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W ciàgu pi´ciu lat od decyzji UEFA kontrower-
sje wokó∏ wyboru gospodarza turnieju oraz
zwiàzanych z nim przygotowaƒ by∏y tak du˝e,
˝e sta∏y si´ g∏ównym lejtmotywem polskich
˝artów narodowych. ZdolnoÊç do autoironii
spe∏nia∏a skutecznà funkcj´ antidotum dla kom-
pleksu ni˝szoÊci wzgl´dem Europy Zachodniej,
choç niema∏e znaczenie odegra∏o równie˝ nie-
udolnie kamuflowane poczucie, ˝e w duecie
z Ukrainà to Polska zajmuje pozycj´ dominujà-
cà. Polskie aspiracje do bycia adwokatem spra-
wy ukraiƒskiej w Europie majà ju˝ doÊç d∏ugà
tradycj´ i niewàtpliwie kojàco wp∏ywajà na
kondycj´ polskiego spo∏eczeƒstwa.

„Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e dobre
dwustronne relacje polsko-ukraiƒskie, wspó∏-
praca gospodarcza, pomoc we «wprowadzaniu
demokracji» stanowià wentyl dla w∏asnych
kompleksów wobec krajów i spo∏eczeƒstw
«bardziej zachodnich». Stereotypy wobec
mieszkaƒców Ukrainy, nawet je˝eli nie tak

wrogie jak przed laty, nie znikajà, lecz nabie-
rajà innego wymiaru”1.

To niezwykle celne, pochodzàce sprzed kilku
lat spostrze˝enie nie straci∏o swojej aktualno-
Êci, o czym z ∏atwoÊcià mo˝na si´ przekonaç
ju˝ przy pobie˝nym przeglàdzie polskich arty-
ku∏ów prasowych traktujàcych o stanie przy-
gotowaƒ do rozgrywek u naszego wschodnie-
go sàsiada i wspó∏partnera w organizacji. Nad
Dnieprem zresztà równie˝ nie szcz´dzono
stronie polskiej krytyki. W ukraiƒskim dyskur-
sie prasowym nie zabrak∏o tak˝e surowej sa-
mooceny, b´dàcej doskona∏à ilustracjà ukraiƒ-
skiej autopercepcji spo∏ecznej jako „gorszych
z definicji” w nast´pstwie postradzieckiego
dziedzictwa. Relacjonujàc wizyt´, którà w∏a-
dze UEFA wraz z grupà akredytowanych
dziennikarzy z∏o˝y∏y oÊmiu miastom gospo-
darzom w ramach imprezy One year to go,
piszàcy dla ukraiƒskiego tygodnika opinii
„Dzerka∏o Ty˝nia” Andriej Kapustin nie
szcz´dzi przesadnych i nieuzasadnionych po-
chlebstw dotyczàcych stanu polskich miast,
gotowych jakoby spe∏niç obowiàzki gospoda-
rzy turnieju na najwy˝szym poziomie. Pisze
o znakomicie dzia∏ajàcej komunikacji miej-
skiej i czystoÊci, co dla polskiego obserwatora
stanu inwestycji majàcych byç rzekomo goto-
wych na Euro brzmi doÊç naiwnie2. Odma-
wiajàc jednoczeÊnie takiej szansy miastom
ukraiƒskim, Kapustin buduje niewàtpliwie
mi∏e polskiemu czytelnikowi stanowisko,
które jednak jest schematycznym przyk∏adem
uproszczenia rzeczywistoÊci i w ostatecznym
rozrachunku nie sprzyja polsko-ukraiƒskiemu

49Fucking Euro!

+

Organizacja przyznanych 
Polsce i Ukrainie pi∏karskich
Mistrzostw Europy budzi 
skrajne emocje: od ogromnej
radoÊci zagorza∏ych fanów 
pi∏ki no˝nej i nadziei na zyski
w Êrodowisku wielkiego biznesu 
do ekstremalnych protestów
dzia∏aczek ukraiƒskiego ruchu
Femen. I jeÊli futbol 
równa si´ wielkim emocjom, 
to w przypadku Euro 2012
nerwowa atmosfera rozpocz´∏a
si´ na d∏ugo przed sygna∏em
startowego gwizdka. 

