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zbrani material morda osvetlile v novi lu~i. Prav tako bi si radovedni bralec verjetno 
`elel nekoliko ve~ informacij o Furlanih in njihovem jeziku, o ~emer nam do sedaj 
napisano gradivo nudi le drobce. Verjetno predvsem zato, ker so Furlani nekak{na 
siva lisa, nikdar popolno integrirani v eno ali drugo nacionalno skupnost, prav 
zato pa podrobno ne zanimajo ne slovenskih ne italijanskih raziskovalcev oziroma 
finan~nih mehanizmov obeh dr`av. Vsekakor je knjiga Marjete Pisk kakovosten 
prispevek na podro~ju prepletenosti glasbenega ustvarjanja in nacionalizacije 
dru`be, ki bi morala pritegniti pozornost {irokega ob~instva in ne le zgolj tistih, ki 
bi radi izvedeli nekaj ve~ o prebivalcih Gori{kih brd v preteklosti.

Da{a Li~en

Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do cveta: tradicionalno 
znanje o rastlinskem svetu na Slovenskem. Ljubljana: �samozal.� V. Mlakar, 
2015, 495 str.

Vlasta Mlakar se ̀ e ve~ desetletij ukvarja z raziskovanjem ohranjanja naravne 
in kulturne dedi{~ine na podro~ju rastlinstva, pri tem pa daje poseben poudarek 
na ljudsko izro~ilo in prakse, ki so povezane z njim. Po {tudiju etnologije, 
kulturne antropologije in geografije je precej hitro na{la svojo poklicno »ni{o« v 
etnobotaniki, ki se ji z vsem srcem posve~a tudi v pri~ujo~i knjigi, ki predstavlja 
konglomerat izsledkov terenskega dela, ustnega izro~ila in pisnih virov iz razli~nih 
koncev Slovenije. 

V prvem poglavju knjige z naslovom Gozd – vir hrane, zakladnica lesa 
in (ne)varno zavetje se Mlakarjeva pomudi pri gozdu in razdela med drugim 
tudi tradicionalne vidike rabe dreves, ki jih analizira a pomo~jo slovenskega 
bajeslovnega izro~ila. Drevo nam predstavi na treh ravneh, ki so pomembne za 
vsakdanje `ivljenje ljudi: korenine, ki nam omogo~ajo prizemljitev in kraljujejo 
v podzemlju, deblo, ki omogo~a povezavo med nebom in zemljo ter nam daje 
oporo in notranji center, in veje, ki segajo v nebo in nakazujejo prehajanje iz 
vidnega v nevidno, iz materialnega v duhovno. Na{i predniki so verjeli, da je 
drevo hrbtenica, po kateri se povzpenjajo duhovi, zato so drevesom pripisovali 
zdravilne in obrambne lastnosti, saj so verjeli, da se du{a po smrti preseli v drevo, 
ki jih po posvetitvi varuje pred nesre~o. V~asih je tako vsaka doma~ija imela svoje 
posve~eno drevo. Mesta v gozdu, kjer so opravljali ~a{~enja, so poimenovali gaji – 
na{i predniki so s pomo~jo prena{anja izro~ila v naslednje generacije vsaki~ znova 
obiskovali in ~astili »posebna« drevesa vse do razmaha kr{~anstva, ki je prekinilo 
s starimi oblikami verovanja. 

Med najpomembnej{imi drevesi, ki zavzemajo posebno mesto v starodavnem 
~a{~enju starovercev, navaja zlasti brezo, bukev, hrast, smreko, macesen, bor in lipo. 
Breza je bila nepogre{ljiva v starodavnih obredih, ki so zagotavljali rodovitnost in 
vklju~evali za{~ito pred strelo in zlimi duhovi . Tudi bukev je veljala za sveto drevo, 



