
Poklon aparatu 
ali rojstvo oblasti iz 
duha uradništva:  
pet zgodb  
o birokraciji

Rad pišem o birokraciji. Verjetno zato, ker me v svoji rigidnosti in abso
lutni zvestobi sama sebi fascinira. In čeprav se povsem zavedam nuj
nosti njenega obstoja za delovanje kakršnegakoli sistema, mi v svojem 
miselnem temelju ostaja tuja, kadar pozablja na svojo pomožno vlogo 
in postaja prevladujoč način delovanja celotnega upravnega stroja, 
pa me navdaja s strahom. Birokracija je kot tista stroga knjižničarka iz 
osnovne šole, ki je z lasmi, spetimi v figo, roževinastimi očali in svojim 
do konca striktnim sledenjem zapisanim pravilom širila okrog sebe 
strah in nelagodje, hkrati pa v glavah odraščajočih mulcev budila tak
rat še nedolžno slutnjo nečesa rahlo perverznega.

Pet besedil, ki sledijo, je pet zgodb te fascinacije in negotovosti, 
zapleten obrazec in uradniško okence namreč zatreseta glas in zašibita 
kolena še tako suverenemu sleherniku. In tovrstne epizode so različne, 
a hkrati vselej iste, zato so si zgodbe v resnici podobne. Kljub temu pa 
jih je treba misliti onkraj njihove anekdotične narave. Birokracija je pos
tala več od anekdote. Postala je vseprežemajoče stanje duha. In zato je 
o njej treba govoriti.

• • • • • • • • • • •

Prejšnji teden sem prestopil prag urada. Ni važno, kje in zakaj, ura
di so si podobni kot jajce jajcu, in čeprav so razlogi, zaradi katerih jih 
obiskujemo, med seboj precej različni, se v končni fazi vsi srečamo na 
isti točki: še tako preproste stvari postanejo za zidovi urada neverjetno 
kompleksne in tako rekoč nerešljive.
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Ob tokratnem obisku sem bil soočen z aparatom na precej nov in 
predvsem nenavaden način – povsem dobesedno. Pred nihajnimi vra
ti je stal stroj, ki je obiskovalcu ali obiskovalki odtisnil košček papirja z 
zaporedno številko – v zadnjih letih uveljavljena praksa, ki neprijetnost 
čakanja precej omili. Je pa imel dotični aparat zanimivo lastnost: reža, 
iz katere so prilezli natisnjeni lističi, je bila na povsem nepričakovanem 
mestu, zaradi česar so se dragocene zaporedne številke vsem brez izje
me izmuznile na tla. In ker brez številke obisk okenca ni mogoč, smo jih 
s tal vsi tudi pobirali.

V nadaljnje pol ure sem tako opazoval bizarni prizor: de
lavci v usnjenih jaknah, mamice z otroki, upokojenke s klobuki in 
pisanimi šali ter povsem brezbarvni občani nedefinirane proveni
ence so se drug za drugim sklanjali pred avtomatom ter s tal pobira
li koščke papirja, vsak svojega. Kot da bi bil ta poklon stroju čudaška 
obredna gesta pred vstopom, izraz spoštovanja vsemogočni maši
neriji ter prošnja, da bi bil njen pogled na nas karseda milosten. Bilo 
je smešno, razen v trenutkih, ko je postalo žalostno in mučno. Ko
mično vselej vsebuje element sprevrženega in ritual v predprosto
ru urada je kljub svoji banalnosti ali pa ravno zaradi nje na trenutke  
postajal groteska.

Moč birokracije izvira iz njene brezprizivnosti ter iz dejstva, da so 
zakoni njene logike, proti katerim ne moremo nič, mnogokrat v popol
nem neskladju z logiko življenja. In kar birokracija hoče, to birokraci
ja tudi dobi; ob opazovanju dolge vrste ljudi, ki so se drug za drugim 
priklanjali avtomatu, me je to spoznanje zadelo z novo močjo. 

