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poudarke posameznih tematskih 
sklopov, je vzrok večine težav, s ka-
terimi se srečuje Slovenija, v eko-
nomski krizi, ki je, ironično, ko je bila 
uradno razglašena recesija, že zajela 
več kot polovico držav EU (Singh v 
 Podmenik, Ivančič, 196). 

Po kratkem uvodnem delu, v 
katerem avtorja Matjaž Klemenčič 
in  Jernej Zupančič predstavita oris 
zgodovinskega razvoja Slovenije, ki 
ga pospremi uvodni tekst urednika 
Franeta Adama, v katerem predstavi 
Slovenijo v kontekstu (post)tranzici-
je, predvsem v kontekstu sistemske 
kompetitivnosti na ravni EU in ugoto-
vitve, da so države osrednje in vzhod-
ne Evrope (t. i. države ECE) dosegle 
pomemben napredek, vendar še ve-
dno »niso postale prodorne, živahne 
družbe, ki temeljijo na kreativnosti, 
svobodomiselnosti in družbeni in 
tehnološki inovativnosti« (33). Še več, 
namesto (gospodarske) odprtosti je 
Slovenija omejila vstop tujim investi-
cijam, gospodarstvo in politika pa sta 
ostala tesno prepletena, zaradi česar 
se Bojan Bugarič in Alenka  Kuhelj 
v svojem prispevku sprašujeta, ali 
sploh še lahko govorimo o prav-
ni državi. Podobno Matevž Tomšič 
ugotavlja strukturne nepravilnosti v 
delovanju političnega in ekonomske-
ga podsistema, kar ima za posledico 
politično destabilizacijo in dekonsoli-
dacijo (politično) strankarskega siste-
ma. Tem pojavom smo bili priča v za-
dnjih nekaj letih. Skladno s tem lahko, 
kot ugotavlja Adam, v Sloveniji govo-
rimo o pojavu državno-birokratskega 
kapitalizma, za katerega sta značilna 
nestimulativno podjetniško okolje in 
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Redko se zgodi, da dobimo v roke 
zbornik, ki »pod eno streho« pokriva 
najširša družboslovna področja, od 
socioloških do politoloških, ekonom-
skih, ekoloških in kulturoloških tem. 
Prav tak, problemsko široko zasta-
vljen, je zbornik z naslovom Sloveni-
ja: Socialna, ekonomska in okoljska 
vprašanja, ki je lani izšel pod uredni-
štvom Franeta Adama, ustanovitelja 
in direktorja IRSA – Inštituta za raz-
vojne in strateške analize iz Ljubljane. 
Zbornik je izšel pri založbi Nova Sci-
ence Publishers iz New Yorka, pri ka-
teri tudi sicer izdajajo dela, s katerimi 
znanstveniki in predavatelji z vsega 
sveta odgovarjajo na različna vpraša-
nja, povezana z globalizacijo in izzivi 
sodobnega sveta. Poudarjamo, da je 
to ena redkih publikacij, s katero lah-
ko pridobi tako domače kot tuje stro-
kovno ali laično oko celost ni vpogled 
v razmere v eni manjših evropskih 
držav ter v izzive, ki ji jih je prinesla 
zadnja dekada in odsevajo politično-
-gospodarske in okoljske ukrepe ter 
njihove posledice. 

Kot bomo videli v nadaljevanju, 
v katerem bomo predstavili glavne 
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ekonomske podrazvitosti, skrite pod 
neučinkovitostjo nadzornih mehaniz-
mov, v svojem prispevku ugotavlja 
Gorazd Kovačič. Za ekonomsko za-
ostajanje sta značilna finančna desta-
bilizacija in staranje prebivalstva. Re-
šitev predlaga avtor v boljšem uprav-
ljanju kapitala in ustvarjanju delovnih 
mest z dodano vrednostjo.

Problematiko na trgu dela s po-
udarkom na disfunkcionalnosti v 
zaposlovanju (visoko) izobraženih 
mladih razdelata Darka Podmenik in 
 Angelca Ivančič. Pravita, da masifi-
kaciji izobraževanja ne sledi logično 
nadaljevanje, ponudba ustreznih de-
lovnih mest, kot bi, zdi se naivno, pri-
čakovali in tudi obratno, mladi izobra-
ženci s svežimi in najvišjimi nazivi ne 
izpolnjujejo zaposlitvenih pogojev, 
ki jih zahtevajo nova delovna mesta. 
Rešitev tega negativnega trenda, ki je 
ena od prednostnih nalog EU, ne bo 
prišla s koncem krize, ugotavljata av-
torici, temveč je potrebno upoštevati 
več dejavnikov na mikro in makro sis-
temski ravni, upoštevajoč dejstvo, da 
so moderne razvite družbe prezasiče-
ne s človeškim kapitalom.

