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Cilj prispevka je, da v okviru komparativne analize slovensko-slova{kih avtorskih pravljic izbranih
avtorjev (Feri Lain{~ek, Daniel Pastir~ák) prika`e obdelavo tematike ljubezni, hkrati pa sledi in
razmi{lja o navezavi avtorjev na vire, ki temeljijo na spoznanjih folklornega, filozofskega oziroma
teolo{kega gradiva. Integriranje spoznanj iz danih znanstvenih disciplin je bilo avtorjema v pomo~ pri
oblikovanju njune originalne avtorske estetsko-umetni{ke knji`evnosti z izrazitim eti~nim sporo~ilom.
pravljica, ljubezen, folklora, filozofija, teologija
The aim of this comparative analysis of Slovene and Slovak fairy tales by the authors Feri Lain{~ek
and Daniel Pastri~ák is to highlight variations on the theme of love and to explore the relationships
between authors and their inspirational sources derived from folklore, philosophical or theological
materials. Integrated knowledge from these disciplines served the authors in the creation of their
original aesthetical-artistic writing which bears a strong ethical message.
fairy tale, love, folklore, philosophy, theology

Je známe, `e téma lásky tvorí ~asto základné východisko mnohých kni`ných publikácií, pri~om práve v rozprávkach má svoje
dominantné postavenie. Princ sa zvy~ajne
zamiluje do krásnej diev~iny, ktorá je v{ak v
nepriazni svojej macochy a o svoju lásku
musí tvrdo bojova. Uvedená tematická línia
príbehu sa vzahuje aj na dve najznámej{ie
rozprávky o Popolu{ke a Snehulienke. Obe
rozprávky sú po stáro~ia ústne alebo písomne
{írené v rôznych podobách, v mnohých
{tátoch a jazykoch. Rozprávkový príbeh o
Popolu{ke je dokonca taký starý, `e keï bol
po prvý raz písomne zaznamenaný v
9. storo~í n. l. v ^íne, mal za sebou u` dlhú
históriu. Americký spisovate¾, filozof a
detský psychológ Bruno Bettelheim poukázal
vo svojej knihe, ktorá má v ~eskom preklade
názov Za tajemstvím pohádek (2000), na
význam aj týchto ¾udových rozprávok, ktoré
po stáro~ia prerozprávané nadobúdali stále
výraznej{iu kvalitu, a` napokon získali

schopnos podáva zároveò zjavné i skryté
významy a vyslovova sa tak ku v{etkým
rovinám ¾udskej osobnosti sú~asne, pri~om
nadviazali spojenie spôsobom, ktoré oslovuje
tak detskú myse¾, ako i náro~ného dospelého
percipienta. Láska dvoch rozprávkových
hrdinov smeruje zvä~{a v samom závere k jej
zavà{eniu, konkrétne uzatvorením man`elského zväzku. Bettelheim uva`uje aj nad tým,
ako detský ~itate¾, cez prizmu svojich
ob¾úbených postáv, dospeje k poznaniu, ~o
znamená skuto~ne milova (Bettelheim 2000:
271). Preto`e v ka`dom z týchto príbehov – a
rovnako aj v mnohých iných – záchranca
dokazuje svoju lásku budúcej neveste. Av{ak
o pocitoch hrdiniek nemáme ~asto najmen{ie
tu{enie. Tak v Snehulienke, ako aj v rozprávke o Popolu{ke, sa dozvieme len to, `e sa
im záchranca (princ) pá~il. Zdá sa, `e sa tieto
príbehy úmyselne vyhýbajú tvrdeniam o tom,
~i sa hrdinka naozaj zamilovala, pri~om to
vyzerá tak, `e i rozprávky majú malú dôveru

151

Simpozij OBDOBJA 30

v lásku na prvý poh¾ad. Namiesto toho poukazujú na skuto~nos, `e milova vy`aduje o
mnoho viac, ne` sa necha prebudi alebo
vybra nejakým princom.
Ve Snìhurce ani Popolce (ve verzích bratøí
Grimmù) se nedovíme nic o jejich `ivotì po
sòatku a o {astném sou`ití s partnerem. Tyto
pøíbìhy, a~koliv vyzvednou hrdinku k samému
prahu opravdové lásky, se nijak nezmiòují o
osobním rùstu potøebném ke svazku s milovaným ~lovìkem. Pøedpokladem dosa`ení
plného vìdomí a schopnosti navazovat vztahy
– a k tomu pohádky pøispívají – je pøipravit
dìtskou mysl ne promìnu, ke které nutnì
dochází, kdy` ~lovìk miluje, a kterou tento
stav pøiná{í. Existuje mnoho pohádek, které
za~ínají tam, kde Popelka a Snìhurka kon~í, a
øíkají nám, `e je sice okouzlující být milován,
ale ani láska prince není zárukou {tìstí. Nalézt
naplnìní prostøednictvím lásky a v lásce vy`aduje je{tì jednu promìnu. Být pouze sám
sebou nesta~í, i kdy` jsme svou jedine~nou
lidskou podobu získali v bojích tak tì`kých,
jaké vedly Popelka a Snìhurka. (Bettelheim
2000: 273.)