• • • • • • • • • • •

Možak srednjih let se prijavi za razgovor v agenciji, ki mu na podlagi 
analiz in intervjujev predlaga njegovo nadaljnjo poklicno pot, saj ga 
trenutna služba ne osrečuje. Poglobljena raziskava njegovih sposob
nosti ter značajskih značilnosti razkrije, da je zanj idealna izbira poklic 
revizorja oziroma računovodje, čemur se gospod sicer upre, češ da to 
že počne in da v svoji službi neznansko trpi, saj je neverjetno dolgo
časna, vendar ga strokovnjak na nasprotni strani mize hitro potolaži z 
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besedami: »Naravnost idealno, naše raziskave so namreč pokazale, da 
ste neverjetno dolgočasen človek!« Pa ne samo to: »Ste brez domišljije, 
iniciative in poguma, kar bi v večini poklicev pomenilo pomanjkljivost, 
v vašem primeru pa to pomeni prednost!«

Tovrstni absurdi zares pridejo do besede le v norem svetu Montyja 
Pythona, čeprav jih je življenje v resnici polno. Pa da ne bo pomote: 
dragocenosti računovodstva se še kako dobro zavedam in glede na 
to, da rokovanja z računi in financami niti približno ne obvladam, delo 
računovodje absolutno cenim. Opisanega skeča zato ne razumem kot 
norčevanje iz konkretnega poklica, pač pa kot inteligentno grotesko 
na temo vseh tistih sivih miši, ki sicer ne premorejo vizije in iniciati
ve, pa kljub temu ali ravno zato v svojih tačkah držijo ključne vzvode 
upravljanja; kot šalo na račun vseh dedičev Akakijev Akakijevičev, ofi
cirjev Bitičev in sličnih ljudi ustaljenih navad. Kot parodijo tistega, kar 
imenujemo birokracija.

Birokracija seveda obstaja, odkar obstajata hierarhija ter oblast, 
in je za obstoj ter delovanje kakršnekoli strukture do določene mere 
nujna. Dokler birokratski aparat izvršuje odločitve oblasti in s tem 
vzdržuje formalno plat sistema, je za njegov obstoj ključnega pomena, 
problem pa se pojavi, ko začne sam odločitve tudi sprejemati; ko se iz 
izvrševalca prelevi v odločevalca.

Sive miši se že dolgo ne skrivajo več po luknjah. Sive miši prevze
majo oblast in tiste najbolj odgovorne funkcije, s katerih žugajo s svoji
mi pravilniki in vsem drugim nerazumljivimi birokratskimi postopki ter 
si ob tem pomembno vihajo sive brčice. Da so odločevalci pri ključnih 
odločitvah »brez domišljije, iniciative in poguma«, se kaže na vseh ni
vojih; problem birokratizacije ni v razrastu samega aparata, pač pa v 
dejstvu, da je aparat sistemu vsilil svojo logiko. Težava ni v številu tistih, 
ki opravljajo birokratske posle, ampak v količini in poziciji tistih, ki so 
birokrati po duši. 

Zmagoslavje duha birokracije se kaže tako v govorici kot v de
janjih tistih, ki nam vladajo. Problemi, ki bi potrebovali dolgoročne 
rešitve, so deležni kozmetičnih popravkov; na vprašanja, ki zahteva
jo poglobljeno refleksijo, se odgovarja v birokratskem novoreku, ki iz 
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ljudi dela številke in iz njihovih usod izmerljivo statistiko. Naj gre za do
mačo kulturno politiko ali mednarodno begunsko krizo, vedno znova 
smo priča oklepanju paragrafov in mahanju z na videz prepričljivimi, 
a vsebinsko praznimi ciframi. In vse tako zelo priljubljene govorance 
o strukturnih spremembah so v tem kon tekstu povsem nesmiselne, 
saj strukturne spremembe zagotovo niso v interesu tistih, ki strukturo 
tvorijo in v njenih okvirih prosperirajo, zunaj nje pa niti ne morejo pre
živeti. Zagotovo ne v interesu dedičev Akakijev Akakijevičev, oficirjev 
Bitičev in sličnih ljudi ustaljenih navad; v interesu sivih miši, ki so v svo
je tačke uspešno zgrabile vzvode oblasti in jih seveda nimajo namena 
spustiti iz rok. 

Skrivnost uspeha birokracije je v njeni trdoživosti. Birokratski 
aparat po eni strani dirigira življenja drugih, po drugi pa ustvarja po
goje svojega lastnega obstoja in razvoja. Sistem, ki vlada in hkrati 
vzpostavlja pogoje svoje lastne vladavine, pa je v svojem bistvu neuni
čljiv. In odsotnost domišljije, iniciative ter poguma je v tej zgodbi samo 
še dodatna garancija njegove nedotakljivosti.

