
– Вітання нашим глядачам і слухачам. Ви слухаєте програму «Шлях до 

себе». Мене звати Лєна Чиченіна. У цій програмі ми розбираємо вплив 

Радянського Союзу на різні галузі та намагаємося зрозуміти, де ми є зараз. 

Сьогодні говоримо про здоров’я, фізичне та ментальне, з Даркою Озерною, 

біологинею та адвокаткою здорового способу життя. Це не те, що ви в 

ютубчику дивитесь чергові поради про здоров’я. Тут у нас зараз буде все 

серйозно і науково. Дарко, я, коли готувалася, думала, що у Радянському 

Союзі була пропаганда фізкультури, здорового способу життя. Наскільки 

це було ефективно? Чи це теж була видимість роботи та наскільки, якщо 

ми говоритимемо поки що про фізичне здоров’я, люди були здоровими у 

Радянському Союзі? 

– Найімовірніше, люди не були здоровими. Оскільки ми маємо дані про 

середню і очікувану тривалість життя, вона значно нижча, ніж в інших країнах 

Європи, навіть Східної Європи, Польщі. Незрівнянно менше у нас живуть. У 

нас дуже великий був і залишився очікуваний розрив тривалості життя 

чоловіків і жінок. Ми можемо подивитись, чи були у нас умови для адекватної 

фізичної активності та збереження психічного здоров’я. У нас перші нормальні 

кросівки, у яких можна бігати, з’явилися навіть не у дев’яностих. А бігати у 

кедах з гумовою підошвою боляче. І навряд хтось міг так займатися спортом. 

Не було ніякої інфраструктури, і пропаганда, як у пісні Висоцького про біг на 

місці, не має нічого спільного з фізичною активністю, сталими вправами. Є 

люди, які думають, якщо вони помахали руками-ногами, то це – тренування. Ні, 

це не тренування. Можна неправильно присідати. Навіть у школі в дев’яності 

неправильно вчили присідати, і ми неправильно качали прес. Та пропаганда 

здоров’я, допризовна підготовка юнацтва, служба в армії не мала нічого 

спільного зі здоров’ям. Найімовірніше, було спрямування підготувати людей 

жити за обмежених умов, щоб вони, в разі чого, могли працювати в таборі, 

воювати. Не було бігових доріжок, велодоріжок, промаркованих гірських 

маршрутів. Не було адекватного спортивного взуття та одягу. Навряд все це має 

щось спільне зі здоров’ям.  

– А як щодо харчових звичок? Наприклад, та традиція, коли ми 

переїдаємо. Коли ми щось святкуємо – це накритий стіл, щоб їжі було дуже 

багато. І це культ їжі, який досі існує. Звідки це пішло? Є така плутанина: 

чи це наше, українське, яке завжди існувало, чи це вплив Радянського 

Союзу? 

– Я процитую вам дослідницю української кулінарної традиції Олену 

Брайченко, історикиню, засновницю проєкту «Їжакультура». Вона каже, що 

надлишок їжі, небуденність під час святкування є нормальною культурною 

практикою. Для того у нас свята, щоб їх відзначали відходом від буденного 



раціону. В Україні більшість днів у році були пісними. Насправді ті дні, коли 

немає посту, коли їдять свіжину чи якимось чином приготоване м’ясо, іншу 

тваринну їжу, були нормою. Інша річ, що в Радянський час сталася така 

маніпуляція, що Новий рік зробили головним святом. І це була така замісна 

терапія Різдва, яке заборонили. Якраз до Нового року з’являлася «шипучка» – 

радянське шампанське, ікра. Створили культ олів’є. «Блакитний вогник» по 

телевізору, біля якого мали дивитися одне і теж. Це була така справді 

організована ситуація: коли тільки Новий рік – у людей з’являлися продукти. 

Раніше продукти з’являлися тоді, коли можна було різати птицю, свиню до 

Петра, до весілля, до чого зібрали врожай. Харчування було цілком 

раціональним до Голодомору, коли селяни вже мали якусь змогу працювати. 

