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«Ні ко лі не па еду 
на здым ку 
раз драж нё най»

— Як вы за ха пі лі ся фа та гра-

фі яй?

— Са ма я не зды маю: пра цую ў 

па ры як кі раў нік пра цэ су. Ка лі бы ла 

за му жам за вя до мым фа то гра фам, 

ез дзі ла ў Аме ры ку на ву чо бу і зра-

зу ме ла, што нью барн-фа та гра фія 

(анг лій скае «nеwbоrn» — но ва на-

ро джа ны. — Аўт.) там ак тыў на 

раз ві ва ец ца, а ў нас пра яе ні хто 

не ве дае. Гэ та быў 2007 год. У на-

шых сяб роў та ды як раз ста лі на-

ра джац ца дзе ці, і мы спра ба ва лі іх 

зды маць. Я скон чы ла ледзь не ўсе 

кур сы для ця жар ных, па ды на міч-

най гім нас ты цы, бэ бі-ёзе, каб на ву-

чыц ца пра ца ваць з не маў ля та мі.

Та кая фа та гра фія — як пер шая 

па мяць аб ма лым. У яго яшчэ пу-

шок на пле чы ках і вуш ках, мар-

шчын кі на пят ках, вя лі кая ў па-

раў на нні з ас тат нім це лам га ла ва. 

Звы чай на пер шы час пас ля на ра-

джэн ня ма ло га баць кі зна хо дзяц ца 

ў доб рым шо ку, пад ак сі та цы на мі, і 

не па спя ва юць гэ та ўсё за ўва жыць. 

За да ча нью барн-фа то гра фа ў тым, 

каб сха піць гэ ты мо мант, бо праз 

тры тыд ні дзі ця ўжо бу дзе аб са-

лют на ін шае.

Тэх ніч ны бок у та кой здым цы 

зай мае дру гое мес ца. Са мае важ-

нае — умець пра ца ваць з не маў-

лём: бяс печ на, гі гі е ніч на, аку рат на. 

Бо гэ та са мае да ра гое, што мо жа 

быць у ця бе ў ру ках. Трэ ба так са-

ма ўмець пра ца ваць з баць ка мі, 

бо ма ма, ка лі гэ та пер шае дзі ця, 

вель мі хва лю ец ца, а та та, як кар-

шун, ахоў вае сваю пра сто ру (і гэ та 

здо ра ва).

90 пра цэн таў кад раў ро біц ца, 

ка лі ма лы спіць. Ча му? Бо ў ас тат ні 

час но ва на ро джа ныя не вель мі сім-

па тыч ныя (усмі ха ец ца). Заў сё ды 

гры мас ні ча юць, ма ха юць руч ка мі.

— Як пра хо дзіць здым ка?

— Ува хо дзя чы ў дом, ты па ві нен 

за 10 се кун даў ад ска на ваць сі ту а-

цыю, якая там ад бы ва ец ца, зра зу-

мець, хто га лоў ны, і з ім па чы наць 

вес ці пе ра мо вы. Ка лі я ба чу, што ма-

ма нер ву ец ца, не ча паю дзі ця — спа-

чат ку іду з ёй на кух ню піць гар ба-

ту. Мы раз маў ля ем пра ця жар насць, 

ура чоў... І праз хві лін 15, ка лі ма ма 

ста не да вя раць, мож на па чы наць. 

У мя не да стат ко ва кам пе тэн цый 

ад нос на дзі ця ці: ве даю, ка лі яно га-

лод нае, як пра віль на яго пры клас ці 

да гру дзей, як зра біць ма саж, каб не 

ба леў жы во цік. Не ка то рыя пас ля ка-

жуць: «Усё, вы са мае га лоў нае ўжо 

зра бі лі: яно не кры чыць».

Нель га ста віц ца да гэ тай фа та-

гра фіі вы ключ на як да ка мер цый-

на га пра ек та. Трэ ба па ды хо дзіць 

з лю боўю. Ка лі я ня доб ра ся бе ад-

чу ваю, раз драж нё ная, то ні ко лі не 

па еду на здым ку.