1 Jóêwiak I., Europa Wschodnia, Ukraina, 
Orientalno-okcydentalne przeciàganie liny,
„Recykling Idei” 10/2008, s. 118.

2 F. Rfgecnby, Tdhj-2012% j,hfvysq jvcxtv njitk,
$Pthrfkj ytltkb$ No 22, 17 b/yz 2011,
http://zn.ua/ECONOMICS/evro-2012_obratnyy_
otschet_poshel-82941.html (20.02.2012). 



dialogowi. Prasowo-internetowa przepychan-
ka i symplifikacja opinii sprawiajà, ˝e na kilka
miesi´cy przed startem d∏ugo oczekiwanej im-
prezy nie sposób pozbyç si´ wra˝enia, i˝ Pol-
ska i Ukraina wspó∏pracujà przy jej organizacji
jedynie nominalnie, a w istocie ka˝de paƒstwo
z osobna pilnuje swojej puli zysków. Po kilku-
letnich przygotowaniach nie powsta∏a jakakol-
wiek platforma dla rozwoju skutecznej i trwa-
∏ej polsko-ukraiƒskiej wspó∏pracy regionalnej.
W cyklu imprez promujàcych poszczególne
miasta gospodarzy zabrak∏o wspólnego mia-
nownika, który móg∏by pos∏u˝yç za punkt od-
niesienia w przysz∏oÊci. W trakcie pomaraƒ-
czowej rewolucji (2004/2005) polscy intelek-
tualiÊci i studenci mocno akcentowali swojà
obecnoÊç na Majdanie Niezale˝noÊci, sporo
napisano o „spontanicznym polsko-ukraiƒskim
zbrataniu narodów”, tematyka ukraiƒska bi∏a
rekordy popularnoÊci w polskiej publicystyce.
Niezale˝nie od skutków prze∏omu polityczne-
go z koƒca 2004 roku wygenerowany wówczas
potencja∏ porozumienia przy okazji takiej im-
prezy jak Euro móg∏ zostaç przekuty na realnà
wspó∏prac´ pomi´dzy miastami partnerskimi,
klubami oraz uczelniami sportowymi, czy
wreszcie organizacjami pozarzàdowymi w Pol-
sce i na Ukrainie. Tymczasem wiele wskazuje
na to, ˝e po 1 lipca 2012 roku w stosunkach
polsko-ukraiƒskich nic si´ nie zmieni. S∏owem:
„Chotieli kak ∏uczsze, a po∏uczi∏os’ kak
wsiegda…”.

˚ycie „pod presjà Euro” unaoczni∏o jednak
szereg problemów, spoÊród których brak zdol-
noÊci do wyjÊcia poza stereotypowy schemat
postrzegania polsko-ukraiƒskich relacji bilate-
ralnych, po obu stronach granicy, wcale nie
wysuwa si´ na pierwszy plan. Ten bowiem
bezsprzecznie nale˝y do zjawiska komercjali-
zacji sportu i ostatecznego zerwania futbolu
z jego wielowiekowà tradycjà egalitaryzmu.
JeÊli pi∏ka no˝na narodzi∏a si´ jako rozrywka

klasy robotniczej, której zasady i ekwipunek
mia∏y gwarantowaç mo˝liwoÊç uprawiania jej
w ka˝dym Êrodowisku, to obecnie nast´puje
transformacja tej dyscypliny sportu w form´
relaksu przeznaczonà dla nowej klasy Êred-
niej:
„stàd wysokie, dla wielu zwyk∏ych zjadaczy
chleba zaporowe ceny biletów oraz nietypowe
kampanie reklamowe skierowane do ludzi,
którzy futbolem raczej si´ dotàd nie intereso-
wali. Stadion ma si´ zamieniç w multipleks,
a kibiców zastàpià zamo˝ni klienci, którzy sà
atrakcyjnym «targetem» dla reklamodawców
i mogà wydaç wi´cej pieni´dzy podczas meczu
(na konsumpcj´ i oryginalne – czyli drogie –
gad˝ety) ni˝ ch∏opcy z blokowisk. Likwiduje
si´ ulgowe bilety dla m∏odzie˝y, oferujàc za to
wejÊciówki dla ca∏ych rodzin. Wiadomo, ˝e
dzieci skuteczniej sk∏onià swoich rodziców do
wydania kasy na stadionie. [...] kibice nie po-
winni i nie mogà mieç wp∏ywu na bie˝àcà po-
lityk´ klubu. To prawo jest zarezerwowane dla
w∏aÊciciela. Kibic ma byç jedynie klientem,
który kupuje us∏ug´”3.