Nájs spomínané naplnenie prostredníctvom lásky a v láske, sa vo svojich autorských
rozprávkach pokúsili i dvaja autori, ktorí sú
síce rozli~ných národností, ale uva`ovanie o
potrebe lásky a o jej sile, prekonávajúcej tie
naja`{ie preká`ky, vyjadrili vo svojej tvorbe
(nielen) pre deti podobným a zároveò aj
rozdielnym spôsobom. Veï napokon rozlo`i
správne rozprávku na jej komponenty, znamená vedie komparatívne vysvetli i vzahy
slovinsko-slovenskej autorskej rozprávky a
prípadne aj jej tematicko-motivickú nadväznos na ¾udovú rozprávku, ako `ánru pro-

zaickej folklórnej tvorby.1 Tým sme len
na~rtli skuto~nos, ktorá je v{eobecne známa.
Preto`e slovesný folklór, ako ur~itá spolo~ensko-kultúrna, estetická a etická hodnota,
historicky stál pri vzniku a rozvoji mnohých
národných literatúr (i literatúry pre deti a
mláde`) a ani vývin »sú~asnej literatúry
neobchádza tento fakt. Slovanské literatúry, a
slovenská tým viac, sa viacvýznamovo na
tento fakt via`u a odvolávajú.« (Liba 1991:
44.) A tak sa aj autorská rozprávka (samozrejme, v zmysle autorsky {tylizovaného
folklóru, teda folklór sa stáva prameòom, ako
jeden z tematických a motivických mo`ností
pri utváraní vlastného textu2), v intenciách
literárnej recepcie a literárneho vzdelania,
radí do skupiny {iestich typov folklórnych
textov, ktoré vy~leòuje slovenský literárny
vedec Peter Liba v monografii Literatúra a
folklór (1991).
Sila lásky a dobroty, v nadväznosti na
odkaz ¾udovej rozprávky, tvorí základné
jadro knihy desiatich autorských rozprávok
slovinského spisovate¾a Feriho Lain{~eka.
Tie sú sú~asou publikácie s názvom My{lienô~ky, pri~om o ich preklad do slovenského
jazyka sa pri~inil v roku 2006 kolektív
autorov O¾ga Ambro{ová, Mojmír Hlo`a,
Eva Hrebenárová, Jana Masárová, Veronika
Ru`i~ková a Svetlana Kmecová pod editorským vedením slovinskej lektorky Sa{i
Pokla~, ktorá v predhovore knihy uviedla –
pre danú {túdiu ve¾mi podstatnú – informáciu: »Na autorov podnet sme sa spolu so
{tudentmi slovinského jazyka v Bratislave a
Nitre rozhodli, `e jeho rozprávky prelo`íme a
pokúsime sa v nich nájs jednu z my{lienok,

1

Aj Vladimír J. Propp v monografii Morfológia rozprávky (1971) poukázal, ale treba pripomenú, `e pri
skúmaní ¾udovej rozprávky, na skuto~nos, `e ak »nevieme rozlo`i rozprávku na jej komponenty,
nedoká`eme správne porovnáva. A ak nevieme porovnáva, potom ako mô`eme vysvetli napríklad
indo-egyptské vzahy alebo vzahy gréckej bájky k indickej? Ak nevieme porovna rozprávku s
rozprávkou, ako potom mô`eme skúma súvis rozprávky s nábo`enstvom, ako mô`eme porovnáva
rozprávku s mýtmi? Napokon, podobne ako v{etky rieky te~ú do mora, v{etky problémy skúmania
rozprávky musia v kone~nom dôsledku vyústi do rie{enia doteraz najdôle`itej{ieho otvoreného problému
– problému podobnosti rozprávok na celom svete.« (Propp 1971: 27–28.)
2 Pre zaujímavos mo`no spomenú, `e v slovenskej literárnej vede sa podobnou problematikou zaoberal
Stanislav [matlák, analyzujúc vzah folklóru k umelej literatúre v rámci básnickej tvorby, konkrétne v
{túdii Materská {kola poézie z publikácie Básnik a diea (1976).
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ktorými Feri Lain{~ek uviedol projekt Svetové dni slovinskej literatúry: ,Lásku musíme
¾úbi.’« (Pokla~, In: Lain{~ek 2006: 3.)

