kave brez dvoma navdušuje in stimulira bralca k novim idejam in spoznanjem. Težko bi
bilo sicer kritično slediti vsem njegovim mislim in analogijam ter jih vse sprejeti za verodostojne – o marsikateri paraleli bi bilo mogoče še diskutirati. Mnoge njegove hipoteze bi bilo mogoče podkrepiti tudi s podatki s slovenskega in slovanskega območja – žal
avtor (gotovo zaradi nepoznavanja jezikov) te le redko omenja, predvsem pa skorajda
ne navaja del slovanskih avtorjev, ampak še največ teh podatkov citira iz del madžarske
raziskovalke Éve Pócs (Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe, FFC, Helsinki 1989; ista: Between the Living and the Dead, Budapest 1999).
Vsekakor pa je knjiga sama po sebi konsistentna, raziskave v njej znotraj avtorjevih temeljnih premis utemeljene in prepričljive, knjiga sama pa inspirativna in na vsak način
vredna branja.
Mirjam Mencej
V. N. Toporov, Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Poskus rekonstrukcije
(Uvod v preučevanje zgodovine slovanskih književnosti), prevod Lijana Dejak, strokovni pregled Mirjam Mencej. Županičeva knjižnica, 9, urednik zbirke Rajko Muršič,
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Ljubljana 2002, 158 ss.
Knjiga je prevod dveh poglavij iz knjige Predistorija literatury u slavjan – Opyt
rekontrukcii, ki je izšla v ruščini v Moskvi leta 1998. Prevedeni poglavji se nanašata
predvsem na mitološke začetke slovanskih poganskih verovanj ter t. i. »glavnega mita«.
Predgovor h knjigi je za slovenskega bralca napisal sam Vladimir Toporov, spremno
besedo pa Rajko Muršič. Prevod vsebuje bogat seznam literature v knjigi obravnavanih
tem. Delo V. N. Toporova je namenjeno strokovnjakom, študentom, pa tudi manj zahtevnemu bralcu, skratka vsem, ki se zanimajo za izvire slovanskih kultur.
Nikolai Mikhailov
N. Mikhailov, Mythologica Slovenica. Poskus rekontrukcije slovenskega poganskega izročila, Mladika, Trst 2003, 140 ss.
Knjiga predstavlja poskus rekontrukcije slovenske mitologije in tudi odkriva
prisotnost motivov »glavnega mita« v slovenskem ljudskem izročilu: spopad med Kresnikom in htonskim božanstvom. Druga poglavja so posvečena splošnemu pogledu na
baltsko in slovansko mitologijo, slovenskemu Kurentu, vrsti slovensko-baltskih vzporednic, tradiciji Polabcev oz. baltskih Slovanov, nekaterim traktatom t. i. kabinetne mitologije in sodobnemu »slovanskemu mitu« v zahodnoevropskem modelu sveta. Nekaj
besed Knjigi na pot je napisal Vladimir Toporov.
Gintautas Auksalaukis
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