Ми використовуємо сезонну їжу, локальні продукти – те, про що зараз всі 

говорять. Ми застосовуємо якісь такі способи приготування їжі, оптимальні – 

це була пічка. А в радянський час створили дефіцит, що їжу треба урвати, щось 

«викинули». Треба м’ясо купити, набити ним морозилку. Це досі є в людей, що 

морозилка забита не ягодами замороженими, а м’ясом, яке потім розморожують 

і воно несмачне. Адже була акція 25 відсотків, якісь сумнівні кури. Ще одна 

річ, яка потребує дослідження. Я її висловлювала Олені Брайченко, ми такі 

колежанки-однодумиці.  

Це комунальні квартири з примусами. От я зараз на примусі готую в поході. Є 

така фірма Primus, шведська. Це газовий балон, на який накручується 

каструлька і можна готувати їжу. Або каву зварити. А ось коли людей поселили 

у комуналки, де покоління родини були відокремлені якоюсь шторкою, і всі 

готували щось своє. То ми почали все смажити, бо поставити пательню на 

примус і зробити що-небудь, якісь рублені котлети з сумнівного м’яса, з хлібом 

і цибулею, – це було рішення. Досі люди котлети смажать. Якщо ми готуємо 

котлети або мітболи, як їх одні називають, їх зручно запікати. Це буде зовсім 

інший процес та ергономіка цього процесу. Вважаю, що більшовицька окупація 

сплюндрувала наше ставлення до їжі, ланцюги постачання продукції, 

сплюндрувала ставлення людей до їжі через Голодомор. Це справді травма. 

Люди, які є нащадками тих, хто пережив Голодомор, на наші гени накладений 

такий трафарет. Вони певним чином працюють, не так, як працювали в наших 

пращурів.  

–  Часто я чую, приміром, що треба доїсти, через силу. Це ж теж впливає на 

психічне здоров’я?  

– Тому що їжу треба запасти, вона завжди має бути, її треба доїдати. Чи їсти 

наперед, бо потім може не бути. Про перше, друге і компот придумав нарком з 

вірменським прізвищем, грецьким ім’ям. Пробачте, забула. 



– Я теж забула. Який робив різні реформи.  

– Він сказав, що Радянський Союз має запасати консерви, щоб трудящі 

приходили додому після зміни і харчувалися ними. Дитячу суміш, щоб мати 

могла вийти на роботу, щойно вона зможе себе підняти вийти на зміну. А дітям 

потрібне дитяче харчування, суміші, ясла. І дитячі соки фруктові, які потім 

зіграли злий жарт з українськими, пострадянськими дітьми. Не можна дітям 

пити соки у такій кількості так рано. Все це точилося довкола того, що країна 

має працювати в суворому режимі, готуватися до війни та не думати про цей 

побут. Як Маркс сказав про відчуженість людини від її результатів праці, так у 

нас є відчуженість від їжі. Зараз люди не знають, що звідки береться, що з цим 

робити й досі. Те, як люди зараз для себе перевідкрили комбучу, чайний гриб, 

мені настільки смішно. Що відкрили ті мітболи, прости господи, котлети. 

– Є у нас ціла тенденція. Говорять, що гіпстери винаходять різні речі, які 

вже існують.  

– Гіпстери придумали бутерброд квадратний.  

– І телефон, по якому можна лише дзвонити. Чайний гриб у нас зараз теж 

хіт.  

– Так. Пригадую, як воно у банці стояло, ніхто не хотів його пити, але його 

шкода було вбити. У нас дуже сильно зруйнувалось те, що існувало. Краще про 

це говорити з Оленою Брайченко. 

– А ми говорили вже. 