`ena Kana). Ka`dý rozprávkový príbeh je
kon{truk~ne vystavaný na tematike lásky,
ktorú postupne budujú nosné motívy.

Feri Lain{~ek je v kontexte slovinskej
literatúry známy najmä ako spisovate¾, dramatik a básnik, ktorý sa narodil v Prekmurí,
pri~om daný región (na rozdiel od iných ~astí
Slovinska bol tisíc rokov sú~asou Uhorska,
na základe ~oho sa vyzna~uje i {pecifickými
jazykovými, kultúrnymi a nábo`enskými
znakmi, ktorými sa odli{uje od zvy{ku Slovinska) výrazne ovplyvnil i jeho tvorbu. Aj
ako autor literatúry pre deti a mláde` sa v
knihe desiatich rozprávok preniesol do
nesmiernych vrstiev rozprávkovej tradície,
ktoré, ako sám potvrdil, »neskrývajú svoje
o~arenie odkazom ¾udovej rozprávky« (Lain{~ek 2006: 5). ¼udovú slovesnos spoznával
z tzv. druhej existencie slovesného folklóru,
in{pirovaný rozpráva~mi z raného detstva,
ktorí ho svojím `ivým rozprávaním zaviedli
do mnohých rozprávkových krá¾ovstiev a
ukázali mu svety, ktoré mnohým o~iam
ostanú, `ia¾, nav`dy skryté.

Ak sme sa na za~iatku {túdie pýtali, prostredníctvom Bettelheimovho uva`ovania,
ako detský ~itate¾, cez prizmu svojich ob¾úbených postáv (Snehulienky a Popolu{ky),
dospeje k poznaniu, ~o znamená skuto~ne
milova, keï mu chýba poznatok o osobnostnom raste týchto `enských postáv, v
zmysle pre`ívania a za`ívania ozajstnej lásky
v spektre ich vnímania, tak potrebnej k
zväzku s milovaným ~lovekom, aby tieto
rozprávky dokázali pripravi detskú myse¾ na
premenu, ku ktorej nutne dochádza, keï
~lovek miluje, a ktorú tento stav priná{a, tak
Lain{~ekove rozprávky odpovedajú na sformulovanú otázku v prvých dvoch príbehoch
nasledovným spôsobom:

Analyzova tému lásky v Lain{~ekových
rozprávkach znamená vstúpi do sveta
realisticko-~arodejných3 príbehov, v ktorých
skuto~ne ¾úbi mô`e len ten, kto sa zriekne i
seba samého a v{etkého, ~o má, len aby získal
srdce a lásku toho druhého. V pozícii hrdinov,
ktorí bojujú o svoju lásku, sú pod¾a vzoru
realistických ¾udových rozprávok vä~{inou
chudobní dedinskí ¾udia, konkrétne potulní
umelci (Zalika a Gusti), chudobná zbera~ka a
predava~ka lie~ivých bylín (Ilonka) a rybár
(Kálman), pastier svíò (Tomá{), ko~i{ (Lajo{), mlynár (Marko), holubár (Erni), pastierka husí (Jerica), ale i zbojníci ([ándor a jeho
3

V prvom rade sa princovia paradoxne
stávajú ~inite¾mi, ktorí sa puto lásky dvoch
chudobných ¾udí sna`ia pretrhnú, aby zadosu~inili vlastnej tú`be po `enskej hrdinke.
V rozprávke s názvom Zalika a Gusti odvedie
mladý krá¾ovi~ z Blatnohradu krásnu tane~nicu Zaliku od jej partnera (chudobného a
potulného huslistu Gustiho) do svojho
krá¾ovstva a po`aduje, aby sa stala jeho
`enou. Vyznania pravej lásky sa v{ak nikdy
nedo~ká, preto`e jej srdce nav`dy patrí
Gustimu. Len vïaka svojej láske vlo`ili do
hudby a tanca rados a {astie, s ktorým sa
potom mohli podeli i s druhými ¾uïmi.
V Lain{~ekovej rozprávke tak sila lásky
zastáva miesto, ktoré je silnej{ie ako svetská
moc a v{etky poklady zeme. Nedá sa získa
za ka`dú cenu, naopak, keï sa o to krá¾ovi~
pokú{a, kon~í ako úbohý pustovník, ktorý sa

