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РОЗУМОВІ ВИДИ СПОРТУ ТА ІГРИ НА ТЕРЕНАХ РУСІ-УКРАЇНИ В ПЕРІОД 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

MENTALSPORTSANDGAMESINRUS-UKRAINEDURINGTHEMIDDLEAGES 

У статті досліджено загальну історію настільних ігор, як розумово виду спорту на 

території Русі-України у період Середньовіччя. Визначено основні види ігор, їх 

проблематику поширення.  

Ключові слова: спорт, Русь, гра, шахи, тавлії, нарди, кості, млин 

The general history of board games as a mental sport in the territory of Rus-Ukraine in the 

Middle Ages is investigated in the article. The main types of games, their distribution problems are 

determined. 

Keywords: sport, Rus, game, chess, tavliya, backgammon, dice, mill 

Серед різноманіття видів спорту особливою увагою в історії людства користувалися й 

розумові. Саме їх походження належить до проблематики поширення настільних ігор та 

розваг.  

 Їх можна поділити на три категорії, відносно поділу, що лежить у легенді  іспанського 

короля АльфонсоXпро індійських мудреців, які стверджували, що найважливіше в таких 

іграх.1 Тобто:  

1. «Розум» - перемога залежить від стратегічних умінь гравців (шахи); 

2. «Везіння» -перемога залежить від щасливого випадку (кості); 

3. «Розум та везіння» - перемога залежить від стратегії та щасливого випадку (нарди). 

Саміігрибули автохтонного та іноземногопоходжень. Місцеві забавки були пов'язані з 

локальними культурними особливостями населення. Для знайомства із зарубіжними 

розвагами важливу роль сприяли торгові шляхи, що проходили через Русь, та заморська 

торгівля. 

Можна припустити, що найпершими на українських теренах були ігри пов’язані зі 

випробуванням своєї вдачі, і вони мали свій початок з ритуального спрямування. До 

прикладу візьмемо гру в кості. Початково, це не були звичні для нас кубики, а 

                                                             
1Alfonso X. BookofGames / Transl.by Sonja Musser Golladay; imag. court. of CharlesKnutson/ 

Alfonso X., 2005. 
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використовувались звичайні кістки, бажано ті, котрі мають грані. Такі предмети називаються 

астрагалами. Скоріше за все це могли бути дрібні кістки суглобів кінцівок парнокопитних 

тварин.2Сам результат ворожіння або ж фіналу гри залежав від візерунка на гранях фігури. 

 «Стратегічні» настільні ігри були дуже популярними серед населення. Цікавими 

видаються тавлії (іншаназва – хнефатафл), котрі мають скандинавське походження. Про 

самеїхіснування на руських теренах можна дізнатися зі збірки «Бджола» у руських 

редакціях, 3 давньоруських билинах київського циклу (про Добриню Микитича, Іллю 

Муромця тощо)4та з археологічнихд осліджень.5 

 Проблемою єпочаткові правила та варіативністьгри. Однак, на щастя, є значна 

частина реконструкторів, якідоклализусиль у дослідженні даної проблематики. Правила гри 

відображаються у тактиці, де один гравець грає на стороні короля, разом із монархом та його 

захисниками, а інший грає за нападників. Існують варіанти, де є вісім захисників і 

шістнадцять нападниківабо дванадцять захисників і двадцять чотири нападники. 

Гра проводиться на дошці з квадратами 9 × 9 або 11 × 11 і з початковою постановкою. 

Центральна площа, що називається престолом, і чотири квадрати в кутах обмежені і 

можуть бути зайняті лише королем. Королю дозволено знову входити на трон, і всі частини 

можуть пройти трон, коли він порожній. Чотири кутові квадрати вороже ставляться до всіх 

фігур, а це означає, що вони можуть замінити одну з двох фігур, що беруть участь у 

захопленні. Трон завжди ворожий нападникам і не може ними бути зайнятий. Однак престол 

ворожий і захисникам лише тоді, коли він порожній.  

Мета сторони захисників – перенести короля на будь-яку з чотирьох кутових площ. У 

такому випадку король врятувався, і його сторона виграла. Опоненти перемагають, якщо 

зможуть захопити монарха до його втечі.  

Сторона нападників рухається першою, а гра потім ведеться альтернативними ходами. 

Усі фігури переміщують будь-яку кількість вільних квадратів уздовж ряду чи колони. 

Усі фігури, крім короля, захоплюються, якщо вони затиснуті між двома ворожими 

фігурами, або між ворожою фігурою та ворожою фігурою квадрат, вздовж стовпця або 

                                                             
2Подлевський С. Розділ 3. Некириличні графіті Чернігова Х-ХVII століть / С. Подлевський // 

Графіті Чернігова у соціокультурному просторі Х-ХVII / С. Подлевський., 2018. – С. 101. 
3Бджола(промови і мудрості од Євангелія і од Апостола, і од святих мужів, і розум зовнішніх 

філософів) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr72.htm. 
4Хамайко Н. В. Особливості та характердавньоруської гри у «тавлії» у писемних та епічних 

згадках / Н. В. Хамайко. // Спілка археологів України. – 2016. – №3. – С. 141. 
5Хамайко Н. В. Кам'яні гральні фігурки з Шестовицького городища / Н. В. Хамайко. // 

Інститут археології НАН України. – 2016. – С. 51–57. 
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ряду.Дві ворожі фігури повинні знаходитись або на квадраті зверху і знизу, або на квадраті 

ліворуч та праворуч від атакованої фігури. Фігура захоплюється лише в тому випадку, якщо 

пастка закрита ходом супротивника, і тому їй дозволено переміщатися між двома ворожими 

фігурами. Знята фігура знімається з дошки і більше не активна у грі. Король може брати 

участь у захопленнях.  

Сам король потрапляє в полон, як і всі інші фігури, за винятком випадків, коли він 

стоїть на троні або на одній з чотирьох квадратів біля престолу. Коли король стоїть на троні, 

нападники повинні оточити його у всіх чотирьох основних точках. Коли він знаходиться на 

площі поруч із троном, супротивники повинні зайняти всі навколишні квадрати в чотирьох 

точках, крім трону. 

Тавлія була популярною десь до XII-XIIIст., однак вона втратиласвій статус і була 

витіснена шахами і шашками, котрі прийшли до Європи зі Сходу. Про саме поширення 

шахів на території Русі даних розваг можна дізнатися безпосередньо з археологічного 

матеріалу. Наприклад, цінними є знахідки були знайдені у Києвіпід час археологічного 

дослідження в районах Замкової та Старокиївських гір.6Самі фігурки були кістяними. Однак 

це не відміняє того факту, що можливо були і дерев'яні фігурки, але через природні умови 

вони не збереглися. 

Важливою стратегічною грою серед середньовічного населення був млин. Розвага має 

східне походження. Можливо, з території Месопотамії. Про це можна припустити, судячи з 

самого візерунку на гральній дошці.Головною проблемою є те, що збережених гральних 

дошок до цієї гри на території України поки не знайдено. Проблемою є те, що гральні дошки 

робили з деревини, матеріал, який з часом знищується. Але їх частина збереглася на 

території Новгорода, Білої Вежі та Тмутаракані.7Проте, значна частина фішок для гри була 

знайдена при археологічних дослідженнях Києва, Шестовицького городища8 та кургану с. 

Журавне Сумської області.9 

Привабливим і загадковим екземпляром є розвага нарди, яка для перемоги 

потребувала як і вдачі, так і розуму. На терени Русі вона могла потрапити зі Сходу, можливо 

території Персії або привезена морем з Візантії. Як відомо,  XII-XIIIст. в Європі уже знали 

                                                             
6Шовкопляс Г. М. Найдавніші шахи та шашки з Києва / Г. М. Шовкопляс // Археологія: збір. 

наук. праць. – 1965. – С. 196-199.  
7Стрельник М. О. Ігри давнього населення України / М. О. Стрельник, С. А. Сорокіна, М. А. 

Хомчик. // Наукові записки.  Том 101.  Теоріятаісторіякультури – С. 51–52. 
8 Хамайко Н. В. Гральнінабори з розкопок П.І. Смолічева іззаплавного Могильника 

Шестовиці//Археологія. – 2016. – С. 74–75. 
9Стрельник М. О. Ігри давнього населення України / М. О. Стрельник, С. А. Сорокіна, М. А. 

Хомчик. // Наукові записки.  Том 101.  Теоріятаісторіякультури – С. 51. 
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про нарди. Про це свідчать як і зображальні джерела (Мініатюра з Маннеського кодексу), так 

і письмові (Книга ігор Альфонсо Х). Щодо території України, то відомі археологічні 

знахідки фішок. 10  Слід зазначити, що дані фішки могли застосовуватись для будь-якої 

настільної гри. 

 Таким чином, розумовий спорт у вигляді настільних ігор є важливою ланкою у 

дослідженні етики розваги середньовічного суспільства, зокрема русичів.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ 

 

 Однією з багатьох яскравих і різних культур в Латинській Америці, яка головним 

чином характеризує та відокремлює вихідців з континенту від вихідців з інших частин світу, 

                                                             
10Стрельник М. О. Ігри давнього населення України / М. О. Стрельник, С. А. Сорокіна, М. А. 

Хомчик. // Наукові записки.  Том 101.  Теоріятаісторіякультури – С. 52. 

http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr72.htm
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є популярний вид спорту - футбол, або "Futbol", як його називають у більшості частин 

Латинської Америки. Футбол давно став частиною спадщини та історії таких країн 

Латинської Америки як Бразилія, Аргентина, Уругвай та багато інших. Хоча спорт зародився 

в Європі, він отримав нові виміри популярності в результаті міграції до Латинської Америки. 

Незважаючи на світове домінування цього виду спорту, футбольна культура помітно 

варіюється залежно від економічних, соціальних, політичних та історичних характеристик 

суспільства в таких країнах, як, приміром, Аргентина. 

 У цій статті я б хотів підкреслити особливості футболу Латинської Америки, в першу 

чергу крізь соціальний  аспект. Досліджуючи соціальний феномен латиноамериканського 

футболу, я вважаю доцільним розкритийого складові: значення культури спорту та впливу 

модернізації та глобалізації на латиноамериканський футбол. Проводячи дослідження буду 

керуватися прикладами країн, де культура спорту зазнала найбільших злетів - Бразилії та 

Аргентини. 

 Витоки футболу в Латинській Америці сягають початку XIX століття. Футбол вперше 

потрапив до Південної Америки через порт Буенос-Айрес, Аргентина, де в цю гру грали 

європейські моряки. Члени британської громади в Буенос-Айресі створили перший клуб - 

Буенос-Айреський футбольний клуб в 1867 році, і йому передували лише Англійська 

футбольна ліга в 1888 році, а також шотландська та ірландська ліги в 1890 році. Іноземці-

залізничники допомогли поширити гру вглиб країни у період екстенсивного залізничного 

будівництва. Це при тому, що континентальна Європа не розвивала жодної ліги до 1895 року 

(Бельгія), а потім 1896 року (Швеція). У 1893 році був проведений перший чемпіонат 

аргентинської ліги. До початку 20 століття більшість гравців належали до британської 

громади. Незабаром футбол охопив Бразилію, і Бразилія стала другою 

південноамериканською країною, де успішно утвердився футбол. У 1894 році Чарльз Міллер,  

футболіст з Англії, приїхав до Сан-Паулу і представив футбол. Британські інженери та 

робітники, що будували залізницю біля Барранкільї, першими зіграли у футбол у Колумбії в 

1903 році. Британські залізничники також першими зіграли в Уругваї, а в 1891 році 

заснували Центральний залізничний крикетний клуб Уругваю, який грав як у крикет, так і у 

футбол. Перший футбольний клуб у Парагваї, Олімпія, був створений місцевим жителем, 

який захопився, побачивши гру в Буенос-Айресі в 1902 році[1, c. 9-10]. 

 Отже, ми бачимо, що таким чином місцеві жителі по всій Південній Америці почали 

займатися і стежити за цим видом спорту в ще більшій кількості. Клуби набули 

популярності, і до 1930-х років він став професійним видом спорту в більшості країн.  

 У такий спосіб, до 1930 року футбол набув величезної популярності у всій Латинській 

Америці, і таким чином Чемпіонат світу відбувся в Уругваї того ж року. В результаті Кубка 
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світу велика кількість моряків почала прибувати з європейських країн, щоб стати частиною 

престижної події. Хоча в той період часу такі події, як Кубок світу та турнір в Італії, слід 

було розглядати як місцеві чи регіональні події, Чемпіонат світу сприяв розширенню 

міжнародного ринку футбольних талантів [2, c. 3-4].Вперше в історії значна кількість гравців 

переїхала з одного континенту на інший, багато з них були "підштовхнуті'' тяжким 

економічним станом своєї батьківщини. 

 Виходячи з цього, можемо простежити що велика маса футбольних талантів 

зосередилася в Латинській Америці.  

 Звернувши увагу на першу частину мого есе - походження та історичного значення 

футболу в Латинській Америці, я б хотів перейти до іншої великої частини теми - 

соціального аспекту футболу. Саме стихійний елемент футболу зробив цей спорт унікальним 

явищем у Південній Америці на початку XX століття. Культурні відмінності, що існували 

між країнами виражались у ході гри. Культура футболу у різних країнах починає 

вибудовуватись на фундаменті культури та історичного досвіду [3, c. 8-9]. У Бразилії футбол 

слід класифікувати не з іншими видами спорту, а з іншими видами культури, такими як 

карнавал, популярна музика та католицизм. Футбол був розвагою для як для еліт, так і для 

простого народу, в нього грали без економічного стимулу, мотивів чи вигоди. 

 Важливо сказати, що аматорський ідеал був важливою частиною спортивної практики 

аристократів. Отже, у футбол грали не тільки хлопці та чоловіки, пов'язані з певними 

школами, підприємствами чи компаніями.  

 Проте, на мою думку, було б не правильно охарактеризувати цю гру як консолідатора 

всіх верств населення, рас та національностей. З іншого, негативного боку, расизм у царині 

футболу був звичним явищем. З самого початку чорношкірі були виключені з організованого 

футболу. "Васко да Гама", клуб у Ріо-де-Жанейро, створений португальськими іммігрантами, 

багато зробив для демократизації футболу. На початку 1930-х років клуб склав команду, до 

складу якої входили переважно чорношкірі та гравці змішаної раси. Тоді це був хоробрий 

крок, який сприймався як перемога простих людей і приниження елітарних клубів.  

 Мені здається що соціальним феноменом в ході цього протистояння стала техніка гри, 

адже чорношкірі та змішані раси були першопроходьцями того, що мало стати відомим як 

стиль гри в Бразилії. Завдяки своїй винахідливості, імпровізуючій здатності, спонтанності та 

креативності вони створили “futebolarte”  - футбол як прекрасне мистецтво. Це був технічно 

більш розвинений стиль, відмінний від європейського. Стиль становив би важливу частину 

бразильської національної ідентичності. Крім того, расові та класові системи також дуже 

сильно впливають на футбол у Бразилії.  
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 Для аргументації своєї думки про початок формування нового стилю футболу можемо 

звернутись до уривку зі статті Дафлона і Баллве під назвою «Прекрасна гра: перегони та клас 

у бразильському футболі»: «еволюцію інституційного бразильського футболу можна 

простежити за ексклюзивними приватними спортивними клубами на зламі століть, де футбол 

породив перші коріння. Хоча вступ до цих клубів базувався переважно на соціально-

економічному становищі, а не на расі, де-факто сегрегація була загальноприйнятою. Але 

було нечувано, щоб мулатка з видатної родини була прийнята в якості гравця за клуб [3, c. 

14].  

 Таким чином, слід зазначити, що протягом усієї історії футболу в Бразилії соціальні 

напруження раси та класу відображались і розігрувались у всіх аспектах футболу.  

 Крім того, важливо підкреслити, що рабство в Бразилії було скасовано лише в 1888 

році, тому зі збільшенням індустріалізації відбулося зближення колишніх рабів та їхніх 

прямих нащадків з робітниками в міських районах, які еліти сприймали як нестабільну 

комбінацію. Таким чином, керівники заводу побачили у футболі простий і недорогий спосіб 

утримання своїх працівників. Виходячи з цього нововведення, незабаром розвага багатих, 

білих європейців мала бути зайнята бідними масами різного етнічного походження. У 

сучасному світі футбол у Латинській Америці досяг світових визнань завдяки домінуванню 

таких країн, як Бразилія, Аргентина та Уругвай на Чемпіонаті світу. Сьогодні футбол досяг 

такого рівня, що у грі бере участь велика економічна та політична сила [5, c. 18]. Замість 

старого аспекту занять спортом для чистого задоволення та втіхи, сьогодні футбол досяг 

професійного рівня та комерціалізувався.  

 Навіть такий вид спорту як футбол вічно еволюціонує. І тут, на мою думку, було б 

важливим згадати той факт, що у Латинській Америці багато футбольних клубів належать і 

експлуатуються політичними лідерами, і багато грошей витрачається на залучення в країну 

нових талантів. Це дуже поширено в Аргентині, де більшість президентів та членів 

футбольного клубу є членами якоїсь політичної партії або є частиною якоїсь з них. 

 Отже підсумовуючи, слід сказати, за останні кілька століть футбол у Латинській 

Америці пережив низку змін. Спорт, який колись розпочався з міграції кількох європейських 

моряків, на маленькому ігровому майданчику, зараз став однією з найбільш своєрідних та 

персоніфікованих рис Латинської Америки. Бразилія та Аргентина сьогодні вважаються 

однією з головних столиць футболу у всьому світі. Як я і описав раніше, футбол служить у 

свідомості латиноамериканців не лише видом спорту. Він вважається опіатом людей, і часто 

використовується як засіб позначення його культури, спадщини та емоцій.   
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 Самий соціальний феномен латиноамериканського футболу відображає культурні 

відмінності в Латинській Америці та зображує єдину самодостатню сутність - вид спорту, 

яким займаються кожна раса, кожен клас та виражає почуття вихідців з Латинської Америки.  

 Незважаючи на модернізацію та глобалізацію спорту, що безперервно стосується 

настроїв, духу, смаків шанувальників спорту, змін не відбулося. Глядачі в Латинській 

Америці постійно зростають, демонструючи тим самим пристрасть, яку люди розділяють з 

цією прекрасною грою. 
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ВІРМЕНСЬКОГО ФУТБОЛУ НА ТЕРЕНАХ 

ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СРСР НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Захоплення футболом у Вірменії розпочалося в самому кінці ХІХ століття. Багато 

фахівців розходяться в думках щодо дати зародження футболу у країні. Одні беруть за точку 

відліку першу гру на території нинішньої Республіки Вірменія, інші - ті чи інші матчі у 

містах історичної Вірменії (що знаходилася у володіннях Османської імперії). Треті цим 

днем вважають той, коли вірмени вперше з'явилися в складі однієї з турецьких або 

російських футбольних команд. Але загалом точкою відліку вірменського футболу прийнято 

вважати формування першого футбольного клубу на теренах Османської імперії у 1905 році 
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[1, c. 587-588]. В османській Туреччині спорт, особливо футбол, що в основному піднімався 

завдяки старанням ентузіастів із християнських народів перебував під негласною, але 

рішучою забороною, що, укупі з етнічною приналежністю абсолютної більшості спортсменів, 

вірмен і греків, і особливістю політики по відношенню до зазначених народів в епоху 

правління падишаха Абдула-Гаміда II, викликало необхідність приховувати від влади 

проведення різних спортивних заходів за допомогою всіляких хитрощів, наприклад, 

проведення матчів і змагань на ізольованих островах Мармурового моря. Але хаотизація 

політичного режиму, викликана молодотурецькою революцією та її наслідками, викликала 

спонтанну демократизацію культурного життя в європейській і анатолійській частинах 

імперії, в тому числі відбулося масове створення спортивних і гімнастичних товариств за 

широкої участі власне турків, які, втім, безнадійно відстали, в плані фізичної культури, від 

своїх християнських співвітчизників і не могли скласти їм конкуренцію ні в одному виді 

спорту до самого кінця османської держави, тобто до трагічних подій, пов'язаних з 

винищенням як вірменської, так і грецької спортивної еліти на просторі Османської 

імперії[3, c. 25-26]. 

Молодотурецька революція дозволила вірменській еліті Османської імперії перейти до 

реалізації планів, в тому числі і у спортивній сфері, які були заборонені у часи правління 

Абдул-Гаміда ІІ. Першим хто висловив наміри про створення перших вірменських 

футбольних клубів був видатний громадський діяч ШаваршКрісян, який в першому ж номері 

періодичного ілюстрованого журналу «Мармнамарз» («Фізична культура»), що вийшов у 

лютому 1911 року і самим фактом своєї появи у пресі вчинив спортивну революцію, 

звернувся до вірменської громади Константинополя і прилеглих районів із закликом 

консолідуватися в гімнастичні спілки та спортивні клуби і, не зволікаючи, приступив до 

реалізації інтеграції вірменського співтовариства в міжнародну спортивну культуру[8]. Крім 

того, ШаваршКрісян особисто організував «Балталиман» - перший вірменський футбольний 

клуб Османської імперії, який отримав назву на честь константинопольського передмістя. 

Заборонений по всій території держави, футбол опинявся поза досяжністю османської влади 

в межах володінь американського Коледжу, і в найкоротші терміни, при сприянні з боку 

місцевих і заїжджих англійців, став дуже популярним видом спорту у християнської молоді. 

До складу команди клубу-першопрохідника «Балталиман» увійшли як учні 

константинопольського навчального закладу (американський Коледж Роберта в Арнавуткьої), 

так і прості вірменські юнаки із прилеглих селищ; ШаваршКрісян, який грав за команду 

перші місяці її існування, аж до відбуття в Західну Європу у 1906 році, свідомо встановив 

позакласові принципи формування штату гравців для клубу, що мало вагоме значення для 

вірменського народу, оскільки в той час існувала величезна прірва між вірменською елітою і 
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вірменським простолюдом Османської імперії. Уже без Крісяна в складі, у 1906 році в 

рамках одного з константинопольських турнірів «Балталиман» здобув знаменну перемогу 

над своїм турецьким наслідувачем - «Галатасараєм» - з рахунком 5:0 в першому в історії 

матчі між вірменською та турецькою футбольними командами[2, с. 121]. 

Перед виникненням в Османській імперії першого вірменського футбольного клубу у 

цій країні уже існували англійські і грецькі команди, тому поява «Балталиману» викликала 

ланцюгову реакцію в середовищі вірменського співтовариства: поява все нових і нових 

футбольних команд набрала масового характеру. Надалі новостворені команди 

об'єднувалися і переформовувалися; з безлічі футбольних колективів, заснованих на хвилі 

ентузіазму середини 1900-х років, до початку наступного десятиліття збереглося близько 

двадцяти колективів[9]. Піддався реорганізації і великий за своїм значенням для організації, 

вдосконалення та популяризації вірменського футболу «Балталиман» - в 1910 році команда 

відповідно до планів розвитку вірменського спорту напередодні проведення I 

Панвірменських ігор (що організовувалися за прикладом Олімпійських ігор) піддалася 

переформатуванню, що дозволило створити два нових колективи: «Аракс», який з ходу 

зарекомендував себе одним з найсильніших клубів Османської імперії і закріпив турнірні 

успіхи міжнаціонального рівня перемогою в міжнародній лізі Румелії, і «Торк», який з 

успіхом брав участь, разоміз спорідненим клубом, у Панвірменських іграх[4, c. 58-60]. 

Безпосередньо формування вірменського футболу, як виду спорту, що мав власну 

футбольну асоціацію (хоч і не визнану на міжнародному рівні) та лігу, яка складалася із 20 

команд, розпочалося на початку 20-го століття в Західній Вірменії (яка тоді була частиною 

Османської імперії). У Константинополі та Ізмірі формуються перші вірменські футбольні 

команди («Торк», «Аракс", "Аястан", "Васпуракан", "Кілікія", "Арарат", "Амазасп" і т.д.)[5, c. 

321], які змагалися з турецькими клубами, і, що цікаво, у вірменських команд формується 

досвід перших міжнародних матчів, оскільки вони грали з матросами німецьких і 

англійських військових кораблів, які каратали час між службою граючи у футбол.  До 

сьогодні збереглися відомості про перших футболістів, які виступали за футбольний клуб 

«Торк». Гравці виходили на поле в чорно-червоній формі: ВаганМатевосян, Симон Папікян, 

ВаганЧеразі, Єгішекаджун, Езніккаджун, АйкСемерджян, Габріель Маджарян, 

АсатурПотікян, Арам Мазманян, Арам Горян[6, c. 58]. 