Andreja Trdina se v svojem pri-
spevku ukvarja s spremembo vred-
notnih orientacij v postsocialističnih 
družbah na podlagi etnografske razis-
kave, še posebej egalitarnosti in me-
ritokracije, ki se izkažeta kot povsem 
nekonsistentna diskurza. Tukaj priha-
ja do trka skupnostnega egalitarizma, 
značilnega za agrarne družbe, in so-
dobnega neoliberalnega individualiz-
ma. Ta pojav imenuje »kontradiktorni 
populizem« (Luthar v Trdina, 2017: 
215).

slabo delujoč pravni aparat. Če spo-
mnimo, je že Weber dejal, da je za 
kapitalizem nevarno, da ga pokoplje 
birokracija.

Gorazd Justinek na začetku socio-
-ekonomskega dela predstavi zgodo-
vinski razvoj slovenske ekonomije 
in v pojavu gospodarske krize vidi 
priložnost za streznitev – z name-
nom vzpostavitve stabilnega makro-
ekonomskega sistema, ki bo deloval 
neodvisno od političnih struktur. 
Nadaljuje prvi namestnik računske-
ga sodišča Jorg Kristijan Petrovič, ki 
predstavi problematiko strukturnega 
primankljaja in ukrepe za realizacijo 
znižanja le-tega. 

Franc Mali in Toni Pustovrh ugo-
tavljata, da se Slovenija po petindvaj-
setih letih od osamosvojitve še vedno 
sooča s strukturnimi problemi, zaradi 
katerih znanstveni, ekonomski, poli-
tični in drugi družbeni podsistemi ni-
so uravnoteženi na način in z vpelja-
nimi ustreznimi institucionalnimi me-
hanizmi, ki omogočajo dinamičen in 
inovativen socio-ekonomski napre-
dek. Manjka vzpostavitev različnih in-
termediarnih struktur, ki bi opravljale 
vlogo mediatorja in harmonizatorja 
interesov ter preferenc med različni-
mi podsistemi modernih družb. Inter-
mediarne strukture so v Sloveniji sla-
bo razvite oz. se razvijajo počasi. 

Tudi razmere na področju trga 
dela in politike zaposlovanja kažejo 
anomalije, kot so neplačevanje so-
cialnih prispevkov zaposlenim, izo-
gibanje zaposlitvenim pogodbam, 
podaljševanje delovnega časa, nepla-
čevanje, tudi neupoštevanje nadur-
nega dela, mobing, kar so simptomi 
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še neizkoriščen potencial »zelenega 
preboja« (267). Zgledujemo se lahko 
po Avstriji, ki je z učinkovitimi politi-
kami dosegla, da je petina vseh kme-
tij vključena v organsko kmetovanje, 
ki je uspešno integrirano s potrebami 
trga in kratkimi oskrbnimi verigami.

Zaključujemo s kratko mislijo, da 
pričujoči zbornik prinaša svež pre-
gled socio-ekonomskih, političnih 
in ekoloških dejavnikov, ki so tesno 
povezani z naprednim, dinamičnim, 
inovativnim razvojem sodobnih 
družb in vzpostavljanjem družbe zna-
nja, temelječe na upoštevanju merito-
kratskih, tehnoloških, okoljevarstve-
nih, družbeno inkluzivnih kriterijev, 
ki Sloveniji predstavljajo še velik iz-
ziv.