306

Knji`na poro~ila in ocene

ki varuje pred nevihto in strelo. Mnogi so verjeli, da v kro{njah bukve prebivajo 
nadnaravna bitja, ki so povezana z vremenskimi nev{e~nostmi. Na Koro{kem so 
bukev povezovali tudi z `enitnimi obi~aji – dekletu naj bi priskrbela `enina, ~e 
se z glavo zaletava vanjo. Hrast je po vsej Evropi predstavljal sredi{~e poganskega 
~a{~enja, slovanska ljudstva so verjela, da se v njegovi kro{nji nahaja bog groma in 
nevihte Perun ali Gromovnik. @elode so staroverci zatikali za okna in vrata svojega 
doma ali pa jih nosili pri sebi za osebno za{~ito in pove~anje plodnosti. Smreka je 
bila po drugi strani ~a{~ena kot drevo, ki zaradi svoje zimzelene narave ohranja 
vero v ve~no ̀ ivljenje ter zagotavlja blaginjo in rodovitnost. Prav zato ima {e vedno 
podobno vlogo tudi v bo`i~nem ~asu, ~eprav se je navada okra{evanja smreke 
pojavila {ele pred dobrim stoletjem. Ohranil se je tudi obi~aj postavljanja mlajev, 
ki simbolizirajo zdravje in blaginjo va{ke skupnosti in dru`ine. Macesen je veljal 
za drevo, ki prina{a sre~o mlademu rodu in varuje dom pred ognjem oz. nevihto, 
zato so ga uporabili zlasti v obredih, povezanih s poletnim Son~evim obratom in 
v ~asu kresne no~i. Tudi bor je bil v slovenski magi~ni praksi nadvse uporaben 
– iglice, les in stor`i (slednjim so pripisovali {e posebej izrazito magi~no mo~) so 
se po navadi uporabljali za kadila kot za{~ita pred zlimi silami, na [tajerskem in 
Koro{kem pa so uporabljali zakurjen borov les tudi za pove~anje rodovitnosti polj 
in ̀ ivljenjske energije. Za lipo lahko Slovenci re~emo, da je pravi nacionalni simbol 
– v na{i mitologiji nastopa kot drevo zmage, zdravja, rodovitnosti, dru`abnosti 
in svetosti. S pomo~je lipe je Martin Krpan premagal Brdavsa, znana pa je tudi 
iz legende o kralju Matja`u. Ljudske pesmi o kralju Matja`u namre~ razkrijejo, 
da kralj Matja` pooseblja slovenski narod, ki spi – lipa, ki bo s svojim opojnim 
vonjem zbudila osvoboditelja, pa predstavlja duh slovenstva. Pravljice in legende 
tako odra`ajo globoko zakopane `elje, strahove in mo~i naroda, ki so bili neko~ 
veliko bolj neposredno povezani z zaznavanjem in ob~utenjem gozda in dreves. 

V nadaljevanju knjige se Mlakarjeva osredoto~i na divje oz. samorasle, 
kulturne in vrtne rastline ter analizira njihovo uporabo v ljudski kulinariki, 
medicini in drugih vidikih vsakdanjega ̀ ivljenja. Dotakne se tudi rastlin za pripravo 
alkoholnih napitkov (vinska trta, hmelj, sadje za `ganjekuho itd.) in po`ivil, kot 
so tobak, kava in ~aj. V kontekstu slednjega navaja zlasti ugotovitve iz Slovarja 
naravnega zdravilstva, ki je iz{el davnega leta 1926 in v katerem je F. Megister 
predstavil vrsto zeli{~ in ~ajev ter podal napotke za njihovo pripravo: »… Ako 
kuha{ ~aj iz korenin, pusti jih dolgo vreti. Odstaviv{i posodo od ognji{~a, jo pokrij: 
teko~ina naj se najprej ohladi, potem jo {ele precedi. Drevesno skorjo in razne 
pra{ke je treba istotako precej dolgo kuhati. Jagode zme~kaj, preden jih kuha{. 
Pelina ne kani ve~ nego 5 kapljic v skodelico, ker bi sicer bilo pregrenko. ^aja 
ne me{aj z mlekom, ker se ne spojita dobro. Dovoljeno je ~aju pridati sladkorja, 
istotako medu. ̂ aj najbolje kuha{ v emajlirani posodi, ki je ̀ e povsod udoma~ena« 
(str. 268).

