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JÁN BOHDAN HROBOŇ

Nesmrteľný
príbeh
byrokracie
Prospešné ponaučenia z čias helenistického Egypta
s ukážkami z kni hy A. Šwiderkovej: Když papyry promluvily

.b

yrokracia bujnela v období helenizácie a neskôr Rímskej
ríše zhruba tristo rokov pr. n. l. a zhruba tristo rokov n. l. aj
v Egyptskej provincii, ktorá bola pre svoje vynikajúce obilie zásobárňou celého Stredomoria a mala pre Rím strategický význam.
Úradníci ostro sledovali každé zrnko, na čo doplácali jeho výrobcovia, chudobní a zrobení nádenníci na prenajatých pozemkoch,
lebo všetky patrili panovníkovi, podobne ako faraónovi za správcovstva Jozefa blahej pamäti.
Raz sa stalo, že na čas musel pisár, čo bola už poriadne vysoká
úradnícka hodnosť, zastupovať vo funkcii svojho predstaveného –
stratéga, ktorý stál na čele jedného nomu, akéhosi okresu v Egypte. Aby zachoval prísny byrokratický postup, napísal ako stratég svojmu pisárovi, teda sebe samému list, z ktorého vyberám:
„Héfastión, ktorého volajú aj Ammónios, kráľovský pisár v Nesyte, t. č. aj v úlohe stratéga, posiela najlepšiemu Héfaistiónovi,
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kráľovskému pisárovi v tom istom nome, najkrajšie pozdravy.“ Potom si oznámil, že týmto posiela opis akého účtu, a zaužívanou,
inak riadne pokryteckou formulkou dáva vedieť sebe samému: „Aby
si vedel, najmilší môj, a vykonal to, čo ti káže povinnosť. Buď pozdravený.“
Našiel a okomentoval: J. B. H., ev. kaplán.
Skontroloval a schválil: J. B. H., ev. farár v. v., s peknými pozdravmi ev. kaplánovi.
Predsa len sa čosi v našich vysokých úradníckych funkciách zmenilo. Predstavte si, že pred dvetisíc rokmi v Egypte istý Ptolemaios, syn Damariónov, odmietol vziať na seba vyšší úradnícky post,
lebo by to finančne neuniesol. Nakoniec komisia apelovala na jeho vernosť a lojálnosť k štátu a odklepli mu funkcie hneď vo dvoch
verejných úradoch. Vziať to musel a prišiel o celý svoj majetok,
ktorým ručil za odvod daní a poplatkov.
Vidíme z toho, ako veľmi si treba obetavých vysokých úradníkov vážiť. Majetok každého úradníka pri nástupe do funkcie bol presne vyčíslený a zverejnený. Aj majetok u dozorcu nad tými, čo mlátili obilie, alebo nad tými, čo dozerali, aby obilie bolo dodávané čisté,
či u dozorcu nad čistením kanálov. Prípadná chyba sa opravovala
veľmi ťažko. Pisár si napríklad mohol zameniť mená, a tým sa výška hmotných statkov prisúdila nepravým osobám. Postihnutým bolo do plaču.
Tak sa stalo, že sa pisár pomýlil a do funkcie hlavného poháňača somárov určil Totoésa, ktorý tisícdvesto drachiem majetku nevlastnil. Pomýlil si ho so Sbichisom, synom Harminsovým. Napriek tomu bol postihnutý do tejto ťažkej služby prinútený nastúpiť. Vysoko postavený pisár sa predsa nemôže mýliť a jeho predstaveným je jedno, kto pri tejto práci zbedačie. Pravidlá vysávania
ľudí sa volali liturgia a viedli v Egypte ako aj inde nakoniec k všeobecnej chudobe, krvavým povstaniam, k pádu ríš, k vznikom nových, ktoré si počínali podobne, ak nie horšie. Hádam to nie je tak
až dodnes.
Autor je evanjelický kaplán z