• • • • • • • • • • •

V ne več tako bližnji preteklosti sem si malo za šalo malo pa tudi zares 
zastavil cilj, da se bom skozi svoje življenje sprehodil, ne da bi kadarko
li prestopil prag sodišča ali vzel kredit. V svoji mladostniški percepciji 
stvarnosti sem oboje doživljal kot svojevrsten pakt s hudičem; situacijo, 
iz katere se je nemogoče izviti brez madeža.

Kar se tiče sklepa številka dve, sem danes precej varen, banke me na
mreč zaradi mojega statusa samozaposlenega v kulturi obravnavajo 
kot nezanesljivega partnerja. Svojo mladostniško averzijo do sodnih 
hramov pa sem moral pred kratkim premagati, sicer v vlogi oškodo
vanca oziroma priče, kar travmatičnost izkušnje precej zmanjšuje, kljub 
temu pa je bilo moje v pubertetniškem branju Franza Kafke utemelje
no nelagodje izpostavljeno preizkusu. 

Pravičnost, ki se hoče udejanjati v družbenem kontekstu, potre
buje natančno delujoč sistem, to je na načelni ravni popolnoma jasno. 
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Kljub temu pa človeka rigidnost stroja, s katerim je kot udeleženec 
pravdnega postopka soočen v konkretni situaciji, naravnost šokira. Vsaj 
mene je. In že dolgo se nisem počutil tako majhnega in nemočnega 
kot tisti ponedeljek v sodni dvorani številka 28.

Že začelo se je po kafkovsko: pred zaprtimi vrati. Čakalnica je eno 
najbolj elegantnih mučilnih orodij, kar smo si jih ljudje uspeli izmisli
ti. In ker naša domišljija glede načinov mučenja praktično ne pozna 
meja, je to dejstvo še toliko bolj fascinantno. Princip je preprost: člo
veku odredimo prostor ter mu naročimo, naj počaka; in potem pusti
mo času, da teče in opravi svoje. Zdi se, da se za zaprtimi vrati dogaja 
nekaj pomembnega, ker pa čakajoči dejanskega dogajanja v dvorani 
ne pozna, si ga začne domišljati. Soočen s hladnostjo in brezosebno
stjo situacije se kakopak nagiba k negativnim scenarijem; dlje ko vse 
skupaj traja, bolj neverjetni in neprijetni postajajo, skupaj z njimi pa se 
v človeku razrašča občutek nelagodja. In v tem je genialnost čakalnice: 
fizično bolečino nadomesti s trdo klopjo, minevanjem časa in človeško 
domišljijo.

Ko se vrata postave končno odpro, že precej načetega čakalca 
doleti soočenje s pravico v akciji. Domišljija je predtem opravila svoje 
in ob predstavi o pomembnosti do tega trenutka skritega dogajanja 
so pričakovanja visoka. Namesto avtoritativne pravičnosti, ki z veščimi 
gestami razkriva resnico ter rešuje probleme, pa človeka pričaka biro
kracija v svoji najbolj banalni izvedbi. Naučeno ponavljanje postopkov
nih pravil, buljenje v papirje in ekrane, osnovnošolsko zveneči narek z 
vejicami in pikami ter vprašanja, za katera se zdi, da so zastavljena zgolj 
zato, ker pač morajo biti.

Čakalniško nelagodje se stopnjuje do občutka razčlovečenosti, 
ko udeleženec vse bolj podlega vtisu, da se bolj kot s stvarjo samo 
ukvarjamo s postopkom; da cenjenega zbora ne zanimajo življenje, 
ljudje in dogodki, ampak zgolj to, ali življenje ustreza paragrafom. Ker 
če jim ne, ga je treba v skladu z najbolj temnimi kafkovskimi prerokba
mi papirnatim členom in alinejam pač prilagoditi. 

Seveda gre v tem besedilu zgolj za osebno izkušnjo, medtem ko 
je zagata, zakaj sodni mlini meljejo tako počasi, problem za stroko in 
politiko. Vtis, ki ga dobi neuki slehernik, pa je, da sistem, ki je v svoji 
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rigidnosti tako zelo pozabil na življenje, drugače preprosto ne more 
delovati. In edino vprašanje, ki se človeku, medtem ko utrujen in razo
čaran zapušča sodni hram, nehote zastavi, je: Ne more ali noče?