Jasmina ROŠKAR
Alma Mater Europaea,  
Evropski center, Maribor

Ralph Tench, Dejan Verčič,  
Ansgar Zerfass, Ángeles Moreno, 
Piet Verhoeven 
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How to Develop, Manage and Lead 
Exceptional Communications
Palgrave Macmillan, Cham 2017, 
215 strani, 29,99 $ 
(ISBN 978-3-319-48859-2)

Knjiga petih avtorjev »Communi-
cation Excellence: How to Develop, 
Manage and Lead Exceptional Com-
munications« iz leta 2017 je drago-
ceno gradivo odličnih menedžerjev 
in navdih komunikatorjem. Razi-
skava, ki traja že več kot deset let, je 

Tretji, najkrajši in zadnji del zbor-
nika se ukvarja z okoljskimi vprašanji. 
Z njimi se ukvarja pet avtorjev. Ka-
tja Vintar Mally in Dušan Plut pred-
stavljata (ne)trajnostne regionalne 
razvojne trende v Sloveniji, kjer se 
največje razlike kažejo med socio-
-ekonomsko razvitim osrednjim in 
zahodnim ter »zaostalim« vzhodnim 
delom. Geografska uravnoteženost 
razvojnih ukrepov, upoštevajoč re-
gionalne specifike, je ena ključnih 
razvojnih nalog Slovenije. Nadalje pa 
še znižanje materialnih in energijskih 
tokov, okoljskih pritiskov in soča-
sno povečanje blaginje prebivalstva 
in ekosistemov (233). Pavel Gantar 
predstavi okoljevarstveno politiko 
Slovenije s podatki o uporabi avto-
mobilov, kakovosti zraka, klimatskih 
spremembah, upravljanju z vodnimi 
viri in kvaliteto vode ter upravljanju 
z odpadki, pri čemer lahko razbere-
mo znaten razvoj, vendar se Slovenija 
srečuje tudi z razvojnimi izzivi zaradi 
emisij plinov (ekološki ogljični odtis 
je v zadnjih desetih letih narasel za 
trikrat).

Dane Podmenik in Simon Kerma 
skleneta s pregledom organskega 
kmetijstva in turizma. To področje 
je v Sloveniji še slabo razvito. Večina 
kmetijskih površin je še vedno pred-
met klasične agrikulture, pridelova-
nje domače organske hrane in sa-
mooskrba pa sta minimalni. Vendar 
so med posameznimi regijami velike 
razlike. Organsko (ekološko) kme-
tijstvo je najbolj razvito v kraškem in 
obalnem predelu, ekološki turizem 
pa v Savinjski regiji. Obe področji 
predstavljata za Slovenijo ogromen, 
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oz. zapovedi ter v zadnjem poglavju 
skozi devet paradoksov teh zapovedi. 

V vsakem sklopu avtorji navaja-
jo tudi študije primerov nekaterih 
vodilnih blagovnih znamk ter tako 
ponazarjajo primere odličnosti posa-
mezne zapovedi za to organizacijo. 
Santander, Porsche, Prime Research, 
KPN, Mednarodni odbor Rdečega 
križa, Deutsche Post DHL Group, 
Electrolux, KPMG International in 
Fundación Princesa de Asturias so 
mednarodno priznane blagovne 
znamke, ki so bralcu nedvomno do-
bro znane. Vendar je (kar avtorji tudi 
navajajo v prvi zapovedi) nemogoče 
prenesti povsem enako prakso iz tu-
jega v lastno okolje. Teme so postale 
globalne, a potrebno jih je obravna-
vati na lokalni ravni, da se ne bi izgu-
bilo prvotno poslanstvo organizaci-
je. Vsako lokalno okolje ima namreč 
svojo kulturo in svoje specifičnosti.

V prvem delu knjige je bralcu 
predstavljena prva raven, ki so jo av-
torji identificirali na osnovi zbranih 
podatkov v raziskavah – avtorji jo 
poimenujejo organizacijska raven. 
Navajajo tri zapovedi, ki jih morajo 
odlične organizacije izpolniti. Odlič-
ne organizacije morajo biti povezane 
z okoljem in zainteresiranimi stranmi, 
in sicer morajo biti globalizirane (or-
ganizacije dandanes tekmujejo z vse-
mi drugimi organizacijami in morajo 
biti pozorne ter globalno povezane, 
da bi lahko razumele, kaj se dogaja v 
okolju), medijatizirane (avtorji izpo-
stavljajo trditvi: »Mi živimo v medijih, 
ne z mediji« (str. 20) ter »Zaposleni so 
nova vrsta vratarjev, vendar znotraj 
organizacije« (str. 29)) in premišljene 

zagotovo najmočnejši argument za 
branje te knjige. 

