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KNJI@NA PORO^ILA IN OCENE
BOOK REVIEWS

Tita Porenta: Veliki ljudje slovenskega ~ebelarstva = The great people 
of Slovenian beekeeping. Brdo pri Lukovici: ^ebelarska zveza Slovenije; 
Radovljica: Muzeji radovlji{ke ob~ine – ^ebelarski muzej, 2018, 182 str.

Tita Porenta je na pobudo ^ebelarske zveze Slovenije in pod okriljem 
Muzejev radovlji{ke ob~ine, v okviru katerih danes deluje ^ebelarski muzej, 
napisala dvojezi~no ~ebelarsko biografsko enciklopedijo Veliki ljudje slovenskega 
~ebelarstva, v kateri obravnava `ivljenja in delo 55 slovenskih ~ebelarjev in 
ene ~ebelarke, ki so postavili temelje slovenskemu ~ebelarstvu in ga s svojim 
vsestranskim delovanjem povzdignili v prepoznavno slovensko ~ebelarsko kulturo 
doma in v svetu. 

Osnova za izbor strokovnjakov na podro~ju slovenskega ~ebelarstva je bil 
seznam oseb, ki ga je leta 2008 sestavil prof. Janez Gregori in je objavljen v 
^ebelarskem terminolo{kem slovarju. Ta izbor je uredni{ki odbor prilagodil in 
dopolnil v skladu s sprejetimi osnovnimi merili, in sicer: izbrana oseba je: 1. `e 
pokojna; 2. bila je slovenske ali tuje narodnosti, lahko je delovala na Slovenskem 
ali v tujini, vendar je njeno delo izjemnega pomena za slovensko ~ebelarstvo; 3. 
dosegla je ustrezno strokovno izobrazbo na podro~ju ~ebelarstva; 4. opravljala 
je vidnej{o organizacijsko (predsednik, ~lan upravnih odborov) ali strokovno 
delo (urednik osrednjih ~ebelarskih revij) v vsaj enem od osrednjih slovenskih 
~ebelarskih zdru`enj; 5. prejela je ve~ strokovnih nagrad za svoje delo na 
~ebelarskem podro~ju doma in v tujini; 6. izkazala je izjemen strokovni prispevek 
k razvoju slovenskega ~ebelarstva (inovatorstvo, podjetnost, uporaba ~ebeljih 
pridelkov, objavljanje rezultatov svojega dela); 7. je svetovno prepoznavna; 8. 
imela je velik pomen za splo{en kulturni razvoj slovenskega naroda (duhovni, 
izobra`evalni), v katerem imata najvi{je mesto slovenska narodna zavest in 
ohranjanje slovenskega ~ebelarskega strokovnega jezika.

Slovenski ~ebelarski strokovnjaki so delovali v razli~nih zgodovinskih 
okoli{~inah, zato vsa merila ne morejo veljati za vse, vendar pa nekateri izkazujejo 
svojo odli~nost na ve~ podro~jih in so zato predstavljeni bolj ob{irno. Knjiga je 
urejena kronolo{ko: od prvih poro~evalcev o ~ebelah in ~ebelarstvu na Slovenskem 
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v 17. stoletju, kot sta bila npr. Janez Vajkard Valvasor in Janez Adam Geiger – 
pater Hipolit, ki sta napisala prva slovenska strokovna spisa o ~ebelarstvu, prek 
prve in druge t. i. zlate dobe ~ebelarstva od sredine 18. stoletja do prve svetovne 
vojne, s ~ebelarji kot Peter Pavel Glavar, Janez Anton Scopoli, Matej Furlan, 
Anton Jan{a, Janez Goli~nik, Jurij Jonke, Peter Dajnko ter Izidor pl. Pagliaruzzi, 
Jo`ef Jeri~, Luka Porenta, Janez Sumper, Fran Levstik, Emil Ro`i~, Filip Ter~, 
Mihael Ambro`i~, Janez Modic, Peter Pavlin, Jakob Virjent, Franjo Jegli~, Jernej 
^erne, Gustav Pirc, Janko Vodopivec, Josip Veberi~, Josip Wester, Ivan Juran~i~, 
Fran Serafinski Lakmayer, Fran~i{ek Rojina, Francis Jager in Walter Schmid. 
Slovensko ~ebelarstvo med svetovnima vojnama (1918–1945) je zaznamovalo 
delo Martina Humeka, Antona @nider{i~a, Henrika Peternela, Avgusta Bukovca, 
Donata Juga, Davorina Berani~a, Janeza Strgarja, Slavka Rai~a, Petra Mo~nika, 
Julija Mayerja, Franca Kirarja, Vlada Rojca in Staneta Miheli~a. V zadnjem 
poglavju so obravnavani ~ebelarji po drugi svetovni vojni: France Guna, Martin 
Mencej, Edvard Senega~nik, Jo`e Rihar, Ivan Graj{, Valentin Benedi~i~, Ludvik 
Klun, Janko Pislak, Jo`ef Starc, Janez Poklukar in edina `enska, predstavljena v 
knjigi, Jasna Kralj.