Na tomto mieste si dovolíme prepo`i~a termíny, ktoré sa via`u k charakteristike a rozdeleniu ¾udovej
rozprávky. ^arodejné ¾udové rozprávky sa, okrem iného, vyzna~ujú tým, `e sa v nich stiera rozdiel medzi
svetom skuto~ným a neskuto~ným, pri~om sa tu dejú divy a zázraky ako najprirodzenej{ie ~iny.
Realistické ¾udové rozprávky zase zobrazujú `ivoty hrdinov, ktorí sú zvä~{a prostí dedinskí ¾udia. Hlavná
idea má podobu konfrontácie chudoby a bohatstva, predstavite¾ chudoby je v`dy synonymom dobra a
bohá~ naopak, pri~om morálnou devízou je potrestanie pýchy. V autorských rozprávkach Feriho Lain{~eka sa tieto dva rozprávkové typy prelínajú, do istej miery i dopåòajú, niekedy sa dané zásady aj
poru{ujú, ~ím sa v spisovate¾ovej koncepcii stávajú originálnou a inovatívnou stratégiou pri realizovaní
vlastného umeleckého zámeru.
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do konca svojho `ivota túlal »z jedného rázcestia na druhé, od dediny k dedine, z mesta
do mesta a rozprával svoju ~udnú príhodu,
ktorej nikto nikdy neveril.« (Lain{~ek 2006:
11.) Podobne motív vynútenej lásky, ktorú
prekonáva pravá a úprimná láska, rezonuje v
rozprávke s názvom Zlatý princ, hoci k
poznaniu, `e nie je v{etko zlato, ~o sa bly{tí,
dochádza vo vedomí chudobnej zbera~ky a
predava~ky lie~ivých bylín Ilonky zásluhou
jej priate¾a, chudobného rybára Kálmana.
Preto`e a` po odhalení klamstva, ktorým sa
Ilonku sna`il o~ari a získa za man`elku
»zlatý« princ, si hrdinka uvedomí, `e verila
o~iam namiesto toho, aby sa opýtala srdca.
A tak v závere rozprávky mô`e zaznie happy
end, a to konkrétne prostredníctvom poznania, `e e{te »v tú noc sa teda Ilonka opýtala
svojho srdca a to jej vybralo Kálmana.
Mnoho rokov `ili potom {astne pri svojej
rieke a mali ve¾a detí, nikto z nich síce nikdy
nezískal zlato, chleba v{ak mali napriek tomu
nadosta~.« (Lain{~ek 2006: 17.)
Láska teda v uvedených rozprávkach
prechádza ur~itou fázou vývinu, ktorá percipientovi odha¾uje, ~o znamená pravdivo
milova. A pokým Lain{~ek v My{lienô~kách
dokazuje, `e lásku treba vedie aj skuto~ne
¾úbi, slovenský spisovate¾ Daniel Pastir~ák
v zbierke pätnástich meditatívnych rozprávok
Damianova rieka (1993) odha¾uje, `e lásku
nemo`no vlastni, mo`no ju len darova
(Pastir~ák 1993: 76). K tomuto poznaniu
dochádza aj na základe primárnej motivácie
svojich rozprávok, ktorá pramení a zároveò
vyviera z autorových in{pira~ných zdrojov,
ku ktorým patrí filozofia, teológia ~i výtvarníctvo. Vo v{etkých rozprávkach tak mo`no
sledova intertextové, inter`ánrové a interkultúrne odkazy, utvárajúce akoby model autorskej rozprávky, v ktorej mô`eme rozpozna
rozmanitos záujmov a in{pirácií, nadobudnutých v rámci medzidisciplinárnych asociácií. A zatia¾ ~o My{lienô~ky Feriho Lain{~eka zanechávajú v ~itate¾ovi stopy, ktoré sa
priamo via`u k odkazu ¾udovej rozprávky,
prezentujúc i zlo`ky ¾udovej slovesnej

