
 
08/05/2022 

 
   

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Suojellaan Lapsia ry  www.suojellaanlapsia.fi 
Skydda Barn rf  facebook.com/SuojellaanLapsia 
Y-tunnus: 3101989-8  instagram.com/suojellaan_lapsiary 
Alppikatu 20  twitter.com/SuojellaanLapsi 
00530 HELSINKI  linkedin.com/company/suojellaan-lapsia-ry 

 

The first lady of Ukraine, Mrs. Olena Zelenska’s speech at Protect Children’s Mother’s Day event, 8.5.2022 

 

Скільки мам в Україні? Їх – мільйони. 

Сьогодні вони мали б отримувати квіти й усміхатися. Якби війна не прийшла у їхній дім. 

Уявіть – 36 тисяч українок стали мамами під час війни. 

«Мама» і «війна» – це те, що не поєднується разом. 

Адже мама – протилежність війні. 

Мама дає життя. 

Війна його відбирає. 

Мама і війна несумісні – як світло і темрява. 

І сьогодні я хочу розповісти вам трішки про українських мам. 

Аби хоч на мить ви побачили їхні обличчя. Світло серед темряви. 

 

Українська мама – це молода матуся із  київського метро Тетяна Близняк, яка годує донечку. Фреска із її 

зображенням – «українська мадонна» – нещодавно з’явилася в  одному із храмів Неаполя. Це мадонна у 

капюшоні та спортивному костюмі – бо так зручніше бігти до бомбосховища. 

Українська мама – це Анна Чугай із Чернігова. Три тижні під обстрілами, без газу та електрики вона гріла 

дитяче харчування для новонародженої дитинки над свічкою. І найстрашніше було – щоб свічка не погасла. 

Українська мама – це лучанка Наталя, яка разом із донькою вступила до Волинської тероборони, щоб сім’єю 

відстоювати країну. 

Українська мама – це відома парамедик Юлія Паєвська–Тайра. Зараз вона в російському полоні. А її донька 

виступила замість неї на спортивних змаганнях, бо знає: це підтримає маму. 

Українська мама п’ятьох дітей –  це волонтерка Леся Літвінова. Вісім років вона рятувала спочатку біженців 

із Донбасу, потому – важкохворих, а тепер – усіх співвітчизників від війни. 

Українська мама – це психологиня полку «Азов» Наталя Луговська. Вона втратила сина на війні і залишалася 

із полком, який захищає Маріуполь, до кінця. Цими днями Наталя загинула. (пауза) 

Українська мама – це Ольга Сухенко, староста села Мотижин. Вона до останнього рятувала односельців від 

окупантів, і була вбита росіянами разом із сином і чоловіком. (пауза) 

Українська мама – це мама п’ятирічного Михайлика із Миколаєва. Вона закрила його своїм тілом, коли росіяни 

обстріляли їхню автівку, що намагалася вирватися з окупації. Вона загинула, щоб Михайлик був живий. 

(пауза) 
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Українська мама – це Ганна Тузова, яка вивезла двох діток до Польщі і відкрила там благодійний центр для 

діток із аутизмом. Для неї це вже друге біженство – у 2014 через війну вона так само полишила рідний Донецьк. 

Друга спроба почати все  початку і при цьому друга спроба допомагати діткам – не тільки своїм, а й чужим. 

Українська мама – це Світлана із Маріуполя. Після тижнів у підвалі, під обстрілами, вона вивезла за кордон у 

безпеку чотирьох дітей, із яких одна своя, інша – син загиблої сестри, ще одна – син  загиблих сусідів, і ще 

одна дитинка – яку просто підібрала біля тіл розстріляних батьків.   

Скільки мам в Україні? Їх мільйони. 

Зовсім молоді, із немовлятами на руках, і поважні, 90-річні – вже не тільки мами, а й прабабусі. 

Але зараз кожна з них – веде свою війну. Як промінчик світла – пронизує темряву. 

Українська мама нині розвозить гуманітарку та їде евакуаційними потягами, тримаючи на руках своїх і чужих 

дітей. 

Українська мама – на допитах в окупантів і  у підвалах під обстрілами. 

Українська мама – змушена починати все спочатку у чужій країні і у чужому домі – щоб у її дітей була безпека. 

Вона – волонтерка, вона – захисниця. Вона – небайдужа. 

Подивіться на українську маму уважніше, вона – це перемога. 

Бо світло і життя мають перемогти. 

Отже, із Днем Матері! 

І з Днем світла і життя!  

 


