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Від імені Міжнародної асоціації жіночих музеїв (IAWM), однієї з асоційованих
партнерських організацій Проєкту «Культура дітонародження», хочу привітати та
подякувати всім учасницям за створення видатної соціокультурної презентації
дітонародження та материнства, традиційних знань та сучасних практик, які є
частиною європейської нематеріальної культурної спадщини.
Попри всі негаразди в екстремальні часи пандемії, що призвела до самотності,
культурного зубожіння, відчуження та загострення соціокультурних проблем
для багатьох майбутніх батьків та їх немовлят, а також всупереч надзвичайним
випробуванням, що постали перед акушерками, лікарями та всією системою
охорони здоров’я, цей Проєкт зміг успішно завершити свою неймовірну подорож
європейською історією та традиціями навколо дітонародження та материнства. І це
відбулось завдяки спільним зусиллям усіх залучених установ, особливо Interarts та
співробітницям музеїв в Хіттізау, Харкові, Мерано та Барселоні.

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТ

•

Коли Жіночий музей Хіттізау представив мережі IAWM свій план проведення
виставки «Культура дітонародження», стало зрозуміло, що ця тема об’єднує людей,
не рахуючись з культурними та соціальними кордонами. Взаємодіяти з культурою
дітонародження означає мати справу з першими фундаментальними кроками
людського життя.
IAWM – це всесвітня мережа, що сприяє розвитку та зміцненню жіночих та гендерних
музеїв. Вона виступає за права жінок і гендерне демократичне суспільство, пропагуючи
культуру, мистецтво, освіту та навчання скрізь гендерну оптику, сприяючи обміну,
спілкуванню, взаємній підтримці та глобальному співробітництву, а також, проводячи
дослідження та розробку Проєктів, виставок та громадську роботу з широкого кола
питань.
IAWM об’єднує та живе за допомогою дій її членів-членкинь. Мережа процвітає
завдяки об’єднанню досвіду, знань, спільних досліджень, а також пошуку та
представлення рішень. Об’єкти, твори мистецтва та акції, традиційні знання і
технологічні розробки та різноманітні підходи до медіації, які зібрали чотири музеї
трьох європейських регіонів, все це налаштовано на майбутню роботу в будь-яких
музеях. Нові виставки, розвиток аудиторії та віртуальне або фізичне продовження
результатів, що представлені, доповнені та адаптовані до різних регіонів на часі.
Розповсюдження вже почалося з використанням інструментів, які розроблено
для роботи з різними цільовими групами (студентство, молодь, акушерки, жінки,
родини тощо). Подальші офлайн виставки в рамках «Культура дітонародження»
вже заплановані на початок 2023 року для посилення потенціалу та співпраці між
жіночими музеями в Європі з метою підвищення обізнаності про здоров’я жінок та
сексуальні та репродуктивні права. Це надзвичайно необхідно в сучасному світі, де ці
права все частіше ставлять під сумнів.

Габі Франгер

IAWM
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ВСТУП

Проєкти часто є результатом довгострокових процесів. «Культура дітонародження:
подорожі європейською історією і традиціями навколо дітонародження та материнства»
є результатом одного з таких процесів.
Все почалося з розмов Міжнародної асоціації жіночих музеїв (IAWM) з групою жінок
про важливість «робити невидиме видимим»: історії, традиції, вірування та досвід
материнства та дітонародження, про які не обов’язково говорять, але вони завжди
є присутніми в повсякденному житті жінок. Коли ми почали заглиблюватися у тему,
стало зрозуміло, що всі, хто стикалися з материнством та мали подібний досвід, його
ніколи не обговорювали, не кажучи вже про те, щоб розповідати свої історії будь-кому
поза межами найближчого кола спілкування з родини та друзів. Ми зрозуміли, що
цим життєвим досвідом ми щонайбільше ділимося з нашими матерями, бабусями та
кількома близькими подругами в найбільш інтимні моменти, але зрідка обговорюємо
його в суспільстві, підтримуючи мовчання, яке є фізично нездоровим та таким, що
приносить емоційне розчарування.
Таким чином, проєкт «Культура дітонародження» є результатом спільних зусиль групи
жінок, які пов’язані з різними організаціями (музеями, дослідницькими та проєктноорієнтованими центрами, адвокаційними ініціативами), що спрямовані на роботу з
дуже делікатною темою та забезпечують відчутні результати. В ньому йдеться про
збереження та передачу через мистецтво та культуру традиційних знань і практик
дітонародження та материнства як частини європейської нематеріальної культурної
спадщини.
«Культурна спадщина» — це складний термін, який еволюціонував після Декларації
ЮНЕСКО про культурну політику 1982 року в Мехіко, і став загальновизнаним терміном,
що охоплює як матеріальну, так і нематеріальну спадщину. «Культурна спадщина не
закінчується на пам’ятках і колекціях предметів. Вона також включає традиції або
усна історія, успадковані від наших предків і передані нашим нащадкам, такі як усні
традиції, виконавське мистецтво, соціальні практики, ритуали, святкові заходи, знання
та практики, що стосуються природи та Всесвіту, або знання та навички створення,
традиційні ремесла1». Справді, традиції та усна історія є частиною нашої особистої та
колективної спадщини, і їх не можна забувати, тому, що минуле є джерелом знань
і навчання для сьогодення. «Культура дітонародження» відстоює необхідність зміни
основного дискурсу щодо материнства та дітонародження, розглядаючи тему через
соціально заангажоване мистецтво, яке залучає людей і спільноти за підтримки
культурних ініціатив та мистецтва. Щобільше, вона пропонує інноваційний та
ефективний спосіб пояснювати теми, що мають значну соціальну цінність, та розуміти
їх за допомогою емоційного інтелекту.
Суспільство накладає на жінок відповідальність за розмноження. Як і всі тварини, люди
запрограмовані гарантувати виживання свого виду. За межами біологічного виміру
і з антропологічної точки зору, дітонародження і материнство належать до набору
поведінки та норм, які характеризують людські суспільства та становлять їхню культуру.
Цінності, переконання, звички та уявлення про материнство та дітонародження, а також

соціальні норми, пов’язані з гендером, роль та імідж жінки впливають не лише на те,
як окремі особи та спільноти ставляться до вагітності, пологів та материнства, а також
на те, як суспільство вирішує ці життєво важливі проблеми. Тому проєкт обрав підхід,
заснований на правах, й таким чином зробив внесок у поточну політичну дискусію
щодо гендерної рівності, що поширюється на сферу сексуального та репродуктивного
здоров’я.
Проєкт також намагався зробити тему помітною, сприяючи активному залученню
громад. Це було досягнуто насамперед завдяки виставкам у Хіттізау, Харкові,
Барселоні та Мерано. Ці виставки продемонстрували різноманітність уявлень та
реалій материнства та дітонародження через антропологічну та художню призму з
різних точок зору та різноманітними художніми засобами. Крім того, було використано
інноваційну методологію Birthcafé для створення безпечних місць, де переважно
жінки, а також чоловіки могли висловлювати свої погляди та розповідати власні історії.
Зв’язок і обмін власним досвідом є першим кроком до кращого порозуміння, і дозволяє
знайти чужому досвіду місце в нашій сумісній історії. Проєкт також зібрав спогади
професіоналів зі сфери охорони здоров’я, деякі з них включені до цієї публікації.
«Культура дітонародження» – це співпраця для досягнення спільної мети. Також це
процес навчання для всіх учасниць(-ків). Оскільки програма «Креативна Європа»
включає країни, що не є членами ЄС, окрім партнерських організацій з Австрії, Італії та
Іспанії, «Культура дітонародження» також мав партнера з України - країни, яка підписала
угоду про асоціацію з Європейським Союзом. На жаль, нечасто визнається, наскільки
культурна співпраця сприяла і продовжує сприяти процесу європейської інтеграції.
Озираючись на історію континенту після Другої світової війни, варто зазначити, що
Європейська культурна конвенція Ради Європи 1954 року є першим міжурядовим
документом, який підкреслює важливість культури та освіти як інструменту інтеграції та
інклюзії. Конвенція також зробила значний внесок у цей процес, оскільки участь з самого
початку була відкрита для країн, які не були членами союзу таким чином доводячи, що
співпраця через культуру та освіту є ключовим фактором для Європейського проєкту.
Наслідуючи ці давні традиції, програма «Креативна Європа» сприяє залученню третіх
країн до спільних ініціатив культурного співробітництва, що не тільки вітається, але й
посилюється конкретними проєктами.
Чотири партнери проєкту «Культура дітонародження», а також організації та ініціативи,
які брали активну участь і зробили великий внесок в його успіх, не тільки зіграли
свою роль у зміцненні співпраці в галузі культури, але також зробили видимими наші
традиції та вірування як відповідь на наявні потреби замість замовчування теми.
Дітонародження та материнство є важливими для життя людей, як біологічного
виду, але також як інформованого та освіченого суспільства, яке піклується про своїх
членкинь(-ів) і прагне їхнього добробуту. Ми пишаємося нашими досягненнями та
сподіваємося, що зробили свій скромний внесок у таку необхідну справу.

Мерседес Джовінаццо
Директорка Interarts
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КУЛЬТУРА ДІТОНАРОДЖЕННЯ:
ТІ, ХТО ДАЮТЬ ЖИТТЯ ТА
НАРОДЖУЮТЬСЯ
Стефанія Пітшайдер Сораперра
Директорка Жіночого музею в Хіттізау

Як і смерть, народження впливає на кожну людину без винятку. Після зачаття і приблизно через
280 днів (40 тижнів) вагітності народження є першим контактом людини зі світом.

Навіщо організовувати виставку про культуру дітонародження?

Процеси, що пов’язані з народженням людини, носять глибоко творчий, складний і
багатовимірний характер. Акт народження є водночас фізіологічним, безпосередньо фізичним
процесом і досвідом, що має особливе значення для особистості, а також є спільною культурною і
ритуальною подією в усіх культурах світу. Через свій соціальний вимір дітонародження, звичайно,
є встановленням і проявом прикладів для наслідування, переконань, і системних структур.

Роздуми про культуру дітонародження стосуються першої та фундаментальної трансформації
людини. Як пояснювалося вище, охоплюються біологічний, психологічний, соціальний,
політичний та духовний виміри. З одного боку, музейна виставка про культуру дітонародження
має на меті візуалізацію історичних та культурно-історичних знань про процес народження,
надаючи уявлення про повсякденне життя людей та культуру, в усьому світі, у різні часи та поза
межами історії. З іншого боку, увага приділяється як традиційним, так і сучасним знанням у сфері
акушерства та репродуктивної медицини.

Абстрактно народження можна розуміти як перехід або поріг; воно представляє екзистенційний
момент життя. Німецька філософиня Ханна Арендт нагадала нам про це, коли в середині 20
століття знову ввела в мову термін «натальність». Вона говорила про забуту «народжуваність»
як первісну якість усього земного буття і як передумову фізичної (і духовної) самореалізації та
притаманного живому творчого потенціалу.
Однак вагітність і пологи як джерело нашого існування є вирішальними не лише для фізичного
та психічного здоров’я людини. Вони також містять і створюють колективні переживання, які
формують уявлення людини про нас самих і навколишній світ. Те, як ми переживаємо допологовий
період, самі пологи та наші перші роки, має великий вплив на розвиток нашого тіла та психіки.
Особливо це впливає на нашу здатність налагоджувати зв’язки із собою та іншими.

