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Slovenski knjižni trg je z letom 
2019 dobil pomembno delo, ki se 
ukvarja z vprašanjem, kako se je (v 
obdobju od 1945 do 1990) razvijala 
družbena kritika na Slovenskem. To 
delo je izjemno; zelo dobro je pod-
krepljeno z arhivskimi viri, avtor nam 
omogoča uvid v procese vzpostavitve 
družbene kritike v socialistični Slove-
niji ter v delovanje njenih ključnih ak-
terjev, njihovi prilagodljivosti toku ča-
sa ter na trenutke brezkompromisni 
politiki, ki so jo nekateri izmed njih 
vodili, četudi je že takrat bilo jasno, 
da jih je povozil čas in kolesa zgodo-
vine ne bodo mogli obrniti nazaj.

Avtor knjige vprašanja razvoja 
družbene kritike razdela na treh rav-
neh: najprej se ukvarja z njenim raz-
vojem, nato z njenim omejevanjem 
in poskusi njenega odmika od druž-
bene realnosti, obdela pa tudi doslej 
zelo zapostavljeno polje odnosa med 
državo in cerkvijo – skozi prizmo raz-
voja družbene kritike države (s strani 
cerkve) in družbene kritike cerkve (s 
strani države).

Uvod v knjigo predstavlja neka-
kšen okvir razprave. V njem avtor 
s pomočjo različnih nacionalnih in 

mednarodnih primarnih in sekundar-
nih virov analizira umestitev in razvoj 
družbene kritike v socialističnih dr-
žavah. Kot ugotavlja, so bili družbe-
ni kritiki razumljeni kot »državljani 
posebne vrste« (str. 12), bodisi v pozi-
tivnem bodisi negativnem pomenu. 
Včasih je tem državljanom država 
omogočala več, drugič jim je, ravno 
zato, ker so bili posebne vrste, omo-
gočala manj. Ne glede na obdobje so 
bili ti državljani neke vrste eksotika, 
ki jo je de facto legitimirala tudi dr-
žavna oblast. Morda v tem delu avtor-
ju umanjka malce več kritičnosti, da 
bi – tako beremo v duhu celotnega 
besedila, čeprav tega nikjer ekspli-
citno ne napiše – poudaril, da smo 
(znotraj socialistične kritike, kot jo 
definirata Pollack in Wielgohs, 2004) 
na Slovenskem imeli nekaj med upor-
ništvom in oporečništvom. Prave 
opozicije, kot so jo poznali v drugih 
državah vzhodnega bloka, vsaj v tem 
kontekstu, tako iz duha in črke mo-
nografije, nismo imeli. Ali lahko temu 
pripišemo tudi stanje v današnji po-
litiki? Morda. Sploh, če vemo, da so 
dogodki današnjega dne pogojeni s 
preteklimi dogodki. A to je bolj teza, 
ki ostaja bralcu za njegovo preizpra-
ševanje.

Knjiga vsebuje zelo veliko zanimi-
vih podatkov: Stane Kavčič, človek, ki 
ga je ujela politična zima leta 1971, je 
leta 1964 kot predsednik ideološke 
komisije CK ZKS ukinil revijo Per-
spektive (str. 45); Fakulteta za druž-
bene vede (nekdanja Fakulteta za so-
ciologijo, politologijo in novinarstvo, 
FSPN) in revija Teorija in praksa, ki 
jima danes mnogi (politični mediji in 
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ideološki kritiki) očitajo, da sta (bili) 
»rdeč lemenat« in nosilki »ideje ko-
munizma«, sta bili na 20. seji CK ZKS 
označeni kot »intelektualno zaledje 
liberalcev […], ki ga je bilo treba ‘sani-
rati’« (str. 61); Dušan Pirjevec, zasta-
vonoša tradicije NOB in socialistične 
ureditve, je bil, preden so ga izključili 
iz partije, označen za »intelektualistič-
nega nihilista«, ki je zanikal pomen 
in vlogo ZK(S/J) pri ustvarjanju nove 
družbe (str. 78–81) in še in še. Takih 
podatkov je v knjigi v obilju, z vidika 
razvoja družboslovja in humanistike 
v Sloveniji pa je predvsem pomemb-
na analiza delovanja revije Teorija in 
praksa, ki je, tako avtor, prednjačila 
kot nosilka novih idej, tudi liberalnih, 
ki niso zanihale niti v časih politične 
zmrzali. FSPN je bila, tako Ramšak, 
središče novih idej in pristopov. Sta-
ne Kranjc in Zdenko Roter sta bila 
nosilca kritike takratnega družbe-
nega razvoja, Veljko Rus je kritiziral 
družbenoekonomsko bazo in pre-
dloge nastajajočega samoupravljanja, 
Vladimir Arzenšek je ugotavljal, da 
je za napredek države nujno opol-
nomočenje tehnokracije (namesto 
ideoloških komisij in postulatov). 
Tej skupini se je pridružil tudi France 
 Bučar, ki je na Pravni fakulteti razmi-
šljal preveč holistično in v nasprotju s 
takratnim režimom. Vse te novotarije 
so šle takratnemu režimu na živce in 
pričakovati je bilo, da bo prej ali slej 
prišlo do obračuna z njimi. Partija 
je pravovernost FSPN skušala naj-
prej doseči zlepa, prek pritiskov na 
vodstvo fakultete. A to pritiskom ni 
popustilo. Vladimir Benko, prvobo-
rec, nosilec partizanske spomenice 