Raziskava Evropski komunika-
cijski monitor (ECM) je največja sve-
tovna študija odnosov z javnostmi in 
strateške komunikacijske prakse. Štu-
dijo organizirata Evropsko združenje 
direktorjev za komuniciranje (EACD) 
in Evropsko združenje za izobraže-
vanje in raziskave na področju od-
nosov z javnostmi (EUPRERA), skozi 
leta pa jo podpirajo različni partnerji 
in sponzorji. Avtorji so začeli z razi-
skavami v letu 2007 in v desetih letih 
obravnavali odgovore več kot 21.000 
komunikacijskih strokovnjakov iz šte-
vilnih evropskih držav (v desetih letih 
ECM-a je pri študiji sodelovalo do 46 
držav). V letu 2014 so razširili projekt 
na države Latinske Amerike in v letu 
2015 na Azijo ter tako vključili v razis-
kavo več kot 80 držav po vsem svetu.

Ne zgolj desetletno empirično 
raziskovanje avtorjev, tudi njihove 
izkušnje iz prakse so neprecenljive. 
Vsi avtorji so namreč profesorji, ki 
predstavljajo vodilne evropske uni-
verze na področju strateškega ko-
municiranja in odnosov z javnostmi. 
Hkrati so aktivni člani nacionalnih in 
mednarodnih strokovnih združenj. 
Avtorji, vsak zase in vsi skupaj, so kot 
priznani raziskovalci in strokovnja-
ki na področju komuniciranja izdali 
številna dela s komunikacijskimi vse-
binami – od strateškega komunicira-
nja, odnosov z javnostmi do merjenja 
učinkovitosti komuniciranja.

Knjiga je razdeljena na tri dele, 
vse tri pa so avtorji povezali v skup-
no zgodbo – zgodbo o odličnosti v 
komunikaciji skozi devet značilnosti 
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izkušen, izobražen in kompetenten), 
povezan (osebno povezan s sodelav-
ci zgoraj, vzporedno in pod njim ter 
hkrati podpora za sodelavce skozi 
mentorstvo, prav tako pa povezan v 
profesionalno mrežo strokovnjakov) 
in dober (osebna trdnost, organizacij-
ska in poklicna etika).

Hipermodernost, značilna za so-
dobne družbe, danes v vse večji meri 
vpliva na naše življenje. Avtorji skozi 
knjigo opisujejo hipermodernost kot 
niz aktivnosti (od turbopotrošnikov, 
fluktuacijske nestabilnosti do hiper-
narcizma), ki ogrožajo dolgoročno 
stabilnost in varnost organizacij. Prav 
zaradi tega avtorji izpostavljajo po-
men strateškega komuniciranja – še 
posebej v očeh direktorjev uprav in 
vrhunskih menedžerjev. In v tem je 
bistvo knjige: bralcu pomaga razume-
ti, kako prispevati k uspešnosti orga-
nizacije v konkurenčnem okolju in 
odličnosti posameznega komunika-
cijskega oddelka ter kakšne so prvine 
odličnega komunikacijskega strokov-
njaka.

Vse premalo je namreč zavedanja, 
da organizacije ne sestavljajo le stroji, 
ampak so sestavljene iz ljudi. In če je 
mogoče »trdi del« organizacije (stroji, 
struktura, strategije) relativno prepro-
sto posnemati, je »mehki del« organi-
zacije (ljudje z njihovimi kulturnimi 
in drugimi lastnosti ter vrednotami) 
praktično nemogoče, navajajo avtor-
ji. Odličnost je tako mogoče doseči 
le z ravnotežjem obeh delov in stra-
teško komuniciranje igra pri razvoju 
»mehkega dela« organizacije bistveno 
vlogo. Avtorji knjigo tako zaključu-
jejo z napotilom, da mora strateško 

oz. reflektivne (organizacije morajo 
biti sposobne opazovati, poslušati in 
se samoocenjevati oz. kot opisujejo 
avtorji: »Komunikacija ni nekaj, kar 
organizacije opravljajo, komunikaci-
ja je to, kar organizacije so« (str. 48)). 
Dejstvo, ki ločuje odlične organizaci-
je od neodličnih, je tudi, da odlične 
organizacije vlagajo več sredstev v 
znanje svojih zaposlenih.

