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Na kratko o knjigi 

Za objavo takšne nenavadne knjige, v kateri so na tričetrt straneh ponatisi kritičnih analiz birokratskega, 

hegemonističnega obnašanja političnih funkcionarjev v »samoupravnem socializmu«, v obdobju 1960 – 199o, 

sem se odločil zato, ker se po 25. letih takšno obnašanje pojavlja pri voditeljih civilnih gibanj, ki si prizadevajo za 

tki. neposredno demokracijo, za  demokratični socializem  ali podoben družbeni sistem. Zato je moj namen s 

knjigo opozoriti aktiviste in organizatorje takšnih gibanj, skupin in strank na izkušnje z vodenjem organizacije, ki 

si je prizadevala za enake cilje. O egocentričnem avtokratskem obnašanju voditeljev in  vplivu takšnega 

obnašanja na neučinkovitost gibanj, ki jih vodijo, smo se pred približno petimi leti  začli pogovarjati  nekateri 

družboslovno izobraženi simpatizerji takšnih gibanj, k pogovorom smo povabili nekaj njihovih aktivistov in 

organizatorjev, s katerimi smo se po obisku in ogledu posveta  predstavnikov vseh večjih vstajniških skupin v 

Mariboru leta 2013  dogovorili za ustanovitev debatnega kluba Akcija 4 Generacij pri Centru  politoloških 

raziskav  na FDV. Klub si z organiziranjem debat prizadeva za premagovanje omenjenih težav z neučinkovitostjo  

takšnih gibanj zaradi avtokratskih ambicij med njihovimi voditelji. Tako je klub tudi izdajatelj pričujoče knjige in 

gostitelj njene predstavitve. Predstavitev pa naj bi potekala kot debata avtorja s pomisleki in ugovori  

udeležencev in med njimi. Ti so v prilogah k vabilu seznanjeni z jedrom problematike, posebej tisti, ki so utegnili 

v knjigi prebrati aktualen uvod. Uvod začenjam  z ugotavljanjem (1. poglavje uvoda), da razkroja in razpada tako 

temeljito organizirane in v spopadih s fašizmom tako prekaljene partije, ki ji je uspelo vzpostaviti in 45 let voditi 

real-socialistično državo, niso povzročile same objektivne težave in subjektivne zmote ali napake, temveč od 

teh globlje deformacije v družbenem značaju  voditeljev, funkcionarjev. Saj so nekateri med najavišjimi tudi 

sami kritizirali in obsojali pojave in stopnjevanje  »birokratskega« obnašanja ali »birokratskih« odnosov v 

vodstvih partije in organih države ! Na kongresih in konferencah pa so delegati  sprejemali sklepe o »boju proti 

birokraciji« ! Rešitve so iskali s spreminjanjem principov in z reorganiziranjem posameznih oblik in vlog partije 

in države.   Npr. na kongresu leta 1954 s sklepi o »javnem delovanju« in s tem tudi o preimenovanju partije v 

zvezo (komunistov). Od leta 1960 pa z reorganiziranjem delovanja državnih organov v »samoupravljanje«… 

Niso pa se lotevali metod in postopkov  birokratskega obnašanja, s kakršnimi se neposredno vzpostavljajo in 

uveljavljajo ali spreminjajo medčloveški, družbeni odnosi ! Konkretno opisovanje birokratskih postopkov bi 

namreč prizadelo številne posameznike v  vodstvih,  ogrožena bi bila enotnost in učinkovitost vodstev, njihov 

ugled, moč in vpliv partije nasploh. Saj je  človek nasploh  - posebej pa voditelj, funkcionar, uradnik, upravljalec 

ipd. – pripravljen sprejeti kritiko svojega obnašanja ali odnosa v družbi samo,  če je dovolj dobronamerna, če ne 

prizadene njegovega družbenega ugleda, ker je od tega odvisen njegov družbeni položaj in nanj vezani 

privilegiji. Zato so njihove kritike birokratskih odnosov bile dovolj pavšalne, splošne, abstraktne, da si je vsakdo, 

sploh pa prizadeti človek,  lahko zamišljal »birokratizem«  samo pri kom drugem: takoj po revoluciji, v letih 

