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MOBHA КАРТИНА СВ1ТУ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТ1В

ТРИНА ПРОЦИК
Льв1вський нацю нальний ун1верситет iMem 1вана Франка, Льв1в —  Украш а 

JĘZY K O W Y  OBRAZ ŚWIATA K IBICÓ W  PIŁK A RSK ICH

IR Y N A PR O C Y K
Lw owski U niw ersytet N arodow y im. Iw ana Franki, Lw ów  —  U kraina

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zarówno specyficzne realia istotne dla 
środowiska ukraińskich kibiców piłkarskich, jak i specyficzną leksykę charakterystyczną dla 
tej subkultury. Językowy obraz świata kibiców omówiono na podstawie analizy słownictwa 
związanego z wartościami istotnymi dla członków tej grupy. Poczynione uwagi opierały się 
na aspektach werbalnej samoidentyfikacji kibiców, przede wszystkim na dyferencjacji 
kluczowych pojęć: „ultras” — „chuligans”. Ponadto przeanalizowano zasadniczą dla 
językowego obrazu świata kibiców piłkarskich opozycję „swój — obcy”, w której z punktu 
widzenia kibiców piłkarskich obcy to milicja, ochrona stadionu, sędziowie sportowi, funkcjo
nariusze futbolu itd. Ustalono, że leksyka w socjolekcie ukraińskich kibiców piłkarskich 
powstała na bazie semantyki słownictwa ogólnego języka ukraińskiego, atakżejest wynikiem 
zapożyczeń z różnych języków i wpływu slangu młodzieżowego.

LA N G U A G E M A PPIN G  OF FO O TBA LL FA N S’ W O RLD

IRYNA PRO TSY K
Ivan Franko N ational U niversity o f  Lviv, Lviv —  U kraine

ABSTR4CT. In this article specific realia which are typical for football fans environment 
have been examined; also vocabulary which denominates the peculiar world of representa
tives of this subculture has been considered. Language mapping of football fans’ world has 
been described on the basis of the analysis of specific words reflecting values which are 
significant for the members of this social group. The stress has been made on the aspects 
of verbal self-identification of Ukrainian football fans, especially on differentiation of key no
tions such as „ultras” and „hooligans”. The pivotal opposition „own — alien'' for this football 
fans group has been analysed, special attention has been paid to nominations which are used 
by football fans for naming police, stadium securities, referees, football officials, etc. It has 
been found out that the lexemes of the social dialect of Ukrainian football fans were for the 
most part created due to expansion of semantics of commonly used words of the Ukrainian 
language and also loanwords from different languages and youth slang.

Улексищ  сощ олекпв зафпссовано висловлю вання, щ о вказую ть на специ- 
ф1чний характер буття та  ж иття п редставн и тв  певних сощ альних труп; 
ni cnenm jnnm  слова нерщко зр о зу м ш  и л ь к и  rpyni людей, як i творять 

цю суспш ьну трупу, адже вони п ов’я з а т  с т л ы ш м и  ш тересами. Ця лексика 
HOMiHye чи  характеризуе специф1чш реалп, важлив! для певного середовищ а 
i яю  е несуттевим и поза цим середовищ ем, а тому найчаспш е не мають назв 
у  загальн овж и ватй  mobl Лексика сощ олекпв презентуе с т л ь ш  ц ш н о си , вагом1 
для члеш в ui e ï групп, вказуе на ïxhg ставлення до дш сностт
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Завдання стагп  —  з ’ясувати, як  за допомогою  cni в футбольш  фанати ш зна- 

ють, освою ю ть й омовлю ю ть навколиш нш  свп. Анал1з специф1чних лексем i3 
фанатського соцю лекту дасть можливю ть зрозум1ти, яким  е с во ер i дни й св1т 
ф анапв  футболу, воображ ений  у  лексш ц цього соцюлекту.

Лексичш  засоби е c y n iiстю соцшекту, основним елементом, який вщр!зняе 
мовлення окремо!' групп людей, п ов’язаних певними сощ альним и узами, вщ  
мовлення загалу. „Лексика соцю лекив виконуе функцй' ш теграци певного сере- 
довш ца та  щ ентифш ацп його члеш в” 1. Я кщ о хтось розу Mie ui слова та вислов- 
лю вання й уживае ïx, то належить до цього грона. Уживання вщ повщ но! лекси
ки е також засобом виокремлення себе в!д ш ш их суспш ы ш х труп.

М овна картина cßiry  футбольних ф анапв  заев i дчу е, що найбш ы н роз- 
виненою  в цьому сощ олекп  е лексика, яка стосуеться реал i й, щ о в бутп  uieï 
cycninbHOÏ групи вщ!граю ть найважлив1шу роль —  сгпльне вбол1вання за пев- 
ну футбольну команду.