Саме в ці роки були досягнуті перші успіхи: у 1911 році команда «Аястан» стає 

переможцем футбольного турніру, організованого Федерацією Футболу Греції (якраз 

напередодні Балканських війн, у яких вірмени воювали на боці греків проти османської 

Туреччини), а в 1913 році перше місце в першості серед навчальних закладів Османської 

імперії займає команда "Кілікія" з колледжу Айнтап. На цьому історія вірменських команд 
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Османської імперії обривається, через те, що в 1914 роцірозпичинається Перша світова війна, 

а громадянські права османських вірмен різко зменшуються, щопризводить до 

розформування вірменських команд, переслідування вірменської інтелігенції (в тому числі і 

футболістів), а згодом - до геноциду вірменського народу[3, c. 37]. 

Але, на щастя, на цьому розвиток вірменського футболу не припиняється і вже 

незабаром на території радянської Вірменії на початку 1920-х років починають формуватися 

такі команди як - «Наїрі», «Промкооперація», «Динамо», «Червоний прапор», «Арарат», 

«Будівельник» і т. д., які проводять товариські матчі між собою і вже в 1923 роцібуло 

створено спеціальний орган - Комітет у справах фізичної культури і спорту, який сприяв 

розвитку футболу в республіці[7].  

Переломним моментом у розвитку вірменського футболу став 1924 рік, коли 13 жовтня 

в порту Батумі причалив пароплав «Чичерін», на борту якогоповерталися на Батьківщину 

вірменські іммігранти, які пережили геноцид. У той день на футбольному полі в Батумі 

відбулася унікальна зустріч, результат якої став справжнім сюрпризом для глядачів, 

щослідкували за грою. Команда, щоскладалася з вірменськихіммігрантів, з рахунком 2-1 

перегралабатумський «Динамо», який в ті роки вважав сяоднією з найсильніших команд 

Закавказзя (саме з цього матчу розпочинається історія протистояння "трьох тигрів 

Закавказзя" - команд з Грузії, Вірменії та Азербайджану)[5, c. 364]. 

Завдякиперемозі у данійзустрічі та підтримціКомітету в справах фізичноїкультури і 

спорту Вірменської РСР у 1925 році іммігрантами з "турецької Вірменії" було створено 

команду «Наїрі». У наступномуроці клуб «Наїрі» став переможцем Всевірменської 

футбольної Спартакіади, обігравши з рахунком 1-0 команду з дитячогобудинкумітаГюмрі. У 

тому ж році «Наїрі» представив Вірменію на першій Спартакіаді Закавказзя, таким чином 

продовживши історію протистояння так званих "трьох тигрів Закавказзя". 

У першій грі вірменські футболісти перемогли з рахунком 2-1 команду з Азербайджану, 

яка до цьогоздобула перемогу над сильною командою з Грузії (таким чином перші матчі 

вірменських клубів з двома клубами із країн "тигрів Закавказзя" завершилися перемогами і 

закріпили авторитет Вірменії, і, крім того, ця перемога була присвячен асім'ям, що 

постраждали від різанини вірменського народу з боку азербайджанців, що відбулася у 1918-

21 роках). Після перемоги над командою Азербайджану, граміжвірменськими 

тагрузинськимифутболістами повинна булапідвестипідсумкиСпартакіади. Звичайно ж для 

молодих і недосвідченихвірменськихфутболістівбулоскладно змагатися з уже 

досвідченимигравцям з Грузії, тому поразка з рахунком 2-6 не надто засмутила футболістів 

«Наїрі». Крім того, перед грою з Грузією вірменські футболісти вітали один одного, так як 

вперше виходили на поле в футбольних бутсах. Цебуло великою подією для них, оскільки 
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уті роки було складно знайтифутбольну форму, навітьм'ячів не було. Проте, панувало 

загальне захоплення футболом пов'язане з формуванням та розвитком даного виду спорту в 

країні [10]. 

Отож, формування вірменського футболу на початку ХХ століття та 

першіперемогамивірменських команд на міжнародній арені значно підвищили рівень уваги 

та зростання іміджу Вірменії у країн-республік Радянського Союзу та Туреччини. 
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КРІГШПІЛЬ – ЦЕ БІЛЬШЕ НІЖ ГРА 

 

Королівство Пруссія славилася на всю Європу своїм надвисоким рівнем мілітаризму та 

професійності війська. Починаючи з часів правління Фрідріха Великого 1740 – 1786 рр. 

Пруссія перетворилися із звичайного королівства на одну із провідних держав Європи. 

Прусське офіцерство усвідомлювало, що їх збройні сили є найкращими, але немає межі 

досконалості, необхідно було регулярно тренувати офіцерський склад, для підтримки 

високих військових показників. Тож постало питання: Як тренувати офіцерів командувати 

військами, здійснювати тактичні маневри в умовах мирного часу? Цю проблеми вирішив 

лейтенант Георг фон Рейсвіц, який у 1812 році винайшов перший реальний воргейм –  

крігшпіль (нім. Військова гра) [2, с. 59–78]. 

Вище військове керівництво розгледіло великий потенціал та поле можливостей для 

цієї гри, хоч і не одразу. Починаючи із 1824 р. прусський Генеральний штаб рекомендував 

крігшпіль усім офіцерам для вивчення, адже вони були дійсно вражені такою грою, яка 

фактично була підручним інструментом для навчання. Тодішній начальник Генерального 

Штабу генерал фон Мюффлінг заявив: «ця не звичайна гра, це справжнє навчання для 

ведення війни» [1, с. 527–532]. Відповідно тодішній король Фрідріх Вільгельм ІІІ віддав 

наказ, щоб кожен полк отримав цю гру, а її творцю, лейтенанту Георгу фон Рейсвіцу, 

створити майстерню, за допомогою якої він би масово виробляв та розповсюджував її серед 

військових. Тепер нам варто перейти до правил гри. 

Учасників гри можна поділити на дві категорії – суддю та гравців. Перший 

встановлює сценарій для гри, він вирішує, якими є тактичні цілі тієї чи іншої команди, якими 

військами вони забезпечені, і як вони розмішуються спочатку на полі бою. Потім суддя 

призначає кожному гравцю відповідні частини військ для власних підрозділів. У випадку, 

коли в команді декілька гравців, товариші по ній розділяють між собою контроль над своїми 

військами та встановлюють ієрархію командування таким чином, що ця система мусила 

нагадувати прусську військову доктрину. 

Важливо наголосити, що гравці не розмовляють між собою, натомість вони 

спілкуються зі своїми товаришами по команді та суддею за допомогою письмових 

повідомлень. Це робилося з метою, щоб ворожа команда не могла почути намірів 

супротивника, це пов’язано із арбітром, який може відхилити рішення, якщо того не вимагає 



17 

ситуація. На початку 19 століття офіцери на місцях спілкувалися листуючись. Треба сказати, 

що таких посланців могли перехопити, або затримати, що до речі відтворює реальні умови 

війни. Суддя може імітувати цю проблему, тримаючи повідомлення гравця протягом кількох 

раундів, перш ніж передавити їх одержувачу, або не даючи його, чи навіть передати ворогу 

[3, с. 248]. 

Так само гравці командують своїми військами на полі за допомогою письмових наказів, 

які вони передають судді. Гравцям заборонено правилами самостійно керувати військами, 

переставляючи фігурки, бо це повинен робити суддя. Саме він рухає фігури відповідно то 

того, як він судить та як ці уявні війська переміщаються, виходячи із команд гравців.Суддя 

розміщує фігури на карті лише для військ, які, на його думку, видно обом сторонам. Якщо 

підрозділ зникає з поля зору ворожої армії, арбітр знімає частину з карти і відкладає її в 

сторону. Звичайно, це означає, що учасники повинні припускати, де перебувають війська, 

яких не видно. Самі гравці можуть бути представлені на карті і уособлювати офіцерів та 

охоронців. Позиція офіцерів на полі прямо впливає на їх спілкування з військами та між 

собою. Вони також можуть бути вбиті в бою, як і будь-який інший солдат, і коли це 

станеться гравець перестає брати участь у грі. Хід гри розділений на раунди, які тривають по 

дві хвилини, і таким чином в одному раунді війська можуть виконати стільки дій, скільки 

реально могли б зробити за дві хвилини часу . 

Отже, ми розглянули з вами перший настільний воргейм, який мав велике значення у 

розвитку прусського військового мистецтва та подальший жанр таких ігор.Крігшпіль став 

основою для нових розробок у цій сфері, тому у 21 столітті ми маємо досить велику кількість 

аналогів, які ведуть своє коріння з винаходу прусського офіцера Георга фон Рейсвіца. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ФАШИСТСЬКОГО РЕЖИМУ В ІТАЛІЇ НА РОЗВИТОК 

КАЛЬЧО 

 

Вінстону Черчиллю приписується теза про те, що «італійці програють війни наче 

футбольні матчі, а футбольні матчі – наче це війни» [1, c. 240]. Беніто Муссоліні, що став 

італійським прем’єр-міністром в 1922 р., розглядав кальчо як один з найважливіших видів 

національного спорту. Масова участь у спортивному русі забезпечувалась мережею дитячих, 

жіночих, молодіжних та студентських організацій. Заняття спортом мало сприяти вихованню 

майбутніх солдатів італійського війська. Футбол відзеркалював примат колективних, 

державних інтересів над приватними та індивідуальними. 

Проте на поч. 1920-х рр. італійський футбол переживав низку скандалів, пов’язаних з 

організацією та правилами футбольних змагань, зокрема стосовно визнання переходу 

Вірджиніо Розетта напередодні сезону 1923/1924 з «Про Верчеллі» до «Ювентуса». В 1925 р. 

півфінал чемпіонату Італії між «Дженоа» та «Болоньєю» перегравався п’ять разів через нічиї, 

які супроводжувалися тиском на арбітрів фашистських сквадр з Болоньї на чолі з Леандро 

Арпінаті. У 1926 р. Асоціація італійських суддів оголосила страйк, приводом до якого стало 

посягання на честь арбітрів. Результат матчу між Торіно та Казале був визнаний недійсним, 

бо рефері судив у невідповідному «дусі». Страйк дав можливість фашистським урядовцям 

втрутитись у розвиток італійського футболу. Створювалася комісія для розробки планів 

радикальних реформ, яка мала у своєму складі президент Асоціації італійських суддів Дж. 

Мауро, Італо Фоскі та Паоло Граціані [2, p. 33–35]. 

2 серпня 1926 р. була вироблена Хартія Віареджо, яка стала найбільшою збіркою правил 

та засадничим актом для реорганізації італійського футболу. Перш за все, було визнано 

професійний статус футболістів, які до того отримували зарплатню із компаній, що належали 

футбольним клубам. Також окреслювалося положення непрофесіональних гравців, які могли 

підписувати контракти терміном на один рік. Врегульовувалося здійснення трансферів, які 

могли відбуватися з 1 липня кожного року відповідно до переліку умов, серед яких – 

неспівпадіння поглядів гравця з командою, яке призвело до втрати місця у складі. 

Передбачався можливість лише одного трансферу на рік. Вводився ліміт на легіонерів, 

зокрема командам дозволялося мати двох гравців–іноземців, але у 1928 р. їх було повністю 
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заборонено. Поширення набула практика «оріунді», або представників італійської діаспори в 

Аргентині та Уругваї. Обмеження мали націоналістичний, аніж расистський, характер, адже 

пояснювалися необхідністю прихильності гравця національним ідеям, незважаючи на 

походження. Лімітувалася також чисельність іноземних тренерів, зокрема їх запрошення на 

посади мотивувалося неможливістю знайти місцевого спеціаліста [3, c. 63–65]. 

Федерацію футболу Італії до 1933 р. очолив Леандро Арпінаті, яким було перенесено офіс 

організації з Турину до Болоньї. Всі керівні посади у футбольних клубах з 1927 р. мали 

погоджуватися з фашистською партією. Створювався Технічний комітет арбітрів замість 

попередньої Асоціації італійських суддів, проте Дж. Мауро продовжував очолювати 

об’єднання. Судді тепер призначалися виключно Технічним комітетом арбітрів. Вищий 

дивізіон чемпіонату Італії отримав назву Національного і складався у сезоні 1926/1927 з 

команд Півночі та Півдня, які об’єднувалися у дві групи, переможці яких змагалися у 

фінальній першості [3, c. 58–59]. Національний дивізіон замінював собою регіональні ліги 

Ломбардії, Кампанії, Лаціо, що раніше у плей-офф розігрували титул між собою. У сезоні 

1928/1929 склад учасників був розширений до 32-х команд з метою розподілу надалі їх на дві 

ліги, майбутні Серію А та Серію B. З політичних причин у Серії А була залишена 

«Трієстіна», яка мала покинути вищий дивізіон. 

Для створення потужних футбольних клубів у Центральній та Південній Італії, які могли б 

конкурувати з північними, було розпочато процес укрупнення та об’єднання. 1 серпня 1926 

р. у Неаполі із клубу з англійською назвою «Інтернаплес» створювався «Наполі». У 

Флоренції 26 серпня 1926 р. із СК «Фіренце» та молодіжної команди «Фіорентина Лібертас» 

була заснована «Фіорентина» [3, c. 145]. З 1927 р. веде свій родовід «Лечче», засноване на 

базі «Гладіатора» та місцевого «Ювентуса». В Римі 1927 р. з «Романо», «Фортітудо-Про 

Рома» та «Альба-Аудаче» було створено «Рому» [2, c. 93]. Проте найстарішому клубу 

Вічного міста, «Лаціо», запобіг своїй ліквідації завдяки генерал-майору Дж. Ваккаро, який з 

1933 р. займе посаду голови Федерації футболу Італії, та принцесі Мафальді Савойській. 

«Барі» у 1928 р. виникло завдяки клубам «Ліберті» та «Ідеале», а «Сампдорія» була утворена 

із «Самп’єрдарнезе» та «Андреа Доріа», хоча й носитиме до 1930 р. назву «Домінанте». 

Обличчям режиму на зовнішній арені була національна збірна Італії. 9 жовтня 1932 р. на 

ХХІ Конгресі ФІФА, Італії було надане право на проведення Чемпіонату світу з футболу 

1934 р. Італійська делегація очолювалася Дж. Мауро, конкурентами італійців були шведи, 

проте наявність розвинутої інфраструктури зробила перевагу на користь Італії. На мундіалі, 

на чолі з легендарним тренером Вітторіо Поццо, збірна Італії розгромила Сполучені Штати в 

1/8 фіналу з рахунком 7:1 [4, p. 47–49]. У складі італійців відзначлися Анджело Ск’явіо 

(«Болонья»), Дж. Феррарі та Раймундо Орсі (оріундо, як і Луїсито Монті). Останні троє з 
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вищезгаданих збірників – гравці «Ювентуса», що тоді завойовував чемпіонські титули п’ять 

років поспіль. Проте набагато важчим видалися матчі ¼ фіналу проти Іспанії, перший з яких 

закінчився внічию 1:1, а перегравання виграли італійці – 1:1, голом відмітився Дж. Меацца 

(«Амброзіана–Інтернаціонале»).  В ½ фіналу була переможена Австрія Хуго Майзля, а у 

фіналі – Чехословаччина, при чому чехословаки повели першими у рахунку, але зрівнявши 

завдяки Орсі, Італія здобула перемогу у додатковий час. Вирішальний удар належав А. 

Ск’явіо [3, p. 189]. 

На Чемпіонаті світу 1938 р. «сквадра адзурра» зазнала змін у складі, її залишили деякі 

оріундо, зокрема Орсі, під час війни в Ефіопії. Замість Ск’явіо і Орсі прийшли Сільвіо Піола 

(«Лаціо») та Дж. Колауссі («Трієстіна»). В 1/8 фіналу в додатковий час італійці вибили 

Норвегію (2:1), в чвертьфіналі – господарів турніру, збірну Франції (3:1). а в ½ фіналу – 

Бразилію (2:0), в яких не грав найкращий бомбардир турніру Леонідас. Фінал мундіалю 

Італія виграла в Угорщини з рахунком 4:2 [5, c. 31–33]. 

Таким чином, за часів тоталітарного фашистського режиму в Італії італійський футбол 

продовжував свій розвиток. Саме у 1920–1930-х рр. були закладені організаційні основи 

італійської футбольної першості, створені єдині засади функціонування трансферного ринку. 

Політика інтеграції регіональних ліг, зокрема Півночі та Півдня, сприяло консолідації 

італійської держави. Італійська національна збірна займала провідні місця не тільки в 

європейському, а й у світовому футболі. Проте жорсткі обмеження щодо лімітів на 

іноземних гравців, їхня заборона, а також тренерів, негативно впливали на конкуренцію 

всередині італійського чемпіонату. Запрошення й натуралізація гравців італійського 

походження з Латинської Америки не забезпечували потребу у кваліфікованих гравцях із-за 

кордону. 
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УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ В МІЖНАРОДНОМУ ОЛІМПІЙСЬКОМУ РУСІ ДО ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

З початку XX ст. для об’єднання молоді  на українських землях створюються 

фізкультурно-спортивні товариства, що крім тіловихованняставили за мету згуртувати  

молодь не стільки дляудосконалення рівня фізичної підготовленості вихованців, скільки 

маючизначне ідеологічне підґрунтя. 

Боротьба за перемогу наІграх Олімпіад , що об’єднуєзусилля одного народу навколо 

спільної ідеї, надає можливість заявити про себе як про самостійну націю,беручи участь в 

масштабній події, до якоїпривернута увага світової спільноти . Проте заходи , зроблені 

урядом УНРв 1919 році  для участі в Іграх 1920 року,не надали можливість українцям  вийти 

на міжнародну олімпійську арену. За радянської влади  більшовицький  уряд  не визнавав 

самостійного  прававиступу українців та інших «підрадянських» народів на Іграх,не 

зважаючи на те, що Україна, маючи  свою Конституцію, малаформальне право брати участь 

самостійно в усіх сторонах міжнародного життя. Тим самим,бажання уряду презентувати всі 

союзні республіки під єдиним радянським прапором  могло стати підтвердженням 

імперіалістичного  підходу  й у спортивній галузі [13, с.3,18]. 

Не вдалось взяти участь в XI Іграх Олімпіад і чернівецькому спортивному товариству 

«Довбуш», не стільки через  недостатній спортивнийрівень (була добре розвинута тільки 

ланка копаного м’яча) та невисокий матеріальний потенціал, а через відсутність  

«всеукраїнськогоспортового союзу», що мав право бути визнаний як повноцінний 

представник українського спорту.Крім цього, «Довбуш» не міг легко самостійно 

виступати,оскільки Буковиназнаходилась  під утиском румунського уряду,який заборонив 

навіть «довбушанські ігрища», що входили в програму свята Федьковича,боячись 

іредентизму,через запрошення учасників з  львівської «України»  та ужгородської «Русі»[10, 

с.8-9; 11,с.7].Таким чином українці, що не мали власної державної  інституції, залишились на 

Іграх Олімпіад в ролі сторонніх глядачів,(маючи  можливістьотримавши паспорти для виїзду 

за кордон , де на зворотній  сторінці був поміщений напис: «Олімпіада»[14, с.7]) або під 

прапорами інших держав [9, с.8].Зокрема, українцюВолодимиру  Сироватці у парі з 

ЯномБрзаком, що представляли Чехословаччину,  вдалось вибороти олімпійське золотоу 

змаганнях з веслування на каное, яке також представляв у парі з О’Руркомамериканець 

українського походження Іван Лисак, який на даний момент є найстаршим олімпійцем у світі 
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[4,с.1024,1026]. А на IVОлімпійських іграх в німецькому Гарміш-Партенкірхенічлен ЗУАК 

«Запороже»Роман Турушанко, що «заступав барви Румунії» уфігурному катанні на ковзанах, 

не отримав олімпійської медалі, але був нагороджений Міністерством освіти «Медаллю 

Культури Спорту» [1, c.381;15, c.105-106]. 

Додав медаль у скарбницю США син робітника-емігранта з Нью-Йорку «грізний 

бієць», СтепанГалайко під час IXІгор в Амстердаміпід керівництвом тренера Військово-

морської академії СпайкаВебба. Здобувши десятки перемог у США у боксерських поєдинках 

[2,c.15], через несправедливість суддів не став чемпіоном , отримавшт срібну медаль 

[8,c.6;5,c.495-496].Золото було здобуто  студентом медичного університетуГрицем 

(Джорджем) Коцаєм ,що побивши світовий рекорд у плаванні на спині, став олімпійським 

чемпіоном[3, с.6;5,с.768]. 

Натомість,оскільки  емігрантине були допущені до Ігор Олімпіад у Лос–Анжелесі,ними 

була підготовлена резолюція, у якій вказано  про підтримку «Українською організацією 

робітників»бойкоту Ігор Олімпіад  в Лос-Анджелесі у 1932 р. через «антиробітничий  

характер» і заклик провести зустріч атлетів- робітників у Чикаго з 29-ого липня по 1-ше 

серпня на противагу  Іграм Олімпіад [7,c.4].Таким чином, не дивлячись на активну фізичну 

підготовку молоді у спортивних товариствах США та Канади з поч. XX ст., лише в 1936 році 

у Філадельфії (США)відбулася перша «Українська Спортова Олімпіада», в якій взяло участь 

близько 300 спортсменів і спортсменок з 14 українських спортивних осередків, що змагались 

в плаванні, бейсболі та  легкій атлетиці[12, c.7]. 

Але не дивлячись, що «ні в олімпійськім селі, ні на стадіоні не маятимуть жовто-

блакитні прапори »,ініціатори  спортивного руху закликали  українців працювати далі над 

піднесенням рівня спорту, щоб «український спорт був наустах всіх» [9,c.8]. 

Отже, провідники тіловиховання, надихнувшись ідеями міжнародного олімпійського руху 

, використовуючи  зацікавленість українського суспільства у Іграх Олімпіад , поширювали   

серед української  молоді національну ідею , об’єднуючись  у спортивні товариства, що мали 

ідеологічне підґрунтя . Українські спортові товариства, не ставлячи  «спортові осяги» як 

самоціль , мали за мету фізичне виховання народу, пропаганду здорового образу життя . Але 

через  політику уряду, що не надавала можливості самостійного виступу на Іграх Олімпіад,  

українські інтереси  не були  реалізовані в олімпійському русі на міжнародному рівні попри 

спортивні  здобутки. 
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ІГРИ ОЛІМПІАД В ТОКІО 1940 Р. ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ 

 

Одним із засобів для боротьби за гегемонію в азіатських країнах,Японією, як 

імперіалістичною державою, був використаний спорт, через який передбачалося поширити 

вплив серед далекосхідних країн  для більшої експлуатації колоніальних народів. На 

Атлетичній зустрічі у Токіо, що пройшла  25 травня 1930 р., привернувши увагупонад 100 

тисяч глядачів, японцям вдалось здобути перемогу за підсумковою сумую балів над 

представниками Китаю, Індії та Філіппін у загальному заліку[11, c.3]. Починаючи з 
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Далекосхідних іграх а Манілі (1913 р.),спортивні здобутки японців на міжнародній арені 

зростали з кожним роком. Не дивлячись на культурну ізоляцію , японцями було досягнуто 

поширення європейських видів  спорту всередині країни і від 1927 р. вдержати свою 

гегемонію на Далекім Сході, в тому числі через спорт [17,c.6]. 

Оскільки  основу спорту східних народів становить не стільки змагання, а духовна 

практика, не дивлячись на невдалий  перший виступ на V Іграх Олімпіад уСтокгольмі, 

виховання японців в традиціях лицарської етики та наполегливістьвплинули на отримання 

здобутків в наступних Іграх Олімпіад [рис.1]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Кількість учасників в Іграх Олімпіяд від Японії до Другої Світової війни. 