Odbywa si´ zatem coÊ w rodzaju izolacji „pro-
stego” kibica, czego najbardziej aktualnym
dowodem jest procent biletów na mecze w ra-
mach rozgrywek Euro przeznaczonych do
wolnej sprzeda˝y4. Powa˝ne konsekwencje
pociàga za sobà przejmowanie lokalnych klu-
bów sportowych przez biznesmenów przy jed-
noczesnym braku wsparcia ze strony sektora
publicznego. Ograniczenie wp∏ywu Êrodowi-
ska lokalnego na kszta∏t i polityk´ miejscowe-
go zespo∏u pi∏karskiego oraz powiàzana z tym
zmiana symboliki w konsekwencji doprowa-
dzajà do rozluênienia wi´zi pomi´dzy dru˝ynà
a otoczeniem, z którego ta si´ wywodzi. Po-
nadto przekszta∏cenie operacji kupna biletu
w sprzeda˝ wiàzanà, która wymaga wcze-
Êniejszej rejestracji internetowej i nabycia
elektronicznego gad˝etu w postaci karty klubu
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kibica, sprawia, ˝e spontaniczna decyzja
o wyjÊciu na mecz przechodzi do historii,
a zakup biletu staje si´ kolejnà czynnoÊcià,
która wymaga aktywnoÊci w Internecie5.
Wreszcie kodowanie programów telewizyj-
nych z transmisjami wydarzeƒ sportowych
i represyjne zakazy stadionowe w ramach wal-
ki z chuligaƒstwem stawiajà mi∏oÊników pi∏ki
no˝nej przed koniecznoÊcià przemiany w kon-
sumentów, ci zaÊ, którzy stawiajà opór tego
typu konwersji, zostajà, kolokwialnie rzecz
ujmujàc, wy∏àczeni z gry. Rywalizacja pomi´-
dzy zantagonizowanymi kibicami ró˝nych
klubów zanika w cieniu nowego, wspólnego
wroga, jakim sà wszechw∏adne korporacje.

Oczywiste, ˝e najpopularniejsza na Êwiecie
dyscyplina sportu – pi∏ka no˝na – nie sta∏a
si´ cz´Êcià Êwiatowego biznesu z dnia na
dzieƒ. Euro 2012 odegra∏o natomiast rol´ so-
czewki, przez którà niejako z perspektywy
w∏asnego podwórka mo˝na by∏o zobaczyç

siatk´ globalnych zale˝noÊci i kszta∏towanie
si´ nowej struktury spo∏ecznej. Jak podkreÊla
franucuski historyk Alain Touraine: 
„W chwili obecnej obserwujemy swoiste przej-
Êcie od spo∏eczeƒstwa wertykalnego, które
przyj´∏o nazywaç si´ klasowym, do spo∏eczeƒ-
stwa typu horyzontalnego, gdzie znaczenie ma
nie to, czy ludzie znajdujà si´ na górze czy dole
drabiny spo∏ecznej, ale to, czy sà w centrum,
czy te˝ na peryferiach”6.