Мы пры во зім з са бой два ча ма-

да ны рэ чаў: пле ды, бо дзі кі, па ду-

шач кі... Ёсць яшчэ ма шы на бе ла га 

шу му. Яна ро біць роў ны гук, як гул 

у са ма лё це, каб шчаў чок за тво ра 

быў не та кі рэз кі. Дзе ці не рэ агу-

юць на ма на тон ны шум і спа кой-

на спяць. Ця пер та кі гук мож на 

спам па ваць на тэ ле фон, а ра ней я 

пра па ноў ва ла баць кам уклю чыць 

фен ці пы ла сос, каб ма лы пе ра стаў 

кап ры зіць.

— Ба чы ла, што вы заў сё ды 

ў мас цы.

— Гэ та ўжо звыч ка. Я пра цую 

бліз ка з дзі цем, пры ціс каю яго да 

ся бе. Для мя не гэ та сро дак гі гі е-

ны. І так псі ха ла гіч на кам форт ней 

баць кам.

У па коі, дзе мы зды ма ем, заў сё-

ды пра цуе аба гра валь нік, бо ка лі 

не маў ля пе ра адзя ва еш, яно не па-

він на ад чу ваць роз ні цу ў тэм пе ра-

ту ры, інакш пра чнец ца.

— У ва шай ка ман дзе ся род 

фа то гра фаў ёсць муж чы ны. Ма-

мы як да іх ста вяц ца?

— Клас на. Муж чы ны, з які мі я 

пра цую, вель мі так тоў ныя: яны са-

мі баць кі.

На огул для мя не важ на ўклю-

чыць та таў у пра цэс. Бо іх час та не 

пус ка юць да гля даць дзі ця, толь кі 

кры ты ку юць: ня пра віль на адзеў, 

ня пра віль на тры ма еш. І праз два-

тры тыд ні муж чы ну ста но віц ца не-

ці ка ва, ён больш не спра буе. Мы 

да па ма га ем пе ра адо лець бар' ер. 

Про сім та ту ўзяць плед, быц цам 

не зна рок пе рад аём у ру кі дзі ця. 

Пер шы час ён ба іц ца, за тое ка лі 

з'яз джа ем, ужо ўпэў не на тры мае 

ма ло га.

— Ця пер мно гія вы клад ва юць 

фо та дзя цей у са цы яль ных сет-

ках. Вы як да гэ та га ста ві це ся?

— Я не вы клад ваю фо та без 

дазво лу баць коў і па куль не маў-

ля ці не споў ніц ца хоць бы тры ме-

ся цы. Свай го сы на ў зу сім ма лень-

кім уз рос це так са ма ў са цы яль ных 

сет ках не па каз ва ла. Але ў цэ лым 

не ба чу ў дзі ця чых здым ках ні чо га 

дрэн на га. Як ча ла век, які ве рыць 

у свет лае, спа дзя ю ся, што гэ тыя 

фо та вы клі ка юць па зі тыў — яны 

не мо гуць не кра наць.

«У на шай куль ту ры 
ма ла па дзя кі 
муж чы нам»

— Пра што мож на раз маў ляць 

праз фа та гра фію?