12 липня 1932 р. перед Іграми в Лос-Анжелесі, під час яких прапор Японії був піднятий 

сім разів на головній щоглі стадіону, мером Токіо ХіджеджіроНагатоюбуло запропоновано 

професоруЧжігоро Кано та докторуКіші, що входили до складу Міжнародного олімпійського 

комітету, подати  на найближчій сесіїофіційну заявку Токіо як міста-господаря 
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XIIІгор[13,c.1-4;17c.6].Враховуючи виключення Японії з Ліги націй, проведення масштабної 

події, що привертає увагу громадськості, могло зміцнити авторитет Японії на світовій арені, 

крім того стати частиною відзначення 2600-ої річниці заснування Японської імперії. 

Підготовка до XIIІгор Олімпіад вплинула бна пробудження японського спортивного світу, 

згуртувала б японців  заради досягнення успіхуна міжнародному рівні[13, c.2,4]. 

      Оскільки засловами барона П'єра де Кубертена«Олімпійський факел повинен горіти на 

землях Сходу» за рішенням 35 Сесії МОК у 1936р. вперше було обрано місто, що 

знаходиться за межами Європи та Америки [7;13, c.4]. Зважаючи на географічне 

розташування та обмежене транспортне сполученнязадля забезпечення масовість, як 

учасників,так і  глядачів,Японією було обіцяно сплату компенсації в розмірі 1 500 000 

йен[12, c.1] та заплановано будівництво спеціальних «олімпійські поїздів» вартістю 500 000 

доларів, що повинні були бути побудовані Маньчжурською Державною залізницею до 1940 

року [2,c.14]. 

Зважаючи на те, що традиція передачі олімпійського факела, започаткована на 

XIІграх,малапідкреслити спадкоємність античності і Третього рейху, запалення вогню , що 

планувалось на 11 лютого 1940 р., мало ознаменувати 2600 років з дня отримання Джиму 

титулу імператора Японії [9,c.5]. 

Не зважаючи на те, що японці, які знаходились за кордоном, не визнавали прагнення 

уряду Японії анексувати китайську територію, в той же час війна була викликана агресією 

Японії, що прагнула встановити протекторат над Китаєм, що суперечило і «договорові 9 

держав» 1922 р. , і пактові Бріана-Келлога, оскільки сильна китайська армія могла нести 

загрозу Японії [14, c.289]. 

У свою чергу, Китайською національною атлетичною  федерацію було закликано 

світову спільноту до бойкоту  Ігор в Токіо, стверджуючи про намір японців вигнати «білі 

раси» з Китаю напередодні Ігор[3,c.1].Проте подання Китаю на 37ій Сесії МОК в Каїрі про 

перенесення XIIІгор до іншого міста було відхилено, натомість  японськими делегатамибуло 

переконано МОК про проведення Ігор у 1940 р., незважаючи на конфлікт з Китаєм [1,c.6].За 

словами доктора Кано : «Сьогоднішня боротьба в Китаї не має ніякого відношення до 

Олімпійських ігор. Навіть якщо ситуація в Китаї не зміниться до 1940 року,я не передбачаю 

жодної причини на не проведення Олімпіади в Токіо. Ігри не залежать від політики або 

інших впливів», крім того буде запрошено Китай до участі в змаганнях[10,c.6]. 

Але на збройне протистояння з Китаєм було витрачено значні ресурси, крім того збитки від 

повені1938р.  сягали 200 міліонівйєн,що не дозволило провести велику спортивну подію, на 

яку початковобуло заплановано витратити 15 міліонівйєн[15, c.3]. Крім 90000 затоплених на 

кінець червнябудинків, зсуви зупинили залізничний рух між Токіо та Осакою [4, c.1], 
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загалом  на початок липня постраждала861 особа, загинули від 400 до 480 осіб[5, c.1]. Хоч 

офіційне повідомлення про відмову від проведення Ігор 15 липня 1938 р. було неохоче 

складено, але дане вимушене рішення було прийнято японцями хоч і не без розчарування, 

але з розумінням[8,c.3;16, c.9].В результаті, містами-господарями Ігор Олімпіад та 

Олімпійських Ігор було визначено Хельсінкі та Санкт-Моріц відповідно [7], що було 

схвалено французькими спортивними колами, які сприймаликитайсько-японськувійну як 

несприятливе середовище для спортивної конкуренції для Ігор в Токіо [6,c.16]. 

Таким чином спорт, щовикористовувавсяздебільшого як інструмент «м’якої сили», 

перед XIIІграми Олімпіад,зважаючи на еспансіоністську політику імперіалістів почав 

набувати ознак «грубої сили» . Але не зважаючи на відхилення  проведення Ігор у Токіо-

1940,  підготовка до масштабних змагань згуртувала японців навколо спільної мети, 

привернувши увагу світової спільнотидо своєї культури.  

 

Джерела та література 

1. 12th Olympiad still will be held in Japan//The Times-news-1938-17- 03   

2. Build Four Special Trains for Olympic// Visitors Evening star, Washington, D. C.-1937-01-

23 

3. Chinesewillask nations to boycott  Olympicsat Tokyo // The times-news-1938-02 - 09 

4. Communications are damaged and 14 or more people die// The times-news- 1938-06- 29 

5. Dead may reach 1000//Henderson daily dispatch-1938-07- 06 

6. French sport circles satisfied //Evening star-1938-07 -14 

7. Internetional Olympiccomitee vote history .URL:aldaver.com/votes.html 

8. Japan calls off  Olympics// The times-news (Hendersonville, N.C.)- 1938-07-15  

9. Japansuggests warship carry Olympic flame //The daily independent elizabeth city march-

1937-23 

10. Japan won’t quit on Olympic show// The sunday star, Washington, D. C.-1938-04-17 

11. Japanese bosses play up sports for own use// The daily worker -1930-05 - 31 

12. Olympic Games 1940 be in Japan//Nome, Alaska-1936- №182 

13. Report of the Organizing Committee on its work for the XIIth Olympic Games of 1940 in 

Tokyo until the relinquishment // The Organizing Committee of the XIIthOlympiad 

14. Дюрозель, Жан-Батіст. Історіядипломатіївід 1919 рокудонашихднів [Текст] / Ж. Б. 

Дюрозель ;пер. Є. Марічев [таін.]. - К. :Основи, 1999. - 903 с. 

15. З Олімпу до Токіо//Діло-1936-№174  

16. Oлімпіядане відбудеться в Токіо//Діло-1938-№153  

17. Сучасніспорти в Японії//Діло- 1937- №269  



27 

 

Калитенко Таміла Олександрівна 

студентка 2 курсу Кафедри новітньої історії України 

Історичний факультет  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

СПОРТИВНІ АКТИВНОСТІ КИЯН ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 

МІСТА(ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ – 1914 Р.) 

Київ на початку ХХ століття активно розвивався та збільшувався територіально. 

Чисельність населення також зазнала значних кількісних змін. Культурне життя вирувало і 

окремо постає питання про спортивне дозвілля містян. Верхньоюмежею часових рамок є 

початок Першої світової війни у 1914 році, яка кардинально вплинула на звички населення. 

Уряд Російської імперії не підтримував та не заохочував розвиток фізичної культури та 

спорту. Вищі верстви населення могли дозволити собі створити закриті клуби, щоб 

потрапити до яких необхідно було мати рекомендації та сплатити грошові внески. Це, 

наприклад, «Київське товариство охочих до кінного бігу» (1885 p.), «Київське скакове 

товариство» (1888 p.), «Київське шахове товариство» (1900 p.),«Гурток любителів спорту» 

(1911 р.)та інші. 

Все ж серед населення спостерігається зростання зацікавленості спортом у Києві з 

кінця ХІХ – початкуХХ століття (більшою мірою на початку ХХ ст.). Це простежується, 

зокрема, у збільшенні кількості газет і журналів на спортивну тематику. Дослідниця 

спортивної журналістики України Ю.Сазонова зазначає простворення та діяльність під 

російської України з 1890-х по 1916 рр. 42 медіа-видання спортивного спрямування. Така 

пресавідігравала важливу роль для великих міст України, зокрема Києва[8, с. 31]. Інформація 

про спортивні події з’являється і в щоденній періодичні пресі. 

У середовищі молодіз’являютьсястудентські спортивні гуртки.В них молодь могла 

знайти однодумців, поспілкуватися між собою, зокрема на теми спорту, влаштовувалися 

невеличкі змагання. Такі осередки були в КиївськомуУніверситеті Святого Володимира та 

Київському політехнічному інституті. У 1905 році організували «Гурток любителів фізичних 

вправ», де студенти могли займатися за затвердженим ректором розкладом у вільний від 

навчання час. У листопаді 1909 року створили «Спортивний гурток студентів Університету 

святого Володимира». Він  популяризував футбол, гімнастику, ковзанярський спорт, також 

здійснював організацію спортивних лекцій та свят. У стінах Київського політехнічного 

інститутуз 1906 році діяла футбольна команда, якій вдалося перемогти на Першій 

Всеросійській Олімпіаді 1913 року[6]. 
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Спортивне виховання стає частиною програми закладів освіти на початку ХХ століття. 

Час від часу влаштовували урочисті події, на яких учні мали продемонструвати свої вміння. 

Місцева газета «Киевлянин» у випуску №307 за 5 листопада 1912 року[1, с.3] повідомляє про 

проведення гімнастичного свята серед вихованців чоловічих закладів середньої освіти. На 

дійство зібралося багато глядачів. Учні демонстрували гімнастичні вправи: вільні рухи з 

палицями, зброєю та прапорцями, фехтування та бої на рапірах. 

Перша Всеросійська олімпіада під час Київської виставкиу серпні 1913 року викликала 

значне зацікавлення. Подія була масштабною – безпосередньо в іграх брали участь близько 

650 гравців-олімпійців, що прибули до Києва з усієї Російської імперії. Тогочасна газета 

«Рада» у замітці про цю подію налічує більше 6 тисяч осіб, які були присутніми на 

урочистому відкритті 20 серпня [2, с. 3].  Представлені види спорту були різноманітними. 

Серед них: легка атлетика, фехтування, боротьба, футбол, гімнастика, плавання, змагання на 

вітрильниках, велосипедні та кінні перегони та деякі інші[5, с. 202]. Олімпіада була 

висвітлена в пресі та сприяла поширенню спорту серед міського населення. У певних 

спортивних активностях дозволили брати участь жінкам – це деякі дисципліни легкої 

атлетики, а також у фехтуванні на рапірах. Подія проводилася на спорудженому у1912 році 

за кошти ентузіастівстадіоні«Спортивне поле». Він розмістився на пустинному місці в районі 

Лук’янівки та мав вміщувати близько5 тисяч осіб. Стадіон став першою спортивною ареною 

Києва. Тут була змога проводити турніри з футболу, легкої атлетики та велосипедні 

змагання[7, с. 328].Після проведення Олімпіади стали відбуватися і більш масштабні 

спортивні заходи. Таким чином, газета «Рада» у випуску №106 за 11 травня 1914 року 

повідомляє про «Свято спорту» на печерському іподромі, у якому брали участь багато 

спортивних організацій міста Києва[4, с. 3]. 

Кінний спорт також мав своїх поціновувачів. Перші кінні змагання проводяться з 

другої половини ХІХ століття, коли було побудовано дерев’яний іподром на Лук’янівці. 

Проведення професійних перегонів пов’язується із створенням «Київського товариства 

любителів кінського бігу» у 1885 році. Вже у 1915 – 1916 роках замість напівзруйнованої 

будівлі дерев’яного іподрому було побудовано нову – кам’яну. У роки перед Першою 

влаштовувалися кінні перегони на Сирецькому іподромі. Збиралася велика кількість 

глядачів, у тому числі охочі зробити ставку перед скачками.   

З 1890-х років у Російській імперії з’являються закордонні новинки – велосипеди. Це 

задоволення було здебільшого для заможного населення. З’являється Київське товариство 

велосипедистів любителів, що популяризувало поїздки за місто на велосипедах. Також були 

тривалі поїздки до інших міст на цьому виді транспорту, що варто розглядати як спортивний 
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туризм. Влаштовувалися також велоперегони на швидкість на різні дистанції, переможців 

нагороджували цінними призами.  

Були також і зимові види спорту. Кияни мали змогу незалежно від їхньої соціальної 

приналежності та фінансів кататися на ковзанах. У січні 1913 року діяли ковзанки «Полярна 

зірка», «Крижане поле», а такожна згаданому «Спортивному полі». 

Отже, на початку ХХ століття спортивні активності набирають все більшої 

популярності серед киян. Особливо цьому сприяє проведення Всеросійської олімпіадиу 

рамках Київської виставки у серпні 1913 року. Спорт перестає бути доступних лише для 

інтелігенції, а поширюється й на інші прошарки населення. 
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ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ В УКРАЇНІ  

 

Україна -держава з добре розвинутими спортивними традиціями. Європейські види 

спорту -регбі, футбол, боротьба, фехтуваннятагімнастика - поширилися в Україні наприкінці 

XIX ст. - на початку XX ст.:було створено команди та різноманітні спортивні клуби 

спортсменів-аматорів та організовано змагання.У цей час на всю Європу уславився 

український борець греко-римського стилюІван Піддубний, який за 40 років виступів не 

програв жодного чемпіонату і пішов з килима непереможений.Першим українцем на І 

Олімпіаді 1896 р. (Афіни) був Микола Ріттер (випробувальне змагання із стрільби по 

рухливій мішені), на ІІ Олімпіаді 1900 р. (Париж) брав участь Петро Заковорот 

(фехтуванняшаблею) [3]. 

І Всеросійська олімпіада 1913 р.була присвячена відкриттю Всеросійської промислової 

виставки з нагоди 300-річчя царювання родини Романових. У Києві вперше в Російській 

імперії спеціально для змагань було побудовано стадіон - з біговими доріжками, велотреком, 

трибунами на 5 тис. місць. До програми Олімпіади входили такі види спорту як легка 

атлетика, марафонський біг, футбол, боротьба, гирі, фехтування, плавання, гімнастика, 

стрільба, кінні змагання, вело- та мотогонки за маршрутом Київ-Чернігів-Київ [3]. 

Значно активізувався розвиток українського спорту та фізкультури після 1917 р., а з 1921 р. 

почали проводитися Всеукраїнські спартакіади та олімпіади; запроваджено кафедри 

фізичного виховання та відкрито інститути.В 30-х роках XX ст. дуже популярними стали 

різні велопробіги та велотури: у 1936-1937 рр. були проведені велопробіги за маршрутами 

Одеса-Владивосток (14 317 км) та «Уздовж кордонів СРСР» (30 872 км) [1].  

У часи Другої світової війни одним з найгероїчніших епізодів в історії українського 

спорту став «Матч смерті»: в окупованому Києві футболісти «Динамо» організували 

команду «Старт» і провели серію переможних матчів з німецькими військовими. Деяким 

футболістам за перемогу довелося заплатити концтабором і розстрілом. 

Після війни спорт в Україні продовжував розвиватися, було організовано грандіозні 

спортивні свята, а кожні чотири роки проводилися українські спартакіади та Спартакіади 

народів СРСР, на яких українська збірна завжди здобувала почесні місця.Важкоатлет Леонід 

Жаботинський, веслувальник Сергій Чухрай, спринтер Валерій Борзов, представниці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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української школи художньої гімнастики Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана 

Скалдіна неодноразово ставали чемпіонами Європи, володарями кубків світу, олімпійськими 

призерами [3]. А спортивна гімнастка Лариса Латиніна завоювала 18 олімпійських медалей 

та з 1964 по 2012 рр. була володаркою найбільшого числа олімпійських нагород за всю 

історію Олімпійських ігор. 

Футбольна команда «Динамо» (Київ) -тринадцятиразовий чемпіон СРСР - двічі 

виборювала Кубок володарів кубків Європейських країн (у 1975 та 1986 рр.), а в 1975 р. -

Суперкубок Європи. Гравців «Динамо» - спочатку Олега Блохіна, а пізніше Ігоря Бєланова - 

було визнано найкращими футболістами Європи і нагороджено «Золотим м'ячем», а гравця 

дніпропетровського «Дніпра» Олега Протасова -«Срібним бутсом» як найкращого 

бомбардира європейських чемпіонатів [2]. Заслуга у цьому - багаторічна плідна праця 

наставника київської команди Валерія Лобановського. 

Багаторазовий чемпіон світу у стрибках із жердиною, олімпійський чемпіон Сергій 

Бубка встановив 35 світових рекордів і неодноразово перемагав у світовій серії Гран-прі, 

шестиразовобув чемпіономсвіту, удостоювався звання «найкращого спортсмена світу» [2]. 

По завершенні спортивної кар'єри він заснував престижний турнір «Зірки Жердини»; з 2005 

р. він - президент Національного Олімпійського Комітету України. 

Гандболістки київського «Спартака» на чолі з уславленим тренером Ігорем Турчиним 13 

разів ставали володарками Кубку Європейських чемпіонів, а  Тетяна Кочергіна (Макарець) -

шестиразова володарка Кубка Європейських чемпіонів,чотирнадцятиразовийчемпіон СРСР 

та УРСР -ускладі гандбольної команди «Спартак» Київ занесена до «Книги рекордів 

Гіннеса». На сьогодні Тетяна Іванівна, дворазова олімпійська чемпіонка(Монреаль-1976, 

Москва-1980) [3], заслужений майстер спорту з гандболу, професор і очолює кафедру 

фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса 

Шевченка. 

У 1994 р. на XVII зимових Олімпійських іграх в Ліллехаммері(Норвегія) українські 

спортсмени виступали вже самостійною командою. Першу золоту олімпійську медаль для 

незалежної України здобула фігуристка Оксана Баюл - срібний призер чемпіонату Європи 

1993 р., чемпіонка світу та Олімпійських ігор 1994 р.Першими літніми Іграми, в яких 

Україна була представлена окремою командою, стали змагання в Атланті 1996 р.,на яких 

виступ українських спортсменіввивів Україну в десятку провідних спортивних держав світу. 

Дев'ять разів представники українського спорту піднімалися на найвищу сходинку 

Олімпійського п'єдесталу.  

Нападник Андрій Шевченко став справжнім символом України на футбольному полі, 

граючи за італійський «Мілан». Кумира багатьох футбольних фанатів в Італії називають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8E%D0%BB_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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«Дияволом зі Сходу». Він - п'ятиразовий чемпіон України, найкращий нападник Ліги 

чемпіонів сезону 1998-1999рр. та чемпіонату Італії (Серія А) сезону 1999-2000 рр. (рекорд 24 

голи), має друге місце серед бомбардирів сезону 2000-2001 рр. [2], володар «Золотого 

м'яча»2004 р.,чемпіон Італії-2004 р.  

Всесвітньо відомими стали українські боксери Володимир і Віталій Клички. За 6,5 

років професійної кар'єри Віталій Кличко, перший слов'янин, який виграв титул чемпіона 

світу з боксу в суперважкій ваговій категорії, завоював такі титули: інтерконтинентальний 

чемпіон за версією WBO (1998 р.), чемпіон Європи (1998-1999 рр., 2000-2002 рр.), WBA 

(2001-2003 рр.), WBO (1999-2000 рр.); а Володимир Кличко - інтерконтинентальний чемпіон 

за версією WBC (1998 р., 2000 р.), WBA (1999-2000 рр., 2003 р.), чемпіон Європи (1999-2000 

рр.); WBO (2000-2003 рр.). 

«Золотою рибкою» називають Яну Клочкову, одинадцятиразову чемпіонку Європи, 

триразову чемпіонку світу, чотириразову олімпійську чемпіонку (Сідней-2000, Афіни-2004) 

у плаванні на 200, 400 та 800 м, володарку Кубків світу.Клочковій належить світовий та 

олімпійський рекорди на дистанції 400 м комплексом (4 хв. 33,59 сек.). 

Донецький «Шахтар» став першим і єдиним українським футбольним клубом, який 

завоював єврокубковий трофей (2009 р.) в роки Незалежності.  

Боксер напівлегкої ваги Василь Ломаченко виграв змагання Олімпійських ігор двічі поспіль 

– у 2008 р. в Пекіні і 2012 р. в Лондоні. Крім того, він є чемпіоном Європи (2008 р.) та 

дворазовим чемпіоном світу (2009 та 2011 рр.). 

Український шахіст Руслан Пономарьов у свої 14 років став наймолодшим у світі 

гросмейстером, чемпіоном світу серед юнаків до 18 років, а Катерина Лагно  в 12 років - 

наймолодшим гросмейстером світу серед жінок. Нині вона в чільній десятці жіночого 

рейтинг-листа ФІДЕ.  

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях - олімпійські чемпіонки2008 р. 

(Пекін), Європи та світу у 2009 р., Європейських ігор Баку-2015.  На рахунку лідера команди 

українського фехтування на шаблях Ольги Харлан  - 4 титула чемпіона світу  і 7 золотих 

нагород першості Європи.  

Статистика результатів виступів збірної України на літніх Олімпійських Іграх 

наступна: ХХVІ (Атланта-1996): 9 золотих, 2 срібних і 12 бронзових медалей; ХХVІІ (Сідней 

– 2000): 3 золотих, по 10 срібних і бронзових; ХХVІІІ (Афіни – 2004): 8 золотих, 5 срібних і 9 

бронзових; ХХІХ (Пекін – 2008): 7 золотих, 4 срібних і 13 бронзових; ХХХ (Лондон – 2012): 

6 золотих, 4 срібних і 8 бронзових [5]. Результати виступів збірної України на зимових 

Олімпійських Іграх: ХVІІ (Ліллехаммер-1994): 1 золота, 1 бронзова медаль; ХVІІІ (Нагано-

1998): 1 срібна; ХХ Турин-2006: 2 бронзові; ХХІІ (Сочі-2014): 1 золота, 1 бронзова [5]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90_1998%E2%80%941999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_(%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_1999-00
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_2000-01
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_A_2003-04
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/WBO
https://uk.wikipedia.org/wiki/WBA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/WBC
https://uk.wikipedia.org/wiki/WBA
https://uk.wikipedia.org/wiki/WBO
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%86%D0%94%D0%95
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З ХХХІ Олімпійських ігор 2016 р. в Ріо-де-Жанейро українські спортсмени повернулися 

додому з 11 медалями (2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди), незважаючи на те, що 

Україна відправила найменш чисельну делегацію за весь час участі в літніх Олімпійських 

іграх -   206 осіб, адже держава втратила тренувальні бази у Криму та спортивну 

інфраструктуру у Донецькій та Луганській областях [5]. Аналізуючи причини низьких 

результатів спортивних досягнень на Олімпіаді необхідно зазначити несприятливу 

демографічну ситуацію, яка характеризується зменшенням кількості молодого покоління та 

недостатнє фінансування, яке ускладнилося витратами на аренду житла та стипендії 

спортсменам та тренерам, які визначені як внутрішньопереміщені особи [6]. 

ХХХІІ літніОлімпійські ігри 2020 р. повинні були пройти у Токіо, однак через 

пандемію COVID-19 були перенесені Міжнародним Олімпійським комітетом на 2021 р.  

Отже, за роки незалежності українські спортсмени брали участь у 12 Олімпійських іграх, в 

яких завоювали 128 медалей. Виходячи із специфіки вітчизняного спорту та географічного 

положення країни, зрозуміло, що левова частка нагород припала на літні Ігри– 121 (із них 35 

– золоті) проти 7 (із них 2 – золоті). Світові рекорди легкоатлетів Сергія Бубки (стрибки із 

жердиною на відкритому повітрі, висота планки 6 м 14 см; міжнародний легкоатлетичний 

турнір в італійському Сестрієре 1994 р.)та Інеси Кравець (потрійний стрибок, відстань 15 м 

50 см;чемпіонат світу в шведському Гетеборзі 1995 р.) не можуть побити вже більше 20 

років.Одним з найкращих альпіністів світу є Владислав Терзиул, який зійшов без кисню 

майже на всі 14 восьмитисячники планети, повторюючи рекорд РейнхольдаМесснера. 

Постійно привозять медалі з міжнародних змагань представники рукопашного бою, 

скелелази та самбісти.Розвиваються в Україні ітакі національні види спорту, як козацький 

двобій, бойовий гопак, спас, які є втіленням українських бойових традицій і цікавлять не 

байдужу до вітчизняної історії молодь. 
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МАТЧ СМЕРТІ: МІФ ТА РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Зв’язок спорту та політики в останні століття є досить міцним. Спорт стає передумовою 

війн, як це було в ході футбольної війни між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році, є одним 

із засобів пропаганди, згадаймо фізичну культуру нацистської Німеччини, і схожих 

прикладів історія дає чимало. Український вимір теж може надати достатньо схожих 

свідчень використання спорту з політичних міркувань. Одним з найбільш яскравих та 

дискусійних тем вітчизняної історії спорту є так званий «матч смерті», який є нічим інакшим 

аніж одним з міфів радянського тоталітарного режиму. 