Dla Ukrainy – m∏odego paƒstwa zawieszonego
pomi´dzy dwoma rzeczywistoÊciami geopoli-
tycznymi: powi´kszajàcà si´ Unià Europejskà
i NATO oraz doÊç niepewnà i chwiejnà reinte-
gracjà by∏ych republik radzieckich w cieniu
Rosji – ma to szczególne znaczenie. Zaintere-
sowanie Brukseli Ukrainà jest deklaratywne
i koniunkturalne, ciàgle pozostaje ona w tzw.
nienegocjowalnej strefie wp∏ywów rosyjskich
i niewiele wskazuje, aby mog∏o si´ to zmieniç.
By∏oby jednak doprawdy wielkà ironià losu,
gdyby organizacja Euro 2012 przyczyni∏a si´
do dyskredytacji idei integracji europejskiej na
Ukrainie. W Polsce rozczarowanie organizacjà
turnieju tej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, którà Touraine
zalicza do outsiderów, jest odczuwane bardzo
wyraênie. Dzieje si´ tak chocia˝by ze wzgl´-
du na to, ˝e miejsca pracy powsta∏e w zwiàz-
ku z organizacjà mistrzostw zosta∏y zaw∏asz-
czone przez elity polityczno-gospodarcze,
„reszcie” zaÊ proponuje si´ wolontariat w s∏u˝-
bie informacyjnej i opiece nad zagranicznymi
turystami. Bilans zysków i strat wynikajà-
cych z zaszczytu pe∏nienia funkcji gospoda-
rza mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej dla prze-
ci´tnego Ukraiƒca mo˝e byç jeszcze bardziej
niekorzystny. Ju˝ teraz Êwiadczà o tym kon-
trowersyjne happeningi dzia∏aczek kobiecego
ruchu Femen, które wykorzysta∏y zaintereso-
wanie Êwiatowej opinii publicznej sprawà Euro
do wyeksponowania problemu prostytucji
w swoim kraju. 
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3 Syska M., Przeciwko nowoczesnemu futbolowi,
„Krytyka Polityczna” 23/2010, s. 176.

4 Z ogólnej puli biletów do wolnej sprzeda˝y,
odbywajàcej si´ na zasadzie losowania, przeznaczono
zaledwie 41%. W Polsce fal´ oburzenia wywo∏a∏a
równie˝ informacja opublikowana na ∏amach „Super
Expressu” o rozdysponowaniu przez Minister Sportu 
i Turystyki Joann´ Much´ dwóch tysi´cy biletów
pomi´dzy pracowników administracji paƒstwowej
wysokiego szczebla oraz szefów najwi´kszych partii
politycznych. Joanna Mucha ROZDA¸A politykom
2000 biletów na Euro 2012, „Super Express”,
4.01.2012. Zob. oficjalny komentarz MSiT w sprawie
ww. publikacji: http://msport.gov.pl/aktualnosci/p237/4. 

5 Wyobra˝enie o tym, jak trudne i zniech´cajàce jest
kupno biletu na mecz pi∏ki no˝nej, daje laikowi 
w dziedzinie sportu list czytelnika opublikowany 
w „Gazecie Wyborczej”. Zob. Parol S., Chcesz iÊç na
mecz? Idê do kina, „Gazeta Wyborcza”, 7.02.2012.

6 Touraine A., Face à l’exclusion, „Esprit” 141/1991, za:
F,hf[fvcjy G., Cjwbfkmyfz ˝rck/pbz b ,tlyjcnm,
„J,otcndtbbst yferb b cjdhtvtyyjcnm” 2#2011, s. 160,
http://ecsocman.hse.ru/data/247/864/1217/015aBRAH
AMSON.pdf, (28.02.2012). 
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Metoda polegajàca na wykorzystaniu imprezy
masowej do wyra˝enia protestu, którà stosujà
aktywistki Femenu, nie jest ˝adnym novum.
Niekonwencjonalna jest natomiast forma de-
monstracji, polegajàca na kilkunastominuto-
wych, zró˝nicowanych tematycznie happenin-
gach ulicznych, których sta∏ym elementem
pozostaje marsz pó∏nagich kobiet.

Protesty Femenu dotykajà bardzo szerokiego
spektrum problemów wspó∏czesnego Êwiata,
nierzadko b´dàcych patologiami trapiàcymi
w takim samym stopniu kobiety, jak i m´˝-
czyzn. Przy czym tak du˝a ró˝norodnoÊç proble-
mów uniemo˝liwia, przynajmniej na razie, zna-
lezienie wspólnego, ∏àczàcego je mianownika,
który pozwoli∏by precyzyjnie scharakteryzo-
waç dzia∏alnoÊç ruchu. G∏ównym lejtmotywem
wystàpieƒ Femenu jest walka z seksbiznesem
i prostytucjà na Ukrainie, ale aktywistki prote-
stujà równie˝ w imi´ wolnoÊci politycznej.
Kilkakrotnie wyra˝a∏y swój sprzeciw wobec
braku przejrzystoÊci w ˝yciu politycznym
ukraiƒskiego paƒstwa i ograniczaniu wolnoÊci
s∏owa. W Rosji, przed Êwiàtynià Chrystusa
Zbawiciela, protestowa∏y przeciwko antyde-
mokratycznym dzia∏aniom premiera Putina.
„Âwi´towa∏y” ustàpienie z funkcji szefa w∏o-
skiego rzàdu Silvio Berlusconiego. Najwi´k-
szym echem odbi∏a si´ ich akcja solidarno-
Êciowa z bia∏oruskà opozycjà przeciwko
dyktaturze Aleksandra ¸ukaszenki, przed
g∏ównà siedzibà KGB w Miƒsku, po której
femenki zosta∏y uprowadzone, ogolone i bru-
talnie pobite. W swoich happeningach akty-
wistki Femenu poruszajà szereg problemów
spo∏ecznych trapiàcych ukraiƒskie paƒstwo,
mi´dzy innymi kwesti´ molestowania seksu-
alnego studentek przez kadr´ akademickà
oraz warunków ˝ycia ukraiƒskich studentów7.
Mówià g∏oÊno o braku reakcji s∏u˝b porzàdko-
wych na Ukrainie wobec przemocy domowej.
Ponadto dzia∏aczki Femenu by∏y obecne w Da-

