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Alma M. Karlin,., Najmlajša vnukinja 
častitljivega ICa«, 1948, 2016 

Naslovni literarni likje Najmlajša vnukinja častitljivega 1 Čaa, s pravim imenom Ko eai, kar se 
eksplicitno povezuje z modelom ljudske pravljice, kjer je najmlajši lik nosilec napredka. Hkrati 
je že v naslovu nakazana pripadnost - najmlajša vnukinja, katere ime se ne pojavi v naslovu. 
ampak šele v vsebini. V drugem delu naslovaje predstavljen močan literarni lik "tisočletne" 
tradicije in kitajskega cesarja - Pu Čao Ce, kije brez moškega potomca. To izhodiščno stanje je 
v skladu s teorijo pravljičnih tipov ATU 514 in ATU 884, kjer se ženski literarni lik "žrtvuje" za 
moške (brat, cesar, kralj, mož, oče). Zenskiliterami liki so hčerke, sestre, vnukinje, žene ipd. V 
obravnavanem besediluje izhodiščno stanje tipično za pravljice - cesarstvo, kraljestvo, dru
žina ... si želi imeti (moškega) otroka/prestolonaslednika 

"Bolje trije grdifantki kot štiri lepe hčerkice. po tvoji smrti lahko zate darujejo samo moški po
tomci in pri tem te njihovi grdi obrazi ne lJi več tako grozno motili, ~je odvrnil starec in se zlobno 
nasmehniL (Karlin 2016, 5) 

Rezultati 

Primerjalna analiza pravljičnega tipa 
ATU514 ' inATU884 

V mednarodnem tipnem indeksu se motivpreoblečenihžensk uvršča v skupino motivov ATU 
514 "sprememba spola" (angl. the shift orsex) oziroma motivov o preoblečenih ženskah":"Te
meljni motiv ima več različic, pri čemer je na začetku vsake variante cesar/kralj/oče/pop, ki 
ima hčerko (hčerke/mladoletne sinove), vendar potrebuje moškega potomca, da nasledi cesar
stvo/kraljestvo, da gre vvojno/vojsko ipd. Oče pošlje (mora poslati) hčerko v vojno (npr. Mu
lan). Hčerka se preobleče v moškega in odide v vojsko/vojno. V nekaterih variantah se kraljica 
pretvarja, daje (najmlajša) hči deček. Zenska se lahko preobleče v moškega tudi iz drugih razlo
gov. Tako na primer preoblečena ženska opravlja svoja junaška dejanja v službi kralja (npr, 
Ivana Orleanska). Kraljeva hčerka (sestra) se zaljubi v preoblečena žensko in se želi z njo poro
čiti (Kamar al Zaman in kitajska princesaBadur). Preoblečena ženska zavrne poroko (Vasilisa 
Popova), da bi opravila svojo nalogo. Nalogo opravi tudi s pomočjo drugih oseb ali predmetov 

1 ATU je mednarodna oznaka 02:. akronim. sestavljen iz priimkov treh folkloristov. Anttija Aarncja. Stitha Thornp!iOna in 
Hansa·Jl'>rva Utherja. ki IJO -...vili mednarodno klasiflciJ1lI\ lnd"b pravljičnih tipov. (Uther 2004. ponatis 2011) 
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(čarobni pomočniki, konj ipd.). V nekaterih variantah je prisoten tudi preizkus, ali je oseba mo
ški ali ženska, npr. s hrano, vrtom ali kopanjem v vodi. Na koncu nekaterih variant se preoble
čena ženska s čarobno pomočjo ali po naključju res spremeni v moškega, v nekaterih variantah 
pa so starši veseli, ker imajo sina, ne glede na to, da gre za deklico, kijo vzgajajo kot dečka. 

