčasnej Peloponézskej vojne prináša správu, že Sparťania zaviedli jazdu  

do vojska ako reakciu na okolnosti vojny.
91

 Avšak už o niekoľko desaťročí bola 

táto inovácia asimilovaná v Lykurgovej tradícii, ktorú predstavuje Xenofón 

v Spartskej ústave.
92

 Na tomto príklade je veľmi dobre vidno, ako rýchlo sa 

dokáže nedávna inovácia vydávať za dávnu tradíciu pre získanie legitimácie 

a oprávnenosti. 

Podobný postup by sa dal uplatniť aj pri pohľade na tradíciu ostatných 

zákonodarcov starovekého Grécka. Táto túžba legitimovať súčasné pomery, 

pokiaľ možno do dávnych, či mýtických dôb, nie je obmedzená na staroveké 

grécke obce. Rímska tradícia si vytvorila svoj vlastný balíček hrdinov. Každý  

z nich sa mal zaslúžiť o tú, či onú sféru života obce. Romulus založil mesto 

a ustanovil kráľovstvo, Numa Pompilius ustanovil náboženské zvyklosti, Servius 

Tullius položil základy stotinového snemu (comitia centuriata), Iunius Brutus sa 

zaslúžil o zriadenie republiky, atď. V republike môžeme sledovať zvyk 

pomenovávať zákony podľa jeho tvorcu ako napr. lex Canuleia, leges Liciniae 

Sextae, lex Ogulnia, lex Hortensia, a podobne. Tento postup svedčí o snahe 

legitimovať ustanovenia platné pre spoločnosť v dobe zachytenia prameňom. 
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Pripisovanie legitimácie je však možné dosiahnuť aj inými spôsobmi. 

Jedným možným spôsobom je spojenie s historickou, či mýtickou,
93

 udalosťou. 

Dobrým príkladom sú plebejské secesie a s nimi spojená legitimácia plebejským 

magistrátov a zhromaždenia. V takom prípade je významný jedinec nahradený 

okolnosťami a udalosťou, ktoré zasiahli celú obec. 

Práve do udalosti takéhoto druhu vkladá tradícia vznik plebejských 

magistrátov. Teraz nie je na mieste sa obšírne zaujímať o tradíciu plebejského 

odboja v dejinách rímskej spoločnosti. Avšak pomerne dôležité bolo pre túto 

tradíciu, aby sa datovala do čo najskoršej možnej doby po vzniku republiky. 

Rimania, napriek tomu, že boli pomerne inovatívni a prispôsobovali štátne 

zriadenie podľa okolností, stále potrebovali dosiahnuť legitimáciu súčasného 

zriadenia cez historickú kontinuitu s minulosťou. Preto aj plebejské magistráty, 

ktoré boli v neskorej republike plne asimilované do štátneho aparátu celej obce, 

museli byť dosadené do historického kontextu, aby si udržali svoju legitimáciu. 

Najlepším spôsobom ako toho dosiahnuť je priradiť ich, nielen k počiatkom 

plebejského odboja, ale rovno aj k začiatkom samotnej republiky. 

V tejto chvíli je na mieste porovnať zmysel plebejských magistrátov  

pre tradíciu plebejského odboja. Na jednej strane je výrazne aktívny tribunus 

plebis, popredný nástroj hnutia, a na druhej strane aedilis plebis, ktorý je v tomto 

smere viac v úzadí. Tribúni svojím postavením, svojím charakterom 

a nedotknuteľnosťou boli predurčení byť prednými vodcami plebejského hnutia. 

Preto je pochopiteľné, že tento aktívny úrad, ktorý má možnosti hájiť záujmy 

plebsu, je tradíciou kladený rovno do samotných počiatkov plebejského hnutia. 

Naproti tomu plebejská édilita mala mať vedľajšiu úlohu, akúsi starosť 

o dennodenné potreby – zásobovanie trhov, starostlivosť o vodu, verejné 

priestranstva, chrámy. Nie je možné tvrdiť, že tieto funkcie nie sú dôležité,  

alebo nepotrebné pre fungovanie spoločnosti, skôr práve naopak. Avšak je možné 

nájsť problematické miesta, ako do tohto obrazu zapadá plebejská édilita.  

Keď pristupujeme k tejto záležitosti podľa Kunkela, mali by plebejskí édili 

na starosti iba časti mimo pomerium a v prevažne plebejsky obývaných 

oblastiach. Nielenže takéto rozdelenie chýba v tradícii, ale aj v samotnej praxi 

strednej či neskorej republiky. Nenachádzame zmienky, že by plebejskí édili mali 
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výsadné postavenie mimo pomerium, alebo len v oblastiach obývaných prevažne 

plebejským obyvateľstvom. Navyše ako by to bolo s ostatnými časťami obce? 

Spadali by pod správu kuriálneho magistrátu? 

Ak zamietneme Kunkelov prístup, stáva sa postavenie plebejského édila 

v rámci obce pomerne diskutabilné. Plebejskí édili by totiž zaujímali 

celospoločenské pôsobenie. Hoci je takéto postavenie v rozpore s našou 

predstavou o paralelnej organizácii stavov, je možné nájsť stopy smerujúce 

k tomuto stavu priamo v tradícii u Lívia. Plebejskí édili venovali dary rôznym 

božstvám, ako poukazuje G. Pellam, dokonca aj kapitolskej trojici.
94

 Pritom pri 

popise vzniku kurulskej édility predpokladá, že plebejskí édili mali mať 

celospoločenské postavenie pri organizovaní hier ludi maximi.
95

 Tradícia v tomto 

príbehu opäť hľadá cestu ako legitimizovať ustanovenie nového magistrátu. Ten 

mal vzniknúť po tom ako sa tejto celospoločenskej úlohy zriekli plebejskí édili. 

Zdá sa, že pôvodne bola táto úloha pridelená práve plebejským édilom. Kurulská 

édilita je podľa tradície v okamihu svojho vzniku naviazaná na svoju plebejskú 

predchodkyňu. 

Týmto spôsobom sa snaží tradícia nadviazať na podobnú inštitúciu 

a vytvoriť predpoklady pre akceptáciu legitimity nového úradu v povedomí 

neskorších generácií. V tomto smere je možné sledovať úzke prepojenie medzi 

obidvoma édilitami priamo od vzniku jej duálneho charakteru. Už len táto 

okolnosť, toto úzke prepojenie v tradícii, podporí neskoršie prelínanie 

kompetencii a znemožní zistiť, ktoré funkcie mohli pôvodne pripadnúť plebejskej 

či kurulskej édilite. To nevylučuje ich vzájomne ovplyvňovanie. Práve naopak, 

táto okolnosť poslúži k ich tesnejšiemu vzájomnému vzťahu a k posilnenej 

spoločnej legitimite v nasledovnej tradícii. 

Zároveň je vznik kurulskej édility vsadený do premeny štátneho 

usporiadania, čo malo posilniť postavenie kurulskej édility. Hoci je pomerne 

náročné sledovať prísne racionálnu líniu vývoja úradníckeho aparátu v skorej 

a stredne republike,
96

 prispieva táto časová zhoda zmien zachytená v tradícii 

k vytvoreniu vhodného historického kontextu pre ustanovenie nového úradu. 

Tento jav je ale skôr možné pokladať za výsledok tendencie tradície, 
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predovšetkým tej ústnej, k zjednocovaniu dôležitých spoločenských zmien  

do krátkeho časového úseku. Tento krátky časový úsek je následne v analistickej 

tradícii pretavený do jedného roku. Po odhalení týchto mechanizmov má tradícia 

v našom skúmaní presne opačný efekt, aký mala pre jej priamych účastníkov. 

Prináša viac pochybností k jej vierohodnosti a menej faktickej hodnoty. 

 

Legitimáciu plebejskej édility je možné vystopovať v odvolávaní sa  

na minulosť a na tradíciu. V našich dostupných prameňov začína tento trend 

silnieť od 1. storočia pred n. l. Autori tohto obdobia čerpajú svoje námety z troch 

zdrojov: vlastná prítomnosť, ústna tradícia a literárna tvorba od 3. storočia 

 pred n. l. (sama kontaminovaná svojou prítomnosťou a ústnou tradíciou).  

V prvom prípade ide o premietanie prítomného konfliktu medzi aristokraciou 

a ľudom v Ríme na minulý plebejský odboj za zrovnoprávnenie s patricijmi. 

V druhom prípade ide o stále živú tradíciu vo forme mores maiores, ktorá stále 

udávala smer v legitimácii aktuálneho stavu édility, či celkovo systému  

ako takého. Napokon autori, sami často znalci literatúry, sa obracali na záznamy 

predošlých autorov, ktoré siahajú v Ríme do polovice 3. storočia pred n. l. 

Kurulská édilita je spájaná s tradíciou celého usporiadania vyšších 

magistrátov: išlo o obnovu konzulátu, zavedenie pretúry a samotnej kurulskej 

édility. Moderní autori síce ponúkajú na základe spájania výpovedí týchto autorov 

akési konštrukty vzniku a počiatočnej fázy édility. Tieto konštrukty sú 

napasované tak, aby viac či menej vyhovovali antickej tradícii. Avšak v súčasnom 

stave je potrebné k tejto tradícii pristupovať kriticky, najmä pre skutočnosť,  

že poznanie minulosti je vždy ovplyvnené vlastnou súčasnosťou autora. Tradície 

sú prispôsobené v samotnom momente ich zaznamenania pre potreby vtedajšej 

doby.  

Tak vzniká otázka, či je možné objektívne dosvedčiť, kedy presne édilita 

naozaj vznikla či aký bol jej ozajstný počiatočný vývoj, a takisto či je možné 

s istotou potvrdiť jej skutočné prvotné poslanie. Predošlá argumentácia slúži práve 

k poukázaniu oprávnenosti pochybností o charaktere dochovanej tradície k vzniku 

jednotlivých édilít. To bolo dosiahnuté poukázaním na jej hlavné poslanie  

pre ďalšie generácie: vytvoriť vhodný historický kontext a potvrdiť legitimitu 

novovzniknutých úradov.  
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Napriek tomu táto tradícia z neskoršej doby ponúka informácie o édilite, 

pre jej dobu samotnú, či blízkej minulosti. Na základe tejto tradície a ďalších 

dostupných správ bude v nasledujúcej kapitole predstavený taký obraz o édilite, 

ako ho videli autori vo svojej dobe. 
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4. Funkcie a charakter édility 

V predošlých kapitolách už zazneli zmienky o charaktere funkcií 

a poslania jednotlivých édilít. Predovšetkým sme poukazovali na to, že tradícia už 

od počiatku spája s édilitou sféry vplyvu, ktoré sú aktuálne a dobre doložené 

z neskorej či strednej republiky. Takisto už zaznelo, že sa jedná predovšetkým 

o správu dennodenných praktických potrieb obce ako sú trhy, zásobovanie, údržba 

verejných priestorov či organizovanie verejných predstavení. Preto je teraz  

na mieste predstaviť si bližšie túto problematiku. 

Nasledovné podkapitoly sa zaoberajú predovšetkým práve charakterom 

moci, spôsobom voľby, jednotlivými funkciami a napokon postupnému 

zbližovaniu jednotlivých édilít. Avšak na rozdiel od nejasných počiatkov 

podávajú pramene celkom ucelený obraz o funkciách a úlohách édility. Takisto 

môžeme pri tomto skúmaní čerpať z prameňov rôznych druhov, predovšetkým 

z hlavných už spomenutých literárnych druhov ako sú historiografia, dráma, 

rečníctvo, ale taktiež z epigrafických pamiatok.  

Tým pádom moderný výskum je v tejto otázke jednotnejší a jednotliví 

autori podávajú ucelenejšiu predstavu o jednotlivých sférach, ktorým sa édili  

vo výkone moci venujú. Táto časť práce spracováva a z veľkej časti konsoliduje 

doterajšie znalosti o poslaní édility v rímskej republike. Vychádzame najmä  

z bádateľov ako Th. Mommsen, W. Kunkel, J. Bleicken, či A. Lintott a mnohých 

ďalších, ktorí sa venujú vo svojich dielach édilite predovšetkým v spojení  

s analýzou zriadenia rímskej obce ako celku. Predstavujú predovšetkým jej 

postavenie a základné poslanie. Jednotliví autori sa líšia hĺbkou ich záujmu 

o édilitu, od niekoľkých riadkov u Bleickena až po desiatky strán u Kunkela, 

v závislosti na tom, ako zachádzajú do jednotlivých podrobností.  

Tento stav bádania je iste spôsobený postavením oboch édilít v rámci 

zriadenia rímskej obce. Édilita nebola v stredobode hlavného politického diania. 

Édili sa nepodieľali ani na medzinárodnom poli, kde hrali hlavnú úlohu konzuli  

či promagistráty, ani nezaujímali ústrednú rolu vo vnútornom politickom zápase, 

ktorý sa postupom času stal doménou predovšetkým tribúnov ľudu. Napriek tomu 

boli ich úlohy v rámci zriadenia rímskej republiky pomerne pevne zakotvené 
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a bez väčších otrasov si édilita udržovala svoj charakter prinajmenšom od druhej 

polovice 3. storočia pred n. l. až do záveru rímskej republiky.
97

 

4.1.  Charakter édilskej moci a spôsob voľby 

Ako sme mohli vidieť pri analýze vzniku plebejskej a kurulskej édility, 

tradícia uvádzala mierne odlišnú legitimáciu. Už len zo samotných názvov je 

jasné, že ich mandát k výkonu úradu je založený na diametrálne odlišných 

základoch. Ročný mandát plebejskej édility vychádza z voľby na plebejskom 

zhromaždení pod vedením tribúnov ľudu.
98

 V tradícii sa nepoukazuje na žiadny 

výhradný odznak ich moci. Ten naopak mali k dispozícii kurulskí édili (o tom 

nižšie). Ich legitimita nebola zasadená záväznou právnou normou, ale z vôle 

plebejcov na základe náboženskej prísahy, z ktorej vychádzal aj samotný tribunát. 

Podobne ako pri plebejskom tribunáte, plebejskú édilitu mohli zastávať len 

plebejci. Ale ako už bolo zmienené, obidva úrady boli postupne inkorporované  

do zriadenia rímskej republiky ako celku. Tento proces bol zavŕšený prijatím 

zákonov Licínia a Sextia.
99

 V neskorej republike sa dokonca objavujú zmienky 

o priblížení ku kurulským édilom aj po stránke znakov moci, predovšetkým 

u Ciceróna.
100

 

Práve táto tradícia legitimity plebejskej édility prinášala jednu 

kontroverznú otázku. Vznik plebejskej édility je spájaný s pamätnou prísahou, 

ktorou sa plebejci zaviazali chrániť tribúnov ľudu a ktorá im priznávala 

nedotknuteľnosť. Napr. aj Kunkel im prisudzuje túto nedotknuteľnosť na základe 

tvrdenia, že chrám Ceréri, ktorý mal byť pod správou plebejských édilov, mal byť 

miestom azylu.
101

 Toto tvrdenie podporuje Lintott s odvolaním sa na pramene.
102

 

Tak Cato starší, ktorý sám bol plebejským édilom v roku 199 pred n. l. mal 

predniesť reč o sakrosanktite plebejských édilov (Fest. 318 M. = 422 L.) To 

vypadá, ako keby to musel svojim súčasníkom pripomínať. Hoci sa aj Lívius (3, 

55, 7) explicitne zmieňuje v súvislosti s údajným lex Valeria Horatia z roku 449 
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pred n. l. o tom, že sa sankrosanktita obnovuje pre plebejské úrady a že sa tiež 

vzťahuje na édilov, nenachádzame v tradícii jej praktické využitie. V takej situácii 

nie je prekvapivé, že samotný Lintott v tej istej publikácii tvrdí,  

že plebejskí édili túto nedotknuteľnosť stratili možno v dôsledku približovania sa 

ku kurulskej édilite.
103

 Za ďalší argument a silentio sa dá pokladať absencia 

zmienky o nedotknuteľnosti édila u Ciceróna pri jeho výpočte povinnosti 

a mandátu moci.
104

 Takisto aj možnosť koercie vyšším úradom sa uvádza  

za dôkaz proti nedotknuteľnosti édilov. Nakoniec Lintott vo svojej inej 

monografií tvrdí, že vzniknuté protichodné názory k tejto otázke sú dôsledkom 

chýbajúceho legálneho zakotvenia sakrosanktity v strednej republike.
105

 

Mandát kurulských édilov tiež vychádza z vôle ľudu, tento krát však už 

z zhromaždenia celej obce (populus) v comitia tributa.
106

 Každoročným voľbám 

predsedal konzul.
107

 Úrad bol prístupný patricijom aj plebejcom a to  

„na striedačku“ – jeden rok úradoval pár patricijov druhý rok následne pár 

plebejcov.
108

 Táto tendencia je zachytená v tradícii veľmi náhle po tom ako mala 

kurulská édilita vzniknúť.
109

 Na tomto by sa dalo otvoriť diskusiu, či táto ročná 

výmena začala tak rýchlo po vzniku kurulskej édility. Dá sa totiž argumentovať, 

ak pripustíme vznik kurulskej édility imitáciou podľa plebejskej predlohy,  

že patricijovia mali v záujme získať výhradný prístup k novovzniknutej édilite. 

Táto téma ale nenachádza žiadnu odozvu u bádateľov a dôsledok tohto stavu je 

možné hľadať v absencii tejto témy v samotných prameňoch. Dokonca v 1. storočí 

pred n. l. sa dokonca od tohto pravidla upúšťa v neprospech patricijov, zrejme  

pre nedostatok vhodných kandidátov z ich radov.
110
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Na rozdiel od plebejskej édility má kurulská k dispozícii úradné znaky 

moci. Tie predstavujú predovšetkým sella curulis a toga praetexta.
111

 Pri tomto sa 

môžeme pozastaviť nad vzácnym fragmentom 27 analistu L. Calpurnia Pisona 

Censorina Fruga. Ten nám predstavuje situáciu, pri ktorej sa zdá, že by sa sella 

curulis dala použiť ako prostriedok zabraňovaní. Cn. Flavius, mimochodom syn 

oslobodeného otroka nedávno zvolený za édila, mal využiť svoj odznak moci 

k zataraseniu východu a tým mal brániť v pohybe svojim neprajníkom. Taktiež  

M. Tullius Cicero v roku 70 pred n. l.
112

 nám dokladá hlavné práva édilov: právo 

vyjadriť názor v senáte, právo sedieť na selle curulis, právo nosiť toga praetexta 

a takisto právo ius imaginis.
113

 Hoci je možné spochybniť reálnu skutočnosť 

Pisonovho príbehu, napriek tomu nemožno poprieť, že sella curulis a ďalšie 

insígnie v Cicerónovej dobe skutočne predstavovali prestížne znaky úradnej moci 

a významu ich držiteľa. 

Základom édilskej moci, podobne ako u všetkých ostatných volených 

magistrátov, bola predovšetkým potestas. Najvyššou formou potestas zaisťovacou 

držiteľovi vynucujúce právo bola v rímskej republike imperium. Édili nemali 

imperium, to mali k dispozícii len vyššie úrady – konzul, prétor 

a promagistráty.
114

 Podstata a zdroj vynucujúcej moci édilov sú nejasné. Preto sa 

v spojení s édilmi a ďalšími nižšími úradmi predpokladá iná forma vynucujúcej 

právomoci – coercitio – ktoré malo pripadať úradom bez imperia. Lintott priznáva 

édilom coercitio predovšetkým v špecifickom kontexte výkonu moci v ich 

typických sférach vplyvu (hry, ulice či trhy).
115

 

Édilom, predovšetkým kurulským, priznáva právo vydávať edikty v ich 

sfére vplyvu.
116

 Pramene k édilským súdnym ediktom pochádzajú predovšetkým 

až z cisárskeho obdobia.
117

 Zmienky o vydávaní správnych ediktov édilmi sa 

objavujú aj v čase republiky, a to priamo u autorov z republikánskeho obdobia.
118

 

Dokonca je možné predpokladať túto činnosť vďaka Plautovi najneskôr do druhej 

polovice 3. storočia pred n. l. Obidvaja autori spájajú édilské edikty s dohľadom  
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nad trhmi. Koniec koncov si nevieme predstaviť, akým iným spôsobom by édili 

mohli svoje kompetencie vykonávať, ak nie práve cez edikty. 

Napokon ešte spomenieme pomocný personál édilov. Podľa príhody Lívia, 

ktorá sa mala odohrať v roku 202 pred n. l., mali byť scribae a viatores 

kurulských édilov obžalovaní zo sprenevery prostriedkov z pokladne édilov.
119

 

Pomocný perzonál édilov je tiež možné doložiť na nápisoch: scribae sú doložení 

aj pre plebejských aj pre kurulských,
120

 zatiaľ čo viatores len pre plebejských 

édilov.
121

 Lintott sa v tomto spojení domnieva, že povinnosti viatores boli zrejme 

podobné k úlohám liktorov.
122

 

V skratke teda dostávali édili svoj mandát magistrátov priamou voľbou 

ľudom na zhromaždení. Kurulská édilita mala navyše k dispozícii úradné insígnie 

ako sella curulis či toga praetexta, ktoré pridávali úradu na vážnosti. Mandát ľudu 

im prisudzoval úradnú potestas pre výkon ich funkcii. Pri správe svojej sféry si 

pravdepodobne mohli pomáhať vydávaním ediktov. V nasledujúcej podkapitole si 

predstavíme bližšie už toľkokrát spomínané jednotlivé sféry vplyvu a hlavné 

funkcie édilov. 

4.2.  Jednotlivé sféry pôsobenia 

Édili mali na starosti mnoho povinností predovšetkým v dennodennom 

aspekte rímskej obce. Preto nie je prekvapivé, keď Lintott hovorí v tomto spojení, 

že ich provinciou bolo samotné mesto Rím a jeho obyvateľstvo.
123

 Tu začínajú 

odborné práce v rýchlom slede uvádzať množstvo povinností édilov, ktoré im 

prislúchali: dohľad nad trhmi, ulicami, chrámami, verejnými priestranstvami, 

zásobovaním vodou či potravinami, pohrebmi, príprava a organizovanie verejných 

predstavení, vrátane veľkých národných hier (ludi) spojených s náboženskými 

oslavami.
124

  

Objavujú sa aj zmienky o pôsobnosti pri správe verejnej pôdy 

a akvaduktov mimo mesta. Napokon je pomerne veľký priestor venovaný 

problematike súdnej praxe édilov a ich jurisdikcii. Na rozdiel od prehľadových 
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monografií sa ale pokúsime bližšie priblížiť jednotlivé funkcie. V tomto smere je 

opäť nápomocné skvelé spracovanie funkcií édility od W. Kunkela. Na toto dielo 

sa budeme v tomto smere v nasledujúcich riadkoch pomerne často odvolávať. 

4.2.1. Cura urbis 

Cura urbis presne vystihuje zahrnuté úlohy pod týmto názvom: dohľad 

nad trhom a starostlivosť o údržbu, použiteľnosť a čistotu verejných ciest  

a námestí, o zachovanie chrámov a iných verejných stavieb a o správne 

fungovanie a používanie vodovodu. Túto premrštenosť úloh, ktoré v gréckych 

poleis obstarávalo viacero úradníkov, vysvetľuje Kunkel odporom senátorskej 

oligarchie k vytváraniu komplikovaného byrokratického aparátu. Miesto toho 

Rimania pristupovali k riešeniu výnimočných potrieb, tak ako pri potrebe 

viacerých vyšších úradníkoch,
125

 ustanovovaním dočasných pomocných úradov, 

napr.: tresviri capitales, quattuorviri viis in urbe et duoviri viis extra urbem 

purgandis, quinqueviri cis et uls Tiberim.
126

 Tieto pomocné úrady odbremenili 

édilov od náročných dennodenných náležitostí. No napriek tomu sa museli 

naďalej zaujímať o dianie a väčšinou aj tak ostávali tieto povinnosti priamo 

samotným édilom. 

Dozor nad trhmi: je pomerne náročné s určitosťou určiť presné 

kompetencie édilov v tejto oblasti. Na základe údajov z principátu sa Kunkel  

a Mommsen domnievajú, že mali dohliadať na používanie správnych mier a váh. 