^ebelarji so v posamezna obdobja razvr{~eni po vrstnem redu rojstnih letnic 
oz. glede na to, v katerem obdobju je nastalo njihovo najpomembnej{e delo. 
Vsako geslo vsebuje osnovne osebne podatke, kratek `ivljenjepis, pomembna dela 
na podro~ju ~ebelarstva ter na~ine ohranjanja njihovega spomina. Nekateri so 
navedeni ve~krat tudi v drugih geslih ali v spremnih besedilih, zato je ob njih 
informacija, na kateri strani o posamezni osebi lahko preberete ve~. Pomembna 
tiskana dela, literatura in pojasnila so navedeni v opombah, drugi viri in literatura 
pa v seznamu na koncu knjige. Kjer je bilo mogo~e, geslo dopolnjuje portretna 
fotografija, sicer jo nadome{~a naslovnica avtorjeve najpomembnej{e knjige. 
Besedilo je v celoti prevedeno v angle{~ino, da je dosegljivo tudi neslovenskim 
bralcem.

V vsakem od v knjigi predstavljenih obdobij so ~ebelarji morali delovati 
v druga~nih zgodovinskih okoli{~inah, ki so botrovale temu, da ~ebelarstvo 
imenujemo poezija kmetijstva. Iz Slovenije izvira tudi kranjska ~ebela (Apis 
mellifica carnica), druga najbolj raz{irjena vrsta medonosne ~ebele na svetu. 
Doslej najzgodnej{i slovenski zapis na temo ~ebele je zapisan v Trubarjevem 
prevodu Svetega pisma 1557. Dokaj nevtralne zapise o ~ebelah najdemo v slovarju 
Dalmatinovega prevoda Svetega pisma leta 1584. Za zgodovino slovenskega 
~ebelarstva je Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689 prispeval 
zapis kranjske besede ~ebela kot Zhebela, opise ~ebelnjaka, ~ebelarjenja z roji, 
trgovanja z medom in uporabe medu na Kranjskem. Poro~al je o velikem izva`anju 
medu in njegovi nizki ceni na Kranjskem ter uporabi za kuhanje priljubljene 
medice. Na grafiki gra{~ine Ig je bil prvi~ upodobljen ~ebelnjak. Podoba ~ebele in 
panja je bila uporabljena kot prispodoba tudi v grbu prve slovenske znanstvene 
akademije Academia operosorum Labacensium leta 1693, ki je z geslom »Nam in 
drugim« kazala na namen akademije, namre~ po zgledu ~ebel zbirati dognanja 
svojih ~lanov sebi in drugim v prid. Tudi njeni ~lani, imenovani apes (~ebele), so 
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v svojih emblemih uporabili ~ebelo. Kapucin Janez Adam Geiger – pater Hipolit 
je v letih 1711–1712 napisal do zdaj najobse`nej{i rokopisni slovar (trojezi~ni 
latinsko-nem{ko-slovenski in nem{ko-slovensko-latinski), v katerem se najdejo 
prve slovensko pisane vrstice o ~ebelah v geslu kun{t (umetnost), med delati. V 
njem opi{e ~ebelji roj z matico ali kraljico in ogrebanje rojev ter pove, da ~ebele 
delajo {esterokotne celice, iz katerih se cedi med in se s kuhanjem pridobi vosek. 
To delo velja za najstarej{i v slovenskem jeziku napisan strokovni ~lanek (geslo) 
o ~ebelarstvu. Rokopis njegovega celotnega dela hrani Narodna in univerzitetna 
knji`nica v Ljubljani. Na vrhu poslopja ene od dana{njih srednje{olskih stavb na 
Vegovi ulici v Ljubljani iz leta 1874 pa {e danes simboli~no spodbuja mladino 
~ebelni panj Kranjske hranilnice k zbiranju in marljivosti.