В Украш1, як i в б ш ы н осп  слов’янських краш  Свропи, футбольне фанат- 
ство розквш го лиш е на початку 90-х рою в X X  столггтя, хоча nepm i спроби 
о б ’еднання навколо вбол1вання за улю блений клуб почалися щ е в 70 -80-х  рр.

Екскурс в icrop iю футбольного фанатизму заевщ чуе, щ о батью вщ иною  
футбольного фанатського руху, як i самого футболу, була Великобриташ я2. Ро
доначальниками ж  фанатського руху прийнято вважати убол1вальниюв лондон- 
ського „М ш луолла” . Саме вони наир ию ни i 50-х рр. влаш тували оргаш зовану 
ш дтримку CBoeï команди ш д час футбольного матчу. Знадобилося зо в а м  неба- 
гато часу, щ об майже в кожного клубу на Туманному А льбю ш  з ’явилися cboï 
фанатсыб угруповання. У  50-х рр. виникли групи пщ трим ки футбольних ко
манд у  Ш вденнш  А м ерищ  (насамперед у  Бразил iï). У  60-х рр. футбольний ф а
натизм набув масовост! в 1талп, а в 70-х рр. активна ш дтримка на трибунах ш д 
час матч!в почала пош ирю ватись по Bcix европейських стадю нах. Однак фа- 
натський рух кожно1 краш и мав cboï особливостт

За понад п ’ятдесятир1чну icTopiro розвитку футбольного фанатизму 
сформувалися два провщ ш  сп и н  вбол1вання: ultras -  улыпрас i hooligans -  
хулиани, за якими стоять шлком р1зш понятия. Ультрас —  це футбольний 
рух; о р гаш зо в ат  групи пщ тримки футбольних команд, як i привертаю ть до 
себе увагу на стадю нах —  cboïm зовнппш м виглядом, розв i ш уванням прапор iß 
i транспарант!в, сш вом та  оплесками, використанням ш ротехш ки. Ультрас —  
це фанати певши футбольно!' команди, яю здш еню ю ть iï мирну ш дтрим ку на 
Bcix матчах, вюпочаючи вш зш ; вони лю блять побеш кетувати на стадю ш , проте 
роблять це в i дкрито. Рух ультрас щ е називаю ть талтсъким стилем убол!вання. 
Хулиани —  це о р гаш зо в ат  групи радикально налаш тованих ф анапв, !'хнш 
вщ мш ний cnoci6 вираження свое!' в !дданосп  улю бленш  команд! полягае в 
застосуванш  arpeciï та  вчинення насильства стосовно фанат!в i ш лих фут
больних клуб!в. Хулшани, на вщ м!ну в!д ультрас, на трибунах намагаю ться 
не в!зуал!зуватися, прагнуть не дуже вид!лятись i3 натовпу й  дноть на своему 
хул!ганському pieni, влаш товую чи бш ки з фанатами супернию в та  сутички 
з п о л щ ею . Ф утбольний хулшашзм притаманний англтському стилю вбол'шання.

У а футбольн! рухи б ш ы н осп  краш  Свропи мають свш  дом ш антний ха
рактер убол!вання —  або ультрас (1тал!я, 1спан!я, Голланд!я), або хулкани 
(Великобриташ я, Грещя, Poci я, Cepöia, Туреччина). Але е краш и, в яких ра

1 А. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012, s. 151.
2 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (26.03.2013).
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зом сзйвюпуюзъ обидва р1зновиди футбольного фанатизму (Ш меччина, Поль- 
ща, Х орвайя), аде нервдко ультрас та хулпани одного й того ж клубу майже 
не контактують. Водночас деяю фах1вщ говорять про сучасну тенденщ ю  фут
больного фанатизму —  зхпшування стилю ультрас i хулташ в, що отримало на- 
зву ^ульт рас”3. В Украпй склалася ще ш ш а ситуащя: здебш ыного оргаш зоваш  
групи т д т р и м к и  украш ських футбольних команд декларую ть талтсъкий 
стиль у  бол i ван ня i називаю ть себе ультрас, проте в багатьох украш ських клуб! в 
е й CBOÏ угруповання хулиатв, деяю  ж клуби мають серед cboïx прихильнию в 
або тш ъкихулыашв, або ж  тш ькиультрас. Загалом, н аукраш сью й  футбольнш  
фанатськш  сцеш  домш уе рухультрас.