in tisti, ki je FSPN dejansko ustvaril 
(oz. jo prelevil iz Visoke šole za poli-
tične vede), se je bil pripravljen leta 
1973 odpovedati dekanovanju, a je 
odstop no izjavo umaknil zaradi priti-
skov študentov in pedagoškega ose-
bja. Ti so namreč vedeli, da v prime-
ru, da Benko odide, na FSPN nikoli 
več ne bo tako, kot je bilo. Vedeli so, 
da se s pritiski lahko uspešno spopa-
de le nekdo, ki ima »veze« na najvišjih 
položajih. Na poskuse pritiskov na fa-
kulteto se ni odzvalo le pedagoško in 
raziskovalno osebje, ampak tudi štu-
dentje, med njimi tudi Bojko Bučar, 
poznejši dekan fakultete, ki je v glasi-
lu Pogledi izrazil bojazen, da se lahko 
pritiski partijskega vodstva odrazijo v 
tem, da bi FSPN nehala biti svobodno 
mislišče (str. 132) intelektualcev in 
postala ponovno partijska šola, če-
mur je konec storil prav Benko. Na-
sploh so bili v svinčenih letih pritiski 
na FSPN veliki, poskusi omejevanja 
delovanja profesorjev pa močni. Par-
tija je posegala po vseh sredstvih in je 
bila pripravljena maksimalno zaostri-
ti konflikt, tudi s tem, da bi odstranila 
Benka, Nika Toša, Zdenka Roterja in 
Franceta Vrega, ki so veljali za neka-
kšne zastavonoše (in ugledne profe-
sorje) kritičnega intelektualizma na 
fakulteti. Zanimiv je podatek, da se 
je proti obračunavanju s profesorji 
FSPN izrekel Vinko Hafner (pozneje 
znan kot tisti, ki je Slobodanu Miloše-
viću žugal s prstom), ki je že v svinče-
nih letih uvidel, da inkvizitorski ukre-
pi zoper FSPN, kakršne je pripravljala 
oblast, ne bodo pripeljali do želenega 
rezultata. Bodimo iskreni – motila ga 
je forma in ne vsebina ukrepov (str. 
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135). Ramšak v široki razpravi še bolj 
natančno analizira položaj FSPN v 
takratni družbi in partijski negativen 
odnos do »otroka, ki se ji je izpridil«, 
zato bralcu priporočam, da si ta raz-
delek prebere zelo natančno, saj se 
bo tako lažje spopadal s stereotipi in 
predsodki o razvoju, mišljenju in de-
lovanju Fakultete za družbene vede.

Drugi del knjige, ki je izjemno in-
triganten, se osredinja na vprašanje 
odnosa med cerkvijo in državo. Gre 
za poskus osvetljevanja procesa pri-
bliževanja odnosa med uradno cerk-
veno in državno strukturo, ki je bila 
– bolj kot z notranjimi dejavniki – po-
gojena z vprašanjem odnosa Svetega 
sedeža do Jugoslavije. Ramšak tukaj 
s kirurško natančnostjo hierarhizira 
odnose med cerkvijo in državo na 
dve ravni: državno in družbeno. Po 
njegovem mnenju je v 60. in 70. letih 
prednjačil predvsem državni odnos. 
Sveti sedež je po detantu z Jugosla-
vijo in pospešenim toplim odnosom 
pod Pavlom VI. vse bolj razumeval 
situacijo v Jugoslaviji in miril uradno 
slovensko cerkveno strukturo, da 
razmere niso tako hude, kot jih je ta 
slikala. K umirjanju odnosov med 
državo in cerkvijo je na Slovenskem 
pripomogla tudi postavitev ljubljan-
skega škofa Pogačnika, ki je skušal 
krmariti med notranje cerkveno Sci-
lo in državno Karibdo. Pogačnik je 
veljal za dobrohotnega človeka, ki ni 
iskal ločitev, ampak skupne točke. 
Prežet je bil z duhom II. Vatikanskega 
koncila in želel njegove dosežke tudi 
udejanjiti. Seveda se je moral spopa-
dati tudi z jastrebi v svojih vrstah, ki 
so mu v določeni meri onemogočali 