 Радянський історичний міф про «матч смерті» є легендою про футбольне змагання яке 

відбулося в окупованому Києві 9 серпня 1942 року між німецькою командою «Flakelf» 

(«Зенітки») та київською командою «Старт», за версією радянської пропаганди після 

змагання всіх членів київської команди розстріляли через те, що вони обіграли вищезгадану 

німецьку команду[1, с. 89]. Поява цього міфу пов’язана з публікацією військового 

кореспондента Євгена Крігера «Так было в Киеве» від 16 листопада 1943 року в газеті 

«Известия», він зазначає: «…їх виявили німці, загнали в підвали гестапо. Орлов (один з 

очевидців — К. І.) бачив, як вони будували під вартою гараж, потім їх змушували 

асфальтувати вулицю перед будинком гестапо. Коли робота була закінчена, всіх юнаків 

розстріляли. У Києві розповідають, що відомий всій країні воротар України Трусевич перед 

смертю піднявся назустріч німецьким кулям і крикнув: «Червоний спорт переможе!»[5, с. 

19]. З цитованого уривка важко отримати певну чітку інформацію, а саме прізвища всіх 

розстріляних футболістів, точну причину розстрілу або хоча б дату страти.Водночас подана 

інформація є заангажованою та надмірно емоційно забарвленою, окрім того, відсутні будь-

якісвідчення про проведення самого матчу. Згодом теж виходили газетні публікації з 

http://noc-ukr.org/about/history/
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приводу футбольного змагання, що відбулося у серпні 1942 року — у газеті «Київська 

правда» від 17 листопада 1943 року у статті «У Сирецькому концтаборі», у статті Петра 

Севєрова «Последний тайм», що була розміщена в газеті «Радянська Україна», але варто 

зауважити, що серед вищезгаданих публікацій поняття «матч смерті» ще не фігурує [2, с. 3]. 

 Вперше чітко використано словосполучення «матч смерті» наприкінці 1950-х років, 

коли у 1957 році вже вищезгаданий Петро Севєров у співавторстві з Наумом 

Халемськимопублікував повість «Последнийпоединок», книга мала значну популярність та 

була перекладена багатьма мовами. Вже у передмові до твору можна натрапити на поняття 

«матч смерті», де зазначено наступне: «Фашистскиеоккупанты не могли простить нашим 

футболистампобеды над командой «Люфтваффе». Этому «Матчу смерти», как справедливо 

назвали советские люди встречукиевскихспортсменов с «Люфтваффе», и 

посвященаповесть…» [8, с. 1]. До того жу 1962 році був випущений у загальний прокат 

фільм «Третій тайм» режисера Євгена Карелова, який викликав фурор у суспільстві та на 

багато поколінь вперед вкорінив розтиражований міф, що більшість населення ще й досі не 

сумнівається в його цілковитій вірогідності. На сьогодні, Російська Федерація, країна-

агресор, продовжує використовувати міф про футбольне змагання 1942 року, як один з 

засобів впливу та поширення власних переконань з метою формування необхідної позиції 

населення щодо зазначеного питання. Підтвердженням вищесказаного є російський фільм 

Андрія Малюкова2012 року «Матч» — в стрічці мають місце напружені емоційні сцени, 

українці-колаборанти у вишиванках та щира любов футболістів до радянської батьківщини. 

Влучну характеристику кінокартині дав екссекретар РНБО Андрій Парубій: «Цей фільм 

знятий не про футбол, не про війну і навіть не про любов. Це така собі пропаганда 

російського світу, де всі ці речі — це фон» [7]. Зважаючи на вищеперераховане, не викликає 

подиву те чому багатьом людям важко змиритися з тим фактом, що «матч смерті» це всього 

лиш на всього історичний міф. 

 Однак, спогади очевидців тих подій та документи як українських архівів, так й 

іноземних, дають нам змогу дізнатися правду про футбольний матч серпня 1942 року. Варто 

розуміти, що ще до матчу 9 серпня у Києві відбувалися й інші футбольні змагання, серед 

іншого й товариські матчі команди «Старт» з командами Вермахту та угорськими 

гарнізонами, що дислокувалисяна той час у місті. Матчі 6 та 9 серпня «Старт» грав з 

німецькою командою «Флакельф». 6 серпня «Старт» переміг з рахунком 5:1[4, с. 301]. 

Згодом, на 9 серпнябуло призначено матч-реванш, який німці знову ж таки програли[4, с. 

302].Один з учасників матчу Макар Михайлович Гончаренко пригадував: «Никто нас потом 

не арестовывал. Мыспокойно покинули стадион, хотя атмосфера вокруг царила накаленная». 
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І вже16 серпня «Старт» провів ще одне футбольне змагання з київською командою «Рух», 

вигравши з рахунком 8:2 [5, с. 19]. 

Утім, безперечно є фактом те, що розстріли деяких футболістів команди все ж таки 

відбулися, але не з тієї причини, яка поширена в радянській історіографії. Згідно з 

дослідженням публіциста Георгія Кузьміна [3], причина розстрілу футболістів київської 

команди не була мотивована бажанням помсти за програш або іншими причинами 

пов’язаними з матчем. Дослідник зазначає, що скоріше це була звичайна випадковість. Варто 

зазначити, що насправді є багато версій щодо підстав до страти півзахисника Івана 

Кузьменка, голкіпера Миколи Трусевича, форварда Миколи Коротких та півзахисника 

Олексія Клименка, тобто лише чотирьох з чотирнадцяти членів команди. За однією з них, їх 

було розстріляно за крадіжки на хлібзаводі, роботу на якому їм дав затятий 

шанувальникфутболу та директор підприємства Йозеф Кордик. Однак, вже вищезгаданий 

Георгій Кузьмін, зауважує у малоймовірності такої думки, вказуючи на те, що вони не 

працювали в самому цеху, а були звичайними двірниками.За інакшою версією— під час 

робіт собака одного з німецьких наглядачів накинувся на МиколуТрусевича, і той прагнувши 

захистити себе вбив собаку, тому його відразу ж розстріляли. Проте, Кузьмін спростовує це 

припущення стверджуючи те, щовищезазначених футболістів булорозстріляно, коли 

почалися диверсійні акти партизанів і підпільників взимку 1943 року. В той час з'явилося 

розпорядження розстріляти кожного десятого в таборі. І ці четверо футболістів за збігом 

обставин потрапили в число смертників. Розстріл відбувся 24 лютого 1943 року, майже через 

півроку після так званого «матчу смерті». За цей час вже змінилося декілька окупаційних 

гарнізонів в Києві та відбулися зміни в місцевій німецькій адміністрації. Тому, з 

вищеперерахованого не є цілком доцільним пояснювати причину розстрілу помстою за 

програний німецькою командою матч. Схожої позиції дотримується німецький 

дослідник  Маркварт Герцоґ, на його думку, причиною розстрілу не є футбольне змагання 

серпня 1942 року, але зважаючи на наявну інформацію очевидців тих подій можна 

припустити, про можлививий донос гравців «Руху» щодо колишніх футболістів «Динамо», 

команди НКВС. Річ у тім, що напередодні арешту, 16 серпня «Старт» розгромив із рахунком 

8:0 команду «Рух», яка була наближеною до місцевої окупаційної влади [6].  

Цінні свідчення про вищезазначені події можна отримати з архівів колишніх 

репресивних органів. Серед них найбільш важливим для обговорюваного питання є 

доповідна оперуповноваженого КГБ майора Удіна на ім’я свого керівника Федорчука: 

«Цілком очевидно, що футболісти залишилися проживати на окупованій території, не 

намагаючись відійти з відступаючими частинами Червоної армії, в лавах якої їхня 

присутність була дуже необхідна у важкий для Батьківщини час. Згодом вони підтримали 
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ініціативу зрадників Батьківщини з представників міської управи, які за підтримки 

окупаційної влади створили із залишених у Києві спортсменів клуб майстрів спорту, а з 

футболістів команду міста, в яку ввійшли гравці команд-майстрів «Динамо» і 

«Локомотива» [1, с. 90]. 

Незважаючи на десятки публікацій та досліджень щодо «матчу смерті», ця подія з 

історії українського футболу безперечно ще досить тривалий час буде однією з найбільш 

дискусійних сторінок вітчизняної історії. Аналіз цитованих документів, спогадів та 

публікацій спростовує радянський міф щодо розстрілу всіх футболістів київської команди 

відразу ж після матчу внаслідок перемоги над німецькою командою. Але водночас, не є до 

кінця з’ясована конкретна причина страти чотирьохфутболістів, що ще раз підтверджує 

актуальністьдосліджуваного питання. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ДЗЮДО ЯК ПРОЯВ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ 

ЯПОНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У МОДЕРН 

 

Дзюдо – олімпійський вид спорту. Даним видом спорту за даними Міжнародної 

федерації дзюдо у світі займається більше 20 мільйонів [1]. Незважаючи на рівень 

глобалізованості у сучасному світі та популярності спорту за межами Японії (у Франції, 

наприклад, займається більше людей ніж у самій Японії [2]), дзюдо залишається одним з її 

символів. 

Історія дзюдо має не настільки глибокі історичні корні як сумо, дзюдзюцу. Даний вид 

спорту став проявом трансформаційних процесів у Японії,  перетворення у модерну державу.  

До середини 19-го століття Японія трималася курсу ізоляціонізму (сакоку), контакт з 

зовнішнім світом тримався лише через порт на штучному острові Дедзіма у гавані Нагасакі, 

де відбувалася торгівля з голландськими та китайськими купцями [3]. Дана замкнутість 

відображалась на всіх сферах життя японського суспільства. Особливо яскраво дані 

тенденції можна прослідити на рівні культури, ментальності, іманентних рисах японського 

суспільства. Наприклад, класичні традиції будо, сумо, карате на фоні стратифікації 

японського суспільства були глибоко вкорінені у свідомість японців.  

Відкриття Японії у середині ХІХ століття західними державами та нав’язування 

нерівноправних договорів та  зміни (починаючи з Канагавського договору від 31 березня 

1854 року з США), що слідували даним подіям, призвели до трансформації японського 

суспільства. Окрім зовнішнього чинника варто також підкреслити і внутрішній імпульс, 

інтенції, що почалися після повернення влади до імператора та відміни сьогунату [4].  

Епоха Мейдзі (від ненго імператора Муцухіто, що наближено означає «освічене 

правління») – стала етапом модернізації Японії, парадигмальним переходом японського 

суспільства в епоху модерну, переймання та практичну імплементацію нею західних 

наукових, технологічних  новацій (варто згадати, що навіть у період сакоку в Японію 

передавались досягнення науки та техніки Заходу – рангаку, проте їх реалізація мала 

обмежений характер) [5].  
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Епоха перетворень, модернізації вплинула і на соціальну складову, що яскраво 

демонструється зміною ставлення до традиційних (архаїчних) форм японської культури – 

бойових мистецтв загалом та дзюдзюцу зокрема. 

Інтерес японського суспільства до занять дзюдзуцу стрімко і перманентно спадав. 

Сенсеї не мали учнів, школи («рю») закривалися, традиції переривалися разом з останніми її 

носіями. Більше того, відзначався занепад морально-етичної складової у дзюдзуцу. Практика 

даного виду мистецтва зводилась до кривавих боїв за гроші, показові вистави чи реалізацію 

навичок у кримінальній площині (поповнення рядів якудзи і т.д.) [6]. 

Саме у цей час, коли модернізаційні реформи Мейдзі активно впроваджувались, а 

традиційні форми японської культури занепадали (конфлікт архаїка/модерн), народився та 

жив засновник дзюдо – Дзігоро Кано. 

Д. Кано народився 28 жовтня (на сьогодні у цей день відзначається Міжнародний день 

дзюдо) 1860 року у м. Мікаге, недалеко від Кіото. У віці 10 років переїхав у м. Токіо.  Мав 

здібності до наук та мов, проте  був фізично слабо розвинутим. Саме тому з 15 років почав 

вивчати англійську мову в школі у Токіо, а у 17 років паралельно зі вступом до Токійського 

університету, де вивчав філософію та політичні науки, почав займатися дзюдзюцу. Вчителя 

дзюдзюцу в 1870-х роках знайти було складно, проте Кано домовився і почав серйозну 

практику у школах Тендзін Сіньє-рю та згодом у Кіто-рю. Перманентні заняття, 

зацікавленість та науковий підхід стали поштовхом до переосмислення філософії та 

принципів бойового мистецтва, пристосування його до нових реалій життя. Дзігоро Кано 

вирішив реформувати дзюдзуцу [7].  

Після закінчення університету в 1881 році, він почав працювати вчителем для дітей з 

привілейованих сімей. У 1882 року він створює власну школу – своє додзьо. З цього часу 

починає відлік дзюдо. Кодокан (з яп. мови «місце вивчення шляху»), як назвав його Кано, 

спочатку складався з залу в буддистському монастирі Ейсьодзі розміром у 12 татамі та 9 

учнів [8].  

У  1897 році кількість татамі налічувала 207 одиниць, у наступному році – 314 татамі, у 

середині 20 століття (1958 рік) було вже 986 татамі, на сьогодні тренувальні площадки 

Кодокана налічують 1206 татамі. Тобто, Кодокан за більше 100 років існування поступово 

розширюється, що показує інтерес та популярність дзюдо в Японії. 

Варто зазначити, що зародження та інтенсивний розвиток дзюдо відбувається 

паралельно з зародженням у останній четверті ХІХ століття сучасного спорту в Європі, де 

триває Belle Époque. Даний паралелізм є проявом зміни ставлення до фізичної культури та 

людини на глобальному рівні взаємовідносин. 
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Все своє життя Д. Кано присвятив популяризації дзюдо, викладанню в різних 

навчальних закладах та у міністерстві освіти. Так, завдяки лобіюванню Д. Кано дзюдо було 

прийнято на практику у поліцію та флот, а у 1907 році дзюдо разом з кендо ввели в програму 

загальноосвітніх середніх шкіл. Дзюдо у якісно нових масштабах почали практикувати у 

Японії. 

У 1909 році Дзігоро Кано був обраний до Міжнародного олімпійського комітету 

(перший представник з далекосхідного регіону). Д. Кано був не проти включення дзюдо в 

Олімпійську програму, проте за життя не інтенсивно домагався даного нововведення [9]. 

У подальшому Д. Кано обирався президентом Японської спортивної організації та 

японської атлетичної організації. Помер 4 травня 1938 року. На цей час Японія вже була 

модерною державою з імперськими експансіоністськими тенденціями, наближалась 2 

Світова війна. Проте дзюдо вже набуло популярності на всіх континентах, стало 

інтернаціональним видом спорту.  

Отже,  зародження та розвиток дзюдо є яскравим прикладом парадигмального переходу 

японського суспільства з архаїки в модерн. Кодокан дзюдо на початку свого існування було 

відносно ексклюзивною (так як Кано навчав освічених людей високого соціального статусу), 

спрямованою на моральний та філософський аспект активністю, яка поєднувала спортивний 

елемент з самозахистом. Поширення дзюдо за межами Японії, його промоція у світі та, як 

результат, включення у програму Олімпійських ігор сприяла зміщенню акцентів на 

змагальний елемент дзюдо та остаточному утвердженню дзюдо як міжнародного виду 

спорту. 
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Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області 

 

АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ В МІСТІ КОНОТОП 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить 

органічну частину загального виховання, покликану забезпечити розвиток фізичних, 

морально-вольових, розумових здібностей. Жіночий футбол на сьогодні – один із 

найпопулярніших видів спорту в багатьох країнах світу. Актуальність теми дослідження 

полягає в тому, що історія жіночого футболу є невід’ємною частиною історії світового 

футболу, але не дивлячись на це, ця тема є малодослідженою і в умовах активної боротьби за 

права жінок у світі вона набуває особливої актуальності.  

Територіальні рамки охоплюють м. Конотоп Сумської області, у той час як 

хронологічні період з 1992 р. по наші дні. 

Метою дослідження є висвітлення тенденцій розвитку жіночого футболув Конотопі  

Завданнями дослідження вважаємо: 

- встановлення факторів впливу на жіночий спорт у місті; 

- визначення загальних рис цього явища у місті та країні.  

Жіночий футбол на теренах СРСР до кінця 1960-их – початку 1980-их був явищем 

доволі рідкісним та екзотичним. Одним із осередків цього виду спорту була Україна, де 

жіночі футбольні матчі викликали неабиякий інтерес у населення. Так, наприклад, 13 

листопада у Донецьку відбувся матч між збірною Харкова та Вільнюсу, що викликало 

неабиякий резонанс, адже на матчі були присутні 32 тис. глядачів та велась трансляція на 
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місцевому телебаченні. Організовувались навіть імпровізовані турніри серед жінок, окремо 

варто виділити змагання за кубок Валентини Терешкової, де брали учать команди з усієї 

країни. Держава у ті часи жіночому футболу ніяк не сприяла, про що свідчить відсутність 

цього виду спорту у програмах спартакіад та інших масштабних змагань. Це було 

спричинено думкою про шкідливість впливу футболу на жіночий організм, що в свою 

привело до заборони на це явище, яке особисто курував голова Держкомспорту С. Павлов [6, 

c. 21].  

Нове життя жіночий футбол отримав  після зняття цією заборони у 1989 р. Це дало 

змогу включити цей жіночий футбол до загальносоюзного реєстру офіційних видів спорту та 

створити Асоціацію жіночого футболу СРСР, яка в цьому ж році провела чемпіонат СРСР 

серед профспілкових команд.6 Однією з провідних команд у країні був Раменський 

«Текстильник», який був бронзовим призером чемпіонату СРСР у 1990 р. та чемпіоном у 

1991 р. Одним із «Текстильника» був вихованець конотопської ДЮСШ – М.Болячевець [3].  

Саме у Конотопі даний вид спорту зародився та почав активно набирати оберти у 1999 

р. з приходом до міської ДЮСШ О. М. Куліш, якій було запропоновано очолити 

новостворену секцію жіночого футболу, яка до речі була однією з найперших в Сумській 

області [5]. 

Сама Олена Миколаївна почала займатись футболом навчаючись у в 1986-1989 рр. на 

відділені волейбол у Смоленському державному інституті фізичної культури. Як згадує сама 

О. М. Куліш – окремого футбольного відділення не було, жіноча футбольна команда 

формувалась з представників інших видів спорту, таких як легка атлетика, волейбол, 

баскетбол [2].  

На ранніх етапах тренерської кар'єри Олена активно відвідувала різноманітні змагання 

у ролі глядача, набираючись досвіду вже у провідних тренерів. На одних з ним вона 

познайомилась з головним тренером футбольного клубу "Біличанка" (м.Ірпінь) В. В. Колком.  

Володимир Васильович тривалий час підтримував та передавав досвід Олені Миколаївні, 

спонукав тренера-початківця на роздуми про зміни у тренерській роботі, звів її  з тренерами 

Київської, Черкаської,Полтавської областей з якими активно відбуваються співпраця і по цей 

день [2].  

Міська команда активно брала участь у різноманітних першостях та чемпіонатах з року 

свого заснування. Але найперші вагомі досягнення датуються 2003 р. коли конотопські 

дівчата стали срібними призерами Всеукраїнського турніру з футзалу серед команд дівчат 

1990-1991 р.н. За рік вихованки конотопської ДЮСШ у складі ФК «Спартак» (м. Суми) 

стали бронзовими призерами чемпіонату України. Це було спричинено тим, що тривалий час 

в окремих командах були відсутні гравці з відповідним рівнем гри. Але з часом у місті 
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з’являлось все більше досвідчених дівчат. На сьогодні тренування проводяться у трьох 

групах: старша (8-11 клас), середня (5-8 клас), молодша (1-4 клас). Для кожної групи 

застосовується свій підхід та ставляться свої задачі. Наприклад у роботі з молодшою групою 

акцент йде на прищеплення інтересу та любові до спорту. 

Найперші досягнення стали запоруками майбутніх перемог. Наприклад команда міської 

ДЮСШ «Вікторія» стала чемпіоном України у 2012 та 2016 р. [6]. 

Говорячи про причину успіхів команди, варто в першу чергу виділити вище згадані 

зв’язки з тренерами з інших міст, що зробило можливим проведення великої кількості 

товариських матчів та турнірів  із залученням команд Сумської області, а також прилеглих 

областей регіону Харкова, Києва, Чернігова, Полтави. 

Окремо варто виділити особистісний вклад О. М. Куліш, яка постійно удосконалює 

методики підготовки спортсменок. Олена завжди бере участь у семінарах-нарадах, які 

проводить асоціація федерації футзалу України. Переймає досвід у досвідчених колег та 

ділиться своїм з молодими спеціалістами. Наприклад вона взяла учать у першому в Україні 

семінару ФІФА для тренерів ДЮСШ з футзалу, який відбувся з 12 по 16 травня в Будинку 

футболу в Києві. Чимало Олена Миколаївна приділяє уваги саме вихованню своїх 

підопічних. На її думку не всі вихованці стають чемпіонами. А ось виховати справжню 

людину- завдання кожного тренера [1].  

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що жіночий футбол є відносно новим явищем, 

як для міста, так і для країни, і тривалий час його розвиток супроводжувався великими 

складнощами. Але за короткий час, це явище стало невід’ємною частиною спортивного 

життя міста, чому сприяв в першу чергу особистій фактор, який тут відображений у 

діяльності тренеру міського відділення жіночого футбол при міській ДЮСШ О. М. Куліш, а 

її відносини з тренерами з інших міст свідчать про те, що особистий грав важливу роль не 

лише в Конотопі.  
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ОЛІМПІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

Вступ. Популярність українського олімпійського руху в еміграції та його інтенсивне 

поширення спричинено було тим, що в ньому гармонійно поєдналася національно-

патріотична та гуманістична ідеї з системою організації тіловиховання і спорту в 

громадських, освітніх та культурних організаціях. 

Помітна роль українського олімпійського руху в еміграції у глобальному 

геополітичному, культурному, економічному намаганні об’єднання світового українства. Ідеї 

національно-патріотичного виховання, які проникли в українське еміграційне середовище, 

наповнили феномен олімпійського руху новим соціокультурним змістом, що сприяло 

активному його поширенню. 

Яскравим прикладом поширення олімпійських традицій в середовищі української 

діаспори є організація та проведення Олімпіад або ж участь у змаганнях з олімпійською 

філософією, які беруть свій початок з 1936 року[3]. 

Мета дослідження – здійснити історико-теоретичний аналіз та виявити особливості 

формування олімпійських традицій української діаспори. 

Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, описовий та 

хронологічний методи. 

Результати досліджень та їх обговорення. Формування олімпійських традицій 

української діаспори забезпечувалось комплексністю діяльності інституцій українського 

олімпійського руху за кордоном й виражалося у різноманітті застосованих засобів 

пропаганди (організація змагань, маніфестації, прес-конференції, акції, інформаційні 

повідомлення, радіо програми, публікації у ЗМІ тощо), а також як культурно-просвітницька 

https://www.sibiryachka-kras.ru/sites/default/files/docs/istoriya_245str.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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складова була спрямована на формування національної свідомості українців в цілому й в 

еміграції зокрема. 

Важливе місце у розвитку спортивного руху та поширенні олімпійських ідей у 

середовищі української діаспори займають змагання (табл. 1), участь у яких брали не лише 

емігранти з України, а й з інших держав (Естонії, Латвії, Литви тощо).  