Спшьноту футбольних убол1вальниклв творять люди, для яких шдтримка 
певно! команди е виявом rpynoBOÏ щентичностт У cnijibiioii футбольних 
фанаив можна помйити певш елементи структури та iepapxiï сусшльних ролей. 
Шдтримку оргашзовують ультрас {ультрас {ultras (вщ латинського ultra — 
який знаходиться поза межами; найбшыпий, крайшй або гранично, дуже, над- 
звичайно4), ультраси (множ.) — футболыи фанати, оргашзоваш в групи для 
активно! гидтримки улюблених футбольних команд за допомогою вгзуальних 
(шалики, прапори, банери), акустичних (cnie, оплески, барабанний бш) 
та шротехшчних (дими, фаери, стробоскопи) засоб!в), як! займають м1сдя 
у „свош” частит стад1ону, тобто в cemiopi. Вони, як правило, одягну п в барви 
клубу, часом !з розмальованими обличчями. Самеультраси шиють i розшшують 
банери (саморобш транспаранти — полотнища величезного розм1ру з емблемою 
клубу, фанатського угруповання чи написом, яю убол i вальники розм1щують 
т д  час матчу на трибунах чи розвппують на огорожах внизу ccKTopiß), про- 
вадять словесну сутичку з прихильниками протилежно! команди, сшвають 
i плескають, скандують заряди, вимахують таликами i прапорами, запалюють 
nipomexHiMHi засоби, кидають косое i стргчки, серпантин. Ультрас найчастппе 
в1дпов1дають за придбання фаергв {фаср (fire) — вогонь, факел, димова гра
ната, тротехшчний заряд), виготовлення найб1лыпих npanopie i бане pie 
та оргатзащю вигзОгв (по!'здок фаназз в в шше м1сто, кра!ну на вт'зний матч 
свое! команди). Фанатсью групи ультрас мае б1льш1сть украшських футболь
них клуб1в: Banderstadt Ultras, Ultras 1312, Green Lions, Lviv Ultras — лыпвсью 

„Карпати”; Metallurg Ultras — донецький „Металург”; Black-White Ultras — лу- 
ганська „Зоря"; FCDK Ultras, Ultras Dynamo, Support Dynamo Kyiv, Ultras Group 
FCDK, White-Blue, Kyiv City Supporters — кшвське „Динамо”; Za Boys Ultras, 
FCSD Supporters — донецький „Шахтар”; Dnipro Ultras, DSG (Dnepr Support 
Group) — дшпропетровський „Днпзро”; Ultras Volyn — луцька„Волинь”; Ultras 
Kharkiv, United Kharkiv, Kharkiv City Patriots — харювсъкий „Металют”; Ultras 
Odessa, Ultras Marines — одеського „Чорноморця”; Vorskla Ultras, White-Green 
Suporters — полтавська „Ворскла”; Ultras Sich — запоргзького „Металур- 
га”; Obolon Ultras — кшвсько! „Оболот”; Ultras Arsenal — ктвського „Ар
сенала”; FCKK Ultras, Roter Blitz Ultras — кривор1зького „Кривбаса”; Old 
Fans Kremin — кременчуцького „Кременя”; TSF С Ultras — ci мфсропольсько! 
„TaBpir, Leopolitans Ultras — футбольного клубу „Львзв”5.

Стиль уболгвання цих груп в1дображено в !хш х назвах, де обов’язковим 
компонентом е слово ультрас, записане латинкою. Проте е групи ультрас, якз не

3Електронний ресурс: http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,488211,00.html (12.03.2013).
4 Великий тлумачний словник cvhcichoï украшськог моей, уклад, i голов, ред. В. Т. Бусел, 

Кш'в-1ртнь 2001, с. 1293.
5 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (17.05.2013).
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ш дтримую ть цю тенденцию ном1нування й у  cboïx назвах використовують кири- 
лицю, напр.: „Завжди eipuF, „БандерштадпГ —  ультрас дынвських „Карпат” , 
Jluinpo Великий” —  фанати днш ропетровського „Д нш ра”, ,фСартв 1925’’'' —  
фани харшвського „М еталю та”, „Запор!зъка Сгч”, „ЗапоргжцГ —  ультрас 
запор!зького „М еталурга”, „Оболонь 1992” —  фанати кшвськсп „ О б о л о т ” . Про 
себе на однш  з iнтернет-сторш ок футбольш  фанати пиш уть так: „Ультрас —  це 
найбш ы н фанатичш  убол1вальники певного клубу, як i готов! до найб1льшо1' по
святи. Д ля них мае значения практично все, щ о п ов’язане з (хньою улю бленою  ко
мандою , починаю чи вщ  спортивного боку i зашнчую чи фанатським”6. Bi лы ш сть 
ультрас не берутъ у ч асп  в бшках. Я кщ о ïm i доводиться битися, то лиш е тодк 
коли на них нападають, чи у  виняткових ситуащях. Вони зад i ян i насамперед 
у  щ дтрим щ  власно1 команди, вгаздах, п о л т ш е н т  презентацп клубу на влас- 
ному стадю ш  тощо. У  середовипп ультрас е фанати, як i малю ю ть банери 
й  розписую ть символ i кою клубу стш и чи паркани в мштах, використовуючи 
для оформления стиль графит:, ïx називаю ть графшчиками (вщ  Налш ського 
graffito —  технж а декоративного озлобления стш  бущвель7). Ультраыв, як i 
вщ повщ аю ть за придбання ш ротехш чних засоб1в й  оргаш защ ю  тротехшчного 
шоу ш д  час матчу, звуть тротехтками.