1947/48, samo v Sovjetski Zvezi, v stalinizmu, ne pa tudi v Jugoslaviji. Po spopadu s stalinizmom in 

Informbirojem pa tudi v Jugoslaviji, v lastni partiji in državi. Vendar tudi bolj ali manj na splošno, brez imen in 

konkretnega opisovanja postopkov (npr. s splošnim spraševanjem »Kako je mogoče, da se pošteni tovariši 

spremenijo v birokrate?«) O postopkih, o obnašanju, pa se je  govorilo v frakcijah , pri  individualnih pogovorih 

in dogovorih o obnašanju drugih, ki  niso prisotni. 

Pot k odgovorom na vprašanje »Kako ali zakaj je mogoče…?«, da se takšne deformacije v družbenem značaju in 

obnašanju ali odnosih pojavljajo tudi med voditelji današnjih uporniških ali tki. »levih« gibanj in strank, 

poskušam najti v dejstvih (2. Poglavje uvoda): da  v zgodovini človeštva izkoriščevalske odnose ne vzpostavljajo 

in uveljavljajo samo ali sami izkoriščevalski razredi (lastniki sužnjev, zemlje oz. naravnih bogastev, kapitala…), 

temveč tudi intelektualne elite, lastniki znanja, sposobnosti, nadarjenosti ali talenta in s tem lastniki družbene, 

predvsem politične moči ali tudi oblasti  (kot organizatorji, voditelji, odločevalci, upravljalci na vseh področnjih 

družbenega sistema). Takšne elite najbolj poznajo in obvladajo spretnosti vladanja oz. podrejanja množic s 

postopki in metodami logičnega mišljenja v navezi s podzavestnimi postopki tki. obrambnih ali prilagoditvenih 

»mehanizmov« kot so hipokrizija, manipuliranje in ideološko sprevračanje dejstev. Ti mehanizmi namreč 

omogočajo človeku, da poleg zadovoljevanja  temeljnih fizioloških potreb z materialnimi dobrinami zadovoljuje 
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tudi nematerialne, psihične  ali duševne potrebe po uveljavljanju svojih zmogljivosti, svoje osebnosti v družbi z 

uspešnim ali tudi ustvarjalnim (so)delovanjem. Zadovoljevanje takšnih potreb namreč pomeni enako ali še 

večje zadovoljstvo kakor zadovoljevanje materialnih potreb (v svetovni literaturi npr.  Goethejev Faust, 

Hemingwayev Starec  in morje…) Prehude ovire zadovoljevanja katerekoli od temeljnih potreb človek namreč  

podzavestno premaguje z omenjenimi obrambnimi/prilagoditvenimi mehanizmi tako, da nezadovoljeno ali 

premalo zadovoljeno potrebo kompenzira (nadoknadi) z večjim, intenzivnejšim zadovoljevanjem druge ali več 

drugih potreb. Takšno enostransko zadovoljevanje enih in prešibko ali nikakršno zadovoljevanje drugih potreb, 

deformira obe potrebi in lahko preraste v zasvojenost  s pretiranim zadovoljevanjem posamezne potrebe (tako 

kot z uživanjem mamil), v izgubo razsodnosti in razkroj vesti ali čuta družbene odgovornosti. Ta se namreč 

oblikuje, razvija in spreminja, tudi deformira, pod vplivi družbenega okolja, pri komuniciranju z okoljem – 

odvisno od družbenega položaja v družbeni delitvi dela in družbenih vlog ali funkcij – ob spodbujevalni  ali 

zaviralni vlogi  sankcij za uspehe in neuspehe: npr. v gospodarstvu z delitvijo dohodka ali nasploh dobrin, v 

diplomaciji pa s politiko »korenčka in palice«… Vse to v enostavnejši obliki dobro poznajo in uspešno 

uporabljajo skrbni starši pri vzgoji otrok. Rimsko-katoliška cerkev pa ima do potankosti v 2000 letni zgodovini 

izdelane postopke  in metode (v pastoralni psihologiji) za obvladovanje vesti vernikov, za vzdrževanje in 

utrjevanje njihove vere in vernosti: od raznih duhovnih vaj in spovedi do svetovanja, opozarjanja, grajanja in 

nalaganja pokor v spovednicah. Vest ali čut družbene odgovornosti spovednikov in zapovednikov pa v zadnjem 

