
УКРАЇНСЬКА МАМО! 

Ти дивуєшся, як швидко минає час. Як швидко зростає твоя дитина. Кожний 

день приносить для неї нові знання, нові звички, нові ідеї, що в сукупності формують 

молоду душу й розум. Вдача людини закладається в найраніших дитячих літах. Ти 

напевно свідома твого великого материнського обов'язку - виховання рідної дитини. 

Завдання твоє тим важливіше, що і ти, і твоя дитина - високоцінні частини всієї 

української нації. Це ж у твоїх руках лежить майбутнє українського народу. 

Українців у світі єднає в нерозривну сім'ю наша єдина в світі, тільки нам притаманна 

українська мова, наші високі засади й культурні традиції. Це саме мусить єднати і 

тебе з твоєю дитиною, а якщо цього не буде, твоя дитина може випасти з великої 

української сім'ї і буде назавжди для тебе втрачена. 

Українська Мамо! Ще від колиски ти дбайливо доглядаєш свою дитину, 

годуєш її, одягаєш і пестиш материнською ніжністю. Ти дбаєш про її ріст і розвиток. 

Але чи дбаєш ти в достатній мірі про головне - про душу дитини? Адже хліб - це не 

головне. Багато важливіше - це добра наука, благородна ідея, правильне виховання. 

Ти, українська Мамо, - перший головний учитель і вихователь твоєї дитини. Тобі на 

поміч приходять учителі рідної школи, священики та вихователі молодечих 

організацій. Вони тобі радо допомагають. Але чи допомагаєш їм Ти? 

Першим другом української дитини мусить бути українська книжка. Колись на 

Україні батьки дбали про те, щоб дитя пробилось до науки. Тарас Шевченко здобував 

науку в бур'янах. Наші письменники віддавали свої сили та здоров'я, щоб передати 

світло науки українським дітям. Не дивлячись на злиденне життя, українці завжди 

цінували книжку і не шкодували на неї останньої копійки. Ворожа влада не 

дозволяла нашим письменникам писати, - не дозволяла друкувати дитячу книжку 

українською мовою, а дітям не дозволяла читати книжку про нашу українську 

правду. 

Тепер ми живемо у вільному світі. Серед нас є майстри слова, що жертвенною 

працею продовжують велику справу Шевченка, Франка, Лесі Українки. Працюючи 

без грошової винагороди, наші дитячі письменники створили немало вартісних 

книжок, де сміливо і ясно розповідають твоїм дітям правду про Україну і світ. Ряд 

творів українських письменників, а то й класична світова література, видано тут, на 

еміграції, для наших дітей. Українці на еміграції живуть різно, - одні багатше, інші 

скромніше, але загалом ніхто тут не бідує. Українська мати може купити своїй дитині 

кожну вартісну рідну дитячу книжку і дитячий журнал. А проте, книжок на полицях 

у книгарнях і видавництвах лежить багато, рухаються вони дуже поволі. 

Мамо-Українко! Розглянься по своїй хаті. - В кожній українській книгарні 

чимало прекрасних українських книжок, але чи є вони в кожній українській хаті? Чи 

є вони в твоїй хаті? Чи можеш ти похвалитися своєю книжковою полицею так, як 

хвалишся канапою, столиком чи телевізором? 

Чи не трапляється так, що ти байдуже проходиш повз книгарню, де на тебе з 

вікна привітно дивиться українська книжка, і зі спокійною совістю купуєш у сусідній 

крамниці якусь не дуже корисну, а бува що й зовсім непотрібну дрібницю? Якщо 

книжку купите, то треба її дитині прочитати або припильнувати, щоб дитина її сама 

прочитала. 



Кожна мама хоче, щоб її дитина лишилася для неї назавжди рідною. Та не 

завжди так трапляється. Твоя дитина може вирости твоїм другом і підпорою, але вона 

може стати і байдужою до тебе, навіть чужою, аж до ворожості. Якщо ти не виховаєш 

свою дитину в українському дусі, вона піде між чужі люди і відцурається від тебе. Ти 

вже не пасуватимеш до її нового середовища, а твої онуки ніколи не попросять тебе, 

щоб ти їм розказала казочку про Солом'яного Бичка, так, як колись тобі розповідала 

твоя люба бабуня. Ох, як би Ти тоді дуже шкодувала, що тобі було жаль грошей на 

українську книжку своїй дитині. Тоді вже буде пізно. Тепер ще не пізно! 

Українська Мамо! Ти часто нарікаєш на некорисний вплив навколишнього 

оточення на твою дитину. Але не поспішай усю вину складати на комікси, телевізійні 

програми чи недобрих товаришів. Виховання твоєї дитини в твоїх руках! В твоїй 

волі є виключити телевізор і терпеливо та любовно привчити твоє дитя до рідної 

мови та літератури. Навчання в рідних школах відбувається раз-двічі на тиждень, а 

головне навчання й виховання - це домашня робота, в повнім розумінні цього 

слова. А ця домашня робота - навчання українознавства означає, перш за все, любов і 

повагу до рідної книжки, писання листів до рідних і знайомих українською мовою, 

культивування нашої багатої мови шляхом читання й обговорення книжок. Бо сама 

тільки скупа хатня говірка про їжу та гроші ніколи не замінить української книжки, 

що може сповнити серце юного читача любов'ю і гордістю за нашу рідну мову. 

Українська Мамо! Не забувай своїх великих завдань перед народом і 

батьківщиною! Не забувай, що від твоєї пильності залежить доля твоєї дитини і твоя 

власна доля на старші літа. Тримай же в цілості і єдності свою сім'ю - невід'ємну і 

найціннішу частку українського народу! Ти вибираєш найкраще в світі для своєї 

любої дитини, тож вибери для свят-миколаївського і різдвяного дарунків та й на 

будь-яке інше свято, справді найкращі для неї - українську дитячу книжку і 

український дитячий журнал! 

Посій і зрости в душі своєї дитини життєдайне Українське Слово! 