Tie mohli poprípade na mieste zničiť, ak neodpovedali štandardu.
127

 Tiež 

poukazujú na kontrolu predávaného tovaru, ktorý v prípade závad mali právo 

zničiť. O tomto sa nachádzajú zmienky v komédii u Plauta.
128

 Hoci sa jedná 

o komédiu na základe gréckej predlohy, obaja bádatelia poukazujú, že vtipná 

scénka musí byť zrozumiteľná pre rímske publikum a teda čerpať z rímskych 

reálií. 

Mommsen ešte k tomu v tomto smere zmieňuje dohľad nad predajom 

otrokov a zveriny.
129

 Tomuto odpovedá edikt spomínaný Cicerónom, podľa 

ktorého sa predajca zodpovedá u édila za pravdivé informácie poskytované 
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zákazníkom pri predaji otrokov.
130

 Starostlivosť o zásobovanie obilím (cura 

annonae) pripadala édilom, ako píše Cicero.
131

 Táto funkcia je takisto dobre 

doložená na minciach z posledného storočia pred n. l. Objavujú sa totiž edície 

mincí určených na financovanie nákupu obilia. Prostriedky na túto razbu 

poskytuje kurulským édilom senát. Mommsen v tomto spojení predpokladá,  

že édili mali aktívne zasahovať do zásobovania obilím a starať sa o to,  

aby nevznikali špekulácie na trhu s tým spojené obrovské výkyvy cien obilia.
132

 

Kunkel na druhú stranu upriamuje pozornosť na dozor spojený so zákazom 

predaja luxusného a honosného tovaru. Od skorého 2. storočia pred n. l. sa 

Rimania snažili obmedziť zákonmi a nariadeniami luxus a extravaganciu.  

Hoci boli podľa starej morálky považované za znak úpadku, bol tento boj 

postupom času čoraz viac márny.
133

 

S bojom proti luxusu a úpadku mravov spája napokon Kunkel dohľad  

nad pohostinstvami a „reštauráciami“ (popina et ganea) do dozoru nad trhmi. 

Tieto priestory mali byť totiž miestami, kde dochádzalo k predaju zakázaných 

luxusných jedál či hraniu hazardných hier.
134

 Zmienku o „bojoch“ s hostinskými 

(tabernarii) možno nájsť v liste kurulského édila Caelia Cicerónovi.
135

 Slovo 

tabernarii je možné interpretovať pomerne obšírne a je možné ho vzťahovať  

na zmienené popina či ganea. V tomto ohľade Kunkel predpokladá ďalekosiahle 

možnosti kontroly podobných reštauračných zariadení.
136

 

Dohľad nad ulicami, cestami a verejnými priestranstvami zahŕňal 

predovšetkým stavebnú údržbu, čistenie, odstraňovanie prekážok či nepovolených 

stavieb na verejných priestranstvách. Spôsob stavebnej údržby je celkom dobre 

doložený na tabula Heracleensis.
137

 Predovšetkým každý súkromný majiteľ mal 

povinnosť udržiavať priľahlú cestu až do jej stredu. V prípade, že cesta priliehala 

k štátnemu pozemku mal túto povinnosť štát. Podľa tabule Heracleensis mal 

v takomto prípade édil poveriť mestského kvestora, aby predal potrebné opravy  
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na súkromného podnikateľa. Podobne postupoval édil v prípade, ak si súkromný 

vlastník neplnil povinnosť udržiavať priľahlé cesty, ale s tým, že náklady niesol 

sám súkromník.
138

 

K udržiavaniu ciest patrí ich čistenie. V tomto smere máme k dispozícii 

starší prameň, ktorý dosvedčuje túto povinnosť édilov u Plauta. V komédii Stichus 

otrok Pinacius prednáša nasledujúce: „sine suffragio populi tamen aedilitatem hic 

quidem gerit.“
139

 Naráža tu na druhú postavu, ktorá organizuje a nariaďuje 

čistenie a pripodobňuje jej konanie k édilovi, magistrátu dobré známemu 

rímskemu publiku.
140

 Naproti tomu hore zmienený text na tabula Heracleensis  

po prvý krát v tradícii dokladá vedľa édilov aj nižší úrad quattuorviri a duoviri 

viis purgandis, ktorí ako svedčí názov sa mali tejto službe venovať výhradne.
141

 

Zákon z tabula Heracleensis ukladá édilom, quattuorvirom a duovirom, 

aby dohliadali na priechodnosť verejných priestranstiev. Ako zodpovední za loca 

publica sú tu menovite zmienení, aby dohliadali na zákaz, ktorý zakazuje 

súkromné stavby a zariadenia na verejnom mieste.
142

 Postup, aký v tomto prípade 

mohli uplatňovať, je doložený v Digestách: tu édil nechá na mieste zničiť postele, 

ktoré prekážajú v ceste.
143

  

S týmto spája Kunkel aj dohľad nad premávkou v uliciach mesta,  

ktorý taktiež prikladá édilom podľa tabula Heracleensis.
144

 Tie dokonca presne 

stanovujú výnimky, kedy je povolené užívať vozy vo večerných a nočných 

hodinách. Napokon k tomu Kunkel dodáva, že podľa jedného miesta u Lívia mali 

byť édili a triumviri capitales zodpovední za rozohnanie davu na fóre, ktorý by 

bránil vo voľnom pohybe ostatným okoloidúcim.
145

 Mali tak mať dosah  

na chodcov v uliciach,
146

 teda funkcie pripomínajúce súčasnú políciu. 

Dohľad nad ďalšími priestranstvami dostupnými verejnosti: dozor 

édilov sa rozliehal od ulíc do verejnosti prístupných zariadení, či budov. Medzi už 
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spomínané pohostinstvá a „reštauračné“ zariadenia zaraďuje Kunkel kúpele,  

kde mali kontrolovať čistotu a teplotu vody.
147

 K verejným priestranstvám patria 

tiež divadlá či arény, kde na správanie obecenstva dohliadal organizujúci úradník, 

čo bol vo väčšine prípadov práve édil. Ale zdá sa, že to mohlo platiť  

aj pri súkromne organizovaných predstaveniach či hrách.
148

 

Mommsen dokonca pripája do tohto zoznamu nevestince,
149

 čo však nikde 

explicitne doložené nie je. Vyvodzuje to z toho, že podľa more inter veteres 

recepto sa v rannom principáte mali slobodné ženy (matronae) zahlásiť 

(professio) u édila, keď sa chceli venovať prostitúcii. Stratili tým síce sociálne 

postavenie poctivej ženy, ale nemohli byť stíhane za sexuálne priestupky.
150

 

O takýchto priestupkoch nás informuje už Lívius a radí ich do 3. storočia  

pred n. l.
151

 Takisto to mohlo súvisieť s lex lenonia, ktorú spomína fragment 

Plautovej komédie. Kunkel z toho vyvodzuje, že taký zákon mal zakazovať 

majiteľom nevestincov zamestnávať rodom slobodné ženy, ktoré sa nenahlásili 

u édilov. Tým pádom mohli mať dosah na kontrolu nevestincov samotných.
152

 

Dohľad nad pochovávaním sa tiež pripisuje édilom na základe jedného 

epigrafického a niekoľkých literárnych prameňov. Cicero predkladá v jednej 

svojej reči proti M. Antóniovi pred senátom, žeby sa mali senátori uzniesť, aby sa 

kurulskí édili pri pohrebe Ser. Sulpicia Rufa neriadili svojim ediktom  

de funeribus. V tomto smere sa malo podľa Kunkela jednať predovšetkým o dva 

hlavné aspekty kurulského dozoru nad pochovávaním.
153

 V prvom rade malo ísť 

o zákaz pochovávať vo vnútri mesta a na verejnej pôde. Na inom mieste sa Cicero 

odvoláva, že tento zákaz bol obsiahnutý v zákonoch 12 tabúľ na základe 

rozhodnutia kolégia pontifikov.
154

  

V druhom rade sa jednalo o zákaz proti premršteným výdavkom pri 

pohrebnom sprievode a pri samotnom pohrebe. Tu je možné vidieť spojenie s už 
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zmienenými zákonmi proti luxusu. Nápis na Cestiovej pyramíde
155

 naznačuje,  

že podľa édilského ediktu bolo zakázané dávať mŕtvym do hrobu drahocennosti 

ako napr. zlaté predmety. Pravdepodobne sa tam mohol vyskytovať zákaz 

prevýšenia 10 flautistov pri pohrebnom sprievode.
156

 Vzhľadom na rozsah 

a charakter tohto dohľadu nemôže byť podľa Kunkela zaradený k dohľadu nad 

ulicami a verejnými priestranstvami. Naproti tomu je potrebné to vnímať  

ako samostatnú časť cura urbis, ktorá pripadala predovšetkým kurulským 

édilom.
157

 

Dohľad nad chrámami je u niekoľkých antických autorov spájaný  

so samotnou etymológiou slova édil (aedilis od aedes).
158

 Cicero zmieňuje 

starostlivosť o posvätné miesta – aedium sacrarum procuratio – vedľa všeobecnej 

cura urbis.
159

 Vo všeobecnosti je ale veľmi málo podrobných dokladov k tejto 

funkcii. Nie je tak možné presne určiť jednotlivé povinnosti a oprávnenia édilov 

v tejto sfére. Je možné predpokladať, že sa jednalo o dozor nad správcami 

jednotlivých chrámov (aedetuus), o kontrolu chrámového inventáru 

a pravdepodobne o kontrolu stavebného stavu chrámov. V tomto smere vzniká 

konflikt záujmov s cenzormi, ktorí cez lustrum predávali stavebné a obnovovacie 

práce na chrámoch súkromným stavebníkom. Napriek tomu Kunkel predpokladá, 

že každoročne volený magistrát mal dohliadať na stav chrámov a mal zasahovať 

predovšetkým v naliehajúcich prípadoch, ako napr. pri povodniach či zásahu 

blesku.
160

 Napokon jeden nápis z chrámu Asklépia naznačuje, že édili  

pri opravách a úpravách mohli čerpať z iných zdrojov ako z vybraných pokút.
161

 

Dohľad nad vodovodmi a spotrebou vody je posledná časť cura urbis, 

ktorá pripadala édilom. V tejto oblasti sa dostával édil do stretu s cenzorskými 

povereniami pre súkromných podnikateľov.
162

 Podobne ako v správe o chrámy 

prikladá Kunkel édilom priebežnú kontrolu a údržbu, zatiaľ čo cenzori mali 

zasahovať len zbežne pri prideľovaní verejných zákaziek súkromným 
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podnikateľom.
163

 Keďže vodná sieť v Ríme bola pomerne hustá a spletitá, bolo 

pomerne jednoduché sa do nej nabúrať a zneužívať pre súkromné účely. Preto si 

vyžadovala starostlivosť a dohľad pomerne dosť veľa energie a pozornosti  

zo strany édila.
164

 

Kunkel v tejto súvislosti vidí tendencie z neskorej republiky a skorého 

principátu. Édili sa totiž pravdepodobne nedokázali dlhodobo venovať tejto 

náročnej úlohe. A tak je tu možné najskôr bádať pokusy o prevedenie tejto úlohy 

na kvestora, ktorý by mal na starosti špeciálnu provinciu aquaria.
165

 Toto riešenie 

sa ale pravdepodobne príliš neujalo, pretože stále je možné sledovať pôsobenie 

édilov ako M. Caelia Rufa (50 pred n. l.) či M. Vippsania Agrippu (33 pred n. l.) 

v tejto oblasti. Predovšetkým pôsobenie Agrippu, ktoré trvalo aj po skončení jeho 

édility, prinieslo skutočné zlepšenie dodávok vody. Nechal postaviť akvadukt 

aqua Iulia a ustanovil stálu čatu otrokov určenú k údržbe vodovodov. Po jeho 

smrti došlo k reorganizácii vodnej správy, ktorá pripadla nakoniec špeciálnemu 

kurátorovi (curator aquarum), menovanému spomedzi konzulárov.
166

 

4.2.2. Cura rerum extra pomerium 

Hoci boli édili predovšetkým magistráti, ktorí sa mali starať o potreby 

mesta, objavujú sa správy o ich pôsobení za jeho hranicou. Išlo predovšetkým 

o rozšírenie pôsobnosti v oblasti vodnej správy, kde im pripadala kontrola 

akvaduktov. Ďalej sa nám dochovali zmienky o tom, že édili boli do 2. storočí 

pred n. l. činní tiež vo výstavbe cestnej siete v blízkosti Ríma.
167

 Napokon je 

možné sa na základe správ Livia
168

 domnievať, že dohľad nad dodržiavaním 

noriem užívania štátnej pôdy a štátnych pasienkov v období skorej a strednej 

republiky pripadal édilom. V týchto úlohách je možné bádať prekrývanie medzi 

édilmi a cenzormi. V neskorej republike však z týchto povinnosti ostane édilom 

len starostlivosť o akvadukty.
169

 

                                                 
163

 StPuStO, s. 488. 
164

 Cic. ad Fam. 8, 6, 4. 
165

 Frontin. Aq. 96n.; Cic. Vat. 12 
166

 StPuStO, s. 488n. 
167

 Liv. 10, 47, 4; CIL I
2
 21; 22; 24; 829. 

168
 Liv. 7, 16, 9; 10, 13, 14 

169
 StPuStO, s. 489n. 



4.2. Jednotlivé sféry pôsobenia 

63 

 

4.2.3. Cura ludorum 

Dôležitou úlohou édilov bolo usporadúvanie verejných hier na počesť 

bohov. Rímske hry boli náboženského charakteru, ktorých jednotlivé časti museli 

dodržiavať určité náležitosti. V prípade, že sa niečo udialo počas hier mimo plánu 

(tanečníci prestali tancovať, flautisti prestali hrať, či édil povedal niečo, čo by 

nemal), považovalo sa to za nevôľu bohov, ktorých treba následne upokojiť.  

Na správny priebeh dohliadajú pontifikovia a kňazi daného boha.
170

 Tradícia 

vkladá prvú zmienku o organizovaní hier do ďalekej minulosti, takmer 

k počiatkom samotnej plebejskej édility.
171

 Celkovo édili organizovali každoročne 

päť druhov hier, pričom bolo jasne stanovené, ktoré hry pripadali plebejskej 

a ktoré kurulskej. Kurulskí édili mali na starosti ludi Romani a ludi Megalenses.
172

 

Plebejským édilom pripadali ludi Plebei, ludi Ceriales a ludi Florales.
173

 

Ludi Romani boli zasvätené kapitolskej trojici, predovšetkým Jovovi, 

najvyššiemu bohovi celej obce. Začiatok organizovania týchto hier kladie 

Mommsen do obdobia vzniku kurulskej édility, hoci prvá výslovná zmienka 

o nich pochádza z roku 293 pred n. l.
174

 Ludi Plebei, najvýznamnejšie hry 

organizované plebejskými édilmi, boli taktiež zasvätené kapitolskej trojici. 

Dokonca mali aj veľmi podobný priebeh.
175

 Táto dvojitosť v oslave kapitolskej 

trojice, na jednej strane celou obcou a na druhej strane plebejskou časťou 

obyvateľstva, prináša niekoľko sporných bodov bádateľom posledných storočí. 

V prvom spore ide o to, ktoré hry sú staršie. V tomto smere sa Mommsen 

a Kunkel rozchádzajú. Mommsen považuje za staršie hry ludi Romani, pretože sa 

o nich Lívius zmieňuje skôr: rok 293 pred n. l. pre ludi Romani oproti roku 216 

pred n. l. pre ludi Plebei. Napokon sa za dosvedčujúci argument uznáva tvrdenie 

Ciceróna, že sa má vo svojej édilite podujať na organizovanie najstarších 
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rímskych hier.
176

 Napokon sa odvoláva na to dokončenie stavby Flaminiovho 

cirku v 220 pred n. l.
177

  

Naproti tomu Kunkel tieto argumenty nepovažuje za presvedčivé, 

predovšetkým vo svetle analistickej tradície. Tá prostredníctvom Dionýsia 

z Halikarnassu a Lívia dokladá dva prípady, kedy plebejskí édili organizovali hry 

pre celú obec v rokoch 493 a 367 pred n. l.
178

 Určujúca v tomto smere je práve 

tradícia dokladaná Líviom, kde plebejskí édili odmietli pokračovať v organizovaní 

hier po troch dňoch, čo malo viesť k vzniku kurulského páru édilov. To by 

znamenalo, že plebejskí édili zvykli organizovať hry celoobecného charakteru 

ešte pred tým ako sa ich podujali ich kurulskí náprotivky. 

Navyše sa Kunkelovi podarilo vyvrátiť Mommsenovi jeden z jeho 

vlastných argumentov. Za vrchol tejto analistickej tradície totiž považuje ono 

spomínané tvrdenie Ciceróna, v ktorom tvrdí, že bude musieť organizovať 

najstaršie hry. Mommsen bol totiž presvedčený, že Cicero sa mal stať v roku 69 

pred n. l. kurulským édilom.
179

 Odvtedy sa ale vo vedeckej komunite prešlo 

k názoru, že Cicero bol v roku 69 plebejským édilom.
180

 Toto stanovisko je 

postavené predovšetkým na základe jeho vlastného tvrdenia, že vedľa 

spomínaných najstarších hier má ešte organizovať ludi Ceriales a ludi Florales. 

Tým pádom mal mať na mysli, že najstaršími hrami, ktoré sa nazývali rímskymi, 

boli pôvodne ludi plebei. 

Na tomto mieste sa ešte pozastavuje Kunkel vzhľadom na charakter týchto 

hier pri druhom probléme. Môže byť totiž znepokojujúce, že celoobecné hry 

zasvätené kapitolskej trojici mohli byť pôvodne organizované plebejským 

édilom.
181

 Kunkel v tomto smere zastáva praktický názor a pripúšťa, že tieto hry 

boli prepustené plebejským édilom pre zaneprázdnenosť konzulov  

a pre nekonfliktný ráz édility v stavovskom odboji. Na druhej strane  

ak prihliadneme k argumentom G. Pellama, nemusí byť táto okolnosť vôbec 

problematická. Ten totiž na viacerých miestach naráža na problematiku,  
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že kapitolská trojica je pre plebejské hnutie rovnako dôležitá ako kult Ceréri 

(Libera a Libery). Predovšetkým je toho názoru, že kult Ceréri nebol jediným 

a vyhraneným kultom plebejcov, ktorému vzdávali pocty. Ukážkovým 

argumentom je charakter sakrosanktity, ktorú mal ochraňovať predovšetkým sám 

Juppiter. V tomto ohľade mali plebejci rovnaký záujem viesť hry na oslavu 

najvyššieho boha.
182

 

Jednotlivé hry boli organizované spoločne oboma zodpovednými édilmi 

s rovným postavením. Táto rovnosť bola niekedy porušovaná význačnými 

osobnosťami, ktoré si tak chceli získať popularitu.
183

 Na pokrytie nákladov 

spojených s organizovaním jednotlivých hier dostávali édili grant zo štátnej 

pokladne. Množstvo poskytnutých prostriedkov sa pravdepodobne líšil postupom 

času. Avšak nezachovali sa nám spoľahlivé zmienky o týchto sumách.
184

 Čo je 

celkom zrejmé, a v čom sa zhodujú viacerí bádatelia, že výdaje sa postupne 

zvyšovali infláciou peňazí a zvyšovaním nárokov publika. Takisto k tomu 

prispievala snaha samotných édilov zaistiť si priazeň pre svoju kandidatúru  

na prétora. Preto neváhali dotovať organizovanie hier buď z vybraných pokút, 

alebo predovšetkým zo svojich vlastných súkromných prostriedkov alebo sa kvôli 

tomu aj zadlžovali.
185

 Ani v tomto prípade nenachádzame žiadne presné údaje 

z čias republiky. 

Vedľa verejných hier mali édili na starosti organizovanie a dozor  

nad ostatnými verejnými predstaveniami ako závody vozov, atletických súťaží, 

gladiátorských zápasov (všetko ludi circenses) a divadelných predstavení (ludi 

scaenici). Obzvlášť k divadelným predstaveniam máme množstvo informácii. 

Divadelné predstavenia boli taktiež súčasťou spomínaných verejných hier.
186

 

Podrobnosti ohľadom povinnosti édilov v organizovaní týchto predstavení 

nachádzame predovšetkým v samotnej dramatickej tvorbe T. Maccia Plauta. 

Dozvedáme sa, že édili mali oceňovať najlepšieho herca pri uvádzaní hier  
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na základe priazne divákov. Pri výkone tejto činnosti im mali pomáhať 

conquaestatores, ktorí dohliadali na to, aby v obecenstve neboli podplatení 

diváci.
187

 Taktiež mali kupovať hry pre dramatické stvárnenie
188

 a k tomu najímať 

chorégov, ktorý pravdepodobne organizovali jednotlivé dramatické stvárnenia 

a zabezpečovali pre hercov cudzokrajné kostýmy.
189

 Napokon mali édili zvláštnu 

výsadnú právomoc nad hercami počas predstavení, ktorých mohli fyzicky trestať. 

V tomto spojení sa domnieva Lintott, že herci strácali na javisku svoje právo ius 

provocationis.
190

 

Napokon stojí za zmienku, že pri organizovaní verejných hier édili, 

vrátane plebejských, mohli používať insígnie najvyšších úradov. Predovšetkým 

pri vedení sprievodného pochodu (pompa circensis), ktorý uvádzal hry,  

ako predsedajúci týchto hier smeli nosiť purpurovú tógu. Tá platila ako znak 

dávnych rímskych kráľov a vyššie úrady ju mohli používať len vo výnimočných 

prípadoch ako napr. vedenie triumfálneho pochodu.
191

 Cura ludorum ostala 

v povinnostiach édilov po celú dobu rímskej republiky. Nakoniec im ju však  

na začiatku principátu odňal Augustus a poveril prétorov organizovaním 

verejných hier s tým, že striktne obmedzil množstvo použiteľných súkromných 

zdrojov na krytie nákladov hier. Odvtedy boli édilské hry plne dobrovoľné.
192

 

4.2.4. Cura iuris 

„aut ad populum aut in iure aut apud aedilem res est.“ (Plaut. Men. 587) 

Tento verš sa vzťahuje na súdne procesy, ktoré sa podľa Plauta konali pred 

zhromaždením, na súde (pred prétorom) a pred édilmi. Trestné a súdne právomoci 

édilov súviseli s ich činnosťou správy mesta. Pravdepodobne mali právo vyberať 

pokuty alebo zálohy na mieste už v časoch republiky, hoci zmienky k tomu máme 

až z principátu. Tieto pokuty boli obmedzené pre všetky magistráty maximálne  

do výšky multa suprema = 3020 asov. Toto sotva mohlo stačiť na potrestanie 

väčších zločinov, a preto súdili tieto prípady pred ľudovým zhromaždením. Týmto 

spôsobom mohli dosiahnuť udelenie pokuty vo vyššej čiastke.
193

 Viedli 
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predovšetkým procesy proti úžere, proti špekuláciám s obilím, či proti mravným 

priestupkom.
194

 Prirodzene édili viedli tieto procesy pred zhromaždením, ktoré ich 

volilo a ktoré mali právo zvolávať, čiže kurulskí pred comitia tributa a plebejskí 

pred consilium plebis. W. Kunkel, ktorý má právnické zázemie, podrobne preberá 

jednotlivé druhy édilských súdnych procesov, pričom sa detailne venuje 

jednotlivým prípadom. Toto však nie je cieľom práce, a preto sa skôr obmedzíme 

na prehľad charakteru jednotlivých súdnych konaní bez toho, aby sme zachádzali 

do prílišných podrobností. 

R.A. Bauman poukazuje na výnimočnú vlastnosť édilských procesov. 

Všíma si, že édili vynakladajú prostriedky získané z pokút a súdnych procesov  

na verejné účely, ako je napr. stavba chrámov. Tento munus je tak užitočný pre 

celú komunitu a zároveň slúži ako pamätihodnosť na édilitu staviteľa. Ako príklad 

uvádza édila Q. Fabia Gurga, ktorý v roku 295 pred n. l. vybral značné množstvo 

prostriedkov zo stíhania prostituujúcich patricijských žien. Tie vynaložil napokon 

na stavbu chrámu pre Venušu, ktorý mal pretrvať do doby Lívia.
195

 

Na prvý pohľad sa javí proces proti špekuláciám s obilím v jasnej logickej 

súvislosti s úlohou édilov zásobovať mesto obilím – cura annonae. Napriek tomu 

máme v tradícii iba jeden doložený prípad takéhoto procesu z roku 189 pred n. l. 

