
  Pravljica Rožmanova Lenčica, NUK, Kartografska in slikovna zbirka
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SLOVENSKA PRAVLJI»ARKA JOSIPINA 
TURNOGRAJSKA V EVROPSKEM PROSTORU
PRIMERJALNA ANALIZA ROŽMANOVE LEN»ICE

 Milena Mileva Blažič
Slovenija

UVOD

Prve zbirke pravljic so namenjene odraslim bralcem, kar je oËitno tudi pri knjigah La piacevoli 
notti (Prijetne noËi, 1550−1553) G. F. Straparole in Il pentamerone (1634, 1636) G. Basila, ki sta 
danes prepoznani kot prvi zbirki pravljic za odrasle. Prva zbirka pravljic za otroke je ‡ po 
današnjem poznavanju ‡ Les Contes de ma mere l'oie (Pravljice matere goske, 1697) C. Perraulta. 
Najbolj popularna otroška zbirka pravljic pa je Kinder- und Hausmärchen (Otroške in hišne 
pravljice) bratov Grimm, ki je prviË izšla leta 1812 (prva knjiga) in leta 1815 (druga knjiga), 
vsega skupaj sedem ponatisov. Ta zbirka velja tudi v svetu raziskovalcev pravljic za osrednjo 
knjižno zbirko pravljic.

Prva slovensko-avstrijska avtorica, Fanny Hausmann (1818−1853), je leta 1848/49 
objavila pesem Vojaka izhod in tudi ljubezenske pesmi v Ëasopisu Celjske slovenske novine 
(1848-9). Pomembno je, da so v Ëasopisu zaËele objavljati tudi avtorice, na primer Josipina 
Turnograjska,2 Donava (1858), Klara R.,3 Oda kavi (1864), MarjaËiËeva, Miroslavu odgovor 
(1864), s prvinami feminizma, saj je sporoËilo pesmi, da Ëe si moški izbira ženo, si lahko 

1 Pojem pravljičarke vključuje ženske, ki pripovedujejo pravljice, pa tudi ženske, ki pišejo, zbirajo in zapisujejo pravljice. V tem članku 
so obravnavane le pravljičarke – avtorice pravljic in pravljičarke, ki ne le pripovedujejo, pač pa tudi zapisujejo pravljice in se z njimi 
ukvarjajo performativno in literarno.

2 Josipina Turnograjska se v literaturi pojavlja pod različnimi imeni: Josipina (roj.) Urbančič (poročena) Toman; Turnograjska, ker je 
rojena in živela na gradu Turn pri Preddvoru.

3 Na začetku vstopanja v javni literarni prostor se avtorice niso podpisovale, pisale so le začetnice, npr. M. P., M. I., Klara R., s svojilnimi 
priimki, npr. Marjačičeva, ali pa so objavljale le z imeni (npr. Alenčica, Marica, Vida ipd.) oz. vzdevki (npr. Slovenka).

IZVLE»EK 
Slovenske pravljičarke1 so postale vidne sredi 
19. stoletja, ko je Josipina Turnograjska leta 
1853 objavila pravljico Rozmanova Lenčica. S 
to objavo so se slovenske pravljičarke »uradno« 
sinhrono vključile v evropske tokove ženskega 
pravljičarstva. V Evropi so že mnogo pred tem 
ustvarjale srednjeveške trubadurice (od 12. 
do 14. stoletja), v 17. stoletju pa so francoske 
precioze razvile avtorski pristop k pravljičarstvu, 
ki se je kasneje razvijal tudi na Slovenskem.

Ključne besede: Josipina Turnograjska, 
Rožmanova Lenčica, Alenčica, Gregčeva 
sestrica, Ivana Orleanska, Mulan, Vasilisa 
Popova, ATU 514, ATU 884, Slavoj Žižek.
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(pesnica) tudi izbira moža; Ivanka K., Svoji domovini (1865). Najbolj izrazita avtorica je 
bila pesnica Luiza Pesjak (1828-1898), ki je zaËela objavljati tudi v Novicah, sprva Aforizme 
(1864-65), pesmi Roža4 (1864) in Cvetice (1866), Ëlanke o emancipaciji Žensko življenje in 
ženska ljubezen (1865), dramo ‡ Svitoslav ZajËek: Vesela igra v enem dejanji (1865). Pisala in/ali 
prevajala je tudi pravljice, npr. v pravljiËni motiv v pesemski obliki Tri predice5, 1872, RudeËo 
kapico (1875), kasneje je izdala pesniško zbirko Vijolice, pesmi za mladost, 1889. Avtorice so 
prinašale novo senzibilnost (Ëustvene teme, liriËnost), novo tematiko (družina), nove teme 
(Oda kavi) in nove žanre (pravljice), kot tudi nove naslovnike (otroke in mlade). Poleg 
omenjenih avtoric so zaËele po letu 1862 objavljati tudi Oda kavi.67

Leta 1852 je Radoslav Razlag (1826-1880) v reviji Zora, ob vstopu slovenskih pesnic v 
literarni prostor in Ëasnik Slovenska Ëbela za avtorice uporabljal tudi aluzijo flËebele«, medtem 
ko so mu pesmi predstavljale flmed«, literarni prostor je bil fluljnjak«, njihovo pisanje pa je 
bilo kot flletenje«.

V flSlov. BËeli« so se pojavile letos tri bËele: iz Turnograda na Kranjskem, iz Ljubljane (in 
iz Ptuja, ki rade navdušena slovanska prerokinja, katere spise, otroke bistrega uma in ostrega 
peresa, z velikim navdušenjem Ëitamo in zopet Ëitamo. […] Druga je A. O. (Vekoslava 
Bolakova?), ki je iz Ljubljane priletela v uljnjak mlade “BËele” […] Tretja “Ljudmila”, komaj 
14 let stara, nadepolna J. L. G …kova, je priletela iz Ptuja, starega mesta iz štajerskih ravnin, 
da prinese medu iz one zemlje, ki že dolgo zdihuje v tujih okovih. (Lah 1921: 43-4).8

Pomembno je tudi, da so imeli v Ëasopisu rubriko PriporoËilo novih bukev za mladost (1849), 
v kateri so mladim naslovnikom priporoËali knjige v branje. 