Avtorji v drugem delu knjige opre-
deljujejo pomen odličnih komunika-
cijskih oddelkov znotraj organizacij. 
Ti morajo biti umeščeni v procese vo-
denja in moči (blizu vodstva ter do-
bro povezani z drugimi funkcionalni-
mi oddelki), podatkovljeni (sposobni 
zbirati, analizirati in ustrezno inter-
pretirati podatke oz. po navedbah 
avtorjev: »Strateško komuniciranje je 
v svojem bistvu dejavnost obdelave 
podatkov« (str. 87)) in strategizirani 
(komunikacijske službe vplivajo na 
uspeh organizacije, zato morajo biti 
njihove aktivnosti usklajene s splošni-
mi cilji organizacije; celovita strategija 
in politika komuniciranja komunika-
cijskega oddelka morata biti skladni s 
strategijo organizacije).

V tretjem delu se avtorji dotaknejo 
posameznikov – odličnih komunika-
cijskih strokovnjakov na individualni 
ravni. To je zagotovo del, ki se bralca 
– predvsem komunikatorja – najbolj 
dotakne; vsak posamezni praktik se 
najde v opisu s svojimi osebnostnimi 
lastnostmi. Samo odličen individual-
ni prispevek posameznika namreč 
lahko prispeva k odličnemu oddelku 
in organizacijski učinkovitosti. Tri za-
povedi za odlične komunikatorje se 
glasijo: biti mora moder (pameten, 
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divjakov, in Bronislaw Malinowski 
izda eno najslavnejših antropoloških 
del Argonavti zahodnega Pacifika.

Težko je pretiravati s pomembno-
stjo dela, ki je ustoličilo Malinowske-
ga kot pionirja antropološke metode, 
glavnega predstavnika britanske so-
cialne antropologije in edine etno-
grafije (antropološkega poročila s 
terena), ki v socialno-antropoloških 
učbenikih lahko dobi samostojno po-
glavje. Opis etnografskega fenomena 
kula, obredne medotoške izmenja-
ve nadlahtnih obročev, zapestnic in 
ogrlic iz školjk, polno spremljevalnih 
trgovskih, ženitnih in magijskih vse-
bin, je v antropologiji do dandanes 
idealni tip predstavitve eksotičnega 
»totalnega družbenega dejstva«.  Prva 
ura spoznavanja z antropologijo 
vključuje srečanje z melanezijskimi 
argonavti, s, kot pravi podnaslov, »pri-
povedjo o podjetnosti in dogodivšči-
nah domačinov v arhipelagih mela-
nezijske Nove Gvineje«, ki se – vsem 
nevarnostim dolgotrajne plovbe v ne-
stabilnih kanujih navkljub – podajajo 
na sosed nje otoke s ciljem pridobiti si 
ugled, veljavo, avtoriteto, moč, naklo-
njenost duhov prednikov, zlato runo 
ali tisto, kar pač šteje v družbi, bodisi 
tro  briand ski bodisi naši. 

Že zgodba o samem nastajanju 
antropologa in knjige ima v zgodo-
vini antropoloških teorij mitski sta-
tus. Bronislaw Malinowski, rojen leta 
1884 v Krakovu, se s štipendijo bri-
tanske vlade znajde na avstralskem 
teritoriju, ko izbruhne 1. svetovna voj-
na. Britanski imperij (v vojni z avstro-
-ogrskim) je Malinowskega s poljskim 
državljanstvom štel med t. i. sovražne 

komuniciranje preiti od »mehke« k 
»trdi« disciplini.

Knjiga je nedvomno odličen ka-
žipot tako za direktorje uprav in 
 vrhunski menedžment kot tudi in 
predvsem za komunikacijske stro-
kovnjake. Še posebej za slednje je 
opis, ki ga avtorji navajajo: »Komu-
nikator je sodobna super (wo)man« 
(str. 160), tisti, ki bralca dodatno po-
vede v globino komunikacijske stro-
ke in hkrati poudarja pomen osebno-
sti posameznega komunikatorja, ko 
ta igra široko paleto vlog.