V odbornej literatúre sa dáva tento proces do súvislosti s lex barbarica, ktorá bola 

pravdepodobne uzákonená v roku 192 pred n. l.
196

 Nie je tak celkom jasné, či sa 

jedná o ojedinelý proces, ktorý mal potvrdiť zákonnú normu, alebo tieto procesy 

neboli stredobodom pozornosti literárnej tradície. Rozhodne o nich nemáme 

doklady v časoch neskorej rímskej republiky, v časoch kedy boli špekulácie 

s obilím na dennom poriadku. 

Ďalšie súdne procesy édilov, ktoré sa nám dochovali v tradícii, sa opäť 

viažu na komerčnú sféru. Kunkel vylučuje spojenie medzi dohľadom nad trhom 

a dohľadom nad obchodovaním s pôžičkami. Skôr vidí možnosť vedenia súdneho 

procesu na základe súkromnej iniciatívy alebo odkrytie väčších prípadov  

pri vyšetrovaní prétorom.
197

 V tradícii máme dochované štyri prípady édilských 

procesov proti úžerníkom (faeneratores): z roku 345 (Liv. 7, 28, 9), 304 (Plin. 

Nat. 33, 19), 296 (Liv. 10, 23, 11f.) a 192 pred n. l. (Liv. 35, 7 a 41, 9f.). Kunkel 
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si však myslí, že obdobných procesov bolo omnoho viac ako sa nám dochovalo 

v tradícii. To súvisí so selekciou tradovaného materiálu. Lívius spomína édilské 

procesy v súvislosti s veľkým finančným obnosom, ktorý bol následne použitý  

na verejné stavby, predovšetkým chrámy.
198

 

Celkom silnú tradíciu má jeden édilský proces proti C. Licíniovi Stolonovi 

z roku 357 pred n. l.
199

 Ten mal v roku 367 pred n. l. navrhnúť zákon obmedzujúci 

množstvo vlastnenej pôdy na 500 iugera. Sám ho mal prekročiť pomocou 

nominálnej emancipácie svojho syna a dosiahnuť tak možnosť vlastniť 1000 

iugera. Bol odsúdený a mal zaplatiť pokutu 10 000 asov. Avšak povaha a aj 

skutočnosť tohto procesu je značne sporná. Niektorí bádatelia ho spochybňujú na 

základe prostej historky zákona, ktorý sa obrátil proti navrhovateľovi. Na druhej 

strane je celkom nejasné, či sa jedná o zákaz vlastníctva pôdy nad 500 iugera 

alebo o zákaz okupácie verejnej pôdy nad 500 iugera. Vzhľadom na to, že sa 

v prameňoch prevažne nespomína ager publicus, tak sa Kunkel skôr prikláňa 

k prvej možnosti. Berie pri tom ohľad na veľkosť rímskej obce v 4. a 3. storočí 

pred n. l. a na možné ekonomické parametre pre tú dobu. Napokon uzatvára,  

že postupným rozvojom rímskej obce a rastom súkromného vlastníctva  

do obrovských rozmerov sa tento zákon prestal uplatňovať.
200

  

Pre obdobie strednej republiky, presnejšie od roku 295 do 193 pred n. l., 

máme doložených niekoľko súdnych procesov proti pastierom dobytka 

(pecuarii).
201

 Ide predovšetkým o procesy proti majiteľom dobytka,  

ktorí nechávali pásť dobytok na verejných pastvinách. Verejné pastviny mohli byť 

používané rímskymi občanmi za odpovedajúci poplatok podľa množstva stáda. 

Buď teda ide o procesy, kedy neplatili žiadne poplatky, alebo pásli viac ako mali 

povolené. Vynútiť si dodržiavanie tejto normy pre édilov, ktorí sa zdržiavali 

predovšetkým v meste, bolo pomerne náročné. Preto v týchto prípadoch ide 

o veľké súdne prípady pred ľudovým zhromaždeným, kde veľké pokuty mali 

slúžiť ako odstrašujúci príklad. Napriek tomu sa pre neustále zväčšovanie verejnej 

pôdy muselo nájsť iné riešenie. Pôda sa začala vo veľkom prenajímať 
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publikánom, ktorí následne vyberali poplatky za používanie pastvín priamo  

na mieste. S týmto novým systémom vymizli édilské súdne procesy proti 

nezákonnému paseniu dobytka.
202

 

Súdnym procesom vyhradeným v tradícii pre édilov je trestné stíhanie 

kvôli narúšaniu verejných mravov.
203

 Dochovalo sa nám celkovo päť prípadov, 

z čoho u dvoch nie je nazvaný magistrát, ktorý vedie proces.
204

 Ale keďže nie sú 

dochované procesy, ktoré by viedol iný magistrát, je možné u týchto procesoch 

predpokladať édila za vedúceho magistráta. Všetky zmienené procesy sa 

pojednávali pred zhromaždením ľudu – comitia tributa alebo consilium plebis. 

V troch prípadoch sa jedná o žaloby proti mužom, či už pre pokusy o zvedenie 

vydatých žien (matronae)
205

 alebo pre nemravný návrh mladistvému.
206

 Dva 

prípady sú namierené proti ženám, ktoré boli obvinené z nezákonnej prostitúcie 

(stuprum).
207

 

Je však na mieste spomenúť, že takéto prečiny bolo možné súdiť inou 

cestou ako pred édilmi. Neverné ženy a dcéry, ktoré sa nechali zviesť, podliehali 

domácej justícii pána domu (patria potestas) a ich príbuzných. Proti zvodcom boli 

vedené pravdepodobne súkromné obžaloby. Takisto bola táto možnosť dostupná 

aj v prípade obžaloby pre styk s mladistvými. Preto je opodstatnené sa domnievať, 

že édili viedli pred zhromaždením iba väčšie prípady (predovšetkým z vyššej 

triedy), ktoré neboli vyriešené v rámci patria potestas, či prostredníctvom 

súkromnej obžaloby. K niektorým prípadom mohli dokonca viesť špecifické 

príčiny.
208

 

Toto podľa Kunkela platí predovšetkým pre procesy proti ženám. V týchto 

procesoch je totiž možné vidieť istý vzor, ktorý sa uplatňuje v iných podobných 

situáciách. Obžaloba je zakaždým namierená proti ženám, matrónam, vždy ako 

kolektívu a nie proti jednotlivcom. Ďalej je tu vidieť vzorovú sekvenciu udalostí, 

ktoré predchádzali a ktoré nasledovali tieto prípady. Vzorovo predchádza nejaká 

prírodná katastrofa alebo jav, ktorý je chápaný ako boží hnev. Následne sa pátra 
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po zdroji božieho hnevu, napr. v sibilských knihách. Príčina býva zvyčajne 

uvalená na ženskú nemravnosť. Nasleduje súdny proces proti nemravným ženám, 

predovšetkým z vyššej spoločnosti, pred verejným zhromaždením. Napokon sa  

na znak uzmierenia s bohmi za získané prostriedky zo súdneho procesu postaví 

chrám (Venuše).
209

 V tejto súvislosti môže ísť o akúsi ustálenú mapu tradície, 

ktorá ponúka spôsob, akým sa odčiňoval hnev bohov. V tomto ponímaní 

nadchádza teda otázka, či dochované prípady predstavujú príklady častejšej 

súdnej praxe, alebo sa jedná o typizované príbehy s mravným a výchovným 

zafarbením. 

Na druhej strane prípady proti mužom sú vedené iným spôsobom. Jedná sa 

o súdne procesy proti jednotlivcom za špecifické prečiny. Takisto sa tam 

nachádzajú súkromné elementy – napr. že édil žaluje muža, ktorý chcel zviesť 

jeho syna. Celkovo však tento výber zachovaných procesov naznačuje, že sa 

jednalo predovšetkým o výnimočné procesy. Pri týchto žalobách rozhodoval 

priamo ľud na mieste, pravdepodobne bez nejakej zákonnej normy, či má byť 

obžalovaný odsúdený alebo nie.
210

 

Napokon ešte ostávajú výnimočné prípady, ktoré viedli édili  

pred ľudovým zhromaždením. Prvý proces bol proti Claudii, sestre P. Claudia 

Pulchera, ktorý v roku 249 pred n. l. v bitke pri Drepanu stratil veľkú časť 

loďstva. Tá bola predvedená plebejskými édilmi pred consilium plebis a stíhaná 

za urážlivý výrok proti ľudu: „utinam frater meus viveret; iterum classem 

duceret!“
211

 Mommsen vidí v tomto procese prípad urážky suverenity štátu 

(=ľudu),
212

 ktorý by mohol byť pokladaný za precedens k neskorším procesom 

vedených za urážku cisára (de maiestate). Kunkel však v tom nevidí žiadne 

porušenie zákona ani nijakú špeciálnu súdnu oblasť, za ktorú by mali édili 

v týchto prípadoch zodpovedať, ale ojedinelý prípad. Édili tak mali teda len 

dotiahnuť Claudiu pred ľudové zhromaždenie, aby potrestanie bolo v tomto 

prípade zlegalizované.
213
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Ďalším prípadom je krátka epizóda pokusu o obvinenie istej prostitútky 

Manílie za napadnutie édila. Ten pri súkromnom vtrhnutí do jej obydlia utrpel 

zranenie hlavy.
214

 Tento proces bol však nakrátko pozastavený intercesiou tribúna 

ľudu. Ani v tomto prípade nemalo ísť o nijaké priame porušenie zákonnej normy, 

ale skôr o pokus zlegalizovať potrestanie vinníka cez rozhodnutie ľudového 

zhromaždenia.
215

  

Ostáva ešte jeden proces, ktorý je z legálneho hľadiska nejasný. Kurulský 

édil obvinil pred ľudovým zhromaždením C. Furia Cresima z čarodejníctva. 

Takýto proces by mal byť klasifikovaný podľa zvykového práva obsiahnutého 

v dvanástich tabulách ako súkromný prečin, a teda súdený pred prétorom. Zdá sa, 

že v tomto prípade skôr išlo o náhradné riešenie zaužívaného procesu podľa 

dvanástich tabúl.
216

 

V neskorej republike, približne od 2. storočia pred n. l., očividne ustúpili 

do úzadia verejné procesy pred ľudovým zhromaždením vedené édilmi. Namiesto 

toho boli vedené pred kolégiami rekuperátorov či pred quaestiones. Napriek tomu 

sa zdá, že táto možnosť a zvyklosť stále pretrvávala dokonca aj v posledných 

desaťročiach republiky. Sám M. Tullius Cicero sa odvoláva na možnosť žaloby 

pred ľudovým zhromaždením, ak by neuspel vo svojej žalobe proti Verrovi.
217

 

Napokon sa objaví ešte jedna édilská obžaloba z násilia (de vi) pod vedením 

kurulského édila P. Clodia proti T. Anniovi Milonovi.
218

 Táto je však úzko 

prepojená s politickou situáciou a agendou samotného P. Clodia. Normálne by 

táto žaloba podliehala súdu v quaestiones. Takisto Cicero sleduje svoju agendu 

a predstavuje možnosť édilskeho procesu vo forme politického procesu, ako keby 

bol vedený z pozície tribúna ľudu.
219

  

A tak je ešte možné bádať v neskorej republike známky tradície édilskej 

súdnej praxe. Takisto sa uchovávajú možnosti viesť súdne procesy pred ľudovým 

zhromaždením. Ide však o reminiscenciu, ktorá už vyšla z bežnej súdnej praxe, 

kde boli édilské procesy nahradené novými súdnymi inštanciami. Táto spomienka 
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je možná na základe tradície, ktorá dokladá množstvo édilských súdnych procesov 

predovšetkým do 2. storočia pred n. l. 

4.3.  Premena a asimilácia plebejskej a kurulskej édility 

Predošlé kapitoly boli zväčša popisné a zameriavali sa na vlastnosti 

spoločné obidvom édilitám, alebo na zvláštne vlastnosti plebejskej či kurulskej 

édility. Bolo možné sledovať mierny posun v rámci kompetencií édilov v čase  

od ich vzniku po dobu neskorej republiky. Niekoľkokrát sa taktiež objavila 

zmienka o výraznej podobnosti obidvoch édilít. S tým napokon súvisí tendencia 

zmývať rozdiely medzi édilitami ku koncu rímskej republiky, keď už ich skoro 

ani nie je možné od seba rozoznať, až na pár formálnych záležitostí.
220

 Dobrým 

príkladom tejto problematiky bolo pátranie po druhu édility M. Tullia Ciceróna. 

Jeho vyjadrenia vo svojej reči proti Verrovi viedli bádateľov k rôznym názorom 

o charaktere jeho édility. V nasledujúcich odstavcoch sa zameriame práve na tieto 

podobnosti, či odlišnosti a ich premenu v čase. Napokon si ukážeme výsledok 

tohto vývoja na príklade práve zmienenej édility M. Tullia Ciceróna. 

Medzi spoločné funkcie, a to tradične od počiatku kurulskej édility, patrila 

väčšina úloh v rámci cura urbis – predovšetkým starostlivosť o trhy, zásobovanie 

vodou, starostlivosť o verejné priestranstvá a cesty. Takisto aj cura ludorum 

pripadala obom édilom. Ďalej obidvaja édili mali možnosť viesť súdy pred svojim 

respektívnym ľudovým zhromaždením. Rovnako u obidvoch édilov postupne táto 

prax ku koncu republiky ustupovala do úzadia. Toto sú teda spoločné znaky,  

ktoré im prisudzuje tradícia od počiatkov. Teraz sa zamerajme  

na problematickejšie body, kde sa édility od seba líšia a kde ani moderný 

bádatelia v tom nie sú jednotní. 

V prvom rade stále prevláda mienka, že kurulskí édili boli na vyššom 

stupni v spoločenskom rebríčku ako ich plebejskí kolegovia. Tento postoj 

v modernom výskume vidno už u Th. Mommena, ktorý ale nachádza tento názor 

v samotnej antickej tradícii. Predovšetkým u gréckych autorov ako je Diodoros 

Sikulos, Plutarchos či Kassios Dión je možné nájsť označenia ako vyššia 

(ἐπιφανεστέρα, ἐντιμοτέρα, μείζων, či ἀμείνων) či nižšia (ἐλάττων, ὑποδεεστέρα  
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a καταδεεστέρα) édilita.
221

 Pri týchto označeniach treba byť opatrný, predsa len sa 

jedná o referencie z gréckych prameňov, ktoré sú z veľkej časti (s výnimkou 

Diodora Sikula) časovo vzdialené od rímskej republiky.  

Na podporu tohto tvrdenia uvádza Mommsen predovšetkým to, že kurulskí 

édili boli volení celou obcou a slúžili pre celú obec, mali mať možnosť viesť 

vlastnú jurisdikciu či vydávať edikty. Navyše kurulskí édili mali k dispozícii 

oficiálne insígnie – sella curulis a toga praetexta – ktoré chýbali plebejským 

édilom. Rovnako sa im dostávalo rovnakého trvácneho práva ako ostatným 

obecným úradom: právo nosiť lemovanú tógu počas verejných osláv či pohrebov, 

miesto v senáte, či právo na podobizeň pre potomstvo (ius imaginum).
222

 Okrem 

toho niekoľkí bádatelia nachádzajú stopy v dochovanej tradícii, že niektoré úkony 

pripadali len kurulskej édilite. Predovšetkým W. Kunkel sa venuje tejto 

problematike a nachádza rozdiely v správe pohrebných záležitostí, v starostlivosti 

o zásobovanie mesta obilím ale napr. aj v razení mincí. Najskôr sa zameriame  

na problematiku úradných insígnií a následne na rozdiely vo výkone úradu. 

4.3.1. Kurulské insígnie 

Takmer jednohlasne uvádza väčšina bádateľov, že plebejskí édili nemali 

právo na typické odznaky moci ako sella curulis, či toga praetexta,  

ktoré prináležali kurulským édilom.
223

 Kunkel vo svojej práci uvádza na dvoch 

miestach, kde je možné o tomto striktnom delení diskutovať. Najprv zmieňuje 

pochybnosť k tomuto pravidlu. Ide práve o spomínaný prípad édility M. Tullia 

Ciceróna, na ktorú sa zamerala L. R. Taylor vo svojej štúdii venovanej otázke 

druhu Cicerónovej édility.
224

 Na druhom mieste spomína možnú výnimku z tohto 

pravidla pri organizovaní hier. 

Predtým ako do hĺbky preberieme prípad Cicerónovej édility, venujme 

krátku pozornosť okolnostiam hier. Dochovalo sa niečo málo správ,  

že pri organizovaní verejných hier mali édili, vrátane plebejských, právo  

na insígnie najvyšších úradov. Nešlo len o kurulskú stoličku, ktorá bola  
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pri takýchto okolnostiach samozrejmosťou, ale aj o purpurovú tógu, starodávny 

znak rímskych kráľov. V časoch republiky mohla byť táto purpurová tóga použitá 

magistrátmi len vo výnimočných situáciách, ako napr. pri vedení víťazného 

triumfu magistrátom s impériom, alebo práve pri vedení oslavného sprievodu  

pri zahájení hier (pompa circensis).
225

 

Táto domnienka je založená predovšetkým na troch prameňoch. V prvom 

prameni u Dionýsia z Halikarnassu sa jedná o organizovanie hier na oslavu 

zjednotenia obce po prvej secesii v roku 493 pred n. l. Predsedníctvo 

a organizácia týchto slávnosti pripadla novovytvoreným plebejským édilom, 

ktorým bola k tomu pridelená purpurová tóga a slonovinová stolička, odznaky 

samotných kráľov.
226

 Na jednej strane toto veľmi skoré datovanie samozrejme 

vnáša pochybnosti o jeho skutočnej pravdivosti. Na druhej strane nám môže 

naopak slúžiť k presne opačnému účelu. Je veľmi ľahké túto faktickú udalosť 

spochybniť, ale nemožno poprieť jej miesto v otázke legitimity tohto zvyku. 

Dionýsios bol zaiste zasiahnutý svojou dobou a predovšetkým dobovou tradíciou, 

ktorá takto hľadala v dávnych dobách oprávnenie pre súčasný stav organizovania 

obecných hier.  

Druhý dôkaz je pomerne nepriamy, ale tiež nám predstavuje stav 

povedomia vtedajšej tradície. Na jednom mieste nám Ovídius prináša správu 

o tom, že počas ludi Megalenses sa konali závody záprahov a takisto oslavný 

sprievod (pompa).
227

 K tomu nám dotvára obraz básnik Martialis, ktorý dokonca 

hovorí o Megalensis purpura spojenou s organizovaním týchto hier.
228

 Ak by sa 

tieto správy z tradície raného principátu preniesli aspoň na realitu neskorej 

republiky, pripadli by tieto práva na kurulských édilov.
229

 Na základe týchto 

predpokladov je teda možné dospieť k tomu, že édili, vrátane tých plebejských, 

mohli pravdepodobne pri organizovaní a vedení národných hier nosiť purpurovú 

tógu a sedieť na kurulskej stoličke. Týmto spôsobom nám tradícia dokladá 

zaužívanú prax prinajmenšom z doby neskorej republiky. 

                                                 
225

 Ibid. s. 509. 
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Takisto ani prípad édility M. Tullia Ciceróna nie je úplne jednoznačný. 

Cicero bol édilom v roku 69 pred n. l. Rok pred tým sa preslávil slávnou žalobou 

de repetundis proti bývalému správcovi Sicílie C. Verrovi, z ktorej sa nám 

zachovali celkovo päť reči. V druhej reči sa predstavuje ako zvolený édil (aedilis 

designatus) pričom nevynecháva príležitosť k predstaveniu svojich budúcich 

povinností a práv spojených s jeho nastávajúcim úradom. Pre úplnosť uvádzame 

na tomto mieste plné znenie tejto pasáže: 

„Nunc sum designatus aedilis; habeo rationem quid a populo Romano acceperim; mihi 

ludos sanctissimos maxima cum cura et caerimonia Cereri, Libero, Liberaeque faciundos, mihi 

Floram matrem populo plebique Romanae ludorum celebritate placandam, mihi ludos 

antiquissimos, qui primi Romani appellati sunt, cum dignitate maxima et religione Iovi, Iunoni, 

Minervaeque esse faciundos, mihi sacrarum aedium procurationem, mihi totam urbem tuendam 

esse commissam; ob earum rerum laborem et sollicitudinem fructus illos datos, antiquiorem  

in senatu sententiae dicendae locum, togam praetextam, sellam curulem, ius imaginis  

ad memoriam posteritatemque prodendae.“ (Cic. Ver. 2, 5, 36) 

Z povinnosti a práv začína s poslaním édila usporiadať hry pre trojicu 

Cerés – Liber – Libera, ďalej hry pre Flóru a napokon „najstarodávnejšie hry, 

ktoré sa prv nazývali rímskymi“ pre kapitolskú trojicu. Spomína tiež starosť 

édilov o správu chrámov a mesta. Nakoniec menuje práva a odmeny spojené 

s úradom: právo vyjadriť názor v senáte, právo na purpurom lemovanú tógu (toga 

praetexta), právo na kurulskú stoličku (sella curulis) a napokon právo  

na vyobrazenie svojej podobizne pre pozostalých (ius imaginum). 

Kde v tomto popise édility vzniká na prvý pohľad problém určiť druh 

Cicerónovej édility? V prvom rade pri menovaní hier. Hry pre trojicu Cerés 

– Liber – Libera a pre Flóru jasne pripadajú plebejským édilom. Za najstaršie hry, 

nazývané rímske, ako sme si ukázali vyššie (s. 55n), považujú jedni bádatelia ludi 

Romani, iní ludi plebei. Tu vzniká jeden rozpor s ohľadom na druh Cicerónovej 

édility. Nakoniec, ak by sme pripustili, že toga praetexta, sella curulis a ius 

imaginum pripadá výhradne kurulským édilom, tak by nás to viedlo ku kurulskej 

édilite. Zdá sa teda, že Cicero naraz vymenúva atribúty plebejských a kurulských 

édilov. Aké sú teda argumenty na jednej a druhej strane? 

Na základe tvrdenia, že najstaršie hry sú ludi Romani a že kurulské 

insígnie pripadajú iba kurulským édilom, pokladá Mommsen M. Tullia Ciceróna 

za kurulského édila. Ale ako do toho zapadajú ludi Ceriales a hry pre bohyňu 

Flóru, ktoré jednoznačne pripadajú plebejským édilom? Práve tohto bodu sa ako 

prvého dotýka argumentácia L. R. Taylor. Podľa jej rozboru ide o styčný bod,  

na ktorého základe buduje hlbšiu argumentáciu za Cicerónovu plebejskú édilitu.  
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Hlavným jadrom jej štúdie tvoria ostatné dva sporné body Cicerónovho 

výroku. Na prvom mieste ide o „najstaršie hry, ktoré sa prv nazývali rímske“. 

Rovnakého názoru je Taylor, že v skutočnosti prvými rímskymi hrami boli ludi 

plebei a nie ludi Romani. Vychádza pri tom z tradície, v ktorej vyplýva,  

že plebejskí édili mali na starosti usporadúvať národné hry pred zavedením 

kurulskej édility.
230

 Tie s Ceriáliami a hrami pre bohyňu Flóru vytvárali trojicu 

hier, ktoré mali na starosti plebejskí édili. Na rozdiel od plebejských mali kurulskí 

édili na starosti dvojicu hier – ludi Megalenses a ludi Romani. Sám Cicero 

spomína v inom spise, že ako édil usporiadal troje hry,
231

 čo by odpovedalo počtu 

plebejských hier.
232

 

Druhý zásadný problém, ktorému sa pomerne podrobne venuje Taylor, je 

otázka édilských insígnií – predovšetkým so zreteľom na kurulskú stoličku.  