Hvale vredna misel gosp. Lerherja, bukvarja v Ljubljani je bila, da je dal bukve slavniga 
Jaisa v slovenski jezik prestaviti, kterim se pravi: flZgodbe in povesti polne lepih naukov za 
otroke, pa tudi za odrašene ljudi.« Hvale vreden je pa tudi slovenski jezik bravcem Novic9 
dobro znaninga gosp. Cegnarja, v kteriga je imenovane bukvice iz nemškiga lepo prestavil. 
Z dobro vestjo jih tedej zmoremo slovenski mladosti, posebno pa za šolske darila priporoËiti. 
V nemškim so bile te bukvice že 26-krat natisnjene; nadajmo se, de se bojo tudi v slovenski 
obleki vsacimu prikupile in de se bo kmalo drugi natis potreboval. Tudi bukvotiskar se je 
dobro obnesel, in ker 2 zvezka v ene bukvice liËno zvezane le 20 krajcarjev. Veljata, jih 
priporoËuje tudi nizka cena.10 

4 Luiza Pesjak. »Roža.« Kmetijske in rokodelske novice, letnik 22, številka 49 (07.12.1864).
  http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-V6XP7SCI (Dostop: junij 2017.)
5 Lojiza Pesjakova. “Mala predica.” Vertec (1871) volume 2. issue 6 (01.06.1872), http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0MXP5785
6 Oda kavi
 […]
 Tudi jaz vesela rečem:
 kava, bodi sestra mi,
 k tebi, draga, se zatečem,
 s tabo v miru se živi. (Novak Popov 2004: 32)
7 Miroslavu odgovor
 Prinesle Novice
 Mi šali so,
 Kako si ti izbiral 
 Si ženo skrbno.
 […]
 če moški si izbira,
 zakaj pa ne jaz? […]. (Novak Popov 2004: 33)
8 Lah, Ivan. Josipina Turnograjska. s.n, 1921. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EP3GV6XS (Dostop: junij 2017.)
9 Kmečke in rokodelske novice.

10 »Priporočilo novih bukev za mladost.« Kmetijske in rokodelske novice, letnik 7, številka 29 (18.07.1849). http://www.dlib.
si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SFG368KO (Dostop: junij 2017.)
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PRAVLJI»NE URE, 1931 IN SLOVENSKA PISATELJICA 
PRIPOVEDUJE, 1932 

Zbiranje ljudskega izroËila je bilo najbolj izrazito v 19. stoletju, Ëetudi so ga zaËeli zbirati 
že v novem veku oziroma 16. stoletju v Evropi. Tudi na Slovenskem so poleg avtorjev (M. 
Ravnikar, U. Jarnik, M. Majar, M. Valjavec, J. Trdina, J. Kelemina, I. Grafenauer, N. Kuret, 
M. MatiËetov idr.) tudi avtorice zaËele zbirati in/ali pisati ljudske pravljice v drugi polovici 
19. stoletja in v prvi v prvi polovici 20. stoletja (J. Turnograjska, L. Pesjak). V 20. stoletju, 
posebej med letom 1918-1944, pod vplivom TDK (Telovadno kulturnega društva Atena, 
ustanovljeno 1901-1945) in Belo-modre knjižnice (1927-1941) so slovenske mladinske 
pisateljice, po do sedaj najdenih virih, prve ustanovile t. i. PravljiËni odsek in imele PravljiËne 
ure, 17. 12. 1931, v “damski sobi” ali beli dvorani hotela Union. Ustanoviteljica je bila M. 
Krofta s skupino avtoric. Slovenska pisateljica pripoveduje od leta 1932 je nadaljevanje in pri 
njem so sodelovale pisateljice iz Belo-modre knjižnice (D. Gruden, M. Jezernik, M. Koman, 
M. Kokalj Željeznov, M. Groželj in R. L. Petelin) ter M. Strnad Cizerlj,11 M. Nadlišek Bartol,12 
M. Koman,13 L. Fatur,14 V. Jeraj,15 M. Grošelj,16 M. GregoriË StepanËiË,1711 E. Lešnik,18 M. 
Kmet,19 M. Jezernik,20 S. Sever,21 L. Prunk,22 M. Grasselini Prosenc ali A. NikoliË,23 I. Vašte24, 
L. Hribar,25 idr. Poleg teh so ustvarjale tudi druge pravljiËarke, o katerih nimamo še dovolj 
informacij in zato kliËejo po nadaljnjem raziskovanju, med njimi tudi Albina Hintner.26

Josipina UrbanËiË Turnograjska je, po do sedaj najdenih virih, prva na Slovenskem, 
objavila pravljico z naslovom Rožmanova LenËica leta 1853 v Ëasopisu Zora (str. 113-127). 

11 M. Strnad je v prilogi časnika Edinost – Slovenka 1/24 (1897) objavila črtico Rojenice ob prvi slovanski zibki. 

12 V Slovenskem biografskem leksikonu piše, da je avtorica pisala »drobne mladinske tekste«, ki zaenkrat niso znani.
13 M. Koman (1880−1961) je objavila Narodne pravljice in legende (1923) in Teta s cekarjem: zvezek izvirnih pravljic (1938). Znana je tudi 

kot pripovedovalka pravljic. V Katalogu Rokopisne zbirke NUK (2008: 589) je omenjena zapuščina 17-ih pravljic M. Koman, signatura: 
Ms 1706. 7 Lea Fatur je objavila Pravljice in pripovedke (1941).

14 L. Fatur (1865-1943) je, po do sedaj najdenih pisnih virih, začela objavljati povesti v reviji Dom in svet, 1905, za otroke v pravljice 
in pravljične motive v revijah Angeljček, 1927/18 in Vrtec, 1927/28. Leta 1941 je objavila dva dela Pravljice in pripovedke, il. F. 
Podrekar. Fatur, Lea, Podrekar, France. Pravljice in pripovedke. Ljudska knjigarna, 1941. <https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-
5WAP8VYI>

15 V. Jeraj je objavila v prilogi časnika Edinost – Slovenka 1/16 (1897) pesmico Rojenice.
16 M. Grošelj: čebelica brenčelica (1926). 11 Leta 1910 je Marica Gregorčič Stepančič (1876−1954) skupaj z Ljudmilo Prunk Utva objavila 

Pravljice. Uporabljala je številne psevdonime: G. (Stpč., S.) Gradijanova, Kraševka, Ksenija, Marica (Mara, M.), Mihajlova, Mira, 
Rodoljubka, Primorka, Škedenjka, Vanda, Tržačanka, Zagorka idr. (Slovenski biografski leksikon I, 1925−91). 

