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просторів. Поглиблення процесу регіоналізації світу та створення транснаціональних і наддержавних геополітичних
просторів в останні десятиліття є більш
ніж очевидним. У рамках цих просторів
діє принцип більшої вигоди для внутрішніх комунікацій у межах їх кордонів,
який є основною характеристикою, що
виокремлює і специфікує ці простори
та їх межі. Це також діє і в протилежному напрямку, всередині держав, і стосується регіонів і локацій, які складають
елементи їх внутрішньої просторової
структури.
Зростання глобальних всесвітніх
зв’язків і розвиток комунікаційних засобів привели до відкриття замкнутих
просторів і зниження значення геополітичних факторів. Однак, в кінцевому
підсумку, не слід забувати, що нинішній
політичний світ є результатом генезису,
при якому саме географічні чинники,
в первинному розумінні, зіграли одну
з вирішальних ролей. Тому без вивчення
цих чинників є неможливим сьогодні ні
розуміння поточного стану міжнародних
відносин і світової політики, ані прочитання політичної карти сучасного світу.
Кордон є просторовим вираженням влади. Є два основних джерела
існування державних кордонів: географія та ідентичність. Кордони існують
об’єктивно в фізичній реальності і є нею
обумовлені, але, в той же час, існують
і суб’єктивно в свідомості людей, є частиною їх ідентичності. Ідентичність як
і влада не може існувати без кордонів.
Індивідуальна ідентичність повинна бути
визначена межею між «я» і «не-я», колективна або групова ідентичність повинна
бути визначена кордонами між «ми»
і «вони». Ідентичність є результатом дії
цілого ряду факторів, у тому числі природних факторів, але, зрештою, її не можна зредукувати суто до їхнього впливу. «
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плином часу людська спільнота
з об’єкта детермінації стає активним суб’єктом, що визначає
простір. Історична сформованість
внутрішньо пов’язаних співтовариств,
які переростають у національні/регіональні спільноти, розбудовуючи власну державність, не повинна бути і не
є наслідком дії природних факторів
або природної географічної структури
простору, в якому протікав процес.
Прикладами є історія і розвиток Західної та Центральної Європи, де було
сформовано багато національних спільнот. Їх історична взаємодія була значно
багатшою та інтенсивнішою у порівнянні, наприклад, з одноманітністю великих
державних утворень в Азії. Розвиток
та інтенсивна взаємодія організованих
спільнот в Європі перевищили своєю
вагомістю значення впливу природних
факторів, котрі обумовлюють розвиток
комунікації. Процес формування європейських держав як організованих
спільнот, що триває вже багато століть
після падіння Римської імперії, був зумовлений економічним розвитком, політичними процесами, формуванням
особливих культур, релігійних і національних ідентичностей у процесі їх