Aj ona priznáva, že sella curulis mala byť pôvodne výsadným právom kurulských 

édilov na utvrdenie štatútu kurulského magistrátu. Plebejskí édili, podľa 

všeobecnej domnienky, mali mať k dispozícii subsellium,
233

 ktoré používali podľa 

tradície tribúni ľudu. Táto domnienka je založená na základe dochovanej mince, 

pravdepodobne z roku 86 pred n. l., vydanej v špeciálnej edícii plebejských édilov 

M. Fannia a L. Critonia (obr. 1). Na reverze je vyobrazená dvojica úradníkov 

sediacich na stoličkách, ktoré sa odlišuje od modelov zobrazujúcich typickú sella 

curulis (obr. 2). Na základe tohto porovnania je možné tvrdiť, že prinajmenšom 

v období pred Sullom nemali plebejské édili právo na sella curulis.
234
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Obrázok 1: Minca z edície plebejských édilov M. Fannia a L. Critonia sediacich na subsellium.  

Zdroj: https://i0.wp.com/www.acsearch.info/images/2/16861.jpg 

 

Obrázok 2: Minca z edície kurulských édilov k ludi Megalenses, na reverze sella curulis 

Zdroj: https://i0.wp.com/www.acsearch.info/images/58/573470.jpg 

Na základe týchto mincí a na základe ďalších náznakov v literárnych 

prameňoch Taylor usudzuje, že plebejská édilita nebola natrvalo oddelená od 

insígnií kurulských magistrátov. Pritom uvádza tri krátke príklady: v prvom 

scholia k Cicerónovi neuvádzajú plebejských édilov medzi magistrátmi,  

ktorí používali subsellium.
235

 Ďalej ich neuvádza Plutarchos, keď sa spytuje,  

prečo tribúni nenosia toga praetexta, keď ostatní ju nosia.
236

 Napokon to uzatvára 

zmienkou u Ciceróna, že všetci prétori a édili by mali odložiť purpurom lemovanú 

tógu na znak zármutku pred jeho hroziacim exilom.
237

 Z toho Taylor napokon 

vyvodzuje:  
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 Pseudo-Ascon., p. 118 Orelli. „Sunt enim subsellia tribunorum triumvirorum quaestorum et 
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„If Cicero was plebeian aedile, the passage in the Verrines, which has usually been 

considered the best indication of the prerogatives of the curule aedile, provides instead evidence 

that the plebeian aedile had by the year 70 B. C. acquired the distinctions of a curule 

magistracy.“
238

 

Teda ak súhlasíme s týmto tvrdením Tayolorovej, je možné datovať posun 

plebejskej édility ku kurulským výsadám do obdobia medzi mincami M. Fannia  

a L. Critonia, okolo roku 86 pred n. l., a Cicerónovou rečou proti Verrovi v roku 

70 pred n. l. Vzhľadom na to, že do tohto obdobia spadá Sullová diktatúra, je 

možné spájať tento posun do jeho reformy zriadenia rímskej republiky. Mohlo isť 

o snahu izolovať úrad tribúna ľudu, ktorého držitelia mali na čas zakázané 

postupovať do vyšších kurulských úradov. Naopak udelením kurulských insígnií 

plebejskej édilite mohlo viesť k jej zatraktívneniu a k jej ďalšej asimilácii.
239

 

Taylor uzatvára svoju argumentáciu ešte dvoma argumentmi, ktoré sú 

bližšie samotnej osobnosti Ciceróna. Na jednej strane je presvedčená, že Cicero 

ako homo novus radšej kandidoval na „istejšiu“ plebejskú édilitu, kde nemusel 

súťažiť o úrad s patricijskými šľachticmi, predovšetkým s P. Sulpiciom Galbom. 

K tomu dodáva, že Cicero vo svojej ďalšej tvorbe spomína seba samého iba  

ako aedilis, zatiaľ čo ostatných kurulských édilov oslovuje celou formulou aedilis 

curulis.
240

 Navyše toto plné označenie sa vyskytuje na minciach a epigrafických 

záznamoch.
241

 

V tomto slede je argumentácia Taylorovej vskutku presvedčivá. Zakladá sa 

na tvrdení samotného Ciceróna, ktorý sa chystal organizovať hry pripadajúce 

plebejským édilom. Taktiež nachádza stopy v prameňoch, ktoré nasvedčujú ďalšie 

priblíženie oboch édilít pripadnutím kurulských insígnií tej plebejskej. Napokon 

to uzatvára malými detailmi, ktoré sa vyskytujú v tvorbe samotného Ciceróna.  

Na jeden takýto detail sa zameriame v nasledujúcich riadkoch. 

Pri vymenúvaní jednotlivých hier, ktoré sa chystá usporiadať, hovorí 

nasledovne: „mihi Floram matrem populo plebique Romanae ludorum celebritate 

placandam.“
242

 Zaujímavá je pre nás v tejto vete časť populo plebique. Prečo 

Cicero spomína na jednom mieste, že musí priviesť Flóru do súladu aj s celou 
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obcou (populus) aj s plebejským ľudom (plebs)?
243

 Slovo plebs na tomto mieste 

potrebuje opodstatnenie. Z pozície designovaného kurulského édila, ktorého volí 

populus na comitia tributa, by mu na tomto mieste stačilo spomenúť celú obec 

a dosiahol by požadovaný efekt. Ale on uvádza obidve časti rímskeho ľudu. Plebs 

je tu spomenutá akosi navyše, za určitým špeciálnym účelom vyzdvihnúť spojenie 

medzi jeho budúcim úradom plebejského édila a touto časťou obyvateľstva.  

Niekto by mohol oponovať, prečo designovaný plebejský édil sa na tomto 

mieste obracia k celej obci (populus)? Ak však prijmeme predošlú argumentáciu, 

že plebejský édili sa výrazne asimilovali so svojimi kurulskými náprotivkami,  

tak to nemusí pôsobiť rušivo. Ako budúci magistrát, ktorý mal podľa slov 

Ciceróna všetky kurulské insígnie dostupné kurulským kolegom, sa z tohto titulu 

mohol obracať svojou autoritou k celej obci. Napriek tomu ostáva výnimočné 

prepojenie plebejského édila na plebs neporušené. Stále totiž vychádza jeho 

autorita z volieb v consilium plebis. Z tohto pohľadu je pravdepodobnejšie,  

že kurulský édil by si nerobil nároky na spojenie s plebsom, zatiaľ čo Cicero  

sťa zvolený za plebejského édila sa môže obracať na obe časti rímskeho národa. 

Toto opätovne prispieva k názoru, že Cicero bol roku 70 pred n. l. zvoleným 

plebejským édilom. 

Na prvý pohľad sa môže zdať táto problematika úplne zrejmá a väčšina 

bádateľov ju tak aj predstavuje. U kurulských édilov ani netreba pochybovať 

o tom, že mohli disponovať kurulskými odznakmi, ktoré sú doložené materiálne 

na minciach. Veď samotné meno tomu odpovedá. Avšak je možné vidieť,  

že existuje v písomnej tradícii povedomie o kurulských insígniách prístupných 

plebejskej édilite. Pritom bádame stopy užívania kurulských insígnií plebejskými 

édilmi predovšetkým pri organizovaní hier či v neskorej republike. V tomto 

ohľade ale disponujeme mincami z výnimočnej razby plebejských édilov, ktoré 

ich vyobrazujú sediacich na inej stoličke ako sella curulis, pravdepodobne  

na subsellium. Tieto mince môžu pre nás stanovovať akúsi hornú hranicu pre túto 

tradíciu. Okrem toho je možné bádať ďalšie rozdiely medzi kurulskou 

a plebejskou édilitou, ktoré budú predmetom nasledujúcej kapitoly. 
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4.3.2. Rozdiely vo výkone funkcií 

Väčšina bádateľov sa snaží, a celkom pochopiteľne, hľadať rozdiely medzi 

kurulskou a plebejskou édilitou nielen po formálnej stránke. Veď predsa táto 

„vyššia“ (ἐπιφανεστέρα), „väčšia“ (μείζων), „lepšia“ (ἀμείνων), či úctivejšia 

(ἐντιμοτέρα) édilita sa musí odlišovať od svojej „slabšej“ dvojičky. Takisto sa 

v tomto smere kladie dôraz na skutočnosť, že kurulská édilita je úrad celej obce 

(populus).
244

 Ďalej je tu pomerne veľký priestor venovaný stavovskému 

súpereniu. Kurulská édilita, ktorá bola prístupná aj patricijom, im mala zabezpečiť 

výsadnejšie postavenie a viac právomoci.
245

 

V prvom rade sú prisudzované édilom jurisdikčné právomoci v ich sfére 

vplyvu ako je správa trhov, či verejných priestranstiev. To im malo umožňovať 

vydávať edikty porovnateľné s prétorskými ediktmi.
246

 Priame zmienky 

o ediktoch kurulských édilov pochádzajú až z principátu.
247

 Mommsen 

upozorňuje na to, že civilné právo v tomto prípade pozná len edictum aedilium 

curulium,
248

 Tieto kurulské édikty mali zasahovať predovšetkým predajcov,  

ktorí sa mali pred kurulskými édilmi zodpovedať za kvalitu predávaného tovaru, 

vrátane toho živého (napr. za charakterové vlastnosti otrokov). Toto obnášalo 

prechovávanie živého tovaru, či už otrokov alebo predávanej zvery. Tieto edikty 

sú predovšetkým vo forme príkazov a zákazov.
249

 

Právomoc kurulských édilov vydávať edikty počas republiky nie je 

založená len na paralele k ich právomociam z principátu. Útržkové zmienky 

o kurulských ediktoch je možné nájsť už v republikánskych prameňoch, a to 

priamo u M. Tullia Ciceróna. Cicero sa o édilských ediktoch zmieňuje na dvoch 

miestach. Na jednom mieste opätovne zaznieva spojenie édilskeho ediktu 

s komerčnou sférou. Spomína, že podľa édilského ediktu sa obchodník s otrokmi 

zodpovedá za ich kvalitu a takisto musí vedieť informácie o tom, či je otrok 

zdravý, ba či je to zlodej alebo utečenec.
250

 Druhý édilský edikt spomenutý 

Cicerónom pojednáva o pochovávaní na verejnej pôde. Vo svojej reči sa prihovára 

                                                 
244

 StPuStO, s. 478.  
245

 StR vol. 2, 478n. 
246

 StPuStO, s. 478; BERGER, A.: art. „Edictum aediium curulium“, in EDRL, s. 448; LINTOTT, 

A.: The Constitution of the Roman Republic, s. 130. 
247

 Predovšetkým Dig. 21, 1 a Gell. 4, 2, 1. 
248

 StR vol. 2, s. 503. Gaius Inst. 1, 6. 
249

 StPuStO, s. 478. 
250

 Cic. de Off. 3, 71. 



4.3. Premena a asimilácia plebejskej a kurulskej édility 

81 

 

kurulským édilom, aby odhliadli od svojho ediktu a povolili výnimočný pohreb na 

verejnej pôde.
251

 Ako sa zdá, je možné bádať korene tradície édilských ediktov 

z principátu už v dobe republiky. 

Pozastavme sa ešte pri dohľade nad pochovávaním. Podľa Kunkela 

pripadala výhradne kurulským édilom.
252

 Pri tom argumentuje práve zmieneným 

miestom u Ciceróna, ktorý spomína výhradne kurulských édilov. Tí jediní mali 

možnosť udeliť výnimku zo svojho vlastného ediktu. Pritom je táto právomoc 

pomerne slabo doložená. Nakoniec to, že táto oblasť pravdepodobne pripadala 

édilom zakladáme práve na tejto letmej zmienke u Ciceróna a na jednom nápise 

z raného principátu, ktorý sa nachádza na Cestiovej pyramíde.
253

 Tento nápis 

neurčuje presne kurulskú édilitu, hovorí jednoducho o edictum aedilis. Ani Cicero 

nemenuje túto funkciu vo výpočte svojich budúcich povinností. Nemožno pritom 

ani potvrdiť ani spochybniť, či dohľad nad pochovávaním nebol zahrnutý v tomto 

tvrdení: „mihi totam urbem tuendam esse commissam.“ Na základe takýchto 

skromných prameňov je náročné s istotou určiť, či táto oblasť skutočne pripadala 

výhradne kurulským édilom. Navyše sa dá argumentovať, že len kurulskí édili 

mohli udeliť výnimku zo svojho vlastného ediktu a nie ich plebejskí kolegovia. 

Ďalšia oblasť, ktorá je pripisovaná predovšetkým kurulským édilom, je 

starostlivosť o zásobovanie obilím – cura. annonae.
254

 V tomto prípade je 

k dispozícii oveľa viac svedectiev tradícii. Na ich základe Kunkel presvedčivo 

argumentuje, že cura annonae pripadala výhradne kurulským édilom, pričom 

svoje tvrdenia podkladá prameňmi. Vo všetkých dochovaných zmienkach u Lívia 

o zaobstarávaní obilia pre širšiu verejnosť vystupuje vždy kurulský édil.
255

 

Odvoláva sa taktiež na M. Tullia Ciceróna. Ten na jednom mieste spomína istého 

kurulského édila M. Seia, ktorý v roku 74 pred. n. l. zaobstaral zlacnené obilie  

zo svojich privátnych zdrojov.
256

 Cicero nám jasne dokladá, že édili mali  

na starosti cura annonae, i keď na tomto mieste nespomína nerozoznáva medzi 

jednotlivými pármi édilov.
257

 Pri tejto príležitosti si Kunkel všíma, že Cicero 

nespomína túto úlohu vo svojej reči proti Verrovi. Na základe týchto dvoch miest 
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a pri predpoklade, že Cicero bol plebejský (cf. vyššie s. 74-79), prisudzuje 

starostlivosť o zásobovanie kurulským édilom. Podľa neho by totiž Cicero 

špeciálne spomenul starostlivosť o zásobovanie medzi svojimi povinnosťami,  

keď na inom mieste zaraďuje cura annonae medzi tri hlavné úlohy édilov. 

Ako ďalší zásadný argument uvádza Kunkel skutočnosť, že senátom 

pridelené finančné prostriedky pre tento účel sa dostali do obehu vo forme mincí 

vydávaných kurulskými édilmi.
258

 Toto pravidlo je narušené iba jeden krát, 

pričom je vysoko pravdepodobné, že išlo o výnimočnú situáciu. Tieto pramene 

dopĺňa špekuláciou o význame tejto úlohy v rámci verejnej súťaže a dokonca 

celého republikánskeho zriadenia. Na jednej strane mali podľa neho patricijovia 

veľký záujem na tom, aby bola táto úloha vymedzená úradu, ktorý im bol 

prístupný. Na druhej strane je presvedčený, že pri tejto praxi hrala úlohu ústavná 

tradícia. Zvyšujúci sa dopyt po dotovanom obilí napokon viedol ku koncu 

republiky za diktatúry C. Iúlia Caesara k vytvoreniu ďalšieho páru (plebejských) 

édilov, aediles ceriales, ktorí túto agendu prebrali.
259

 

 

Stav tradície nám pomerne ťažko umožňuje presne vnímať premeny, 

podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými édilitami.
260

 Samotný charakter tradície 

vzniku jednotlivých édilít a ich počiatočného vývoja nám prináša ešte viac 

nejasností. Na jednej strane nám tradícia ponúka širokú paletu podobností 

a spoločných funkcii, ako je starostlivosť o mesto, cesty, usporadúvanie hier  

či súdne právomoci. Na druhej strane ale bádatelia stále pátrajú po viditeľných 

rozdieloch medzi plebejskou a kurulskou édilitou. Je tu akási potreba opodstatniť 

toto delenie samotnými Rimanmi a vyvstáva otázka, prečo toto delenie pretrvalo 

toľké storočia od ich tradovaného vzniku? Môže za to tradicionalizmus  

alebo politická motivácia jednotlivých stavov? Oba dôvody stále nachádzajú svoje 

miesto u moderných autorov. 

Pritom ale nie je možné poprieť, že samotní antickí autori majú podobnú 

predstavu. Existujú u nich jednak neformálne ale aj formálne známky rozdielov. 

Kurulská édilita je vnímaná ako prestížnejšia z dvojice naprieč tradíciou, 
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predovšetkým u neskorších autorov. Takisto celú dobu republiky prežije rozdielne 

miesto konania volieb pre jednotlivé páry édilov. Navyše formálne insígnie sú 

pripisované kurulskej édilite od jej vzniku, pričom ich plebejskí kolegovia k ním 

mohli mať prístup pri výnimočných príležitostiach, či nanajvýš ku konci 

republiky. 

Napokon bádame malé stopy vo výkone funkcií. Organizovanie 

jednotlivých hier je jasne rozdelené medzi plebejskí pár (ludi plebei, ludi 

Ceriales, ludi Florales) a kurulský pár édilov (ludi Romani, ludi Megalenses). 

Tradícia dokladá celkom presvedčivo aj ďalšie špecifické úkony kurulských 

édilov: vydávanie ediktov, starostlivosť o pochovávanie na verejnej pôde  

či starostlivosť o zásobovanie lacným obilím (cura annonae). Navyše špeciálne 

emisie mincí kurulských édilov poukazujú, že vydávanie mincí pripadalo 

predovšetkým tomuto páru. Z toho môžeme konštatovať, že jednotlivé édility si 

boli z veľkej časti podobné, pričom si ale, predovšetkým tá kurulská, stále 

zachovávali svoje vlastné špecifiká. 

 

Édili mali k dispozícii širokú škálu pôsobnosti, ktoré súviseli 

s dennodenným životom občanov obce. Predovšetkým obstarávanie veľkolepých 

verejných hier či nákladného rozdávania obilia ponúkalo možnosti rímskej 

nobilite zviditeľniť sa pred verejnosťou a získať popularitu. Tá mohla pomôcť 

k dosiahnutiu ďalších úradov vo verejnej kariére rímskeho aristokrata.  

V nasledujúcich stránkach sa budeme venovať práve tomuto fenoménu. 
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5. Édilita v kariére rímskeho politika 

Je známe, že v období rímskej republiky šľachtici medzi sebou zápasili  

o slávu a priazeň najmä prostredníctvom zastávania jednotlivých úradov.
261

 Každý 

úrad mal rôzne postavenie a ponúkal rôzne možnosti ako získať popularitu  

a priazeň potrebnú pre ďalší postup v kariére. V tejto kapitole sa detailnejšie 

zameriame práve na tento jav, ktorý neunikol pozornosti ani moderným 

bádateľom. 

Ako sme mohli vidieť v predošlých kapitolách, v modernom výskume je 

prevažná pozornosť venovaná postaveniu édility v rámci štruktúry 

republikánskeho zriadenia. V týchto prácach ide predovšetkým o predstavenie 

fungovania jednotlivých zložiek rímskej republiky: magistrátov, senátu, ľudového 

zhromaždenia atď. Spomínaní Th. Mommsen, J. Bleicken, A. Lintott a iní sa v ich 

všeobecných predstaveniach „ústavy“ venujú najmä pôvodu, poslaniam, vývoju 

funkcií a postaveniu jednotlivých zložiek v rámci celého systému.  

Existuje ešte iný prístup skúmania rímskej republiky zameraný  

na sociálno-politický element. Napr. spomínaná monografia H. Becka sa 

zameriava na kariéru rímskych šľachticov, na ustanovené pravidlá či zákony 

postupu v kariére a možnosti jednotlivých úradov pre získanie slávy a popularity  

v období tzv. strednej republiky. Édilita v týchto dvoch smeroch výskumu nestojí 

v stredobode pozornosti skúmania, ale je len časťou väčšieho zámeru. Výsledkom 

je, že tieto diela k nej ponúkajú len veľmi obmedzené teoretické informácie.  

Navyše špecializované štúdie, ktoré by sa venovali špecificky a podrobne 

vplyvu a možnostiam édility na kariéru šľachticov, ešte nejestvujú. Práve v tomto 

smere mieni táto časť práce predstaviť v rámci svojich možností dôkladnejšie 

preskúmanie tejto otázky. Cieľom je preskúmať tvrdenia tradície a vypracovať  

pre porovnanie dostupné údaje o rímskych aristokratov, ktorí pôsobili ako édili,  

a ich ďalšej kariére. V zhromažďovaní týchto dát je v prvom rade nápomocný 

vypracovaný zoznam rímskych úradníkov v období republiky od T.R.S. 

Broughtona,
262

 ktorý vo svojom diele pripája aj index kariér všetkých 

spracovaných osôb. Ďalej sú pri tejto práci nápomocné fasti aedilicii vypracované 

                                                 
261

 Cf. napr. BECK, H.: Karriere und Hierarchie, 2005, s. 9. 
262

 BROUGHTON, T.R.S.: The Magistrates of the Roman Republic. 



5.1. Pozícia édility v rámci cursus honorum 

85 

 

J. Seidelom ešte na počiatku 20. storočia.
263

 V poslednej dobe sa týmto údajom 

venuje F.X. Ryan, ktorý vo svojich kratších štúdiách upravuje a na podklade 

novej analýzy dostupných prameňov pozmeňuje údaje týchto dvoch prác.
264

 Dáta 

predstavené v nasledujúcej diskusií sú zostavené na základe prác týchto troch 

bádateľov a ich údajov. 

Základnými prameňmi tejto časti práce tvoria opäť spisy, reči a listy  

M. Tullia Ciceróna. V jeho diele je možné nájsť krátke teoretické poznámky 

rímskeho aristokrata k édilite a k jej významu pre kariéru rímskych občanov. 

Okrem toho ponúka množstvo informácií o osobách, ktoré tento úrad zastávali, 

a je často našim jediným informátorom o édilite týchto osôb. Ďalšie údaje  

o édiloch je možné nájsť najmä v historiografických a bibliografických dielach 

rímskych a gréckych autorov. Tie pomáhajú najmä pri zostavovaní zoznamu 

édilov a pri sledovaní ich postupu k vyšším úradom. 

Pre porovnanie a vyhodnotenie získaných údajov je potrebné najskôr 

predstaviť teoretický základ, ktorý ponúkajú autori v spomínaných všeobecných 

dielach. Funkcie úradu, ktoré boli nápomocné édilom pri budovaní popularity  

a ktoré boli podrobne predstavené v predošlej kapitole, nebudeme opäť dôkladne 

predstavovať, ale budú spomínané a dokladované naprieč diskusiou. Naproti tomu 

je na mieste predstaviť si v krátkosti predovšetkým postavenie édility v rámci 

kariérneho postupu rímskeho aristokrata. Následne si predstavíme mienku 

moderných autorov a tradície o dôležitosti édility pre postup k vyšším úradom. 

Nakoniec v hlavnej časti tejto kapitoly porovnáme tieto tvrdenia s údajmi  

o dochovaných édiloch a s údajmi o dochovaných prétoroch či konzuloch. 

5.1.  Pozícia édility v rámci cursus honorum 

Najprv si v krátkosti predstavíme systém, podľa ktorého sa riadili rímski 

aristokrati pri postupe v rámci svojej kariéry. Cursus honorum predstavuje 

ustálený komplex pravidiel, podľa ktorých sa rímski aristokrati uchádzali o úrady 

republikánskej obce. Predstavoval postupnosť úradov od prvého,  

ktorý zabezpečoval miesto v senáte, až po najváženejší úrad republiky – konzulát. 

Tento systém určoval spôsob získania prístupu do senátu, postupnosť úradov, 
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časový odstup medzi úradmi a minimálny vek uchádzača pre jednotlivé 

funkcie.
265

 

Tento poriadok však nebol nijak formálne zakotvený až do počiatkov  

2. storočia pred n. l. Konzulát teda bol najvyšší úrad, ale na jeho dosiahnutie 

nebolo treba prejsť všetkými nižšími úradmi. Na druhej strane sú známe prípady, 

kedy édilitu zastával bývalý konzul. V roku 180 pred n. l. počujeme o prvom 

zákone (lex Villia), ktorý ustanovil minimálny vek pre jednotlivé úrady.
266

 Tým sa 

položili základy pre postupnosť úradov podľa veku, ale stále nebolo pevne 

stanovené poradie úradov.  

Kde sa však v pomyselnom rebríčku úradov nachádza édilita? Édilita, 

predovšetkým ta kurulská, bola prvým kurulským úradom, pričom jej ale chýbalo 

imperium. To ju teda radí teoreticky už v tej dobe medzi kvestúru, ktorá nemala 

kurulské insígnie, a pretúru s plnou sadou kurulských znakov vrátane imperia. 