• • • • • • • • • • •

Državljan Branimir se je nekega jutra zbudil brez leve noge. Desna je 
po svoji stari navadi segala vse tja do tal, medtem ko se je leva nepri
čakovano končala nekaj centimetrov nad kolenom. Topo je zrl v neug
ledni štrcelj in razmišljal, kaj mu je storiti. Dregnil je svojo ženo, ki je 
smrčala na levem boku: »Poglej!« Njegov glas je bil jutranje negotov, 
njena reakcija pa primerno presenečena: »Ja kaj pa je to?! Takšen ven
dar ne moreš v službo!«

Branimir se je bil – kot vselej – prisiljen z njo strinjati. Poklical je v 
službo in o svoji nevšečnosti obvestil delodajalca. Šef na oni strani tele
fonske linije se je popraskal po bradi in dejal: »Nič, Brane, prinesi potr
dilo pa bomo videli, kaj se da storiti.«

Nekaj mesecev kasneje je državljan Branimir sedel v pisarni pri
stojnega urada: »Kaj se res ne da nič naredit?« Vodja komisije dipl. univ. 
med. soc. strok. Švara, preds. kom. PRD, ga je strogo premeril skozi ro
ževinasta očala: »Poglejte, gospod Brane, vašo prošnjo bomo proučili. 
Ampak saj sami vidite: v dokumentih je vaša leva noga zavedena kot 
polno funkcionalna. In dokler se to ne spremeni ...« Brane je zavzdih
nil, pokazal na svoj štrcelj in poskusil še enkrat: »Ampak poglejte!« Stro
kovnjak Švara se je prizanesljivo nasmehnil, s pogledom ošvrknil svoje 
kolege v komisiji in dejal: »Gospod Brane, postopek je enak za vse.« Dr
žavljan je sklonil glavo in tiho priznal svojo zmoto.
Besedilo se bere kot ne preveč posrečena miniatura Karla Čapka ali 
kot katera izmed anekdot Danijela Harmsa. Pa v resnici ne gre za nič 
od tega; gre za znano prigodo, ki se je jeseni 2016 zgodila čisto blizu 
nas. Zgodbo Branka Breznika, ki mu pristojna komisija kljub dejstvu, 
da je brez ene noge, ni hotela priznati statusa invalida, so takrat medi
ji pograbili v polni meri. In čeprav zapisana verzija ni do pičice takšna 
kot resnica, se v tistem bistvenem – v neverjetni stopnji absurda – z njo 
sklada. 
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Pa da ne zapademo tisti standardni mantri o prekleti državi. 
Državi oziroma njenim organom je treba izkazati določeno stopnjo ra
zumevanja. V konkretni zgodbi je bila namreč soočena s tistim, kar ob
vlada najslabše: z življenjem v akciji.

Različne komisije, ki v imenu države odločajo o naših usodah, so 
za svoje delo brez dvoma usposobljene. Njihovi člani in članice obvla
dajo vse pravilnike, procedure in zakonske osnove, na podlagi katerih 
sprejemajo odločitve; od primera do primera, od situacije do situacije, 
vselej upoštevaje skrbno določen in vnaprej premišljen protokol. Nji
hova moč in brezprizivnost temeljita na proceduralni trdnosti. Na tej 
isti točki pa se njihova legitimnost mnogokrat žal tudi konča. 

Sistem je ustvarjen za ljudi, tako je v osnovi vsaj zamišljen. V tež
nji, da bi vnaprej predvideli vse mogoče situacije in ustvarili vodotesen 
aparat, ki ne dopušča izjem, pa se na to temeljno dejstvo včasih pozab
lja. Življenje je nepredvidljivo in pretirana zvestoba rigidnim pravilom 
se ob njegovo živost rada spotakne ter prekucne v sprevrženo podo
bo same sebe: v čisti absurd. Brez neke bazične modrosti, ki smiselnost 
pravil glede na specifičnost situacije vedno znova postavlja pod vpra
šaj, se znajdemo v na glavo obrnjeni situaciji, v kateri človek služi siste
mu in ne sistem človeku; ko protokol določa nekaj tako bazičnega, kot 
je stanje človeškega telesa, in pri tem realnost preprosto ignorira. Seve
da je prav, da so postopki enaki za vse. Ampak če noge ni, je pač ni.  