Pravljični tip št. 8842 je kombinacijarazličnih pravljičnih tipov/motivov in različnih epi

zod/motivnih drobcev, npr.: 1) motiv preoblečenih žensk (Alenčica, Gregčeva sestrica, Ivana 
Orleanska, Mulan, VasilisaPopova); 2) preizkus moškosti ali ženskosti (Alenčica, Gregčeva se
strica, Mulan, Vasilisa Popova); 3) ločitev zaljubljencev (Rožmanova Lenčica Josipine Turno

grajske); 4) žena najde izgubljenega moža (Makalonca), preden se ta poroči z drugo (Turki od
peljejo Srebrno) (Radešček 1983); 5) dekle v skromni preobleki na dvoru (Ivana Orlean.ska); 6) 
pozabljena zaročenka/žena (Turki odpeljejo Srebrno); 7) prepoznavanje zaljubljencev glede na 
sliko (Bela in črna nevesta) (Grimm J. in W, 1993); 8) kraljevič se poroči s prvo zaročenko 
(Dvanajst lovcev: "Drugi nevesti paje poslal sla injo prosil, naj se vrne v svoje kraljestvo, kajti 
on'že ima ženo, in kdor je našel svoj stari ključ, ne potrebuje novega"). (Grimm 1993, 363) 

Alenčic&, Ivana Orleanska, Mulan, Vasilisa 

Obstaja obsežen ciklus ruskih pravljic o Vasilisi, ki se pojavlja pod različnimi naslovi~ Vasilisa 
- Prekrasna, Prelepa, Premodra, tudi Vasilisa Vasiljevna. A N. Afanasev (1826-1871) je y 
opombah kVasilisi Vasiljevni (št. 316) omenil, da gre za apokrifni motiv kralja Salamona in 
kraljice iz Sabe (Obisk kraljice iz Sabe), Temeljni motiv preoblečenih žensk ali bojevnic je boj 
za moške (brata, kralja, očeta). Pravljični motiv je znan že v antiki (Amazonke), Bibliji, v prav
ljicah (F. Straparola: CostanzajCostanzo [KonstancajKon.stancoJ (1550], G. Basile The Three 
Crowns [Tri kronej [1634], M. C. d'Aulnoy Belle Belle au le Chavarlier Fortune [Lepotica Zala in 
srečni vitez] [16981 H. J. de Murat TheSavage [Di0ak] [1699]). Ruska pravljica Vasilisa Vasi
ljevna ali Vasilij Vasiljevič ali Vasilisa Popov(n)a iz 19. st. je najbolj sodobna, ker se zavzema za 

subjektivizacijo žensk. Slovanski - ruska (Vasilisa Vasiljevna) in slovenska (Alenčica, Greg
čeva sestrica) - varianti sta si podobni v sodobnem pojmovanju žensk. 

V kitajski pravljici Song Nan Zhanga, Balada o Mulan (The Ballad of Mulan) (1998), se de
kle Mulan preobleče v moškega in namesto očeta odide vvojno, po koncu desetletne vojne pa 
se vrne v primarno okolje in prevzame tradicionalno žensko vlogo. V sodobni francoski prav
ljici J. Poole v slikaniški obliki, Ivana Orleanska (Joan of Are) (1998), se Ivana kot preoblečen 
moški junaško bori za kralja, kijo kasneje izda in demonizira, na koncu pajo sežgejo na 
grmadi. Kitajska in francoska varianta sta tradicionalni, prva s sporočilom, daje naravno, da se 
ženske žrtvujejo za dom, družino, domovino, očeta in vojno. Francoska varianta motiva je lite
rarizirana biografija Ivane Orleanske (1412-1431) s tragičnim koncem. 

2 Ibid 
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Pravljični tip/motiv junaških/preoblečenih/vojaških deklic/deklet/žensk ali bojevnic je 
arhetipski, lahko ga razumemo dobesedno, torej da so ženske fizično močne (Amazonke, Brun
hilda v Nibelungih), ali pa v prenesenem pomenu, da so intelektualno enakovredne moškim 
(Alenčica, Kraljica iz Sabe, Vasilisa). Ruska pravljica o Vasilisije predmet številnih obravnav 
(npr. C. P. Estes: Punčka v žepu; Modra Vasilisa Prekrasna, v: Ženske, ki tečejo z volkovi, 2003). 
Pravljični tip je kot literarni motiv deležen tudi medmedijskih predelav in upodobljen v filmih, 
npr. L Bessan: The Messenger: The Story of Joan of Are, 1999, ruska risanka D. Shmidt: Mala 
Vasilisa, 2007, ter v pop kulturi, npr. W. Disney: Hua Mulan, 1998, Madonnina popevka Joan 
dflrc, 2015 ipd. 