Plne funkčný cursus honorum ustanovil až diktátor Sulla. Začínal kvestúrou,  

ktorá odvtedy zaručovala miesto v senáte, cez édilitu, préturu až po konzulát.
267

 

V dobe Ciceróna bol minimálny vek pre jednotlivé úrady nasledovný: kvestor 31, 

édil 37, prétor 40 a konzul 43. Odstup medzi úradmi mal byť prinajmenšom dva 

roky.
268

 Napriek tomu stále dochádzalo k výnimkám z týchto pravidiel, 

predovšetkým v kariére Cn. Pompeia Magna (konzul ako 35 ročný) či C. Iúlia 

Caesara (konzul vo veku 41 rokov) a napokon, v úplne mimoriadnych 

okolnostiach, Caesar Octavianus (konzulom vo svojich 20 rokoch). 

Navyše je treba na tomto mieste poznamenať, že prétorov bolo už od roku 

198 pred n. l. každoročne volených do úradu až šesť (od Sullových reforiem 

osem), zatiaľ čo édili boli volení iba štyria.
269

 Táto nerovnováha mala byť 

zmiernená novým zákonom z roku 180 pred n. l. (lex Baebia). Ten zaviedol 

striedavý počet prétorov, keď jeden rok boli volení štyria a druhý rok šiesti.
270

 

Napriek tomu bolo stále z dlhodobého hľadiska prétorských miest viac  

ako édilských, a tak museli byť zvolení za prétora aj tí, ktorí predtým nemali 

možnosť slúžiť ako édili. Navyše plebejská édilita bola prístupná iba plebejcom, 
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rovnako ako tribunát ľudu. Plebejci mali teda na výber dve možnosti, buď 

zastávať édilitu, alebo tribunát – totiž zastávanie obidvoch bolo celkom vzácne. 

Pre tieto špecifiká édilita nikdy nemohla byť povinnou časťou cursus honorum. 

Keď nebola povinnou, akú motiváciu mali šľachtici uchádzať sa o tento post? 

Prinášala nejakú výhodu pre ich budúcu kariéru? 

5.2.  Možnosti a atraktivita úradu 

Zdá sa, že moderní bádatelia majú v tomto jasno. Prevažná väčšina je toho 

názoru, že édilita uľahčuje postup na vyššie stupne politického rebríčka. 

Predovšetkým sa sústreďujú na možnosti édility, ktorou si rímski nobiles mohli 

získať priazeň pre ďalšie pozície. V tomto jednoznačne vedie organizovanie 

verejných hier. Typický názor bádateľov sa dá zhrnúť do citátu J. Bleickena: 

„Trotzdem war die Ädilität ein begehrtes Amt, da ihre Inhaber sich durch besonders 

prächtige Ausschmückung der Feste beim Volk beliebt machen und dadurch die Wahl zu den 

höheren Ämtern erleichtern können. Die Kosten hofften sie sich zurückzuholen, wenn sie sich 

durch das erstrebte höhere Amt die Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung, etwas als 

Statthalter in einer Provinz, verschafft hatten.“
271

 

Rovnakého názoru je aj H. Siber, ktorý rovnako tvrdí, že hry mali byť 

skvelým prostriedkom ako si získať popularitu pre ďalšiu politickú kariéru.
272

 

Keďže prostriedky zo štátneho rozpočtu pridelené senátom boli obmedzené 

a zďaleka nepokrývali náklady ambicióznych édilov, často sa kvôli tomu 

zadlžovali vo vidine budúcej výnosnej štátnej pozície. Rovnaký názor má  

F. X. Ryan, ktorý v jednej zo svojich štúdii o édiloch interpretuje Ciceróna tak,  

že édili, ktorí usporiadali veľkolepé hry, mali väčšiu šancu dosiahnuť 

konzulátu.
273

 E. Badian vidí v édilite priam predzvesť budúcej kandidatúry  

na préturu, nie neskôr ako o dva roky. Podľa neho je to rozumné, keď už niekto 

vynaložil toľko prostriedkov, aby sa stal édilom, tak ťažko nechá svoju 

veľkorysosť upadnúť do zabudnutia, predtým ako sa bude uchádzať o vyšší 

úrad.
274

 

K podobnému záveru v období strednej republiky dochádza H. Beck. Ten 

na základe počtu každoročne volených postov čisto matematicky prichádza 

k tomu, že zastávanie édility medzi kvestúrou a pretúrou významne zlepšovalo 
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šance na získanie vyšších úradov. Dokonca voľbu bývalých édilov na post 

prétorov pokladá po roku 198 pred n. l., kedy sa počet každoročne volených 

prétorov zvýšil na šesť, skoro za samozrejmosť.
275

 K tomu ešte pridáva ďalší 

postreh z pohľadu potrebného veku pre jednotlivé úrady: 

„Solange die Altengrenze für die Prätur noch weit entfernt lag, war eine Bewerbung  

um die Ädilität die nächstliegende Alternative – zumal ein Erfolg bei den Wahlen für diesen honos 

rein rechnerisch die Aussichten auf die Prätur erheblich verbesserte.“
276

 

Čo sa týka sociálneho zázemia uchádzačov o édilitu, podľa dostupných 

údajov v prameňoch značná časť známych édilov bola z významných rodov.  

E. S. Gruen pozoruje, že až takmer polovica pochádzala z konzulárskych rodín, 

asi 70 % zo senátorských a len 30 % édilov vstupovali do úradu z „nových“ 

rodín.
277

 Pri takýchto pozorovaniach je potrebné mať stále na pamäti, že pramene 

nám poskytujú len čiastočný prehľad o édiloch. Mnoho édilov z nevýznamných 

rodín sa nám nemuselo dochovať práve preto, že nedosiahli na vyššie úrady. 

Napriek tomu to dosvedčuje, že o édilitu bol záujem aj zo strany aristokratov  

z dobrých rodov.  

Optimistické vyhliadky o perspektívach édility však nie sú úplne zaručené. 

V inej štúdii upozorňuje F. X. Ryan, že súvislosť medzi pamätnými édilskými 

hrami a plynulým postupom v rebríčku nebol taký jednoduchý, pričom sa 

odvoláva na Ciceróna. Ten v spise de Officiis poukazuje na 10 édilov,  

ktorí usporiadali veľkolepé hry a napriek tomu nedosiahli vyšších úradov suo 

anno. Jeden dokonca vôbec nedosiahol konzulátu.
278

 

Pri M. Tulliovi Cicerónovi ešte ostaneme. V jeho spisoch a rečiach, ako už 

bolo uvedené, sa nachádzajú poznámky a cenné svedectvá súčasníka k édilite  

a k édilom. Sám tiež poukazuje na to, že organizovanie hier zaiste pridáva  

na popularite. Édil podľa neho musí organizovať hry a záleží na jeho možnostiach 

a ambíciách, v akom rozsahu sa hry konajú. Pričom dodáva odstrašujúci prípad 

istého Mamerka, ktorý sa bez predchádzajúcej édility uchádzal o konzulát 

a neuspel.
279

 Naopak v reči, kde obhajuje zvoleného édila Plancia pred jeho 
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porazeným konkurentom, upozorňuje na to, že mnoho skvelých mužov republiky 

nezastávali úrad édila a predsa dosiahli konzulát a najvyššie pocty v štáte.
280

 

Práve tieto poznámky Ciceróna vedú k potrebe preskúmať dostupné údaje 

o dochovaných édiloch a ich neskorších kariérach. 

5.3.  Édili a ich ďalšia kariéra 

Údaje o édiloch, ktoré budú v nadchádzajúcej časti predstavené 

a analyzované, sa nachádzajú v prílohe tejto práce. Tabuľka známych édilov je 

zostavená chronologicky od tradovaného počiatku plebejskej édility (494  

pred n. l.) po posledného známeho édila rímskej republiky M. Vipsania Agrippu 

(33 pred n. l.). Ďalej je spresnený druh édility a nasledujúca kariéra édilov, 

predovšetkým pretúra, konzulát či promagistrát. 

Tento zoznam édilov a ich kariér je zostavený na základe diela  

T.R.S. Broughtona Magistrates of the Roman Republic vols. I-II (značka „(B)“). 

Tieto dáta boli následne doplnené údajmi J. Seidela, ktoré sú označené v prílohe 

značkou „(S)“. Napokon boli tieto dáta, zhromaždené v ucelených dielach, 

doplnené údajmi zo štúdii F.X. Ryana „(Ry)“. Jedná sa o pokus kombinovať 

všetky tri zdroje na jednom mieste.  

Predtým ako pristúpime k ich vyhodnoteniu, treba venovať priestor 

vysvetleniu, aké údaje prichádzajú do úvahy pre túto štúdiu. Následne bude 

skúmaná ich výpovedná hodnota a spôsob, akým boli zhromaždené. Napokon 

budú tieto zhromaždené dáta analyzované a interpretované. 

5.3.1. Kritéria a spôsob zhromaždenia dát 

V prvom rade je potrebné určiť časové obdobia, v rámci ktorého budú 

nasledujúce dáta zozbierané a analyzované. Ako sme už spomenuli, v priebehu 

republiky sa menili podmienky aristokratickej súťaže o rímske úrady. Preto nie je 

možné prisúdiť rovnakú výpovednú hodnotu pre celé trvanie republikánskeho 

zriadenia. Miesto toho budú vymedzené jednotlivé obdobia v rímskej republike 

podľa kritérií, ktoré sledujú vývoj republikánskeho zriadenia a pravidiel súťaže 

o úradné funkcie. 
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Určenie presných a dlhších časových úsekov je v takejto štúdii pomerne 

problematické, pretože v priebehu rímskej republiky sa vyskytovali neregulárne 

situácie narušujúce stabilitu systému. Navyše zoznam édilov, na rozdiel napr.  

od zoznamu konzulov, nie je pre celú republiku úplný. Toto výrazne zasahuje  

do vytýčených časových období a značne ovplyvňuje analýzu skúmaných údajov. 

Napriek týmto ťažkostiam je možné vytvoriť prehľad o počte dochovaných 

édilov, ktorý dosiahli vyšších úradov v jednotlivých skúmaných obdobiach. 

Sledované obdobia sa líšia od bežného delenia rímskej republiky na ranú 

(509 – 261 pred n. l.), strednú (261 – 133 pred n. l.) a neskorú (133 – 27  

pred n. l.). Je to spôsobené tým, že vývoj republikánskych úradov a podmienky 

súťaže sa nezhodujú s týmto delením. Miesto toho budeme pracovať 

s nasledovnými periódami: 

 

a) Obdobie plebejskej édility (494– 367 pred n. l.) 

b) Obdobie bez striktného cursus honorum (366 – 218 pred n. l.) 

c) Obdobie s neformálnym cursus honorum (217 – 133 pred n. l.) 

d) Obdobie s formálnym cursus honorum (102 pred n. l. – 33 pred n. l.) 

 

Tieto obdobia sledujú vývoj édility, štátneho zriadenia republiky, cursus 

honorum a dostupné pramene k édilom. Z analýzy jednotlivých období môžeme 

vynechať prvú periódu. V tejto perióde bola len plebejská édilita a plebejci počas 

tohto obdobia nemohli byť volený do najvyšších úradov. Toto obdobie nemá 

žiadnu výpovednú hodnotu pre naše skúmanie. V ďalších jednotlivých 

podkapitolách venovaných postupne odpovedajúcemu obdobiu budú predstavené 

presnejšie parametre vplývajúce na miesto édility v kariére rímskych aristokratov. 

Ide predovšetkým o stav dochovaných édilov a ďalších magistrátov, nastavenie 

republikánskeho zriadenia či sociálno-politickú situáciu.  

5.3.2. Obdobie bez striktného cursus honorum 

V tomto období (366 – 218 pred n. l.) už boli ustálené všetky skúmané 

úrady, ale bez ustáleného poradia, v akom mali byť slúžené. Navyše vyššie úrady 

boli sprístupnené plebejcom. Toto nám umožňuje pozorovať prevládajúci trend 

vykonávania jednotlivých úradov –od édility smerom ku konzulátu, alebo naopak. 

Väčšina dostupných informácií o vtedajších édiloch pochádza predovšetkým  
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od Lívia. Naproti tomu šesť édilov je doložených nápisne. Ostatní sú doložení 

z rôznych zdrojov od Plínia staršieho, cez Valéria Maxima a ďalších autorov. 

Na rozdiel od nasledujúcich období, je počet jednotlivých kurulských 

úradov pomerne vyrovnaný. K tomu je každoročne volených viac édilov  

ako vyšších kurulských magistrátov. Napokon počet prétorov bol ku koncu 

obdobia navýšený na štyroch, ako pribudli prvé provincie Sardínia spoločne 

s Korzikou a Sicília.
281

 Tým sa vyrovnal počet s édilskými miestami. Celkovo 

máme správy o 39 menách édilov pre túto periódu – z toho 30 je identifikovaných 

ako kurulských, osem ako plebejských a jeden neurčitý. Toto sa porovnáva 

s plným zoznamom konzulov a so známymi prétormi.  

Vzhľadom na pomernú dĺžku tohto obdobia sa nám zachovalo pomerne 

málo édilov z celkového počtu 294 možných édilov (13 %). Pritom sú na tom 

pochopiteľne lepšie kurulskí édili, ktorých sa dochovalo 30 z možných 147 (20 

%). Tento nepomer medzi dochovanými kurulskými a plebejskými édilmi nám 

pomerne jasne dosvedčuje nevyrovnanú tradíciu, ktorá vyústila v preferenciu 

dochovať predovšetkým držiteľov kurulskej édility. Takisto je to možné spájať 

s preferenciou tradície prinášať správy predovšetkým o slávnych édiloch,  

ktorí dosiahli na vyššie úrady.  

Pri približnom datovaní édility Seidel, pričom jeho príklad nasleduje 

Broughton, vychádza z pravidla, že édilita predchádzala konzulát: „Da nun die 

Ädilität immer vor dem Konsulat übernommen wurde…“
282

 Navyše k tomu 

predpokladá odstup medzi kurulskými úradmi minimálne dva roky.
283

 Preto sa  

na prvý pohľad zdá, že prevažná väčšina rekonštruovaných édilov a ich ďalších 

kariér je zcela pravidelná, ako keby boli z neskoršieho obdobia. Seidel tu však 

sleduje trend, ktorý je možné bádať u správ z Lívia. Dosvedčuje nám, že u neho 

dochovaní deviati édili dosiahli konzulátu po édilite. Naproti tomu máme 

v tradícii u Plínia a Lívia iba dva prípady opačného poradia. Prvým je M. Valerius 

Corvus – niekoľkonásobný konzul, prvýkrát v roku 348 pred n. l., bol édil najskôr 
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345 pred n. l..
284

 Druhý je C. Valerius, édil roku 329 pred n. l., ktorý bol 

konzulom dva roky predtým.
285

 

Vzniká tak dojem, že je možné uvažovať o cursus honorum už v tomto 

období, ale nie je tomu tak. V prvom rade tomu bráni malý počet prétorov,  

ktorý sa až v roku 246 pred n. l. vyrovnal s počtom kurulských édilov, respektíve 

v roku 227 pred n. l. s celkovým počtom édilov. Takisto tomu bráni trend slúžiť 

préturu až po konzuláte, ktorý sa obráti až v priebehu druhej púnskej vojny.
286

 

Navyše nie všetci nám známi édili dosiahli konzulátu. Vzniká tu situácia,  

kedy určite nie je možné uvažovať o ustálenom systéme cursus honorum. 

Obráťme pozornosť na vzťah édility na ďalšiu kariéru u dochovaných 

édilov z tohto obdobia. Z 37 dochovaných édilov
287

 máme správy len o siedmych, 

ktorí dosiahli pretúry (19 %). Pritom všetci títo siedmi dosiahli konzulátu – päť 

bolo najprv konzulmi, dvaja, obaja po 246 pred n. l., najprv prétormi. Ale tieto 

údaje nič nevypovedajú, pretože máme veľmi slabé pramene k édilom a prétorom. 

Za toto obdobie sa nám dochovalo len 27 mien prétorov, z toho dvaja dvakrát, 

čiže 29 známych prétorov za 147 rokov. Takisto je možné, že nemáme správy 

o neskoršej pretúre dochovaných édilov, či naopak o édilite dochovaných 

prétorov. Celkovo nám tento nedostatočný stav prameňov znemožňuje pozorovať 

akúkoľvek súvislosť medzi pretúrou a édilitou v tomto období. 

O niečo lepšie informácie máme o pomere édilov, ktorí dosiahli konzulátu. 

Ich vzťah sa nám skúma o niečo lepšie pre ich vyrovnaný počet ročne volených 

miest – dve kurulské a dve plebejské édility na dve miesta konzulov. V tomto 

prípade nemožno opomenúť, že k dochovaným konzulom nám chýbajú správy 

o ich predošlej kariére. Môžeme skúmať iba opačný trend, t.j. o koľkých édiloch 

vieme, že získali najvyšší úrad. Z celkového počtu 37 známych édilov dosiahlo 

konzulát 22 rímskych aristokratov (59 %). Pritom o niečo lepšie výsledky 

zaznamenala kurulská édilita oproti plebejskej. Máme správy o takmer dvoch 

tretinách (19 z 29) kurulských édilov, ktorí sa stali konzulmi (asi 66 %). Naproti 
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tomu polovica (štyria z ôsmych)
288

 veľmi slabo doložených plebejských édilov 

dovŕšila kariéru konzulátom. 

Tento výsledok nám prináša viacero záverov pre toto skúmané obdobie. 

V prvom rade nie je možné predpokladať pre toto obdobie akýkoľvek ustálený 

cursus honorum a ani nie je jednoznačné poradie jednotlivých úradov. Ukázali 

sme si, že mnohí prétori boli bývalí konzuli. Jedna tretina dochovaných 

kurulských édilov nikdy nedosiahlo konzulátu. Naproti tomu máme dochované 

zmienky o niekoľkých konzuloch, ktorí boli len plebejskými édilmi. Toto nám 

nasvedčuje, že množstvo rímskych aristokratov dosiahlo konzulátu  

bez predošlého kurulského úradu. Avšak na základe získaných poznatkov medzi 

édilitou a konzulátom sa môžeme domnievať, že predošlá édilita, predovšetkým tá 

kurulská, mohla už aj v tomto období byť veľmi nápomocná pri dosahovaní 

vyšších úradov. Tento trend je lepšie bádať v nasledujúcom období. 

5.3.3. Obdobie s neformálnym cursus honorum 

Približne od počiatku druhej púnskej vojny je možné pozorovať ustálenie 

vývoja, ktorý sa začal presadzovať približne od roku 246 pred n. l. Postupnosť 

jednotlivých magistrátov od nižších úradov ako édilita cez préturu po konzulát už 

začína vytvárať akýsi neformálny cursus honorum. Stále nemôžeme hovoriť 

o vytvorení sady záväzných pravidiel určujúcich jednotlivé kroky v kariére 

rímskeho aristokrata. 

Prvou zásadnou zmenou v podmienkach budovania kariéry rímskych 

šľachticov bolo spomínané postupné zvyšovanie počtu prétorov. Na začiatku tohto 

obdobia sú už volení ročne štyria prétori – mestský (urbanus), cudzinecký 

(peregrinus) a dvaja provinční – jeden pre Sardíniu s Korzikou a druhý  

pre Sicíliu. Napokon sa tento počet po druhej púnskej vojne v roku 197 ešte 

navýšil až na šesť prétorov,
289

 keď bol potrebný ďalší pár stálych správcov pre 

bližšiu a vzdialenejšiu Hispániu. Hoci v roku 180 pred n. l. mala vstúpiť  

do platnosti spomínaná lex Baebia, ktorá mala uzákoniť striedanie volieb štyroch 

a šiestich prétorov, počet prétorov neklesol. V roku 179 pred n. l. boli zvolení 

štyria prétori, ale následne až do roku 166 pred n. l. máme každoročne 
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rekonštruovaných šesť prétorov.
290

 Pri vytváraní ďalších provincií sa už počet 

prétorov nezvyšoval. Chýbajúci správcovia boli dopĺňaní predlžovaním impéria 

promagistrátom (prorogatio imperii). 

Tento cursus honorum ale ešte nebol nijak uzákonený. Takisto pretúra sa 

ešte spočiatku neustálila pred konzulátom napevno. Množstvo rímskych 

aristokratov sa dostalo na konzulát bez predošlého úradu, či len s édilitou.
291

 

Počas druhej púnskej vojny nastala výnimočná situácia. Pre zabezpečenie 

skúsených vojvodcov sa pristúpilo k množstvu iterácií (t.j. slúženie v rade úradov 

bez prestávky) či k predlžovaniu impéria.
292

 Ďalší vývoj postupne smeroval 

k skladaniu pretúry pred konzulátom. Dokonca pre roky 195 až 166 pred n. l. 

majú všetci konzuli doloženú predošlú pretúru.
293

 

Zásadný krok k ustáleniu pravidiel umožnila spomínaná lex Villia,  

ktorá podľa Lívia ustanovila minimálny vek pre jednotlivé úrady.
294

 Položila tak 

základy k postupnému skladaniu jednotlivých úradov, pretože rímski šľachtici 

mali dostatok času pred konzulátom sa uchádzať a vykonávať nižšie úrady.  

Th. Mommsen v tomto vidí ustálenie plne funkčného cursus honorum s pevnými 

pravidlami: 10-ročná vojenská služba, dodržiavanie poradia kvestor – prétor – 

konzul a napokon dvojročný odstup medzi kurulskými úradmi.
295

 Naproti tomu  

F. de Martino zastáva názor, že lex Villia ustanovila minimálny vek pre každý 

úrad a teda, že biennium len vyústilo z týchto stanovených kvót a zvyku.
296

  

A. E. Astin poukazuje na to, že medzi rokmi 200 až 180 pred n. l. sa odstup  

medzi kurulskými úradmi príliš nedodržiaval: z 20 prípadov, keď poznáme roky 

pretúry a kurulskej édility, až v 16 prípadoch bol interval iba jeden rok, traja mali 

interval dva roky a jeden mal 15 rokov.
297

 Naopak, po lex Villia pozoruje zmenu 

v odstupoch medzi úradmi.
298

 Tento posun v odstupe je možné sledovať  
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aj v zostavených fasti aedilicii – len traja édili zo 16 dosiahli konzulátu do šiestich 

rokov.
299

 

Tu sa naskytá otázka, prečo je posunutá horná hranica pre toto obdobie  

až do roku 217 pred n. l., celých 37 rokov pred Lex Villia? Okrem už spomínanej 

tendencie k formovaniu kariérnej postupnosti pred samotným Villiovým zákonom 

nás k tomu nabáda výnimočný stav prameňov. Vo veľkej miere vďaka Líviovi 

a ďalším vedľajším prameňom máme k dispozícii pre týchto 37 rokov až 96 mien 

doložených édilov – z celkového počtu 148 možných édilov (65 %).
300

 Pritom 

o niečo lepšie sú na tom kurulskí édili, ktorých poznáme v pomere 52 zo 74 (70 

%). Výnimočný je aj stav dochovaných plebejských édilov, keď poznáme až 44 

zástupcov zo 74 miest (59 %). Pritom máme navyše pre 17 rokov doloženú 

kompletnú štvoricu édilov. Toto obdobie predstavuje celkovo najlepšiu vzorku 

dochovaných édilov pre naše skúmanie. 

Naproti tomu obdobie po Lex Villia je omnoho slabšie. Najprv samotný 

Lívius prestáva systematicky uvádzať mená édilov a napokon s jeho 45. knihou 

jeho rozprávanie končí. Tento výpadok je čiastočne nahradený zmienkami 

o édiloch v didaskaliach k Terentiovým hrám. Výsledný stav k tejto perióde  

do roku 133 pred n. l. je nasledovný: poznáme mená iba 26 édilov zo 192 

možných miest (14 %), pričom väčšinu predstavujú kurulskí édili – 22 z 96 (26 

%). Pre tento nevyvážený stav medzi týmito dvoma časťami bude v nasledujúcej 

analýze prínosnejšie tieto dve periódy skúmať oddelene. 

1) Obdobie pred lex Villia – ako už bolo zmienené, ide o veľmi dobre 

doložené obdobie édilov. Dobre sú doložení nielen konzuli, ale aj prétori. 

Navyše dochovaní édili sú rekonštruovaní pomerne presne na jednotlivé 

roky, čo nám umožňuje lepšie skúmať ich následný kariérny vývoj. Napokon 

môžeme vzhľadom na dostupné údaje celkom dobre porovnať rozdiel  

medzi úspešnosťou kurulských a plebejských édilov v súťaži o vyššie úrady. 