О крему трупу становлять хулканс, хулз (.хулканс (hooligans), хулз (hools)
( eiд англ!йського hooligan —  хулиган8) —  хушгани, фанати, для яких пщ тримка 
футбол i ст in ш д час матчу е справою другорядною ; бачать свое покликання на
самперед в бш ках i3 фанатами i ш лих клуб i в) —  люди, я и  нерщко nic ля фут
больного матчу орган гзовують po3ÖipKH з убол!вальниками команд-суперниць 
та бш ки з м ш щ ею . П рю ритетною  справою  для них е перемога над iinniiMH 
убол1вальниками в iM’a свого клубу. М енш ий ентузАазм у  них викликае 
участь в оргаш заци ш дтрим ки свое!' команди. Зазвичай хулканс на стадю нах 
не в1зуал1зуються, проте школ и в банернш лши на огорожах можна побачити 
i ïxm  банеричдентифтатори, напр., банери хулкансъких ф1рм ф анаив 
украш ських футбольних команд: Darnitsa Hools —  кшвського „Д инамо” ; 
Volyn D ogs’ Firm —  луцьмп „В олиш ” ; F.C.V.P. hooligans, White-Green Brothers- 
полтавсько! „Ворскли” ; Lviv City Firm —  льв1вських „Карпат”9. Для хулканс 
матч починаеться не тод!, коли суддя дасть свисток про початок, a тодк коли 
в noni ïxHboro зору з ’являю ться вopoжi фанати. П щ тримка футболю Дв пщ  час 
матчу е для них справою другорядною . Проте вони не позбавлеш  чести б ’ю ться 
тш ьки з рпш ими coöi, не зачш аю ть перехожих, не воюю ть з пщ лИками, бо така 
бш ка не приносить ïm престижу. Тому ш укаю ть достойних супернию в, насам 
перед убол 1вальнию в, убраних у  барви супротивника, та ш д час конфронтацп 
з ними доводять свою винцсть, доказом чого е таке висловлю вання футбольного 
фаната: „С п р ав ж т  хугпгани не нищ ать потяпв, автобус! в, тролейбушв, трамва!в, 
метро чи ш ш их о б ’екй в  тш ьки задля власш п прием hoch . Вони вмиоть пово- 
дитись п д н о  стосовно cboïx су противник! в (наприклад, не чш ати тих, хто вже 
опинився поза бшкою, не атакувати, коли 3ycTpiHyrb убол1вальника-одинака 
з протилежно!' групи). Удосконалюють cboï bmi i шя постш ним и тренуваннями, 
вправляю чись у  р1зних бойових мистецтвах. Важливою  рисою  хугйгашв е та- 
кож 1хня активна участь у  проведенш  атаки (велика ïx кш ью сть показуе, що

6 Електронний ресурс: http://www.fanat.ua (19.03.2013).
7 Словник тшомовних с:пв, за ред. О. С. Мельничука, Кшв 1985, с. 222.
8Новый англо-украгнсъкий словник, склав М. I. Балла, Кшв 2004, с. 254.
9 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (04.05.2013).
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ця група е добре оргашзованою)”10. Варто звернути увагу, що hooligans, official 
hooligans  — лексема, яка в мовленш украшських футбольних фанайв ужива- 
еться здебшыного в англ i йському звуковому, а нерщко й граф! иному, оформлен
ий мае у фанатському соцюлекй, на вщмшу вщ з ага ль н о вж и ван oï мови, пози- 
тивну конотацпо. Таке, цшком протилежне, забарвлення слова хулкан  у загаль- 
новживашй MOßi й убо л1вальниць ко му соцюлекй пов’язане з тим, що украш- 
CbKi футбольш фанати запозичили цю назву вщ британських футбольних xyni- 
(анс,  якi cboï радикальш фанатсью угруповання називають так на честь першо- 
го орган i затора груп футбольних фанайв — (рландця Едварда Хушгана (Edvard 
Hooligan), якому належить щся започаткування фанатського руху у Великобри- 
тани ще у 80-х pp. XIX столйтя11.