kultúry na rozli~ných úrovniach, upriamujúc
daným spôsobom pozornos na sféry folklóru, Daniel Pastir~ák napåòa viacero foriem
umeleckého sebavyjadrenia najmä prostredníctvom filozoficko-teologického diapazónu,
pri~om v jeho intenciách prezentuje i tematiku lásky v analyzovaných rozprávkach o
láske a ve~nosti:
V Rozprávke o ve~nosti i v Rozprávke o
láske, ktoré v rámci usporiadania textov v
publikácii Damianova rieka dokonca nasledujú za sebou, je to práve láska, ktorá
mu`skému hrdinovi pomáha porozumie
ve~nosti. Keï`e v danej {túdii lásku skúmame najmä cez prizmu partnerských vzahov
(mu`a a `eny), pri~om vo v{etkých rozprávkach – s výnimkou jednej s názvom
Ignácia a jej anjel – Feriho Lain{~eka z knihy
My{lienô~ky sú hlavnými hrdinami ¾udské
bytosti, je dôle`ité upriami pozornos na
tému lásky v spektre dvojíc, z ktorých jedna
nie je ¾udskou bytosou. V Pastir~ákovej
Rozprávke o ve~nosti spoznáva mu` na opustenom ostrove bytos, ktorá do jeho `ivota
privádza poznanie, »`e to, ~o sa v òom rodí,
je láska.« (Pastir~ák 1993: 67.) Ide o bytos
bledej tváre, ktorá je v{ak nehmotnou
vidinou, pri~om jej výzor si percipient mô`e
domyslie len na základe ilustrácie zo strany
69, kde má podobu anjela. Zároveò si kladie
podmienku, `e ak mu` chce, aby pri òom
zostala nav`dy, musí nájs v priebehu jedného roka odpoveï na jej otázku: »^o láska
potrebuje najviac?« (Pastir~ák 1993: 67.)
Mu` h¾adaním odpovede na otázku postupne
zisuje, `e h¾adaním skrytého mocnie jeho
láska. Pomaly krá~a stupòami lásky, a to tak,
`e neznámej anjelskej bytosti postupne prezrádza svoje odpovede: 1. Láska potrebuje
tajomstvo. 2. Láska potrebuje porozumenie.
3. Láska potrebuje ~akanie. 4. Láska potrebuje boles. Hoci vo v{etkých odpovediach sa
skrýva kus pravdy, a` skuto~ne správna
odpoveï mu pomáha prelomi doteraz v sebe
`ivenú pýchu a egoizmus: 5. Láska potrebuje
ve~nos. »Bo`ská irónia. H¾adal ve~nos a
na{iel lásku. H¾adal lásku a na{iel ve~nos.«
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(Pastir~ák 1993: 70.) Je zaujímavé, `e k
tomuto poznaniu, hoci iným spôsobom
autorského stvárnenia, dospieva i Lain{~ekova `enská hrdinka (grófska dcéra Ignácia)
v rozprávke Ignácia a jej anjel. Tá si pomocou rady starého záhradníka nájde svojho
`ivotného partnera v prekrásnom anjelovi,
ktorému ukradne po~as kúpania »v naj~istej{ej vode, akú kedy ¾udské oko videlo«
(Lain{~ek 2006: 19), krídla, ~ím sa z
nebeského anjela stal pozemský gróf a pán
úrodného kraja okolo Bielych vôd. A teda
tak, ako u~í v Pastir~ákovej Rozprávke o
ve~nosti anjelská bytos bledej tváre mladého
mu`a na osamelom ostrove pochopi ~o a
vôbec kto je láska, tak mladá grófka z Lain{~ekovej rozprávky zisuje po boku svojho
`ivotného partnera (nebeského anjela), ~o
znamená obetova svoj `ivot pre lásku,
preto`e vïaka nej dosiahla nekone~nú nebeskú priestrannos a ve~nú slobodu. A napokon i jej vyslovuje `ivotný partner pred
smrou svoje vyznanie lásky: »,Tvoja láska
bola to najkraj{ie, ~o som kedy za`il, preto mi
nikdy nebolo ¾úto, `e som ako ~lovek chodil
po zemi,’ povedal mladý gróf Ignácii pred
tým, ako si polo`il hlavu pred kata.« (Lain{~ek 2006: 23.)
V rámci analyzovaných slovinsko-slovenských autorských rozprávok si mô`eme
skuto~ne v{imnú, `e milova vy`aduje
omnoho viac, ne` sa necha prebudi alebo
vybra nejakým princom. Tento fakt e{te
potvrdíme poslednou interpretovanou rozprávkou od Daniela Pastir~áka s názvom
Rozprávka o láske, v ktorej hlavnou ideou je
tú`ba mu`a spozna skuto~nú lásku. A tak
mu Ten, ktorý bol nad ním (Boh) posiela do
cesty chudobnú sirotu. V danej rozprávke sa
hneï od za~iatku detský percipient stáva
svedkom toho, ~o sa mô`e dia s láskou po
svadbe, ako sa vyvíja vzah z pozície mu`a a
`eny, teda to, ~o Bruno Bettelheim neregistruje v rozprávke o Popolu{ke a Snehulienke.
V Pastir~ákovej rozprávke vstupuje do
vzahu lásky mu`a a `eny preká`ka v podobe
choroby. Mu` tak skladá s¾ub, `e svoju `enu