Музейні виставки забезпечують наочність і усвідомлення холістичного підходу. Саме у виставці
історичні експонати поєднуються із сучасними наративами, яскраво представляються базові
знання, відображаються сучасні розробки, розглядаються трансфігурації та містифікації. У
жіночому музеї увага також приділяється феміністичному підходу, що зосереджується на жінках,
їх реальності та історії, які пов’язані з дітонародженням.
Сучасні громадянські позиції митців поглиблюють розуміння проблеми. Твори вибраних
художниць (-ків) не лише ілюструють тему, але розширять її за допомогою особистих заяв, нових
або переглянутих перспектив.

Культура дітонародження є способом, у який суспільство формує наш вступ у життя. Умови,
що створюються під час народження дитини, у перед- та післяпологовий період, становлять в
рівній мірі медичний, оздоровчий, політичний, антропологічний, філософський, культурний та
історичний інтерес.
Культура дітонародження діє в усіх сферах життя та суспільства. Відповідно до нашого розуміння
важливо трактувати слово «культура» як щось, що охоплює все те, що люди виробляють і
формують у найширшому сенсі. Подивившись на явища з цієї точки зору, те, як ми народжуємо
і народжуємось, а також умови, які ми створюємо навколо також відзеркалюють центральний
аспект нашої соціальної та життєвої культури.
Дуже важливо розглядати народження людини цілісно та міждисциплінарно, щоб мати
можливість зрозуміти істотне значення, яке воно має у всіх вимірах. Для врахування цього цілісного
підходу, ми свідомо обрали термін «культура дітонародження». Йдеться про те, щоб бачити та
обговорювати народження поза межами індивідуальної, сімейної, біологічної, фізіологічної та
медичної точок зору, у соціальному, політичному, історичному та культурному контексті.
Культура дітонародження суспільства, те, як воно ставиться до найпершої фази життя і яке їй
приписує значення, свідчить про ставлення і підхід до самого людського існування, до природи,
метафізики, релігії та науки, а також до жіночого тіла, родини та гендеру, профілактики здоров’я
та соціальної взаємодії.
Пологи, Народилася дитина, Народження Мілени. Нуріт Вагнер Штраусс
08

Birth Cultures

Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства

09

Аїда Фаттах

народилась 1991 року в Аккрі (Гана). Доула

Свідчення

У Гані є три варіанти пологів: ви можете народити в лікарні, пологовому центрі або залишитися
вдома з досвідченою акушеркою. Більшість жінок обирають пологовий центр. Лікарень
уникають, тому що вони зазвичай переповнені, і загальне переконання говорить, що ви
зустрінете у лікарнях хворих людей.

Доула - супутниця пологів. Вона підбадьорює і підтримує жінку під час пологів, допомагає їй
досягати цілей, які вона поставила перед пологами. Вона надає емоційну підтримку та особисто
піклується про жінку.
По-перше, я хотіла б сказати, що я завжди любила дітей і вагітних жінок. Я завжди хотіла стати
вихователькою у дитячому садку. На жаль, з різних причин цього не відбулося. Народжуючи
сама і проводячи час із своїми дітьми, я зрозуміла, що мені подобається стояти поруч з
породіллями. Доула супроводжує жінок під час вагітності, при пологах і після них.
Ритуал, який я хотіла б популяризувати серед вагітних — це вагінальна парова ванна. Жінка
сидить над парою з відвару із добірних трав і квітів. Це сприяє очищенню матки, особливо
після пологів, допомагає при проблемах менструального циклу, під час менопаузи, і є дуже
інтимним ритуалом, який жінка може практикувати сама. Я дізналась про цей ритуал у своїй
рідній країні, Гані. Але я знаю, що це практикується в багатьох місцях по всьому світу, як-от
Корея, Японія, Південна Америка та інші частини Азії та Африки.
Ще одна практика, яку я опанувала в Гані, — це перев’язування живота, яке робиться після
пологів. Жінка в цей час дуже відкрита. Її живіт, матка все ще дуже великі, а її таз все ще дуже
широкий. Щоб підтримати ці частини її тіла, ми обмотуємо тканину тугим вузлом навколо
живота, навколо матки кілька разів. Цей ритуал широко практикується в Гані та передається
від матері до дочки, від жінки до жінки. Я вважаю, що ця практика має отримати більше
розповсюдження в західному світі.

M

ене звати Аїда Фаттах. Мій тато - єгиптянин, а мама - наполовину італійка, наполовину
ганійка. Я прибула до Австрії в 1998 році з братом і мамою. Ми переїхали до Австрії
завдяки новому коханню моєї мами, використавши сімейні контакти.

Я народилась в Гані в пологовому будинку. Я знаю, що це сталося дуже природно і спонтанно.
Через кілька годин мою маму відпустили додому. Батько і брат були вдома.
Для мене процес дітонародження має божественну сутність. Я навіть не можу почати це
описувати. Ти у воротах, відкриваєшся, знову народжуєш себе. Принести людину у світ — це
просто... Я не можу це передати словами. Вважаю це чимось божественним.
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У післяпологовий період дуже важливо підтримати жінок у поверненні у своє тіло. Це можна
зробити шляхом вагінального розпарювання, з одного боку, або перев’язування живота
з іншого. Обидва ритуали прискорюють загоєння та одужання жінки, дають змогу знову
відчувати себе добре у дуже емоційний час після пологів. Є жінки, яким потрібно шість тижнів,
іншим жінкам потрібно вісім тижнів, а деяким може знадобитися дев’ять-десять місяців. А ще
є жінки, яким потрібно три роки. Важливо лише, щоб їм надали цей час. І вони повинні знати,
що підтримка доступна і є люди, з якими можна зв’язатися, незалежно від того, скільки часу
може зайняти відновлення.

С в і д ч е н н я

У Гані дітонародження вважається чимось дуже і дуже природним. Жінок супроводжують і
підтримують їхні матері, свекрухи, бабусі й дідусі. Їх готують, заохочують, нагадують, що пологи
є природним процесом.

Особливо важливий післяпологове приймання їжі у Гані. Наприклад, є суп спеціально для
жінок. Це суп з пальмовими горіхами, який стимулює лактацію. Якщо ви їсте цей суп, у вас
вистачить молока.
Для забезпечення розвитку культури дітонародження у Форарльберзі я бажала би збільшити
кількість акушерок, доул і простору, що дозволять жінці виносити дитину так, як вона бажає.
Вона має сама вирішити, чи хоче вона народжувати в пологовому центрі, вдома чи в лікарні.
Важко народити в тому темпі, що задаєш собі сама, якщо всі три варіанти недоступні.

Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства
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ДОГЛЯД ЗА ВАГІТНІСТЮ
І ПОЛОГАМИ
Монсеррат Каталан Морера

Гінекологиня і засновниця пологового будинку Migjorn і 9Món2

Запис ЖИТТЯ на папері переносить нас до себе.
Пологам передує тривалий період, який ми віддаємо собі, поки підключаємося до свого бажання
мати дітей. Це бажання дає нам відчуття лоскоту в животі, що змушує закрити очі й мріяти
опинитися з дитиною на руках, годуючи її грудьми.
До зачаття ми вже створюємо енергетичну колиску, яка оточуватиме стосунки матері та дитини.
Коли відбувається зачаття, починається вагітність і диво життя. Зустрічаються дві клітини,
вкорінюються в ендометрії матки, і починається розмноження клітин. Через тиждень вони
являють собою кулю клітин, заповнених рідиною та оточених нею. Пульсуючі, коливання рухів
надають форму ембріону, а клітини починають змінюватися. Одні сформують кістки, інші м’язи,
кров, шкіру, мозок, очі, сітківку, пальці, нігті... Це диво життя. Під час першого триместру вагітності,
коли ми ще не повністю усвідомлюємо, це створює ідеальну нову істоту. У наступному триместрі
вагітності вона буде структуруватися шляхом диференціювання клітин, утворюючи органи: серце,
легені, нирки.

Материнство більше не є єдиною долею жінки. Можемо використовувати натуральні,
фармакологічні або хірургічні методи контрацепції, крім того, аборт є легальним у деяких країнах3.
Тому ми можемо обирати, коли і як часто вагітніти.
Ці міркування з кожним днем стають все більш поширеними у нашому суспільстві. Жінки та
родини звертають увагу на бажання та умови, яких вимагає дітонародження.
У цьому контексті жінки та сім’ї хочуть подбати про цей процес вагітності, пологів та виховання
дитини, що особливо важливо в перші роки життя, поки ще триває розвиток найделікатніших
систем.
Перший триместр вагітності, про який я вже говорила, й наступні два, вимагають щодня більше
турботи та дуже значної кількості енергії. Якщо організм просить час для відпочинку, потреба
матері в енергії і, отже, у силах для формування зародка стає ще більшою. Звідси мрія й
необхідність вкладати всю свою енергію в немовля .
Ми дбаємо про вагітність і пологи. Пологи - це процес, який дозволяє дитині переходити зсередини
назовні, з води і вологого теплого середовища, на повітря, яке є більш сухим і холодним. Дитина
мусить вдихнути, більше не живлячись через плаценту, і втратити межі, які давала їй печера
матки, поки вона росла, адаптуватися до відкритого, нескінченного простору без кордонів.
Пологи - це інтимний досвід, який належить до сфери сексуальності і як такий вимагає атмосфери
близькості, довіри та безпеки.
Пологи та народження є частиною одного процесу. Присутність матері необхідна для того, щоб
дитина відчула на своїй шкірі запах, внутрішнє тепло та руки, які забезпечують безперервність
кордонів, утримують у грудей, щоб вона могла отримати їжу.

Під час вагітності в матці матері також починають функціонувати кровоносна, дихальна,
неврологічна та імунна системи, які після дітонародження потребують подальшого розвитку
та адаптації до позаутробного середовища. Цей розвиток є поступовим і поступальним. Деякі
системи роблять це швидше, наприклад, слухова та нюхова системи, інші працюють трохи
повільніше, наприклад, травна та моторна системи, а інші потребують більше часу, наприклад,
імунна та когнітивна системи.
Частина нашого розвитку відбувається всередині матки, а частина продовжується зовні. Ось чому,
коли йдеться про формування дітей, ми говоримо про внутрішньоутробну вагітність, яка триває
дев’ять місяців, і позаматкову, яка триває ще дев’ять місяців. Бо люди є ссавцями.
Коли народжується потомство інших ссавців, вони набагато більш автономні та розвинені, ніж
людські дитинчата. Ягнята, телята, кошенята та цуценята з’являються на світ з таким ступенем
моторного розвитку, який дозволяє їм ходити та шукати їжу та притулок, наприклад. Немовлята
не народжуються з такою автономією, тому ми кажемо, що нам потрібен цей час «позаматкової
вагітності», через залежність від матері, якої немає у інших видів ссавців.
Звідси випливає необхідність спроєктувати разом із бажанням материнства, яке може відчувати
жінка чи сім’я, потребу в інтенсивному догляді, який покриває основні потреби людських створінь
із гарантіями здоров’я.

