
Sú šťastné matky len snom? 

Inscenácia Ľúbim ťa a dávaj si pozor je predovšetkým o nás – o ženách. Byť matkou je 

nádherné a dieťa je to najkrajšie, čo nás môže v živote postretnúť. To sú floskuly, 

s ktorými sa stretávame každý deň. Je to ale skutočne tak? Na túto otázku kladú dôraz 

tvorcovia inscenácie a tým poukazujú na odvrátenú stranu materstva, ktorú väčšinou, či 

už chtiac alebo nechtiac, prehliadame. Územie Étos bolo tento rok leitmotívom 

Divadelnej Nitry. V prípade tejto inscenácie je ním územie matiek vymedzené naším 

mravným, alebo nemravným, správaním sa k nim. 

Diváka ešte pred samotným zhliadnutím inscenácie môže zaujať jej názov. Ten v sebe 

obsahuje najčastejšiu vetu, ktorú od svojich mám počujeme, keď ich opúšťame. Spája v sebe 

dve veľmi dôležité informácie. Jedna z nich vyjadruje pocit, ktorý matka k dieťaťu cíti, druhá 

hovorí o tom, čo máme my deti robiť, aby nás naše mamy mohli ľúbiť dnes, zajtra, naveky. 

Názov v nás môže rezonovať aj po skončení inscenácie. Je akýmsi pozitívnym odkazom, na 

ktorý neustále myslíme. 

Už samotný príchod na predstavenie inscenácie bol špecifický. Performerky nás privítali 

a každý z účastníkov dostal červený náramok, známy ako „náramok priateľstva“. Divák sa tak 

stal súčasťou komunity performeriek - matiek. Stal sa súčasťou ich osobného územia étos. 

Bol niekým, kto matky vypočuje a komu ony môžu veriť. 

Inscenácia sa počas festivalu odohrávala v priestoroch DOMof CREATIVITY. Tento priestor 

je pre Nitranov známy ako bývalý Dom Módy. Nedivadelný priestor dodal inscenácii 

špecifickú atmosféru, no pôsobil priveľmi sterilne, čím evokoval nemocnicu. Je možné, že aj 

tento aspekt bol jedným zo zámerov tvorcov. Sterilný priestor môžeme vnímať ako snahu 

tvorcov nechať vyznieť text inscenácie. 

Okrem špecifickosti priestoru mala inscenácia v porovnaní s ostatnými z programu ešte jednu 

výnimočnosť. Obsahovala prvky imerzného divadla. Inscenácia nie je čírym imerzným 

divadlom. Divákov do svojho priebehu neintegruje a ani si nemôžu sami určiť jej priebeh, no 

isté prvky tohto typu divadla obsahuje. Tie boli viditeľné najmä v poslednom výstupe, 

v ktorom nás performerka pozvala do svojho bytu, kde nám ponúkla jedlo a pitie. Úlohou 

divákov je však najmä vnútorné vcítenie sa do roly matky a pochopenie matiek s rôznym 

osudom. 



Ak sa vrátime k zamysleniu sa nad tohtoročným leitmotívom Divadelnej Nitry, štyri 

provizórne byty performeriek by mohli predstavovať ich súkromné územia étos. My ako 

diváci sme postupne navštívili každú jednu z nich a vypočuli sme si jednotlivé príbehy. 

Z výpovedí performeriek sme sa dozvedeli, čo rola matky v skutočnosti predstavuje. Nie je to 

vždy len o láske a šťastí, ale veľakrát aj o smútku, vnútornom vyhorení, nepochopení, 

vnútornej nerovnováhe, či zúfalstve.  

Jedným zo základných cieľov inscenácie je túžba tvorcov podať autentickú výpoveď 

o postavení ženy – matky v súčasnej spoločnosti. S autenticitou súvisia aj kostýmy použité 

v inscenácii. Sú neformálne a každá z performeriek má oblečené biele tričko a tepláky, čo 

môžeme vnímať ako alúziu na nedostatok času spojený s materstvom, či na pohodlnosť, ktorá 

je pri malom bábätku matkami preferovaná, ale aj na neformálnosť, ktorá súvisí s 

hodnovernosťou všetkých štyroch príbehov. Autenticitu umocňuje najmä hovorový, svieži a 

úprimný jazyk textu inscenácie. 

Tému materstva tvorcovia neidealizujú, čím búrajú stereotypy, ale hlavne otvárajú mnohé 

otázky týkajúce sa samotnej roly matky. Jazyk inscenácie vďaka svojej hovorovosti môže 

zasiahnuť široké publikum, ktoré nemusí byť  (a ani nie je ) zložené len zo žien. Inscenácia 

neponúka nežný, ale naopak drsný obraz ženy, čo môže mužom otvárať oči, avšak len za 

predpokladu, že budú mať o to záujem. Z inscenácie je jasný zámer tvorcov. Absentuje však 

obyčajný príbeh šťastnej a spokojnej matky. Existujú však v súčasnosti také matky? 
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