^ebelarstvo je v avstrijski monarhiji, kamor so v 18. stoletju spadale tudi 
slovenske de`ele, veljalo za zelo pomembno gospodarsko panogo. V 70. letih sta 
bila izdana ~ebelarska patenta za Spodnjo Avstrijo in Moravsko ter za ^e{ko, 
ki sta delno veljala tudi za slovenske de`ele. [irjenje in napredek ~ebelarstva 
je cesarica Marija Terezija spodbujala z ustanavljanjem kmetijskih dru`b in 
~ebelarskih {ol. Za pospe{evanje ~ebelarstva na celotnem obmo~ju monarhije 
je dunajska Ni`jeavstrijska ekonomska dru`ba leta 1768 pripravila Predlog za 
izbolj{anje ~ebelarstva v cesarsko-kraljevih dednih de`elah in nem{ko pisana 
navodila, ki pa so bila za ve~inoma nepismene in slovensko govore~e kmete 
brezpredmetna. Sredi 18. stoletja je bilo ~ebelarstvo na Slovenskem najbolj razvito 
na Koro{kem in v severno-zahodnem delu Kranjske (dana{nja Gorenjska). Med 
so uporabljali kot zdravilo, za sladkanje in izdelavo medice, ki so jo prodajali 
po gostilnah in to~ilnicah. Medeno pecivo je bilo bolj poznano v okolici [kofje 
Loke in Sel{ke doline. V sredini 18. stoletja so se na ~elnicah panjev kranji~ev 
pojavile zlasti na Gorenjskem poslikane panjske kon~nice. Najstarej{a do zdaj 
znana poslikana panjska kon~nica je datirana z letnico 1758 in jo hrani ̂ ebelarski 
muzej v Radovljici. Za~etki dru{tvenega organiziranja ~ebelarjev so prav tako na 
Gorenjskem. Prvo slovensko ~ebelarsko zdru`enje je bila ^ebelarska bratov{~ina 
(Binnen bruderschaft, Binnnenwarthbruderschaft), ustanovljena 14. aprila 1781 
v Rodinah. ^ebelarsko znanje na Slovenskem so v tistem obdobju s prakti~nim 
delom in ~ebelarskimi spisi izkazovali izku{eni doma~i ~ebelarji tistega ~asa (Peter 
Pavel Glavar, Janez Anton Scopoli, Matej Furlan, Anton Jan{a, Janez Goli~nik, 
Jurij Jonke in Peter Dajnko).

@al preprosti ~ebelarji 18. stoletja od na{ih najbolj izobra`enih ~ebelarjev 
niso imeli kaj dosti koristi. Pot do tedanjega kmeta sta na{la le duhovnika Peter 
Pavel Glavar (po njem se imenuje nagrada za posebne zasluge in po`rtvovalno 
delo na podro~ju ~ebelarstva, ki jo podeljuje ^ebelarska zveza Slovenije) s svojim 
terenskim delom in Janez Goli~nik s prevodom Jan{evega priro~nika (Popoln 
nauk o ~ebelah, 1775; 1792 prev. v sloven{~ino), medtem ko je Jan{a pisal knjige 
v nem{~ini, Scopoli pa v latin{~ini. Kljub temu u`ivajo danes slovenski ~ebelarski 
klasiki 18. stoletja zaradi svojih spisov in znanstvenih dognanj svetovni sloves (od 
leta 2018 na Jan{ev rojstni dan 20. maja obele`ujemo svetovni dan ~ebel). Zlata 
doba slovenskega ~ebelarstva v 18. stoletju je za{la v krizo na prelomu 18. v 19. 
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stoletje, ko je v modo pri{el sladkor, ki je skoraj spodrinil med. To je vplivalo na 
tradicionalni doma~i na~in ~ebelarjenja, saj se zaradi nizkih cen medu ~ebelariti 
ni ve~ spla~alo. V teh razmerah sta iz{li druga v slovenskem jeziku napisana 
~ebelarska knjiga, Dajnkovo ^elarstvo (1831), ki so jo brali na [tajerskem, in prvi 
~ebelarski u~benik, Kranjski ~belar~ik (1836) Jurija Jonke.