Таблиця 1 

Українські Олімпіади в еміграції 

Рік  Місце проведення Назва змагань Характеристика змагань 

1936 Філадельфія (США) Українська Олімпіада 

(Перші українські 

всенародні ігрища) 

Близько 300 учасників з міст 

США та Канади 

1948 Міттенвальд, Авгзбург, 

Нюрнберг (Німеччина) 

Олімпіада «ДіПі» Організатори змагань – 

Українська Рада Фізичної 

культури та спортивна секція 

Міжнародного комітету 

політичних втікачів. У 

змаганнях взяли участь 

українці, латвійці, естонці, 

литовці, поляки, словаки, 

чехи, словенці, угорці 

1955 США Українсько-

Американської 

Олімпіади/ Спортові 

ігрища української 

молоді США та Канади 

Не відбулись 

1980 Етобіко (Канада) Вільна Олімпіада Близько 300 учасників 

українців, естонців, литовців, 

латвійців та вірмен 

1984 Етобіко (Канада) Вільна Олімпіада Змагалися українці, естонці, 

литовці, латвійці 

1988 Філадельфія (США) Українська олімпіада 

молоді 

1300 учасників з США та 

Канади 

2000 Філадельфія (США) Українська Олімпіада Близько 600 учасників з 

США та Канади  
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2008 Філадельфія (США) Українська Олімпіада Понад 600 учасників з США 

та Канади 

 

Перші такого роду спортивні змагання відбулися у 1936 р. у місті Філадельфія (США). 

Ці змагання отримали неофіційну назву – «Перші українські всенародні ігрища» та були 

приурочені до Дня Праці, отримавши при цьому підтримку місцевої влади. Окрім цього, для 

проведення змагань були створені Екзекутивний та Олімпійський комітети, а патронат їм 

надали Українсько-американська організація Філадельфії та Українська католицька ліга. 

Допомогу в організації та проведенні Української Олімпіади надали українські об’єднані 

організації Філадельфії, Ліга української молоді, організація «Народна воля», а також 

приватні особи. Серед близько 300 учасників змагань були спортсмени з міст США та 

Канади (Нью-Йорк, Бруклін, Байон, Елізабет, Ньюярк, Детройт, Рочестер, Трентон, 

Гарізбург, Пальмерстон, Кемден, Філадельфія, Торонто[4]. 

Надзвичайна подія у житті міграційного українського спортивного руху відбулася у 

1948 р., коли у містах Міттенвальд, Авгзбург та Нюрнберг (всі Німеччина) відбулася 

Олімпіада ДіПі (від перших літер англійських слів Displacedpersons). Однією з особливостей 

цих змагань було те, що вини відбувалися у той же рік що й Ігри XIV Олімпіади (Лондон, 

Велика Британія). Організаторами Олімпіади ДіПі виступили українська Рада фізичної 

культури та спортивна секція Міжнародного комітету політичних втікачів при підтримці 

державної влади. Окрім українців у змаганнях взяли участь латвійці, естонці, литовці, 

поляки, словаки, чехи, словенці та угорці. До програми змагань були включенні такі види 

спорту, як волейбол, футбол, бокс, легка атлетика, баскетбол та шахи. Результати виступів 

спортсменів були успішними, зокрема українські атлети стали переможцями у волейболі, 

футболі, боксі, легкоатлетичній естафеті 4100 м. Слід зазначити, що на честь перемог 

українських спортсменів лунав гімн та піднімався прапор. 

У 1954 році все гучніше лунають заклики до проведення чергової Українсько-

Американської Олімпіади (в подальшому змагання називали найчастіше Спортові ігрища 

української молоді США та Канади). Цю ідею пропонували Український Спортовий Клуб 

(Нью-Йорк) та спортова референтура Головної Управи СУМА. 26 лютого відбулися 

засновуючи сходини Ініціативної Групи проведення олімпійського свята. Вибрано Діловий 

комітет, а згодом і Український олімпійський комітет, очільником якого обрано Едварда 

Жарського. 

Підготовка до проведення спортових ігрищ української молоді сприяла до утворення 

нових Комітетів. Так, 2 та 7 лютого 1955 року в Торонто представниками товариств Пласт, 
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СТ «Україна», Братства бувших Вояків УД та МУН було створено Український олімпійський 

комітет. 

Також цього ж року в Монреалі був утворений Український олімпійський комітет для 

єднання молоді й участі у спортивному святі. 

Але змагання, що планувалося провести у липні 1955 року було прийнято рішення 

перенести на пізнішу пору. Шкода адже вони так і не відбулись. 

Наступними яскравими спортивними подіями української діаспори беззаперчно є 

Вільні Олімпіади, які планувалося проводити раз на чотири роки як і Олімпійські ігри. 

Вперше такі змагання були проведені у 1980 р. у місті Етобіко (Канада). Не випадково 

організатори Вільної Олімпіади обрали саме цей рік тому, що він мав неаби яке значення у 

світовому спортивному житті. Цього року у столиці СРСР Москві відбулися Ігри XXII 

Олімпіади  тому українська діаспора запланувала низку заходів на підтримку українського 

спорту та ідеї національної незалежності. Організаторами Вільної Олімпіади виступили 

Український олімпійський комітет (створений у 1956 р.) та Українська спортивна централя 

Америки і Канади. У почесному комітеті Вільної Олімпіади були представники влади, що 

підвищувало значення цих змагань: прем’єр провінції Онтаріо В. Дейвіс, колишній прем’єр 

Канади та лідер опозиції Д. Кларк, лідер НДП Е. Броадбент, посол  

Ф. МакДональд, посол С. Папроскі, міністр культури і дозвілля Р. Бетц, міністр індустрії та 

туризму Л. Гросман, посли провінцій С. Сміт,  

Н. Лелюк, Б. Нюмен та Д. Флін, голови консульств: Литви – Я. Змуідзінас, Латвії – Е. 

Упенієкс, Естонії – І. Генісор. Окрім них на офіційному відкритті Вільної Олімпіади 

виступив генерал В. Вітакер, а на закритті посол прогресивно-консервативної партії Канади 

М. Вільсон. Близько 300 спортсменів різних націй (українці, естонці, литовці, латвійці та 

вірмени) взяли участь у змаганнях з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу та 

стрільби. 

У підсумку змагань збірна українців здобувши 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових 

нагород посіла друге місце, поступившись латвійцям які вибороли відповідно 14,15 та 7 

медалей. На третьому місці опинились литовці з результатом 9,10,14, на четвертому естонці 

– 3,3,7, а на п’ятому вірмени – 0,1,0. 

Цього року відбулось ще дві спортові події з олімпійським духом, в яких брали 

безпосередню участь українці Аргентини та Бразилії. 

Надзвичайною подією в історії боротьби за олімпійську українську незалежність стало 

проведення у липні-серпні 1980 року в Буенос-Айресі (Аргентина) Олімпіади Української 

Вільної Молоді. Організаторами Олімпіади виступали молодичі організації Спілка 

Української Молоді i Український  Пластй інші українські об’єднання. 
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Вже 20 липня Олімпійським Комітетом віддруковано олімпійську одноднівку 

«Олімпійський вогонь» українською та іспанською мовами. Брошура має сорок сторінок 

друку, в ній подано програму Олімпіади, відбитки олімпійських відзнак з відповідними 

поясненнями та орнаментальними прикрасами, а також додано сорок чотири пропагандивно-

торговельних оголошень, де очолюють перелік кооперативи «Фортуна» та «Відродження». Їх 

співучасть покрила видатки на друк одноднівки. 

Ретельно організатори розробляли програму та готували місце проведення змагань. Для 

ефективної підготовчої діяльності та належного рівня організації змагань був утворений 

Олімпійський Комітет. У Комітеті діяло п’ять комісій: організаційна, спортова, пресова, 

технічна та фінансова. Очолював Олімпійський Комітет член пласту Андрій Шаварняк. 

Секретарем був сумівець Марко Кіт. Програма Олімпіади проводилася в днях 20, 26, 27 

липня, 3 та 10 серпня. 20 липня та 3 серпня заходи відбувалися на просвітянській оселі 

«Веселка», 26 липня – в домівці Пласту, 10 серпня – на оселі «Калина», яка є власністю 

товариства «Відродження». 

Змагання проводилися у таких видах спорту: футбол,папіфутбол (наймолодше 

юнацтво), гандбол, відбиванка (волейбол), нюколь, пельотаальсесто, тобтокошівка 

(баскетбол), пінг-понг (настільний теніс), легка атлетика (біг на 40, 60, 100, 200, 400 і 800 м, 

естафета 4Х60 м, стрибки у довжину та у висоту). У футбольних змаганнях брали участь сім 

команд (дві – СУМ, по одній – Пласт, ОУМ, семінаристи, дві дружини юнаків). Жіночі 

команди змагалися у відбиванку та пінг-понг. У легкій атлетиці брали участь шість гуртків у 

відповідності до віку учасників. Загалом участувало 170 змагунів (хлопців та дівчат віком від 

6 до 18 років) членів СУМ, Пласту, ОУМ та семінаристів Єпархіальної семінарії з Буенос-

Айресу. 

Офіційне відкриття Олімпіади відбулося 20 липня 1980 року на оселі «Веселка», 

програму якої проводив пластун Юрій Федишин. На урочистостях були присутні 200 

змагунів та їх впорядників, численні делегації всіх українських організацій та глядацька 

аудиторія. В окремій ділянці оселі встановлено трибуну, що її люб’язно надала місцева 

влада, а також надіслано військову оркестру.Почесна Президія складалася з голів та 

представників організацій, преси та місцевої управи. 

В урочистій ході брали участь 22 прапороносці різних організацій на чолі з 

національними прапорами Аргентини та України, а також сумівка Христя Мороз несла 

прапор Вільної Олімпіади з олімпійською символікою на тлі Тризуба. Позаду них йшли 

шість окремих відділів молоді. 

У неділю 10 серпня на оселі «Калина» відбулися спортивні (з огляду на несприятливу 

погоду 27 липня частину змагань перенесено на 10 серпня) та урочисті заходи. Зранку 
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відбулися спортивні змагання, а перед обідом богослужіння. Службу Божу відправив 

Єпископ Української Католицької Церкви Кир Андрій Сапеляк, дякуючи за успішне 

проведення Олімпіади й відзначаючи річницю Хрещення України, а також започатковуючи 

відзначення Марійського року в Єпархії.  

Після закінчення змагань учасники отримали здобуті нагороди та пам’ятні грамоти. 

Присутні представники різних українських товариств і численні гості зібралися навколо 

вівтаря олімпійського вільного вогню й заспівали національний гімн України. Також були 

різні промови від Української Центральної Репрезентації Володимира Котульського, 

Централі «Відродження» Романа Зінька, голови Олімпійського Комітету Андрія 

Шаварняка[2]. 

З 5 по 22 червня 1980 року в Сан-Пауло (Бразилія) відбулась 5-та Олімпіяда мігрантів, в 

якій брали участь українці. Молодь відділу Спілки Української Молоді були учасниками 

культурних заходів та спортових змагань. 

Друга Вільна Олімпіада відбулася через чотири роки у 1984 р. у місті Етобіко саме у 

рік проведення Ігор XXIIIОлімпіади (Лос-Анджелес, США). Активну участь в організації та 

проведені змагань проявили Український олімпійський комітет та Міжнаціональний 

олімпійський комітет, до складу якого увійшли українці, литовці та естонці. До програми 

змагань додали теніс, плавання та хокей. Виступ українських спортсменів ознаменувався 

здобуттям 6 золотих, 5 срібних та 1 бронзової нагороди. 

Наступні спортивні заходи хоч і змінили в деякій мірі назву та місце проведення, але 

мета їх залишилась такою ж. У 1988 р. у місті Філадельфія (США), відбулася Українська 

олімпіада молоді. До речі цього року Олімпійські ігри проходили у Сеулі (Корея). Змагання у 

Філадельфії зібрали вдвічі більшу кількість спортсменів ніж на попередніх Вільних 

Олімпіадах. Цього разу учасниками турнірів з волейболу, плавання, тенісу, настільного 

тенісу, гольфу, шахів, футболу та легкої атлетики були понад 700 українських атлетів США 

та Канади. 

Українська Олімпіада і здвиг молоді мали історичне значення бо задумувалися й 

присвячувалися 1000-літтю хрещення України, а також символізували 52-річницю 

проведення Першої Українсько-Американська Олімпіади. Їй надавалася важлива соціально-

історична роль у національному та тілесному вихованні. З цього приводу Юрій Рибак писав 

таке: «Українська Олімпіяда це радше відновлення і продовження ідеї українського 

некомерційного спорту і втримання молоді при дійсних олімпійських ідеях, де змагання за 

першенство буде духовим почуттяму осягненні якнайкращих вислідів...  Безперечно будуть 

чемпіони поодиноких спортових конкуренцій, але що важливіше масовий здвиг 

віддзеркалить здоров`я нашої молоді у діяспорі» [1]. Водночас Ярослав Климовський 
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відзначав спортивно-духовну сутність Олімпіади й наголошував на можливості проведення 

зимової Олімпіади: «Змагання, як видно, представляють різноманітно, цікаво та, як личить у 

цьому роду змагань, вони проходитимуть в атмосфері сміливості, завзятості та великому 

хотінні перемоги, та все ж, не забуваючи про спортову поведінку, а ще більше про 

дружність, бо ж усі змагуни — брати, сестри, сестри по крові. Треба радіти, що українська 

молодь північноамериканського континенту, беручи активну участь ув Олімпійських Іграх, у 

цій формі вшанує радісний, торжественний Ювілей Тисячоліття Християнства України. 

Жаль, що не можна було зорганізувати Зимової Олімпіяди з нагоди Тисячоліття, хоча про 

якусь українську Зимову Олімпіяду її організатори свого часу оголошували в «Свободі». 

У часі діяльності Комітету Тисячоліття християнства в Україні ідею улаштувати у 

Філадельфії Олімпіаду української діаспори запропонував Ігор Чижович. Про ці події 

Ярослав Климовський писав наступне: «Ще заки розгорнув свою діяльність Комітет 

Тисячоліття Християнства України, інж. Ігор Чижович задумав улаштувати у Філядельфії 

Олімпіяду Української Молоді саме з цієї вийняткової нагоди, тим більше, що хлопчиною 

чимало чув від свого батька про Олімпіяду, про яку саме я розповів коротко. Зі своєю ідеєю 

І. Чижович поділився з д-ром Олександром Черником, головою найбільш діяльної у 

Філядельфії установи Українського Освітньо-Культурного Центру. Д-р О. Черник не тільки 

узнав задуманий плян Чижовича ідеальним, але вирішив наспіл із проєктодавцем фірмувати 

цю небуденну імпрезу. І так створилась екзекутива Олімпійського Комітету «Української 

Олімпіяди і Здвигу Молоді в Тисячоліття Хрещення України» ‒ Ігор Чижович, голова; 

Ярослав Козак заступник голови, спортовий референт; Володимир Ігнатович — заступник 

голови, спортовий референт на Канаду; Іван Скіра, фінансовий референт; Орест Лисюк, 

господарський референт; Богдан Катамай, референт преси та публікацій, Оля Кузевич, 

секретар». 

Українська спортова централя Америки і Канади – делегатура Схід у січні 1988 р. 

повідомляла: «всі українські спортові товариства і клюби і спортові ланки українських 

молодечих організацій, що у зв'язку із заплянованою Українською Олімпіядою, традиційні 

річні українські Спортові Ігри Молоді в цьому році не відбудуться. Закликаємо всі українські 

спортові осередки до активної підтримки та масової участи наших атлетів у цій ІІ-ій 

Українській Олімпіяді і Здвизі Молоді з нагоди 1000-річчя Хрещення України». 

У цьому ж часі Провід Української Олімпіади і здвигу молоді (Ярослав Козак – за 

провід Української Олімпіади, Оля Кузевич – секретар) повідомляв про терміни проведення 

заходу (27 – 30 травня 1988 р.), місце організації змагань (спортивні площі УСО «Тризуб», 

Делевер Велі коледж), умови участі (участь можуть брати змагуни та змагунки українського 

походження, які подадуть відомості в Український Олімпійський Комітет до 15 березня 1988 
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р. Всі українські спортивні осередки отримали реєстраційні картки для заповнення. Їх з 

оплатою необхідно надіслати до оргкомітету) та попередню програму змагань (легка 

атлетика: 100, 400, 1500 м, естафета 4х100 м, стрибки у висоту, довжину та з жердиною, 

метання диску, спису та молота; плавання – вік 15 років і вище: 50, 100, 200 м вільний стиль, 

100 м брас, 50 м батерфляй, 100 м комбіноване, естафета 4х50 комбінована; теніс – вік 15 

років і вище; настільний теніс – вік 15 років і вище; шахи – вік 15 років і вище; гольф – вік 15 

років і вище; копаний м’яч (футбол) – чоловіки віком 19 років і вище; відбиванка (волейбол) 

чоловіки та жінки віком 19 років і вище. 

Змагання юнаків: плавання — 11-12 років і 13-14 років. 50, 100 м вільний стиль, 50 м на 

спині, 50 м брас, 50 м батерфляй, 100 м комбінований стиль, 4x50 м вільний стиль; копаний 

м'яч (тільки у віці 19 років і нижче). Змагання відбудуться, якщо буде зголошено 

щонайменше чотири команди; відбиванка — 19 років і нижче (юнаки й юначки). Змагання 

відбудуться в залежності від кількості зголошених команд; теніс — юначки й юнаки у віці 18 

років і нижче.  

Оплата: до змагань в легкій атлетиці, плаванні, настільному тенісі й шахах по 10 

доларів від змагуна чи змагунки, в гольфі — 30 дол., в копаному м'ячі — 100 дол. від 

дружини, відбиванці — 75 дол.). 

Окрім цього, зауважувалось на спортових одностроях учасників під час відкриття 

Олімпіади й змаганнях (індивідуальних та командних). 

Нова ера українських Олімпіад в еміграції розпочалася у 2000 р., коли у місті 

Філадельфія відбулася Українська Олімпіада організована діаспорою. Перш за все ці 

змагання особливі тим, що вони проводились у час існування незалежної України, коли 

українські спортсмени вже виступали на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. 

Урочистості присвячені цій події знайшли підтримку й державної влади України. Зокрема, 

особисто та від імені Президента України – Л. Кучми і прем’єр-міністра В. Ющенка вітав 

організаторів, учасників та гостей віце-прем’єр-міністр М. Жулинський. Від НОК України та 

спортивної громади вітав В. Бринзак, який зачитав листа Президента національного 

олімпійського комітету України І. Федоренка. Серед інших громадських та спортивних 

діячів, які були присутні на Олімпіаді варто відзначити тренера збірної України з біатлону – 

Р. Бондарчука, представницю НОК України в Америці та Канаді – Л. Барабаш-Темпл, 

президента Світового конгресу вільних українців – А. Лозинського та інш. 

У змаганнях брали участь близько 600 українських спортсменів США та Канади з 

таких видів спорту: футбол, волейбол, плавання, теніс, гольф. У неофіційному підсумку 

змагань найбільшу кількість нагород здобули представники УСО «Тризуб» (Філадельфія). 

Ними завойовано 35 золотих, 23 срібних та 8 бронзових медалей. 
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У 2008 році відбулись змагання Олімпіади української діаспори. І знову гостей 

приймали УСО «Тризуб» з Філадельфії. 

Тож чекаємо наступних олімпійських звершень світового українства! 

Висновок 

Організація та проведення українською діаспорою змагань з олімпійською філософією 

є чудовим інструментом у популяризації національної історії, культури, традицій, мови у 

різних країнах світу (США, Німеччина, Канада, Аргентина). Не менш дієво послугував спорт 

у культурній інтеграції українців, коли вони брали участь у змаганнях, які мали олімпійські 

традиції (Бразилія). 

Завдяки спортовій діяльності українців за кордоном й культивуванню ними 

олімпійських цінностей світова спільнота краще дізнавалась про Україну. Більше того, 

українці ставали ініціаторами й першопрохідцями в організаційних основах та ідеях 

поширення олімпійського руху. 
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СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН НА 

ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЧЖОУКОУДЯНЬ (КИТАЙ) 

 

Сьогодні як ніколи зростає розуміння того, що фізична культурає суспільною та 

індивідуальною цінністю, що дозволяє формувати нові тенденції в розвитку суспільної 

думки та особистісних мотивацій до освоєння цінностей культури людством. Фізичне 

вдосконалення на тлі коронакризи постає як соціальна необхідність, продиктована вимогами 

часу. 

Фізична культура і спорт є найбільш актуальними і універсальними чинниками, що 

об'єднують всі сфери життєдіяльності будь якої соціальної групи,кожної окремої людини як 

особистості, колективу та націївцілому. Найімовірнішим є те, що фізичний та психологічний 

стан здоров'я людинизалежать від рівня її фізичної культури. 

Отже, фізична культура є запорукою здорового способу життя людини та безперечно, 

багато в чому визначає її поведінку в соціумі, сприяє вирішенню соціально-економічних, 

освітньо-виховних та оздоровчих завдань.Вона є загальною частиною світової культури, 

увібравши багатовіковий досвід підготовки людини до життя, становлення і розвитку, 

затвердження і загартування.  

Одним з компонентів фізичної культури є спорт.Його присутність та  розвиток 

визначаються потребами суспільства в специфічній сфері виховної та ігрової діяльності 

людей, необхідністю матитакий простір, в якому людина могла б проявити свої фізичні та 

інтелектуальні здібності. Саме в спорті, в процесі змагань за правилами,людина 

знаходитьодин із способів самоствердження особистості, перемагаючи свої вади,вік, 

суперників і зрештою, отримує перемогу над собою, розвиваючи свої надздібності.  

Спорт як і культура були присутнів житті людства завжди, починаючи з найдавніших 

часів і по сьогоднішній день. В Китаї, спорт, що включає вправи для поліпшення фізичного 

стану, був відомий понад 2000 років тому, ще за часів, коли почали розвиватися традиційні 

єдиноборства (ушу,стрільба з лука)[4,с.54]. 

Протягом всіхісторичних часів на території Китаю, національні фізичні вправи, ігри і 

єдиноборства спортивного характеру використовувалися народами, що населяли територію, 

з метою фізичного виховання підростаючих поколінь, підготовки їх до суспільного 
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життя.Найпопулярнішими видами спорту в країні є: бойові мистецтва, настільний 

теніс,стрільба,спортивна гімнастика, стрибки на батуті, важка і легка атлетика, 

бадмінтон,плавання,фігурне катання, ковзанярський спорт, баскетбол, більярд. 

У фізкультурно-спортивному середовищі Китаю, через різноманіття його 

організаційних форм, максимально збалансовані і наближені особисті та суспільні інтереси, 

що сприяють довголіттю людини, згуртуванню сім'ї, формуванню здорового, морально-

психологічного клімату в різних соціально-демографічних групах такраїні в цілому, 

зниженнюзахворюваності.Турбота про розвиток фізичної культури і масового спорту є 

найважливішимзавданням соціальної політики держави, що забезпечує втілення в життя 

гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, які відкривають широкий простір для виявлення 

здібностей людей, задоволення їх інтересів і потреб, активізації людського фактора. Китай 

відкрив для себе масовий спорт з метою покращення здоров’я нації. Населення, що проживає 

на території Китаюпідтримує концепціюздоровоїнації, запровадженудержавою,яка в свою 

чергу мотивує громадян до занять спортом та фізичною культурою.Протягом дня, в міському 

парку або дворі, що обладнані спеціальними спортивними майданчиками,місцеві 

жителізаймаються гімнастикою, нерідко з використанням елементів бойових мистецтв, 

бігають і танцюють, тренуються на тренажерах і турніках. Фізична культура і спорт є 

органічною частиною китайської культури і суспільного життя країни, комплексно 

підтримуючись державними, громадськими та фізкультурно-спортивними організаціями. 

Зазначимо, що фізичну культуру, унікальність якої полягає в природномупоєднанні 

біологічного і соціального розвитку людини, можна розглядати як феномен загальної 

культури. Поряд з цим, спортивні досягнення є показником національного престижу країни, 

а "спортивність" населення ознакою прогресу. Тому спорт у Китаї є важливим та 

затребуваним елементом національної культури, що володіє однією з найстаріших 

спортивних традицій в світі. З часом в фізичній культурі Китаю з’являються західні 

стандарти і модні правила, але вони не змогли витіснити з його ужитку старовинні традиції.  

Знаковими для спорту Китаю, як підтвердження рівня вищих спортивних 

досягнень,сталиІгри Олімпіади 2008 року в Пекіні.Зазначимо, що на X Олімпійських іграх 

1932 року в Лос-Анджелесіспортсменка ЛіуЧанхун була єдиною представницею Китаю в 

бігу на короткі дистанції і вибула зі змагань вже на попередньому забігу на 100 і 200 метрів. 

В той час ніхто не міг уявити, що через 80 років Китай вийде на лідируючі позиції в багатьох 

видах спорту[4,с.54]. 

