
KnjiŽIm poročil;, in ocen .. 

primergospod;, rsko kultumim vpli vom in vez~m m~d Kitajsko in Evropo. med 
Evropo in obema Amerik., m;, ... Puudan!kje~ nn zgodovinske m rn zvoj u kmetij
stva. tako na osnovi obstoj\."Čih prak. .. kol Llpis.lnih toorij. ter na It!hnološki h in 
~rgološki h vidiki h obrnvnnvanih tem. 

Tools and TilIage pomeni t.lko iZl"t'dnu zaklndnico z.1pis.1nehoa in inler
pretirnnega zna nja o kmetijs tvu in o kmd ijskih praksah z vseh reli n. Kot so 
zapisn li uredniki publibcij~: ·V pret~klosli nakopi~enih moJ ms!i ne bi smeli 
i!,"Ilorirati, k..lj šele Lwreči .~ Skoraj petindvajset letnikov n!vi je Toolsand Tiliage 
pomeni za raziskovalce kmt!lijstva na e nem mestu zbranIl p rimerjalno g radivo, 
ki bo morebiti še rabi la v prihodnosti. 

V pri~u~)Či š tevi lki (Vol. VI:4, 1991) revije je šest razprav. Vse so nastale na 
podlagi neposrednih razisk..w in vsebujejo iz~rpno dokumentacijI) ddovnih 
pl"()(XS()V, nntančne opi~ orodij, njihove uporabe in interpretacije dognnn;. 433 

Dr. Wang Xing-Guang (z Odddk.l za zgodov ino Univerze Zhen&rzhou) 
razpravlja o stari h krasnstih poljih na Ki tajskem. 

Dr. Gyu la Wujtilla (iz Budi mpešte) obmvnava KrsiSoc'\sana, v ~1nskrtu p is.:l n 
kmetijski prin)Čnik iz Ll&tk.12(). s toletja z opisi ti pov plugav. 

Dr. VnSo.lnt Shinde (z Odddka Ll arhenlngi~) Rnziskova lncga inš tituta v 
Puneju \' Indiji) objavlja dognanjn n dveh izjemnih kmetijskih orodjih iz Wa lkija 
(mralne nn$C[bine v zahtKlni Imliji), ralu iz kosti , iz 12. nli 13. s to lctjn pn!d nnšim 
štetjem in votll;'m rogu - klinu Ll spuŠČlnjti' ~mcn v zemljo. 

MlI rgl:!ns Schou JIl rl:)l:!nsl:!n (iz dan skcgn Nac ionn ln t'l:)n mu zeja v 
Kopenhagnu) ubmv navn lopOItn iz Blegimla iz dnnske ždezne dobe v njenem 
funkc ijskem knntekstu. 

Dr. Waynl:! Randolph (iz Willinmsbul},ra, ZDA) podobno poroča o sta rem 
ameriškem I .. m .. žu s kmel'ij!! Iknnelt s kunca 17. s tuletja. 

Pmfesor Axel Skcnsberl:) (dr., univ. prof. v pokoju, iz Knpenhngnn) pa na 
podlagi Instncga opazovanjn poroČI in rnzpravlja o izdelovanju in nnčinu mbe 
kamnik sekire, šc vednu sodnbn"'b'<l orod ja pri pužigalniškem poljl;'delstvu nn 
Papui-Nov i Gvineji. 

Tools and Tillab'e na kuncu nbinv l ~l še abcCt"Jni ~znam nv torjev za vse 
izdane zvezke (VoLI-VI, 1 <J6R-J 'J'JI) in tematski indek.. ... 

Inja Smerdel 

CAROL nnd DAN HART, NATURAL BASKETRY, How To Make Wicker, 
Splint. Coi lcd, nnd Twined Baskcts with Rnund Reed, Rattan, Fibers, Rnffia, 
Sea Grnss. Wild and Gnnlen Materinis, C~lIle, Rush, and Wood Splints, 
Watson-Guptill Publicatio ns, N .. w York 1976, 160 s tr., il. 

Kn jižnica Slovcnskegn etnt'lgr.lfskega mu zeja je Inl;'d dmgim OOb'<l tcjša tudi 
za knjigo Natura l Basketry. Av torja Carol in Dnna Hnrla je pri pripravi te knj ige 
vodila želja po predstavitvi in o hranilvi r.lzličnih postopkov izdelova nja ple
tarskih izddk()v, kakr~ne poznajo ameriški Ind ija nci - in prov njim je knjiga v 
celoti posvečena. 
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Z ~dil(llll in bogatimi slikovnim i prilnbr:lmi nnm <:lviorja prik.uu;l!ta š tiri 
O'inovn~ nnčinl! p!..-lImja; njuni nph;j nam pomab"'ju pri izbiri in pripravi male
riab, ki b'<l potrebujemo za izddavo pld,lIoski h iZl.ldk(IV, in nalil dajeju napolke 
Ll pnpr.lYo barv iz naravnih snovi. Zalo la knjih'71 ni narm:njlma le Us tim. ki se 
na phdarstvo že nl!kllliko :.pnznaju, lemvt."Č jc Inhkn vodnik tuJi vs.,kom ur. ki 
'it' prvič Inli pldcn~l košart:', cckaria. nkr., .. nt:b><l lunčk.] .. Ii čeSo, pOllobnega. 