З’ясування сто су шов м хж хулканс  двох команд називають mpemiM таймом, 
бо це найчасйше вщбуваеться шсля магав. Перечитування iнтернет-сторшок 
та друкованих фанатських газет — фанзишв, як i видають убол1вальники p i3 -  
них клуб i в, переконуе, що подекуди важливппим вщ пщтримки власно! коман- 
ди шд час матчу е боротьба з фанатами супротивника. Нерщко в повщомленнях 
фан i в нема ш слова про гру команди, за яку вбол1 вають, бо найсуттев1 шими 
под1ями е сутички й б|йки з представниками супротивника. Серед хулз  е група 
zapduopie (гардкори (.хардкори) (hardcore — вщ hard — букв, твердий, мщний, 
сильний, тяжкий12 та core — серцевина, середина, осердя, ядро13) — фанати, як i 
безпосередньо беруть участь у бшках — махачах). Поза футбольним полем бо
ротьба М1ж х у л к а н с  р гших команд перероджуеться в справжню в i югу; Однак 
в i йни ведуть i3 фанатами далеко не Bcix клуб i в, а йльки з тими, з ким склали- 
ся погаш стосунки. Так напр., друзями фанат i в кшвського „Динамо” вважають- 
ся дшпропетровський „Дн1про” й льв1вськ1 „Карпати”, а ворогами — одеський 
„Чорноморець”, донецький „Шахтар”, харк1вський „Металi ст”, запор1зький „Ме- 
талург”. Дея ei вбол1вальницью Bi йни е такими затятими, що тривають по кьтька 
десятил1ть. Для ycniniHoro протистояння фанати деяких клуб1в нав1ть утворю- 
ють „Koaninir, зокрема найв1дом1шою е „m piada” (mpiada — едшстъ, утворюва- 
на трьома окремими особами, предметами, поняттями або частинами, елемента- 
ми14) — Koaniuia фан i в трьох клуб1в — „Динамо”, „Дшпра” та „Карпат”, що ра
зом воюютъ проти стльних давшх супротивниюв — „Чорноморця” й „Шахтаря”.

Фанайв, яи вчащають на вш'зн1 матч1 свое!' команди, називають вшздюками 
(вщ вшзд — д1я за значениям вш'здити, вшжджати — 1'хати, вщправлятися 
зв1дки-небудь, за межи чогось, кудись15), а тих, хто не пропустив жодно‘1 вюзно! 
гри. — золотыми випдюками  (в1д золотий — дуже тпеший, вартий по ваги (про 
людину)16), адже вважаеться, що фанат, який побував на Bcix матчах улюблешл 
команди в inranx м1стах чи кра(нах, зарахував золотий сезон, а тому набувае 
особливо! поваги серед колег. Нерщко футбольш фанати влаштовують „вшзди 
у  cmuni 80-х”, тобто подорожують на матч i найдешевшим видом громадського 
транспорту — електричками (собаками). Тому прихильниюв таких шнздок на 
футбол називають кшологами  (в1д юнолог1я — роз;нл зоологб. що вивчае собак, 
ïxni породи, догляд за собаками17). Натомють убол1вальник!в, я Ki не е фанатами,

10 Електронний ресурс: http://www.fanat.ua (10.04.2013).
11 Там само.
12 Новый англо-укратсъкий..., с. 244.
13 Там само, с. 129.
14 Великий тлумачний словник..., с. 1269.
15 Там само, с. 95.
16 Там само, с. 381.
17 Там само, с. 429.
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але часом щуть з ними на вшзш матч i. йменують туристами (турист — той, 
хто займаеться туризмом18); вщ туризм — подорожт яш здшснюються за пев- 
ними маршрутами по свош Kpami або за кордоном19). Дуже юних фанатв нази- 
вають „карлюками” (вщ карлик — неприродно мала на зр1ст людина; лшпут, 
коротун, куцак, куцан20), недофанатами  (вщ недоросл! (недорослий — який 
ще не BHpic, перебувае в дитячому Biuj: малолИнш21) фанати) або школотою 
( контамшащя ел i в школа i голота).