vos w czasie obrad Âwiatowego Forum Eko-
nomicznego, gdzie w tradycyjnym nagim
proteÊcie stara∏y si´ zwróciç uwag´ szefów
wielkich korporacji na problem Êwiatowego
ubóstwa. Solidaryzowa∏y si´ równie˝ z ofiara-
mi trz´sienia ziemi w Japonii. Wspierajà pol-
skà kampani´ spo∏ecznà Nie czytasz? Nie id´
z Tobà do ∏ó˝ka promujàcà czytelnictwo. 

Pe∏na lista tematów, których dotyczà uliczne
manifestacje, jest znacznie szersza, ale najwi´-
cej uwagi Femen poÊwi´ca problemowi prosty-
tucji na Ukrainie. Dzia∏aczki ruchu jako pierw-
sze poruszy∏y t´ kwesti´ na tak szerokà skal´.
W ramach programu Ukraina to nie burdel
aktywistki domagajà si´ zmian w ustawodaw-
stwie, które wprowadza∏yby kary dla klientów
korzystajàcych z us∏ug prostytutek na Ukrainie,
a nie dla nich samych. Cz∏onkinie Femenu
w du˝ej mierze doprowadzi∏y do spopulary-
zowania statystyk, wed∏ug których w samym
Kijowie pracuje oko∏o 12 tysi´cy prostytutek,
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7 Na stronie internetowej www.krytyka.org ukaza∏ si´
artyku∏ Doroty Nowok Walka o kobiece cia∏o – kilka
refleksji na temat grupy Femen, w którym autorka
pisze: „akcja przeciwko wy∏àczaniu goràcej wody 
w lecie w Kijowie wydaje si´ tak absurdalna, ˝e a˝
trudno nie zarzuciç Femen, ˝e chodzi im tylko 
o rozg∏os, a to w jakiej kwestii pokazujà piersi – to ju˝
sprawa drugorz´dna”. W ten sposób Nowok nawiàzuje
do pierwszej akcji Femenu zatytu∏owanej Nie ma
wody w kranie – myj si´ na Majdanie, w trakcie której
pó∏nagie dziewczyny wesz∏y do fontanny znajdujàcej
si´ na g∏ównym placu stolicy Ukrainy, by w ten sposób
zaprotestowaç przeciwko wy∏àczaniu ciep∏ej wody 
w akademikach w okresie letnim. Stan akademików na
Ukrainie w znacznym stopniu odbiega od warunków
godziwego ˝ycia, powszechne sà: wy∏àczanie pràdu,
zagrzybione Êciany, brak oÊwietlenia, nieszczelne
okna, karaluchy, brak ciep∏ej wody. W tym kontekÊcie
artyku∏ Nowok, w wielu miejscach celny, zdaje si´
zdradzaç brak znajomoÊci realiów ˝ycia na Ukrainie 
u autorki, a jej krytyka tego happeningu staje si´
cyniczna. Zob.
http://krytyka.org/index.php/felietony/74-opinie/345-
walka-o-kobiece-ciao—kilka-refleksji-na-temat-grupy-
femen (25.02.2012).