Primerjalna analiza z modelom evropske pravljice (Max Liithi) 

Pravljica Alme Karlin, Najmlajša vnukinja častitljivega 1 Gaa, ima določene podobnosti in ra
zlike, čejo primerjamo z modelom ljudske oz. evropske pravljice. 

LEnodimenzionalnost - numinoznost (onostranskost), ni ločnice med realnim in pravlji
čnim svetom, pri Almije poudarjena krožnost. 

(N)i se mu še uspelo osvoboditi niti od starodavnih kit<tiskih obič<tiev niti od prastarega 
praznoverja. Kljub temuje strogo vprašal: "Si bila v prejšnjem življenju tako malo kre
postna, da si se ponovno rodila kot ženska?" (Karlin 2016, 9-10). 

Toda k<ti ve moj sin o tistem potomcu naše hiše, kije pred svojim spustom v snovno ve
zanost v moški podobi visel na repu Velikega medveda?" (Karlin 2016, 50). 

Najml<tiša vnukinja, ko se sreča s čudeži (viseti na repu Velikega medveda), ne pokaže 
ne začudenja ne strahu, te prvine so del njej znanega realnega ali pravljičnega, pri A. 
Karlin - duhovnega - okolja. Junakinja se ne čudi, ne boji, nič se ji ne zdi nenavadno. 
Vse spada v isto dimenzijo (npr. viseti na repu Velikega medveda). Junakinja mirno 
sprejema nasvete, pomoč ali "žalitve" Častitljivega 1 Čaa. Geografska oddaljen~st, ko 
Najmlajša vnukinja odide za nekaj let "k belcem" na "Zahod", izraža tudi "duhovno 
drugačnost" (Luthi 2011, 5). 

2. Ploskovitost - neobčutljivost za razdaljo med tostranskim in onostranskim svetom 
(vsemogočno nebo, nebo je naklonjeno tej neumnici, nebo je neskončno in zato večno) 
"Kadar kliče nebo, moramo ubogati,~ je strogo odgovoril 1 Čao (Karlin 2016, 55). 

"Zakaj je nebo okroglo in zemlja štirikotna?" 

c .. ) 
"(N)ebo je okroglo, ker je krog. Nekaj, kar nima niti začetka niti konca, kar je neskončno. 
Ja, nebo je neskončno in zato večno." 

"Kaj pa zemlja? Tudi zemlja bi morala biti krogla, paje vendar štirikotna." 

"S tem ne mislimo na kroglo, na kateri živimo, temveč na vse zemeljsko, in to ima svoje 
meje. Prostor in čas tvorita zidovje, štirje zmaji - vzhoda, zahoda, juga in severa - pa so 
čuvarji in nosilni stebri." (Karlin 2016: 11). 
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Pravljičnajunakinja izpolni notranjo zavezo, in sicer tako, da se "pri belem učitelju "uči 
kakega jezika Zahoda" (Karlin 2016: 21), kar je tudi avtobiografska referenca. 

3. Abstraktni slog: pomanjkanje realizma, enost pridevnika (častitljivi, najmlajša,); meta
lizacija in mineralizacija (biseri, skodelica [čaja), steklo) predmetov in živih bitij, po
potnik (pravljičnijunak), stalni obrazci; števila (1, 2, 3); uvodni in zaključni obrazci; 
enopramenskost in večslojnost (dogajalnalinijaje sestavljena iz devetih poglavij oz. 
epizod); skrajnosti (lep, dober, grd, zloben ... ); čudež; junaki-inja = popotniki -ca. Juna
kinja se želi veliko učiti. Drugi liki, njene tri starejše sestre, njena mati, cesarjeve žene 
in priležnice, so zgolj kontrastni liki (Luthi 2011: 16). V nasprotju z evropsko pravljico, v 
katerije več metalizacije (pesek, srebro, zlato, železo ... ),je v kitajski več mineralizacije 
(biseri, steklo). 