Члени фанатсько! сшльноти виокремлюють на стадюш ще трупу звичай- 
них убол1вальниюв, яких називають кузьмичами ,  Кузьмою, кузьмотою, ку- 
зею  та KuZ  (вщ патрон i ма Кузьмич, Кузьмович, утвореного вщ антропошма 
Кузьма22). Кузьма  — це футбольш убол1вальники, яю, прийшовши на футбол, 
як правило, не беруть у част i в активнш шдтримш свое! команди, зазвичай увесь 
час сидять шд час матчу, приносять i3 собою на стадюн пиво, xapni, лузають 
смажене насшня, нерщко влаштовуючи на трибун i шкшк (для порпзняння — 
у польськш MOßi таких убол1вальниюв називають ткнтовцями (piknikówсу)); 
вони школи не !здять на вшзш матчг Таких убол1вальниюв ще називають 
простими вбюл'кшльниками з кульками, переЫчними вбо:йвальникоми 
чпеемкопожирачами, ссмшпдами, семками3 (вщросшського семечю, семки — 
насшня (найчасЧше соняшника або гарбуза)). „Становлять вони щоправда 
найбшьшу частину украшських стад1ошв. Це убол1вальники, яю щкавляться 
Чльки вишпочно спортивним аспектом матчу. У б ол i вал ь н и цью справи не 
щкавлять ïx щлком або щкавлять в1д випадку до випадку, напр., в acneicri одяган- 
ня на себе барв клубу. Шдтримують команду, коли виграе, а коли ш не щастить 
довший час здолати суперниюв, часто в1д Heï ввдвертаються. Не готов! до посвя
ти свош команд!”24. Саме 3i ceicTopiB кузьмич!е  можуть лунати образлив1 вигуки, 
адресоваш футбол1стам власно1 команди, наприклад льв1всью вбол1вальники, 
незадоволеш д1ями cboïx гравщв на noni, можуть вигукувати: „ШвцИ”. „Коли 
на власному пол! „Карпати” грають невдало, без самовщдач! i вбол!вальник!в 
не влаштовуе результат або гра команди, з трибун на адресу футболю™ школи 
лунають вигуки „BißHÜ ЕЙвщ!”. Таке ушкальне пр!звисько не вживають б!льше 
нще в Украш. Воно вщоме у Львов! ще з кшця 1960-х роюв”25. Таких вигуку- 
вань школи не дозволяють coöi натом!сть фанатсый сектори. Найб!льшим ви- 
явом зневаги футбольних фанат! в до cboïx футболюпв чи клубних функщонер!в, 
е мовчазне спостер!гання за матчем, коли фани сидять i не шдтримують ко
манду оплесками, сшвом тощо, або коли фанати обертаються спинами до фут
больного поля. Проте до такого демонстрування свого незадоволення фанати 
вдаються вкрай рщко й, здебтыного, упродовж лише одного з тайм!в матчу. 
Про кузьмич1в на льв!вському стад i он i прихильно вщгукуються фанати з шших 
украшських м!ст, кажучи, що „льв!вська Кузьма — дресирована — шдтримуе 
переклички та заряди”26.

I. П р о ц и к

18 Там само, с. 1277.
19 Там само, с. 1276.
20 Там само, с. 418.
21 Там само, с. 600.
22 Власт шена людей: словник-doeidmiK, уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятк1вська, за 

ред. В. М. Русаш вського, Кшв 1996, с. 231.
23 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (16.01.2013).
24 Електронний ресурс: http://www.fanat.ua (21.02.2013).
25 Електронний ресурс: http://fckarpaty.com.ua (13.04.2013).
26 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (21.03.2013).
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Серед кузьми  е чимало таких, яю приходять на футбол у клубних тали
ках. Таких убол1валышюв футбольт фанати називають скарферами (ска(р)фер 
(scarfer) вщ scarf — шарф27 — звичайний убол1вальник, який носить шарф 3i 
символ!кою улюблено!' команди й приходить на матч ïï тдтримувати). Окре- 
му трупу в середовипц кузьмичт  становлять убол1вальники з дудками — ду
дари ки ( дударик — зменшено-пестливе до дудар; дуд ар — той, хто грае на 
дудщ, сопшцг8) — ri, яю щдтримують свою команду за допомогою дудок; до 
них футбольт фанати ставляться зневажливо, нерщко вигукуючи:,.Д уд ки  гетъ 
31 ст а д ю н уГ . Проте футбольш фанати цепком толерують мовчушв (мовчун — 
той, хто звичайно мовчить, не любить багато говорити; той, хто не висловлюе 
cboïx думок29) чи muxapie  (ввд тихий — який звичайно не проявляе рьзко чи 
бурхливо cboïx почутв; споюйний30) — убол1валышюв, яю мовчки дивлять- 
ся футбол. Ратше серед таких були насамперед солдата строково!' служби, яких 
примусово приводили на ста дюн i розсаджували внизу по периметру секторгв.