w skali kraju jest ich prawie çwierç miliona.
NaÊwietli∏y problem prostytucji wÊród studen-
tek, które trudnoÊci z pokryciem kosztów
utrzymania w stolicy popychajà w stron´ nie-
rzàdu8. Walczà z lokalnym uk∏adem pomi´dzy
w∏aÊcicielami dzia∏ajàcych pod przykrywkà
dyskotek lub salonów masa˝u nieoficjalnych
domów publicznych (sà to niejednokrotnie po-
litycy wysokiego szczebla bàdê wp∏ywowi
biznesmeni) a milicjà. Starajà si´ dementowaç
popularne wÊród zagranicznych turystów prze-
konanie, jakoby prostytucja na Ukrainie zosta-
∏a zalegalizowana, oraz przeciwdzia∏aç niefor-
malnemu jej promowaniu. Chodzi o reklamy
klubów erotycznych, masowo drukowane na
rozdawanych bezp∏atnie mapach Kijowa. Pro-
blem tzw. seksturystyki jest szczególnie nag∏a-
Êniany w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ turniejem
pi∏karskim. W tym celu aktywistki zorganizo-
wa∏y wiele akcji w kilku miastach Ukrainy pod
has∏em Euro 2012 bez prostytucji. Wystàpi∏y
równie˝ w Polsce w trakcie konferencji praso-
wej Euro 2012: Korupcja i prostytucja, zorgani-
zowanej w Centrum Kultury Nowy Wspania∏y
Âwiat w Warszawie. W paêdzierniku 2011 ro-
ku trzy dzia∏aczki wdar∏y si´ topless na p∏yt´
stadionu olimpijskiego w Kijowie na kilka mi-
nut przed ceremonià otwarcia, niosàc transpa-
renty z has∏em „Fucking Euro”. Organizacja
Femen zwróci∏a si´ tak˝e z pisemnà proÊbà do
przewodniczàcego UEFA Michela Platiniego
o wsparcie dzia∏aƒ na rzecz walki z prostytu-
cjà. Jak dotàd proÊba ta pozosta∏a bez odpo-
wiedzi. Dzia∏aczki ju˝ jesienià ubieg∏ego roku
„zapowiedzia∏y, ˝e na Euro 2012 przygotowu-
jà dla szefów UEFA wiele «niespodzianek»
[...] B´dziemy «witaç» kibiców na wszystkich
lotniskach i dworcach”9.

Bioràc pod uwag´ szeroki wachlarz proble-
mów, których dotyczà akcje Femenu, oraz
wzmo˝enie aktywnoÊci w kontekÊcie zbli˝ajà-
cego si´ Euro, dziwi fakt, ˝e aktywistki nie zde-

cydowa∏y si´ wesprzeç swoimi demonstracjami
protestów spo∏ecznych zwiàzanych z procede-
rem eliminacji bezdomnych zwierzàt na Ukrainie.
W ramach przygotowaƒ do turnieju ukraiƒskie
w∏adze lokalne prowadzi∏y akcj´ oczyszczania
ulic we wszystkich wi´kszych miastach, pole-
gajàcà na eksterminacji bezpaƒskich psów i ko-
tów, a tak˝e dzikich zwierzàt, takich jak wilki
czy lisy. W masowych ∏apankach „przypadko-
wo” gin´∏y równie˝ zwierz´ta pozostajàce pod
opiekà w∏aÊcicieli, które si´ zagubi∏y. Pe∏ne
i wiarygodne statystyki na ten temat nie sà do-
st´pne, ale szacuje si´, ˝e od poczàtku 2011
roku na Ukrainie zamordowano oko∏o 9 ty-
si´cy zwierzàt, i sà to najprawdopodobniej za-
ni˝one dane10. NieobecnoÊç dzia∏aczek Feme-
nu w protestach inicjowanych przez ukraiƒ-
skie organizacje ekologiczne tym bardziej za-
skakuje, ˝e aktywistki majà na swoim koncie
happening w kijowskim zoo, którego celem
by∏o zwrócenie uwagi na warunki, w jakich
przetrzymywane sà tamtejsze zwierz´ta. Byç
mo˝e to intuicyjne oczekiwanie, ˝e dzia∏aczki
Femenu „powinny by∏y” wesprzeç akcj´ ekolo-
gów, jest wyrazem pewnego przyzwyczajenia
do sytuowania ruchów feministycznych
w gronie rozpoznanych ju˝ pràdów kontrkul-
turowych11. Tymczasem dotychczasowy cha-
rakter wystàpieƒ Femenu sugeruje, ̋ e mamy do
czynienia z zupe∏nie nowà formà aktywnoÊci
spo∏ecznej, która niekonwencjonalnymi meto-
dami i bardzo szeroko, ale jednak wybiórczo
kontestuje obecny porzàdek. Kobiecy ruch Fe-
men z ca∏ym charakteryzujàcym go chaosem
i utopijnymi has∏ami nawo∏ujàcymi do organi-
zowania kobiecej rewolucji na Êwiecie tworzy
dziÊ jakàÊ form´ awangardy feminizmu. Od-
biór tego zjawiska w spo∏eczeƒstwie ukraiƒ-
skim jest wyjàtkowo szokujàcy, gdy˝:
„Feminizm w ukraiƒskich realiach odbierany
jest troch´ podobnie do ukraiƒskoj´zycznego
produktu kulturowego. Z jednej strony to niby
modne i post´powe, ale z drugiej trudno pozbyç
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si´ «prowincjonalno-wiejskich» skojarzeƒ, narzu-
conych obu dyskursom w radzieckich czasach”12.