Коли пологовий будинок Migjorn досяг свого 20-річчя, асоціація 9 Mundo, яка працює з Migjorn, запропонувала відзначити це,
запросивши художників творити на тему дітонародження, що породило рух «Пологи: причина для соціальної та художньої
творчості», який поширився навколо Каталонії та Іспанії. https://9mon.org/index.php/part-i-art/
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Пологи, Народилася дитина, Народження Мілени. Нуріт Вагнер Штраусс

В Іспанії аборти були декриміналізовані в 2010 році і дозволені протягом перших 14 тижнів вагітності. Італійське
законодавство дозволяє робити аборт з 1978 року протягом перших 90 днів вагітності в разі серйозного ризику для фізичного
або психічного здоров’я матері.В Австрії жінки можуть робити аборт протягом перших 3 місяців з січня 1975 року. І в
Україні,добровільне переривання вагітності на терміні від 12 до 24 тижнів є законним.

3
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Мама потребує підтримки, тому що задоволення потреб дитини тягне за собою величезні зміни
в її житті. Звідси потреба в родині, оточенні, дружбі.
Зараз багато жінок, які знають про все це, шукають уважної і шанобливої підтримки в цьому
процесі. Суспільство, як правило, пропонує можливості медичного процесу, який гарантує безпеку
результату руками професіоналів. Але також зростає кількість жінок, які знаходять впевненість у
собі та хочуть бути творчинями та головними гравчинями в цьому процесі, фокусуючись на дитині
та сімейному середовищі. Вони шукають персоналізовану допомогу, яка поважає індивідуальні
ритми та час (поза межами «норми») і відбувається в сімейному колі. Багато з них знаходять
професіоналок, які допомагають пологам вдома або в пологових центрах.

вони не знаходять у лікарнях із жорсткими протоколами. Так виникла Асоціація професіоналів
«Nacer en Casa» (Пологи вдома)5, які працюють і досі. Пізніше високими показниками кесаревого
розтину зайнялись у таких групах, як «Apoyo cesáreas» («Підтримка кесаревого розтину»)6 і «El
Parto es Nuestro» («Наші пологи») в Іспанії7.
Команди професіоналів(-ок) збільшуються по всій Іспанії, відкривається все більше пологових
будинків, у тому числі Vidar8 в Севільї та Migjorn9 в Каталонії.
Деякі фахівці (-чині) досі не бажають визнати, що обов’язкове застосування протоколу без
інформованої згоди жінок є порушенням їхніх фундаментальних основних прав. Проте, концепція
акушерського насильства поступово приймається і може обговорюватися в конкретних ситуаціях.

Існує істотна різниця в залежності від країни. Велика Британія пропонує всі ці варіанти в системі
охорони здоров’я, і фахівці тепер навчаються з урахуванням таких варіантів. Нідерланди були
в авангарді допомоги поза межами офіційної медицини і вдома. Північні країни, такі як Данія
та Швеція, а також Росія та колишня Чехословаччина, вибирали традиційну медичну допомогу
лише у разі необхідності, незалежно від того, надавалась вона у лікарні, вдома чи в пологових
будинках.
В Іспанії медикалізація процесу почалася в 1980-х роках, епідуральну анестезію було запроваджено
у 1990-х, а у 2000 році різні організації, включаючи Жіночу обсерваторію, почали дослідження
на тему кореляції між надлишковою медикалізацією процесу пологів та збільшенням частоти
втручань, кесаревого розтину та госпіталізації новонароджених. У 2010 році Міністерство охорони
здоров’я та соціальної політики Іспанії затвердило та відредагувало Клінічні рекомендації щодо
нормального догляду за пологами4, який діє досі.
В Австрії також спостерігається зростання медичного втручання, механізації та централізації
акушерства. Частота кесаревого розтину становить 30% і з 1995 року зросла більш ніж вдвічі.
20% пологів є індукованими, і лише 1,5% дітей народжуються поза медичними центрами. Але є
позитивні зрушення: більше жінок мають доступ до акушерської допомоги під час вагітності та
післяпологового періоду. Прийняття інформованих рішень і забезпечення якості набувають все
більшого значення.
Така сама тенденція спостерігається в Італії: у 2012 році частота кесаревого розтину досягла 38%
від усіх пологів, завдяки чому країна очолила рейтинг Європи, хоча зараз вона знизилася до 24%.
Серед усіх кесаревих пологів 44% були обраними за бажанням, тобто плановими. Південний
Тіроль має один з найнижчих показників кесаревого розтину в країні. З іншого боку, натуральні
пологи становили 69% від усієї кількості, індуковані пологи – 20% (відсоток, який постійно зростав
протягом останніх років) і пологи без потуг (плановий кесарів розтин, який проведено до пологів)
– 11,0%.

Жінка, яка щойно народила

В Україні за останні п’ять років зменшилася частка нормальних (непатологічних) пологів, а рівень
захворюваності та смертності немовлят зріс. Для розв’язання цього питання у січні 2022 року
МОЗ України затвердило Єдиний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фізіологічні пологи».
У той час як пологи ставали все більш медикалізованими, професіонал(к)и, акушерки та
гінекологи(-ні) шукали відповіді для жінок, які хотіли поваги до їхньої фізіології та автономності.
Ці жінки потребують і хочуть атмосфери близькості, довіри та безпеки, про яку ми згадували, якої

Інструкції з клінічної практики щодо нормального догляду за пологами доступні (іспанською мовою) тут: https://www.mscbs.
gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ pdf / equity / guiaPracClinPartoCompleta.pdf

4

8
9

Vidar https://partoencasa-vidar.es/
Casa de Nacimientos Migjorn https://migjorn.net/

Nacer en casa http://nacerencasa.org/
Apoyocesáreas https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/lista-apoyocesareas
7
El parto es nuestro https://www.elpartoesnuestro.es/
5
6
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КУЛЬТУРА
ДІТОНАРОДЖЕННЯ ТА
РОЗВИТОК АУДИТОРІЇ
Крістіна да Мілано
Президентка ECCOM

Народження і ми: ключові фігури та аудиторія
Проєкт «Культура дітонародження» пріоритезував розвиток та залучення аудиторії. Це досить
символічний кейс, у якому легко побачити актуальність і зв’язок між темою, яка розглядається як
культурний феномен, і нами самими, оскільки тема (дітонародження) — це те, що створило кожного
з нас (аудиторію) через процес, який культурно, соціально та історично визначається контекстом, в
якому відбулося наше власне дітонародження. З цих причин залучення аудиторії на таких виставках
має відбуватися природним шляхом, але оскільки це не відбувається спонтанно, організатор(к)и
виставки мають працювати свідомо та стратегічно.

На шляху розвитку аудиторії
Як стратегічний і динамічний процес, що дозволяє культурним організаціям поставити аудиторію
в центр своєї діяльності10, розвиток аудиторії використовує концепцію, яку засновано на категоріях
доступу до культури (фізичної, географічної, культурної та економічної), участі в діяльності та
процесах прийняття рішень, а також на уявленнях про різні культури.
Відповідно до цих ознак, аудиторію слід класифікувати за рядом факторів, які визначають їхнє
рішення про участь, а не за типом використання культурного контенту. Варто підкреслити, що
кожен громадянин(-ка) може стати «аудиторією» по-різному. Для культурних організацій розвиток
аудиторії означає розвиток різних видів відносин.
Розвитку аудиторії можна досягти, переслідуючи різні цілі, що пов’язані з різноманітною аудиторією:
•

Розширення відноситься як до поточної аудиторії (або «аудиторії за звичкою»), так і до потенційної
аудиторії (або «аудиторії за вибором»), яка змінила або припинила культурне споживання.

•

Поглиблення відносин стосується стратегій, спрямованих на «аудиторію за звичкою», тих, хто
вже цінують культурну практику, але можуть бути більше задіяними у перспективі культивування
смаку (поглиблення та диверсифікація власного культурного споживання).

•

Диверсифікація стосується стратегій, спрямованих на несподівану аудиторію (або «неочікувану
аудиторію»), і на ту «аудиторію за вибором», яка має незначні шанси брати участь у мистецьких/
культурних заходах або взагалі не має жодних шансів.

Існує багато стратегій та інструментів для досягнення різних цілей аудиторії11. Виставка «Культура
дітонародження» використовує багато з них. Місце є ключовим елементом, але з точки зору
програми виставки також використовуються інноваційні формати та мови. Так само, партнерство та

спільна творчість із залученням різних зацікавлених сторін, а також аудиторії визначили тон виставок.
Багатогранна мета полягала в тому, щоб розширити поточну аудиторію організацій, поглибити їхні
стосунки за допомогою інноваційної та надзвичайно привабливої пропозиції та пов’язаних заходів,
а також урізноманітнити їх, оскільки тема є універсальною, а не просто пов’язана з культурною
сферою.
Для досягнення ефективної диверсифікації аудиторії, потрібні стратегічні дії, що починаються з
ретельного аналізу місцевих умов. Важливо також підкреслити, що перед проведенням виставки
музеї провели процес підвищення потенціалу своїх колективів. Можливості музеїв систематично
розширювалися з метою рекламування роботи та виконання спеціальних дій для охоплення як
звичайної, так і нової аудиторії. Партнери провели дослідження, щоб зрозуміти, ким є їхні існуючі
аудиторії та яку нову аудиторію вони хочуть охопити. Вони також використовували бенчмаркінг для
аналізу ступеня «управління різноманітністю» та участі іммігрантів у проєктній діяльності, а також
включення міжкультурної перспективи в політику, місію та активності їхніх організацій.
Результати їхнього дослідження дозволили їм сегментувати свою аудиторію та краще адаптувати
заходи, що проводилися під час виставки, до характеристик та потреб аудиторії, а також до місій та
цілей партнерів Проєкту.

Коротко про головне
Розвиток аудиторії ґрунтується на фундаментальних принципах, включно із статтею 27 Загальної
декларації прав людини12 і Конвенцією Фару13. Вони підкреслюють не лише важливість культурної
спадщини, але й громад: цінність культурної спадщини визначається ними через постійне
переосмислення та відтворення значень, цінностей та перспектив. Ці принципи повністю
відповідають моделі політики культурної демократії, яка спрямована на легітимізацію аудиторії,
беручи до уваги її роль у таких процесах, як спільне творення та реінтерпретація значень і
цінностей. На жаль, дані показують, що участь у культурі все ще дуже обмежена тими, хто має
потужну попередню культурну підготовку та певне соціальне походження.14
Сьогодні в Європі залучення та участь у мистецтві та культурі здебільшого пов’язане з владою,
ресурсами, урбанізацією, соціально-політичними тенденціями в суспільстві, культурною політикою,
аудиторією та різноманітністю, диджиталізацією, компетентністю та інноваціями. Культура та
мистецтво мають знайти резонанс у широких колах суспільства, оскільки вони можуть забезпечити
критичне мислення, розуміння та усвідомлення складності. Усі ці фактори допомагають досягти
соціальної згуртованості та, можливо, соціальної справедливості. Тому нам потрібен розвиток
суспільства. Спільна творчість, співпраця та колаборація стали новою мовою культурного сектору.
Інституції стають все менш щільними, діючи поза своїми стінами, місіями та традиціями. Змістовний
обмін з аудиторією в поєднанні з цілісним розумінням місця культури в громаді докорінно змінює
дискурс культури. Культура народження, зокрема її виставки, є дуже хорошим прикладом того, що
ми можемо і маємо робити.