času poskušajo restavrirati  nekateri papeži. Analogno je v naših revolucionarnih časih v osnovnih partijskih 

organizacijah bila obvezna tki. »samokritika« - v vodstvih pa kvečjemu kritika s strani »višjih tovarišev«, ki se je 

končala z oblikovanjem in spopadanjem frakcij.  

Za nastanek, oblikovanje in razvoj takšnih obrambnih/prilagoditvenih zmogljivosti ali mehanizmov pri človeku, 

so zametki v vsem živem, posebno živalskem  svetu (3. Poglavje uvoda): ti. »mimikrijske« ali »kameleonske«  

zmogljivosti, ko se s spreminjanjem kakšne  vidne lastnosti (barve kože, glasu, vonja, oblike, velikosti…) žival, 

tudi rastlina, prilagaja okolju. Ljudje pa kot najbolj inteligentna živa vrsta kombiniramo uporabo vidnih lastnosti 

s postopki mišljenja, razuma ali nasploh intelekta in z omenjenimi podzavestnimi mehanizmi tako, da se 

prilagajamo spremembam tudi v družbenem (ne samo v naravnem) okolju. To pomeni spremembam 

družbenega položaja in družbenih vlog ne samo posameznikov, temveč celih družbenih skupin, slojev in 

razredov . Tako se oblikujejo enake ali sorodne temeljne značilnosti  njihovega družbenega značaja  –  temeljni 

motivi, interesi, sposobnosti, ambicije, prepričanja, ideologija ali nasploh miselnost… Najhitreje, najbolj 

temeljito in celovito kot tudi najbolj vidno se to dogaja v tranzicijskem obdobju ali fazi razvoja vsakega 

družbenega sistema: ko se ob dozorevanju novih objektivnih in subjektivnih pogojev za nov sistem na vseh 

podočjih sistema pospešeno presnavljajo njegove temeljne značilnosti . Zadnja desetletja npr. na tekočem 

traku na posamezne gibe omejeno kolektivno delo industrijskih delavcev – v timsko sodelovanje tehnikov 

izobraženih za računalniško vodenje robotov; podobno npr. računovodsko in podobna dela…; upravljanje 

podjetij postane profesionalno delo menedžerskih ekip,  lastnikom kapitala oz. delnic pa preostane le pregled 

nad višino profita in odločanje o vlaganju brez vednosti zakaj se spreminja…   

Tako se že v 19 stoletju ob za površno opazovanje in pavšalno mišljenje nevidnem dozorevanju temeljnih 

pogojev življenja in razvoja  družbe pojavljajo in delujejo razne socialistične, socialdemokratske ipd. dužbene 

skupine, v 20. stoletju pa tudi socialistične države.  V 21. stoletju (in že nekoliko prej) pa v SLO in po vsem svetu 

delujejo do kapitalizma kritična civilna gibanja in skupine na vseh področjih sistema, organizirane kot 

kooperative, zadruge, komune, socialna podjetja, razna neprofitna združenja… ; na področju politike pa vedno 

številnejša »leva« civilna gibanja in stranke. Klub A 4G pri tem sodeluje z organiziranjem debat o 

težavah/problemih pri delovanju takšnih gibanj in političnih (»vstajniških«) skupin v SLO. Če naj njihovi 

organizatorji in voditelji ne »ponavljajo zgodovine« zbirokratiziranih voditeljev KP/ZK in realsocializma, ne 

smejo delovanja in razvoja teh gibanj prepustiti podzavestnemu vplivu obrambnih/prilagoditvenih mehanizmov 

in se zanašati samo na svoje znanje ali sposobnosti  ali  na kakšne posebne (npr. »vizionarske«) zmožnosti 

intelektualnih elit. Ker se med temi elitami, posebno političnimi in spolitiziranimi, pogosto dogaja, da ob 

spremembi družbene ureditve ali političnega režima, sploh pa sistema – npr. realsocailističnega v »novi 
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evropski kapitalizem« - spremenijo svoje prepričanje  in obnašanje. Kako se to dogaja, je podrobno prikazano v 

3 delih na 3 straneh časopisa Delo pod naslovom »Spreobrnjenci (1,2,3)« decembra 1994 in januarja 1995. 