17 Gregorič-Stepančič, Marica. »Junakinja.« Slovenka volume 3. issue 3 (1899). https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0M9CQ7QJ
18 E. Lešnik je v zbirki “Šumi, šumi Drava …“ (1925, 1931 in 1938) objavila šestindvajset besedil v treh poglavjih: 1) črtice iz mariborske 

zgodovine, 2) pravljice in pripovedke iz mariborske okolice ter 3) pripovedke in pravljice iz drugih krajev.
19 Prevodi pravljic: Čarobni vodnjak: zbornik pravljic narodov Sovjetske zveze, 1948; Baškirske pravljice, 1951, Litovske pravljice, 1956 

idr. 
20 M. Jezernik (pravo ime M. Wirgler) (1879−1974) je bila mladinska pisateljica in učiteljica. Kot učiteljica je vključevala pravljico pri 

pouku. Med drugim je napisala: Zajček Bežek, zajček Skok (1925), Tri pravljice (1927), Medvedov Godrnjavčev (1929), Princesa Iza 
(1930), Beli bratec (1938). 

21 S. Sever (r. Kamplet)  (1900−1995) je bila mladinska pisateljica. V Zagrebu je odprla vrtec in v njem pripovedovala izvirne pravljice, 
pripovedke in basni, npr. Čevljarček Palček in druge pravljice (1938), Pravljice (1940), Čarovni nakit (1940), Kamenček sreče: godbe 
o živalih (1952). Prevedla je delo Er Struwelpeter Heinricha Hoffmanna (Zaspanček Razkodranček, 1925) in delo Max und Moritz 
Wilhelma Buscha (Cipek in Capek, 1929).

22 Lj. Prunk () je začela objavljati pesmice s pravljičnim motivi za otroke v reviji Zvonček, 1914 (Mraz, Jurjeva, Gorska pravljica, 1923), 
Vrtcu 1928/19 (Legendica), zbirka pesmi Kraguljčki, 1915 (npr. lik palčka-malčka).

23 Leta 1927 je Marjana Grasselini Prosenc pod psevdonimom Anka Nikolič objavila Pravljico o gralu po francoskih virih.
24 Pravljice, 1921, Nova pravljice, 1931 (tipkopis).
25 L. Hribar je med drugim objavljala pravljice za otroke v prvih številkah Cicibana (1945/1946). 
26 Albina Hintner (psevdonim Alba Hintner) je bila rojena 4. 12. 1871 v Ljubljani, umrla pa je 22. 11. 1952 v Gradcu. Objavila je Slovenske 

pravljice in povedke v Laibacher Schulzeitungu (št. 29/5, 15. 5. 1901) v nemščini. Florijan Hintner, profesor latinščine in nemščine 
na klasični gimnaziji v Ljubljani, je bil neko dobo tudi urednik Laibacher Schulzeitunga. Ko ga je urejal, je Alba objavljala tudi v tem 
časopisu. Da sta bila Alba in Florijan povezana, priča gradivo v Das Historische Alpenarchiv. Delovala sta v Avstrijskem planinskem 
društvu (Sektion Zell am See). Sklepam, da sta se po prvi vojni izselila v Avstrijo. Florijan je umrl 3. 9. 1944. V arhivu je med drugim 
članska izkaznica A. Hintner iz 1961. 
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Spremno besedo h knjigi Josipina Turnograjska. Njeno življenje in delo, ki je izšla v zbirki 
Slovenska ženska knjižnica 1. zvezek (1921), je Josip Stritar napisal pesem, posveËeno 
avtorici. Urednik Ivan Lah (1881-1938) je napisal obširno spremno besedo o življenju in 
delu avtorice, medtem ko je v drugem delu knjige objavil devet del in pravljico Rožmanova 
LenËica, s podnaslovom Po narodni pripovedki. Slovenske pravljiËarke27 so vidne postale torej 
sredi 19. stoletja, ko je Josipina Turnograjska leta 1853 objavila pravljico Rožmanova LenËica. 
S to objavo so se slovenske pravljiËarke tudi ‘uradno’ sinhrono vkljuËile v evropske tokove 
ženskega pravljiËarstva. V Evropi so že mnogo pred tem ustvarjale srednjeveške trubadurice, 
v 17. stoletju pa so francoske precioze razvile avtorski pristop k pravljiËarstvu, ki se je kasneje 
uveljavil tudi na Slovenskem.

Rožmanova LenËica ima v mednarodnem indeksu pravljic številko ATU 514 (angl. the shift 
of sex), znano pod imeni motiv junaške/preobleËene/vojaške deklice. Motiv je primerljiv s 
slovensko ljudsko N. Grafenauer, M. BizoviËar AlenËica, GregËeva sestrica, s kitajsko pravljico 
Mulan in slikanico Ivana Orleanska (J. Poole, il. A. Barrett, 1998). 

ATU 51428

V mednarodnem tipnem indeksu se motiv Rožmanova LenËica uvršËa v skupino motivov ATU 
514 sprememba spola (angl. the shift of sex) oziroma motiv preobleËenih žensk. Osnovni motiv 
ima veË razliËic, pri Ëemer je na zaËetku vsake variante kralj/oËe, ki ima hËerko (hËerke/
mladoletne sinove ali potrebuje sina za druge naloge). Slednji pošlje (mora poslati) hËerko 
v vojno (npr. Mulan). HËerka se preobleËe v moškega in odide v vojsko/vojno. V nekaterih 
variantah se kraljica pretvarja, da je (najmlajša) hËi deËek. Ženska se lahko preobleËe v moškega 
tudi zaradi drugih razlogov. Tako na primer preobleËena ženska opravlja svoja junaška dejanja 
v službi kralja (npr. Ivana Orleanska). Kraljeva hËerka (sestra) se zaljubi v preobleËeno žensko 
in se z njo želi poroËiti. PreobleËena ženska zavrne poroko (Vasilisa Popova) z namenom, 
da opravi svojo nalogo, ki jo opravi tudi s pomoËjo drugih oseb ali stvari (Ëarobni predmeti, 
konj). V nekaterih variantah je prisoten tudi preizkus, ali je moški ali ženska, npr. hrana, vrt 
ali kopanje. Na koncu nekaterih variant se preobleËena ženska s Ëarobno pomoËjo ali po 
nakljuËju res spremeni v moškega, v nekaterih variantah pa so starši veseli, ker imajo sina. 