11
Це місце, яке відноситься до проєктів і стратегій культурної організації, які значно покладаються на «фактор місця»; цифра,
яка відноситься до проєктів і стратегій культурної організації, які значно покладаються на «цифровий фактор» як ключовий
аспект для охоплення аудиторі і стимулювання залученняї; розвиток потенціалу, що стосується проєктів і стратегій
культурної організації, які покладаються на «фактор людей», а також на розширення можливостей персоналу та розвиток
їх навичок; співтворчість, що стосується проєктів і стратегій культурної організації, які покладаються на «фактор участі»;
програмування, яке відноситься до інновацій з точки зору формату, мови та теми; організаційні зміни, що стосується
центральної ролі стратегій розвитку аудиторії в організації; використання даних, що стосується глибоких кількісних та
якісних знань аудиторії, та партнерство, що стосується залучення зацікавлених сторін різними способами/на різних рівнях.
12
«Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті громади, насолоджуватися мистецтвом і брати
участь у науковому прогресі та його перевагах».

У 2015 році Генеральний директорат Європейської Комісії з питань освіти і науки оголосив тендер на проведення «Дослідження
розвитку аудиторії. Як розмістити аудиторію в центрі культурних організацій», щоб краще зрозуміти концепцію з теоретичної точки
зору та проаналізувати тематичні дослідження з усієї Європи (http://engageaudiences.eu/files/2017/04/Final-report-NC-01-16-644-EN-N.pdf).

10
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13
Рамкова конвенція Ради Європи про цінність культурної спадщини для суспільства:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746
14
Eurostat Cultural Statistics 2019: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/
915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
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КАМПАНІЯ
BIRTHCAFÉ

Обмін історіями народження має зцілюючий ефект
Народження визначає курс на здоров’я та добробут сім’ї, як підтвердили численні дослідження від
епігенетичних до емоційних. Це вірно в позитивному сенсі, але однаково вірно і в негативному.
«Компетентність у сфері охорони здоров’я», яка може забезпечити чудовий досвід пологів і добре
впоратися зі складними ситуаціями, рідше розглядається в сучасному світі, де зростає частота
проведення кесаревого розтину та широко поширена нестача акушерок у пологових будинках. З
деякими варіаціями це справедливо для всієї Європи. Досвід і потреби батьків майже не чують
і часто ігнорують. Для покращення акушерської допомоги враховуються лише «результати щодо
плода та матері» - суто статистичні значення.

Акушерство стосується всіх нас

Стефані Шмід-Альтрінгер

Наукова журналістка, режисерка, письменниця

Кампанія Birthcafé – це некомерційний Проєкт, присвячений вагітності та пологам, а також
орієнтований на рішення й що об’єднує (єднає) рух за кращу культуру дітонародження. Кампанія
заснована у 2014 році в Німеччині15 з метою підкреслити недоліки сучасного високотехнічного та
ризикоорієнтованого акушерства, а також компенсувати це чимось «позитивним». Сюди входить
передача корисних знань майбутнім батькам і розширення прав і можливостей нагально необхідних
сьогодні, через вислуховування, співпереживання та заохочення.
Наш професійний досвід та незліченна кількість розповідей батьків у Birthcafé показали, що передача
практичних знань з емпатією та обмін досвідом щодо вагітності та пологів є особливо важливими
для сімей, але все більш рідкісними, тому їх слід зберігати та підтримувати. Розповіді у Birthcafé – це
спроба зробити саме це.

Розширення можливостей
Birthcafé – це місця, де об’єднуються матері, батьки та медичні працівники з різних поколінь і
культур, задля того, щоб поділитися історіями народження та розповісти про свій особистий досвід
вагітності та пологів. Розмова про досвід народження може бути полегшенням завдяки «дозволу на
розповідь», навіть якщо це відбудеться через десятиліття.

Парадокс використання технологій і водночас недостатності персоналу в акушерстві впливає на
суспільство в цілому в кожній європейській країні. Перевантажений персонал і глибоке почуття
незахищеності серед молодих батьків мають далекосяжний вплив на вагітність і самі пологи, а
також на здоровий розвиток усієї родини.
Травма, табу та відсутність культури спілкування
Хоча батьки багато говорять і публікують у соціальних мережах матеріалів про вагітність і пологи, вони
зазвичай мало говорять про свої по-справжньому зворушливі, потужні або неприємні переживання
в пологовій кімнаті або під час домашніх пологів. Загалом, сьогодні ми передаємо наступному
поколінню менше порад і знань, ніж раніше. Здається, що акушерство сьогодні також інше. Що існує
травма, яка була нерефлексивно підкріплена кваліфікованим персоналом, або травма, спричинена
самим народженням, завжди була сліпою плямою в медицині. Родова травма досі є табу в нашому,
здавалося б, дуже відкритому світі. Однак те саме стосується позитивної сили хорошого або добре
усвідомленого досвіду пологів.
Величезний потенціал і зміцнюючий «капітал» уважних розмов між батьками без осуду витрачається
даремно, оскільки «сучасна» акушерська медицина односторонньо зациклена на ризиках та
економіці, нехтуючи цілющою культурою розмови. Обміну досвідом щодо народження через
державні кордони майже немає. Вони все ще є дуже приватною справою, хоча вже давно стали
політичною проблемою з огляду на існуючий дефіцит кадрів.
Було б корисно цілими сім’ями ділитися порадами, як уникнути помилок і стратегіями подолання
розчарувань чи складних ситуацій. Те ж саме стосується обміну інформацією та взаємної підтримки
між європейськими країнами.

Методологія
Невимушена затишна атмосфера, уважна поміркованість і, звичайно ж, правила розмови дають
можливість багатьом батькам різних поколінь і культур відкритися в захищеній обстановці Birthcafé
або просто слухати. У Birthcafé кожна та кожен визначає самостійно емоційну дистанцію до теми.
Birthcafé дозволяють батькам зустрічатися один(-а) з одним(-ією) і знайомитися з експерт(к)ами,
які сидять за столом і слухають. Їх дуже добре сприйняли в багатьох містах як пропозицію контакту.
Вони не є заміною травмотерапії і не повинні ними бути, але вони об’єднують людей навколо історій
народження, що само по собі може бути зціленням.
Birthcafé у Барселоні
(Іспанія)

Подивитися https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign. Цей некомерційний проєкт за участі зараз став міжнародним рухом.
У червні 2020 року кампанія Birthcafé почала збирати історії народження, «подаровані» вебсайт. Ми вітаємо листи, тексти та
інтерв’ю про досвід народження, а також малюнки та фотографії історичних об’єктів з усіх країн. Наша мета полягає в тому,
щоб використати проблеми, потреби та сильні сторони батьків як рушійну силу для інших батьків, орієнтовану на розв’язання
проблем, і засіб для внесення терміново необхідних змін у медичну допомогу. Наприклад, під час кризи Covid-19 ми запустили
«Історії надії народження», в яких школярам пропонували опитати літніх людей у їхній околиці.
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Тематичні Birthcafé також виявилися корисними для розгляду тем, пов’язаних із народженням.
Наприклад, у Welcome Birthcafés місцеві жінки познайомилися з біженками. Це переросло в
регулярні зустрічі та подальші акції, зокрема SOS-Birthcafé щодо закриття пологових відділень та
будинків.
#Татусі, ви важливі! У Birthcafé для тат16 у центрі уваги «нарешті» чоловіки та їхні історії щодо пологів.
Досі культура розмов між татусями чи парами про досвід чоловіків щодо пологів доволі низька. І це
має наслідки для всього пологового та постнатального періоду. Включаючи тат і сприяючи розумінню
народження на основі партнерства, ми можемо змінити культуру дітонародження в таких сферах, як
батьківські права в пологовій кімнаті та запобігання насильству під час пологів.
Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства
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BIRTHCAFÈS У ХІТТІСАУ, МЕРАНО,
БАРСЕЛОНІ ТА ХАРКОВІ
Після коучингових сесій Birthcafé чотири партнери проєкту «Культура дітонародження» адаптували
Birthcafé до потреб та культури своїх міст: Хіттізау, Мерано, Барселони та Харкова. Такий формат
надав голос мамам, татам і професіоналам, розкрив головні проблеми в кожному місці та об’єднав
тих, хто займається акушерською допомогою в кожній країні чи місті. Стало зрозуміло, що поширення
цих історій народження розширює можливості у різних країнах і культурах, збагачує і має значний
потенціал для продовження ініціативи.

Перше Birthcafé відбулося у Бонні

Birthcafe приносять веселощі та силу
Кожне Birthcafé покликане сприяти живому обміну між поколіннями та представниками різних
культур та спонукати батьків спілкуватися один з одним. Для того, щоб змогли взяти участь всі,
кампанія Birthcafé розробила спеціальний формат, який працює таким чином:
•

надаються безкоштовні методичні матеріали, якщо хтось хоче організувати кав’ярню для
розповіді історій у своїй громаді чи місті;

•

надаються додаткові поради щодо адаптації формату до місцевих умов та можливостей, коли
стають відомими деталі;

•

існують додаткові кав’ярні Welcome Birthcafé для біженок, Junior Birthcafé для шкіл та роботи з
молоддю, Online Birthcafé, Birthcafé після важких пологів та інші;

•

дати та звіти з фотографіями та цитатами публікуються на сайті кампанії та в соціальних
мережах.

У поєднанні з ініціативою «IG Geburtskultur az» було проведено шість Birthcafé в різних місцях у
Форарльберзі, у тому числі два в Жіночому музеї в самому Хіттізау, де жінки та чоловіки зустрілися,
щоб поділитися своїми історіями про народження під девізом «Формуємо культуру народження
разом». Люди різних поколінь розповідали про свій досвід вагітності та пологів у приємній атмосфері
кав’ярні. Учасники віком від 40 до 95 розповідали історії з Брегенцервальда 1950-х років, з Америки
та Форарльберга 1990-х років, а також з Австрії, Німеччини та Данії 2000-х. Після цього гостей
запросили поділитися власними історіями народження та висловити пропозиції та побажання щодо
поточного догляду за пологами у Форарльберзі. Для тих, хто брали участь, обмін з різними людьми,
міжкультурний досвід, різноманітність, відкритість і усвідомленість були дуже важливі.
Два Birthcafé були організовані в Барселоні у співпраці з пологовим будинком Migjorn та асоціацією
El Parto es Nuestro («Наше народження»). Протягом двох годин жінки різного віку ділили простір,
де вони могли слухати та вчитися одна в одної в комфортному та довірливому середовищі.
На Birthcafé розглянули три теми: пологи та особистий досвід жінки; постнатальні труднощі,
пріоритети, бажання, потреби та підтримка (професійна та емоційна) протягом усього процесу. З
цього випливали й інші думки, такі як: відмінності між поколіннями, нескінченний пошук балансу
між роботою та життям і право приймати власні рішення на основі власних фізичних та емоційних
потреб. Учасниці наголосили на необхідності такого типу простору, щоб поділитися своїм досвідом
з іншими жінками, які вже народили. Вони радо чули хороші враження, тому що це приносило
силу та ентузіазм, а також навчалися на поганих. Одна зі старших учасниць сказала: «Ми повинні
підтримувати майбутніх матерів: боротися з акушерським насильством та надавати можливості,
щоб вони могли вибрати, чого вони дійсно хочуть під час пологів, а також у післяпологовий період».