4. Izolacija in univerzalna povezanost. V Almini pravljici se pojavljajo t. i. slepi motivi, 
npr. motiv Pepelke (povijanje stopal): 

"Jaz sem najmlajši sin družine Čao - in dečkom pač nihče ne skrajšuje nog." "Tvoj bo
doči mož te bo nagnal od doma, tvoja tašča pa te bo imenovala raca," ji je sicer pogosto 
odgovarjal, ajije vendarle dopustil lastno voljo. (Karlin 2016, 25-26) 

Ta Men, ki so ji na izrecno željo starega očeta še po starem kitajskem običaju povezali 
noge,je na svojih pokvečenih spodnjih okončinah nerodno šepala prek dvorišča, čeprav 
so se njene peklenske muke končale že pred leti inje zdaj nosila ljubke, pravilno ure
zane copatke. Ko Cai se je tem neumnostim izognila, ker ji je Ta Meninjok nagnal pre
več strahu v kosti in seje divje branila pred podobnimi poskusi. Kadar jo je njen ded po
dražil z vzdevkom Moja spodvita noga, muje vedno odgovorila: "Jaz sem najmlajši sin 
družine Čao - in dečkom pač nihče ne skrajšuje nog." (Karlin 2016, 25) 

5. Sublimacija in vsevključenost; trud (čudež zahteva trud); mitični motivi; numinozno 
(onostranstvo) oz. posebna vrsta duhovnosti. Stari obredi, navade, šege: "Kljub temuje 
strogo vprašal: "Si bila v prejšnjem življenju tako malo krepostna, da si se ponovno ro
dila kot ženska?"" (Karlin 2016, 10). Oslabljena seksualna in erotična tematika: "1 Čao 
pa se je drgetaje spomnil ene izmed svojih priležnic, kije pred mnogimi leti spila stru
pen tobačni sok, kerjije življenje postalo pretežko" (Karlin 2016, 10). Vsevključenost. 
Utesnjenost v tisočletno tradicijo in širjava (Zahod). Gibanje in svoboda: "Ne, ne, hotela 
sem samo povedati, da bi vse življenje rada ostala nič drugega kot najmlajši vnuk svo
jega dedka. Sin, ne hči, človeško bitje iz rodu Čao, ki se bo prijavilo k izpitom ter po
iskalo in našlo svoj prostor v svobodnem življenju, ne pa v omejenosti notranjih soban~ 
(Karlin 2016, 44-45). 

V pravljici Najmlajša vnukinja častitljivega 1 Čaaje čudež samoumeven, ni pa vsakdanji. 
Pravljica Najmlajša vnukinja častitljivega 1 Čaa prikazuje, ne utemeljuje in ne razlaga. Kon
kretna pravljica se ne razlikuje od drugih variant ATU 514 in ATU 884 zaradi različice tipa mo
tivov (Najmlajša vnukinja in ne hčerka), temveč zaradi posebnega načina, kakoA Karlin for
mulira zgodbo - s posebnim literarnih slogom. 
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Podobnosti in razlike z Žižkovo Antigono 

V članku OdAntigone do Ivane Orleanske, 2004 (FromAntigone to Joan of Are). Žižek navaja, 
da imajo ženske v grški tragediji dve mož.nosti izstopa iz domestikalne v javno sfero. Prvi tip 
subjektivizacije je brezpogojno samožrtvovanje za moža ali očeta (npr.Ifigenija, Poliksena), 
drugi tip paje destruktiven (npr. Hekaba, Medeja, Fedra), Žižek pravi, daje prvi tip formalni 
akt subjektivizacije v imenu velikega drugega za posthumno slavo. Drugi tip je tip nehumane 
ženske, ki za temelj vzame paternalni zakon in postane nehumana z monstruoznim maščeva
njem. Po ŽižkujeAntigona prvi tip, ki sprejme sublimno gesto samožrtvovanja v skladu z za
konom, v nasprotju z destruktivnimi furijami. npr. z omenjeno Mcdejo. Značilnost prvega tipa 
QziromaAntigone je njena notranja mirnost in umirjenost, značilnost Elektre paje "histerični 
teater", samopomilovanje in zadovoljstvo, kije potrditev libidinalnega zadovoljstva Po Žiž:ku 
je Elektra drugi tip - destruktivna furija, ker izraža notranJo bolečino z nevrotičnimi čustvi, ki 
im<\io funkcijo javnega spektakia, histerične sle po maščevanju in uživanja v simptomu. Med 
antičnimijunakinjamiAntigono, Ifigenijo in Medejo imaAntigona sublimni status etičneju
nakinje. Ona se ne zoperstavi zakonu zaradi geste in prekrška, ampak v imenu nekega drugega 
zakona.Antigona s svojim dejanjem institucionalizira notranji zakon simbolnega reda s socio
simbolnimi koordinatami. Žižek navaja Hegla, ki tudi locira konflikt v socio-simbolni red. Ži
žek pojmuje Antigono v skladu s Kantom. Z njegOvimi besedami biAntigono označili kot čisto 
željo, prosto patološke motivacije in moralni subjekt. Tako bi lahko definirali tudi Rožmanova 
LenčicC!, kije čista želja, sicer napisana v času romantike in konvencije 19. stoletja. 