ATU 88429

PravljiËni tip št. 884 je kombinacija razliËnih pravljiËnih tipov/motivov in kombinacija 
razliËnih epizod/motivnih drobcev, npr. 1) motiv preobleËenih žensk (npr. AlenËica, GregËeva 
sestrica, Ivana Orleanska, Mulan, Vasilisa Popova); 2) preizkus moškosti ali ženskosti (AlenËica, 
GregËeva sestrica, Mulan, Vasilisa Popova); 3) loËitev zaljubljencev (Rožmanova LenËica); 4) 
žena najde izgubljenega moža (Makalonca) preden poroËi z drugo (Turki odpeljejo Srebrno30); 
5) dekle v skromni preobleki na dvoru (Ivana Orleanska); 6) pozabljena zaroËenka (žena, 

27 Pojem 'pravljičarke' vključuje ženske, ki pripovedujejo pravljice, pa tudi ženske, ki pišejo, zbirajo in zapisujejo pravljice. V tem članku 
so obravnavane le pravljičarke – avtorice pravljic in pravljičarke, ki ne le pripovedujejo, pač pa tudi zapisujejo pravljice ali se z njimi 
ukvarjajo performativno in literarno. 

28 Kratica ATU je mednarodna oznaka oz. akronim na osnovi priimkov treh folkloristov A. Aarne, S. Thompson, (H. J. Uther, ki so objavili 
mednarodno klasificiran indeks pravljičnih tipov (Uther 2004, ponatis 2011).

29 Kratica ATU je mednarodna oznaka oz. akronim na osnovi priimkov treh folkloristov Antti Aarne, Stith) Thompson, (Hans-Jorg Uther, 
ki so objavili mednarodno klasificiran indeks pravljičnih tipov (Uther 2004, ponatis 2011). 

30 Radešček, Rado. Slovenske legende. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983
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npr. Turki odpeljejo Srebrno); 7) prepoznava zaljubljencev po sliki (Bela in Ërna nevesta31) in 8) 
kraljeviË se poroËi s prvo zaroËenko (Dvanajst lovcev flDrugi nevesti pa je poslal sla in jo 
prosil. naj se vrne v svoje kraljestvo, kajti on že ima ženo, in kdor je našel svoj stari kljuË, ne 
potrebuje novega.«). (Grimm 1993: 363) 32

JOSIPINA URBAN»I» TURNOGRAJSKA, ROŽMANOVA LEN»ICA,1853

Življenje in delo Josipine je podrobno raziskano v monografijah Mire Delavec Touhami,33 
vendar je potrebno njeno delo postaviti v evropski kontekst. Po do zdaj najdenih virih je 
bila Josipina prva slovenska pisateljica, ki je napisala pravljico in jo tudi objavila. Njena 
pravljica Rožmanova LenËica34 je izšla leta 1853 v Ëasopisu Zora (strani 113‡127).35 Tako 
sta se v tem Ëasu tudi na Slovenskem razvila oba modela ustvarjanja pravljic ‡ pisni in ustni 
model. Prvi model ustvarjanja, ki ga predstavljajo pravljiËarke pisateljice, je zaËela leta 1853 
Josipina z objavo pravljice Rožmanova LenËica. Avtorica je bila iz višjega družbenega sloja, 
kar pomeni, da je bila šolana (zasebno šolanje), se je uËila jezikov, in kar je pomembno, bila 
je visoko pismena in je imela dostop do slovenskega literarnega sistema tistega Ëasa, in sicer 
do revialnih objav. Tudi druga slovenska pisateljica pravljic Luiza Pesjak, ki je poslovenila 
nemško razliËico RdeËe kapice (RudeËa kapica, 1875),36 je izhajala iz višjega socialnega sloja.

Slovensko flknjižno« pravljiËarstvo ima za seboj skoraj sto petdeset let razvoja, 
pravljiËarke pa so se sinhrono vkljuËile v evropske tokove sredi 19. stoletja, ko je leta 1853 
Josipina objavila pravljico Rožmanova LenËica. Rokopis pravljice hrani Rokopisni oddelek 
NUK-a, signatura: Ms 1445. V spremni besedi h knjigi Josipina Turnograjska ‡ njeno življenje 
in delo, ki je izšla v zbirki Slovenska ženska knjižnica, 1. zvezek (1921), je Josip Stritar napisal 
pesem, posveËeno avtorici; urednik Ivan Lah (1881‡1938) pa obširno spremno besedo o 
njenem delu in življenju. V drugem delu knjige je objavil devet del in pravljico Rožmanova 
LenËica, s podnaslovom Po narodni pripovedki.

Moško obleËena LenËica poklekne pred starega Rožmana, njegove solze moËijo njene 
zlate lase, njegove ustnice kliËejo blagoslov in sreËo z nebes. [...] (Lah 1921: 111) [...]

LenËica je med cesarsko armado. Nežna roka krasne sloven ske junakinje šviga z ostro 
sabljico, kakor da bi ji bila igraËa. Med vojaki je vedno srËna in vesela. (Lah 1921: 111)

SrËno zapodi svojega konjiËa v mrzle valove in predno so drugi na sredi vode, se 
smeje LenËica že na oni strani reke. Sname z glave bojno kapico in dve rumeni kiti ji 
mahneta po pleËih. (Lah 1921: 113)

ALEKSANDR NIKOLAEVI» AFANASEV, VASILISA POPOVA, 1855-1863

Ciklus ruskih pravljic o Vasilisi se pojavlja pod razliËnimi naslovi, Vasilisa - Prekrasna, Prelepa, 
Premodra tudi Vasilisa Vasiljevna. Pravljica je je znana v mednarodnem tipnem indeksu pravljic 

31 Grimm, J. in W. Grimmove pravljice. Druga knjiga zbranih pravljica, 1993.
32 Grimm, J. in W. Grimmove pravljice. Druga knjiga zbranih pravljica, 1993.
33 Delavec Touhami, Mira. Neodlžnost in sila: življenje in delo Josipine Urbančič Turnogarjske (1833-1854). Kranj: Gorenjski glas, 2004.
 Delavec Touhami, Mira. Moč vesti: Josipina Turnograjska: prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Brežice: Primus, 2009.
 Delavec Touhami, Mira. Josipina Urbančič Turnograjska: prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica, 2012.
34 Rokopis pravljice hrani Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani: NUK, Rokopisni oddelek, signatura: Ms 1445.
35 V spremni besedi h knjigi Josipina Turnograjska – njeno življenje in delo, ki je izšla v zbirki Slovenska ženska knjižnica, 1. zvezek 