Олімпійський спорт одне з феноменальних явищ, яке не має аналогів у всьому світі. 

Його кульмінаційною подією є об'єднання спортсменів світу на великому спортивному 

фестивалі– Олімпійських іграх.Традиційно перед відкриттям Олімпійських ігорв Олімпії 
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(Греція), місті проведення перших Олімпійських ігор, запалюютьвогонь, що символізує 

добру волю і єдність націй. Численні бігуни несуть його до основного Олімпійського 

стадіону в містіпроведення змагань. На шляху до стадіону вогонь не повинен згасати, тому 

він символічно передається від факелоносця до факелоносця. 

Найтриваліша за всю історію Олімпійських ігор естафета олімпійського вогню, 

протяжністю 137 000 км та 137 днів, під девізом «Подорож гармонії» на території Китаю 

бере свій початок в історико-археологічниому комплексі Чжоукоудянь. 

Історико-археологічний комплекс Чжоукоудянь є накращим прикладом відтворення 

первісного способу життя у ранньому періоді існування  людей. Як культурний центр він 

відомий своїм акцентом на шануванні предків та історичної спадщини народів, що 

проживали на території Китаю. 

Окрім надання всім учасникам Олімпійських ігор уявлення про унікальну культурну 

спадщину Китаю, в такий спосіб організатори надихнули їх олімпійським 

духом.Символічним є те, що олімпійський старт XXIX літніх Олімпійських ігор на території 

Китаювзяв початок в місцезнаходженні, розташованому в районі Фаншань, приблизно в 48 

км. на північний захід від центру Пекіна, де було зроблено багато археологічних відкриттів і 

яке відоме світові як місце відкриття пекінської людини, однієї з перших представників 

Homoerectus. На території музею Чжоукоудянь продемонстровано весь процес відкриття 

пам'ятників пекінського людини, було вивчено походження сучасної людини, а також 

знаходяться важливі пам'ятники пекінської людини, що демонструють зв'язок 

поколінь.Починаючи естафету факелоносців Фен Гун, один з кращих коміків Китаю, 

вклонився пам’ятнику пекінської людини в Чжоукоудянь, в такий спосіб  висловлюючи свою 

повагу стародавнім пращурам. В своїй промові, передаючи відчуття, він зазначив: «Хоча я 

тільки що пробіг від 70 до 80 метрів, мені здалося, що я пройшов через тунель часу і 

простору. Від примітивних кам'яних інструментів, які використовували доісторичні люди, до 

«Пташиного гнізда» і «Водяного куба», людська цивілізація передавалася з покоління в 

покоління, точно так, як естафета олімпійського вогню»[1,2]. 

Завершення триденної естафети факелоносців в Пекіні ознаменувалось запаленням 

Олімпійського котла в молодіжному таборі СюйЧжихуном, президентом Пекінського 

університету. В своїй промові він висловив, що: «Проведення молодіжного табору в якості 

заключної ділянки естафети факела в Пекіні має велике значення. Майбутній світ належить 

молоді»[2]. 

Олімпійський фестиваль став для Китаю не лише змагальним етапом, а й соціально-

культурним явищем, що базується на загальнолюдських цінностях. 
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Отже, з історичних прикладів чітко видно, що фізична культура завжди відігравала 

важливу роль в соціумі. Ще в первісній екосистемі складаються передумовидля фізичного 

виховання серед первісних людей. В процесі розвитку та становлення в різний спосіб 

підтримувався культ фізичної досконалості та культ сили. Тому, можна зробити висновок, 

що фізична культура як соціокультурний феномен не тільки забезпечує потреби існування 

особистості і суспільства, а й створює умови для їх розвитку, тим самим активно 

включаючись в сукупність дій по відтворенню людини і суспільства. Як частина загальної 

культури, вона здатна об’єднувати суспільство, зміцнювати його психологічне і фізичне  

здоров'я, виховувати перспективні майбутні покоління. 
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Слава у бою та перемога у турнірі були основними справами, що цікавили лицарство 

Середньовіччя. Лицарі аби не втратити своїх військових навичок нерідко брали участь у 

різноманітних турнірних змаганнях. Останні досягли неабиякого розмаху по усій 

Середньовічній Європі, закладаючи основу моди для виховання та становлення інституту 

лицаря.  
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Вважається, що “турнір” як виразна форма бойової гри з’явився наприкінці ХI ст.[6] 

Кінні лицарі рухалися шеренгою на великій швидкості і таранним боєм атакували своїх 

супротивників. Мистецтво такої війни потребувало постійних тренувань, чого у мирний час 

можна було досягти за допомогою турнірів. Загальноприйнятою думкою, є те що феномен 

турнірів виник у Франції [3, c. 14-17]. Згадки про правила для учасників змагань 

зустрічаються у хроністів ХІІ ст. Існують певні відомості, що вперше їх сформував 

французький феодал Жофруа де Преї Анжуйський. Коріння цих середньовічних ігор можна 

простежити із військових змагань Римської імперії “hippika gymnasia”, останні частково були 

відроджені у Франкській державі при Каролінгах [3, c. 14-17]. Такі висновки не є 

безпідставними, адже Ламберт Арденський називав турнір “гладіатора”, ще один 

середньовічний історик та філософ Іоан Солсберійський писав також про римські корені 

турнірних боїв, зокрема про те, що останні походять від часів Римської республіки. 

Ще одним важливим питанням є походження терміну “турнір”, адже існують дві 

найпоширеніші теорії. Перша говорить про те, що цей термін походить від слова “tournier”, 

що означає – “обертатися”. Друга, засновником котрої вважається Клод Фуше – від слова 

“tournoi”, що пов’язано з тим, що лицарі виїжджали по “par tour” – по черзі до мішені для 

метання списа [6]. 

Не менш дискусійним є трактування значення лицарських змагань. Одні дослідники 

апелюють до того, що це тільки спорт та ритуал, або вправи для покращення військових 

навичок. Інші, зокрема, Дж. Баркер, вважають, що турнір це дещо більше, ніж просто 

військове тренування, це певною мірою – мистецтво зі своїми концепціями [5, p. 224]. 

Цікавою є думка про те, що турніри – “перший” спорт в якому в основі є норми і правила, – 

теорія “fair play” у базисі котрої неписані етичні моральні норми поведінки, закладені на 

благородстві і справедливості. Відтак, чітко окреслити межі самого поняття “турнір” важко, 

та все ж можемо виділити три основні риси, які їм притаманні: утилітарна – підготовка до 

війни; ігрова – турнір заняття професіоналів, які прагнуть до перемоги заради слави та 

вигоди; святкова – турніри завжди були магнітом, який притягав численну публіку, яка 

бажала видовищних розваг [1].  

Сучасні західноєвропейські медієвісти апелюють до того, що термін «турнір» не є 

науково коректним поняттям, оскільки він має загальне значення. Цю тезу ми теж 

підтримуємо. Відтак, середньовічний «турнір» складався із таких видів: : “джоустс” (jousts), 

“мелейс” (melees), “аутренс” (outrance ), “вепсе” (vesper) і “хейстілюд” (hastilude) (за 

класифікацією Дж. Баркер та Р. Барбера) [2, 4, 5].  

У середньовічних літературних джерелах існувала чітка відмінність між поєдинками  

(jousts) і турнірами (torneamentum). Зокрема,  Жоффруа де Шарні вважав, що jousts є 



58 

індивідуальними поєдинками верхи зі списами, водночас  torneamentum лицар уявляв як 

командні битви із використанням різної зброї.  Відтак, “jousts” – це конкретні поодинокі бої, 

один на один.  

Груповими боями, де команди зустрічалися на відкритому полі, називалися “мелейс”. 

Це була небезпечна форма такого спорту, і як результат з плином часу такі змагання ставали 

дедалі рідкіснішими для Середньовічної Англії [4, c. 213]. Згаданий раніше лицар Джофруа 

де Шарні розповідав про тричленну систему основних лицарських справ: поєдинки, турніри 

та війна. Найбільш честі мали лицарі, що були та  на війні, пізніше ішли воїни, які змагалися 

на melee, далі – воїни, що брали участь у лицарських поєдинках. Джофруа де Шарні не 

випадково виокремив «мелейс», адже у той час це різновид вважався найбільш небезпечним. 

Особливого захисту у цьому виді не передбачалося, пізніше розмір команд зменшувався та 

вводили вимоги до зброї.  

Інший різновид – “hastiludium” або “hastilude”, буквально трактується як “гра зі 

списами”. Цей термін неодноразово згаданий в англійських та французьких літописах 

періоду 1100-1400 років [4, c. 2]. Особливістю гастилюду було те, що він міг застосовуватися 

як масово (en masse), так і у вигляді індивідуальних поєдинків [7, c. 16]. Водночас 

“Hastiludium” і “hurdicia” є такими ж поширеними термінами як і “torneamentum” у папських 

та королівських заборонах [4, c. 212-213]. Крім цього, ці терміни нерідко ототожнюються 

один з одним, так у Матвія Паризького ідеться “…як і під час гастилюду, що торнаментум 

називають…” (non ut in hastiludio quod torneamenturn dicitur). Так, ці поняття 

ототожнювалися ще у часи хроніста.  

“Pas d'armes” – тип лицарського гастилуду, який розвинувся в кінці XIV століття. 

У ньому брали участь лицар чи група лицарів, які могли б поставити на місце турніру міст чи 

ворота [11]. Якщо інші лицарі, які хотіли пройти через них (“вени” або бажаючі), повинні 

були спочатку боротися. Якщо у бажаючого не було зброї чи коня, щоб відповісти на виклик, 

він міг їх отримати. У випадку, коли венан вирішив не битися, він залишав шпори на знак 

приниження. Якщо дама проходила без супроводу лицаря, вона залишала за собою 

рукавичку або шарф, для того аби їх згодом повернув інший воїн [7, c. 15].  

Існували і інші види турнірних змагань, однак їхні трактування викликають 

неоднозначні дискусії у наукових колах. Загалом еволюція цих тренувань спричинила те, що 

вони отримували більш соціальне, аніж військове значення.  

Відтак, «турнір» вважається не науково коректним поняттям, адже він складається із 

різних видів лицарських військових ігор. Види останніх є настільки неоднозначними та 

різноманітними, що на сьогодні ведуться дискусії у західноєвропейських колах щодо їхніх 



59 

трактувань. Віднайдення у джерелах «нових видів» та їх пояснення є актуальним завданням 

для сучасної медієвістики. 
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ЧЕСЬКИЙ (ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ) ХОКЕЙ: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ЗАРУЧНИК 

 

Якщо спитати будь-яку людину, з чим у першу чергу в неї асоціюється Чехія – 

беззаперечно буде названо хокей. Хокей – це один з національних символів, але водночас 

культурних та політичних міфів Чехословаччини (в нещодавньому минулому), а наразі – 

Чеської Республіки. Чеська хокейна збірна є однією з провідних збірних світу, що разом з 

командами Канади, Росії, Швеції, Фінляндії, США входить до так званої «великої хокейної 

шістки».  

Історія чеського хокею розпочалася задовго до утворення незалежної національної 

держави, в період існування Австро-Угорської монархії. Як свідчать джерела, в хокей у Чехії 

грали вже наприкінці ХІХ ст. Правда, тоді він дуже відрізнявся від сучасного (специфічні 

ключки, м’яч) та називався «Банди». Невдовзі такий хокей почав інтенсивно витіснятися 

«Канадським хокеєм» (інші розміри майданчиків, форми ключок, кількість гравців). На 

початку ХХ ст. в Празі вже існувало щонайменше 5 клубів. Перший матч датується 6 січня 

1901 р., коли «Славія Прага» виграла у Ковзанярського спортивного клубу з рахунком 11:4. 

У 1908 р. виник Чеський хокейний союз, який пізніше став одним з співзасновників 

Міжнародної ліги хокею з шайбою (попередник Міжнародної федерації хокею з шайбою 

(ІІФХ)). Корисний міжнародний досвід чехи отримали у 1909 р., коли їхня збірна взяла 

участь в змаганнях у французькому м. Шамоні [6; 9, s. 25-27]. 

 Ставши переможницею європейського чемпіонату в Берліні (1911), Чехія вже 

наступного року приймала чемпіонат Європи в Празі. На Олімпіаді в Антверпені (1920), де 

хокей був представлений як показовий вид спорту, Чехословаччина посіла третє місце 

(пізніше ця подія визнана першим чемпіонатом світу). Певні проблеми того часу були 

пов’язані з розколом у національній хокейній асоціації та відсутністю належного 

фінансування. У 1933 р. вдалося провести чемпіонат світу та Європи в Празі, що став дієвим 

імпульсом для будівництва стадіонів зі штучним льодом та розвитку масового хокею. А 

через чотири роки було організовано перший загальнонаціональний чемпіонат, який 

об’єднав найсильніші клуби країни. Проте справжній успіх прийшов до чеської хокейної 

збірної у 1947 р. – тоді вона нарешті виборола перемогу на світовому чемпіонаті [1; 7, s. 83-

90]. 
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Після «лютневого перевороту» 1948 р. та монополізації влади комуністами було 

покладено початок кінця найкращої в історії Чехословаччини команди, котра двічі вигравала 

світове хокейне «золото» (всього чехословацька збірна шість разів перемагала на 

чемпіонатах світу (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, десять – отримувала «срібло», 

чотирнадцять – «бронзу») [8]. У листопаді 1948 р. в авіакатастрофі над Ла-Маншем загинуло 

6 чеських хокеїстів, серед них 5 чемпіонів світу, що, втім, не завадило чехам стати 

чемпіонами в Стокгольмі (1949). Проте наступного року чеські хокеїсти не змогли взяти 

участь у світовому чемпіонаті в Лондоні. Чому так сталося? В новорічну ніч 1949 р., після 

повернення зі змагань за Кубок Шпенглера, гравці клубу «ЛТЦ Прага», який складав основу 

збірної та водночас, як не дивно, виявився відправною точкою стрімкого розвитку хокею в 

СРСР, нібито влаштували голосування за створення команди країни у вигнанні. Через 15 

місяців після цього 11 гравців збірної опинились в тюрмі та у сфабрикованій справі були 

визнані винуватими в «антидержавній діяльності» (термін ув’язнення в сукупності 

дорівнював 74 рокам та 8 місяцям, ще на 3 роки засудили власника трактиру, де на вечірці 

після невдалого відльоту до Лондона хокеїсти вигукували «антикомуністичні гасла»). За 

їхніми арештами ховалися таємні страхи комуністичного режиму щодо імовірних 

«неповерненців», або чиїсь бажання прибрати сильних конкурентів (радянський чинник). 

Доволі багато часу минуло, перш ніж чехословацький хокей відновив свої сили [2; 6].  

Введення військ ОВД до Чехословаччини в серпні 1968 р. зумовило придушення 

«Празької весни» та встановлення в країні прорадянського партійно-бюрократичного режиму 

«нормалізації». ІІФХ призначила на 1969 р. проведення тут чемпіонату світу з хокею. Проте 

за наполяганням керівництва країни його було перенесено до Стокгольму, де збірна ЧССР 

двічі перемогла радянських хокеїстів з рахунком 2:0 та 4:3. Тодішній спортивний двобій 

команд двох країн набув політичного забарвлення – своєрідної помсти чехів за окупацію 

країни. Девізом збірної став вислів: «Ви нам танки – ми Вам «бранки» (в перекладі «голи»). 

Чимало гравців на знак протесту заліпили чорною стрічкою зірку на своїй формі. Й хоча 

чехословацька збірна в результаті посіла лише третє місце на чемпіонаті, вдома її зустрічали 

як переможницю [3; 5].  

Новий світовий порядок наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. вніс суттєві зміни в 

розстановку сил у світовому хокеї та вирівняв верхівку найсильніших команд. Чеський хокей 

після певної паузи прокинувся й згадав про своє існування. Утворена після розпаду 

Чехословаччини у 1993 р. хокейна збірна  стала спадкоємницею всіх заслуг своїх 

попередників. На рахунку збірної Чехії – шість вищих нагород на світових чемпіонатах 

(1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010), одна срібна (2006), п’ять бронзових медалей (1993, 1997, 

1998, 2011, 2012). На Олімпіаді 2006 р. вона взяла «бронзу», а головним досягненням 
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команди виявилося «золото» Олімпійських ігор в Нагано (1998). Цю гучну перемогу, на 

честь якої було створено оперу «Нагано» (2004, композитор М. Смолька), святкувала вся 

країна [4; 8]. З великою повагою ставляться чехи до своїх хокейних зірок (Д. Виборний, Д. 

Гашек, І. Глінка, Ї. Голик, П. Еліаш, В. Недоманський, М. Ручинський, П. Сікора, Я. Ягр та 

ін.). Чеська школа хокею традиційно вважається однією з найповажніших у світі, хоча й 

переживає упродовж останніх двадцяти років системну кризу. У 2018 р. запроваджено 

деякі зміни до хокейних правил, що стали предметом активних дискусій [10].  

Наразі в Чехії існує декілька своїх хокейних ліг, найсильніша з яких,  Екстраліга (1993), 

нараховує 14 команд. Однією з її особливостей є відсутність гегемона, завдяки чому за роки 

існування внутрішнього чемпіонату багато клубів золотими буквами вписали свої імена в 

аннали чеського хокею. Найвідомішими в його історії стали команди «Спарта» і «Славія». 

Рекорд за кількістю титулів належить клубу «Їглава», гравці якого 12 раз піднімали над 

собою чемпіонський кубок. Хокеїстам «Брно» та ЛТЦ це вдавалося зробити 11 раз. На жаль, 

чемпіонат країни, який тривалий час визнавався одним з провідних у Старому Світі, втратив 

свій колишній елітний статус. Причина, вочевидь, у зниженні інтересу до хокею з боку 

молоді, відсутності якісних тренерів та системи їхньої підготовки, а головне – відтік гравців 

за кордон, причому не тільки в НХЛ, а й до Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Росії [1]. 

Отже, незважаючи на непрості часи, які нині переживає хокей, він продовжує 

залишатися «візитною карткою» Чехії, а також частиною чеської ідентичності та 

патріотизму. Завдяки фінансовій допомозі великих вихованців та ентузіазму «старих кадрів» 

вдалося зберегти легендарну хокейну школу та багаті традиції, які прославили чеський спорт 

та Чеську Республіку. На порядку денному – відродження домінуючих позицій національної 

команди на світовій арені та колишнього статусу фаворитів.   
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Сьогодні відеоігрова індустрія вражає темпами свого розвитку, що обумовлено 

потужним впливом широкого комплексу наслідків, пов’язаних із пандемією COVID-19. 

Захоплення відеоіграми перетворилось в цілком логічну альтернативу розваг з безпечним 

середовищем дистанційної комунікації між людьми усіх вікових груп. Розмір 

ринкувідеоігрової індустрії в США динамічно збільшується. За аналітикою статистичного 

порталу Statistaна початок 2021 р. можна говорити про більш ніж 66 мільярдів 

доларів[2].Окремою та найбільш швидко зростаючою категорією стабільно залишаються 

ігри розроблені або портовані на мобільні пристрої, що оцінюється в понад 13 мільярдів 

доларів.  
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Витрати безпосередньо на відеоігровийконтент в США на початок 2020 року сягнули 

35 мільярдів доларів. До цього слід додати транс-ковідні показники 2020–2021 років з 

вражаючою статистикою оновлення користувачами своїх ігрових апаратних засобів, тобто 

купівлю консолей останнього покоління (потужні ПК, SonyPlayStation, Microsoft Xbox та 

NintendoSwitch).Цікавою є гендерна статистика. В 2020 році, включно із мобільним 

геймінгом, доля жіночої статі перевищила 40%, що не може не вражати, порівнюючи із 

попередніми тенденціями останніх десятиліть. Загальні демографічні показники зрізу 

активного геймерського середовища характеризуються сталим розширенням вікового 

діапазону. На 2020 рік розподіл  гравців у відеоігри за віковими групами представлений 

наступним чином: до 18 років (21%); від 18 до 34 років (38%); від 34 до 54 років (26%); від 

55 до 64 років (9%); за 65 років (6%) [1, c.98]. 

В контексті статистичної палітри індустрії відеогеймінгу цілком логічною виглядає 

новітня парадигма кіберспорту. Сучасні тенденції інформаційного розвитку людства 

сприяють остаточному інкорпоруванні даного феномену у повноцінний міжнародний вид 

спорту. В США у порівнянні з найпопулярнішими видами спорту (наприклад, бейсбол, 

футбол, баскетбол) обсяг кіберспортивного ринку ще досить малий, але, водночас, 

найперспективніший з точки зору зростання. Щороку проводиться біль ніж 4 тисячі турнірів 

та розігрується більше 200 мільйонів доларів призового фонду. З найпопулярнішихжанрів 

можна виділити: «MOBA», «RTS», «FPS» та комплекси ігор з використанням «VR». 

Наприклад, «TheInternational 2019, Dota 2’s championshiptournament» розіграв 34 мільйони 

доларів в якості винагороди переможцям, що стало рекордом у царині кіберспорту. Топ-20 

ігор з найбільшими сумарними виплатами виглядає наступним чином:Fortnite, Dota 2, 

Counter-Strike: GlobalOffensive, Playerunknown’sBattlegrounds, LeagueofLegends, Overwatch, 

ArenaofValor, CallofDuty: BlackOps 4, RainbowSixSiege, Hearthstone, Magic: 

TheGatheringArena, Playerunknown'sBattlegroundsMobile, StarCraft II, RocketLeague, 

ApexLegends, FIFA 19, Shadowverse, ClashofClans, AutoChess, ClashRoyale. 

Найбільш популярними платформами прямих трансляції ігрового процесу 

кіберспортивних змагань є YouTubeGaming та Twitch. Потокові трансляції об’єднують 

мільйони людей з різних країн світу, водночас конструюючи нову парадигму популярної 

культури. Знаковою подією став фінал чемпіонату світу з «LeagueofLegends», що відбувся у 

Південній Кореї, але викликав колосальний резонанс серед гейм-спільноти США. Понад 100 

мільйонів глядачів з усього світу спостерігали за цим дійством онлайн.  

Офіційним керівним органом кіберспорту в США є організація 

«InternationaleSportsFederation» (скорочено IeSF), що об’єднує самих спортсменів, 

організаторів заходів, виробників ігрових консолей, спонсорів та вболівальників. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР ТА ПОСТАТЬ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА 

 

Олімпійські ігри – це міжнародна платформа для комунікації, обміну досвідом, 

об’єднанню країн світу. Змагання, багаторічні тренування, показ напрацьованого досвіду, 

призові місця та гордість за перемогу – важливі складовідля будь-якого спортсмену. 

Спорт в усі часи займав значне місце в житті та розвитку країн світу. Фізична вправність, 

сила сприяли більшій впевненості на перемогу у війнах та битвах. Але спорт також дає 

поштовх до об’єднання людства, оскільки є явищем міжнаціональним. Олімпійські ігри це 

чітко підтверджують. 

Олімпійські ігри мають давню історію, з часів античності, свою філософію і особливе 

значення. Стародавня Олімпія – місце проведення Олімпійських ігор. Варто зазначити, що 

під час цих спортивних змагань військові сутички між полісами припинялися, що підкреслює 

певний миротворчий внесок Олімпійських ігор навіть в ті часи, коли постійні війни були 

реаліями життя.Олімпійські ігри в античні часи були пов’язані з язичницькими віруваннями, 

і римляни для сприяння поширенню християнства скасували проведення цього спортивного 

заходу. 

Відродження Олімпійських ігор пов’язане з ім’ям французького барона П’єра де 

Кубертена, який захоплюючись і вивчаючи історії Стародавньої Греції та маючи великий 

інтерес до спорту, зокрема, боксу, верхової їзди, вирішив, що необхідно повернути 

проведення Олімпійських ігор. В 1870-х роках Німеччина активно займається 

археологічними дослідженнями в районі Олімпії. У зв’язку з цим П’єр де Кубертен 

підкреслив, що Франції належить відродити велич Греції. Крім того, барон пояснював одну з 

https://www.statista.com/statistics/246892/value-of-the-video-game-market-in-the-us/
https://www.statista.com/statistics/246892/value-of-the-video-game-market-in-the-us/
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причинпоразки французів у франко-прусській війні тим, що у французьких солдат був 

слабкий фізичний стан. 