Відповідно до концепції салютогенезу, участь також є цілющою та значущою, як і оповіді за столом
та обмін ідеями. Солідарність між батьками можна було відчути на усіх Birthcafé в проєкті «Культура
дітонародження» та у неймовірно об’єднуючій, зворушливій силі історій народження під час
проведення кампанії.

Кампанія Birthcafé заохочує батьків брати участь у розмовах про народження, роблячи партнерам і професіоналам чіткі їхні
погляди та потреби. Кампанія створила безкоштовний буклет про підготовку до пологів для батьків, який доступний кожному.
На основі розповідей чоловіків у численних Birthcafé, у центрі уваги — досвід та здоров’я татів під час вагітності та пологів.
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Birthcafé у Барселоні (Іспанія)
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Скріншот Birthcafé онлайн, що було організовано Гендерним музеєм

Birthcafé у Хіттісау (Австрія)

У зв’язку з пандемією Гендерний музей в Україні провів Birthcafé онлайн. Жінки поділилися
проблемами, неприємностями та уявленнями про свій унікальний досвід народження. Одне
з Birthcafé було зосереджено на досвіді народження протягом століть, від часів Радянського
Союзу до сьогодні. Учасники порівнювали перешкоди, з якими стикаються породіллі, і атмосферу
в пологових будинках протягом десятиліть, а також обговорювали переваги пологового
товариства. Темою другого Birthcafé була взаємодія матері з медичним персоналом під час
пологів, де жінки (зокрема матір 14 дітей) поділилися власними позитивними та негативними
спогадами. Учасниці українського Birthcafé поділились, наскільки цей формат був корисним для
жінок, які почули про їхній досвід. Як сказала одна із присутніх: «Я народила багато років тому і
майже забула про це, але під час Birthcafé згадала та зрозуміла, наскільки це важливо».
Жіночий музей у Мерано прийняв дуже різноманітну аудиторію у чотирьох Birthcafé, які
прагнули об’єднати людей різного культурного походження, вікових груп та статі. Багатомовний
контекст Південного Тіролю ідеально підходить для цього. Зустрічі проходили одночасно
італійською та німецькою мовами та давали можливість кожному висловитися мовою на
свій вибір. Зокрема, обмін з учасницями (-ками) з емігрантського середовища став нагодою
поговорити про численні культурні традиції, що існують у Південному Тіролі протягом тривалого
часу. Дві жінки, які нещодавно народжували та брали участь у Birthcafé, погодилися поділитися
своїм інтимним досвідом, що отриманий у системі міських лікарень, та обмінятися знаннями
зі старшими жінками, які народжували вдома у сільській місцевості. Також заслуговує на увагу
участь і роздуми матері про народження сина з інвалідністю, і сюжетні кав’ярні з батьками, які
надали нові перспективи та інформацію для роздумів, як-от необхідність наявності місць для
зміни підгузків у дітей в чоловічих громадських вбиральнях та більша кількість ігрових зон для
старших дітей та підлітків; триваліша відпустка по догляду за дитиною; потреба в підготовчих
курсах для чоловіків і збільшення відповідних сімейних кімнат у лікарнях, а також у спільних
варіантах проживання, де родини можуть спільно піклуватися про дітей.
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Ольга Фінк
Свідчення

народилась у 1932 в Хіттізау (Австрія). Фермерка

Б

уло літо, ми заготували сіно. Ми на тракторі їздили в поля. Я стояла позаду на тракторі,
трясло, але я не заперечувала. О 4 годині ранку у мене відійшли води, і ми зібралися йти в
пологовий будинок.

Ми приїхали на станцію, де був розташований альпійський молокозавод. Молочник вийшов
і каже: «Що трапилось? Ще зарано для молока». Потім подивився на мене і запитав: «Що
відбувається?». Ми відповіли: «Негайно буди свою дружину. Вона має вийти і перерізати
пуповину». Жінка прийшла і каже нам: «Боже мій, я ніколи цього не робила. Як це робиться?». І
я відповіла: «Я теж не знаю». І тоді вона це зробила, і зробила правильно.
Тим часом мій дівер побіг до машини, щоб привезти акушерку, хоча насправді спочатку хотів
підвезти мене до Зальцбурга. Мене поклали в ліжко дружини молочника, щоб я чекала на
акушерку. Коли вона приїхала, вона сказала, що ми будемо чекати на плаценту, і так воно і було.
Мені було добре, я могла піти додому. Але я не хотіла, бажала спокою і тиші. Бо ви зазвичай
перебуваєте в пологовому будинку вісім днів після пологів.
Сучасні жінки не можуть розслабитись, тому що вони дуже зосереджені на пологах. Вони думають
про те, що може статися. Раніше ми ні про що не думали. Так було, так є, так і буде. Велику
роль відігравала раніше віра, чого сьогодні вже немає. Досі я вважаю, що є те, що неможливо
пояснити. Я знаю, що Богородиця допомагала мені багато, багато разів.
Я не боюся смерті. Коли смерть постукає, її неможливо зупинити. Треба все прийняти. Ми маємо
прийняти пологи, як вони приходять. І смерть теж. Вона буває будь-яких форм і видів. Треба
прийняти неминуче. Що буде, то й буде.
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Від ферми до села йшов канатний підіймач. Він був призначений для вантажу, не для людей, але
вони зробили мені там ліжко. Я лягла, і ми поїхали. Зі мною був мій чоловік. На півдорозі (їзда
займає ледь десять хвилин) дитина вже прийшла у цей світ. Отже, два поштовхи, і все минуло.
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Найяскравіші
моменти виставок
у чотирьох містах

Hittisau (Austria)

Kharkiv (Ukraine)

Виставка розкрила історичне й культурне знання про
дітонародження, а також розказала більше про досягнення
й сучасні тенденції в цій царині. Деякі з них було піддано
критиці (наприклад, кесарів розтин за бажанням матері,
запліднення in vitro, так звані діти «на замовлення» тощо)
на тому підґрунті, що традиційні знання (акушерство) не

Merano (Italy)

менш цінні, ніж сьогоденна медицина, особливо в частині
вагітності й пологів. Найбільш корисна культура пологів
об’єднує, в ідеалі, обидва аспекти, а тому зазначена
виставка представила комплексний підхід до процесів
дітонародження й материнства. Історичні моделі було
поєднано з сучасними наративами. Суперечливі новації
обговорювалися, а митців запрошували до поширення й

Barcelona (Spain)

популяризації теми мистецькими засобами.
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«Народжувати та народжуватися»,
Жіночий музей у Хіттісау (Австрія)17
Після двох років підготовки і низки спільних проєктів, від семінарів з експертами до різноманітних
кафе зі сторітелінгу, що проводилися у регіоні, виставка «Народжувати та народжуватися»
нарешті відкрилася в місті Хіттізау 5 липня 2020 року. Цей захід привернув увагу людей різного
віку і розкрив відвідувачкам та відвідувачам багатогранну тему, висвітлюючи всі її нюанси.

«Практику спостерігання» було зосереджено на регіоні Форарльберг, де до сімдесятих
років минулого сторіччя було двадцять сім пологових будинків, і, таким чином, він займав
особливе місце в Австрії. Сьогодні, тим не менш, у цьому регіоні не існує жодного пологового
будинку, а розділ розкриває подробиці цього процесу. Інтерактивна мапа демонструє сучасну
систему охорони здоров’я в Форарльбергу і запрошує відвідувачів до обміну цікавою і цінною
інформацією. Цей розділ також висвітлює контроверсійну тему домашніх пологів, кесаревого
розтину і репродуктивних технологій. Історичний тур представляє декількох відомих акушерок
минулого і важливість їхньої роботи, зокрема світлини Луїзи Буржуа (Louyse Bourgeois), Анжеліки
дю Кудре (Angélique du Coudray) і Жюстини Зігмунд (Justine Siegemund). У цьому розділі показані
різні інструменти, що застосовувалися в минулому.
Жива культура демонструвала ритуали і традиції, що використовуються по всьому світі під
час вагітності, пологів і післяродового періоду. Хоча вони й різні, можна виявити певні спільні
риси: капелюх з яскравих квітів Ію Мієн (Iu Mien) з Лаосу, вишуканий амулет із Сицилії і булавка
з блакитним оком, або назар з Туреччини – усі вони виконують одне й теж завдання захисту
новонароджених і відвернення «злого ока». В усіх культурах, ритуали надають підтримку і безпеку.
Цей розділ виставки також розказував про релігійні ритуали, від християнського баптизму до
єврейського обрізання.
Розділ «Ідеології» розповідав про культ матері у націонал-соціалістів, традиції католицького
благословення, світлини народження, розміщені у засобах масової інформації, індустрію
сурогатного материнства, а також поставили від сумнів права на появу дітей «на замовлення».
Права людини при народженні дитини привертають увагу до того факту, що права, пов’язані
з привабливістю, вагітністю, пологами й материнством постійно порушують у різних місцях на
нашій планеті. Цей розділ виставки також присвячено міжнародним ініціативам, що захищають
права людини.
Погляди на вагітність розширюють світоглядні горизонти майбутнього і, серед іншого, представили
проєкт, що можна було побачити на виставці як модель. У спеціально створеній «Кімнаті

Кімната народження і почуттів
Виставка «Народжувати і
народжуватися», Жіночий
музей у Хіттісау

На задньому плані фото Джейн
Данкер

народження і почуттів» на галявині біля Жіночого музею18 знаходиться прототип пологового залу
нового типу, що підтримує комплексний підхід до пологів, а також бере до уваги всі почуття.
Дім з черепицею побудований з глини, матеріалу, що зв’язує сторонні речовини і забруднювачі,
зберігає тепло. Глина є матеріалом, що можна знайти по всьому світі й повернути до природи у
будь-який час. Цей проєкт було профінансовано завдяки унікальній кампанії по збору коштів, у
якій взяли участь 500 спонсорів місцевих компаній.
Сьомий та останній розділ називався «Чому мистецтво?». Музей не є баштою із слонової кістки.
Він вивчає суспільство, встановлює зв’язки, створює простори, що заохочують людей до діалогів.
Мистецтво породжує поезію. Мистецтво пробує та подразнює. Обидва ці методи ставлять
питання про рівність та різницю. Декілька сучасних мистецьких локацій дозволяють виставці
розгортатися поступово. Вони функціонують не як ілюстрації, а поглиблюють і розширюють тему
з різних ракурсів. Вони обробляють персональні враження, замислюються над наявними кліше і
пропонують нові погляди.