Za Ivano Orleansko, srednjeveško junakinjo, Žižek pravi, daje nov lik ženske intervencije 
v politiko. Poudarja, daje Ivana Orleanska politična figura v čistem pomenu besede - za skup
nost in proti partikularnim interesom. Tudi Najmlajša vnukinja častitljivega I Caa kot pre
oblečen moški ni simbol nestabilne spolne identitete. Bistveno je, daje svoja dejanja storila 
kot - ženska (Žižek 2004, 57). Najmlajše vnukinje niso izdali, čeprav je tudi izdajstvo pogoj za 
poznejšo kanonizacijo Ivane Orleanske v nacionalnem interesu v determiniranem družbenem 
redu. V Almini pravljici ni izdajstva,je tisočletni dvom v Najmlajšo vnukinjo, ki politično in 
osebno intervenira z ženskimi atributi. 

~Tega ti ni treba vedeti, ti nisi nič drugega kot deklica, ~je odvrnil, kajti bilje človek stare sole in 
mnenja, da naj biienske ne imele talentov inpreveč soli v glavi (Karlin 2016, 8). 

·Zapomni si, oo n~'i "ič drugega kot Zenska, %lU'7Ikmt pa se niti tone!~jijeenergično razloiil 
(Karlin 2016, 9). 

Jaz se bom tako kot ženske % Zahoda t!eliko učila in skozi svoje življenje hodila kot maski, kot tvoj 
pravi vnuk~ (Karlin2016. 23-24). 

Najmlajša vnukinja ostaja spoštljiva in zvesta Častitljivemu 1 Čaaju, hkrati paje tudi so
dobna. Če apliciramo Zižkovo teorijo. bi lahko sklepali. daje Najmlajša vnukinja dosledna. ker 
deli to, kar ve, noče pa deliti tega, česar ne ve. Ravno to je tista prvina, kije ubesedena tudi v 
pravljici o Najmlajši vnukinji - njena subjektivizacija 
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"'Vnukinja, ~ je 1 Čao tokrat poudaril njen spol. "kolikor se spominjam, Bem hotel govoriti o izbira
nju moža zate, ne pa o ptiČjeskwju. Če morda iščeš primeren simbol ... " 

"Ne, hvala'" 

" ... bi ti priporočal goloba, ki pri belcih menda velja za simbol ponižnosti in mile poslu.~nosti. VBe
kakor pa ti priporočam tudi gos ... " 

"Jaznisem niti gos, ki bi pOBIw.'m:J racalaza kom drugim, niti raca mandarinka, ki slovi posvoji 
zvestobi ... " 

"Tako? Kaj pa potem si?" 

"tkllllik!j~ svojega spoštovanega dedka." (Karlin 2016, 43) 

Žižek na koncu članka klasificira šest tipov žensk/mater, in sicer 1) ojdipsko mater, 2) re~ 
volucionarno mater (Brecht), 3) pasivno~agresivno mater, ki se tiho samožrtvuje za družino in 
otroke, 4) konservativno mater, za katero je značilna stabilnost doma, 5) postmoderno femini
sticno mater, ki vzgaja otroke v duhu strpnosti in dela kariero ter 6) ekološko "Mater Zemljo". 

