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Z lásky k mame...

„Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.“
Krásne počiatočné slová básne Mama od Milana Rúfusa skutočne chytia za 

srdce. Všetci vieme, čo pre nás mama ako kľúčová postava nášho života zna-
mená. Interpretácie sú, samozrejme, rozličné. Skvelou príležitosťou zamyslieť 
sa nad poslaním, krásou, ale i potenciálnymi úskaliami materstva je práve Deň 
matiek. Pripomíname si ho tradične v mesiaci máj, ktorý je symbolom lásky, 
nádeje a zrodenia nového života. Milujúca matka však nie je samozrejmosťou. 
Materská láska môže byť vyjadrená s rozdielnou intenzitou. A nemusí byť vy-
jadrená takmer vôbec. Možno v duchu predstavy vlastnej matky a jej lásky nie 
sme ochotní či schopní prijať tento fakt. V tejto optike sa nám ťažko uvažuje 
o tých, ktorí mali nedostatok materskej lásky, alebo ju nezakúsili vôbec. Poci-
ťujeme bezmocnosť, nespravodlivosť, rozhorčenie či súcit? Azda sa nás to ani 
netýka, veď tlak spoločnosti na jednotlivca je taký značný, že to ide nakoniec 
akosi mimo nás.

Sme svedkami rôznych spoločenských zmien, ktoré okrem iného determi-
nujú funkcie rodiny a prispievajú k modifikácii rodičovských úloh. Sociálne 
zmeny sú prevažne nevratné. Väčšina žien už nepovažuje rolu matky za jedinú 
životne dôležitú, keďže sú konfrontované s rôznorodosťou životných stratégií 
a preferencií. To však automaticky neznamená, že záujem o materstvo drama-
ticky upadá. To, čo platilo kedysi, dnes stráca oporné body. V súčasnosti sa usi-
lujeme vyhýbať paušalizovaniu a všeobecným, večným pravdám. Napriek libe-
rálnym názorom si stále myslíme, že láska matky k dieťaťu je istým spôsobom 
jedinečná a výnimočná.

Dieťa je dar. Dar zaväzujúci k čo najlepšej starostlivosti a zodpovednosti. 
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Byť rodičom, byť matkou je zaväzujúca úloha. Slovo mama patrí k prvým slo-
víčkam v rámci slovnej výbavy dieťaťa. Mama je ten človek, čo stojí pri dieťa-
ti v dobrom aj v zlom, drží nad ním ochrannú ruku a odovzdáva mu kus seba 
každý deň. Teší sa z radostí aj nepatrných úspechov svojho dieťaťa, trápi sa pre 
jeho starosti, pomáha mu prekonávať prekážky, je mu nápomocná pri zdoláva-
ní problémov na jeho životnej ceste.

Nie je nutné osobitne zdôrazňovať, že pre výchovu dieťaťa majú veľký 
význam obaja rodičia, pretože každý z nich jedinečným spôsobom podstatne 
prispieva k jeho celkovému vývoju. Kvalita a trvalosť vzájomného vzťahu me-
dzi rodičmi, to je základná istota pre dieťa, na tom buduje svoju bazálnu dô-
veru k iným ľuďom, k okolitému prostrediu a životu vôbec. Motivácia a cieľa-
vedomá aktivita rodičov budovať svoj vzťah vo vzájomnej a spoločnej zodpo-
vednosti je veľmi dôležitá pre zdravú, silnú a harmonickú rodinu v zmysle jej 
nadčasového poslania. Poslania spočívajúceho vo výchove zodpovedných, slo-
bodných, tvorivých a vnímavých jednotlivcov. Akokoľvek, výchova sa obracia 
k dieťaťu a smeruje k prosperite spoločnosti.

Nežijeme v ideálnom svete, no predsa len najkrajšie, čo môžeme počas ži-
vota prijímať, sú ľudia patriaci k nám, sú to vzťahy a láska. Každý človek po-
trebuje istotu, že niekam patrí, že je prijímaný bez výhrad, že niekomu na ňom 
záleží. Potrebuje skúsenosť bezpodmienečnej lásky. Nositeľkami takej lásky sú 
pre mnohých najmä matky. Tí šťastní môžu smelo povedať, že mamy sú tu pre 
nás navždy. Deň matiek je výzvou preukázať mamám úctu, ktorú si jedno-
značne zaslúžia, pozornosť, uznanie a vďaku za starostlivosť, obetavosť, trpez-
livosť, neochvejnú oddanosť, ochranu i veľkodušnú lásku. Zabúdať by sme ne-
mali ani na mamy, ktorých pozemská púť už je síce zavŕšená, no ich posolstvo 
lásky a nádeje je sprostredkované vlastnými deťmi ďalej. V konečnom dôsled-
ku je naším skromným želaním, aby priestor pre uznanie, oceňovanie a vyjad-
renie vďačnosti matke/matkám nebol vymedzený iba jedinou májovou nede-
ľou v kalendárnom roku.