– У нас була кулінарна традиція, популярна міська кухня. Така синтетична 

кухня, яка об’єднувала єврейську спільноту, українську, всі національні 

меншини. Технології приготування страви простежуються, що куди пішло. Ті 

самі деруни, які були латкес. І воно все сплюндрувалося. У нас залишилося те, 

що має бути первое, що без нього гастрит. А гастрит, найімовірніше, у вас 

дорогенькі, був через те, що ви заразилися гелікобактер пілорі у общепиті. Або 

через те, що ви у дитинстві пили дитячий сік підсолоджений. Або і те, і друге. 

Бо такої епідемії гастритів і панкреатитів у світі ніде немає. Або у нас щось 

інакше називають гастритом, що ним не є. 

– До речі, а які найбільші міфи про харчування, здорове харчування ви 

чули? Які є неправильними, але збереглися до цього часу. Пані Супрун 

роз’яснила, що можна мочити Манту. А от що на кшталт Манту є в їжі? 

– У нас є міф, який активно підтримується комерцією, яка стосується їжі. 

Здорове харчування – це щось дуже складне, дороге, це якась rocket science. А 

другий, що здорова їжа – це якийсь дієтичний стіл №1 у санаторії Миргорода. 



Якийсь супчик без засмажки, пюрешечка, котлетка на пару, бурячок з 

капусточкою. І воно просто ніяке. Але люди вважають, що це здорова їжа. Що 

зараз картоплі не їмо, тільки каші. Каша – це, до речі, здорова їжа. Але питання, 

з чим ви її їсте і скільки, чим її заправляєте та у якій кількості. Що картопля – 

це щось погане. Ні, навіть хороший варіант, але якщо ми її запекли або зварили 

у пароварці. Або суп-пюре – картопля, порей і ще щось. А якщо ми її зварили, 

злили водичку з калієм і вітаміном С, залили це вершками або маслом, а потім 

додали солоних огірків до молока, яким залили пюрешечку. Це буде щось не те. 

Це не є здорова їжа. 

– Є багато блогерів, які постійно доводять, що здорове харчування може 

бути смачним. Чи є уявлення, що здорова їжа – це обов’язково щось 

несмачне, теж наслідком цих дієтичних столів? Чи так є у всьому світі? 

– Ні, люди зараз відкривають для себе прянощі. Пострадянські 

гастроентерологи накладають на них вето. Вважають, що гостра їжа – це 

погано. Смажене – це погано. Є нюанси, це можна обговорювати. Але 

виходить, що здорова їжа – це щось таке, що не хочеться їсти. Воно не 

приносить жодної радості. Зрозуміло, що ми робимо вибір на користь поганого, 

але веселого і вже зараз, ніж оце харчування на умовному столі №1. Який, 

зрештою, нам не допоможе. Коли ми їмо одне і те саме, ми не скажемо, що воно 

збалансоване – це не здорове харчування. Здорове харчування – це коли все, що 

в Україні росте, ми його в сезон їмо. За винятком того, що нам, наприклад, 

погано заходить. Про гастрит знають всі, а є синдром подразненого 

кишківника. Він у нас якийсь непомічений. Це саме та причина, чого в людини 

буває регулярний біль у животі, незрозуміле здуття, закрепи або діареї, або 

змішаний тип. От людина не знає, що з нею коїться і думає, що, мабуть, щось 

не те з’їла. Так, обмежений перелік продуктів, які не треба їсти, можна їсти 

трохи та на які можна спиратися. Якщо ми підемо до типового першого-

ліпшого гастроентеролога чи терапевта, вони припишуть, що вам не можна 

смажене, гостре, солоне, квашене. Взагалі вам нічого не можна. Ось, будь 

ласка, їжте білий рис. З білим рисом будуть свої проблеми, починаючи від 

браку білка, вітамінів, закінчуючи миш’яком, який у ньому є. 