— Ка лі я ра бі ла пер шую вы-

стаў ку да Дня ма ці ка ля мін скай 

ра ту шы, ка за ла пра тое, што дзі-

ця не пе ра шка джае ма ці быць біз-

нес-лэ дзі і рэа лі зоў ваць твор чыя 

пра ек ты, — на ад ва рот рас кры вае 

яе. Пад час дру гой вы стаў кі «Я по-

бач» мы пра сі лі жан чын на пі саць 

ліс ты па дзя кі сва ім муж чы нам за 

прос тыя рэ чы — па мя няў уно чы 

пад гу зак ма ло му і даў па спаць, 

пас ля ра бо ты за стаў ся адзін з 

тры ма дзець мі і ад пус ціў з сяб роў-

кай па піць ка вы. Так атры ма ла ся, 

што свай го сы на я рас ці ла ад на, і, 

пры яз джа ю чы ў сем'і, час та на зі-

ра ла, што жан чы ны ўспры ма юць 

як на леж нае, што муж чы на іх за-

бяс печ вае, кла по ціц ца. Мне ха-

це ла ся зра біць мам кры ху больш 

шчас лі вы мі і па ка заць, як шмат у 

іх ёсць. Пры ем на бы ло гля дзець на 

муж чын, якія ста я лі на вы стаў цы з 

шы ро ка рас праў ле ны мі пля чы ма. 

Бо ў на шай куль ту ры ма ла па дзя кі 

муж чы нам. У мя не ёсць не каль кі 

зда га дак, ча му так.

— Па дзя лі це ся...

— Мне зда ец ца, жан чы не страш-

на, што ка лі яна бу дзе хва ліць муж-

чы ну, то ў ней кі мо мант яе сла бас ці 

ён мо жа сыс ці. Та му мы лю бім за-

ядаць (смя ец ца). За мест та го, каб 

ста рац ца са мой быць клас най, пры-

ні жа ем муж чы ну: маў ляў, ку ды ж ты 

без мя не. Гэ та раз.

Дру гое — гэ та ней кі прын цып: 

ка лі я пры го жая, ты мне ві нен. 

Я пад трым лі ваю лад сям'і, дзе муж-

чы на зда быт чык, але ў жан чы ны 

так са ма ёсць аба вяз кі.

Я са бе на ўпрост у на па мі нал-

цы за піс ваю: «дзя ка ваць». Бо ты 

са ма ад гэ та га ста но віш ся ба га-

цей шай.

— Не каль кі га доў вы зай ма-

е це ся да па мо гай не да но ша ным 

дзе цям. Што пад штурх ну ла да 

гэ та га пра ек та?

— Ка лі мы бы лі на здым ках ў 

Літ ве, мяс цо вы фонд не да но ша ных 

дзя цей па пра сіў пры ехаць у ад дзя-

лен не і зняць дзяў чын ку для бук ле-

та. Яна ва жы ла паў та ра кі ла гра ма. 

Я вель мі пра сяк ну ла ся, коль кі ў тым 

дзі ця ці бы ло пра гі да жыц ця.

На ша ар га ні за цыя зай ма ец ца 

больш ін фар ма цый на-пра фі лак-

тыч най да па мо гай. На прык лад, 

пад трым лі ва ем пра ект па вя зан ні 

цу да-вась мі но жак. Та кія цац кі доб-

ра ўплы ва юць на раз віц цё нер во-

вай сіс тэ мы і да па ма га юць дзе цям 

су па ко іц ца: шчу паль цы вась мі но га 

на гад ва юць не маў ля там пу па ві ну. 

Мы збі ра ем і пе рад аём ме ду ста-

но вам ваў ня ныя шкар пэт кі для 

но ва на ро джа ных — яны не толь-

кі са гра ва юць, але і сты му лю юць 

кро ва зва рот.

Пра во дзі лі так са ма кон курс 

нью барн-фа то гра фаў, а за гро шы, 

якія са бра лі як уз но сы за ўдзел, 

ку пі лі гнёз ды для не да но ша ных 

дзе так і раз вез лі па ра дзіль нях.

— Вы з'яў ля е це ся ад ным 

з ка ар ды на та раў пра ек та 

«MаmаРrо». Ле тась кан грэс са-

браў больш за ты ся чу на вед-

валь ні каў. Ча му се мі на ры для 

бу ду чых баць коў ста лі за па тра-

ба ва ны мі? Зда ва ла ся б, у ін тэр-

нэ це мож на пра чы таць усё.