V nasledujúcich odstavcoch sa postupne zameriame na vzťahy medzi édilitou 

a pretúrou, édilitou a konzulátom a napokon celou postupnosťou édilita – 

pretúra – konzulát. 
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 ? (L.) Valerius (Flaccus) Pat., ktorého édilita je pomerne nejasná, dosiahol konzulát štyri roky 

po nej. Ďalej dvaja édili sa stali konzulmi po šiestich rokoch, siedmi po siedmych rokoch, jeden 

po ôsmych a až piati po desať a viac rokoch. 
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 Pričom Q. Caecilius Metellus a C. Servilius (Geminus) boli édilmi v týchto rokoch dvakrát, 
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a) Édilita a pretúra: v období počas druhej púnskej vojny a po nej až  

po koniec rozprávania Lívia (166 pred n. l.) máme k dispozícii kompletný zoznam 

prétorov. Pre naše sledované obdobie (prétori medzi rokmi 216 až 180) sa 148 

édilov mohlo uchádzať o 184 pretúr. Pre édilov však, ako sme si ukázali, nemáme 

úplný zoznam. Napriek tomu máme jedinečnú príležitosť sledovať, či jednotliví 

dochovaní édili eventuálne dosiahli pretúry. Takisto môžeme veľmi dobre 

porovnať rozdiel v úspešnosti medzi kurulskými a plebejskými édilmi. 

Z dochovaných 94 édilov
301

 sa v zozname prétorov pre toto obdobie 

nachádza až 72 rímskych aristokratov (77 %). Bývali édili teda napokon tvoria 

minimálne asi 39 % všetkých dochovaných prétorov. Pritom je možné 

predpokladať, že nemáme správy o množstve ďalších prétoroch s predošlou 

édilitou pre neúplný stav fasti aedilicii. Na druhú stranu ak sa zameriame iba  

na édilov v kompletných rokoch (tých je 17), tak zistíme že 12 édilov z celkového 

množstva 66 (18 %) nedosiahlo pretúry. To značí, že napriek veľmi slušným 

výsledkom nemali bývali édili zaručenú následnú pretúru. Úspech édilov 

v uchádzaní sa o pretúru môžeme približne vymedziť v rozmedzí 77 % až 82 %. 

Tento vysoký výsledok svedči o značnej výhode édilov pri uchádzaní sa o pretúru. 

Teraz prejdime k úspešnosti kurulských édilov. Z dochovaných 52 

kurulských édilov sa napokon stalo prétormi celkom 40 rímskych šľachticov (77 

%). Na druhej strane aj úspešnosť plebejských édilov bola podobne na veľmi 

vysokej úrovni. Zo 44 známych plebejských édilov sa 33 stali prétormi (75 %).
302

 

Opäť si však porovnajme úspech édilov z úplných rokov. Z 34 kurulských édilov 

štyria neboli zvolení za prétorov (12 %). Naproti tomu z rovnakého počtu 34 

plebejských édilov až osem nedosiahlo na pretúru (24 %). Na prvý pohľad sa zdá, 

že jednotlivé édility poskytovali rovnakú výhodu pri uchádzaní sa o pretúru.  

Ak prihliadneme k výsledkom vybraných úplných 17 rokov, perspektíva 

kurulských édilov vyzerá o niečo lepšie. 

b) Édilita a konzulát: pri tomto porovnaní ostáva pomer obsadzovaných 

miest nemenný. Stále sa uchádza väčší počet édilov (148) o 78 konzulátov.
303

 

V tomto porovnaní je ale treba mať stále na pamäti dva vplyvné faktory: za prvé 

mohla tradícia preferovať édilov, ktorí napokon dosiahli konzulátu. Za druhé 
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 Počet édilov je znížený o dvoch, pretože sa opakujú, cf. posledná poznámka. 
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 Pričom spomínaný plebejský édil C. Servilius (Geminus) medzičasom zastával kurulskú édilitu. 
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 Sledované konzuláty začínajú rokom 215 a končia 177 pred n. l. Vzhľadom na niekoľko rokov 

navyše je počet konzulátov o niečo väčší ako polovica. 
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naopak sa nám pre konzulov nemusela predošlá édilita dochovať. Napokon nám 

ostáva len zistiť, či naozaj pramene preferujú len édilov s konzulátom. Takisto  

aj v tomto prípade je možné porovnať úspešnosť édilov podľa druhu édility. 

Najprv si ale predstavme celkové výsledky édilov. 46 známych édilov 

z celkového počtu 94 sa stalo konzulmi (48 %). Vzhľadom na relatívny polovičný 

počet konzulských miest oproti édilským sa nám na prvý pohľad zdá, že konzuli 

boli skoro výhradne volení z radov bývalých édilov. Tento efekt sa nezlomí  

ani keď nahliadneme na kompletné roky. Až 31 édilov z celkového počtu 66 totiž 

dosiahlo na konzulát (47 %). 

Pri absolútnom výpočte pozorovaného obdobia je možné tento výsledok 

mierne korigovať. Pri detailnom nahliadnutí na tradovaných konzulov zistíme,  

že v skúmanom období 12 konzulátov (15 %) bolo opakovane skladaných 

predošlými konzulmi. Väčšie množstvo týchto opakovaných konzulátov je 

predovšetkým na počiatku a v priebehu druhej púnskej vojny, keď boli potrební 

skúsení konzuli. Pritom A. Atilius Serranus, édil roku 194 pred n. l., bol 

konzulom až po lex Villia a to až v 170 pred n. l. K tomu Q. Fulvius Flaccus, édil 

roku 189 pred n. l., dosiahol konzulát v roku 180 pred n. l. iba ako consul 

suffectus, čiže bol zvolený dodatočne. Napokon nám ostáva 22 konzulov (28 %), 

o ktorých nám chýba informácia o ich édilite. Celkovo sa v tomto období stalo 

konzulmi 44 nám známych édilov (56 %). Ak zohľadníme relatívnu úspešnosť,  

a že množstvo konzulov nemá doloženú édilitu, tak stále to vyzerá na vysoký 

úspech édilov v uchádzaní sa o konzulát. 

Ešte ostáva porovnať úspech kurulskej a plebejskej édility. Pomerne 

vysoké množstvo kurulských édilov – 36 z 52 – uspelo v uchádzaní sa o konzulát 

(69 %). Naproti tomu asi len každý štvrtý plebejský édil uspel vo voľbách  

na konzula, presnejšie 12 konzulov z 44 plebejských édilov.
304

 Opäť sa nám 

potvrdzuje výhoda kurulských édilov pri uchádzaní sa o najvyšší post v republike. 

c) Édilita – pretúra – konzulát: posledné porovnanie sa venuje celej 

postupnosti od édility cez pretúru až po konzulát. Toto skúmanie nám umožňuje 

pozorovať podmienky vtedajšej aristokratickej súťaže o republikánske úrady. 

Takisto nám ponúka informácie o možnosti úspechu dospieť na vrchol v závislosti 

na predošlé dosiahnuté úrady. 
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Z pozorovaných édilov prešlo celou postupnosťou 38 rímskych šľachticov 

(40 %). Pričom všetci z nich išli postupne od počiatku – od édility – až  

po najvyšší úrad. Tento trend ešte zosilnel po roku 196 pred n. l., keď každý 

konzul absolvoval predošlú pretúru. Pred týmto rokom iba deväť konzulov malo 

predošlú pretúru. Naproti tomu značné množstvo rímskych aristokratov bolo 

zvolených za konzula bez pretúry. Ak nerátame konzulov, ktorý boli zvolení  

do úradu z postu konzulárov, dosiahlo konzulátu desať aristokratov bez pretúry. 

Až ôsmi z nich tvorili aedilicii, čiže bývali édili. Pritom všetci z nich boli 

kurulský édili. To znamená, že približne každý siedmi dochovaný kurulský édil 

dosiahol konzulát bez predošlej pretúry (15 %). 

2) Obdobie po lex Villia – pre úplnosť si uvedieme aj výsledky pre toto 

obdobie. Z 26 dochovaných édilov máme správy o siedmich, že dosiahli pretúru 

(27 %), pričom iba jeden z nich, Cn. Octavius édil roku 172 pred. l., bol 

plebejským édilom. O niečo lepšie sa dajú sledovať výsledky konzulov, keďže ich 

zoznam je úplný. Máme správy o 17 konzuloch s predošlou édilitou (65 %).  

Až na dva prípady,
305

 tu prevládajú opäť kurulskí édili. Nanešťastie nám tak 

súčasný stav dochovaných édilov neumožňuje podrobne skúmať dopad tohto 

zákona na vývoj kariéry rímskych aristokratov. 

 

Čo nám prinieslo skúmanie tohto obdobia s neformálnym cursus 

honorum? Smerovalo k tvoreniu zvyklostí, ktoré následne v prvom storočí  

pred n. l. boli uzákonene v podobe Sullovho lex Annalis? Dostupné 

pramene, predovšetkým vďaka Líviovi, nám umožnili pozorovať tento vývoj 

najmä v prvej časti pred lex Villia. Je pochopiteľné, že od druhej púnskej vojny, 

ktorá bola zlomovým bodom v rímskych dejinách, boli v tradícii zachytení 

podrobnejšie zástupcovia rímskych úradov. Lívius vďaka tomu každoročne 

podrobne predstavuje voľby do vyšších úradov. 

Na základe týchto prameňov je teda možné pozorovať vývoj kariéry 

bývalých édilov. V prvom rade je viditeľný ich veľký úspech v uchádzaní sa 

o préturu. V prvom období pred lex Villia sa viac ako tri štvrtiny dochovaných 

édilov stalo v nasledujúcich rokoch prétormi. To svedčí o značnej výhode édilov 

pri voľbách do tohto úradu. Známi édili obsadili v rokoch 216 až 180 pred n. l.  
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 Spomenutý plebejský édil Cn. Octavius a édil neznámeho druhu M'. Aquillius (najneskôr 134 

pred n. l.). 
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až 39 % zo všetkých dostupných prétorských miest. Pritom v tomto prípade si 

veľmi podobne viedli zástupcovia obidvoch édilít – obe sa pohybujú v blízkosti 

celkového úspechu édilov. 

Ďalej máme možnosť sledovať édilov pri uchádzaní sa o najvyšší úrad 

republiky. V prvej sledovanej perióde sa konzulom stala takmer polovica nám 

známych édilov. Tento výsledok nabáda ku konštatovaniu, že konzuli boli skoro 

výhradne volený z radov bývalých édilov. Avšak pri vytváraní tohto záveru je 

treba postupovať obozretne. Pramene môžu prednostne prinášať správy o édiloch, 

ktorí časom dosiahli vyšších úradov. Navyše množstvo konzulských miest bolo 

obsadených opakovane konzulármi a občas aj výnimočnými osobnosťami  

bez predošlých nižších úradov. 

Napriek tomu nemožno poprieť vysoké percento konzulátov obsadených 

bývalými známymi édilmi (asi 59 %). Pritom úspech vo voľbách na konzula malo 

osem édilov bez predošlej pretúry. Na tejto bilancii ale mali väčší podiel kurulskí 

édili. Nielenže všetci spomínaní ôsmi konzuli bez pretúri boli kurulskí édili,  

ale bývali kurulskí édili predstavovali väčšinu v celkovom počte konzulov – 36 

kurulských ku 10 plebejským. Je teda možné sledovať, že väčšina kurulských 

édilov naozaj dosiahla konzulátu (69 %). 

Napokon sa potvrdil vývoj trendu k vytváraniu ustálenej postupnosti 

v republikánskych úradoch. Skoro všetci konzuli v prvej časti tohto obdobia,  

ak odhliadneme od opakujúcich sa konzulov, boli zvolení do úradu buď ako 

praetorii či aedilicii. Tento trend sa tak ustálil, že od roku 196 do 166 pred n. l. sú 

všetci konzuli volení minimálne z radov bývalých prétorov. V tejto súvislosti  

T. C. Brennan a H. Beck nadobúdajú presvedčenie, že v tomto okamihu vzniká 

prvé pravidlo pre cursus honorum – povinná pretúra pred konzulátom.
306

 

K tomuto trendu určite prispela aj lex Villia ustanovením minimálneho veku  

pre jednotlivé úrady. Hoci po roku 166 pred n. l. nám chýbajú úplne fasti praetorii 

či spoľahlivé fasti aedilicii, je možné sa domnievať, že tieto pravidlá pretrvali  

až do záveru republiky k zákonom diktátora Sullu.
307
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Édilita ale do tejto postupnosti nemôže byť zaradená pre spomenutú 

skutočnosť, že prétorských postov bolo viac ako édilských. Ale vzhľadom  

na úspech bývalých édilov v uchádzaní sa o préturu, a aj priamo o konzulát, 

predstavovala dobrovoľná édilita v tomto období veľmi dobrý prostriedok 

k zvýšeniu úspešnosti v nasledujúcej kariére. 

5.3.4. Obdobie s formálnym cursus honorum 

Po roku 133 pred n. l. nasleduje 30-ročná medzera v našom skúmaní. Táto 

medzera je spôsobená nedostatočným stavom zoznamu dochovaných édilov. 

Dochovalo sa nám veľmi málo mien, a preto môžeme prejsť rovno do obdobia, 

ktoré sa zhoduje s posledným obdobím republiky. Pre prvé sledované obdobie 

(roky 102 – 90 pred n. l.) síce ešte nemáme správy o zákonných pravidlách  

pre cursus honorum, ale je dosť možné, že už vtedy mohlo byť nelegálne 

kandidovať na konzulát bez predošlej pretúry.
308

 Takisto môžeme pozorovať 

ustálené poradie édil – prétor – konzul. A tak pre podobný ráz je možné 

vyhodnocovať túto krátku periódu spoločne s obdobím formálneho cursus 

honorum. 

V druhej časti skúmaného obdobia lex Cornelia annalis (81 pred n. l.) 

formálne ustálila poradie jednotlivých magistrátov. Kvestúra odteraz 

zabezpečovala vstup do senátu a bola štartovným bodom pre kariéru rímskych 

aristokratov. Ďalšie stupne ostali nezmenené: édilita – pretúra – konzulát.  

Na niekoľko rokov iným opatrením L. Cornelia Sullu boli vylúčení zo súťaže 

o vyššie úrady tribúni ľudu, čo ale nemá výrazný vplyv na naše pozorovanie.  

Naproti tomu veľký význam má opätovné navýšenie počtu každoročne 

volených prétorov na osem, ktoré tiež uskutočnil Sulla. Táto zmena sledovala dva 

ciele. Prvým bolo priradiť ku každému novovytvorenému súdnemu dvoru 

(quaestio) jedného prétora. Druhým bolo zabezpečiť dostatok promagistrátov, 

ktorí mali po uplynutí ročného úradu pôsobiť ako správcovia pre jednotlivé 

provincie. Spolu s dvoma bývalými konzulmi tak mali spravovať vtedajších desať 

provincií. Pritom však počet édilských a konzulských miest ostal nezmenený. 

Táto skutočnosť potvrdzuje édilitu ako dobrovoľný úrad v rámci formálneho 
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cursus honorum. Na druhú stranu bola ale stále vnímaná ako výnimočný 

prostriedok pre získanie popularity, ktorá sa dala zužitkovať v ďalšej kariére.
309

 

Ustálená regulárna súťaž o republikánske úrady je ale v tomto období  

z času na čas narušovaná destabilizačnými prvkami a výnimočnými politickými 

situáciami. Prvým takým obdobím boli 80. roky, kedy sa odohráva prvá občianska 

vojna. V týchto časoch je tiež spochybniteľná tradičná súťaž medzi aristokratmi  

o úradné posty. Najlepšie túto situáciu dokumentuje prípad Ap. Claudia Pulchera, 

ktorý bol édilom na konci 90. rokov. Pre rozbroje v republike si musel počkať  

na svoj konzulát až do roku 79 pred n. l., čiže viac ako 10 rokov, čo je pomerne 

nezvyčajná situácia. 

Ďalším obdobím narušujúcim zákonné budovanie kariéry rímskeho 

aristokrata boli Caesarova diktatúra a nasledujúci zápas o moc končiaci 

víťazstvom Caesarovho dediča C. Octavia – Augusta. Z toho vyplýva, že údaje  

po roku 49 pred n. l. strácajú svoju výpovednú hodnotu pre toto skúmanie.  

Pre zložitú situáciu v republike a občiansku vojnu neboli do roku 45 pred n. l. 

volené kurulské úrady a všetky posty boli aj tak de facto pod kontrolou diktátora 

C. Iúlia Caesara. Následné politické boje po jeho zavraždení a nestabilná politická 

situácia spojená so súperením triumvirov rovnako nedovoľujú sledovať vplyv 

édility na kariéru rímskych šľachticov. V týchto obdobiach hrali hlavnú úlohu 

predovšetkým osobná afiliácia a osobné styky s mužmi, ktorí práve stáli  

na vrchole moci. 

Navyše toto náhle prerušenie má dopad aj na édilov z obdobia 54 až 50 

pred n. l. Tí predstavujú ťažkú situáciu, pretože ich možná budúca pretúra ešte 

mohla spadať do času spred občianskej vojny, ale konzulát už nie. Preto je možné 

tieto dáta použiť len vzhľadom na pretúru. Naopak prétori a konzuli z obdobia 55 

až 50 pred n. l. spadajú do predmetu tejto štúdie, pretože mohli dosiahnuť svoju 

édilitu pred rokom 55 pred n. l. 

Vzhľadom na zmienené politické fluktuácie majú najlepšiu výpovednú 

hodnotu kariéry édilov z rokov 102 až 90 a 81 až 55 pred n. l. Iný problém  

ale predstavuje neúplnosť zoznamu édilov a prétorov z tohto obdobia. Naproti 

tomu máme úplný zoznam konzulov. Každý konzul musel prejsť pretúrou,  

ktorá sa dá tým pádom väčšinou približne rekonštruovať. Lenže pri édilite nastáva 
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problém. Nie je možné rekonštruovať konzulom a prétorom predošlú édilitu, 

pokiaľ nie je doložená v prameňoch. Preto je problematické absolútne stanoviť 

vzťah medzi týmito úradmi. Je možné iba zhodnotiť koľko doložených édilov 

dosiahlo pretúry alebo konzulátu a nie koľko prétorov a konzulov bolo édilmi. 

Taktiež je treba počítať s tým, že pramene zväčša dochovajú édilitu mužov,  

ktorí následne dosiahli konzulátu. Pritom majú veľkú hodnotu Cicerónové reči a 

listy, pretože sa v nich objavujú aj mená menej slávnych aristokratov 

nedosahujúcich na vyššie úrady. 

Prejdime k samotným údajom o édiloch a ich následnej kariére. Tieto 

kariéry budú oddelene posudzované vzhľadom na pretúru a na konzulát. Navyše  

k tomu bude skúmané, koľko bývalých édilov časom pôsobilo ako správca 

provincie. Pri tomto skúmaní porovnáme aj úspešnosť dochovaných plebejských 

a kurulských édilov pri uchádzaní sa o vyššie úrady.  

 

a) Édilita a pretúra - pretúra má zvyčajne menší odstup od édility  

ako konzulát, a preto je možné pripojiť ešte aj édilov z rokov 54-52 pred n. l. 

Počas rokov 102-90 a 81-52 pred n. l. bolo teoreticky dostupných 86 kurulských 

édilít a rovnaký počet plebejských, dohromady celkovo 172 postov. Títo édili sa 

následne mohli uchádzať počas rokov 100-88 a 80-50 pred n. l. celkovo o 326 

prétur. Až 154 (47 %) prétur bolo voľných pre uchádzačov, ktorí nedosiahli 

édility. 

Z tohto obdobia sa nám podľa rekonštrukcií troch bádateľov dochovalo len 

61 édilov (35 %): 33 kurulských, 14 plebejských a 14 neznámeho druhu. Z toho 

pre 15 édilov nemáme doloženú následnú pretúru (25 %). Následne pre týchto 61 

édilov máme doložených, alebo rekonštruovaných (t.j. vieme, že kandidovali 

alebo dosiahli na konzulát), 46 prétur (75 %), Pritom dve pretúry z toho boli  

v roku 49 pred n. l. a jedna nebola naplnená, pretože C. Iunius bol pred nástupom 

do úradu roku 73 pred n. l. poslaný do exilu.  

Ostáva nám ešte zvlášť porovnať úspešnosť kurulských a plebejských 

édilov pri uchádzaní sa o préturu. Z dochovaných 33 kurulských édilov 24 (73 %) 

bolo zvolených za prétora. Plebejských édilov je výrazne menej, iba 14, z čoho 11 

(79  %) dosiahlo aspoň na pretúru. Rovnaká situácia je u édilov neznámeho druhu 

– 11 prétorov zo 14 édilov.  
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Je pravdepodobné, že tieto čísla môžu predsa vypovedať o približnom 

vzťahu medzi édilitou a pretúrou. Na jednej strane je možné, že mnohí prétori 

skutočne prešli édilitou, hoci o tom nemáme záznam. Na druhej strane je rovnako 

možné, že mnoho édilov nebolo hodných zaznamenania v našich prameňoch, 

pretože nedosiahli vyšších pozícii v rímskej republike. Pritom mohli hrať rolu  

aj iné faktory, ktoré mohli tento vzťah ovplyvniť: smrť, vyhnanstvo, neúspech  

v úrade alebo vo voľbách, atď. Interpretácia týchto dát bude diskutovaná spoločne 

z nasledujúcimi analýzami vzťahov medzi édilitou a konzulátom, resp. správou 

provincií. 

b) Édilita a konzulát – Pri skúmaní tohto vzťahu, treba počítať s väčším 

odstupom medzi úradmi. Napriek tomu, je stále možné použiť približne roky 102-

90 a 81-55 pred n. l., pretože pre édilov z obdobia pred občianskou vojnou bolo 

možné dosiahnuť konzulátu po Sullovej diktatúre.
310

 Takisto musíme mať  

na pamäti menšiu šancu na úspech pre menší podiel konzulských postov. Pre toto 

obdobie bolo dostupných 160 édilských postov. V období zvoliteľnosti týchto 

édilov za konzulov, cca. 97-88 a 79-50 pred n. l., bolo dostupných 80 konzulátov. 

Pre tieto roky môžeme počítať s o niečo menším počtom dochovaných 

édilov: 56 (35 %), z toho 30 kurulských, 14 plebejských, 12 neznámych. Z 56 

našich édilov mohlo kandidovať na konzula 40 (t.j. majú doloženú  

či rekonštruovanú pretúru). 25 kandidáti – okolo 45 % z celkového dochovaného 

počtu édilov, t.j. približne 63 % z počtu možných kandidátov – napokon dosiahli 

konzulátu v určenom období. Takýto výsledok je pre túto štúdiu prínosný.  

V prvom rade nemáme nadpolovičnú väčšinu édilov, ktorí boli neskôr 

konzulmi, čo by znamenalo selektívnosť našich prameňov na édilov, ktorí dosiahli 

konzulátu (najmä je to vidno v druhom období, kedy sú naše pramene v lepšom 

stave). V druhom rade je možné sledovať úspešnosť bývalých édilov,  

ktorí dosiahli pretúry, vo voľbách na konzula. 

Napokon ešte porovnajme úspešnosti bývalých édilov podľa druhu ich 

édility. Viac ako každý druhý kurulský édil (53 %) bol konzulom. Navyše  

ak vyradíme kurulských édilov, ktorí sa nestali ani prétormi, tak sa ich úspešnosť 

ešte zvyšuje (až na 73 %). Naproti tomu prepadá plebejská édilita len s dvoma 

konzulmi zo 14 dochovaných édilov. O niečo lepšie si počínali neznámi édili,  
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 Ako napr. ? Ap. Claudius Pulcher, édil roku 91, konzul roku 79 a L. Gelius Poplicola, édil roku 

96, konzul roku 72. 
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keď z 12 uspeli siedmi (58 %). Z toho nám vyplýva celkom silný vplyv kurulskej 

édility na šancu dosiahnuť konzulát. 