Na temelju Žižkove klasifikacije bi lahko Rožmanova Lenčico definirali kot prehod med 
revolucionarnim (odhod v vojno) in konservativnim (poroka) na koncu, kar je v skladu z ro
mantično konvencijo in časom, v katerem jo je Josipina objavila (1853). V ta tip bi sodila tudi 
Mulan, četudi se na koncu ne poroči, vendar v zameno za "desetletno vojno" ne zahteva niče
sar. Revolucionarni tip ženske bi bili Ivana Orleanska, ki fizično propade, medtem ko moralno 
zmaga, ter Vasilisa Popova, ki ostane dosledna in hkrati sodobna do konca besedila. V ta.tip bi 
sodila tudiAlenčica, Gregčeva sestrica, v milejši obliki kot Vasilisa. 

Najmlajšo vnukinjo častitljivega 1 Gaa bi lahko definirali kot postmodernistično junaki
njo, ki prehodi pot od revolucionarnega dejanja Brechtovega tipa do feministične ženske, kije 
vztrajna in ima kariero, kot bi dejal Žižek, vendar je to (moško) kariero dosegla z ženskimi so~ 
dobnimi atributi: asertivnost, modrost, umetnost, vztrajnost in znanje. 

Slavoj Žižek: Antigona, 2015 

Manj znano dejstvo je, daje tudi Slavoj Žižek objavil dramo z naslovom Antigona, 4 v kateri ni 
motiva preoblečenih deklic v dobesednem pomenu (ATU 541 in ATU 884), vendar je izrazit 
motiv subjektivizacije ženske na moški način, ampak z ženskimi atributi. Motiv preobleke se 
pojavlja v smislu reda nepravičnega vladarja, ki mesto požene v kaos, kije "obscena preobleka 
nttislabše anarhije" (Žižek 2015, 66). Vendar Žižek tudi v svoji drami tematizira notranje za
kone, po katerih se ravna vseh pet obravnavanihjunakinj, preoblečenih deklic ali bojevnic, ki 
to storijo kot ženske (Alenčica, Ivana, Lenčica, Mulan, Srebrna, Vasilisa), in se sprašuje: 

3 Podčrtal.o. M. M. BliliC 

4 Žižek. Slavoj. Antigona.l.,jubljana: Društvo za teQrwkQ l>'Oihoanalizo. 2015. 
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Je imela prav ona, ko je neomajno vztrajala 
ti spoštovanju boianskih nenapisanih zakonov?(Zižek 2015, 73) 

NajmlajŠa vnukinjaje tudi slepi motiv (Liithi 2011,70) Orfeja in Evridike, ker se Mmladi 
umctnik~ izkaže tudi na področju umetnosti ("[I]n na odruje nežen fanti! pravkar predstavljal 
levji p~8, kot so ga imeli navado uprizarjati za časa dinastije Ming" [Karlin 2016, 61]). Tuk~ 
bi lahko potrdili hipotezo M. Li.ithija, daje za čudež v pravljici potreben trud, saj vidimo, da se 
je Ko Cai oz. NajmlAjša tmukinja izobraževala v plesu, v gledališču, glasbi ... ter da njena meta
morfoza temelji tudi na dolgoletnem prizadevanju in ne le na usojenosti. 

Ko je bil ples konCan, je mladenič govorilo s/arokitajski gledaliŠki umetnosti, o pozabljenih prispodobah inprastan glasbi, Njegov glasje bil visok, skomjženski, toda roje bilo naravno, kajti vse 
že"ske vloge so na Kitajskem vedno igrali le mladeniči (Karlin 2016, 61-62). 

Tudi pravljičnajunakinja Ko Cai ali NajmlajSa vnukinja neom~no vztraja v spoštovanju 
božanskih eKo sem še pred svojim prihodom na Zemljo visela na repu Velikega medveda, sem 
bila moški." [Karlin 2016, 9]) nenapisanih zakonov eNe, z neba sem sestopila zato, ker sem vi
dela, da ta hiša potrebuje sina" (Karlin 2016, lOJ), kot pravi Žižek. Deklicaje določena za "k~ 
velikega~, čeprav pripada šibkejšemu spolu (Karlin 2016, 7). 