Він намагається донести до міжнародного суспільства ідею, що відродження 

Олімпійських ігор зробить вагомий внесок у збереження миру у світі. Головною мрією для 

нього було надати новий подих Олімпійським іграм. П’єр де Кубертен активно працював для 

досягнення своєї цілі. Він подорожував країнами, популяризував цю ідею, доводив, що її 

варто втілити в життя. 

П’єр де Кубертен мав аристократичне походження, гарну освіту, був всебічно 

розвинутою особистістю, завдяки своїм ораторським здібностям, вмінням донести до людей 

свої думки, він здобув прихильників та різні зв’язки. Будучи дуже наполегливим, він 

розсилав листи до багатьох держав, щоб довести правильність своєї мети – відродити 

Олімпійські ігри. Країни поступово почали підтримувати його ідею, але на початку великого 

сприяння даній справі не було. П’єр де Кубертен розумів, що найлогічніше організувати 

перші Олімпійські ігри сучасності в країні-родоначальниці цього масштабного заходу – 

Греції. Але уряд держави заявив, що немає достатньо коштів на проведення ігор, в зв’язку з 

чим питання проведення такого спортивного свята було під загрозою. П’єр де Кубертенз 

притаманною йому наполегливістю не залишав надію і впевнено йшов до своєї мети, в 

результаті чого вдалося створити комісію та знайти кошти для організації Олімпійських ігор. 

В столиці Греції Афінах було підготовлено все для відкриття Олімпійських ігор. 

Важливо відмітити, щов 1894 році для відродження Олімпійських ігор та їх проведення 

було утворено Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК). Генеральним секретарем МОК 

став П’єр де Кубертен, а президентом – грек Деметріус Вікелас. Але через 2 роки П’єр де 

Кубертен отримав посаду президента МОК, яку займав до 1925 року. 

МОК прийняв Олімпійські хартію, яка є основним документом в організації Олімпійських 

ігор. Принципи олімпізму, представлені в Олімпійській хартії, показують основну ідею 

відродження ігор. Зокрема, олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує 

в  гармонійне  ціле  якості  тіла,  волі  та  розуму.  Поєднуючи  спорт  з культурою та освітою, 

Олімпізм намагається створити спосіб життя, який  базується  на  радості  від  зусилля,  

освітній  цінності  доброго прикладу,  соціальній  відповідальності  та  повазі  до   

універсальних фундаментальних етичних принципів [2, с. 10]. 

Було прийнято рішення один раз на чотири роки проводити Олімпійські ігри. Перші 

Олімпійські ігри сучасності відбулися в 1896 році у Греції[1]. Хоча грецький уряд 

пропонував залишити право проведення Олімпійські ігор лише на території своєї країни, все 

ж було чітко встановлено, що кожні чотири роки буде змінено місце для наступних 
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Олімпійських ігор. При організації даного заходу неможлива дискримінація за расовими, 

політичними, релігійними та іншими чинниками. 

В перших Олімпійських іграх сучасності взяли участь 241 спортсмен з 14 країн 

(Австралія, Австрія, Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Греція, Данія, Італія, США, 

Франція, Чилі, Швейцарія, Швеція, Німеччина) [3, p.6]. 

Олімпійські ігри мають свою символіку: прапор – п'ять різнокольорових з'єднаних кілець, що 

уособлюють єдність п'яти континентів, на білому фоні, який підкреслює ідею миру, девіз – 

«Швидше, вище, сильніше», вогонь, гімн, медалі, талісмани, салют тощо. 

Віра у свою справу ще раз була доведена П’єром де Кубертеном, коли він представив 

міжнародній спільноті вірш «Ода спорту», де висловив свою ідею  – «О, спорт! Ти – мир». 

Олімпійські ігри стали планетарним явищем, яке несе в собі головну ціль – зберегти мир у 

світі завдяки спорту та підкреслити рівність всіх людей незалежно від їхньої релігії, раси, 

країни. 
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РОЗВИТОК ГРИ ГО В УКРАЇНІ 

Впродовж 2019-2021 рр. на базі факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова та 

КПДЮ проведене дослідження розвитку пізнавальної сфери дітей, учнів молодшого 

шкільного віку, яким запропоновано скорочену програму навчання грі Го для початківців 

«Десять кроків у світ Го». За результатами проведеного дослідження рекомендовано 

батькам, педагогам та психолого-педагогічним працівникам всіх закладів освіти 

запроваджувати програму для ознайомлення і подальшого розвитку у цьому напрямі учнів, 

слухачів, студентів, оскільки гра Го є корисним інструментом для розвитку пам’яті, уваги та 

мислення.  

Проведене дослідження підтвердило отримані раніше результати міжнародних 

наукових пошуків та практичного навчання, здійснених на базі країн походження Го – 

Китаю, Південної Кореї та Японії. Однак в Україні, саме українською мовою сучасна 

коротка програма для навчання початківців створена вперше, і вперше викладена в 

українській школі у ході формувального експерименту, метою якого було з’ясувати вплив 

тренувань на показники уваги, пам’яті і загальний вплив на процеси формування логічного 

мислення у дітей – учнів молодшої школи. 

Гра Го – походженням з Китаю і віком у декілька тисяч років – була одним з 

«Витончених Мистецтв», якими мали володіти освічені люди у Стародавньому Китаї (відома 

там як Вейчі і нині заявлена як особливий китайський талант, що сформував особливу 

мудрість китайського народу).  
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Сприйнята у УІ-УІІ ст.ст. н.е. японцями під назвою І-Го, стала одним з вмінь 

самураїв.Саме японці поширили Го світом, це сталося у 19 – на початку 20 століть. З того 

часу розвитком Го опікуються всі розвинуті країни світу, і намагаються розвивати в усіх 

сферах знань та діяльності, де цінується аналітика та стратегічне мислення.   

Оскільки «мова» Го є мовою абстракції, в житті її розуміння може бути застосоване до 

будь-яких галузей знань чи видів діяльності, незалежно від того, що саме обере дитина, коли 

виросте і стане дорослою людиною.   

У Кореї розвивається під назвою Бадук, у 1997 році створений факультет Бадук в 

приватному Університеті Мьонгжі, м. Сеул. З 2006 року для популяризації та глобального 

розвитку Міністерство Культури, Спорту та Туризму Кореї проводить щорічні змагання – 

Кубок Прем’єр-Міністра Кореї.  

Міжнародна назва гри – Го.  

В Україні в Го грають вже понад 45 років. Це визнаний у нас неолімпійський вид 

спорту. Го входить до числа п’яти базових дисциплін Всесвітніх інтелектуальних ігор. До 

XIX століття культивувалася виключно в країнах Азії. В XX столітті поширилася по всьому 

світу. За загальною кількістю гравців — одна з найпоширеніших настільних спортивних 

ігор.Федерація Го (бадук, вейчі) України, скорочено УФГо, існує з 1975 року, а з 1992 року 

офіційно визнана. УФГо є членом Європейської федерації Го (EGF) та Міжнародної 

федерації Го (IGF). 

Доповідь про сучасний стан розвитку Го в Україні була підготовлена та озвучена у 

серпні 2019 року в Річжао, провінція Шаньдун, КНР, під час Китайського Вейчі Конгресу. 

Україні також є чим пишатися в цьому виді спорту. Ентузіазм та відданість впродовж 

десятилітьскромної і нечисельної Го-спільноти з різних куточків нашої Батьківщини 

приносять гарні плоди, знані в усьому світі. Маємо двох діючих Європейських професійних 

професіональних Майстрів – Артема Качановського та Андрія Кравця, обидва з м.Рівне, нині 

проживають у Києві та тренують найсильніших талановитих українських дітей з різних 

українських регіонів.  

У 2019 та 2020 роках вихованці КПДЮ показали найвищі результати в Європі. 

Всеволод Овсієнко став двократним Чемпіоном Європи у категорії до 12 років, Анна 

Мельник отримала у тих же роках золото за кращий результат серед дівчат у категорії до 12 

років. Разом пара готується до участі у парному Чемпіонаті Світу, який відбудеться онлайн, і 

який організовує Японська Асоціація Го.  

Короткий опис гри – загальні відомості та правила – викладений на сайті Спортивного 

Комітету України[1] та на сайті УФГо, а також включений до скороченої ознайомчої 

програми «10 кроків у світ Го». 
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Початківці різного віку вивчають Го послідовно, починаючи від найпростіших 

елементів [5; 6].  

Етичні та технічні основи викладаються одночасно: черговість ходів, правила оточення 

та порятунку одного каменю, який знаходиться в центрі, на стороні або в кутку дошки 

тощо[7].  

Ускладнення та узагальнення матеріалу відбувається дуже поступово: вивчаються 

з’єднання каменів, форми, послідовності ходів та їх наслідки. Таким чином, у процесі 

навчання та самої гри-взаємодії одночасно відбувається засвоєння матеріалу різних типів. За 

схожою системою навчають у країнах Азії,  а також міжнародні школи та українські тренери 

й викладачі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що гра «Го»може бути рекомендована для 

вивчення дітьми, особливоу молодшому шкільному віці, а також для студентів університетів 

(передусім тих, які працюватимуть з початківцями як факультатив.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНСЬКИХ ТАБОРАХ 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У БАВАРІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 У вкрай невідрадному становищі опинилися українські біженці в західних зонах 

окупації Німеччини після Другої світової війни – обсідали не тільки матеріальна скрута й 

невлаштованість, а й постійна загроза видачі неповоротців до СРСР більшовицьким 

спецслужбам, які добивалися від союзного командування виконання ялтинських та 

потсдамських домовленостей щодо репатріаціївихідців з СРСР. 

У таких важких моральних обставинах таборового життя, з невеселими перспективами 

на майбутнє, серед зростаючої загрози деморалізації молоді, прихильники фізичної культури 

почали організувати спортивну роботу. В «СоммеКасерне»(Авгсбург), як і в кожному 

подібному пристанищі українських емігрантів, завзяті спортовці ще з-передвоєнних часів 

одразу ж закладають добровільні спортивні товариства й, діставши десь м’яча, 

організовують перші змагання серед біженців з числа молоді. Так, уже 14 жовтня 1945 року в 

цьому таборі Українське спортивне товариство «Чорногора» організовує футбольний турнір, 

у якому, крім наших «Лева» і «Чорногори», брали участь литовська і польська дружини 

[1;1945, 20 жовтня]. 

 А вже через кілька тижнів потому з сірих таборових буднів виростали "Дніпри", "Січі", 

"Леви", "Калини", "Проломи", "Хортиці", "Буйтури", шукаючи суперників у сусідніх 

околицях. Добираючись вантажними поїздами  інколи на віддаль 100—200 кілометрів, на 

вугіллі чи картоплі, за немилосердної спеки, зливи, або приморозків пізньої осені чи ранньої 

весни, ці ентузіасти захопили і  загал таборової маси, яка відтепер почали ходити на 

змагання і непомітно для себе та інших, захоплюватися "дикими вибриками", як це спочатку 

вважалося. 

Цей спортивний здвиг українства покликав до життя координуючий орган, який було 

створено 25 листопада 1945 року в Мюнхені-Карльсфельді за участю 17 делеґатів дев’яти 

спортивних товариств української еміграції. Назвали його Радою фізичної культури 

українських таборів (РФК), а в його творенні  взяли участь і представники спортивних 

товариств Авгсбурга – «Чорногора» і «Юнак». До речі, головою контрольної комісії 

створеної Ради фізичної культури було обрано мешканця «СоммеКасерне» генерала 

Всеволода Петріва, військового міністра УНР у 1919 році [2; С. 255].  

З’їзд тоді ухвалив резолюції, що охоплювали всі основні  напрямні для розвитку 

фізичної культури української молоді втаборах переміщених осіб: 



72 

1. Конференція установ фізичної культури закликає: всі комітети й управи таборів завести в 

себе окремі діловодства для справ фізичної культури, організувати на їх терені гімнастично--

спортові клітини, які охопили б своєю діяльністю широкі кола громадянства. 

2. Зважаючи на брак фахово вишколених інструкторських кадрів, конференція звертається до 

Сенату Українського Вільного Університету з проханням організувати факультет фізичної 

культури, а також запровадити до програм факультетів фізичне виховання як обов’язкову 

дисципліну. 

3. Оцінюючи стан фізичного виховання в середніх школах, як далеко незадовільний, 

конференція удається до референта шкільництва Центрального Представництва Української 

Еміґрації з проханням створити для середніх і народніх шкіл окремий інспекторат фізичного 

виховання, який подбав би, щоб у шкільних програмах було призначене належне місце 

фізичному вихованню молоді та щоб у кожній середній школі був шкільний гурток 

фізичного виховання. 

4. Конференція закликає всіх, хто має освіту з ділянки фізкультури, прийти на 

допомогу Раді Фізичної Культури в реалізуванні її завдань, а також об’єднатися в свою 

фахову організацію. 

5. Беручи до уваги значення фізичної культури в житті народу, конференція 

звертається до ЦПУЕ з проханням утворити окрему референтуру для справ фізичної 

культури. 

6. Конференція вважає систему Відзнаки Фізичної Вправности за найкращий засіб 

умасовлення всебічної фізичної культури. 

7. Конференція звертає увагу установ, що плекання самого тільки виховання й масового 

спорту не задовольняє вимог, які ставить перед народом історія. Тому вважає за конечне 

потрібне приділити відповідну увагу виховним ділянкам фізичної культури, а також 

запровадити до програми праці засоби для зміцнення духових і національних вартостей 

фізкультурників. В той спосіб РФК, як автономна установа Центрального Представництва 

Української Еміґрації, оформилася, як найвища українська еміграційна установа фізичної 

культури, до завдань якої мало належати: 

1). Репрезентувати українську фізичну культуру терену свого діяння так на внутрішньому, як 

і на зовнішньому форумі (участь у з’їздах, конференціях, репрезентаційні змагання і т. д.); 

2). Давати ініціятиву для організації установ фізичної культури та координувати їх працю, 

організуючи змагання в усіх ділянках фізичної культури.  

3). Організувати, утворюючи курси й табори готування інструкторів, що мають 

забезпечити гармонійний і систематичний розвиток тіловиховання і спорту на еміґрації.  



73 

4). Надавати напрямні праці окремим установам фізичної культури (товариствам), наглядати 

за їх діяльністю та скеровувати їх діяльність у найпотрібніші й найдоцільніші рямки. 

5). Організувати змагання на Відзнаку Фізичної Вправности (умасовленнятіловиховання і 

спорту). 

6). Організувати й посилювати теоретичне розроблювання пов’язаних з українською 

фізичною культурою питань [2; C. 259]. 

Завдяки вдосконаленню організаційної структури РФК праця окремих діловодів була 

диференційована,  і, незважаючи на незвичайно тяжкі обставини (канцелярія містилася 

спочатку на піддаші, а згодом у пивниці табору «СоммеКасерне») і виявилася продуктивною, 

що дозволило зорганізувати такі активні спортові ланки, як копаний м’яч, легка атлетика, 

плавання, спортивні гри (відбиванка, кошівка), мандрівництво, шахи, лещетарство, 

настільний теніс, теніс, бокс, важка атлетика. 

Звіти РФК за різні періоди її діяльності, що друковані в Альманасі РФК»,  дають 

можливість виокремити досягнення спортсменів "СоммеКасерне», які насамперед змагалися 

з представниками навколишніх таборів. Скажімо, в околицях Авґсбурґа налічувалося 5 

товариств із 655 членами, у тому числі 52 жінок. Біля  Мюнхена -  10 товариств із 795 

членами, у тому числі 152 жінки. Реґенсбурґ мав  9 спортивних товариств із 204 членами, в 

тому числі 76 жінок.  Ашаффенбурґ - 6 товариств із 563 членами, в тому числі 100 жінок. 

Ансбах - 9 товариств із 566 членами, в тому числі 78 жінок. Усього таким чином було 

зареєстровано 39 товариств із 2873 членами, в тому числі 449 жінок[2; С. 258].  

Важливим було й те, що спортсмени українських таборів постійно змагалися на 

міжнародній арені, чимало таких зустрічей відбувалися в «СоммеКасерне». Так, 30 березня 

1947 року в Авґсбурзі у волейболі чоловіків проти естонців —0:2 (0:15, 10:15), а  21 

квітня.1947 настільному тенісі проти естонців — 12:1.  

Усього ж таких міжнародних змагань у таборах ДП навколо Мюнхена відбулося 445 – 

найактивнішу участь взяли в них команди «Запоріжжя», «Чорногора», «Лев», «Січ» і 

«Беркут». Крім того, в 1948 році українські спортсмени взяли участь в Олімпіаді ДП, що 

відбулася в Нюрнберзі[2; С. 350].  

 З цього часу, коли вже розпочався масовий виїзд українських біженців до Австралії, 

країн Західної Європи та Америки, масовість спортивних заходів поступово зменшується. 

Але той заряд сили й бадьорості, одержані від занять фізичною культурою й спортом в 

таборах ДП, допоміг багатьом витримати ті труднощі, з якими наші люди зустрілися на 

чужині. 
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РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХВИДІВ 

СПОРТУ НА КОНОТОПЩИНІ В 1920-1941 РР. 

 

Актуальність дослідження розвитку військово-технічних та військово-прикладних 

видів спорту полягає в тому, що постійна військова загроза, змінність геополітичних курсів 

держав світу зумовлюють необхідність культивування системної якісної фізичної підготовки 

громадян, патріотичного виховання молоді, формування певних технічних навичок. 

Результативний досвід комплексного вирішення цього питання наявний в СРСР напередодні 

Другої світової війни.  

Мета дослідження – проаналізувати процес розвитку цих видів спорту на Конотопщині 

в 1920-1941 рр. та виділити основні його тенденції. 

Розглянемо наявні підходи до розуміння понять «військо-технічні» та «військово-

прикладні» види спорту: 

- військово-прикладні види спорту – сукупна назва вправ, їх поєднань, що взяті з 

окремих видів спорту (легкої атлетики, плавання, лижногоспорту й т. ін.) і мають військово-

прикладне значення; сприяють розвитку якостей і навичок, необхідних для різних військових 

спеціальностей [1]; 

- військово-технічні види спорту – сукупна назва видів спорту, що поєднують 

загальнофізичну та технічну підготовку спортсменів і мають військово-прикладне значення. 

До військово-технічних видів спорту відносять види авіаційного, авто-, мото-, радіо-, 

стрілецького спорту й подібних [1]. 

Спортивне життя в Конотопі почало активно відновлюватися та розвиватись після 

закінчення Громадянської війни в 1920 р. разом з облаштуванням мирного життя населення 

й відбудовою напівзруйнованої промисловості. 

Найстарішим із військово-технічних видів спорту в містібув планерний гурток у 

Залізничному технікумі, який проіснував з 1923 р. до 1927 р. Головним організатором 

діяльності був учень О. Єремєєв, у майбутньому – військовий льотчик.31 серпня 1924 р. 
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створений у гуртку планер А-6 «Ильич», яким керував  О. Єремєєв, піднявся в повітря на 8–

10 м, пролетів близько 40 м та успішно приземлився. Восени 1924 р. планер брав участь у 

ІІ Всесоюзних планерних випробуваннях у Коктебелі. Восени 1925 р. там же група студентів 

представляла планер конструкції Гуревича на ІІІ Всесоюзних планерних змаганнях, що було 

знято на плівку й згодом демонструвалося як навчальний фільм[7]. 

У 1927 р. у Клубі залізничників організовано мотосекцію, члени якої систематично 

проводили змагання та агітаційні мотопробіги селами району й іншими містами краю. 

Наприклад,пробіг у 1937 р. проходив за маршрутом Конотоп – Козацьке – Хижки – Жолдаки 

– Кузьки – Конотоп[13, с. 17-18]. 

Найбільш потужним осередком як військово-технічних, так і військово- прикладних 

видів спорту було Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву (далі 

– ТСОАВІАХІМ). Одним із напрямків діяльності товариства був авіаційний спорт. У 1930-і 

роки по всій країні почали створюватися аероклуби. У Конотопі наприкінці 1936 р. в районі 

села Сарнавщина почав працювати аероклуб, чому сприяла активна допомога більшості 

підприємств та організацій міста[3; 9; 11].ТСОАВІАХІМ організовував діяльність гуртків. 

Так, гуртки протиповітряної та протихімічної  оборони (далі – ППХО) були організовані при 

школі №7, артілі «Промодяг», Педагогічному технікумі, Держбанку. Секції штикового бою 

створені при ДСТ «Локомотив» та «Спартак». Таким чином, діяльність ТСОАВІАХІМ 

охоплювала широке коло учасників[5; 10]. 

Одним із найважливіших напрямків діяльності ТСОАВІАХІМу був розвиток 

стрілецького спорту, який пропагувався серед широких верств населення. Длязаохочення до 

занять цим видом спорту в 1932 р. було введено знак та звання «Ворошилівський стрілець» 

(далі – ВС), а в 1934 р. – ВС І та ІІ ступенів.  При Райраді «Спартак» 1936 р. працював навіть 

жіночий кулеметний гурток, де займалися 20 осіб [6; 14; 18]. 

Розвивася й авіамодельний спорт, його гуртки активно працювали в Районній дитячій 

технічній станції та технічній станції БК залізничників. Молодь активно навчалася 

будуванню й управлінню літаками. Із 1940 р. в БК залізничників було відкрито радіогурток, 

у якому займалися 20 осіб [4; 15; 16]. 

Важливою віхою в розвитку військово-прикладних видів спорту було прийняття 

в1931 р. «Програми ГПО» (Готовий до праці та оборони) – Програми фізичної підготовки в 

освітніх, професійних і спортивних організаціях СРСР, яку підтримувала державна система 

патріотичного виховання громадян. Програма складалася з двох частин: для школярів 1–8 

класів – БГПО, для населення  від 16 років – ГПО. Цей комплекс значною мірою посприяв 

підвищенню рівня фізичної підготовки майбутніх захисників країни перед Другою світовою 

війною. Щоб мати право на отримання значка ГПО, потрібно було скласти норми: біг 100 м і 
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1500 м, стрибки в довжину, метання гранати, плавання 100 м (або 10 хвилин), лижний крос 

10 км, основи першої допомоги потерпілим та санітарії, основи фізичної культури, 10 

гімнастичних вправ і т. ін.Найскладніше було з плаванням та греблею: для якісної підготовки 

до складання норм ГПО з водних видів спорту підприємствами міста, на річці в літній період 

організовувалися військово-спортивні табори.[13, с. 24-37]. 

Наймасовішими середвійськово-прикладних видів спорту булизмагання 

з легкоатлетичного кросу. У 1937 р. у кросі ім. К. Ворошилова конотопці здобули обласну 

першість. А в 1940 р. в міському кросі взяли участь 5735 містян. Змагання широко 

висвітлювалися в газетах[2; 17]. 

Найбільш популярним зимовим видом спорту був лижний. Наприклад, лижники з 

КПВРЗ щосуботи після роботи здійснювали походи до сіл – В’язового, Коханівки, Лобківки, 

Підлипного. Щонеділі проводилися лижні змагання. У 1931-1932 рр. у лижних переходах по 

селах брали участь 12-13 осіб. У другій половині 1930-х рр. популярними були лижні 

переходи, пробіги, змагання. Так, у 1936 р. 50 лижників Залізничного технікуму вирушили 

на 9-й «околоток» дільниці №17. 16 студентів склали норми ГПО. До лижного пробігу в січні 

1937 р. трьома маршрутами від центру міста було залучено 150 осіб [8; 12]. 

Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю зазначити, що військово-технічні та 

військово-прикладні види спорту були одними з основних напрямків розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Конотоп. Держава усіляко сприяла їх популяризації та дбала про 

набуття населенням навичок, необхідних під час бойових дій. Популяризація виражалась в 

активному висвітленні подій із життя цих видів спорту в ЗМІ, наочній агітації, проведенні 

масових спортивних парадів. Найбільш потужними осередками аналізованих видів спорту 

були ДСТ «Локомотив» та ТСОАВІАХІМ. Їх розвитку активно сприяло запровадження 

комплексу ГПО. Серед військово-технічнихвидів спорту найбільш популярними в Конотопі 

в 1921–1940 рр. були мотоциклетний, планерний, авіаційний. 
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СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТРАДИЦІЙНОГО 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО ТАНЦЮ 

 

Латинська Америка – регіон в Західній півкулі нашої планети з довгим колоніальним 

минулим та гарними зачатками на прогресивне майбутнє. Поглянувши в історичну 

ретроспективу, ми можемо побачити дуже неоднозначний процес розвитку цих держав. У 

європейського населення часто виникають питання, в чому секрет таких динамічних та 

різких змін в цьому історико-географічному регіоні? Секрет, на нашу думку, полягає у 

населенні Латинської Америки. Щоразу коли ми говоримо латиноамериканський стиль 

життя, в нашій уяві постають палкі пристрасні люди з шаленим темпераментом. 