V poglavju z naslovom Ljudska medicina in znanje o rastlinstvu se 
avtorica pri pisanju med drugim poslu`uje tudi ljudskih zagovorov, s katerimi 
so zdravilci, vra~i, preprosti kmetje in va{~ani odganjali dolo~ene bolezni (kot 
je npr. koro{ki zagovor zoper zgago: »Be`i, be`i zgaga, rit se vaga!«), ter omenja 
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zanimiva ~arovni{ka dejanja, kot so se`iganje in kajenje zeli{~, s katerimi so 
okajevali obolele dele telesa, polaganje ali prestavljanje predmetov, od{tevanje 
urokov, pljuvanje, dotikanje, umivanje ali vle~enje bolnika skozi naravno ali 
umetno odprtino itd.: »V ljudski medicini je prehod bolnega skozi ~arovni krog, 
ki simbolizira maternico, magi~no dejanje 'skoz potegniti' pa simbolizira ponovno 
rojstvo in s tem ozdravitev … Z zdravilno magijo so neko~ zdravili zlasti bole~ine 
v kri`u in prsih, skozi ~arovni krog so potegnili otroke, ki so se rodili ritensko, 
s pretikanjem skozi okrogle odprtine pa so odganjali tudi zle duhove in zdravili 
uro~ene otroke. ^e je bil uro~en de~ek, so ga potegnili skozi mlad razklan hrast, 
deklico pa so povlekli skozi razcepljeno deblo ~e{nje« (str. 280–281).

Ljudsko zdravilstvo je v osnovi temeljilo na prepri~anju, da rastline, katerih 
deli spominjajo na dolo~ene ~love{ke organe, te tudi zdravijo (od tod tudi imena, 
kot so plju~nik, jetrnik itd.). Vlasta Mlakar se v tem poglavju podrobneje dotakne 
tudi ljudskomedicinskih rokopisov, kot sta Kolomonov `egen in Duhovna bramba, 
ki sta v 18. stoletju vsebovala napotke za uporabo nekaterih rastlin in obenem 
tudi ~arodejna besedila, saj so ljudje verjeli, da »~loveku bolezen prinesejo razni 
uroki, coprnice, môra in hudi pogledi« (str. 292). @al je z uveljavitvijo medicine 
in farmacije v 19. stoletju preprosto ljudsko znanje o magijskih in zdravilskih 
u~inkih rastlin po~asi tonilo v pozabo, ~eprav zadnja desetletja znova dobiva na 
pomenu.

V drugi polovici knjige se Mlakarjeva posveti zdravilnim in strupenim 
rastlinam ter njihovi uporabi za nego telesa in doma. Najbolj zanimivi odlomki se 
po mojem mnenju nahajajo na koncu knjige – o {egah in navadah uporabe rastlin 
v obredih {tirih letnih ~asov spregovori avtorica v poglavju z naslovom Vloga rastlin 
od pomladi do zime – od rojstva do smrti … Tako izvemo, kak{en pomen so na{i 
predniki pripisovali rastlinam v ~asu praznikov in kako so se naravni procesi odra`ali 
v njihovem vsakdanu. V jesenskem obredu je imela veliko vlogo orlova praprot, ki 
je po ljudskem verovanju omogo~ala posve~encem vstop v nevidne svetove: »Dan 
pred obredom so `ene in dekleta nabrale praprot v bli`nji okolici in jo namo~ile v 
bistri izvirski vodi. Pred obredom so si `enske-sve~enice privezale praprot, ki naj 
bi jih {~itila pred besi in uroki, okoli pasu. Med obredom darovanja v zahvalo za 
rodovitnost, ki ga je vodil mo{ki (Bo`eglav), so si `enske snele pas iz praproti in ga 
polo`ile na obredni kamen, po koncu obreda pa so si praprot znova pripele okoli 
pasu. Naslednji ve~er so dekleta raznosila praprot med dru`ine po vasi, da so jo 
polo`ili na doma~e ognji{~e. Tako posve~ena praprot je ljudi varovala pred nesre~ami, 
boleznimi, naravnimi ujmami in lakoto, pa tudi pred vsemi zlimi silami« (str. 433). 
Praprot se je v obredih starovercev pojavljala v vseh letnih ~asih, zlasti pa v jesenskih 
in poletnih obredih – ljudska vra`a pravi, da ~e se na kresno no~ seme praproti znajde 
v na{em ~evlju, lahko razumemo govorico ̀ ivali. Tako {e vedno ponekod po Sloveniji 
obstaja prepri~anje, da si lahko s pomo~jo praproti okrepimo zdravje, odvrnemo zle 
uroke in obudimo okultne sposobnosti. V bo`i~no-novoletnem ~asu pa so staroselci 
krasili svoje domove z zimzelenim rastlinjem, podobno kot jih {e zdaj krasimo z 
adventnimi ven~ki: »Na Primorskem so dom krasili z olj~nimi in lovorjevimi vejami, 
drugod zlasti s smre~jem in br{ljanom, med zimzelenimi rastlinami pa so uporabljali 
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tudi belo omelo, bodiko, pu{pan, zimzelen in druge« (str. 437). V novoletnem ~asu so 
si na{i predniki s pomo~jo rastlin tudi prerokovali, med drugim jih je najbolj zanimal 
odgovor na `ivljenjska vpra{anja o rojstvu, poroki, smrti, selitvi ter zlasti o letini, ki 
je bila neposredno povezana z vremenom: »V zvezi z obilno letino je bilo pomembno 
zlasti vreme, ki so ga skoraj povsod na Slovenskem prerokovali iz ~ebule. ^ebulo so 
narezali na dvanajst kosov, za vsak mesec v letu po enega, in jih posolili. Tisti kosi 
oz. meseci, na katerih se je sol stopila in so postali vla`ni, naj bi bili v prihodnjem 
letu de`evni, ostali pa suhi. Iz nasoljenih kosov ~ebule so sklepali tudi o smrti; tisti 
~lan dru`ine, na ~igar kosu ~ebule se je sol raztopila, naj bi kmalu umrl. Ponekod so 
vede`evali tudi s pomo~jo ~e{nje; ~e{njeve vejice so na god sv. Barbare (4. december) 
vtaknili v posodice z vodo, za vsakega dru`inskega ~lana po eno, in ~igar vejica do 
bo`i~a ni ozelenela, ta naj bi prvi umrl« (str. 439–440).