(1921), je Josip Stritar napisal pesem, posvečeno avtorici; urednik Ivan Lah (1881–1938) pa obširno spremno besedo o njenem delu in 

življenju. V drugem delu knjige je objavil devet del in pravljico Rožmanova Lenčica, s podnaslovom Po narodni pripovedki. 
36 Luiza Pesjakova: Stara pravljica v novej obliki. Vertec 2/1 (1. 1. 1872); Rudeča kapica. Vertec 5/2 (1. 2. 1875).
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H. J. Utherja ATU 514 sprememba spola (angl. The Shift of Sex), vendar obstajajo variante v 
domala vseh kulturah. A. N. Afanasev (1826-71) je v opombah k Vasilisi Vasiljevni (št. 316) 
omenil, da gre za apokrifni motiv kralja Salamona in kraljice Sabe (Obisk kraljice iz Sabe). 
Osnovni motiv preobleËenih žensk ali bojevnic je, da se borijo za moške (brata, kralja, oËeta). 
PravljiËni motiv je znan že v antiki (Amazonke), v Bibliji, v pravljicah (F. Straparola: Costanza 
/ Costanzo [Konstanca/Konstanco] (1550), G. Basile The Three Crowns [Tri krone] (1634), M. C. 
d'Aulnoy Belle Belle ou le Chavarlier Fortune [Lepotica Zala in sreËni vitez] (1698), H. J. de Murat 
The Savage [Divjak] (1699).

Ruska pravljica Vasilisa Vasiljevna ali Vasilij VasiljeviË ali Vasilisa Popova iz 19. stoletja je 
najbolj sodobna, ker se zavzema za subjektivizacijo žensk. Slovanska-ruska (Vasilisa Popova) 
in slovenska (AlenËica, GregËeva sestrica) varianta sta si podobni v sodobnem pojmovanju žensk. 
V kitajski pravljici Song Nan Zhanga Balada o Mulan [The Ballad of Mulan] (1998), se dekle 
Mulan preobleËe v moškega in namesto oËeta odide v vojno. Po koncu desetletne vojne se 
vrne v primarno okolje in prevzame tradicionalno žensko vlogo. Sodobna francoska pravljica 
J. Poole Ivana Orleanska [Joan of Arc] (1998) v slikaniški obliki, v kateri se Ivana kot preobleËen 
moški junaško bori za kralja, ki jo kasneje izda, demonizira in zažge na grmadi. Kitajska in 
francoska varianta sta tradicionalni, prva s sporoËilom, da je naravno, da se ženske žrtvujejo 
za dom, družino, domovino, oËeta in vojno. Francoska varianta motiva pa je literarizirana 
biografija Ivane Orleanske (1412-1431) s tragiËnim koncem.
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N. GRAFENAUER, M. BIZOVI»AR                                           
ALEN»ICA, GREG»EVA SESTRICA37, 1973

Tudi v tej pravljici v pesniški obliki, ki sicer temelji na Vrazovi inaËici iz leta 1839, so osnovni 
atributi LenËice konj, moška obleka in sablja.

Zdaj kaj stori AlenËica,
sestrica svojga Gregeca?
Brž teËe gori v kamrico,
obleËe dolgo haljico,
je dolga, dolga do peta,
vsa taka kakor GregËeva.

In vzame sabljic ojstro
in kakor sonce vso svetlo,
po sredi kaËa ji leži,
na koncu ogenj ji gori,
je v kaËjem strupu kaljena,
na Turke je namerjena. 
(Grafenauer 1973: 8)

Iz navedenega citata je razvidno, da se preobleËena deklica/ženska bori za moškega 
(brata, kralja, oËeta) kot preobleËen moški. AlenËica se na koncu ne poroËi, torej ne prevzame 
tradicionalne vloge, ampak je zakljuËek odprt, saj žensko identiteto potrdi z junaštvom in 
lasmi, ker je slikanica namenjena otrokom.

Zdaj kaj stori AlenËica,
Sestrica svojga Gregeca?
Junaško bližje carja gre,
Pokaže Ërni kiti dve:
flima take tvoja carinja?« 
(Grafenauer 1973: 15)

V ljudski inaËici, ki je namenjena odraslim, je zakljuËek naslednji:

Zdaj kaj stori AlenËica,
sestrica svoj’ga Gregica?
Junaško bližej cara gre,
pokaže Ërni kiti dve,
dva lepa bela cuzika:
“Ima take tvoja carinja?
Ima take tvoja carinja?” 
(Vraz, 1829, Krek, 1858)38

37 Vraz, Stanko, Alenčica, Gregčeva sestrica, 1839, slovenska ljudska pesem. 
38 Merhar, Boris, Desetnica, Slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.
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Varinte tega motiva so znane med vsemi narodi. Dokazovanje ženske identitete je 
razliËno, in sicer od dojk, las, plavanja, podkovanja konja, tekmovanja v metanju kamnov, 
vzpenjanja na lestev ipd.

SONG NAN ZHANG                                                                        
BALADA O MULAN [THE BALLAD OF MULAN], 1998

Kratka sodobna pravljica v slikaniški knjižni obliki temelji na priredbi kitajske pripovedi Hua 
Mulan iz 2. stoletja o deklici Mulan in njenem žrtvovanju za družino oziroma odhodu na vojno 
namesto oËeta. Song Nan Zhang je ilustrator iz Pekinga, ki danes živi v Montrealu v Kanadi. 