Стрижневою для mobhoï картини свггу футбольних убол1валышюв е опо- 
зитпя „свш — чужий”, яка е суттевою категор1ею вираження штелектуального 
й емоцшного ставлення до оточуючого св1ту, адже часто лише присуттсть чу
жого дозволяе ïm окреслити себе. „Чужий” — це той, хто мислить поли т ому 
тж  „ми”, живе по-шшому, виглядае по-шшому, визнае iHmi цшностг Немае 
стереотипу „чужого” без стереотипу „свого”. Прост!ше кажучи: „чужГ’, тобто 
„вони”, е noTpiöm, щоб „ми”, тобто „ cboï” , були сильними, мщними, лшшими. 
Таке переконання щодо власюн спшьноти стае т д  ставок) для формулюван- 
ня неписаного кодексу поведшки. „Ми” — це вбол! вальники власно! коман
ди. „Чуж1” — це вбол1вальники команди-супернищ, з „чужими” треба воювати. 
Якуважае польська досл1днидя Ева Колодзеек, „Характерною рисою субкулыу- 
ри стадюшв, яка в!др1зняе ïx ]пд i нтттих сучасних групових культур, е !\шератив 
боротьби. Можна припустити, що ... наюстотшшим, найсильигшим сусп1льним 
зв’язком, який еднае член i в pieï групи е не спльки вбол1вання за власну коман
ду, скгльки вшна з у бол i валь никами команд-су противник1в. Так, шби жагу бо
ротьби, яка пануе на футбольному пол i М1ж двома футбольними командами, пе
ренесено на ïxmx убол1вальник!в”31.

„Чужими”, тобто ворогами, для фаиапв е насамперед команди-супернищ 
та ïxhî вбол {вальники. Саме вони е адресатами вигуюв i скандувань, яю лунають 
з трибун i, як правило, мають провокативний характер. На стадют тривае го- 
стра словесна боротьба, напр.: „Хохол народився — жид заплакавГ  (вислов- 
лювання фанаПв кшвського „Динамо”, яю мають пр1звисько хохли (хохол — 
зневажлива назва украшця32), спрямоване до фашв одеського „Чорноморця”, 
яких прозивають жидами (жиди  — 1) те саме, що eBpeï; 2) образлива назва 
eBpeÏB33)) або: „Зелено-бШ  барви — колгоспник ïx не дост ойныйГ  (текстовик 
фашв льв1вських „Карпат”, для яких зелено-бт барви е клубними, зверне- 
ний до фанапв полтавсько! „Ворскли”, що теж виступае в б!ло-зелених кольо- 
рах; фанати шших украшських клуб1в зневажливо називають „Ворсклу” та ïï
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33 Там само, с. 275.
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фашв колгоспниками  (колгоспник  — член колгоспу34) — за першою назвою 
полтавсько!' футбольно! команда — „Колгоспник”, яку вона мала з 1955 до 1984 рр.)).

Ще одн i ею групою „чужих”, тобто воропв для (panamie, проти яких мо- 
жуть об’еднатися навггь непримиренш фанатсью угруповання, що здавна воро- 
гують 1\пж собою, е мшщонери. Найчасташе в середовшш фанат in використо- 
вують таю зневажлшл й образлив1 назви сшвробгониюв м i :  г  L n  i ï —  вовкулаки, 
кашкети, менти, мусори, А.С.А.В., акаби, акабери, асав, копи, лягав1, недо
люди, погони, самб1сти, регбшти, слони  (вщ росшсъкш абрев1атури 
С.Л.О.Н. — смерть лягавим од (вщ) ножа). Бшышсть наведених вище наймену- 
вань Mini цп вживають у сучасному жаргонному мовленш, за винятком лексеми 
А. С. А. В.,  що функщонуе тальки серед футбольних фаната в. Ця англшська 
абрев1атура виражае ненависть до правоохоронщв (А. С.А.В. — з англ, all 
coppers are bastards — yci полпиянти покидьки), нею повсюдно рясшють пар- 
кани й стани будинюв у Mi стах. Бшщв ОМОНу, яких нepiдкo залучають до охо- 
рони матайв, називають космонавтами {космонавт  — той, хто здшснюе по- 
льоти в косм1чному просторг’5) через зов н im ню шупбшсть 1'хнього повного бо- 
йового обмундирування до скафандр i в космонавтав. Беркутами  чи беркутя- 
тами  (вщ беркут  — великий хижий птах i3 породи opnie36) називають 
MininioHepiß 3i спецпщроздгту „Беркут”, а грифонами {грифон — те саме, що 
гриф; гриф  — великий хижий птах ряду соиолошщ бних, який живе в деяких горах 
i живиться падаллю37 38) — бйлив i3 ni дрозд i лу „Грифон”, як i допомагають 
у забезпеченш порядку до, гад час та шсля футбольних матч iß. Узагальнити став- 
лення фанатав до мшцй можна цитатою з банера ультрас  ужгородського „Закар- 
паття”: „Футбол для фате, а не для мусориЛ*.