Lahko bi rekli, da knjiga Rastlina je sveta, od korenin do cveta ne predstavlja 
nekega prese`ka v literarnem smislu, a vendarle nam po drugi strani ponuja vpogled 
v ustno in pisno izro~ilo na{ih prednikov, ki so ̀ iveli v neposrednem stiku z naravo. 
Prav zato je raziskovanje, ki ga je opravila Vlasta Mlakar, nadvse dragoceno za na{o 
naravno in kulturno dedi{~ino, saj izpri~uje zgodbo o odnosih med ~lovekom in 
rastlino. Rastline skozi zgodovino niso slu`ile ~loveku le za hranjenje, obla~enje in 
zdravljenje, temve~ kot vir inspiracije, s katero je razvijal domi{ljijo, ohranjal vero 
v mater naravo, osnoval kulte in obrede ter v stiku z ostalimi somi{ljeniki ustvarjal 
duhovnost in kulturo, ki ravno po zaslugi skrbnih etnologov in antropologov ne 
bo utonila v pozabo. Etnobiologe lahko v Sloveniji pre{tejemo na prste ene roke, 
{e bolj redki pa so tisti, ki se trudijo prenesti sporo~ilo starovercev v dana{nji ~as. 
Vlasta Mlakar je zagotovo ena izmed njih, zato si njena knjiga zaslu`i {e posebej 
pozorno branje in javno razpravo. 

Mi{a Gams 

Daniel Miller: Potro{nja in njene posledice. Ljubljana: Studia humanitatis, 
2017, 261 str.

Omeniti velja, da je Potro{nja in njene posledice nadaljevanje Millerjevega 
dela Materialna kultura, ki je prav tako iz{lo pri zalo`bi Studia humanitatis 
(recenzija je bila objavljena v lanskem Etnologu). Tako kot Materialna kultura 
povzema avtorjeva dotedanja raziskovanja materialne kulture, Potro{nja in njene 
posledice povzema njegovo raziskovanje potro{nje. Vendar je po Millerjevih 
besedah druga knjiga v primerjavi s prvo bolj opredeljena. Pri motrenju potro{nje, 
politi~ne ekonomije, okoljske vzdr`nosti se seveda ni mogo~e izogniti politiki in 
pragmati~nim politi~nim odlo~itvam oziroma stali{~em. Miller brez ovinkarjenja 
pove, da si prizadeva za tako razli~ico socialne demokracije, v kateri bi bilo stro`je 
regulirano kapitalisti~no trgovanje, vsebovalo bi enakopraven in humanisti~en 
sistem socialnega varstva in eti~no skrb za planet ter trajnostno okolje. Namesto 