Karmen ŠTERK
Fakulteta za družbene vede, 
Univerza v Ljubljani

Bronislaw Malinowski
Argonavti zahodnega Pacifika
Založba Aristej, Maribor 2017, 
543 strani, 36,00 EUR 
(ISBN 978-961-220-115-9)

Leto 1922 je bilo za Britanski im-
perij v marsičem prelomno. Tisto leto 
je bil imperij večji kot kadarkoli prej 
ali poslej, pokrival je četrtino sveta in 
zajemal enak delež svetovnega pre-
bivalstva. Med letom je izgubil Egipt, 
dobil pa mandat nad upravljanjem 
Palestine, izgubil je tudi dober del 
suverenosti nad Kanado, ko se je ta 
odločila avtomobilski promet speljati 
po desni strani ceste, Howard Carter 
pa odkrije Tutankamonovo grobni-
co in oddajati začne BBC Radio. Tega 
leta umre William H. R. Rivers, cam-
briški antropolog, začetnik terenske-
ga preučevanja načina življenja t. i. 
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misijonarjev, trgovcev in tolmačev, 
neposredna etnografova navzočnost 
in sodelovanje v vseh aspektih življe-
nja omogoča vpogled v slojevite regi-
stre življenja kulture: v normativnega, 
ki za svoj predmet jemlje, kar ljudje 
govorijo; praktičnega, ki se osredoto-
ča na to, kaj ljudje delajo; simbolnega, 
ki se ukvarja s tem, kaj ljudje mislijo. 
Razgrinjanje različnih registrov, od-
krivanje ter pojasnjevanje njihovih 
neujemanj in opisi načinov, kako iz-
najdljivi posamezniki krmarijo med 
temi paradoksi, naj rezultira v pripo-
ved, za katero si po Malinowskem 
vsak antropolog želi, da bi jo bralec 
prepoznal kot zgodbo, ki bi bila lah-
ko tudi njegova lastna. 

– Raba etnografskega sedanjika,  
ki se odmika od etnocentričnega slo-
ga pisanja historičnih rekonstrukcij, 
nizanja okostenelih struktur in remi-
niscenc izročila preteklosti, s katerimi 
se je drugim kulturam tudi narativno 
dodajal prizvok zastarelosti, zaosta-
losti, primitivnosti. Delati in pisati 
terensko delo naj predstavi živo in ži-
večo eksotično kulturo, kot se dogaja 
v danem času in prostoru in ki nam, 
kot pravi v spremni besedi Rajko 
Muršič, »omogoča prestaviti se v svet 
večne magije in pustolovščin«.

Skoraj cinično je, da smo do Ar-
gonavtov zahodnega Pacifika – med 
vsemi pomembnimi prispevki Mali-
nowskega antropološki metodi teren-
skega dela – imeli v slovenskem pre-
vodu na voljo le njegovo Znanstveno 
teorijo kulture (SH, 1995 orig. 1944). 
Delo je vsekakor nereprezentativno 
za njegov opus in docela netipično za 
takratno mainstream antropološko 

tujce, ki jih je bilo treba po zakonu 
internirati v taboriščih pod avstralsko 
suverenostjo. Malinowskemu so veli-
kodušno ponudili alternativo: teren-
sko etnografsko odpravo v Melanezi-
jo. In tako se je Malinowski odločil za 
triletni prostovoljni izgon ter 27. julija 
1915 prispel na Trobriandsko otočje, 
postavil šotor sredi največjega otoka 
Kiriwina in začel svoje opazovanje 
z udeležbo, ki je njemu prineslo sla-
vo, antropologiji pa distinktivno raz-
ličico metode terenskega dela. Do 
takrat je bila socialna antropologija 
že prepoznavna znanost o »neevrop-
skih,« »primitivnih« kulturah, ki pa se 
jih je preučevalo bodisi iz udobnega 
oxfordskega fotelja (E. B. Tylor in t. i. 
»arm-chair anthropology«) ali pa z ve-
rande (cambriška odprava v Toreško 
ožino in t. i. »verandah anthropolo-
gy«). Antropologi pred Malinowskim 
se niso mučili z neposredno izkušnjo 
tujosti in drugačnosti, ki je bila njihov 
predmet, pač pa so z metodo speku-
lativne rekonstrukcije preteklosti in 
na način kratkih obiskov eksotičnih 
krajev različice drugačnosti umeščali 
na nižje ravni evolucijskih vrednost-
nih lestvic. Argonavti zahodnega Pa-
cifika so torej prva monografija, ki je 
nastala po še danes veljavnem meto-
dološkem protokolu, katerega glavne 
značilnosti so:

– Opazovanje z udeležbo v doma-
činskem jeziku, ki omogoča lastno 
izkušnjo opazovane realnosti in kon-
tekstualizirano predstavitev t. i. doma-
činskega zornega kota.