— У се ці ве ня ма ад чу ван ня да-

ве ру. Та му, ка лі пе рад баць ка мі 

вы сту пае экс перт, да яко га тра-

піць на пры ём мож на, толь кі за пі-

саў шы ся за не каль кі ме ся цаў, яны 

больш упэў не ны, што ін фар ма цыя 

на дзей ная.

Сам пра ект — гэ та вя лі кая ідэя 

аку шэ ра-гі не ко ла га Дзі я ны Мар-

дас. Я да лу чы ла ся, каб да па ма гаць 

з ар га ні за цы яй. За мі ну лы год мы 

пра еха лі ўсе рэ гі ё ны.

У сту дзе ні ўру ча лі ма мам у ра-

дзіль нях па да рун ка выя ка роб кі з 

рэ ча мі, не аб ход ны мі ў пер шыя дні 

жыц ця дзі ця ці. Гэ та пі лот ны пра ект, 

за пус ці лі яго ў Мін ску. Хоць са ма 

іні цы я ты ва з бок са мі ёсць больш 

чым у 80 кра і нах све ту. У Фін лян-

дыі, на прык лад, до раць вя лі кую 

ка роб ку, якую мож на вы ка рыс тоў-

ваць як ло жа чак.

Мы пра во дзі лі так са ма май стар-

кла сы для та таў. Іх ад мет насць 

бы ла ў тым, што ме дый ныя баць кі 

вы хо дзі лі на сцэ ну і га ва ры лі пра 

свае стра хі. Па каз ва лі, што гэ та 

нар маль на — ча гось ці не ве даць.

— Не са ро ме лі ся та ты ўдзель-

ні чаць у су стрэ чах? Усё ж та кі 

аб мяр коў ваць ся мей ныя пы тан ні 

«не па-муж чын ску».

— Ве да е це, на ват на кан грэ-

сах для мам чвэрць на вед валь ні-

каў бы лі та ты. Гэ та ка жа пра тое, 

што яны ўсё больш уклю ча юц ца ў 

пад рых тоў ку да ро даў, вы ха ван не 

дзя цей. Ім не ўсё роў на, якія ўмо-

вы ў ра дзіль ні, які ўрач бу дзе гля-

дзець жон ку. Муж чы ны за да юць 

шмат пы тан няў.

«Ня ма ідэа льнай сям'і, 
як на біл бор дзе»

— Не як у ін тэр в'ю вы ка за лі, 

што не зу сім пра віль на, ка лі фо-

та заў сё ды транс лі руе ідэа льную 

сям'ю. Ча му?

— Мне па да ба ец ца, ка лі фа та-

гра фія жы вая, шчы рая. Хо чац ца 

па ка заць сям'ю та кой, якая яна на-

са мрэч. Клас на, ка лі дзе ці злу юц ца 

або ўсміхаюцца на здым ку. Больш 

за ўсё чап ля юць эмо цыі, а не пра-

віль ная кам па зі цыя.

Яшчэ адзін фак тар — ня ма ідэа-

льнай сям'і. А ка лі на біл бор дзе 

заў сё ды «ма ма, та та, двое дзя цей 

і са ба ка», ас тат нія, па раў ноў ва ю чы 

рэ аль насць з гэ тай кар цін кай, ад-

чу ва юць ся бе ня ўдач ні ка мі. Але ў 

ін шых сем' ях не менш пры га жос ці 

і лю бо ві.

Ве да е це, ка лі муж чы ны да зва-

ля юць са бе ад чу ваць, гэ та вель мі 

пры го жа. Мне зда ец ца, на шы пра-

ек ты пад свеч ва юць пры га жосць 

уза е ма ад но сін. Для та го каб лю дзі 

змаг лі па глы біц ца ў па чуц ці, іх трэ-

ба зды маць не менш, чым дзве га-

дзі ны, бо спа чат ку яны са ро ме юц-

ца, за ціс ка юц ца. Я са ма пра ца ва ла 

ма дэл лю і ве даю, як гэ та — быць 

па той бок аб' ек ты ва.