bude milova i keï je chorá, `e jej bude slú`i
aj keby ho zneuctila:
– ^o je láska, – zvolal a zah¾adel sa hore do
bridlicového ticha mra~ien, akoby bolo mo`né
uzrie toho, ktorý je nad v{etkým. – Neviem...
nerozumiem... – Bude{ nevidite¾ný, – odvetil
mu, – bude{ slú`i a nikto a neuvidí. Bude{
trpie a nikto a nepo¾utuje, dá{ svoj `ivot a
nikto ti nepovie ïakujem. (Pastir~ák 1993:
70.)

A tak sa mu`, ako nevidite¾ný sluha lásky,
bude musie nau~i v priestore vlastnej osamelosti porozumie Láske, ktorá ho miluje od
ve~nosti. V príbehu tak príjemca sleduje, ako
sa postupne nevidite¾ný mu` stará o svoju
chorú man`elku, pri~om si v{etci myslia, `e
sa o òu stará V{emohúci potom, ~o ju jej
neverný mu` opustil. Mu`ova skú{ka slú`i a
trpie za cenu poznania pravej lásky, pri~om
ho nikto nepo¾utuje a nikto mu nepoïakuje,
vrcholí v ~ase, keï `ena ozdravie, a mysliac
si, `e ju mu` naozaj opustil, za~ína vymieòa
svoju krásu za peniaze bohatým zámo`ným
mu`om. Len jeho vytrvalos a trpezlivos,
významovo podobná tej, akú má s ¾uïmi ich
Stvorite¾, ho nau~ila pochopi význam slov,
`e lásku nemo`no vlastni, »`e lásku mo`no
iba darova.« (Pastir~ák 1993: 76.) Taktie` sa
nau~il, `e »nevernos sa premáha láskou.«
(Pastir~ák 1993: 77.) Láska teda v Pastir~ákovej rozprávke prekra~uje ¾udské hranice
a smeruje k transcendentnej veli~ine, ktorou
je Boh. @enská hrdinka v závere pochopí
skuto~nos, `e z jej »srdca zostal len màtvy
kameò« (Pastir~ák 1993: 78), pri~om si tie`
uvedomí, `e »Láska je v tom, ktorý je hore.«
(Pastir~ák 1993: 79.)
Záver: Hoci Feri Lain{~ek modeluje svoje
rozprávky i v spektre tematicko-motivickej
nadväznosti na ¾udovú rozprávku, ako `ánru
prozaickej folklórnej tvorby, tak Pastir~ákove
rozprávkové príbehy prezentujú tému lásky
skôr v intenciách filozoficko-teologických
aspektov. Ni~ to v{ak nemení na skuto~nosti,
`e v rámci autorského stvárnenia tematiky
lásky hrdinovia ich rozprávok dospievajú
podobne k poznaniu, `e skuto~ne ¾úbi mô`e
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len ten, kto sa zriekne i seba samého a
v{etkého, ~o má, len aby získal srdce a lásku
toho druhého, a tie`, `e lásku nemo`no
vlastni, mo`no ju len darova. A tak i detský
~i dospelý percipient nadobúda v intenciách
analyzovaných slovinsko-slovenských autorských rozprávok vedomos o tom, ~o znamená skuto~ne milova. A nechýba mu, tak
ako Brunovi Bettelheimovi v rozprávke o
Popolu{ke a Snehulienke, poznatok o osobnostnom raste `enských postáv, v zmysle
pre`ívania a za`ívania ozajstnej lásky v
spektre ich vnímania, tak potrebnej k zväzku
s milovaným ~lovekom, aby tieto rozprávky
dokázali pripravi detskú myse¾ na premenu,
ku ktorej nutne dochádza, keï ~lovek miluje,
a ktorú tento stav priná{a. A `e sa tak deje i na

základe in{pira~ných prameòov medzidisciplinárneho charakteru, o tom niet pochýb.
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