At dawn Mulan dressed in her armor and bid a sad farewell [...] and rode off with the soldiers.
“How could we have fought side by side with you for ten years and not have known you were a 
woman!” (Zhang 1998: 16)

Kitajska pravljica Balada o Mulan je postala popularna predvsem zaradi animiranega 
glasbenega filma korporacije Walta Disneya iz leta 1998. Slikanica poudarja tradicionalno 
vlogo žensk, ki je eksplicirana v zadnji povedi:

Mulan’s glory spread through the land. And to this day, we sing of this brave woman who loved 
her family and served her country, asking for nothing in return. (Zhang 1998: 36)

JOSEPHINE POOLE, ANGELA BARRETT                                        
IVANA ORLEANSKA [JOAN OF ARC], 1998

Motiv Ivane Orleanske, ki je živela v srednjem veku (1412-1431), je motivno-tematska 
stalnica v literaturi in medmedijskih predelavah, npr. drame, filmi (dokumentarni, igrani (npr. 
Ingrid Bergman igra Ivano Orleansko, 194839)), slikarstvo idr. vrste umetnosti. V slikaniški 
knjižni obliki je tudi veË inaËic (M. Boutet de Monvil: The Story of Joan of Arc, 1895, S. H. 
Wallace: Saint Joan of Arc, God's Soldier, 2000, D. Stanley: Joan of Arc, 1998, sodobna pravljica 
M. Morpurgo: Sparrow, the true story of Joan of Arc, 2012, fantastiËno pripoved M. Morpurgo, 
Joan of Arc,), da o pop-izdajah ne govorimo (npr. M. R. McCann, A. Welden, Girls Who 
Rocked the world, Heroines from Joan of Arc to Mother Teresa, 2012). Ameriški pisatelj Mark Twain 
je napisal tudi monografijo o Ivani Orleanski in se vseživljenjsko ukvarjal s to tematiko.

Dal ji je konja in štiri stražarje. Da bi varneje potovali, se je ostrigla in obleka kot moški. Zdaj je 
bila pripravljena. (Poole 1998: 7)

PlaËanec Cauchon, brezbožni škof iz Beauvaisa, je Ëakal na Ivano. Angleži so ga podkupili, 
da bi poskrbel, da bi bila Ivana obsojena.

Še vedno je bila obtožena. Zaradi krive vere so jo obsodili na sežig. [...] Umrla je v ognju in 
pepel njenega trupla so vrgli v reko. (Poole 1998: 30)

39 Režiser Victor Fleming, 1948.
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1853 
Rožmanova LenËica

Vojaška obleka je že pripravljena 
za LenËico, ognjevit konjiËek 
rezgeta v hlevu oËeta Rožmana 
(…) srce junaške deklice (…) 
(Turnograjska 1921: 108)
A naenkrat izgine in namesto 
LenËice stopi Ëez malo Ëasa ‡ lep 
mladeniË in njene izbice. Moško 
obleËena LenËica (…)
(Ibidem 111)

Sname z glave bojno kapico in 
dve rumeni kiti ji mahneta po 
pleËih. (Ibidem 113)
LenËica, vesela nevesta, v drugem 
pa Pavel, presreËen ženin. 
(Ibidem 113) 

1855-1865 
Vasilisa Popova

She wore man's clothes, rode 
horseback, was a good shot with 
the rifle, and did everuthing 
in a quite unmaidelny way, so 
that only very few peple knew 
that she was a girl; most people 
thought that she was a man and 
called her Vasily Vasiliyevich, 
all the more so because Vasilisa 
Vasilyevna was very fond of 
vodka, and this, as is well known, 
is entirely unbecoming to a 
maiden. 

Nisem Vasilij VasiljeviË, ampak 
Vasilisa Vasiljevna.
(Afansev) 

1973 
AlenËica, GregËeva sestrica

AlenËica (...)
Brž teËe gori v kamrico,/obleËe 
dolgo haljico, je dolga, dolga do 
peta,/ vsa taka kakor GregËeva. 
// In vzame sabljico ojstro ... 
(Grafenauer 1973: 9)
RdeËo kapo nase de (...) 
junaškega si srËeca (ibidem 11)

Zdaj kaj stori AlenËica, / sestrica 
svojga Gregeca? / Junaško bliže 
carja gre, / pokaže Ërni kiti dve: / 
flIma take tvoja carinja?«
(Ibidem 15)

1998 
Ivana Orleanska

Da bi varneje potovali, se je 
ostrigla in obleka kot moški.
Zdaj je bila pripravljena.
(Poole 1998: 7)
konj, oklep, orožje, prapor, sulica

Umrla je v ognju in pepel njenega 
trupla so vrgli v reko.

1998 
Balada o Mulan

She removed her armor and 
changed into one of her favorite 
dresses. (...) Her comrades were 
astonished and amazed. (...) 
flHow could we have fought side 
by side with you for ten years 
and not have known you were a 
woman.!« (Zuang 1998: 31, 34) 

Konj, oklep, 
flHow could we have fought side 
by side with you for ten yeaars 
and not have known you were a 
woman!«
(Zang 1998: 34)
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EU PROJEKT WOMEN WRITERS 

Na mednarodni konferenci Teching Women Writers, ki je bila v Ljubljani 16. novembra 2017 na 
ZRC SAZU, je bil izveden koncert samospevov Josipine Turnograjske, v izvedbi Aleksandre 
Naumovski Potisk (klavir) in Martine Burger (sopran). Pravljico Rožmanova LenËica je 
prepesnil Saša Potisk.40 Katja Mihurko Poniž vodi slovenski del projekta Women Writers41 
in se prizadeva, da bi tudi slovenske avtorice, v priËujoËem primeru ‡ pravljiËarke, postale 
del kurikuluma in evropskega prostora. Zato je tudi tekst Rožmanova LenËica pomemben 
v kontekstu, saj je v pravljici vidna intertekstualnost ATU 541 in ATU 884 ter literarna 
kontinuiteta na ravni motivov, motivnih delcev in slepih motivov. Sama Josipina je dopisala 
v podnaslovu, da je besedilo nastalo flpo narodni pripovedki«.

SLAVOJ ŽIŽEK, OD ANTIGONE DO IVANE ORLEANSKE, 2004

V Ëlanku Od Antigone do Ivanke Orleanske, 2004 (From Antigone to Joan of Arc), Žižek pravi, 
da imajo ženske v grški tragediji dve možnosti, da izstopijo iz domestikalne v javno sfero.
Prva tip subjektivizacije je brezpogojno 1) samožrtvovanje za moža ali oËeta (npr. Ifigenija, 
Poliksena) in 2) destruktiven tip (npr. Hekaba, Medeja, Fedra). Žižek pravi, da je to formalni 
akt subjektivizacije v imenu velikega drugega za posthumno slavo. Drugi tip je tip nehumane 
ženske, ki za osnovo vzame paternalni zakon in postane nehumana z monstruoznim 
mašËevanjem. Po Žižku je Antigona prvi tip, ki sprejme sublimno gesto samožrtvovanja v 
skladu z zakonom za razliko od destruktivnih furij, omenjene Medeja. ZnaËilnost prvega tipa 
oziroma Antigone je njena notranja mirnost in umirjenost, znaËilnost Elektre je “histeriËni 
teater”, samopomilovanje in zadovoljstvo, ki je potrditev libidinalnega zadovoljstva. Po Žižku 