взаємодії. У Європі спочатку релігійна,
а пізніше й національна ідентичність
стала рівнозначним фактором, що визначає природній простір для розвитку
організованості спільнот.
Тому державні кордони в Європі не
завжди мають природний характер, що
відповідає природнім межам. Все-таки,
ми можемо говорити про природні
геополітичні кордони до тієї міри, до
якої вони стали природною частиною
геополітичної структури Європи як організованого простору. Так ми можемо
говорити про них до тих пір, поки свідомість державної ідентичності чи інші
суспільні продукти розвитку не розпочали виконувати ту ж функцію розмежування чи визначення меж простору,
в рамках якого внутрішня комунікація
членів спільноти та елементів її соціальної структури є більш вигідною
і більш ефективною, ніж зовні. Ідентичність, поєднуючи індивідів у політичні спільноти, почала виконувати ті
ж функції, що й гори та річки в минулому. Це означає, що не тільки географічні детермінанти є факторами, які
визначають прояв екстенсивного виміру влади, предметом геополітичного
аналізу є і повинні бути всі фактори, що
обумовлюють просторове вираження
влади всередині спільноти і зовні.
З іншого боку, не можна ставити під
сумнів той факт, що Європа, незважаючи на свою «різноманітність спільнот»,
становить цілісну одиницю, визначену
спільними рисами, які її виокремлюють як спільноту в ширшому розумінні,
у порівнянні з іншими регіонами світу.
Визначення природних геополітичних
регіонів та їх кордонів залежить також
від підходу та шкали порівнюваних
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ловацький консул в Ужгороді
в дружній бесіді сказала мені:
«Ми хочемо, щоб наша допомога
Україні була дружньою допомогою, без
будь-яких прихованих намірів. Хочемо,
щоб наші сусіди жили краще, бо розуміємо, коли в них все буде добре, то добре буде й у нас». У цьому році я провела на Закарпатті більше двох тижнів.
Я шукала ідеї щодо можливостей покращення роботи на кордоні та транскордонного співробітництва обох
країн. Виявилося, що хоча співпраця
й перебуває на правильному шляху,
все ж таки, є ще місце для вдосконалення. Хоча обласний центр і розташований на відстані 100 км на схід
від міста Кошице, однак іноді виникає
відчуття, що тих кілометрів є набагато
більше.
На рівні простих людей є очевидною наступна обставина. Отримання
візи для українців – це процес тривалістю від кількох тижнів до декількох
місяців. Плата за отримання візи, як
правило, складає біля 30-40 євро, при
цьому, українці в процесі отримання
віз в основному покладаються на «посередників». Ті добре орієнтуються
в складній системі запитів і підтверджень, мають контакти з іншого боку
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кордону, знають як отримати необхідне запрошення, а також добре обізнані з системою роботи та працівниками
в консульствах. Шанси на отримання
візи через таких «підприємців» є вищими. Звичайно ж, за додаткову плату.
При цьому, тривалість часу, на який
видається віза, як правило, непередбачувана. Велику роль відіграють
суб’єктивні фактори працівників консульства. Наприклад, голова українського прикордонного села пригадала
мені випадок, коли двоє дітей з того
ж самого класу отримали візи на різні
терміни тільки тому, що одну заяву подавали в понеділок, а іншу – у вівторок.
Тож людина, котра повинна витратити на виготовлення візи більше половини середньомісячної заробітної
плати, зрештою, може відправитися до
Словаччини. Проте на кордоні її чекає
прискіпливий огляд: прикордонники
та митники з таким завзяттям перевіряють підтвердження, яке вже попередньо подавалося до консульства,
кількість ввізних цигарок та алкоголю,
мету поїздки, що «проста людина має
відчуття, що є ледве не мексиканським
контрабандистом», як відзначав один
з моїх інформаторів. Люди, котрі перетинають кордон на рейсових автобусах, після виходу з автобуса з усім багажем іноді можуть чекати на митний
огляд і півгодини, допоки з’являться
митники в приміщенні митного контролю. Кому б сподобалась така поїздка?
Загальний час очікування на кордоні, який для легкових автомобілів
може тривати й чотири години, часто
супроводжується позицією зверхності, яку іноді демонструють словацькі
митники та прикордонники. Професор Ужгородського університету, яка
часто їздить до СР по роботі, розпові-
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ла мені, як їй словацький прикордонник зі ступенем «Bc.» на карточці говорив, що Україна, насправді, не є незалежною державою з власною історією,
оскільки так йому «роз’яснював» його
племінник, студент-історик. Кардіохірург з Києва, котра відправилася до
Кошице під впливом прочитаної чудово ілюстрованої книги про Собор
Св. Єлизавети, чекала в автобусі майже дві години, а разом з нею і всі інші
пасажири, через те, що їдучи тільки на
два дні, не мала при собі «достатньої»
суми готівки. Незважаючи на аргументацію жінки про те, що вона їде тільки
на короткий період, прикордоннику
не було достатньо цього, і тому він затримав цілий автобус. На щастя, тільки
до тих пір, поки до роботи не приступила нова зміна, і вже інший колега
пропустив жінку без проблем.
При цьому, дуже шкода, що режим
кордону більшою мірою зосереджений на «контролі» за нелегальним,
контрабандним товаром, аніж на функціонуванні кордону і створенні приємної атмосфери. Східнословацький
регіон, будучи відносно маргінальним
і не маючи великих інвестицій, тільки