Carol in Dan Hart sta ~ pripraw knjih!! lotil., pn:-Jvsern z lIllldniško-ruko
ddskega uporabnt'bra vidika, 7.,;l lu z dnolnšk%"a Z.Onll!ga kola knj iga nima 
plIo;ebne .. tmkovlle vrcdmll'li. V lem delu namM ni ednv;!e razisk .. we plelar
~Iva. karbi bila zbirna nahIga elml!tlškef,'<l dela, <1 ln p .. k vscbu jez,H')lj - 'iiccr same 
pu ~i zelo pomembne. napolke u pustopku izJdaVt'. Prav ln pa pngo"tu 
manjka v etnoloških z.1pisih o ubrteh, k.1jti pl'\!ma ln :.e zaveda mu, Ja bodo 
š tevilnI! veličine š lt: v puz.,bo pn!Jv<;em z.,to, ker P(lHosIO ni več nikogar, ki bi 
SVtljt:tlbrtni':koznanjl! lahkn prena;',1 nOl ,"Iajk generaci je. Z,lo bi v plihnJnjih 
e tnoloških razi!'kavah nhrti kaz.l lu več p{)z()rnll~ti pt1svditi tudi takšnim 
podrobnejšim z.1pisom n n1kodd-;kih po-;Inpkih, k.1jli ena izmed nalug etn<lln
gije it' ohra nja nje ku !turne Jed i~inl!· tuJi z 07...1Ve':čan jl!lll lj ud i i n ohran~'njem 
ter prena;;,:mjem nei<..1ll!rih znani za prihoJn;e rtlJOVI! - sirer!:e bhkn kaj hilru 
z).;OlIi. J.l btlllHl pod ZI1<llllko lipičnega ..; Ioven ... ke)..,'<l izddk., na trgu kuptwaJi 
tuJi knpije izdt:lklw iz zgoraj nmcnjene knjige. 

AnJI~~' Bahar MlI~ič 

DAMJAN J OVSEC: SLO\lANSI(A AlITOLOClIA. Ljubljana, DUl1llls 1991 . 
5:\8 sir. 

L.1ni je pri zalllžbi Dumus v Ljubljani iz.~ la knjiga Damjana j.OVSGl. 
Sluvanska mit()lugij:l, ki je prvlla::It) ... tllllddllllsitlV<lns"'i mitnlogiji izpt1d peres.., 
dnm.1Ceg<l avturja, 0.1I1\j.1O j.O\'~c It: "ker zn"n po svoji knji!;i () družabnem 
življenju v Ljubljani. čl.lnldh Icr radijskih in tdevizijo.;kih tlddajah nzd,) različnih 
dnnluških tl:!mah. w ndar pa .... 1 v z.ldnjcm časti v njcgovt:m pi s.,nju vse bolj 
pn'vbdovaJ.l vpra~lnja u ... imlxllih. mitologiji in verovanj u Sluwna::v in dnigih 
I!vmpskih in neevropskih namduv. z., to je bi lo ... kuraj pličaknvati, dn bo nekoč 
svoje pOlučl:!vanjl:! ..,tmi l v večjem delu. Zda j je pr\'d nami izredno z.,nimivll in 
v m<'lNičem pr'lt.;lImno s tl\1kovno Jdo teredinstvena knjiga na na~m knjižnem 
trgu . 

Te knjib'l! ni mogoče prikazali na hitro. prvič z.,rndi zelo obsežne vsebine in 
drugiČz.1raJi njt:ne filoznfije. PIHnembna je z.,ratl i obnjt:h'fl. Vsebine knji!,'l!avtor 
očitno namenoma ni kl~til; z.r.1veda joč St!. da piM- prvo knjigo II s lovanski 
mitologiji z., naŠI! bralce, je razgrnil kmatiku v v*j njt:ni ~irini . V njegovem t.ldu 
se p~pletaj(l tri !;Iavne miselne niti. v različnih puglavjih r;lz1ičnn iz rau ne. 
vendar pa se ču ti avtorjeva ždjn, d Ol bi bilc ennkunlernn ubrnne. Tu so: staro 
slovansko verovanje; ubi č..1j i. verovan je in magija :.Invanskih nanKinv; indij-:k.1 
duhovnos t, ezoterika. astrolo~ija in jungova psihiatri~', Ta tnljna svetloba 
osvetljuje vso snov na nov, zelo izviren in tudi izzivalen način . Nt: boji se 
prestopili nkvinw trdno dnk.,z,1nih dejstev, če gr'\;' za utiranje novih smeri 
i nlerprel:lcijl! in z., ~i rjel1je z."IVt:SIi. Možnusti z., razpr.wl;an;t: jeugmmllo in avlor 
se jim očitnu hote ni mara l izu!;niti. Sa nu) laktl je lahkI) sto ril la VSebinski preboj 