40 Mednarodno konferenco je organiziral Raziskovalni center za humanistiko, UNG. http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-
za-humanistiko/poucevanje-pisateljic-raziskovanje-moznosti/

41 http://neww.huygens.knaw.nl 
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je Elektra drugi tip ‡ destruktivna furija, ker izraža notranjo boleËino z nevrotiËnimi Ëustvi, ki 
imajo funkcijo javnega spektakla, histeriËne sle po mašËevanju in uživanja v simptomu. Izmed 
antiËnih junakinj, Antigone, Ifigenije in Medeje, ima Antigona sublimni status etiËne junakinje. 
Ona ne oponira zakonu zaradi geste in prekrška, ampak v imenu nekega drugega zakona. 
Antigona s svojim dejanjem institucionira notranji zakon simbolnega reda s sociosimbolnimi 
koordinatami. Žižek navaja Hegla, ki tudi locira konflikt v sociosimbolni red. Žižek pojmuje 
Antigono pojmuje v skladu s Kantom. Z njegovimi besedami bi Antigono oznaËili kot Ëisto 
željo, prosto patološke motivacije in moralni subjekt. Tako bi lahko tudi definirali Rožmanovo 
LenËico, ki je Ëista želja, sicer napisana v Ëasu romantike in konvencije 19. stoletja.

Za Ivano Orleansko, srednjeveško junakinjo, Žižek pravi, da je nov lik ženske intervencije 
v politiko. Žižek pravi, da je Ivana Orleanska politiËna figura v Ëistem pomenu besede, za 
skupnost in je proti partikularnim interesom. Ivana kot preobleËen moški ni simbol nestabilne 
spolne identitete, bistveno pa je, da je svoja dejanja storila kot ‡ ženska. [Žižek 2004: 57]. 
Ivana je iz politiËnih razlogov zavestno vstopila kot ženska preobleËena v moškega, zato 
so jo tudi izdali. Izdajstvo je tudi pogoj za kasnejšo kanonizacijo v nacionalnem interesu v 
determiniranem družbenem redu. Ivanina politiËna intervecija ima ženske atribute. Katoliški 
proces zoper Ivano zahteva 1) da se odreËe glasovom, 2) sleËe moško obleko in da se 3) 
preda katoliški cerkvi. Ivana se ne preda katoliški cerkvi, ampak bogu. Žižek omenja triado 
realno-imaginalno-simboliËno; realni glasovi, imaginarna (moška) obleka in simbolno 
(cerkvena ustanova), zato jo obsodijo herezije. Ivana ostane zveza kralju oziroma bogu, ki ji 
je domnevno poslal sporoËilo za kralja. Žižek pravi, da je Ivana dosledna, ker deli to, kar ve, 
noËe pa deliti tega, Ëesar ne ve. Ravno to je tista prvina, ki je tudi v slikanici o Ivani Orleanski 
ubesedena ‡ njena tragiËna smrt na grmadi. V slikanici je dodan evfemizem na koncu, Ëeš, da 
so svetniki kot zvezde, ki sijejo za vedno. (Poole 1998: 31)

Žižek na koncu Ëlanka klasificira šest tipov žensk/mater, in sicer 1) Ojdipska mati, 2) 
revolucionarna mati (Brecht), 3) pasivno-agresivna mati, ki se tiho samožrtvuje za družino 
in otroke, 4) konzervativna mati, za katero je znaËilna stabilnost doma in 5) postmoderna 
feministiËna mati, ki vzgaja otroke v duhu strpnosti, ima kariero in 6) ekološka flmati zemlja«.

Na osnovi Žižkove klasifikacije bi lahko Rožmanovo LenËico definirali kot prehodni med 
revolucionarno (odhod v vojno) in konzervativnim (poroka) na koncu, kar je v skladu z 
romantiËno konvencijo in Ëasom, v katerem je Josipina objavila (1853). V ta tip bi sodila 
tudi Mulan, Ëetudi se ne poroËi na koncu, vendar v zameno za fldesetletno vojno« ne zahteva 
niËesar. Revolucionarni tip ženske bi bila Ivana Orleanska, ki fiziËno propade, medtem ko 
moralno zmaga, in Vasilisa Popova, ki ostane dosledna in hkrati sodobna do konca besedila. 
V ta tip bi sodila tudi AlenËica, GregËeva sestrica v milejši obliki kot Vasilisa.

Manj znano dejstvo je, da je tudi Slavoj Žižek objavil svojo dramo Antigona,42 v kateri 
v dobesednem pomenu ni motiva preobleËenih deklic (ATU 541 in ATU 884). Motiv 
preobleke se pojavlja v smislu, da je red nepraviËnega vladarja, ki mesto požene v kaos 
flobscena preobleka najslabše anarhije«. (Žižek 2015: 66). Vendar Žižek tematizira notranje 
zakone, po katerih ravna vseh pet obravnavanih junakinj, preobleËenih deklic ali bojevnic, ki 
to storijo kot ženske (AlenËica, Ivana, LenËica, Mulan, Vasilisa) tudi v svoji drami in se sprašuje:

Je imela prav ona, ko je neomajano vztrajala v spoštovanju božanskih nenapisanih zakonov? 
(Žižek 2015: 73)

42 Žižek, Slavoj. Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015.
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Tako kot Sofoklejeva Antigona (5. st. p. n. št.), imata tudi Žižkova Antigona (2015) in 
Ivana Orleanska tragiËen konec, ker temeljijo v mitskem in ne pravljiËnem izroËilu kot npr. 
AlenËica, GregËeva Sestrica, Vasilisa Popova, ki sta subjektivizirana literarna lika. »eprav je lik iz 
19. stoletja pa ima Vasilisa Popova vse atribute subjekta, ki mogoËe temelji tudi v pravoslavju, 
saj je hËerka pravoslavnega duhovnika (popa), ki se lahko poroËi in ni zavezana celibatu. 
Mulan v Baladi o Mulan ostaja tradicionalen lik, za doloËen Ëas, za dobo desetih let, saj ji 
je bilo dovoljeno, da je bila pogumna, ko se je borila za oËeta/domovino/dinastijo Han ali 
za patriahalne vrednote, ki so eksplicitno izražene, da flni zahtevala/priËakovala niËesar v 
zameno.«43
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Kratica

ATU je mednarodna oznaka oz. akronim na osnovi priimkov treh folkloristov Antti Aarne, 
Stith) Thompson, (Hans-JoÅNrg Uther, ki so objavili mednarodno klasificiran indeks 
pravljiËnih tipov (Uther 2004, ponatis 2011).