– Я не знаю, наскільки це масштабна проблема. Вам як професіоналу, 

звичайно, видніше. Є певна кількість людей, типу нутриціологи, які 

пройшли курси. Це теж блогери, публічні люди, які мають велику 

аудиторію у тому ж інстаграмі. Вони пропагують теж здоровий спосіб 

життя і розповідають, як треба його дотримуватись. Дають певні поради, 

які базовані на їхньому «я так вважаю». Вони дуже часто – ви теж 

говорили у одному відео – розповідають, що ми брудні зсередини, нам 

треба якось очиститись. Наскільки це масштабна проблема? Наскільки 



вона характерна саме для України? Як вона контролюється і що взагалі з 

цим відбувається? 

– Це проблема світова. Гвінет Пелтроу з її сайтом The Goop – це просто 

пам’ятник цій проблемі.  

– Раджу подивитись, вона зняла однойменний хороший комедійний серіал. 

Вона вважає, що він серйозний документальний, але там багато смішного. 

Не сприймайте серйозно. 

– Раніше я злилася, скажімо так, заздрила цим панянкам у інстаграмі. Роблять 

таке замислене обличчя і кажуть: «Ребята, я научу вас становиться лучше 

каждый день». Мовляв, ребята, поговорим про молочку. От молочки опухают... 

Вибачте, що російською мовою. Це для мене як у перекладі «Гаррі Поттера» – 

російська мова характеризує таких сумнівних персонажів, які там є, суржик 

такий негарний. Збираються такі самі панянки, чоловіки, яким подобається 

дивитись на красивих панянок. 

Думаю, що грець із ними! Хай собі роблять. Вони дорослі люди, господарі 

власного життя. Якщо їм подобається, вони підписуються на ці марафони на 

схуднення, то хто їм лікар? Наразі в Україні є інші проблеми. Тобто це 

глобальне, нема чого боротися, бо буде ефект Стрейзанд. Їх просто треба не 

чіпати. Хай плодять міфи. Люди на це підписувалися, це життя. Зараз у нас така 

система охорони здоров’я, що ми самі платимо за свої болячки та лікування. 

Мене більше цікавить, щоб ми створювали правдивий і адекватний дискурс. 

Він не є альтернативний. Він наразі єдино можливий, науково-доказовий, який 

проходитиме якісь правки в міру надходження нової інформації, 

переосмислення, появи великих даних тощо. Він має бути.  

От ви хочете – йдете цього джерела знаходити собі нормальну інформацію. Ви 

сумніваєтеся, чи адекватний лікар – перепідписуєте декларацію та йдете до 

іншого. Треба бути господарями свого життя наскільки це можливо. Я цих 

блогерів не чіпаю. Коли мені розповідають історії у приват з проханням, що 

тільки ж мене не зливай, про відомих нутриціологів, після яких людей 

загострюються хронічні стани. Або виникає тривожний розлад через те, що 

бояться з’їсти зайве. Буває різне. Дайте людям відчути наслідки своїх виборів. 

Але наша мета не боротися з ними, а створювати книжки, контент, сайти, 

статті, інтерв’ю, щоб за бажанням люди кудись могли спрямуватися. І разом зі 

шкільною освітою, і з такою пропагандою здоров’я вам просто дається така 

дорожня карта, по якій можна рухатись і ухвалювати рішення.  



– Про ментальне здоров’я хотілось би поговорити. Зрозуміло, що це 

велика, розлога тема. Ми нація безумовно травмована. Як думаєте, які у 

нас найяскравіші травми, що не дають нам спокійно жити? 

– Ми досі не пережили ностальгію за «совком». Як люди могли жити за 

Брежнєва, або раніше, і не помічати каральну психіатрію? Чи садили 

дисидентів спершу за націоналізм, а потім – за тунеядство. Люди воліють цього 

не помічати досі. Вони згадують той проклятий пломбір, рецепт якого вкрали в 

американців. Оце якраз і є травма. Ви настільки не хочете подивитись правді в 

очі, шукаєте щось у тому хороше. А погане просто не помічаєте. Люди не є 

ідіотами, просто дуже цього бояться. Зізнатися, що життя було змарноване, нас 

травмував Голодомор. У нас сильно плекали комплекс меншовартості. Тобто 

все, що хороше – це Москва, а ми якесь село не асфальтоване. І це ще було у 

дев’яності. Коли я обирала, куди вступати, бабуся, дідусь і тітка сказали, що 

надо бы в Москву ехать, но дорого. Яка Москва? Я вступила в Могилянку. 