Sredi 19. stoletja je ~ebelarska tehnika v Evropi in Ameriki zaradi {tevilnih 
inovacij do`ivela izjemen napredek (npr. premi~ni satnik, satne letvice, satnice, 
centrifuga, mati~na re{etka), novosti pa so se pojavljale neodvisno na razli~nih koncih 
sveta. V drugi polovici 19. stoletja, zlasti v 50. in 60. letih, so te novitete spodbudile 
pojav {tevilnih variant novih panjev s premi~nim satjem tudi na Slovenskem. Najve~ji 
dose`ek razvoja panjev na Slovenskem je bil leta 1910 razvit panj A@ Antona @nider{i~a, 
ki velja za popolnoma slovenskemu tradicionalnemu ~ebelarjenju prilagojen in pri 
nas najbolj uporabljan panj v 20. in 21. stoletju. Kriza v ~ebelarstvu na Slovenskem se 
je kon~ala {ele v drugi polovici 19. stoletja z razvojem trgovine z ̀ ivimi ~ebelami – do 
takrat so prodajali le med in vosek, ki je druga pomembna zna~ilnost tega obdobja. 
Trgovina s ~ebelami je gospodarsko okrepila pode`elje, pritegnila me{~anske kroge 
in v svetovno terminologijo uvedla pojem kranjska ~ebela. Trgovci so precej vlo`ili v 
ogla{evanje (tiskanje cenikov, katalogov, ogla{evanje v ~asopisih, letakih). Na{a ~ebela 
je leta 1879 dobila znanstveno ime Apis mellifera carnica, ki ji ga je dodelil nem{ki 
~ebelarski strokovnjak in raziskovalec August Pollman. V drugi polovici 19. stoletja 
se je za~elo tudi ̀ ivahno dru{tveno povezovanje slovenskih ~ebelarjev, ki je zahtevalo 
od posameznikov {e druga znanja, predvsem organizacijska in uredni{ka. V Sloveniji 
je deloval tudi vrhunski apiterapevt Filip Ter~, ki je oral ledino na podro~ju uporabe 
~ebeljega pika (mariborski zdravnik Gregor Pivec je o njem napisal monografijo: Filip 
Ter~, za~etnik moderne apiterapije. Maribor: Zalo`ba Pivec, 2013). Po njem od leta 
2006 na njegov rojstni dan, 30. marca, tudi obele`ujemo svetovni dan apiterapije. Ob 
koncu 19. stoletja, ko se je na Slovenskem ~ebelarstvo mo~no utrdilo kot donosna 
gospodarska panoga in je cvetela kup~ija z velikimi roji in veliko mero satja, sta 
bila najpomembnej{a predstavnika slovenskega ~ebelarstva Jakob Virjent in Peter 
Pavlin. Za slovensko ~ebelarsko zgodovino je pomemben tudi muzealec, arheolog 
in etnograf Walter Schmid, ker je sestavil zbirko ~ebelarskih izrazov, ki je iz{la leta 
1903 v posebni prilogi Slovenskega ~ebelarja. Zbirko je zbral iz spisov Antona Jan{e 
in drugih starej{ih strokovnih pisateljev, zlasti pa iz rokopisa Levstikovega Bu~elstva 
(1867).

Zanimanje za ~ebelarstvo po prvi svetovni vojni se je izjemno pove~alo, saj 
se je {tevilo ~lanov v osrednjem dru{tvu podvojilo. Leta 1919 so se vsa de`elna 
dru{tva zdru`ila v ^ebelarsko dru{tvo za Slovenijo. Leta 1920 je Odsek za 
varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem dru{tvu v Ljubljani izdal 
Spomenico, v kateri je med drugim zapisal, naj se tudi kranjska ~ebela varuje 
kot naravni spomenik. Leta 1929 je na~elstvo ^ebelarskega dru{tva za Slovenijo 
izdalo sklep o ustanovitvi ~ebelarskega muzeja. Ta je bil potem ustanovljen v 
Radovljici {ele leta 1959.