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel stellt, entsprechend der bisher gefundenen Quellen, die erste slowenische 
Märchenerzählerin vor, die in der Zeitschrift Zora 1853 das Märchen mit Titel Rožmanova 
LenËica (nach einer slowenischen Erzählung) veröffentlichte. Das Märchenmotiv ist aus H. 
J. Uthers internationalem Tip-Index-Märchen ATU 514 Geschlechterwechsel (ang. The Shift of 
Sex) bekannt, aber es gibt Varianten in fast allen Kulturen.

43 “And to this day, we sing of this brave woman who loved her family and served her county, asking for nothing in return.” (Zang 1998: 36).
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N. Afanasev (1826-71) erwähnt in seinen Bemerkungen zu Vasilisa Popova (Nr. 316), 
dass es sich um das apokryphe Motiv von König Salomon und Königin Saba (Besuch der 
Königin von Saba)44 handelt. 

Das Grundmotiv der verkleideten traditionellen Frauen oder Kämpferinnen ist, dass sie 
für Ziele von Männern (Bruder, König, Vater) kämpfen, am Ende zeigt sich jedoch, dass sie 
um Frauenrechte kämpfen, die einen tragisch, Antigone (Ivana), die anderen revolutionär-
traditionell (LenËica und Mulan) und wiederum andere modern (AlenËica und Vasilisa Popova). 
Das Märchenmotiv ist bereits in der Antike (Amazonen), in der Bibel, im Märchen (F. 
Straparola: Costanza / Costanzo [Konstanca/Konstanco] (1550), G. Basile The Three Crowns [Tri 
krone] (1634), M. C. d‘Aulnoy Belle Belle ou le Chavarlier Fortune [Lepotica Zala in sreËni vitez] 
(1698), H. J. de Murat The Savage [Divjak] (1699)) bekannt.

 Das russische Märchen, das unter verschiedenen Titeln Vasilis Vasiljevna oder Vasily 
Vasiljevich oder Vasilis Popova dem 19. Jahrhundert entstammt, ist das modernste Märchen, 
weil es sich in den Dienst der Subjektivierung von Frauen stellt. Die slawische Varianten - 1) 
die russische (Vasilisa Popova) und slowenische (AlenËica, Greggs Schwester) sind sich in der 
modernen Vorstellung der Frauen ähnlich. In dem chinesischen Märchen von Song Nan 
Zhang Ballad von Mulan (1998), ist Mulan ein Mädchen, das sich wie ein Mann kleidet und 
anstelle des Vaters in den Krieg zieht; nach dem Ende des zehnjährigen Krieges kehrt das 
Mädchen in ihr ursprüngliches Umfeld zurück und übernimmt wieder eine traditionelle 
weibliche Rolle.

Im modernen französischen Märchen J. Poole Ivana Orlean (Jeanne d‘Arc) (1998) in Form 
eines Bilderbuchs, in dem Johanna als verkleideter Mann heldenhaft für den König, der sie 
später verrät, kämpft, heißt es: flDie Engländer haben ein Urteil gefällt.« Die chinesische 
und französische Variante sind traditionell, die erste der beiden mit der Botschaft, dass 
es selbstverständlich ist, dass sich die Frauen für Heim, Heimat, Familie, Vater und Krieg 
opfern und dass flsie keinerlei Gegenleistung erwarten«. Das französische Bilderbuch ist eine 
literarische Biographie von Johanna von Orléans (1412-1431) mit tragischem Ende. 

Neuinterpretationen des Lebens und Werks von Johanna von Orléans, seit fast schon 
acht Jahrhunderten, sind immer noch Gegenstand des akademischen Diskurses, der 
Bilderbuchausgaben und auch der Banalisierung in der Popkultur. Der Märchen-Typus / das 
Motiv der heldenhaften / verkleideten / kriegerischen Mädchen / Frauen oder Kämpferinnen 
ist archetypisch, und wir können diesen Typus auch insofern wörtlich verstehen, als dass 
die Frauen physisch stark sind (Amazonen, Brunhild in Die Nibelungen); sie können aber auch 
intellektuell gleichwertig sein (Alencica, Saba, Vasilisa). Die russische Version von Vasilisa 
Premodri ist auch Objekt zahlreicher Verarbeitungen (z. B. C. P. Estes: PunËka v žepu: Modra 
Vasilisa Prekrasna in: Ženske, ki teËejo z volkovi, 2003 - Die Wolfsfrau, 2003).

 Der märchenhafte Typus ist auch ein literarisches Motiv in intermedialen Verarbeitungen, Filmen, 
wie z.B. L Besson: [Der Bote: Die Geschichte von Jeanne d‘Arc], 1999, im russischen Cartoon D. Shmidt: 
[Mala Vasilisa], 2007 und in der Popkultur W. Disney [Hua Mulan], 1998, Popmusik Madonna 
[Joan d ‚ Arc], 2015 usw.

44 1 Als die Königin von Saba von Salomons Ansehen hörte, kam sie nach Jerusalem, um Salomon mit Rätseln zu prüfen; Sie hatte ein 
sehr großes Geleit, Kamele trugen Düfte, viel Gold und wertvolle Edelsteine.
 (...) 5 Sie sagte zum König: »Wie wahrhaftig ist es, was ich von deinen Errungenschaften und deiner Weisheit in deinem Land 
gehört habe!«
 6 »Ich glaubte nicht, was sie sagten, bis ich kam und es mit eigenen Augen sah. Aber siehe, nicht einmal die Hälfte haben sie mir 
über deine Weisheit berichtet; so übertriffst du also den Ruf, den ich vernommen habe.«
 (...)12 Und der König Salomon gab der Königin von Saba alles, was sie wollte und was sie verlangt hatte, viel mehr, als sie dem 
König selbst gebracht hatte. Dann ging sie fort und kehrte mit ihren Dienern in ihr Land zurück.
 http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Ch+9.1-12&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 