Opäť je však možné argumentovať, že množstvo známych konzulov 

jednoducho nemá zaznamenanú édilitu. Naopak je možné doložiť hneď niekoľko 

príkladov, keď konzuli neboli predtým édilmi.
311

 Takisto máme doložené prípady, 

keď minulí édili neuspeli vo voľbách na konzula.
312

 Celkovo je tak možné tieto 

záznamy brať do úvahy k interpretácii. 

c) Édilita a správa provincií – Ako už bolo spomenuté, táto časť má doložiť 

dáta k tvrdeniu J. Bleickena, že príjmy správcov provincií mali vykryť ich 

náklady počas édility.
313

 V neskorej republike boli do provincií vysielaní bývalí 

prétori a konzuli na základe predĺženia ich impéria. Občas bolo pridelené 

mimoriadne imperium jedincovi, ktorí nezastával v tej dobe žiadny úrad.
314

 

Je treba dopredu upozorniť, že takéto skúmanie je založené na predpoklade 

drancovania provincie správcom. Mnohí aristokrati sa mohli naopak správať 

čestne a provinciu nevyužiť na sebaobohatenie.
315

 Ďalej správcovia často 

spravovali provincie dlhšie ako rok, pretože mnoho bývalých prétorov a konzulov 

sa nakoniec vzdali správy provincie po svojom riadnom úrade. Nie je však  

na mieste podrobne skúmať tento fenomén a preto sa zameriame na doložené 

édility správcov provincií. 

V tejto časti nemá zmysel skúmať reláciu medzi počtom édilit a počtom 

správ provincií v danom období, pretože nie je možné pre spomenutú skutočnosť 

niekoľko rokov trvajúcich promagistratúr presne určiť ich počet. Ostáva len 

skúmať, koľko doložených édilov eventuálne spravovalo provinciu. Budú 

skúmaní správcovia provincií z obdobia 102-90 a 90-52 pred n. l.
316

 

V tomto sledovanom období mohlo teoreticky dosiahnuť správu provincie 

56 dochovaných édilov. Z nich sa nakoniec 43 (77 %) stalo aspoň prétormi,  
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 Napr. Cn. Pompeius Magnus, Ap. Claudius Pulcher, a mnohí ďalší: cf. Cic. Planc. 51. 
312

 Napr. P. Sulpicius Galba, édil 69 pred n. l., a M. Aemilius Scaurus, édil 58 pred n. l., Cic. de 

Off. 2,57. 
313

 BLEICKEN, J.: Die Verfassung der Römischen Republik, s. 108. 
314

 Napr. mnohonásobne Cn. Pompeius Magnus. 
315

 Napr. sám M. Tullius Cicero pri správe Kilíkie v roku 51-50 pred n. l. 
316

 Roku 52 pred n. l. bola vydaná reforma správy provincii, bývali magistráti mali odchádzať do 

provincií po uplynutí piatich rokov od ich úradu. Medzeru mali medzičasom vyplniť bývalí 

magistráti, ktorí nespravovali provinciu: napr. M. Tullius Cicero, konzul roku 63 pred n. l., 

spravoval Kilíkiu v rokoch 51-50 pred n. l. a podobne M. Calpurnius Bibulus, konzul roku 59 

pred n. l., spravoval v tom istom období Sýriu. Táto reforma bola krátkodobá a v nasledovnom 

období bola ignorovaná. 



5.3. Édili a ich ďalšia kariéra 

105 

 

čím splnilo minimálne požiadavky na vyslanie do provincie. Eventuálne 25 

bývalých édilov (45 % z celkového počtu édilov a 58 % z počtu prétorov) 

spravovalo provinciu prinajmenšom jedenkrát.  

Pri tom sa zdá, že druh édility pri budúcich správcov provincie nehrá 

rozhodnú úlohu. Z celkového počtu 30 možných kurulských édilov sa nám 

dochovali správy o promagistratúre 13 z nich (43 %). Zo 14 bývalých plebejských 

édilov ich sedem (50 %) skončilo v provincii. A napokon päť édilov neznámeho 

druhu z 12 spravovali provinciu (42 %). Toľko teda čísla a počty, teraz je  

na mieste pristúpiť k ich interpretácii. 

 

Zo skúmaného obdobia napokon vzišli dáta, ktoré nám dokladajú, že traja 

zo štyroch dochovaných édilov boli eventuálne zvolení za prétorov. Pri počte šesť 

či osem prétorských miest mali bývali édili oproti svojim konkurentom výhodu, 

pretože zabrali takmer polovicu možných pozícií. Ale štvrtina édilov naopak  

v ďalšej kariére neuspelo. To je pomerne veľa a nemožno tvrdiť, že pretúra po 

édilite bola samozrejmosťou. Napriek tomu to bola stále dobrá bilancia a dobrý 

prospekt pri plánovaní pretúry pre uchádzačov o tento post. 

Naproti tomu výsledok porovnania úspešnosti plebejskej a kurulskej 

édility nie je absolútne smerodajný. Dochovalo sa nám totiž oveľa menej mien 

plebejských édilov v tomto období a preto nemožno s úplnosťou tvrdiť, že by boli 

úspešnejší vo voľbe na prétora. Na druhú stranu môžeme pozorovať iný trend. 

Plebejská édilita či neznáma édilita majú približne rovnakú úspešnosť pri voľbách 

na prétora ako lepšie doložená kurulská. To svedčí o ich pomernej vyrovnanosti. 

Nasledovne konzulátu dosiahla necelá polovica édilov (45 %). Je jasné,  

že pri počte dvoch konzulátov a štyroch édilit ročne, mohlo maximálne polovica  

z nich dosiahnuť tohto úradu. Bývalí édili mali podľa dostupných dát celkom 

vysokú šancu dosiahnuť konzulátu. Teoreticky by však aspoň 28 z dochovaných 

édilov nemalo byť konzulmi.  

Naozaj máme k dispozícii celkom dobré dáta, pretože až 32 našich édilov 

nebolo konzulmi, čiže nadpolovičná väčšina. Vzniká tak priestor pre zvolenie 

aristokratov, ktorí neboli predtým édilmi, ako o tom informuje Cicero. Ale ich 

počet nie je veľký. Pretože ak len polovica (28) z dochovaných édilov (56) mala 

dosiahnuť konzulátu, tak absolútne až 89 % (25) z tej polovice sa stalo konzulmi. 
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To vyzerá veľmi pozitívne pre prospekty édilov, ale relatívne tie čísla môžu 

vyzerať ináč. 

Ešte lepšie sa skúma táto relácia, ak vezmeme do úvahy aj pretúru. 

Každoročne sa teoreticky mohol každý štvrtý prétor stať konzulom. Zo 40 

prétorov, ktorí boli predtým édilmi, sa napokon stali konzulmi 25 (63 %). Počet 

bývalých édilov, ktorí dosiahli konzulátu, tak pomerne klesne. Stále je však 

pozorovateľná väčšia úspešnosť bývalých édilov oproti tým, ktorí neboli édilmi. 

Čo sa týka úspešnosti v uchádzaní sa o konzulát vzhľadom na druh édility, 

tak kurulskí édili mali očividnú výhodu oproti svojim konkurentom. Naproti tomu 

je možné sa obrátiť na nedostatočný stav prameňov a zastávať názor, že vzorka 14 

dochovaných plebejských édilov je príliš malá na vytvorenie presvedčivého 

prípadu o ich neúspešnosti pri uchádzaní sa o konzulát. Ani tento argument 

nevyvráti tak presvedčivý výsledok kurulskej édility: 16 z 30 sa stalo konzulmi. 

Zdá sa teda, že kurulskí édili mali naozaj konkurenčnú výhodu v súťaži o najvyšší 

post republiky. 

Napokon ostáva ešte vzťah medzi édilitou a správou provincie. Podľa 

dochovaných údajov len 25 zo sledovaných 56 édilov eventuálne spravovalo 

provinciu a mohlo tak teoreticky získať investované prostriedky naspäť. Nejedná 

sa ani o polovicu z nich (45 %). Navyše sa ani nedá povedať, že by druh édility 

ovplyvňoval bývalých édilov, či skončia ako správcovia provincií. Oba druhy 

édility majú v tomto približne rovnaké zastúpenie. Prostriedky na financovanie 

svojej kariéry tak aristokrati potrebovali získať aj z iných zdrojov ako je 

pľundrovanie provincii. Táto časť predpokladov o atraktivite édility v rámci 

prospektu v ďalšej kariére vyzerá najhoršie. Najmenej totiž potvrdzuje pôvodnú 

domnienku moderných bádateľov. 
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6. Záver 

Pre dennodenné fungovanie rímskej obce mali édili veľmi významnú 

úlohu. Dá sa povedať, že sa starali o hladký priebeh životne dôležitých služieb 

spojených s každou metropolou väčšieho rozsahu. Na ich dennom poriadku 

nechýbala starostlivosť o zásobovanie, prívod vody, trhy, čistotu ulíc a verejných 

priestranstiev. V neposlednom rade organizovali preslávené rímske hry,  

ktoré spojovali pôvodný náboženský charakter obete bohom so stále silnejšie sa 

presadzujúcou funkciou masovej ľudovej zábavy. Predtým ako sa édili dostali 

k týmto funkciám, musel ich úrad prejsť vývojom v priebehu dejín rímskej 

republiky. 

Dejiny édility sú predovšetkým dejiny útržkovitých informácii 

obsiahnutých v prameňoch rôzneho druhu. Takisto je skôr výnimkou  

ako pravidlom, že poznáme jednotlivcov, ktorí tento úrad zastávali. Pri skúmaní 

týchto prameňov je potrebné vnímať aj ich formu, či spôsob prenosu. Dochovaný 

obsah v historických a iných dielach závisí predovšetkým na sformovanej 

a formujúcej sa tradícii. Keď je po dlhú dobu tradícia odkázaná na ústne 

tradovanie informácií, tak to vplýva na výber materiálu vhodného pre prenos 

nasledovným generáciám. 

V tom prípade niet divu, že dochované informácie k počiatkom édility sú 

strohé a účelové. Treba sa na to ale pozerať aj z pohľadu autorov týchto 

prameňov. Je ťažko predstaviteľné, že by pri spisovaní svojich diel mali na pamäti 

záujmy vedcov, ktorí ich písomnosti budú skúmať o 2000 rokoch. Miesto toho 

často sledovali povinnosť ozrejmiť svojim súčasným čitateľom vysvetlenie 

aktuálneho alebo nedávneho stavu. Toto sa dotýka predovšetkým funkčných 

inštitúcii verejného aparátu a tým pádom aj édility. Príkladným je pri tom pre nás 

historické rozprávanie Dionýsia z Halikarnassu. Ten predstavuje édilitu pri jej 

vzniku v takej podobe, aby zapadala do jeho súčasného kontextu neskorej 

republiky. 

Édilita slúži ako pomerne dobrý príklad pre pozorovanie intencionálnej 

histórie či zmyslenej tradície. Na začiatku sa na prvý pohľad mohlo zdať,  

že generácie systematických bádateľov preskúmali každý dostupný prameň 

a predstavili nám model fungovania republiky. Táto práca poukázala na možnosť 

uplatniť nové teórie o charaktere tradície v tak ustálenej oblasti štúdia akou sú 
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rímske úrady. Édilita pritom spomedzi rímskych inštitúcii nie je výnimkou 

v tomto smere. Teórie k orálnej histórii, intencionálnej histórii a zmyslenej tradícii 

zaiste nájdu uplatnenie aj v ďalšom skúmaní, a to nielen v rímskej republike  

či na verejných inštitúciách. Prinášajú nám príležitosť nahliadnuť na doteraz 

získané poznatky o starovekom svete novým spôsobom. Otvára nám nové 

možnosti. 

Okrem toho édilita nebola spracovaná ako plnohodnotná téma 

monografickým spôsobom podobným tomu, akým boli spracovaní konzuli, 

prétori, či cenzori.
317

 Toto je podľa môjho názoru ďalší prínos tejto práce. 

Poskytuje čitateľovi možnosť získať prehľad k otázke vzniku, vývoja  

či kompetenciám édilov. Pritom vedie aj detailnejšiu diskusiu k jednotlivým 

problémom édility v priebehu rímskej republiky. 

Špecifickou a otvorenou diskusiou ostáva otázka duplicitnej povahy 

édility. Antické pramene nám poskytujú rôzne, aj protichodné tendencie. Ako sme 

mohli vidieť v diskusii, existovali náznaky približovania kurulskej a plebejskej 

édility. Na druhej strane pri prvom pohľade na počtoch dochovaných kurulských 

(144) a plebejských édilov (83) je zrejmé, že kurulskí vystupujú viac do popredia 

a budia väčší záujem antických autorov. Táto nerovnomernosť zabraňuje poznať 

detailne skutočný vzťah medzi kurulskou a plebejskou édilitou. Zároveň však 

zanecháva vedeckej komunite priestor pre ďalšiu diskusiu na túto tému. 

Posledný pozorovaný jav o rímskych édiloch z veľkej časti potvrdil 

ustálenú mienku bádateľov o výhode édilov pri uchádzaní sa o vyššie úrady. 

Édilita v rámci systému úradov a stanovovaní pravidiel pre verejnú súťaž ostala 

po celú dobu na špeciálnom mieste. Plebejská édilita bola prístupná výhradne 

plebejcom, a preto nemohla byť zaradená do regulárneho cursus honorum. 

Kurulská édilita taktiež nemohla byť povinným stupňom pre všetkých rímskych 

aristokratov na ceste k pretúre a ku konzulátu. Od začiatku druhého storočia pred 

n. l., kedy môžeme hovoriť o formovaní pravidiel verejnej súťaže, bolo volených 

menej édilov ako prétorov. Aritmetika neumožňovala, aby každý rok obsadzovali 

všetky prétorské miesta bývalí édili. Navyše nemáme správy o ďalšej kariére 

mnohých zachovaných édilov. 
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 cf. napr. POLO, F. P.: The Consul at Rome, 2011; BECK, H. et col. (ed.): Consuls and Res 

Publica, 2011; BRENNAN T. C.: The Praetorship in the Roman Republic 2 Vols., 2000; 

SUOLAHTI, J., The Roman Censors, 1962. Pojednanie W. Kunkela o édilite v StPuStO, s. 472-

509 je síce z ústavno-právneho hľadiska veľmi podrobné, ale nevyčerpáva jej plný potenciál. 
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Napriek tomu bolo v tejto časti predstavené presvedčivé pozorovanie, 

ktoré potvrdilo záujem rímskych aristokratov o édilitu. Pri porovnaní  

so zoznamom prétorov a konzulov prídeme totiž k zisteniu, že dochovaní bývalí 

édili vytvárajú relatívne veľkú časť prétorov a konzulov. Pričom sú prominentní 

predovšetkým kurulskí édili, z ktorých viac ako polovica dosiahla na konzulát. 

Édilita síce nebola povinným stupňom k vrcholu, ale aj tak bola stále zaujímavou 

možnosťou pre mnohých rímskych šľachticov ako zvýšiť svoje šance na úspech 

v ďalšom verejnom pôsobení. 
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Fasti Aedilicii

Annus ante 
Christum

Aedilis Genus Cursus honorum Notae Fontes

L. Iunius Brutus Pl.

L. Sicinius (Bellutus) Pl.

T. Iunius Brutus Pl.

C. Visellius (Viscellius?) Ruga Pl.

454 L. Alienus Pl. Liv. 3.31.5-6; Dion. Hal. 10.48.3f

440 M'. Marcius Pl. (S) ante 439 Plin. NH  18.15.

439 (S) T. Seius Pl.
(S) mox post 439, ante provinciam 
Sardiniam et Corsicam constitutam

Plin. NH  18.16.

Cn. Quinctius Capitolinus Pat. Cur.

P. Cornelius Scipio Cur.

364 M. Popilius M. f. C. n. Laenas Cur.
Pr. 357? Cos. 359, 356, 
354?, 350, 348

Liv. 7.2; Val. Max. 2.4.4.

357 M. Popilius Laenas Cur. (S) aed. pl.
Liv. 7.16.9; Val. Max. 8.6.3; cf. Dion. 
Hal. 14.12.

345 ? M. Valerius Corvus Pat. Cur.
Cos. 348, 346, 343, 335, 
300, 299

(B) magistratus cur. 21 temporibus 
creatus, aed. cur. fortasse post 348; 
(S) mox post 342

Plin. NH  7.157

331 Q. Fabius Maximus (Rullianus) Pat. Cur.
Aed. 299, Cos. 322, 310, 
308, 297, 295

Liv. 8.18.4f.

329 C. Valerius Pat. Cur. Cos. 331 Val. Max. 8.1.7. cf. Liv. 8.22.2-4

313 ?Ap. Claudius C. f. Ap. n. Caecus Pat. Cur. Pr. 295, Cos. 307, 296
(B) fortasse aed. cur. antequam 
censor 312 creatus

Elog. 10, CIL  I2; Ovid. Fast. 6.663

307 ?L. Postumius Megelius Pat. Cur. Cos. 305, 294, 291 (S) aed. antequam consul creatus Liv. 10.33.9.

306 ?Iuventius Cur.
(B) primus plebeius aed. cur.? (S) 
sed cf. M. Popilius Laenas aed. cur. 
364

Cic. Planc.  58

305 ?Ap. Claudius Caecus Pat. Cur. Pr. 295, Cos. 307, 296
(B) secunda aedilitas, (S) ante Cn. 
Flavium

Elog. 10, CIL  I2; Ovid. Fast.  6.663

Cn. Flavius Cn. f. Cur. (B) primus libertinus aed. creatus

Piso fr. 27; Cic. Att.  6.1.8; Mur.  25; Liv. 
9.46.1; Diod. 20.36.6; Val. Max. 2.5.2; 
9.3.3; Plin. NH  33.17; Pompon. Dig. 
1.2.2.7; Macrob. Sat.  1.15.9

?Q. Anicius Praenestinus Cur. (S) historia Plin. vix credibila Plin. NH  33.17.

302 ?L. Cornelius Scipio Barbatus Pat. Cur. Cos. 298 (B) aut 301? (S) 301 CIL  I2 2.7

Cn. Domitius Calvinus Maximus Cur. Cos. 283

Sp. Carvilius Maximus Cur.

Q. Fabius Maximus (Rullianus) Pat. Cur.
Aed. 331, Cos. 322, 310, 
308, 297, 295

L. Papirius Cursor Pat. Cur. (S) Pr. 292, Cos. 293, 272

Cn. Ogulnius Cur.

Q. Ogulnius (Gallus) Cur. Cos. 269

L. Aelius Paetus Pl.

C. Fulvius Curvus Pl.

295 Q. Fabius (Maximus) Gurges Pat. Cur. Cos. 292, 276, 265? Liv. 10.31.9.

290 ? L. Papirius Maso Cur. (B) ante 290? Aedilicius Cic. Fam.  9.21.2

Q. Fabius Pat. Cur.

?Cn. Apronius Ign.

261 ? L. Cornelius Scipio Pat. Cur. Cos. 259 (B) ante consulatum CIL  I2 2.8

? P. Claudius Pulcher Cur. Cos. 249

? C. Furius Pacilus Cur. Cos. 251

C. Fundanius (Fundulus) Pl. Cos. 243

Ti. Sempronius (Gracchus) Pl. Cos. 238

L. Publicius Malleolus Pl.

M. Publicius Malleolus Pl. Cos. 232

235 ? Q. Fabius Maximus Verrucosus Cur.
Cos. 233, 228, 215, 214, 
209

(S) breviter ante 234 CIL  I2.1, p. 193.

229 ? M. Valerius Laevinus Pat. Cur. Pr. 227, 215, Cos. 220?, 210
(B) aut hic aut aedilis cur. 185? 
accusatus

Gell. 13.13.4

? M. Claudius Marcellus Cur.
Pr. 224?, 216, Cos. 222, 
215, 214, 210, 208.

Val. Max. 6.1.7; Plut. Marc.  2.2-4.

? C. Scantinus Capitolinus Pl. Val. Max. 6.1.7; Plut. Marc.  2.2-4.

221 ? C. Terentius Varro Pl.
Aed. Cur. 220, Pr. 218, Cos. 
216

(S) breviter ante 220
Liv. 22.26.3; 25f; 34.2; Val. Max. 1.1.16; 
4.5.2; Lact. Inst . Div . 2.16

220 ? C. Terentius Varro Cur.
Aed. Pl.  221?, Pr. 218, Cos. 
216

(S) breviter ante 219
Liv. 22.26.3; Val. Max. 1.1.16; 4.5.2; 
Lact. Inst. Div. 2.16

217 Ap. Claudius Pulcher Pat. Cur. Pr. 215, Cos. 212 (B) proxime aedilis fuerat (216) Liv. 22. 53.2-3

C. Laetorius Cur. Pr. 210

Ti. Sempronius Gracchus Cur. Cos. 215, 213

M. Aurelius Cotta Pl.

M. Claudius Marcellus Pl.

215 Q. Fabius (Maximus) Pat. Cur. Pr. 214, Cos. 213 Liv. 24.9.4

Cn. Fulvius Centumalus Cur. Pr. 213, Cos. 211

P. Sempronius Tuditanus Cur. Pr. 213, Cos. 204

492 Dion. Hal. 7.14.2-17.6.

491 Dion. Hal. 7.26.3; 27.2.; 35.3

366 Liv. 6.42.12-14; 7.1.2 et 5-6.

304

299

(S) 299 cur. aediles pat. creati sint, 
uterque aed. pl. aut aed. cur. 300?

Liv. 10.9.12-13; Piso, fr.28

Liv. 10.9.10-12

296

Liv. 10.23.11-12.

Liv. 10.23.13.

267 (B) ante 267, aedilicius 266
Val. Max. 6.6.5; Dio fr. 42; Zon. 8.7; cf. 
Liv. Per. 15

253 (B) postremum ante 253

246
Liv. Per . 19; Liv. 24.16.19; Val. Max. 
8.1.; Gell. 10.6

CIL  I2 2.21

241 (S) 240, (B) 238?
Varro LL  5.158; Ovid. Fast.  5.275ff; 
Vell. 1.14.8; Plin. NH  18.286; Tac. Ann. 
2.49; Fest. 276L

226 (S) breviter ante 225

216

Liv. 23.30.16; 24.3; 25.2

Liv. 23.30.17

214 Liv. 24.43.6-8

8.	Prílohy
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Fasti Aedilicii

Annus ante 
Christum

Aedilis Genus Cursus honorum Notae Fontes

M. Cornelius Cethegus Pat. Cur. Pr. 211, Cos. 204

P. Cornelius Scipio Pat. Cur. Cos. 205, 194

M. Fundanius Fundulus Pl.

L. Villius Tappulus Pl. Pr. 199

212 P. Licinius Crassus Dives Cur. Pr. 208, Cos. 205 Liv. 25.5.2-3; 27.6.17.

211 ? Memmius Pl. (S) ante 210 aed. Cerialia primus Grueber, CRRBM  1.496

L. Veturius Cur.

P. Licinius Varus Cur. Pr. 208

Q. Catius Pl.

L. Porcius Licinus Pl. Pr. 207

L/P?. Cornelius (Lentulus) Cethegus Pat. Cur. Pr. 203?

Ser. Sulpicius Galba Pat. Cur.

C. Servilius (Geminus) Pl.
Aed. cur. 208, Pr. 206, Cos. 
203

Liv. 27.21.9; 27.21.10; 30.19.6-9

Q. Caecilius Metellus Pl. Aed. cur. 208, Cos. 206 Liv. 27.21.9

Q. Caecilius Metellus Cur. Aed. pl. 209, Cos. 206

C. Servilius (Geminus) Cur.
Aed. pl. 209, Pr. 206, Cos. 
203

C. Mamilius (Atellus) Pl. Pr. 207

M. Caecilius Metellus Pl. Pr. 206

Cn. Servilius Caepio Pat. Cur. Pr. 205, Cos. 203

Ser. Cornelius Lentulus Pat. Cur.

M. Pomponius Matho Pl. Pr. 204

Q. Mamilius Turrinus Pl. Pr. 206

Sp. Lucretius Pl. Pr. 205

Cn. Octavius Pl. Pr. 205

Cn. Cornelius Lentulus Pat. Cur. Cos. 201

L. Cornelius Lentulus Pat. Cur. Cos. 199

Ti. Claudius Asellus Pl.

