
– Вітаю, шановне панство. Ви слухаєте програму «Шлях до себе». Мене 

звати Лєна Чиченіна. У нашій програмі ми говоримо про вплив 

Радянського Союзу на галузі, які маємо у незалежній Україні. Наша 

програма створена за підтримки Українського культурного фонду, і 

говоримо ми сьогодні про подорожі з Богданом Логвиненком. Богдане, 

доброго дня. 

– Доброго. 

– Вас я представляю як засновника Ukraїner. Я просто думала-думала, у 

вас стільки регалій. Ви кажете, що ви вже не мандрівник – два роки нікуди 

не виїжджали.  

– Якщо раніше для мене це був якийсь практично-спортивний інтерес – 

відкривати країни, нові місця, досліджувати Україну, то зараз я займаюся 

більше менеджерською функцією в Ukraїner.  

– Я думаю, що коли багато людей почують, що ви вже аж два роки нікуди 

не їздили, то будуть дуже сміятись, адже деякі люди 60 років нікуди не 

їздили та нормально собі живуть. У нас критично велика кількість людей, 

які не виїздили зі своєї області, навіть зі свого населеного пункту майже 

все своє життя. Наприклад, моя бабця. Вона не хотіла нікуди мандрувати. 

– Ми зараз готуємо документальний фільм про одного скульптора з села 

Панасівка, що на Полтавщині, з яким у нас три роки тому сталась така пригода: 

ми знайшли його в експедиції, він живе у селі, де всього 17 мешканців. Йому 

було 79 років на той момент, якщо я не помиляюсь. І от ми зрозуміли, що він 

фактично декілька десятків років не виїжджав зі свого села, свого району. Ми 

зібрали за декілька днів гроші на подорож до Греції. Це була його перша 

закордонна подорож у житті. Крім того, він вперше за 49 років побував у Києві. 

За цей час Київ доволі змінився. Ми зараз готуємо повнометражний 

документальний фільм про те, як він шукає натхнення у подорожах і як взагалі 

розуміє світ, який був відкритий, коли він жив в умовах постійної ізоляції.  

– Це дуже класно, що ви маєте такий приклад. Поясніть, чому багато 

людей нікуди не їздять? Радянський Союз розпався, за кордон вже можна. 

– Зберігається страх. Я можу навести ще один приклад. Ми минулого року 

робили спецпроєкт про Голодомор. Уявіть собі ситуацію: ми знайшли кількох 

свідків Голодомору в Австралії та збиралися їх записувати. Виявилося, що є 

декілька свідків, які під час Другої світової війни виїхали в Австралію, там 

прожили все своє життя, але тільки нещодавно перестали боятися говорити про 

Голодомор. Незважаючи на те, що стільки часу прожили у вільній країні, за 

межами Радянського Союзу, тюрми народів, інстинктивний страх, той досвід, 



який пережили під час Голодомору та Другої світової війни, настільки вплинув 

на все подальше життя, що людина не готова була ділитися пережитим 

досвідом. Моя бабуся народилася одразу після Голодомору, пережила Другу 

світову війну. Я часом згадую, які речі вона говорила мені у дитинстві, й досі 

продовжує говорити. Розумію, це просто колективна травма, яка передається, 

упосліджується, і люди, які відмовляються від якогось лідерства, від того, щоб 

досліджувати світ, відкривати для себе щось нове, просто дуже часто все ще 

продовжують лінію своїх батьків, предків, страху до змін, чогось нового. 

Українці дуже бояться інакшості. Власне, це також пов’язано з дегуманізацією, 

яка відбувалася під час Голодомору та Другої світової війни.  

– Я інколи думаю, що, може, просто не хочуть? Часто траплялося таке 

твердження, особливо старші люди це говорять: «Що мені там робить? 

Мені картоплю треба садити, а я що, просто буду лежати?» Наша 

схильність до страждань заважає розслабитись, кудись поїхати та нічого не 

робити? Особливо старшому поколінню.  

– Знову ж таки повертаємося до Радянського Союзу, де основою відпочинку 

був алкоголь. Насамперед алковідпочинок. Він був у різних середовищах. Я не 

кажу, що він був виключним, був також примусовий відпочинок. Культура 

відпочинку, в яку закладено якийсь елемент пізнання, дослідження, її майже не 

було. Як на мене, з цим пов’язане, зокрема, відчуття якогось, можливо, 

неприйняття навіть думки про те, що ти можеш кудись поїхати і щось нове 

дізнатися, відпочити, перемкнутись на щось інше. 

– Що дають подорожі? Навіть подорожі Україною, внутрішній туризм. 

Чому він важливий? Тому що ми справді часто один одного не знаємо, 

дуже легко насадити якусь міфологію людям з різних регіонів. І всі цьому 

віритимуть. 

–  Для мене подорожі, якщо коротко сформулювати, співзвучні з назвою вашої 

передачі. Тобто будь-яка подорож – це насамперед шлях до себе. Ми, навіть 

подорожуючи якоюсь Індонезією чи Шрі-Ланкою, все одно в пошуках себе. 