Жіночий музей у Хіттісау (Австрія)

Сім розділів вели відвідувачів по різних аспектах і позиціях щодо культури пологів і народження.
«Пролог» жартівливо знайомив їх із темою та її змістом до того, як перейти до більш фізіологічного
процесу народження в зоні «Розуміння дітонародження». Були розкриті питання материнства,
здоров’я жінки й менопаузи. Палітра експонатів починалася з показу матки до першої пігулки
контрацептиву і до плацентарних кремів, що, начебто, чарівним чином омолоджують шкіру. На
зупинці запахів, відвідувачі могли дізнатися більше про лікарські трави для вагітних і пологів, а
також про смачні рецепти для післяпологового періоду.

17
Куратори: Стефанія Пітшнайдер Сопарерра (Stefania Pitscheider Soraperra), Жіночий музей Хіттізау (Frauenmuseum Hittisau) і
Анка Дюр Брігітта Сопарерра (Anka Dür Brigitta Soraperra), IG Geburtskultur a-z. Оформлення виставки – Сабріна Саммер (Sabrina
Summer), графічний дизайн – Ніна Штурн (Nina Sturn).
18
Авторка і дизайнерка Анка Дюр (Anka Dür) (архітекторка і акушерка-практик), Анна Херінгер (Anna Heringer) (архітекторка),
Мартін Раух (Martin Rauch) (художник, експерт із земляних будівель) і Сабрина Саммер (Sabrina Summer) (дизайнерка інтер’єрів й
архітекторка).
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Ангела Шимер
Свідчення

народилася у 1950 році у місті Брегенц (Австрія).
Спеціалістка дитячої і підліткової психіатрії

Отже, я вирішила, що в разі ще одних пологів, я не буду більше робити ін’єкцію.
Під час наступних двох пологів у лікарні міста Брегенц мені пощастило. Там ще не було монітору з
візуалізацією, і мені не довелося відмовлятися від досліджень.

Під час третіх пологів у 1978 році, лікарні Фельдкірху вже пропонувало «спільне перебування
матері й дитини», і я зголосилася на нього. Я була першою, хто попросила про це в Брегенці, і усе
спрацювало. Я помітила, що грудне вигодовування значно полегшилося, а дитина була щасливішою,
і не було потреби догодовувати після зригування. Я змогла годувати сина набагато довше.
У той час ми організували групу з грудного вигодовування. Але у нас був гіркий досвід, оскільки
засоби масової інформації показували нас як матерів, схиблених на грудному вигодовуванні.
Тоді я була вагітною четвертою дитиною, яку також планувала народити в лікарні у Брегенці. Я
зробила ще одне дивовижне спостереження: я вважала, що точно знала, як народжувати дитину.
Але під четвертих пологів, незважаючи на перейми, що продовжувалися цілий тиждень, на їхню
силу, яка при попередніх пологах означала, що настав час їхати до лікарні, щоб не спізнитися,
цього разу я приїжджала до лікарні двічі, але обидва рази зарано. Вони відправляли мене додому,
перейми закінчувалися і так далі. У мене були сильні перейми кожного дня, але увечері вони
завмирали. Уперше в житті, мені спало на думку, як чудово було б, якщо я могла б залишитися
вдома. Але я ще не наважилася і народила Маргариту в лікарні.
Під час п’ятої вагітності, я зустріла акушерку, що займалася домашніми пологами. До цього я
ніколи не зустрічала подібної людини. Вона надала мені сміливості спробувати. Я написала всі
правила безпеки, склала перелік номерів телефонів екстрених служб і поклала його, звичайно,
біля телефону. У мене в голові все ще було багато думок, типових для медика, про всі можливі
ризики.
Мене дуже здивувало, наскільки домашні пологи відрізняються від традиційних. Найбільше мене
здивувало те, що акушерка увесь час питала в мене, чого я хотіла. З початку я думала: а чи знає
насправді акушерка, що вона робить? Пізніше, я запитала у неї, чому вона настільки довіряла мені,
щоб робити все, як я говорила.
Вона відповіла так: «коли я працюю в лікарні, то моє місце в пологовому залі. Я знаю, що і де
знаходиться по шухлядах, і я кажу жінкам робити те або інше. Коли я вдома, це – мої володіння.
Але коли я вдома в іншої жінки, то не знаю що і де лежить. Тому я питаю в жінки, оскільки це її
королівство».

У

той час я вивчала медицину і була нею захоплена. Ставилася до науки з великою повагою
і довіряла її авторитету. Тому, природньо, що мені хотілося народити свою першу дитину в
лікарні Інсбрука.

Однак, коли акушерка попросила мене лягти на спину, мені весь час хотілося повернутися і лягти
на бік. Як не дивно, я була неслухняною в той момент. Це спонукало мене замислитися над тим,
чому я так себе поводила. Виявлялося, що в цій ситуації щось було неправильно.
Я почала рефлексувати над процесом пологів і вирішила, або скоріше, ми вирішили, що другі
пологи пройдуть у пологовому будинку.
У комуні Лаутерах на той час ще був пологовий будинок на чотири місця і акушерка. Разом зі мною
була ще лише одна жінка з немовлям, і це було дуже зручно. Ми з моїм чоловіком хотіли, щоб мій
дядько став хрещеним батьком, але малюк сам обрав час і я вирішила пришвидшити пологи за
допомогою ін’єкції окситоцину. Тоді я зрозуміла, що це було жахливо. Стало ясно, що я не могла
підлаштуватися до ритму переймів, викликаних окситоцином. Я весь час відчувала супротив під
час переймів. Ці перейми були «штучні», й вони не гармоніювали з ритмом малюка. Тому в мене
зародилася ще одна критична думка: що, власне, медицина з нами робить?

30

Birth Cultures

Ця розмова навела мене на думку про те, як важливо для жінки знати себе для пологів. Річ у
тому, що народження є досвідом ініціації, як і смерть – і як важливо жінці розуміти себе в такій
екстремальній життєвій ситуації разом з дитиною, яка водночас теж її переживає. Наскільки
сильнішою стає жінка після пологів, наскільки впевненою у собі, коли знає, що вона зробила все
сама. Не тому, що я це зробила, але тому, що я це пережила, що моє тіло може це зробити разом
з дитиною. Я збагнула, що саме це надає впевненості і додає довіри до дітей і розуміння, що, як
мати, я не маю брати на себе повну відповідальність. Я не повинна зробити все за дитину, я можу
її спитати.

С в і д ч е н н я

У мене пологи завжди проходили швидко. Мені подобалося народжувати в лікарні, оскільки тоді я
ще вважала, що мені потрібно було відновитися після пологів, а медсестри піклувалися про малюка.

Повертаючись до моєї професії, практика дитячої психотерапії, а також дитячої і підліткової
психіатрії стосується тих самих питань. Якщо, як психотерапевтка, яка працює з дитиною, я висловлю
припущення, то «втрачу» дитину. Тим не менш, якщо я поставлю запитання і залишу їй простір, то
буду здивована тим, що діти знають все на рівні підсвідомості. Це те ж саме, що й пологи.
У своїй професії, лікарі й медсестри мають інформацію. У цьому полягає вся концепція. Важливо
мати такі знання на випадок, якщо щось піде не так, як заплановано. Однак, якщо нічого не
трапляється, настільки ж важливо трохи відійти й дати жінці та дитині простір.
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«Народжувати та народжуватися»,
Жіночий музей у Мерано (Італія)

Виставка «Народжувати і
народжуватися», Жіночий
музей Мерано

Із міста Хіттізау, виставка переїхала до італійського Мерано, ще одного гірського регіону, де
також зберігаються місцеві традиції. Вони тісно переплетені з економікою гірського регіону і
заощадливістю тих, хто живе в таких умовах. На додаток до давніх традицій, тут можна побачити
місцеві знахідки, такі як Венера Габанська у Трентіно і Алтар Діани з Парчинес, що втілюють
образ прадавньої жіночої родючості і містицизму. При цьому, виставка в Жіночому музеї Мерано
пропонує погляд на життя і знання місцевих акушерок.
Довгий час, у гірській місцевості, акушерок вважали такими ж важливими особами, як
священників. Вони їздили в будь-яку погоду, переходили через гірські перевали, щоб дібратися
до далеких сіл і допомогти жінкам з таких родин під час пологів. У середньому, там жінки мали
від десяти до п’ятнадцяти дітей, піклувалися про свої господарства і домашню худобу, окрім
дому і двору. Сільська мудрість із Трентіно говорить, що матері завжди мали хоча б трьох дітей
коло себе: одного вони тримали за руку, іншого у пелюшках на руках, тоді як третя дитина була
ще в утробі.

Жіночий музей у Мерано (Італія)

Бронзові скульптури вагітних жінок
від Зіглінде Татц Боргоньо (Siglinde
Tatz Borgogno)

Акушерки несли велику відповідальність за цілі селища і сільські громади в Альпах до 1960-х
років, коли шляхи нарешті дійшли й до найвіддаленіших гірських долин Південного Тіролю.
Особисті труднощі і пригоди п’яти місцевих акушерок різних епох проливають світло на ці прадавні
й перевірені сторіччями традиційні знання. Такі трави, як весняний первоцвіт використовували
для подолання післяпологової депресії, а лазня з квітами люцерни допомагала розкрити шийку
матки. Дерев’яні кулі з шипів використовували до 19-го сторіччя для лікування захворювань
матки і бездітності.
Ці та багато інших традицій та знань альпійського регіону знаходилися у фокусі уваги виставки
у Жіночому музеї у місті Мерано, що продемонструвала експонати зі власної колекції музею і
місцевої усної історії.
Відвідувачів запрошували заглибитися у частково забутий світ забобонів і міфів регіонів Південного
Тіролю і Трентіно. Як приклад, такі предмети, як скляні пляшки із золотими реліквіями, жінки
використовували під час пологів як засіб захисту. Якщо жінка сподівалася народити дівчину, вона
тримала пляшку у своїй лівій руці; якщо ж вона хотіла народити хлопчика, вона брала пляшку у
праву руку. Майбутні матусі ще донедавна з’їдали малюнки Фрайзен19, сподіваючись на легкі
пологи. Місцеві обереги з лимоніту або кремнію (Klapperstein) містять у середині частинки, що
брязкають, а тому їх носять вагітні жінки на руці для того, щоб запобігти перериванню вагітності
або передчасним пологам, або прив’язують до лівого стегна задля допомоги й облегшення
пологів. Такий захист всередині каменю, що брязкає, нагадує про дитину в утробі матері. Жабам
робили ін’єкції жіночою сечею до 1960-х років, щоб визначити, чи була жінка вагітною. Якщо
жаба відкладала яйця, це вважали позитивним знаком: жінка була вагітною.
Окрім численних текстів, фото і предметів з музейної колекції, глядачі мали можливість зустрітися
наживо з деякими з цих акушерок і дізнатися про їхню роботу із допомоги при домашніх пологах
і отримати від них рекомендації протягом заходів, що проводилися під час виставки.
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Свідчення