Od leta 1941 je bilo ~ebelarstvo v nem{kem okupacijskem delu ogro`eno 
zaradi izgona ve~ 10.000 Slovencev. Ta usoda je doletela tudi duhovnike in 
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izobra`ence – ~ebelarske strokovnjake. Organizacijsko so {tajerska, zasavska 
in posavska dru{tva priklju~ili avstrijski ~ebelarski zvezi s sede`em v Gradcu, 
gorenjska in koro{ka dru{tva pa koro{ki ~ebelarski zvezi s sede`em v Celovcu, sicer 
pa so ~ebelarji brali novice v tedniku [tajerski gospodar in ~asopisu Karawanken 
Bote. Italijanski okupator je dovoljeval delovanje Slovenskega ~ebelarskega 
dru{tva v Ljubljani, prav tako tudi izdajanje Slovenskega ~ebelarja. Osrednja 
~ebelarja med okupacijo, predsednik dru{tva Anton @nider{i~ in urednik Avgust 
Bukovec, sta ohranjala delovanje dru{tva. Ve~ina drugih vidnej{ih ~ebelarjev je 
bila v ujetni{tvu, izgnana ali pa se je pridru`ila NOB. Po kapitulaciji Italije so 
Ljubljano zasedli Nemci in prepovedali izdajanje Slovenskega ~ebelarja, ~eprav je 
Bukovcu namesto tega uspelo leta 1944 izdati ^ebelarski zbornik.

Po drugi svetovni vojni se je zaradi obnove in industrializacije za~elo 
postopno praznjenje pode`elja, nekatera ve~ja posestva so bila nacionalizirana, 
za~elo se je intenzivno kmetijstvo, ki je postopoma zmanj{evalo ajdova pasi{~a, 
in ~ebelarji so bili primorani preva`ati ~ebele na manj razvita gorska in gozdna 
pasi{~a. ^ebelarstvo je postalo bolj hobi. Socialisti~na dru`bena ureditev je po 
nacionalizaciji veleposestev med letoma 1950 in 1965 ustanavljala dr`avna 
socialisti~na kmetijska posestva. Med tovrstnimi novimi ~ebelarskimi gospodarstvi, 
t. i. »^EG-i«, so bili najbolj znani Jugoapis (1957–1959), Rog in Zavod za ~ebelarstvo 
(1960–1962) ter Agromel (1962–1964). Leta 1945 je bila ustanovljena ̂ ebelarska 
zadruga za Slovenijo, ki je zdru`ila ~ebelarje, zdru`ene v Slovenskem ~ebelarskem 
dru{tvu (S^D) in @elezni~arski ~ebelarski zadrugi za Slovenijo (@^ZS). Kmalu je 
za~ela ustanavljati svoje podru`nice, {iriti trgovino, proizvajati panje ter skrbeti 
za izobra`evanje, a leta 1951 je bila ukinjena, namesto nje so ustanovili Zvezo 
~ebelarskih dru{tev Slovenije, ki se je po nekaj organizacijskih spremembah in 
hudih finan~nih te`avah morala odpovedati gospodarski dejavnosti. Iz dru{tvene 
^ebelarne v Ljubljani, kjer sta delovali trgovina in satni{nica, sta se leta 1954 
osamosvojila trgovsko podjetje Medex in mizarska delavnica na Vrhniki. Ohranili 
so zalo`ni{ko dejavnost, to je izdajanje Slovenskega ~ebelarja. Danes je center 
raziskovalne dejavnosti za ~ebelarstvo na Kmetijskem in{titutu v Ljubljani.

Z osamosvojitvijo Slovenije 1991 se je sprostil mednarodni trg in tako je 
slovensko tr`i{~e preplavil cenen med z raznih svetovnih trgov. ^ebelarska zveza 
Slovenije je dobila nove naloge: za{~ititi slovensko tradicijo, znanje, kranjsko sivko 
in na{ med, kar je uspe{no izvajala z mo~no promocijsko dejavnostjo. Ustvarili 
so znamko Slovenski med, poleg nje pa {e dve regijski za{~itni znamki medu – 
Kra{ki in Ko~evski med. ^ebelarska zveza Slovenije je z vstopom Slovenije v EU 
leta 2004 pridobila status priznane rejske organizacije v ~ebelarstvu. V Sloveniji je 
dovoljeno ~ebelariti samo s kranjsko ~ebelo Apis mellifera carnica, ki je podvrsta 
medonosne ~ebele Apis mellifera.