Досліджуючи інші країни, маєш якийсь культурний, візуальний бекграунд, 

який родом з дитинства або з якихось образів, базових знань, які походять 

переважно з нашої рідної країни, і на неї вже нашаровуються інші. Ми дуже 

часто сприймаємо світ через порівняння. У цих порівняннях дізнаємося більше 

про себе, власну країну, коли досліджуємо інші. Якщо говорити про подорожі 

Україною, то справді є доволі багато міфів, стереотипів, які, власне, стосуються 

того чи іншого регіону. Досліджуючи, зокрема, й мультикультурність України, 

подорожуючи різними регіонами, ми маємо можливість трохи розвіювати ці 

міфи. Як на мене, загальний міф, який нас усіх об’єднує, – це те, що Україна 



неспроможна, нецікава, якась друго-, третьосортна. І тільки коли ми починаємо 

відкривати її для себе, самостійно досліджувати, пізнавати, розуміємо, що 

Україна крута і вона насправді недооцінена. І це єдине «недо», яке можна 

застосувати до нашої країни. 

– Чому, до речі, багато людей думають, що у нас немає на що особливо 

дивитись? Це, можливо, брак якоїсь інформації про цікаві місця чи, знову 

ж таки, знаємо з Радянського Союзу, що ми – провінція? 

– Так, ми – колонія, провінція. Все цікаве відбувається у метрополії, ми – 

придаток: сировинний, людський, ресурсний і так далі. Ми поволі це змінюємо. 

Мені здається, що все, що можливо, в інформаційному полі поволі 

відновлюється та створюється. Ми вже значно більше знаємо про власну 

країну, нам вже не треба радянська енциклопедія для того, щоб пізнати 

Україну, не треба якісь пропагандистські штампи стереотипні. Через власні 

фокус та оптику розповідаємо, що таке Україна. Зокрема, це робить й наш 

проєкт, Ukraїner. Інформації вже достатньо. Насамперед нам у цьому 

постколоніальному синдромі треба швидше перемикатися.  

– До постколоніальності ж входить відсутність інфраструктури? У нас є 

багато справді класних місць, навіть якщо люди про них дізнаються, вони 

не знають, як туди доїхати, особливо якщо немає свого транспорту. Навіть 

якщо він є, дивляться, що там немає доріг. Ви знаєте Україну добре. 

Наскільки критична ця проблема і чи її можна вирішити? 

– Насправді вважаю, що у нас чудова інфраструктура. Я не прихильник якихось 

«великих будівництв» і не буду зараз говорити, що у нас суперпоступ у 

розбудові інфраструктури.  Але та інфраструктура, яка у нас є, для подорожей 

та дослідження України насправді чудова. Якщо взяти експертизу іноземних 

мандрівників, які часом подорожують Україною та розповідають про неї, та 

подивитися з їхнього боку, якою є українська інфраструктура. Є нічні поїзди 

доволі зручні, є «Інтерсіті», внутрішні авіасполучення. У нас відсутня 

внутрішня культура оренди автомобілів. Українці значно частіше, ідучи за 

кордон, орендують авто, а всередині країни це чомусь доволі часто не працює. 

Мені здається, що якісь автентичні місця, до яких справді відсутня 

інфраструктура, зокрема, й збереглися завдяки цій відсутності. Є доволі багато 

таких місць, які справді важкодоступні, але, як на мене, в цьому теж є 

додаткова цінність. Нам вдалося зберегти, наприклад, на Буковині, Гуцульщині 

традиційні свята – Коляду та Маланку. Тому, що ці села були доволі 

законсервовані, зокрема й через погану інфраструктуру. Зараз до Криворівні, де 

збереглась Коляда, можна дістатись чудовою автомобільною дорогою або 

авіасполученням з Києва до Франківська, а звідти можна доїхати якимось 



автобусом. Туди вже доступ є, але завдяки тому, що доволі довго там була 

кепська інфраструктура, вдалося зберегти традиції, й це також плюс.  

– Можливо, це якась моя вибірка, але часом здається, що часто українці 

цінують більше щось матеріальне. Краще купити якусь річ, ніж поїхати 

відпочивати, тому що це тринькання грошей. А так купиш, наприклад, 

диван, і буде якась річ, яка значно  крутіша, ніж враження. Як думаєте, це 

справді можливо? Тому що у Радянському Союзі був брак хороших речей, 

а тут вже є до них доступ. Чи справді у людей це є прерогативою? 

– Мені здається, навіть більше не брак якісних речей чи черги по хліб, а, 

ймовірніше, неповага до приватної власності у Радянському Союзі. Ми знаємо, 

що відбувалося, повертаючись до часів Голодомору, з приватною власністю, як 

конфіскувалося все, включно з предметами побуту. Травма, потім ще одна 

травма. Відповідно людям просто треба час, щоб насититися цією свободою, 

яка існує сотні років в усьому цивілізованому світі. Тому жахливі виносні 

балкони, страшні ремонти, «Пшонка-стайл», як ми кажемо, чи палаци а-ля 

Межигір’я – це просто наслідок, як на мене, насамперед неповаги до приватної 

власності, яка формувалася роками, і яку ми тепер маємо у зворотному вимірі 

переживати як надмірну. Балкони, які начебто є у приватній власності, в 

сукупності дають візуально спільну нашу власність, яка є візуальним образом 

будинку. 