Sedaj, po 20 letih, ko se pojavlja in deluje vedno več do kapitalizma kritičnih, uporniških civilnih gibanj in skupin, 

pa iste elite poskušajo tudi v teh prevzeti elitno/vodilno vlogo (glej primere v knjigi »Kam plovemo - z zrnom 

soli do drugačnega jutri« (Zal. Sanje, 2013); pojavljajo se vedno pogostejše in ostrejše kritike obstoječega 

sistema tudi s strani vodilnih elit in njihove akcije za pridružitev uporništvu… 

Zato se na koncu knjige sprašujem: kako dolgo se lahko vladajoče elite sprenevedajo in manipulirajo z 

ljudstvom, z volivci - da jim še lahko zaupajo ? Pot k odgovorom najdem v dejstvih, da kljub takšnemu 

konvertitskemu sprenevedanju vodilnih elit in pod njihovim vplivom tudi številnih prebivalcev dežele, obstaja  

precej državljanov, ki svojega kritičnega odnosa do socializma (zaradi birokratskih in korupcijskih deviacij) ni 

takoj zamenjalo z nekritičnim ali kar navdušenim odnosom do »novega, prijaznega« evropskega  kapitalizma, ni 

se spreobrnila oz. prilagodila njihova miselnost ali kar družbeni značaj. Saj že nekaj časa ne samo, da bolj ali 

manj iskreno simpatizirajo z do sistema kritičnimi, uporniškimi gibanji, temveč se jim posamezniki tudi na razne 

načine pridružujejo. Kajti »skupni imenovalec«, tendenca ali temeljni motiv ali tudi cilj, je vzpostaviti in  

uveljaviti enakopravne družbene odnose !  Pri tem pa KLJUČNA potreba in  težava izstopa kot  vprašanje: KAKO  

ORGANIZIRATI delovanje takšnih gibanj in skupin, da se med njihovimi organizatorji in voditelji , tj. med njihovo 

intelektualno elito , ne uveljavijo hegemonistične ali meritokratske ambicije in avtokratski, neenakopravni 

odnosi ? 

Organizacija je namreč »živo orodje« (poglavja 4, 5 in 6), ki ga ljudje s komuniciranjem nenehno oblikujemo in 

prilagajamo temeljnim, od objektivnih pogojev neposredno  odvisnim interesom. To orodje omogoča, da na 

podlagi takšnih interesov neposredno (»fizično«) vzpostavljamo, uveljavljamo ali spreminjamo določene, bolj 

ali manj ne- ali enakopravne družbene odnose  (avtokratske, hegemonistične, izkoriščevalske ali solidarnostne, 

demokratične ali kako drugeče enakopravne). Pri  tem se neenakopravni odnosi – ker nujno vzbujajo odpor – 

uveljavljajo s hipokritsko manilupiranimi dejanji, ukrepi in postopki, ki delujejo nevidno za vsakdanje površno 

opazovanje in nedosegljivo za površno pavšalno mišljenje. Za to skrbijo voditelji/funkcionarji kot intelektualna 

elita  organizacije tako, da aktivnosti s katerimi se oblikujejo vsebine , cilji in metode organizacije, izvajajo s 

članstvu nevidnimi postopki  in nemoteno uveljavljajo svoje avtokratske, hegemonistične ali meritokratske  

ambicije. Npr. tako, da sami izbirajo in članstvu posredujejo informacije samo na podlagi svojega znanja, 

prepričanja  in interesa; da sami ali v krogu samih funkcionarjev  določajo dnevni red, tj. vsebino sestanka ali 

seje (odbora, komiteja, konference, kongresa); da sami vodijo ali usmerjajo razpravo; itd. (»Nevidnost« takšnih 

postopkov je podrobneje opisana in pojasnjena na straneh 33 – 40.) Takšne, za učinkovito delovanje vsake 

organizacije ključne aktivnosti, ki nujno potekajo v prikazanem naravnem zaporedju, so navedene v shemi A . 