• • • • • • • • • • •

Dokumenta z naslovom Vizija Slovenije, ki je bil objavljen februarja 
2017, se danes ne spomni nihče, kar o njegovi teži in pomenu pove 
vse. Je pa bil v času, ko je izšel, deležen izjemne pozornosti. V glav
nem je šlo za dvigovanje obrvi, nejevero, zgražanje nad stroški ter 
norčevanje iz vsebine. In ko človek prebere tisto skrajšano, 421 besed 
dolgo različico, težko reagira drugače. Besedilo, ki je bilo predstavlje
no s pompom, skladnim z veličino naslova, se dejansko bere kot zelo 
povprečen gimnazijski spis. Podoba se malce spremeni, ko preberemo 
celotni tekst na vseh osemdesetih straneh, a težko bi rekli, da na bo
lje. Vtis infantilnosti ostaja, vendar iz njega zaveje nekaj drugega, nekaj 
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večjega, nekaj skoraj nevarnega. Skoraj nevarnih stvari pa ne smemo 
prepustiti pozabi.

Cinizem je poceni in Viziji Slovenije je treba nekaj priznati: zastavlja si 
pomembna vprašanja, kar ni malo. Razmišljati o skupni prihod nosti, ki 
sega onkraj naslednjih volitev, je hvalevredno; ko se oblast loti zadev 
na tak način, moramo biti z njo zadovoljni. Seveda pa prava vprašanja 
še ne pomenijo nujno dobrih odgovorov.

Gotovo je bilo v razpravah ob pripravi dokumenta izrečenega 
marsikaj modrega. Sicer ne vem, kdo so bili izbrani predstavniki družbe 
– v procesu jih je bojda sodelovalo več kot tisoč – ampak ker verjamem 
v občo umnost človeške vrste, sem o tem prepričan. In čeprav tudi 
končno besedilo vsebuje marsikaj tehtnega, pa kot celota tiste daljno
vidnosti, ki jo napoveduje naslov, preprosto ne premore. Problem to
rej ni v posamičnostih, problem je v sintezi; v tisti zaključni potezi, ki 
bi morala relevantne ideje povezati v smiselno celoto, vredno naslova. 
Namesto tega pa se ob branju prebijamo skozi alineje, najljubše orodje 
uradniškega uma,  in miselne vzorce, ki jih birokratski duh riše takrat, 
ko hoče biti ustvarjalen.

Vizija je na splošno stvar mišljenja, stvar resnega in pogloblje
nega premisleka, širokega znanja in ustvarjalne refleksije. Duh, ki veje 
iz Vizije Slovenije, pa je duh birokratske analize, s čimer postaja doku
ment v resnici čudovita ilustracija časa, v katerem živimo; časa, v ka
terem smo mišljenje v imenu koristnosti in neposredne uporabnosti 
odrinili na rob ter ga nadomestili s siromašno govorico, ki se prezen
tira z diagrami in tabelami ter prej omenjenimi alinejami in miselnimi 
vzorci.

V resnici ne vem natančno, kdaj in kako smo to storili; s čim smo 
mišljenje razvrednotili. Morda takrat, ko smo v naše šole spustili per
misivnost in s tem profesoricam ter profesorjem odvzeli avtoriteto, 
besedi prosveta pa njen pravi pomen. Ali pa takrat, ko smo sprejeli 
bolonjski diktat in z eno potezo znižali kriterije ter tako rekoč pootro
čili univerzitetno izobraževanje. Morda s tem, da smo iz medijskega 
prostora počasi, a vztrajno izganjali informacijo in refleksijo ter jo na
domeščali s senzacijo in prazno polemiko. Logika minimalnega vložka 
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za maksimalni učinek; infantilni princip ugodja; hešteg kultura names
to ukvarjanja s pomenom. Ker nič ne sme biti težko, nič ne sme biti 
zahtevno. Vse mora biti opremljeno s kričečimi naslovi ter povedano v 
razumljivem jeziku. Ne vem, kdaj in kako, ampak uspeli smo ustvariti 
družbo, ki mišljenje prezira.   

V tem kontekstu je treba brati Vizijo Slovenije kot simptom. Be
sedilo se predstavlja kot dokument refleksije, hoče se prezentirati kot 
ideja, kot misel, žal pa je v svoji infantilni govorici izraz iste splošno pri
sotne drže antiintelektualizma, ki mišljenje vztrajno odriva na rob; ki ne 
razume in noče razumeti abstrakcije; ki kompleksne teme poenostavlja 
do neznosnosti. Zato je Vizija Slovenije predvsem odlična podoba časa, 
v katerem živimo, ter uradniškega uma, ki mu vlada. Zato je ne smemo 
prepustiti pozabi. 