народилася у 1953 році в Південному Тіролі
(Австрія). Акушерка

Б

ургі працює акушеркою в Південному Тіролі вже 47 років. Вона відома по всій країні своїм
величезним досвідом домашніх пологів. Сильне природнє бажання допомогти і потреба
підтримати свою матір у піклуванні про своїх вісьмох братів та сестер наблизили її до думки
про те, щоб стати акушеркою. На той час, у Південному Тіролі, все ще було потрібно отримати
диплом медсестри до початку дворічного навчання у школі акушерства. Вона працювала в
амбулаторії декілька років до того, як почати працювати на себе. Бургі працювала по всій Австрії
акушеркою-практикинею, і вела підготовчі заняття для вагітних, а також у консультативному
центрі для персоналу. Її шукали жінки, які пережили неприємний досвід у лікарні, а також ті,
хто вже проходили через домашні пологи і хотіли звернутися до неї по допомогу. Хоча робота
часто може вимагати багато зусиль, Бургі ніколи не відчувала, що не могла подолати складнощі.
Скоріше, вона розуміла, що це її покликання. Бургі Кюніг вже допомогла народитися декілька
тисячам дітей.
На своєму шляху вона пережила безліч чарівних і чудових моментів, але стільки ж викликів,
наприклад, мертвонароджених, що часом траплялося в лікарні і, на жаль, є одним з ризиків
пологів. На сьогодні, вона все ж надає величезну підтримку жінкам, перед і під час народження,
і далі до досягнення дитиною трьох років.
Для Бургі цікаво, що дуже мало змінилося в тому, як нове життя з’являється в цьому світі. «Тільки
підхід до пологів змінився. Раніше, люди говорили, що вагітна жінка очікувала. Таке ставлення
було дуже обнадійливим і позитивним. Сьогодні, люди більше розмовляють про ризик,
пов’язаний з вагітністю і пологами. Жінки занадто часто переповнені інформацією і правилами
через читання і пошуки в інтернеті. Страх займає все частіше центральну роль, і народження
іноді стає практично бізнесом». Бургі із сумом спостерігає, що стає все менше рішучих жінок, які,
здебільшого дослухаються до свого тіла і почуттів замість того, щоб слухати тільки те, що говорять
інші. Для багатьох жінок сьогодні, усе, що лікар каже, здається найвищим законом. Часом,
здається навіть виникає певне напруження між акушерками і лікарями, оскільки якщо акушерки
були «захисницями» народження, то лікарі залишили за собою функцію повного контролю.
«Фактично, із народженням жіноче тіло може впоратися самостійно, а досвід демонструє, що
чим більше ви дозволяєте жінці, яка очікує на дитину, зробити самостійно, тим краще проходять
пологи. У минулому, жінки знали менше про своє тіло, але вони мали здоровий глузд. Втрати
були навіть прийнятні, оскільки вони були частиною життя».

«Робота акушеркою завжди
була моїм покликанням»
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За минулі десятиріччя, на жінок було накладено низку різних обмежень. Деякі старші жінки досі
кажуть Бургі, що вони не могли піти до комори певний час після пологів, оскільки їм не дозволяли
їсти. Їх вважали брудними. Крім того, священник часто приходив додому до батьків, що очікували
на народження, для того, щоб вчасно провести обряд хрещення. Іноді святу воду навіть уводили
всередину тіла майбутньої матері за допомогою маленьких пластикових трубок. Такі традиції
могли призвести до потрапляння інфекцій і навіть до смерті жінки. Середньовіччя було особливо
складним для акушерок, оскільки вони ризикували своїм життям, якщо не могли врятувати життя
жінки або дитини.

Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства
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Бургі Кюніг (Burgi Künig)
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Суспільство завжди очікує, що жінки будуть народжувати, але що робить власне суспільство
для того, щоб спонукати жінок до цього? Яким було ставлення до матерів у дорадянському
українському суспільстві? За яких обставин радянські жінки народжували дітей? Що роблять
у сучасному українському суспільстві для того, щоб жінки відчували себе у безпеці? Які
сучасні методи запліднення існують? Яким чином українське суспільство реагує на сурогатне
материнство? Які умови створюють для одиноких матерів? Як відбуваються процеси побудови
гендеру і маніпуляції в суспільстві, коли формується поведінка дівчат як майбутніх матерів? Які
питання ставлять собі сучасні жінки, які вирішили народити, до і після пологів?

Як жінки носять своїх
немовлят по всьому світу

Ці й багато інших питань отримали відповіді від ведучих екскурсій у Музеї жіночої та гендерної
історії під час виставки. Відвідувачі також мали можливість надіти на себе живіт «вагітної» і
відчути, як це бути вагітною, змінювати пелюшки на іграшці, носити слінг для немовля, а також
подивитися на низку продуктів, що традиційно бажають вагітні жінки.
Інтерактивна виставка показала процеси народження і материнства. Усі експонати були взяті
у власній колекції музею, отримані з приватних архівів і колекцій, а також позичені в Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини.
Виставку доповнили відео матеріали й інформація по різних темах, пов’язаних з дітонародженням.
Характерною рисою української виставки був фокус на народженні і материнстві, як частині
побудови розуміння гендеру в суспільстві під час того, як формуються гендерні ролі.

Набір харчових продуктів, що вважаються в Україні найбільш популярними серед
вагітних жінок (солоні огірки, шоколад, лимон, крейда, оселедець, вугілля)
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Музей жіночої та гендерної історії в Харкові (Україна)

«Народжувати та народжуватися»,
Музей жіночої та гендерної історії в
Харкові (Україна)
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Сімон Хофер (Simon Hofer)
Свідчення

народився у 1980 році у Брегенці (Австрія).
Суднобудівник, майстер по дереву й музикант

Н

ародження Оскара в Берліні було для нас першим. Тоді ми все ще не були повністю
впевненими в тому, чого очікувати і хотіли пройти пологи традиційним шляхом для нашої
країни, тобто у лікарні, і ми активно займалися підготовкою.

Я вже був впевнений, що все спрацює, а Ронья (Ronja) діяла на відмінно з диханням і всім іншим.
Оскільки нас було двоє, все було добре. Я тримав її, робив, що вона просила. Коли їй хотілося пити,
я давав їй склянку води з соломинкою тощо. Я просто підтримував її.

Було дивно, що все пройшло так швидко, я маю на увазі, пологи. Пізніше, ми піднялися в палату
і через деякий час я пішов. Ронья дуже втомилася, звичайно. Мої ж відчуття були дивними після
того, як я покинув мати з немовлям в лікарні й сам прогулювався вранішнім Берліном.
Народження нашої другої дитини проходило у Копенгагені. Думаю, що основною причиною того,
що ми наважилися на домашні пологи було те, що вперше все пройшло дуже швидко. Досвід
того, як наша дитина практично народилася в коридорі лікарні, коли ми ледь встигли дібратися
до пологового залу, був тим, що я не міг збагнути увесь час у Берліні. Було дивне відчуття, що
тебе розривають і розлучають знову. Але акушерки, вірніше, медсестри прибули як тільки немовля
почало кричати. Вони прибули негайно з бажанням забрати її з коридору, щоб інші могли побути
у спокої. Так, ми не могли бути разом, хоча це було саме тим, чого ми прагнули: бути разом, як
родина, під час і після пологів, насолоджуючись цим часом разом.
Ми запросили подругу прийти до нас і пили чай разом, а коли перейми почастішали, я зателефонував
акушерці й сказав, що, ймовірно, настав час її звати.
Акушерка була більше спостерігачкою цього разу. Вона допомагала Роньє у потугах певний час, а
потім вона поклала дитину на груди Роньї. Ронья мала перерізати пуповину, і я був там і брав участь
у процесі весь час. Я тримав Ронью, робив те, що було потрібно.
Для мене це був дуже цінний досвід. Хоча кожний для себе вирішує сам, бути там або не бути. Я ж
говорю тільки про себе.
У будь-якому випадку, домашні пологи надали впевненості і були чудовими, оскільки пройшли у
нашому власному просторі. Я знав, що міг зробити. Якщо треба було допомогти, я знав, де взяти
води або простирадло. Або будь щось ще. Моя допомога була активною. У лікарні, я почувався
вельми незручно.
Підготовка до пологів важлива, вочевидь, як для жінок, так і для чоловіків. Вважаю, що обидві
сторони мають брати участь, оскільки для появи дитини потрібні дві особи. Важливо зібрати
інформацію до пологів і розуміти її. Особливо значущою ця інформація стає для чоловіків.
Не думаю, що батьками нехтують, тому що вони можуть відвідувати усі заходи, від інформаційних
вечорів до візитів до акушерок. Здається, що якщо ви прагнете стати батьком, ви можете брати
активну участь. Вважаю, що ваше рішення про участь більше пов’язане з культурним фоном.

С в і д ч е н н я

Вона діяла просто чудово. Тому, мені не було страшно.

Для мене, участь завжди була питанням очевидним, як при народженні дитини, так й після пологів.
Мені просто хотілося проводити час з дітьми і брати активно участь у житті родини. Я знав про це
заздалегідь. І у Копенгагені я зміг знову стати незалежним, що було для нас, як для сім’ї, добре,
оскільки я міг організувати свій робочий день. Мені не потрібно було проводити багато часу на
будівельному майданчику.
Якщо у вас буде шанс, коли ви будете очікувати дитину, вам точно слід взяти на себе ініціативу.
Долучайтеся, станьте частиною процесу і подолайте свій страх. Поговоріть про нього з іншими
людьми. Це дуже важливо, а довіра є ключовим моментом під час пологів. Довіра до природи, до
партнера(-ки), до стихій. Вам потрібно мати базову довіру, інакше страх оволодіє вашими думками.

38

Birth Cultures

Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства

39

Жіночий культурний центр Франчески Бонмезон – Ля Бонн (La Bonne) є місцем зустрічей, обміну і
створення феміністських культурних проєктів, що є міждисциплінарними і охоплюють різні царини,
у тому числі виступи, перформанси, художні імпровізації, здебільшого в аудіо-візуальному секторі.
Дослідження, мислення і феміністська й антирасистська активність також є частиною нашого
проєкту. Ля Бонн раніше охоплювала й питання материнства у проєкті Чумацький шлях (Via Làctia,
або Milky Way)20, і розповідала про культуру пологів і народження.
Кураторками виставки стали Марта Вергоньос (Marta Vergonyos), Мар Серінья Гу (Mar Serinyà Gou)
і Роса Пу (Rosa Pou). Захід показував народження як значущий досвід, де головним є власний
простір жінки. Цей досвід, всупереч 50-м рокам медикалізації, інституціоналізації і контролю,
залишається середовищем жіночої свободи, територією зі своєю власною аурою. Він демонструє
митців і режисерів, які висвітлюють питання народження як досвід набуття впевненості у своїх
силах, відкриття, пізнання себе і, що найважливіше, як унікальну подію.
«Я змінююсь, стікаю кров’ю, кричу й усміхаюсь. Я встаю, з плацентою всередині мене, до якої
прикріплено мою дитину пуповиною і вирішую, коли сфотографувати подію народження. Я –
головна героїня. Даруючи нове життя, я знімаю свою «культурну» завісу. Моє материнство не є
невинним або асептичним. Я є архетипом прадавньої жінки з її тваринною природою, для якої
немає нічого забороненого». Цими словами Ана Альварес-Еррекальде описує автопортрет
«Народження моєї доньки» (2005).