Навіщо їхати в якусь Москву, коли у нас є класний університет. Старше 

покоління взагалі боїться говорити про психічне здоров’я, бо його не було. 

Була каральна психіатрія. Люди, у яких було вигорання, депресивний розлад, 

тривожний розлад і всі барви деменції, які були, вони називалися «треба 

зціпити зуби і жити далі, а ви такі зараз нежные пошли».  

– Це часта, до речі, історія. Як думаєте, це більше старше покоління до 

цього схильне? Зневажати ментальні проблеми? 

– Принаймні покоління, якому є 55 років. Ті, які молодші за 50 років, мені не 

траплялися, що цілком серйозно будуть таке казати. Принаймні у моїй 

бульбашці. Старші покоління, наші вчителі шкільні, досі вважають, що как 

закалялась сталь, що має бути важко. Оце і є справжнє життя. Ні, так не має 

бути. Ще так настанова, яка побутує у старших поколіннях – про себе не можна 

дбати. Це некрасиво, це егоїзм. Не можна сісти, прилягти, заспокоїтись, 

відпочити, почитати книжку. Це якась ганьба. Хіба можна піти прокрапатися 

після гіпертонічного кризу. От треба себе довести до гіпертонічного кризу, а 

краще до інфаркту. Тоді лягати і крапатися. Хоча це нічого не дає. Зараз 

стентування серця в Україні є безоплатною операцією. А крапельниці нічого не 

дають, це не є профілактичним засобом. Вважається, що ми маємо дбати про 

інших, про родичів, вбиватися заради дітей. Вирізати з себе серце, щоб дітям 

все було. А діти натомість мають це збагнути і подбати про батьків. Таким 

чином коло замкнеться, всі будуть одне про одного дбати. Але з’являється 

якась нехороша людина в цьому циклі, яка не хоче грати за правилами. І тут 

починаються трагедії. 



Ми маємо дбати про себе. Ми дбаємо про тих, хто від нас залежить, ми не 

байдужі до своїх близьких і навіть до якихось випадкових перехожих. Маємо 

бути готові їм надати першу домедичну допомогу, викликати поліцію чи МНС. 

Проте ми передусім маємо давати раду собі, а не думати про всіх довкола, про 

сусідку тьотю Катю. А самим ходити невиспаним, з брудною головою та 

харчуючись сухим хлібом. Це не варіант. Люди, які добре пригадують 

більшовицьку окупацію, вони саме з такого мазохістського типу, який не 

визнає нормального життя. Це моя суб’єктивна думка, може, її хтось 

досліджував. Оце поняття нормального життя лякає людей досі. Що може бути 

просто окей. Ми поїли нормальну їжу, достатньо здорову, смачну в достатній 

кількості. Ми вчасно зупинилися, ми не доїли, ми заморозили рештки цієї їжі, 

потім їх розморозимо. У нас є мікрохвильова, ми заможні (Сміється). 

– Час нашої розмови збіг. Мені здається, що ми закінчили на 

оптимістичній ноті. Щоразу, коли ми у цій програмі говоримо з людьми, 

з’ясовується, що кожне нове покоління несе дедалі більші зміни. Можливо, 

через кілька десятиліть ми остаточно позбудемося всіх цих спадків, які 

заважають нам жити. Дарка Озерна була з нами сьогодні. Дякую, що 

прийшли. Ми вас представляємо дуже красиво – адвоката здорового 

способу життя. Це програма «Шлях до себе». У ній говоримо про те, як 

виходимо зі стану більшовицької окупації. Мене звати Лєна Чиченіна. 

Наша програма створена за підтримки Українського культурного фонду. 

Слухайте нас, побачимось і почуємось у наступних програмах.    