Tita Porenta je v leksikonsko zasnovanem biografskem delu o slovenskih 
~ebelarjih Veliki ljudje slovenskega ~ebelarstva zbrala in uredila vse podatke o 
~ebelarjih in ~ebelarski tradiciji na Slovenskem, s ~imer je poenotila in preverila 
vire ter izlo~ila neverodostojne biografske podatke, ki so jih do zdaj v~asih vedno 
znova nekriti~no navajali. V Celovcu je na{la celo knji`no ~ebelarsko kurioziteto 
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– tudi ~e jo presojamo z dana{njimi knjigotr{kimi vatli. Leta 1907 je iz{el pri 
Mohorjevi dru`bi v Celovcu prvi snopi~ knjige Umni ~ebelar izpod peresa Frana 
Lakmayerja, takratnega `upnika v [t. Jo{tu nad Vrhniko, ki je bil natisnjen v 
nakladi, o kateri lahko dana{nje zalo`be samo sanjajo – v 84.390 izvodih. To je 
bil za slovensko ~ebelarsko publikacijo absoluten rekord vseh ~asov, ki verjetno 
nikoli ne bo prese`en in pri~a o ~ebelarstvu kot o pomembni in dragoceni kmetijski 
panogi. 

Knjiga Veliki ljudje slovenskega ~ebelarstva je prijazna do bralca, v njej so 
tudi poimenovanja posameznih ~ebelarskih dru{tev ter ~ebelarskih spomenikov, ki 
opozarjajo na slovenske ~ebelarje. Literatura, dokumentarni, ustni ter elektronski 
viri so natan~no navedeni, na koncu je {e abecedno kazalo petinpetdesetih 
predstavljenih ~ebelarjev z njihovimi osnovnimi biografskimi podatki. 

Mojca Ram{ak

Mirjam Mencej: Styrian Witches in European Perspective: Ethnographic 
Fieldwork. London: Palgrave Macmillan: Springer, 2017, XII, 454 str. 

V zbirki Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic je iz{lo obse`no 
delo Mirjam Mencej, ki je nastajalo petnajst let, in sicer od leta 2000, ko je avtorica 
s skupino {tudentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani od{la na teren (na Kozjansko), da bi raziskali lokalno dedi{~ino 
skozi etiolo{ke krajevne pripovedke, do leta 2015. @e po prvem terenskem dnevu 
pa se je izkazalo, da v gradivu prevladuje ~arovni{tvo in tako je avtorica ob pomo~i 
{tudentov ali sama zbrala skoraj 170 obse`nih polstrukturiranih intervjujev z 
237 sogovorniki iz 55 vasi, s prete`no gri~evnatih delov ozemlja, ki se razteza na 
300 kilometrih. Med pripovedovalci so – pri~akovano – prevladovale `enske, in 
sicer v 66,7 odstotka, le 33,3 odstotka je bilo mo{kih, pri ~emer je bil najstarej{i 
intervjuvanec rojen leta 1900 in najmlaj{i 1990. Ve~ina sogovornikov je bila sicer 
v ~asu intervjuja stara med 70 in 80 let.

Za 19. in 20. stoletje kar nekaj avtorjev opisuje ~arovni{tvo, toda `al se 
opisi le redko dotaknejo njegovih dru`benih kontekstov, saj ve~inoma imena 
pripovedovalcev in okoli{~ine pridobitve gradiva niso navedeni, namesto dru`bene 
dimenzije ~arovni{tva tistega ~asa pa razkrivajo zgolj avtorjev »razsvetljeni« pogled 
na nazadnja{ko praznoverje. Dr. Mirjam Mencej pa v knjigi predstavlja verovanja, 
prakse, vse plasti in tipe lokalnega ~arovni{tva (npr. sosedske ~arovnice, uroke 
proti ~arovnicam, specializirane tipe ~arovnic, va{ke ~arovnice, no~ne ~arovnice) 
v kontekstih evropskega ~arovni{tva in njegovih preobrazb. ^arovni{tvo je v 
knjigi predstavljeno kot del dru`bene resni~nosti in dru`benih odnosov, tako 
npr. zvemo, zakaj so pripisovali ~arovni{ka dejanja nekaterim osebam, psiholo{ke 
mehanizme, zaradi katerih je ~ar deloval, okoli{~ine, ki so mobilizirale zgodbe o 
~arovni{tvu, razloge, zakaj so nekatere osebe dobile sloves ~arovnic v skupnosti, 