Народження у воді (2018). Наталі
Лєннар (Natalie Lennard)

Завданням виставки було також висвітлення важливості повернення до примітивного досвіду
дітонародження, практик дітонародження, що були втрачені і розкриваючи досвід, що зберігає свою
первинну сакральність.
Світлина «Народження у воді» Лєннар нагадує нам, що сьогодні, картини дітонародження, якими
щиро діляться у соціальних мережах, можуть заявити про неабияку сучасність народжування у воді.
Однак, нам не вистачає історичних ілюстрацій, хоча перші відомості про такі пологи з’явилися ще у
2700 до н.е. Тоді жінки прадавнього Криту, Японії, Південної Америки і нової Зеландії були відомі
тим, що народжували дітей у мілководді морів, океанів і річок. Вода стає середовищем, що надає
жінці, яка народжує, легкість і зберігає її сили. Говорять, що вода активує так звану «відповідь
розслаблення» у м’язах, а також мінімізує стимуляцію вестибулярного апарату, частини внутрішнього
вуха, що постійно надає інформацію про тіло. Зовнішній світ практично повністю відрізано. Вода
захищає жінку, як казав Мішель Оден (Michel Odent), «від непотрібних стимулів», натомість значно
впливаючи на тих, хто її супроводжує.
Виставку також супроводжували фрагменти книжок Pariremos con placer («Будемо народжувати із
задоволенням») Касильди Родріганьєз (Casilda Rodrigañez); Maternidad y parto. Nuestras ancestras
y nosotras («Материнство і дітонародження. Наші предки й ми») Ани Матеос Кахорро (Ana Mateos
Cachorro) і есе El placer femenino es clitórico («Жіноче задоволення йде від клітору») Марії-Мілагрос
Рівери Гарретас (María-Milagros Rivera Garretas), що було створено спеціально для виставки.

«Народження моєї доньки» 8 (05) Диптих. Автопортрет. Ана Альварес-Еррекальде

“Ідея не в тому, щоб по-різному готуватися до кожного дітонародження, але щоб відновити
сексуальність, що має наситити наші життя й життя наших доньок із самого дитинства.
Для того, щоб народжувати з радістю, нам слід починати розмовляти з нашими доньками про
їхню матку, що пульсує з задоволенням, коли ми сповнені емоціями і коханням. Нам слід також
відновити справжній танок живота, щоб по досягненню юнацького віку, вони не страждали
від болю під час менструацій, а відчували благополуччя в тому особливому стані, подібному
до вагітності. Нам треба спалити доволі сучасну літературу, яка заявляє, що менструація є
захворюванням, якого ми маємо позбутися щоденним прийомом пігулок. Ми маємо відвоювати
свої тіла і знову навчитися й ПІЗНАТИ свою матку; відчути її ритм і налаштувати все своє
тіло під неї. Слід дозволити повністю розкритися всьому нашому сексуальному потягу, щоб
перебороти біль переймів і відчувати тільки пульсацію наших розслаблених і живих м’язів.”
Pariremos con placer, Касильди Родріганьєз (Casilda Rodrigañez)
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Жіночий культурний центр Франчески Бонмезон, Барселона (Іспанія)

«Народжувати та народжуватися»,
Жіночий культурний центр Франчески
Бонмезон, Барселона (Іспанія)

У широкому сенсі, ця виставка представляє вузький погляд, без універсалізму, але з прагненням
відновити маленьку частину тих історій і заяв, що дітонародження має вимір величі й ауру унікальності.
Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства
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Свідчення

народилася у 1975 році у Південному Тіролі,
вчителька

M

ій син народився на сорок другому тижні вагітності в лікарні Мерано у 2003 році. Моя
вагітність пройшла добре, за виключенням того моменту, коли щось пішло не так під
час обстеження шийної складки. Мені було 28 років. Я пишалася своїм животом, що
поступово зростав, і почувалася добре.
У ніч пологів у лікарні все було складно. Я не знала, що робити або як боротися з болем переймів.
Я тільки пам’ятаю картинки того моменту, коли мій син, власне, народився. Я лежала на ліжку
з потугами, але не пам’ятаю біль зовсім. Як тільки він вийшов з моєї матки, вони поклали це
маленьке створіння на мій живіт з неперерізаною пуповиною. Я не могла тоді знати, що це буде
моїм єдиним контактом з ним перед довгим розлученням.
Мій чоловік пішов з нами, щоб подивитися на нашого сина. Тим часом, мене перевели в коридор,
поруч з пологовим залом. Я була брудна, але щаслива. Мій чоловік підійшов до мене. Його голос
прозвучав дещо емоційно зламаним, коли він сказав, що, ймовірно, що наш син народився із
синдромом Дауна. Пам’ятаю, що одразу відповіла йому: «Для нас найважливіше любити один
одного, тоді ми зможемо подолати все інше». Я розгубилася, не знала, що сказати, просто хотіла
побачити Лоренцо знову. Замість цього, його розмістили до інкубатора, і практично два тижні я
не була поруч із ним. Мої страждання від розділення не передати словами.
За два тижні, нас відпустили додому, і тільки тоді я почала насправді відчувати себе матір’ю.
Лоренцо постійно був на моїх грудях другий місяць свого життя, після докладання величезних
зусиль і жертв. Це був подарунок, який він дав мені, і за який я йому назавжди вдячна.
Народження Лоренцо надзвичайно змінило все моє життя і, якщо подумати про шлях, що я
пройшла і про вибір, що зробила, то я би повторила його знову. Я щаслива, наприклад, що не
проходила амніоцентез після УЗД шийної складки, хоча лікарі й радили його, оскільки розміри
не відповідали нормі.
Надзвичайно важливо й те, що після цього я більше ніколи не вагітніла. Тому, я не можу розказати
про наступне народження. Я можу тільки сказати, що протягом цих років я зустріла багато жінок,
які не стали біологічними матерями, але стали справжніми матерями по суті. Вони народили
чудові ідеї, повністю присвятили себе роботі, подолали величезний біль, цикл, що безглуздо
повторюється знову і знову, проходили роки, питання і погляди тих, хто хотіли б побачити, відчути
себе вагітними.
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Консорціум
Interarts є приватною міжнародною агенцією, що сприяє розвитку людини
через культуру, підтримує створення культурної політики, популяризує знання
і обізнаність у галузі культури, а також захищає роль культури у державному
управлінні і працює в Європі та за її межами.

Подяки
Координатори публікації:
Крістіна Бош (Cristina Bosch), керівник програми, Фонд Інтерартс (Interarts)
Габі Франгер (Gaby Franger), Міжнародна асоціація жіночих музеїв (IAWM)
Дизайн:

Жіночий музей у Хіттісау (Брегенцервальд) є першим і єдиним жіночим
музеєм в Австрії. Його засновано у 2000 році, і з того часу музей показав понад
тридцять виставок, присвячених питанням жінок. Його місією є висвітлення і
документування культурної роботи жінок і історії жінок. Особливістю Жіночого
музею є його персоналізоване спілкування з аудиторією.
Музей жіночої та гендерної історії у Харкові є неприбутковою організацією,
що виступає платформою для підтримки жінок та молоді. Це місце, де кожний,
незалежно від статі, віку, заняття або соціального статусу може отримати базові
знання про гендер, що засновані на таких фундаментальних поняттях як права
людини і гендерна дискримінація.

Studi-K
Фотографії:
С.9 © FMH / Стефані Момо Бек (Stefanie Momo Beck)
С. 13 © FMH / Стефані Момо Бек (Stefanie Momo Beck)
C. 15 © Migjorn Birthhouse / Пологовий будинок Мігджорн
С. 18 © Інтерартс / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу
С.20 © Erzählcafe-Aktion 2022
С.21 © Інтерартс / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу
С. 22 © Музей жіночої та гендерної історії / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу
С. 23 © Жіночий музей Мерано / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу

Жіночий музей у Мерано запрацював у 1988 році. Він демонструє історію
жінок і їхню роль в суспільстві з 19-го сторіччя й до сьогодні. Історію жінок
«одягли і зміцнили» традиційними наративними інструментами Жіночого
музею – модою, аксесуарами й повсякденними побутовими речами,
картинами і статистикою.

ECCOM

I DE E P E R L A C U LT U R A

С. 29© FMH / Стефані Момо Бек (Stefanie Momo Beck)
С. 33 © Жіночий музей Мерано / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу
С. 37 © Музей жіночої та гендерної історії / Культура народження, за фінансової підтримки Європейського Союзу
С. 40 © Ана Альварес-Еррекальде (Ana Álvarez-Errecalde)
С. 41 © Наталі Лєннар (Natalie Lennard)

Міжнародна асоціація жіночих музеїв (IAWM) є всесвітньою мережею, що
популяризує і зміцнює жіночі й гендерні музеї. Вона захищає права жінок і
гендерно демократичне суспільство через просування культури, мистецтва, освіти
й навчання з позицій гендеру, підтримки обміну, співпраці, взаємодопомоги,
глобального співробітництва, а також проведення досліджень і реалізації
проєктів, виставок та проведення різноманітної соціальної роботи у громадах.

ECCOM є міждисциплінарною організацією, що розглядає культуру як
активного гравця у процесах соціального обміну і сталого розвитку.
ECCOM вивчає і розробляє інноваційні заходи, що сприяють культурному
діалогу, а також підтримують участь у публічному житті і можливостях для
персонального і суспільного розвитку через мистецтво і культуру.
عيجشت

Mut machen
zuhören

recordar

create
discuter

www.birthcafe.net
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Кампанія BIRTHCAFÉ є відкритим для активної участі проєктом, а також
орієнтованим на пошук рішення протестом задля підвищення рівня культури
дітонародження. BIRTHCAFÉS налагоджують зв’язки між поколіннями і
культурами. Вони спонукають до солідарності дій, для і завдяки батькам, а
також відкриті для кожного.

Під час підготовки цієї публікації почалась війна проти однієї з країн-партнерок проєкту «Культура дітонародження»:
вторгнення в Україну призвело до збройного конфлікту на порозі Європи через 30 років після Балканського конфлікту. Ми
підтримуємо наших партнерок, акторок культурного сектору, чия робота ґрунтується на вірі в культуру - як інструменту
діалогу та порозуміння, а не засобу для розділення й протиставлення, та продовжуємо захищати ідею про культуру як
фундамент європейського проєкту.

Подорожі європейською історією та традиціями навколо народження та материнства

45

Створення цієї публікації профінансовано Європейським Союзом.
Зміст цієї публікації представляє погляди її авторів, за який вони
несуть повну відповідальність. Європейська комісія не бере на себе
жодної відповідальності за потенційне використання інформації, що
міститься в цій публікації.