vzpostavljanje odnosov z državo. Na 
drugi strani je pomirjene vrste dr-
žave predstavljal religiolog Marko 
Kerševan, ki je veljal za modrega in 
razumnega znanstvenika, daleč proč 
od partijskih okvirov, a sposobne-
ga vnašanja elementov dialoga med 
obema stranema. Tretja oseba, ki je 
bila sposobna udejanjanja družbene-
ga dialoga, je bil mariborski pomožni 
škof Vekoslav Grmič, nosilec teologi-
je osvoboditve na Slovenskem, ki se 
je včasih zdel bližje oblasti kot oblast 
sama. V tem duhu se je cerkvena kriti-
ka udejanjala skozi 60. in 70. leta, pri 
čemer tudi v svinčenih letih država 
na polju odnosov s cerkvijo ni bila ta-
ko zategnjena, kot je postala v 80. le-
tih. Odbojnost med obema stranema, 
ki se je povečala v 80. letih, Ramšak 
pripisuje novi politiki Janeza Pavla II., 
ki se je bolj kot mednarodni politiki 
(ta odnos zaznamuje pontifikat Pavla 
VI.) posvečal družbenemu položaju 
katoliških vernikov v socialističnih dr-
žavah. Na Slovenskem je to pomenilo 
prehod od tihega sodelovanja med 
cerkvijo in državo v javni spopad 
med obema oz. parafrazirajoč Prešer-
na »ne združenja, ločitve zdaj so ča-
si«. To je bil čas 80. let.

Naznanilo nove poti Svetega se-
deža je bilo neimenovanje Vekoslava 
Grmiča za rezidencialnega škofa Ma-
riborsko-lavantinske škofije, pa tudi 
tiha podpora Svetega sedeža tistim 
krogom, ki so si želeli spopad z obla-
stjo in so se zbirali predvsem v Lju-
bljanski nadškofiji na Teološki fakul-
teti. Glavni očitek državi je bil, da ka-
toličane razume kot drugorazredne 
državljane, ki jim ne priznava istih 
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pravic kot nekristjanom. Zanimiv je 
podatek, da sta se o tem popolnoma 
strinjala tako Franc Rode kot Milan 
Kučan, ki sta, vsak s svojega vidika, 
prišla do istega zaključka, da bi mora-
la, kot se je izrazil Kučan, biti partija 
manj manihejska in bolj elastična, ko 
se odpira vprašanje sodelovanja kato-
ličanov v polnopravnem upravljanju 
države (str. 246). 

Pričujoča knjiga je veliko delo, ne 
samo zato, ker kot prvo longitudinal-
no ocenjuje sposobnosti generiranja 
družbene kritike na Slovenskem, am-
pak tudi zato, ker avtor v njej pristo-
pa holistično. Razumevanja družbe 
kritike tako ne reducira zgolj na opo-
rečništvo, kar je lastno slovenski poli-
tiki po osamosvojitvi, ampak jo sku-
ša zaobjeti skozi vse sloje slovenske 
družbe. Pri tem se ne ozira na poli-
tično oportunost, ampak ostaja zvest 
znanstvenoraziskovalnim virom in 
danostim, ki jih ti, danes, ko do njih 
lahko dostopamo, dajejo raziskoval-
cu v roke, s ciljem doseganja karseda 
najširše možne slike. Knjigo velja te-
meljito prebrati, saj omogoča uvid v 
čas, ki je bil poseben. Ne ideološko, 
ampak družbeno. Obenem pa knjiga 
daje uvid v to, da je bil slovenski soci-
alizem drugačen – v svojem bistvu in 
naravi. Ni bil niti apriorno izključujoč 
niti vključujoč, na splošno pa je iskal 
določene presečne točke z drugimi 
svetovnonazorskimi pogledi. Seveda, 
kolikor jih je v svojem ideološkem 
naboju lahko iskal. Morda bi lahko 
dejali, da je bil predvsem … pragmati-
čen. 

Knjiga daje tudi popotnico za 
razumevanje aktualne slovenske 

stvarnosti. In sicer: v času ideološke 
pozicioniranosti slovenskega naro-
da je bil, vsaj tako avtor, dialog med 
različnimi stranmi lažji, kot je danes. 
Morda velja že zato vzeti knjigo v ro-
ke, da se iz nje kaj naučimo in ne de-
lamo napak, ki za napredek sloven-
skega naroda niso ne potrebne in ne 
blagodejne.

Jaša VESELINOVIČ
Vrije Universiteit Amsterdam

Lorenzo Fusaro
Crises and Hegemonic Transitions: 
From Gramsci’s Quaderni to the 
Contemporary World Economy
Brill, Leiden 2019, 
317 strani, 145,00 EUR 
(ISBN 978-90-04-38478-1)

Lorenzo Fusaro se v svoji prvi mo-
nografiji, nadgradnji doktorske nalo-
ge, loteva teoretsko in politično zelo 
aktualne teme. Potem ko se je kar 
nekaj desetletij vprašanju prehodov 
med hegemonijami – kljub občasnim 
panikam o zatonu ZDA – pripisovalo 
predvsem zgodovinski pomen, so v 
zadnjem desetletju odnosi med Kitaj-
sko in ZDA vse bolj v ospredju, v mi-
nulih dveh letih pa tudi na časopisnih 
naslovnicah. A Fusaro se tega loti šele 
v zadnjem delu svoje knjige, ki je v 
prvi vrsti posvečena pozornemu bra-
nju opusa Antonia Gramscija, z orto-
doksnim marksizmom podkrepljeni 
izpeljavi Gramscijevega razumevanja 
mednarodnih odnosov in medna-
rodne politične ekonomije ter razvo-
ju rigorozno gramscijevske teorije 