Ворогом фанатав е також охорона стадюну, яка повинна пильнувати за по
рядком т д  час матчу i яка знае, як протистояти заворушенням, але часто вона ви- 
водить i3 сектора надм1ру активних фанатав. Тому oxopoнцiв-cтюapдiв нерщко 
звуть церберами {цербер  — лютий i пильний охоронець39). Негативне ставлен- 
ня до охорони стадюну пов’язане й i3 тим, що вона разом i3 Miniuiero влаштовуе 
фанатам перед тим, як пропустити на стадгон, шмон — обшук убол1вальник1в, 
в1дбираючи при цьому шротехшку тощо.

Брутальними й вульгарними е вигуки до судд1в, яю, на думку вбол1вальниюв, 
припускаються помилок на користь команди-супернищ, тдсуджують ш. 
Найобразлив! шими вигуками в 6iK peфepi е називання його BciMa можливи- 
ми синошмами до слова гомосексуал1ст: „Суддя — гей/”, „Суддя — тдерасГ, 

„Суддя — т ридваразГ  (останшй приклад е замшою ненормативного слова 
п.. .с близьким до нього за звучаниям висловлюванням (вщ три — два — раз)). 
ApöiTpiB нерщко називають антропошмами Валера, Валера  (вщ Валера — 
зменшено-пестливий BapiaHT iMem Валерш40), яю у фанатському сощолекта 
е синошмами до перел1чених вище найменувань. У св1домост1 фанатав судд1 — 
це люди, яю зазвичай бувають необ’ективними й за певну фшансову вина- 
городу дшть на користь одше! з команд. Варто звернути увагу, що в сучас- 
них стад1онних скандуваннях, спрямованих до судд1 р1дко використовують та-

34 Там само, с. 439.
35 Там само, с. 458.
36 Там само, с. 48.
37 Там само, с. 198.
38 Електронний ресурс: http://www.ultras.org.ua (06.06.2013).
39 Великий тлумачний словник..., с. 1361.
40 Власт ш еналю дей..., с. 44.
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кий популярний колись вигук, яким виражали незадоволення ;пями apoi ipa:
„Суддю на м ило Г .

До Boporiß убол1вальники зараховують також футбольних функцюнер1в, 
яких вони звинувачують у корисливосН, нечесностг продаванн i {зливг) матч i в, 
здшснешн фшансових махшацш i3 метою отримання зиску або ж накладанш 
штрафних санкцш на футбольш клуби. На украшських стад i он ах часто мож- 
на було почути вигуки про колишнього голову Федерацй' футболу Украгни 
ГригорЙ! Cypidca, якого фанати звуть Ш убкгсом (ni с ля bwomoï афери з шдкупом 
йюземних судацв подарунками-шубами): „Суршс — ж ид Г , „Баи, бай, Гриш а Г . 
На льв1всыай арет фанати неодноразово апелювали до почесного президен
та „Карпат” Петра Димшського, якого називають Дим ом  чи Дем оном , наир.: 

„Дим, доситъ продавати матчИ К ращ е продай клубГ . Федерацно футболу 
Украши, Контрольно-дисциплшарний комггет яко!' нерщко штрафуе футбольш 
клуби чи зшмае очки за недостойну, на думку чиновник!в, поведшку фанаив, 
убол) пальники називають П едеращ ею . Ось приклад одного 1з текстовиюв, звер- 
неного до функшонернз футболь но! федерацй’: „Геть брудт масонсъкх лапи  
в id „М ет алхст а” i „Карпат  ”/”41 (натяк на приналежшсть очшьника Федерацй 
ГригорЙ! CypKica до масошв).

Пщсумовуючи, зазначимо, що в моим iii картин i ceiiy футбольних фанапв 
вербализовано лише невеликий фрагмент навколишньо) дшсностг пов’язаний 
3i сферою, що формуе сусшлый зв’язки nieï труни — сшльне вбол1вання за пев- 
ну команду.

Стрижневу для соцюлекту опозищю „свш — чужий” репрезентують дв1 гру
пп ном i наш й: 1) назви фанатських угруповань та команд, за яш вони вбол!вають 
та 2) назви, ярй використовуються для ном1нування „воропв” фанат i в — мшцн, 
охорони стадюшв, судоцв, футбольних функцюнер1в тощо. Як показав анализ, 
бшышсть лексем цих тематичних труп е назвами, утвореними семантичним 
способом унаслщок переосмислення значень загальновживаних cni в мови, 
рвдше шляхом деривацй; е також i чимала частка запозичень, насамперед i3 
молодйкного жаргону, а також i3 р1зних чужих мов.
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41 Електронний ресурс: http://www.ultras.com.ua (10.12.2012).

http://www.ultras.com.ua