Sklep 

Na temelju primerjalne literarne analize je razvidno, da se pravljica Alme M. Karlin, Najmlajša 
vnukinja častitljivega 1 Čaa povezuje s pravljičnima tipoma ATU 514 in ATU 884. Ima Ilt!k~ 
podobnosti (preoblečene ženske) in razlik (postmodernistični literarni lik, ki intervenira v po
litiko in dela kariero [Žižek]). 

S primerjalno literarno analizo ugotovimo, da se pravljica Alme M. Karlin, NajmlajSa 
vnukinja častitljivega 1 Čaa, medbesedilno navezuje na model ljudske pravljice (M. Luthi), da 
obstajajo podobnosti (vse značilnosti) in razlike, ker je pravljica A. M. Karlin model avtorske 
pravljice, podoben modelu Andersenove in Wildove pravljice, ker izhodiščni modeiljll(iske 
pravljice nadgrajuje z avtorskimi prvinami. 

S pomočjo primerjalne literarne analize razberemo, da se pravljica Alme M. Karlin, Naj
mlajša vnukinja častitljivega 1 Čaa, medbesedilno navezuje na literarno tradicijo antične Anti-

5 I'odČrte.la M. M l\l3iiC. 
8 Pod.;rtabo M. M. Blaiio! 
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gone, med njima pa obstajajo tako podobnosti (subjektivizacija, ženski atributi, intervencija v 

politiko) kot razlike (ni tragičnega zaključka). 
Na podlagi primerjalne literarne analize postane očitno, da ima pravljicaAlme M. Karlin, 

NajmlajŠa vnukinja častitljivega 1 Caa, podobnosti (spoštovanje božanskih nenapisanih zako
nov) in razlike (n i tragičnega zaključka) z ŽižkovoAntigono (2015). 
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Povzetek 

Članek je nastal na temelju raziskovanja življenja in dela slovenske pisatelj~ A!me b
lin (1889-1950), kije velik del svojega življenja preživela v tujini, med potovanji po ~ (Ib. 

javljalaje predvsem v nemščini, v obdobju med prvo in drugo svetovno vOjno. Nekatera ozmed 
njenih del so večnaslovniško odprta, tudi obravnavana pravljica Najmlajša vnukinja časfif~
vega 1 Čaa, ki je bila prvotno objavljena leta 1948 v nemščini in leta 2016 v slovenščini. S to 

pravljico se pisateljica medbesedilno navezuje na model ljudske pravljice, evropske pravljice 
in na mednarodni pravljični tipATU 514 in ATU 884. Podrobna analiza in aplikacija teorije 
Slavoja Žižka, z naslovom od Ant-igone do Ivane Orleanske, pa potrdi hipotezo, da se Almina 
pravljica navezuje na literarno tradicijo od Antigone do danes, da so v pravljici izražene značil
nosti subjektivizacije literarne junakinje, kar je univerzalija (pravljični tiP oz. motiv), obenem 
paje Alma dodala besedilu tipične značilnosti kitajske kulture. 

Summary 

This article was created on the basis of the study of the life and work of the Slovene writer 
Alma Karlin (1889-1950), who spent a large part ofher life abroad, duri.ng her trips around the 
world. It was mainly published in German, during the period between World War 1 and World 

War IL Some ofher works are open in the manner of crosswriting, including the analyzed fairy 
tale The Youngest Granddaughter ofthe Honorable 1 eha, which was originally published in 
1948 in German and in 2016 in Slovene. With this fairy tale, the writer intertextually relates to 
the model of the folk fairy tale, the European fairytale, and the ATU 514 andATU 884 interna
tional fairytale type. A detailed analysis and application ofSlavoj Žižek's theory, entitled From 
Antigone to Joan of Are, confirms the hypothesis that A1ma's fairy tale belongs to the l~terary 
tradition from Antigone to the present and that the fairy tale contains the features of subjec
tivization of a literary heroine, which is a universal element (fairy tale type or motj[), while 
Alma also added to the text the typical characteristics of Chinese culture. 

]Qjučne besede 
Alma Karlin, pravljica,ATU 514, ATU 884, M. Liithi, H. J. Uther, Slavoj Žižek 

Keywords 
Alma Karlin, fairy tales, ATU 514, ATU 884, M. Liithi, H. J. Uther, Slavoj Žižek 
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