б привітав приплив туристів. Тут є що
подивитися: Кошице, Бардейов, Пряшів, Левоча, Земплінська ширава чи
Високі Татри – могли б легко забезпечити збільшення візитів українського
середнього класу, якщо б поїздка від
Ужгорода до Вишнього Нємецкого не
тривала чотири години. Водночас, це
допомогло б розширити зону малого
прикордонного руху. В даний час вона
діє тільки в межах 50 км від державного кордону, тому єдиним регіональним центром, який там розташований
є Михайловці. При цьому, наприклад
в Угорщині, зона визначається не на
основі відстані від кордону, а за наявністю великих торгових і туристичних
центрів.
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сенс, або ж українські активісти, які,
незважаючи на законодавчі проблеми,
приєднуються до європейських і норвезьких проектів. Швидкий розвиток
громадянського суспільства після
Майдану наражається, однак, на слабку активність з боку партнерів у Східній Словаччині, а також на відмінності
законодавчих рамок обох країн.
Словаччина і Україна, не дивлячись
на відмінності в історії останніх сімдесяти років, в культурному та в соціальному плані є дуже схожими країнами,
хоча радянське минуле України та
грабежі олігархів залишили свій слід.
При цьому щодо Закарпаття і Східної
Словаччини це стосується подвійно,
оскільки після Другої світової війни
кордонами були розділені часто цілі
села та сім’ї. Крім того, вступ Словаччини до ЄС в значній мірі сприяв посиленню уявної ізольованості, через яку
місцеві словаки відчувають себе економічно і особисто більш віддаленими
від українських сусідів. Тому найбільше
взаємовідносинам допомогло б, якби
словацькі органи замість строгого
контролю кордонів чи візових заяв намагалися йти на зустріч нашим східним
сусідам. Українські заявники на візи –
це не тільки потенційні чорнороби на
будівництві, а пасажири на словацько-українському кордоні – не тільки
контрабандисти, але й фахівці, вчені, лікарі та підприємці, які можуть принести
користь обом країнам. Для того, щоб
змінився цей підхід, вочевидь, потрібно
в Словаччину на регулярній основі доносити інформацію про те, якою Україна є насправді, а не тільки стереотипи
про війну та корупцію, якими її образ
часто змальовують медіа в СР. «
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ся. При написанні спільних проектів,
а також у розвитку будь-якої співпраці
словацькі інституції обмежені тим, що
мають в наявності лише невелике коло
співробітників з певним досвідом,
і зміцнення словацько-українських
відносин не є для них пріоритетним.
Зворотна проблема полягає в тому,
що до торгівлі з Україною здебільшого
вдаються люди, які є «менш серйозними», і тому розглядають Україну як певну територію із незрозумілими правилами, часто не дотримуються угод і законів. При цьому торгівля між двома
країнами залишається, переважно, на
рівні ресурсів, а узгоджена концепція її
розвитку практично відсутня.
Найкращим прикладом співпраці
в цьому контексті є люди, які виявляють ініціативу знизу, і незважаючи на
відсутність фінансування чи законодавчої бази, намагаються встановити
партнерські відносини. Будь-то голова невеликого українського села, який
буквально «жертвує» робочим часом
одного службовця, щоб той присвятив
себе збору документів для оформлення віз жителям села, котрі з власної ініціативи, мабуть, ніколи б собі їх не зробили. З сільського бюджету та спонсорських пожертвувань потім організовує
автобуси для пенсіонерів, студентів,
спортсменів, всіх тих, хто хоче відвідати партнерські села в Словаччині. Або
молоді учительки, які у свій вільний
час долучаються до часто неоплачуваних проектів, щоб ужгородські школи
та їх учні змогли знайти собі партнерів у Словаччині. Так само словацький
консул Янка Буріанова, котра своєю
активністю і відкритістю переконує всі
зацікавлені сторони, що співпраця має
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На словацькій стороні недалеко від
кордону місцеві жителі також небагато
знають про Україну. Багато приїздили
туди на покупки давно або й жодного
разу не були, попри те, що Ужгород – це
дуже приємне місто і для словаків доступне за цінами. Яскравим винятком
на кордоні був автобус з пенсіонерами
з села поблизу Нових Замків. Екскурсію
на ужгородський ринок та огляд міста
організувала тамтешній працівник
культури. За її словами, автобус відразу ж заповнили, багатьом навіть не
вистачило місць. Обмін туристами між
Україною та Словаччиною, так само як
інші напрямки співпраці, залишається
швидше справою ентузіастів, аніж політикою системи. При цьому обмін між
прикордонними регіонами і в галузі
туризму міг би й надалі розвиватися,
як наприклад в Угорщині, якби подорожування було простішим, то більше
людей усвідомило б це.
Проблема «ментальності» в економічних і політичних відносинах, звичайно, проявляється також у погіршенні співпраці в інших сферах. Українські партнери іноді сприймаються
у Словаччині як ненадійні. Східнословацькі міста поблизу кордону, як правило, з невеликою кількістю жителів,
не хочуть заглиблюватися в непевне
партнерство та вважають за краще
використовувати гроші на щось інше.
Підприємці з України часто не можуть
знайти партнерів у Словацькій Республіці, а словацькі управлінські інстанції часто не надто схильні до поліпшення співпраці; наприклад, угода щодо
спільної сертифікації українських товарів, котрі імпортуються до СР, протягом
декількох місяців нікуди не просунула-