— Якая вы ма ма? Як вы хоў-

ва е це сы на?

— Я ста ра ла ся не змеш ваць 

ад но сі ны з муж чы нам і з дзі цем. 

Гэ та вель мі ба лю ча, ка лі ў жан-

чы ны ёсць ня вы ка за ныя прэ тэн зіі 

да муж чы ны, з якім яна не жы ве, 

і яна па чы нае вы каз ваць не га тыў 

ма ло му: твой та та дрэн ны, мне не 

да па ма гае.

Для мя не дзе ці, якія вы хоў ва-

юц ца ад ным з баць коў, як птуш-

кі з ад ным кры лом. Та му на па ру 

тыд няў, на ме сяц сын ез дзіць да 

та ты, каб пра во дзіць час ра зам. 

Тлу ма чу Ос ка ру, што мы прос та 

не жы вём з яго баць кам, але ён 

заў сё ды бу дзе яго лю біць. І мне 

зда ец ца, я спраў ля ю ся. У сы на ня-

ма траў мы.

Мне бы ло важ на не пад строй-

ваць сваё жыц цё пад дзі ця. Я ба чу 

шмат гіс то рый, ка лі ма ма вы га рае 

за паў та ра-два га ды, бо цал кам 

пе ра клю ча ец ца на ма ло га. У мя не 

кры ху ін шы па ды ход. Мы шмат ля-

та лі з сы нам з са ма га ма лен ства. 

У два га ды, ка лі ад праў ля лі ся ў 

Мая мі, я ўжо не тры ма ла яго за 

ру ку. Ка за ла: «Сын, я ня су ча ма-

да ны, ка ляс ку, заплечнік, і твая 

за да ча — не згу біц ца». Ос кар — 

са ма стой ны хло пец.

— Сён ня ад жан чын мно га га 

па тра бу юць: вы хоў ваць вун дэр-

кін даў, вес ці па спя хо вы біз нес, 

без да кор на вы гля даць. Вы ад-

чу ва е це гэ ты ціск?

— Так. І гэ та ня прос та. Стаць 

доб рай ма май мож на, толь кі ка лі 

ад чу ва еш па трэ бы свае і дзі ця ці, 

а для гэ та га трэ ба быць у ста не 

спа кою. А тут су цэль ны стрэс: 

жан чы на му сіць рэз ка па ху дзець 

пас ля ро даў, пад цяг нуць гру дзі 

пас ля карм лен ня, усё па спя ваць... 

Вель мі час та біз нес у дэ крэ це па-

чы на юць не та му, што так хо чац ца, 

а та му, што вель мі страш на за ся-

дзец ца, пе ра тва рыц ца ў квак ту ху. 

На самрэч, лепш пер шы час за-

ныр нуць у ра дас ці ма ця рын ства. 

По тым ты ад чу еш той ад праў ны 

пункт, ка лі га то вы вы хо дзіць у гра-

мад ства, ра біць пра ек ты. У мя не 

гэ та бы ло праз год пас ля ро даў.

Кру та, што ў нас дэ крэт тры га-

ды. Ёсць маг чы масць на ма цаць, 

чым ты хо чаш зай мац ца. Ха пае ж 

гіс то рый, ка лі жан чы на пас ля на ра-

джэн ня дзі ця ці вы хо дзіць у ін шую 

сфе ру. Ча му яна не маг ла зра біць 

так да гэ туль? Бо мы як у гон цы: 

шко ла, уні вер сі тэт, за муж жа, кар'-

е ра. А ма ця рын ства дае глы бо кае 

ад чу ван не ся бе.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва ге ра і ні.

«Ка лі муж чы ны да юць во лю 
па чуц цям, гэ та пры го жа»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Пад час зды мач на га пра цэ су.

Вя за ныя цу да-вась мі нож кі для не да но ша ных дзе так.