M. Iunius Pennus Pl. Pr. 201

C. Livius (Salinator) Cur. Pr. 202, 191, Cos. 188

M. Servilius (Pulex) Geminus Cur. Cos. 202

P. Aelius Paetus Pl. Pr. 203, Cos. 201

P. Villius Tappulus Pl. Pr. 203, Cos. 199

M. Valerius Falto Pat. Cur. Pr. 201

M.Fabius Buteo Cur. Pr. 201

M. Sextius Sabinus Pl. Pr. 202

Cn. Tremellius Flaccus Pl. Pr. 202

Q. Fulvius (Gillo) Cur. Pr. 200

L. Licinius Lucullus Cur.

P. Aelius Tubero Pl. Pr. 201

L. Laetorius Pl.

L. Quinctius Flamininus Pat. Cur. Pr. 199, Cos. 192

L. Valerius Flaccus Pat. Cur. Pr. 199, Cos. 195

L. Appustius Fulo Pl. Pr. 196

Q. Minucius (Rufus?) Pl. Pr. 200, Cos. 197

Sex. Aelius Paetus Catus Cur. Cos. 198

M. Claudius Marcellus Cur. Pr. 198, Cos. 196

Cn. Baebius Tamphilus Pl. Pr. 199, Cos. 182

L. Terentius Massiliota Pl. Pr. 187

C. Valerius Flaccus Pat. Cur. Pr. 183

C. Cornelius Cethegus Pat. Cur. Cos. 197

M. Porcius Cato Pl. Pr. 198, Cos. 195

C. Helvius Pl. Pr. 198

Q. Minucius Thermus Cur. Pr. 196, Cos. 193

Ti. Sempronius Longus Cur. Pr. 196, Cos. 194

C. Sempronius Tuditanus Pl. Pr. 197

M. Helvius Pl. Pr. 197

P. Cornelius Scipio (Nasica) Pat. Cur. Pr. 194, Cos. 191

Cn. Manlius Vulso Pat. Cur. Pr. 195, Cos. 189

M'. Acilius Glabrio Pl. Pr. 196, Cos. 191

C. Laelius Pl. Pr. 196, Cos. 190

M. Fulvius Nobilior Cur. Pr. 193, Cos. 189

C. Flaminius Cur. Pr. 193, Cos. 187

Cn. Domitius Ahenobarbus Pl. Pr. 194, Cos. 192

C. Scribonius Curio Pl. Pr. 193

L. Cornelius Scipio Asiaticus Pat. Cur. Pr. 193, Cos. 190 (S) potest solum 195 aed. cur. esse CIL  I2.1, p. 194

C. Poplicius Bibulus Pl. CIL  I2.2.834

A. Atilius Serranus Cur. Pr. 192, 173, Cos. 170

L. Scribonius Libo Cur. Pr. 192

213

Liv. 25.2.6-8; Elogium Scipionis CIL  I2.1, 
p. 201.

Liv. 25.2.9-10.

210 Liv. 27.6.19

209

Liv. 27.21.9; 29.11.3

208

Liv. 27.36.8; 33.7

Liv. 27.36.9

207

Liv. 28.10.6

Liv. 28.10.3 et 7

206 Liv. 28.38.11

205

Liv. 29.11.12

Liv. 29.11.12-13

204

Liv. 29.38.8

Liv. 29.38.5; 29.20.4 et 11; Diod. 27.4.6

203

Liv. 30.26.5-6

Liv. 30.26.11

202

Liv. 30.39.6-7

(B) abdicaverunt Liv. 30.39.8

201

Liv. 31.4.5-6

Liv. 31.4.7

200

Liv. 31.50.1-2

Liv. 31.50.3

199

Liv. 31.50.7-10; 32.7.14

Liv. 32.7.13; Nep. Cato  1.3

198

Liv. 32.27.8

Liv. 32.27.7

197

Liv. 33.25.1

Liv. 33.25.2

196

Liv. 33.42.8

Liv. 33.42.10; 34.53.4

195

194
Val. Ant. Fr. 37 Peter; Liv. 34.54.3-8; Val. 
Max. 2.4.3; Ascon 69 C
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Fasti Aedilicii

Annus ante 
Christum

Aedilis Genus Cursus honorum Notae Fontes

M. Aemilius Lepidus Pat. Cur. Pr. 191, Cos. 187, 175

M. Aemilius Paullus Pat. Cur. Pr. 191, Cos. 182, 168

L. Oppius Salinator Pl. Pr. 191 Liv. 35.23.7

? M. Iunius Brutus Pl. Pr. 191, Cos. 178
(S) collega Q. = L.? Oppii 
Salinatoris

Fest. 258 L

P. Iunius Brutus Cur. Pr. 190

M. Tuccius Cur. Pr. 190

191 ? Sp. Postumius Albinus Cur. Pr. 189, Cos. 186 Piso fr. 33 Peter

P. Claudius Pulcher Pat. Cur. Pr. 187?, Cos. 184

Ser. Sulpicius Galba Pat. Cur. Pr. 187

A. Caecilius Pl.

Q. Fulvius Flaccus Pl. Pr. 187, Cos. suff. 180

P. Cornelius Cethegus Pat. Cur. Pr. 185, Cos. 181

A. Postumius Albinus (Luscus) Pat. Cur. Pr. 185, Cos. 180

M. Furius Luscus Pl.

C. Sempronius Blaesus Pl. Pr. 184

? M. Valerius Laevinus Pat. Cur. Pr. 182
(B) aut hic aut aedilis cur. 227 
accusatus

Gell. 13.13.4

L. Pupius Pl. Pr. 183

Cn. Sicinius Pl. Pr. 183, 172

184 Q. Fulvius Flaccus Cur. Pr. 182, Cos. 179 Liv. 39.39.2-15

182 Ti. Sempronius Gracchus Cur. Pr. 180, Cos. 177, 163 Liv. 40.44.2

Ap. Claudius Centho Pat. Cur. Pr. 175

Cn. Cornelius Caepio Pat. Cur. Pr. 174, Cos. 169

173 ? C. Servilius (Geminus?) Pl. (S) Floralia primus
Grueber, CRRBM  1.469f; Ovid. Fast. 
5.329f

172 Cn. Octavius Pl. Pr. 168, Cos. 165 Fest. 188 L

P. Cornelius Lentulus Pat. Cur. Pr. 165, Cos. 162

P. Cornelius Scipio Nasica Cur. Pr. 165, Cos. 162, 155

M'. Acilius Glabrio Cur. Cos. Suff. 154

M. Fulvius (Nobilior) Cur. Cos. 159

Cn. Cornelius Dolabella Pat. Cur. Cos. 159

Sex. Iulius Caesar Pat. Cur. Cos. 157

L. Cornelius Lentulus (Lupus) Pat. Cur. Cos. 156

L. Valerius Flaccus Pat. Cur. Cos. 152

L. Cornelius Merula Pat. Cur.

L. Postumius Albinus Pat. Cur. Cos. 154

Q. Fulvius (Nobilior) Cur. Cos. 153

L. Marcius (Censorinus) Cur. Cos. 149

151 ? A. Hostilius Mancius Cur. Gell. 4.14.2-6

? L. Iulius Pat. Cur.

? M. Iunius (Silanus aut Brutus) Cur.

142 P. Licinius Crassus Dives Mucianus Cur. Cos. 131 (S) aed. ign. breviter ante 136 Cic. de Or . 1.239f.

141 ? Cn. Cornelius Scipio Hispanus Pat. Cur. Pr. 139 (S) breviter ante 141 CIL  I2.2.15

? C. Sempronius Tuditanus Cur. Cos. 129 (S) 136 Cic. Att.  13.32.3

? Q. Minucius Cur.

? (L.) Valerius (Flaccus) Pat. Cur. Cos. 131

134 (Ry) M'. Aquilius Ign. Pr. ante 132, Cos. 129 (Ry) postremum 134 Asconius  (25C)

133 Lucretius Vespillo Pl.
Val. Max. 1,4,2; Nepos Auct. Vir . Ill . 64, 
8. 

123 M. Iunius Pennus Ign. (S) breviter post 125 Cic. Brut.  109.

122 ? M. Aemilius Scaurus (Pat.) Cur. Pr. 119, Cos. 115 (S) inter 125 et 121 Auct. Vir . Ill . 72.3.

102 ? P. Licinius Crassus Ign.
(Pr.) usque 99 Cos. 97, 
ProCos. Hispaniae 96-93

(S) breviter post 102, (Ry) cos. P. 
Licinius Crassus 131.

Cic. Off . 2. 57.

? L. Licinius Crassus Cur.
Pr. circa 98, Cos. 95., 
ProCos. 94 Galiae

? Q. Mucius Scaevola Cur.
Pr. circa 98, ProCos. 97 
Asiae, Cos. 95.

C. Claudius Plucher (Pat.) Cur. Pr. 95, Cos. 92
CIL  I2, 1 p. 200; Cic. Verr . 2.4.6 a 133, 
Har . Resp . 26, Off . 2.57; Val. Max. 
2.4.6; Plin. NH  8.19)

L. Valerius Flaccus (Pat.) Cur.
? Pr. usque 89, Cos. Suff. 
86.

Cic. Flacc. 77.

98 (Ry) L. Marcius Philippus Ign. Pr. 96, Cos. 91 (B) ultimum usque 98 Cic. Off . 2.59

96 L. Gelius Poplicola Ign.
Pr. 94, Cos. 72, 93 ProCos. 
Asiae aut Ciliciae

(S) ante 76 Val. Max. 5.9.1.

? M. Livius Drussus Ign.

? Remmius Ign. (B) collega Drussi

? M. Porcius Cato Cur.
Pr. circa 92, ProCos. 91 
Galiae, hic mortuus

(S) inter 100 et 90 Gell. 13.20.12.

M. Claudius Marcellus Cur. Pr. usque 74 Cic. de Or . 1.57.

? Ap. Claudius Pulcher (Pat.) Cur.
Pr. 89, Cos. 79, ProCos. 
Macedoniae 78-76

(S) breviter ante 91 Cic. Har . Resp . 26; Planc . 51.

90 C. Iulius L. f. Caesar Strabo (Pat.) Cur.
Cic. Brut . 305, Phil . 11.11; Varro RR 

1.7.10; CIL  I2.1, p. 198.; Ascon 25C; Plin 
NH 17.32.

88 ? Q. Caecilius Metellus Celer Ign. (S) breviter post 89 Val. Max. 6.1.8.

86 P. Antistius (aut Iudex) Ign.
Plut. Pomp . 4.1-3; Cic. Brut . 230; Val. 
Max. 5.3.5.

193

Liv. 35.10.11-12; Plut. Aem.  3.1

192 Liv. 35.41.9-10

189

Liv. 38.35.5

Liv. 38.35.6

187

Liv. 39.7.8-9

Liv. 39.7.10

185
Liv. 39.39.2

179 Liv. 40.59.6

169 Liv. 44.18.8

166 Didasc. Ter. And

165 Didasc. Ter. Hec

163 Didasc. Ter. Heaut. Tim

161 Didasc. Ter. Eun. et Phorm

160 (S) 156 Didasc. Ter. Hec

146 (S) dubitat par Pat. et Pl. tam mane Didasc. Ter. Eun.

135 (B) annus personaeque dubiae, (S) 
mos pat. et pl. paris aedilium 
curulium cessit

Didasc. Ter. And

100
(S) uterque inter 105 et 100 (Ry) 
103

99

94

91

uterque: Cic. Off . 2. 57., Verr. 2.4.133; 
Plin. NH  8.53, 17.6.

Auct. Vir . Ill . 66.1-2.
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Fasti Aedilicii

Annus ante 
Christum

Aedilis Genus Cursus honorum Notae Fontes

? L. Critonius Pl.

? M. Fannius Pl. Pr. 80

P. Furius Crassipes (Pat.) Cur. (S) inter 87 et 81 CRRBM  1.332

(S) M. Pomponius Pl. Plin. NH  7.158.

(Ry) C. Aurelius Cotta Ign.
Pr. usque 78, Cos. 75, 
ProCos. Galiae 74-73

(Ry) C. Scribonius Curio Ign.
Pr. 80 Cos. 76, ProCos. 
Macedoniae 75-73

(S) L. Licinius Lucullus Cur.
Pr. 77, ProPr. 76 Afrika, 
Cos. 74, ProCos. 74-66 
Asiae et Kilikiae Pontique

(S) M. Terentius Varro Lucullus Cur.
Pr. 76. Cos. 73., ProCos. 72-
71 Macedoniae

Cn. Aufidius Orestes Cur. Pr. 77, ProPr. 76 ? Cos. 71
(B) Aedil usque 79, (Ry)  abdicat 
Aedilitatem

Cic. Off . 2.58.

75 Q. Hortensius Hortalus Ign. Pr. 72, Cos. 69 (S) cur. Ädil, (Ry) potius pl.
Cic. Brut . 318, Off . 2.57; Ps.-Ascon. 238; 
Cic. Verr . 2.3.215; Sall. Hist . 2.45-7.

M. Seius L.f. Cur.
Plin. NH  15.2, 18.16; Cic. Planc . 12, 
Off . 2.58.

(S) C Iunius Ign. (A) Pr. Ellect. 73, exil (B) breviter ante 74 Cic. Pro Cluent.  29.79.

71 ? Q. Curtius Postumus Ign. Iudex Quaestionis 70 (S) breviter ante 70 Cic. Verr . 2.1.158

70 D. Iunius Silanus Ign. Pr. usque 67, Cos. 62. (S) inter 75 et 69 (Ry) potius 69 Cic. Off . 2.57.

? P. Sulpicius Galba Cur. Pr. 66? Cos. Candidatus 63 (Ry) 68 cur. CRRBM  1.433.

M. Caesonius Pl. Cic. Verr . 1.29; Ps.-Ascon 216

M. Tullius Cicero Pl.
Pr. 66, Cos. 63, ProCos. 51-
50 Ciliciae

Cic. Div . in Caec . 70; Verr . 1.24-6 a 29, 
2.1.14 a 19 a 145, 5.36-7, Mur . 40, Pis . 
2, Brut . 319, Off . 2.58f, Att . 12.17; Plut. 
Cic . 8.1.; Auct. Vir Ill . 81.3; PS.-Ascon 
185, 216, 227, 229.

? C. Flaminius Cur. Iudex Quaestionis 66

? M. Plaetrius Cur.
Pr. 64, ? ProCos. 63 
Macedoniae

Q. Gallius Pl. Pr. 65

Ascon. 88 C; Cic. Pro Gall . Fr. 1.3. a 5, 
Brut . 277; Q. Cic. Comm . Pet . 19; Val. 
Max. 8.10.3; Quintil. Inst . Or . 11.3.155 a 
165.

? Q. Voconius Naso Pl. Iudex Quaestionis 66, Pr. 60 (S) breviter ante 66 Cic. Cluent . 147-8

?? Q. Caecilius Metellus (Celer) ?? Pl.
Pr. 63, ProCos. 62 Galiae, 
Cos. 60

Val. Max. 6.1.8.

M. Calpurnius Bibulus Cur.
Pr. 62, Cos. 59, ProCos. 51-
50 Syriae

C. Iulius Caesar (Pat.) Cur.
Pr. 62, Cos. 59, 48, 46-44, 
ProCos. 61-60 Hispaniae, 
ProCos. 58-50 Galiae.

Q. Tullius Cicero Pl. Pr. 62, ProCos. 61-58 Asiae

C. Vergilius Balbus Pl. Pr. 62, ProPr. 61-58 Siciliae

L. Calpurnius Piso Caesoninus Cur.
Pr. 61?, Cos. 58, ProCos. 57-
56 Macedoniae

Cic. Pis . 1-2.

? C. Octavius Pl.
Pr. 61, ProCos. 60-59 
Macedoniae

? C. Toranius Pl.

63 P. Cornelius Lentulus Spinther (Pat.) Cur.
60 Pr., 59 ProCos. 
Hispaniae,  57 Cos.,  56-54 
ProCos. Ciliciae

Cic. P . Red . Ad Quir . 15, Off . 2.57; Sall. 
Cat . 47.5; Nepos fr. 18 a 25.

L. Domitius Ahenobarbus Cur.
Pr. 58, Cos. 54, ProCos. 49 
Galiae

(Ry) Cn.? Domitius Ahenobarbus, 
nullus cursus honorum

Plin. NH  8.131; Solin 26.10, p. 115 M; 
Cic. Att . 1.16.12.

? L. Appuleius Saturninus Pl.
Pr. 59, ProPr. 58 
Macedoniae

(B) breviter ante 60 Cic. Planc . 19

60 ? P. Licinius Crassus Dives Pl. Iudex Quaestionis 59, Pr. 57 (S) breviter ante 59 Cic. Att . 2.24.4.

? C. Licinius Murena Cur.

? C. Visellius Varro Cur.

? L. Calpurnius Besta Pl. Pr. Candidatus 56
(B) Aedilis probabiliter 60-58 (S) 
cur., breviter ante 59

Cic. Phil . 11.11; 13.26

M. Aemilius Scaurus (Pat.) Cur.
Pr. 56, ProCos. 55-54 
Sardiniae, Cos. Candidatus 
53

CRRBM  1.483f; Cic. Off . 2.57, Sest. 116; 
Val. Max. 2.4.6f; Ascon 18C; Plin. NH 
8.64 a 96, etc. Ammian. Marc. 22.15.24.

P. Plautius Hypsaeus Cur. Pr. 55 CRRBM  1.483f.

Q, Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica Cur.
Pr. 55. Cos. Candidatus 52., 
Cos. Suff 52, ProCos. 49f 
Syriae

Cic. Sest . 124.

Q. Fabius Maximus (Pat.) Cur. Pr. 48, Cos. Suff. 45 CIL  I2. 2.762, 763; cf. Cic. Vat . 28)

C. Cosconius Pl.
Pr. 54?, ProCos. 53 
Macedoniae

Cic. Vat . 16

(S) Cn. Domitius Ahenobarbus Ign. Pr. 54 (B) breviter ante 56 Cic. Pro Cael . 13.32.

79

74

69

67

65

64

83 (S) uterque breviter anteque 83
Grueber, CRRBM  1.314f.; CIL  I2.2, p. 
756, n. 272.

Plin. NH  8.19; Plut. Luc . 1; Cic. Off . 
16.57; Val. Max. 2.4.6.

Cic. Cluent . 126; CRRBM 1.434-441.

Suet. Iul . 9-11; Dio 37.8.2; Caes. BC 
3.16.3; Sall. Cat . 49.3.; Plin. NH  33.53; 
Plut. Caes . 6.1-4; Vell. 2.43.4; Cic. Leg . 
Agr . 1.1, 2.41-44.

Cic. QF  1.2.7; Att . 1.4.1; Planc . 95.

CIL  I2. 1, p. 199; ILS  47; Suet. Aug . 
27.1.

Cic. Brut . 264; Vitruv . 2.8.9; Plin. NH 
35.173

(S) uterque 64 aut 63, 
(Ry) C. Octavius exacte 64

61

59

58

57

82

81 Cic. Off . 2.59
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Fasti Aedilicii

Annus ante 
Christum

Aedilis Genus Cursus honorum Notae Fontes

P. Clodius Pulcher Cur.
Cic. Att . 4.3, QF  2.1.3, Sest . 88-89, Mil . 
40; Plut. Cic . 33; Dio 39.7f.

? M. (alebo C.) Claudius Marcellus Cur.
Aed. candidatus, ?Pr. 54-52, 
?Cos. 51, 50, 49 ?

Cic. Att . 4.3.5

? L. Aemilius Paulus Cur. Pr. 53, Cos. 50 Cic. Att. 4.17.7.

? Nonius Struma Cur. (B) fortasse Aedilis Catullus 52.2; Plin. NH  37.81.

C. Messius Pl.
Val. Max. 7.10.8; Bell . Afr . 33.2; Dio 
39.32.2; Cic. Att . 4.15.9.

Cn. Plancius Cur.
Cic. Planc . Passim, esp. 49; QF  3.1.11; 
CRRBM  1.491f.

A. Plautius (Plotius) Cur. Pr. 51 Cic. Planc . 17 a 53; CRRBM  1.490f.

53 ? M. Aemilius Lepidus (Pat.) Cur.
Pr. 49, ProCos. 48 
Hispaniae, Cos. 46, 42

(S) suadeat cur. magistratus 
antequam interrex 52

? M. Aufidius Lurco Ign. (Ry) collega M. Favonii Plut. Cat . Min . 46,4.

M. Favonius Ign.
(Ry) candidatus Pr. 50, Pr. 
49.

(S) 53 pl. (Ry) potius 53 Plut. Cat . Min . 46; Dio 40.45.3.

M. Caelius Rufus Cur. Pr. 48. 
Cic. Fam . 2.9-15; Brut 273; Cael. in Cic. 
Fam  8.2.2, a 3.1. a 4.3. a 9.1. etc. Plut. 
Cic . 36.5.

M. Octavius Cur.
Cael. in Cic. Fam  8.2.2. a 3.1, Att . 5.21.5, 
6.1.21.

49 ? C. Vibius Pansa Caetronianus Pl. Pr. 46? Cos. 43.
CRRBM  1.509-510. secundum Dio 
41.36.2. nulli aediles

46 (Ry) M. Cusinius M. f. Pl. Pr. 44 (B) 47 or 46 ILS 965

45 L. Aelius Lamia Pl. Pr. 42? (S) cur, (Ry) 45 aut 44
Cic. Att . 13.45.1; Fam . 11.17.1 cg. 16.3; 
Dio 43.47f.

L. Trebellius (Fides) Cur.

A. Terrentius Varro Murena Cur.

Q. Caelius Ign. (S) breviter ante 47 Cic. Phil  13.26.

(L.) Critonius Pl.
(B) fortasse aedilis cerialis Dio 
43.51.3 (Ry) abdicat, potius pl.

App. BC  3.28; Plut. Ant . 16.2.; Cic. Att . 
15.3.2; Dio 44.6.3.

L. Varius Cotyla Ign.
Aedilicius 43 ->  Aedilis 
usque 44

(S) 47, (Ry) usque 44 Cic. Phil . 8.24, 13.26.

(Ry) Caesennius Lento Ign. (B) aed. usque 44

(Ry) Nucula Ign. (B) aed. usque 44

43 Volusius Ign. (B) proscriptus 44 App. BC  4.47

42 Villius Annalis Ign. App. BC  4.18; cf. Val. Max. 9.11.6.

37 M. Oppius Ign. App. BC  4.41; cf. Dio 48.53.4-6

36 nulli aediles creati
(B) curae a praetoribus tribunisque 
factae

Dio 49.16.2.

33 M. Vipsanius Agrippa Cur. Pr. 40, Cos. 37, 28, 27 (B) fortasse cur.
Dio 49.43.1-4, cf. 42.3; Strabo 5.3.8; Plin. 
NH  36.104 et 121, cf. 102; Suet. Aug . 
42.1; Frontin. Aq . 1.9-10 et 98f)

Cic. Phil . 13.26.

56

(Ry) uterque 45 aut 44 collegae secundum CIL  I2.2.2514

55

54

52

50

44
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Conspectus Cursi Honorum

Anni ante 
Christum Tempora Genus  Aedilis  Praetor  Consul Praetor Consulque

1. Aedilis plebis 7 0 0 0
Pl. 7 0 0 0

2. Sine cursu honorum 39 7 22 7
Cur. 30 7 19 7
Ign. 1 0 0 0
Pl. 8 0 3 0

3. Ante legem Villiam 96 72 46 38
Cur. 52 40 36 28
Pl. 44 32 10 10

4. Post legem Villiam 26 7 17 5
Cur. 22 5 15 3
Ign. 1 1 1 1
Pl. 3 1 1 1

5. Cum ordinario cursu honorum 55 42 26 26
Cur. 29 23 17 17
Ign. 12 9 7 7
Pl. 14 10 2 2

6. Tempora dubia 30 10 3 3
Cur. 11 5 2 2
Ign. 12 1 0 0
Pl. 7 4 1 1

Summa Omnium 253 138 114 79

Anni ante 
Christum Tempora Genus  Aedilis  ProMagistratus

5. Cum ordinario cursu honorum 55 26
Cur. 29 15
Ign. 12 4
Pl. 14 7

6. Tempora dubia 30 1
Cur. 11 1
Ign. 12 0
Pl. 7 0

Summa Omnium 85 27

102 - 91 & 
81 - 55

132 - 103 
& 90 - 82 
& 54 - 33

492 - 367

366 - 218

217 - 181

132 - 103 
& 90 - 82 
& 54 - 33

102 - 91 & 
81 - 55

180 - 133
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