(Tam prikazana celostna shema »Faktorske strukture delovanja politične organizacije« je narejena na podlagi 

studioznega pregleda teorij organizacije, upravljanja, odločanja, sistema,  politične praksologije in podrobne 

raziskave primerov neučinkovitega delovanja ZK.)   

Avtokratske  tendence in obnašanje voditeljev organizacije in meritokratske tendence  med intelektualno elito 

je možno premagovati in obvladovati samo tako (poglavje 7.):   da članstvo  organizacije v vseh ključnih 

aktivnostih zagotovi enakopravno sodelovanje  in vpliv slehernega člana, ki je prizadet z obravnavano vsebino 

ali  s postopki voditeljev/funkcionarjev in je zainteresiran za sodelovanje pri obravnavi in sprejemanju odločitev 

(podrobnosti so na straneh 41 – 44).  Takšen predlog ali zahteva  na sestanku ali seji organizacije je popolnoma 

zanesljiv kriterij za prepoznavanje in preverjanje (ali tudi preizkušanje) morebitnih avtokratskih ambicij 

voditeljev in meritokratskih ambicij intelektualnih elit nasploh:  kdor odklanja, izrecno ali z molkom ovira ali 

preprečuje ali kakorkoli onemogoča uveljavitev takšne enakopravne vloge in vpliva slehernega člana 

organizacije, nedvomno nima interesa za enakopravne družbene odnose  v organizaciji (še manj pa izven nje, v 

skupini ali skupnosti). 
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V 8. Poglavju uvoda so podrobno opisani postopki kako lahko član organizacije s predlaganjem enakopravne 

vloge slehernega člana preverja (ali tudi preizkuša) kakšne interese/ambicije  imajo funkcionarji organizacije za 

kakšne družbene odnose. 

V II delu knjige so v ponatisnjenih kritičnih analizah birokratskega/avtokratskega obnašanja funkcionarjev ZK   iz 

obdobja pospešenega razkroja organizacije (1982 – 1989) številni primeri postopkov, s kakršnimi so »nevidno« 

onemogočali deklarirane enakopravne, socialistične ali samoupravne  odnose -  označeni s ČRTAMI OB ROBU. 

Najbolj nazorno  v analizi št. 7: » Formalizem kot izraz in ideološko sredstvo poglabljanja krize (1982)«   

V  I. delu   pa je ponatis štirih teoretičnih in empiričnih analiz , kako se je oblikovala in kako je vplivala 

birokratska miselnost , tj. način, metode in vsebina mišljenja, na obnašanje političnih funkcionarjev pri 

uveljavljanju birokratskih/avtokratskih odnosov v samoupravnem realsocializmu. Za ponazoritev navajam iz 

vsake analize eno od ključnih vsebin. Iz 1.: »V realsocialistični praksi, v političnih in državnih ukrepih, se je s 

skrajno poenostavljenim posploševanjem in sprevračanjem temeljnih idej »znanstvenega socializma«, v imenu 

marksizma uveljavljala vulgarno ekonomistična, v jedru pragmatično idealistična teorija…«   « Iz 2.: »Kakšne 

naše negativne izkušnje (upokojencev NOB in revolucije) lahko najbolj koristijo sedanjim mladim uporniškim 

generacijam » (str. 102)  Iz 3.: »Kako iz kopice primerov o  tovariških in birokratskih odnosih ali »zavezništvih« 

med političnimi funkcionarji in z ljudstvom najti pot k reševanju zagat z dvojnostjo morale oz.  s hipokrizijo ali s 

krizo vrednot ?«(str. 135) Iz 4.: »Usodne napake v vodenju Zveze komunistov in politike nasploh.« (str. 158)  