З кордону: Ондрей Мархевский, Анна Полачкова

«П

виникаючими проблемами подорожуючих. Наприклад, недостатня кількість
вказівників до туалетів на в’їзді в Шенгенську зону зумовлювала недоречне,
подеколи навіть комічне, снування подорожуючих туди-сюди, небажане відвідування туалетів, що призначені для
протилежної статі, а іноді ходіння по
тих місцях, де пасажирам знаходитись
не можна.

Ми не можемо позбутися відчуття, що деякі службовці під тиском
обов’язків і складності своєї роботи забувають: те, що вони виконують, до чого
вони зобов’язалися присягою – це не
тільки оплачувана робота, а служба як
специфічна людська діяльність. В собі
служба несе обсяг обов’язків, відповідальності, а також і честі, яку уніформа
втілює і назовні репрезентує. «

Приходьте подивитися

Семінар:
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овинен Вам сказати, що
митник дуже грубо поводився з моєю жінкою,»
– роздратовано говорить литовський
прикордонник у відставці. Люб’язний
і коректний сідий чоловік. Це зауваження, з сильно обуреним виразом
обличчя, кинув чоловік відразу ж після митного контролю, перед тим як
покинути пропускний пункт. Як знавець даного середовища, аж до цього
моменту, він досить схвально коментував роботу поліцейських і митників,
дуже добре розуміючи їх ситуацію.
З надзвичайно серйозними зауваженнями подорожуючих, які засвідчують неналежну діяльність службових
осіб, ми зустрічаємося, на жаль, досить
часто. Ми отримали також і дуже емоційні свідчення щодо їх упередженості
по відношенню до іноземців, в першу
чергу українців. Навіть нашим вухам
не вдалося уникти непристойних узагальнень, а місцями й принизливих
коментарів самих поліцейських і митників, які не вказували на фактичний
стан проблеми, а лишень пов’язували її
з наявністю подорожуючих. Досвід роботи і «нюх» на людей, безумовно, дуже
важливі, але ми не повинні забувати,
що ми маємо справу з людськими особистостями, які мають свою гідність.
Ми самі були свідками некоректного
поводження, яке в собі поєднує такий
досвід і втому від нелегкої служби.
Не раз вражала нас майже механічна
поведінка поліцейських і митників, що
супроводжувалася відсутністю елементарної пристойності та нагадувала
радше послідовність команд і наказів,
ніж людське спілкування: «Вийди! Що
чекаєш, посунься вперед...».
Звичайно, ми зіштовхнулися і з
менш серйозними, але однак, часто

ПАМ’ЯТЬ І БЕЗПЕКА КОРДОНІВ: ЩО І ЯК МИ ПОВИННІ
ПРИГАДУВАТИ НА ШЕНГЕНСЬКОМУ КОРДОНІ?
Ціллю семінару буде обговорення потенційних сфер майбутнього дослідження кордонів і досліджень на кордоні з акцентом на східному рубежі ЄС.
Ми розглянемо також залучення громадськості до спрощення та інтенсифікації транскордонної співпраці, поглиблення взаємних контактів і усунення
суперечностей. Долучайтеся до дискусії 8 грудня 2016 року на ФСЕН.

Проект реалізовують
Факультет соціальних та економічних наук УК
вул. Млинске луги 4, 82105 Братислава
тел.: +421220669803
https://fses.uniba.sk/

www.borderua.sk

Факультет соціальних та економічних наук Університету
Коменського був заснований у 2002 році. Його навчальна
програма складається з курсів у галузі соціальних наук,
психології, політології, європейських досліджень і міжнародних відносин, соціальної антропології, публічної

політики та економіки. ФСЕН також має великий досвід
у сфері наукових і прикладних досліджень. Факультет
тривало представлений серед провідних дослідних
і освітніх установ Словаччини у галузі соціальних наук
періоду 2009 – 2013 рр. (www.arra.sk). «
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