W kilku publicznych wystàpieniach dzia∏aczki
Femenu deklarowa∏y swoje ambicje politycz-
ne. Ich realizacja b´dzie jednak wymaga∏a for-
malizacji ruchu: staraƒ o oficjalnà rejestracj´
organizacji, budowy programu, okreÊlenia ce-
lów dzia∏alnoÊci itd. Zwo∏anie akcji ad hoc pod
wp∏ywem bie˝àcych wydarzeƒ nie b´dzie ju˝
takie proste. Formalizacja ruchu wiàza∏aby si´
z koniecznoÊcià przejÊcia do tradycyjnych me-
tod protestu, a nie wydaje si´, aby ukraiƒskim
aktywistkom mog∏o to odpowiadaç.

W czasie rozgrywek Euro Ukraina po raz pierw-
szy od momentu, gdy zaistnia∏a jako niepodleg∏e
paƒstwo na arenie mi´dzynarodowej, znajdzie
si´ w samym centrum zainteresowania Êwiato-
wych mediów. Przyjedzie tam wielu polityków,
biznesmenów, artystów, dziennikarzy i wreszcie
fanów pi∏ki no˝nej, a przynajmniej tych szcz´-
Êliwców, którym uda∏o si´ zdobyç bilet. Obec-
noÊç setek tysi´cy ludzi b´dzie doskona∏ym me-
dium przekazu i nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ukraiƒ-
skie aktywistki podejmà próby, aby efektywnie
je wykorzystaç dla eksportu swoich przekonaƒ.
Liczni krytycy Femenu poza tym, ˝e sà oburze-
ni epatowaniem nagoÊcià, zarzucajà aktywist-
kom brak spójnoÊci pomi´dzy poruszanymi
przez nie kwestiami oraz nieadekwatnoÊç formy
protestu wzgl´dem jego treÊci. Wiele kontrower-
sji rodzi te˝ asortyment sklepu internetowego, za
poÊrednictwem którego aktywistki Femenu
sprzedajà po horrendalnych cenach ró˝ne gad˝e-
ty firmowane logo ruchu. WÊród najbardziej po-
pularnych znalaz∏y si´ odciski piersi aktywistek
pomalowanych w ukraiƒskie barwy narodowe.
Dochody z tej dzia∏alnoÊci, jak twierdzà cz∏onki-
nie Femenu, stanowià fundament bud˝etu orga-
nizacji, który uzupe∏niajà datki sympatyków,
g∏ównie z ukraiƒskiej diaspory w Kanadzie13.
Internet przepe∏niony jest tak˝e ironicznymi

komentarzami: tam, gdzie zabrak∏o czasu albo
potencja∏u intelektualnego do rzetelnej krytyki,
dzia∏aczki Femenu traktowane sà, ni mniej, ni
wi´cej, jak wariatki. Ale chyba nikt nie ma wàt-
pliwoÊci, ˝e te pó∏nagie kobiety krzyczà o spra-
wach wa˝nych i ˝e ten krzyk jest jakimÊ sygna-
∏em wskazujàcym na to, jak wiele elementów
Êwiata, który znamy, zosta∏o wybitych na aut. 
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