– V primerjavi s prejšnjimi te-
renskimi pristopi, ki so temeljili na 
sekundarnih poročilih popotnikov, 
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naravnih znamenitosti in urejenih 
vrtov jama, gostobesednih prepisov 
urokov in zaklinjanj ipd. Opremljeno 
je s kontekstualizacijami, teoretskimi 
premisleki in vmesnimi delnimi in-
terpretacijami, vse to pa zato, da si po 
prebrani knjigi lažje odgovorimo na 
najdrznejše antropološko vprašanje: 
zakaj ljudje počnejo, kar pač počnejo, 
katere so človekove najbolj temeljne 
strasti in motivi, zakaj torej stvari so, 
kakršne pač so. 

Argonavti zahodnega Pacifika 
v slovenskem prevodu prihajajo 
oprem ljeni z izvornim predgovorom 
sira Jamesa Frazerja, očaka evolucio-
nistične antropologije, katerega Zlata 
veja, voluminozna teorija magije, je 
bila tudi razlog, da se je Malinowski 
po začetnem študiju matematike in 
fizike na Jagelonski univerzi začel 
zanimati za antropologijo. Dvaindvaj-
setim poglavjem so dodani seznam 
ilustracij ter lektorska in uredniška 
pojasnila, brez katerih bi težko plu-
li v brezpotju uporabljenih doma-
činskih izrazov, uporabljenih v npr. 
trobriandski magiji ob izdelavi ka-
nujev. Pojasnjene so tudi rešitve ob 
marsikateri zagati, ki spremlja sto let 
staro in takrat povsem legitimno te-
matiziranje t. i. primitivnih, divjih ras. 
Soočene s sodobnim antropološkim 
besednjakom, začinjenim s politično 
korektnostjo, so prevajalke raje žrtvo-
vale korektnost in ohranile duh časa 
knjige, antropološke teorije in trobri-
andskih domačinov, kar je po našem 
mnenju bolj smiselno. 

Z dolgo pričakovanim slovenskim 
prevodom te antropološke mojstro-
vine se lahko morda upravičeno 

teorijo kulture, saj je s svojimi socio-
-biološkimi nastavki (kulturo kot 
sistem obravnava kot odgovor na 
sistem t. i. bioloških potreb človeka) 
resno nasprotovala teorijam bodisi 
psihologizma bodisi kulturnega de-
terminizma, ki so bila čvrsto v sedlu 
tako v evropski kot v ameriški social-
ni in kulturni antropologiji. Argonav-
ti so samo najbolj znana od vseh t. i. 
»trobriandskih monografij.« V delu 
Sex and Repression in Savage Society 
Malinowski preverja, kako se Freudo-
va hipoteza o univerzalnosti Ojdipo-
vega kompleksa obnese na primeru 
matrilinearne trobriandske družbe. 
Knjiga The Sexual Life of Savages in 
North-Western Melanesia je prikaz, 
kot pravi podnaslov, dvorjenja, skle-
panja zakonskih zvez in družinskega 
življenja Trobriandcev. Zadnje delo, 
Coral gardens and their magic, pa se 
ukvarja s trobriandskimi načini obde-
lovanja zemlje in s tem povezanimi 
šegami, navadami in magijskimi obre-
di. S tem opusom Malinowskega na 
skupno 1600 straneh so trobriandski 
otočani (vseh skupaj je komaj kaj več 
kot 10.000) postali in ostali najbolj 
intenzivno proučevano ljudstvo v an-
tropološki literaturi. 

V Argonavtih zahodnega Pacifika 
izvemo vse o politični, ekonomski, 
magijski in moralni moči kule, ki pre-
žema vse vidike življenja domačinov 
Trobriandskega otočja in ga poveže 
v obroč totalnih izmenjav, prestacij 
– pogodbenih dajatev in storitev. Be-
sedilo je polno silno podrobnih opi-
sov sestavnih delov kanuja, principov 
plovbe, navigacije in tehnik jadranja, 
slikovitih prikazov lokalne pokrajine, 



TEORIJA IN PRAKSA let. 55, 2/2018

490

»Ribištvo in pomorstvo« in jo postavi-
li na častno mesto med antropološke 
vsebine.

nadejamo, da bodo Argonavte za-
hodnega Pacifika v Mestni knjižnici 
Ljubljana končno umaknili s police 