– Люди ж бачать балкони зсередини та їм треба кудись поставити 

велосипед.  

– Я днями хотів відремонтувати свій відкритий балкон і зрозумів, що 

пропозицій з ремонту таких балконів немає. Всі пропозиції, які можна знайти, 

стосуються «утеплить, застеклить», це й виносні, французькі, болгарські 

балкони тощо. На ринку навіть немає пропозиції зі збереження звичайного 

балкону. 

– Слухайте, може, в цьому і є справа частково, і це ніякий не вплив 

Радянського Союзу. А якраз наша фішечка українська? Кажемо, що ми 

самі у собі, не хочемо нікого знати ззовні. Можливо, нам не дуже потрібно 

подорожувати? Ми сидимо на своєму балконі, навіть ззовні його не бачимо. 

Можливо, нам і треба там сидіти? 

– Я цілком підтримую думку, що нам частково й не треба подорожувати. 

Доволі багато людей не мають потреби досліджувати світ, пізнавати його. Це 

також окей. Ми маємо приймати взагалі будь-які людські прояви, допоки вони 

не порушують права іншої людини. Тут, імовірніше, ми говоримо про страх. Є 

безліч людей, які мають таку потребу та просто бояться зробити перший крок, 



бояться реалізувати свою жагу до пізнання. Часом компенсують це, можливо, й 

балконами. У 2012 чи 2013 році був у Криму на останньому «Джаз Коктебелі».  

Я пройшовся центральною набережною в Коктебелі та подумав, що варто 

реалізувати такий проєкт: просто посадити всіх підприємців, які торгують тут 

біляшами, та повезти на набережні Франції, Іспанії та Італії. Показати, що 

бізнес можна вести по-іншому, цивілізовано. Він може мати інший вигляд, 

може грати якась приємна музика. Бо по сусідству з «Джаз Коктебелем» грав 

якийсь шансон – це досить еклектично. Мені здається, що подорожі дають 

додаткову цінність до будь-якої справи. Навіть працюючи вдома віддалено у 

якійсь IT-компанії, можна подивитися, як виглядає офіс фейсбука чи ґуґла у 

Силіконовій долині. Мені здається, що це надзвичайно цікаво й для власного 

саморозвитку. Це не лише про проведення часу, відпочинок, релакс. Подорожі 

можуть бути й з професійним інтересом.  

– Наостанок хотіла б запитати про героя, якого ми почали згадувати у цій 

програмі… 

–  Валерій Єрмаков. 

– Йому 79 років. 

– Вже 82, це було три роки тому. 

– Він не був за кордоном, ви його повезли у Грецію. Скажіть, які були 

емоції? Що це – людина була у закритому середовищі, а тут – бац. 

– Можу згадати про один епізод, не переказуватиму всю цю історію. У нього, 

звісно, багато різних рефлексій, емоцій. Це була десь десятиденна автомобільна 

подорож. Був такий випадок, коли його повели до художниці, яка живе 

неподалік Афін. Вона, здається, американського походження, але майже усе 

своє життя прожила у Греції. Розповідала йому, що одну роботу створила у 

Парижі у шістдесятих, а от їздила у Канаду та намалювала таку картину. І він 

каже: «Знаєте, у вас все так легко. Хочеш – у Канаду полетів, у Париж. І ви ці 

роботи колекціонуєте». Для нього було відкриттям, що світ весь цей час був 

відкритим, тоді як у нашого героя не було можливості поїхати за кордон. І це 

абсолютно не сумний фільм, а веселий, бо Валерій, незважаючи на вік, зберіг 

величезну жагу до пізнання світу. Він, власне, дуже часто та багато 

рефлексував про побачене, ця подорож його змінила. Я знаю, що вже 

постфактум з’явилися проєкти різних медіа, і просто різні люди возили своїх 

старших батьків, дідусів, бабусь за кордон просто для того, щоб показати, 

наскільки відкритим є світ, щоб вони переоцінили те, в якій країні весь цей час 

жили. 

– Наостанок скажіть, коли цей фільм чекати? 



– Ми активно подаємо його на різні кінофестивалі. Ймовірно, або восени, або 

вже наступної весни він вийде у прокат в Україні. 

– Будемо чекати. Сподіваємося, що ви станете черговими лідерами 

документалістики нашого прокату. Адже тема дійсно цікава. Богдан 

Логвиненко, засновник проєкту Ukraїner, був сьогодні гостем. Це був 

проєкт «Шлях до себе». У ньому ми говоримо з різними людьми про те, як 

Радянський Союз вплинув на галузі, у яких вони працюють. Мене звати 

Лєна Чиченіна. Почуємося та побачимося з вами вже наступного разу. До 

побачення. 

 

 

 