Латиноамериканське суспільство не має скованості в своєму житті. Після довгої боротьби за 

свої права з потужними Іспанською та Португальською колоніальними імперіями, населення 
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не має бажання нікому коритися. Весь цей запал простого суспільства ми можемо 

спостерігати в латиноамериканських видах танців. 

 Латиноамериканський танець – це напрямок бальної хореографії, що поєднує у собі 

декілька різних видів танцю, які історично сформувалися в Латинській Америці. Науковці 

розрізняють два види латиноамериканського танцю: професійний та соціальний. З 

визначення професійний танець випливає, що такі види танцю виконуються професійними 

танцівниками згідно з певними догматичними канонами[3]. Соціальний 

латиноамериканський танець – це особливий вид танцю, яким можуть оволодіти не лише 

професійні танцівники, а й звичайні жителі незалежно від віку.  

 До базової професійної програми латиноамериканських танців відносять ча-ча-ча, 

джайв, румбу, сальсу, самбу, пасодобль та танго. Серед соціальної латини виділяють сальсу 

касіно, бачату, мілонга та аргентинське танго. Варто сказати, що всі ці види танцю могли 

сформуватися тільки в Латинській Америці. Головні причини цього полягають в 

історичному розвитку регіону та в соціально-психологічному портреті звичайного 

латиноамериканця.  

 Для того щоб розібратися в даній тематиці, слід перш за все звернути свою увагу на 

історію виникнення та розвитку головних видів латиноамериканських танців. Сальса – це 

парний танець, що виник на острові Куба та здобув світову популярність в 80-х роках ХХ 

століття, коли він став популярним в США[1]. Головним фактором, в чому проявляється 

сальса, є концентрування партнерів по танцю не на суперництві між собою, як наприклад в 

пасодоблі, а навпаки на «спілкуванні» один з одним. Танцюючи сальсу, партнери можуть 

відкрити один одному свою палку душу. В цей самий час пасодобль є повністю 

протилежним до сальси. В ньому концентрується переважання чоловічого духу над жіночим. 

Жінка ж найкраще розкривається в палкій романтичній румбі.  

Не слід забувати і про бачату. Танець бачата концентрується на меланхолії, ностальгії 

та ніжності, які дуже сильно прикриті сильним темпераментом латиноамериканців усередині 

їхньої душі.  

Найвищі почуття кохання та пристрасті стосунків партнери можуть висловити один до 

одного через танго. Танго – це професійний вид танцю, який відноситься до європейської 

бальної програми, тобто виник та розвивався у Європі на Піренейському півострові, а саме в 

Іспанії. Переїздивши до Латинської Америки, іспанці перенесли сюди і свою культуру. 

Одним з проявом цього культурного змішування стала популяризація танго в Латинській 

Америці. Слід наголосити, що найбільшими любителями танго стали аргентинці. Як 

наслідок, на сьогодні до соціальних латиноамериканських танців відносять найбільш 

пристрасне аргентинське танго [2]. 
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Кожен з цих танців має різні історичні витоки, несе у собі різне емоційне забарвлення, 

проте всі ці стилі танцю сформувалися тут у Латинській Америці.  

По-перше, на формування такої пристрасті в латиноамериканських танцях, вплинув 

історичний розвиток регіону. Протягом довгих 300 років населення перебувало під егідою 

іспанської та португальської колоніальних імперій. Серед населення регіону була величезна 

кількість невдоволених своєю долею рабів, які прагнули скинути з себе рабське ярмо. 

Поступово у суспільстві формуються бунтарські настрої, які неначе сірники підпалювали 

душу латиноамериканців. На цьому загальному фоні зароджувалися пристрасть одне до 

одного, що переростала в палке кохання. 

Не слід забувати і про расовий чинник у формуванні сучасного суспільства Латинської 

Америки. Переїжджаючи до цього регіону, європейське населення зіштовхувалося з 

корінним індіанським населенням, що належало до монголоїдної раси. Окрім цього, через 

варварські акції європейців та винищення значної кількості населення у регіоні не вистачало 

робочої сили. В результаті цього, Іспанська метрополія переправляла з нерозвинених 

регіонів Африки темношкіре населення. Таким чином в Латинській Америці було населення 

трьох світових рас. Між населенням регіону утворювалися шлюби, які складалися з 

представників різних рас, що призводило до народження дітей змішаної раси, серед них 

мулати(нащадки європейської та негроїдної рас), метиси(нащадки європейської та 

монголоїдної рас) та самбо(нащадки монголоїдної та негроїдної рас)[3]. На сьогодні 

дослідження офіційно підтверджують, що мулати, метиси та самбо складають більшість 

населення Латинської Америки. Окрім цього, наука доводить, що представники «змішаних» 

шлюбів мають в своєму соціально-психологічному портреті багато темпераменту. Їм не 

вдається його приховувати, і так чи інакше ця темпераментність впливає на поведінку людей, 

а саме створює умови для виникнення пристрасті, що «виливається» зсередини організму під 

час виконання танців латиноамериканської програми. 

Хотілося б сказати, що на відміну, від нас європейців, латиноамериканці по-іншому 

сприймають танець у своєму житті. В традиційному понятті європейця танець – це високе 

мистецтво, яке сформувалося з давніх-давен та є способом проведення урочистих подій. 

Саме тому до європейської бальної програми відносяться вальс та віденський вальс, який 

танцюється виключно на балах. В Латинській Америці танець не є чимось культовим, він не 

потребує спеціальних умов для проведення. Латиноамериканці можуть кинутися у танок 

щосекунди, як наслідок поряд з професійним стилем, існує звичайний народний стиль 

танцю[1].  

Населення Латинської Америки влаштовує у своїх країнах величезні фестивалі, на яких 

виконуються різноманітні танці. На них виконуються сальса, бачата, аргентинське танго та 
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інші види, які не вимагають від людини знання конкретних танцювальних елементів, а є 

простим вираженням своїх емоцій через танець. Величезним плюсом цих танків є 

невимогливість в одязі. Звичайно на фестивалях люди танцюють у прикрашених вбраннях, 

але насправді всі ці танці можуть виконуватися  в звичайних платтях та спідницях для жінок 

та штанях чи шортах для чоловіків.  

Отже, підсумовуючи весь вищевикладений матеріал, хотілося б сказати, що Латинська 

Америка є дивовижним регіоном з поєднанням різних стилів життя. Одним з головних 

проявів латиноамериканського способу життя є латиноамериканський танець. 

Латиноамериканські танці є поєднанням не стільки різноманітних технічних прийомів, 

скільки поєднанням різноманітних почуттів, серед яких кохання, пристрасть, 

темпераментність та інші. Витоки такого стилю танців пов’язані з історичним розвитком та 

расовими особливостями, що напряму залежать від колоніальної історії. Колоніалізм, на фоні 

усіх своїх негативних проявів, мав позитивний вплив на формування танцю, що нині є 

популярний не лише в Латинській Америці, а й в усьому світі.  
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Київський Гідропарк в цілому як простір фізкультурно-спортивної діяльності 

досліджувався у низці наукових праць. Так, О. Руда звернула увагу на наявність на дорожніх 

вказівниках напису «Гідропарк – місто спорту» [8, с. 167], у праці Є. Волчок в якості доказу 

відсутності верхніх вікових меж для занять воркаутом згадано відповідну фізичну активність 

в київському Гідропарку 80-річного воркаутера [1, с. 289], К. Чепеляк та О. Чепеляк вказали 

назвали київський Гідропарк одним із найпопулярніших в Україні місць для занять 

воркаутом та місцем тренувань київської команди «Street Workout» [10, с. 107], О. Девятаєва 

відзначила київський Гідропарк в якості місця проведення змагань всеукраїнського рівня із 

пляжного футболу [2, с. 139–140]. Поряд з тим, недослідженим є відображення становлення 

та функціонування тренажерного майданчика київського Гідропарку в сучасній вітчизняній 

довідковій літературі, що обумовлює необхідність висвітлення названої проблеми. 

Мета доповіді – розкрити специфіку висвітлення у вітчизняній довідковій літературі 

історії та функціонування тренажерного майданчика київського Гідропарку як місця 

фізкультурно-спортивної діяльності. 

Важливим у контексті досліджуваної теми є випущений 2014 р. «Словник медійних 

перифразів XXI століття» [9], в якому наводяться приклади найменувань тренажерного 

майданчика київського Гідропарку. Так, у словнику вказано на вживання в заголовку номера 

«Української правди» від 3 листопада 2012 р. [9, с. 36] перифразу «Київська качалка» зі 

змістом «безкоштовний тренажерний майданчик для прихильників важкої атлетики на 

Гідропарку в Києві» [9, с. 36, 96]. Також у виданні наведено перифраз «Народний фітнес-

центр у Гідропарку» [9, с. 51], що використаний в заголовку статті того ж номера 

«Української правди» [9, с. 36, 51, 96] із тим же значенням [9, с. 36, 51, 96]. 

Детальніші відомості про тренажерний майданчик київського Гідропарку містяться у 

матеріалах путівника 2012 р. «Інший Київ». У статті Т. Кремень «Атмосферні місця тусівок» 

[5] загальна оповідь про київський Гідропарк як місце розташування закладів громадського 

харчування та пляжного відпочинку обривається розповіддю про тренажерну залу на 

відкритому повітрі: «Але тут є величезне тренажерне містечко просто неба, прямо на березі 

Дніпра, створене десь двадцять років тому зусиллями інженера-ентузіаста» [5, с. 11]. Також 

прикметною є наявність авторських вказівок стосовно маршруту до тренажерного 

майданчика: «Знайти це місце просто: коли виходите зі станції метро, поверніть праворуч, 

пройдіть до мосту, перейдіть його та спустіться до самого майданчика» [5, с. 11]. Останніми 

щодо об’єкту оповіді є відомості про тренажери та вартість занять на них: «Більшу частину 

обладнання зроблено з підручних матеріалів – використовувалися старі покришки, деталі 

верстатів, якірні ланцюги (останніми приварено штанги, щоб їх не поцупили мисливці за 

металобрухтом). Займатися можна безкоштовно, хоча, звісно, ніхто не відмовиться від 
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добровільного внеску на розвиток комплексу» [5, с. 11]. Відомості путівника про тренажери 

київського Гідропарку поглиблено у статті А. Кахідзе «Сучасна міська міфологія» [4], 

відповідна частина якої починається наступним чином: «Гідропарк. Тренажери на всі групи 

м’язів. Є роздягальня і душова, але вода тепла тільки влітку, підігріта сонцем. Тренажери 

просто неба. Тренажери відкриті всім! Цілий рік. Вхід вільний» [4, с. 73]. Далі вона наводить 

діалог, в якому вказується на існування тренажерного містечка київського Гідропарку з 1992 

р. [4, с. 73], суперечності із міською владою з приводу доцільності його існування та 

спробою можновладців в 2011 р. зробити на його місці стоянку на 300 місць [4, с. 73–74], 

належність ідеї про організацію безкоштовної та загальнодоступної тренажерної зали на 

відкритому повітрі із саморобними тренажерами науковому співробітнику Інституту 

кібернетики АН України [4, с. 74]. Діалог закінчується реплікою співрозмовника: 

«Гідропарк. Тренажери, вони тут одні такі, а може навіть одні у всьому світі!» [4, с. 74]. 

Цінність двох розглянутих праць посилюється відсутністю чіткої інформації про 

тренажерний майданчик київського Гідропарку як простору фізкультурно-спортивної 

діяльності у виданнях, присвячених історії Києва [3, с. 477–479], Дніпровського р-ну м. 

Києва [6, с. 177, 199, 205, 221, 225, 228, 243] та його лівобережної частини в цілому [7, с. 

124–125, 195–196]. 

Таким чином, інформація про тренажерний майданчик київського Гідропарку була 

наведена у двох вітчизняних довідкових виданнях: 1)довіднику використовуваних в 

сучасному українському медіапросторі перифразів, 2)путівнику «Інший Київ, причому якщо 

в першому наводяться поширені у вітчизняних медіа номінації самобутньої столичної 

тренажерної зали без заглиблення в її історію та особливості, то в другому характеризуються 

витоки, виникнення і специфіка тренажерного майданчика київського Гідропарку. Надалі ж 

перспективним є наукове вивчення історії становлення та специфіки функціонування як 

окремих загальнодоступних фізкультурно-спортивних споруд м. Києва під відкритим небом, 

так і їхньої системи загалом. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ 

 

Сьогодні футбол – це найпопулярніша гра на нашій планеті. Прихильниками цього 

виду спорту на кожному континенті є сотні мільйонів осіб.  

Традиційно вважається, що основи та правила футболу заклали англійці в кінці ХІХ 

століття, і це, дійсно, так. Проте ще далеко до англійців корінні жителі Центральної та 

Південної Америки – майя, ацтеки та інші племена використовували гру в м’яч для 

проведення різних ритуалів. 

Регіон Південної Америки - нині один з центрів світового футболу. Велика кількість 

вболівальників підтримують свою улюблену команду на стадіонах, у барах чи вдома. 

Атмосфера на латиноамериканських трибунах під час матчів - це суміш адреналіну, радості 

та переживання за свою команду.   
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 Для латиноамериканця футбол – це справжня релігія. Стати професійним футболістом  

тут мріє кожен. Майже все дитинство хлопчаки проводять із друзями на футбольному 

майданчику. 

У кожній латиноамериканській державі футбол посідає перше місце серед спортивних 

ігор. Під час матчів вболівальники повністю поринають у гру, підтримуючи улюблену 

команду душею та серцем, що й робить футбол у Південній Америці унікальним, з усім 

притаманним латиноамериканцям азартом, грацією, пристрастю та енергією. 

Активне проникнення футболу на територію Південної Америки розпочалося з другої 

половини ХІХ століття. Саме у той час англійці, родоначальники цього виду спорту, почали 

розповсюджувати правила гри по всіх куточках світу. 

Важливу роль у цьому зіграв і розвиток морського транспорту, тим паче, що Велика 

Британія була «володаркою морів» та мала значні економічні інтереси в багатьох 

регіонах.«Немало британців, що сідали на пароплави, везли в своєму багажі футбольний 

м’яч»[6, c.2], і значна їх частина направлялася саме на територію Латинської Америки, 

особливо в Аргентину та Уругвай. 

Поширення футболу в регіоні розпочалося з Буенос-Айресу, де вже в 1867 році було 

створено першу футбольну команду – Буенос-Айреський футбольний клуб, а вже в 1893 році 

з’являється аргентинська футбольна ліга. У Бразилії футбол веде відлік з 1894 року, коли до 

країни приїздить англійський гравець Чарльз Міллер, який активно розвивав поширення 

цього спорту.  

«Британські інженери та люди, що будували залізничну дорогу в 1903 році перші 

почали грати у футбол у Колумбії… вони ж заснували перший футбольний клуб в Уругваї… 

у Чилі, англійський купець заснував першу команду – ФК Валпараїсо в 1889 році… у 

Парагваї, перший футбольний клуб – Олімпія був заснований місцевим прихильником 

футболу… студенти, що навчались у Європі стали першими футболістами в Болівії»[2, c.2].   

Спочатку футбол розповсюджувався майже виключно серед англійської та місцевої 

аристократії, а самі футболісти здебільшого були емігрантами, що прибули з європейського 

континенту, проте поступово цим видом спорту почали цікавитись і місцеві.  

Попри це,  європейці ставились до латиноамериканського футболу як до чогось 

другорядного. Це пояснювалось здебільшого «ізольованістю цього регіону від всесвітнього 

футболу та  недостатнім класом південноамериканських гравців»[6, c. 3]. Через це, створена 

в 1904 році всесвітня футбольна федерація – ФІФА, не дуже активно займалась розвитком  

футболу в Латинській Америці. Це, звичайно, не подобалось латиноамериканським діячам, і 

вони постійно намагались довести європейцям свій рівень. 
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Ці події призвели до того, що уругвайський журналіст та політичний діяч 

ЕкторРівадавія Гомес запропонував «створити змагання між чотирма «братніми народами» 

континенту – Аргентиною, Бразилією, Чилі та Уругваєм» [5, c. 3]. Його ідея полягала не 

тільки в цьому, він хотів створити дієву континентальну футбольну організацію, що змогла б 

об’єднати більшість латиноамериканських асоціацій. 

ЕкторРівадавіядоклав значних зусиль, щоб на соту річницю здобуття Аргентиною 

незалежності відбувся перший Кубок Америки(CopaAmerica), що є найстарішим 

континентальним футбольним турнірому світі. «У ситуації,  коли ніхто не міг прийти на 

допомогу, лиш самі латиноамериканці могли потурбуватися про інтереси власного футболу – 

та й хто б зміг зробити це краще?»[1, c. 30]. 

Також, за посередництва Е. Гомеса, 9 липня 1916 року лідерами аргентинської, 

чилійської, бразильської та уругвайської асоціацій був підписаний акт про створення 

південноамериканської футбольної асоціації – КОМНЕБОЛу, що стала першою 

континентальною організацією цього виду спорту і що об’єднує нині майже усі держави 

регіону. Це стало надзвичайним досягненням усього континенту та продемонструвало, що 

латиноамериканці люблять футбол і хочуть його розвивати. 

Наступне, про що хотілось би зазначити, так це про створення Кубку Лібертадорес, що 

нині є головним клубним міждержавним турніром Західної півкулі. 

Перші думки про створення такого турніру з’явилися ще в 1948 році, проте вдалося 

створити лиш одиничний турнір, на якому шість держав(Аргентину, Бразилію, Чилі, Перу, 

Еквадор, Венесуелу) представляли переможці їх внутрішніх чемпіонатів. Незважаючи на 

провал, цю ідею активно підхопили у Європі, і вже невдовзі з’явився нині найпопулярніший 

клубний футбольний турнір у світі – Ліга Чемпіонів. 

Латиноамериканці не полишали надій на створення нового клубного турніру, і після 

довготривалих перемовин та великої кількості конгресів, 5 березня 1969 року був створений 

новий турнір – Кубок Лібертадорес(CopaLibertadores), що в перекладі означає «кубок 

визволителів», які на початку ХІХ століття звільнили держави Латинської Америки від 

колоніального поневолення та подарували їм незалежність. 

Сьогодні цей турнір є другим за величиною клубним міжнаціональним турніром у світі. 

Щороку за ним спостерігають сотні мільйонів людей. 

Латиноамериканський футбол за своїм стилем значно відрізняється від інших регіонів. 

У першу чергу він надзвичайно елегантний та сповнений виконанням різних технічних 

елементів. Цей стиль особливо притаманний бразильцям. Він зародився на початку ХХ 

століття, коли керівники клубу Васко да Гама з Ріо – де – Жанейро почали брати у свою 

команду темношкірих та місцевих гравців. Це стало зародженням особливої манери гри, в 
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основу якої було покладено «винахідливість, імпровізацію, креативність, це «futebolarte» - 

футбол як прекрасне мистецтво»[2, c. 3].  

 Безумовно, у фізичному та тактичному плані він поступається європейському, але 

кожен матч між південноамериканськими командами - це в першу чергу емоції та драйв. 

Футболісти та вболівальники повністю поринають у гру, на 90 хвилин вони забувають про 

все й зосереджуються тільки на матчі. 

Надзвичайно цікавими є протистояння фанатів двох футбольних клубів, що 

знаходяться в одному місті. Під час дербі формується два ворожі табори, що скандують гучні 

викрики, пісні, підтримуючи так свою улюблену команду. Це дійство дуже часто 

супроводжується великою кількістю фаєрів, плакатів, банерів та величезних перфомансів. 

Сьогодні вже історичними стали такі протистояння між національними збірними 

Аргентини та Бразилії, між аргентинськими командами з Буенос - АйресаБокоюХуніорс та 

РіверПлейтом, між бразильськими Корінтіансом, Сан – Пауло таПалмейрасом, між 

угурвайськими командами Пеньяролем та Насіоналем. 

Південноамериканські збірні є одними з найсильніших у світі. Неодноразово вони 

підіймали над своєю головою Кубок світу, який уперше, доречі, пройшов в Уругваї в 1930 

році й завершився перемогою господарів. Велика кількість латиноамериканських гравців 

закарбувалися в історії світового футболу та спорту. Дієго Марадона, ЛіонельМессі є 

справжніми ідолами в Аргентині, а Пеле, Гарінча, Роналдо, Роналдіньо – у Бразилії. 

Нині велика кількість бразильських, аргентинських, уругвайських та гравців інших 

держав Південної Америки є затребуваними на європейському континенті та виступають за 

найкращі клуби світу. Відомі гравці не забувають свою Батьківщину, постійно допомагають 

бідному населенню  продовольством, закладають інфраструктуру та, звичайно, допомагають 

розвивати футбол у своїй рідній державі, добре розуміючи, що для деяких ця гра – єдиний 

шлях  стати на правильний шлях і в майбутньому прославити свою країну. 

Для більшості латиноамериканських держав футбол – це важлива складова, за яким 

ідентифікують країну. Цей спорт став в один ряд з танго, самбою, бразильським карнавалом, 

історією майя, ацтеків та інших доколумбових цивілізацій. 

Соціальний феномен латиноамериканського футболу полягає в тому, що з самого 

початку зародження цього виду спорту в регіоні, південноамериканські народи прагнули 

довести, що вони не збираються пливтиза течією всесвітніх організацій, а прагнуть, у першу 

чергу, розвивати футбол всередині континенту в контексті розвитку доктрини 

першочерговості, яка важлива для цього регіону. Місцеві жителі змогли побороти вплив 

англійського футболу та створити свій, унікальний стиль.  
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Для більшості населення цей вид спорту посідає значну частину життя й супроводжує 

людину з дитинства до старості. Цілі покоління сімей вболівають за один клуб вже не одне 

десятиліття. Футбол – це справжня традиція, це те, що закладено в генетичному коді майже 

кожного латиноамериканця. Перебуваючи на стадіоні, людина забуває про всі проблеми та 

негаразди й заряджається з першої хвилини гри тою шаленою енергією, що здатна зробити 

людину справді щасливою та об’єднати націю в моменти, колинаціональна збірна виходить 

на поле. 

Отже, для Латинської Америки футбол справді став справжнім соціальним феноменом, 

що розповсюдився на всі держави континенту і є одним із ключових елементів 

латиноамериканського життя. Це  значна частина життя для багатьох людей, це їхня 

самобутність і сутність. У цьому й суть культурних відмінностей регіону. 
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ВЕЛИКИЙ ВЕЙН ГРЕЦКІ – НАЙКРАЩИЙ ГРАВЕЦЬ НХЛ З УКРАЇНСЬКИМ 

КОРІННЯМ 

Канадський хокеїст українського походження Вейн Грецкі вважається найкращим 

хокеїстом всіх часів та найкращим бомбардиром за всю історію НХЛ. Недарма за свої 

рекорди він отримав прізвисько «Великий» (The Great One). Також він був виконавчим 
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директором збірних Канади, які вибороли золоті медалі зимових Олімпійських ігор 2002 та 

Кубку Світу 2004. 

Вейн Дуглас Грецкі (Wayne Douglas Gretzky) народився 26 січня 1961 року у 

Брантфорді, провінція Онтаріо (Канада). По матері він має ірландсько-британське коріння, а 

його рід по батьковій лінії походить із України. Так, дід Вейна Тоні (Терентій або Антон 

Лаврентійович) Грецький емігрував до Канади з села Огдемер на Берестейщині, де його 

родина мала власну землю [7]. Його дружина, бабуся Вейна, Марія Годенецька походила із 

села Пановичі біля Підгайців на Тернопільщині. Тоні та Мері мали власну огіркову ферму в 

Каннінгу, Онтаріо, де і народився Волтер (Володимир) Грецкі (8 жовтня 1938 – 4 березня 

2021). Відомо, що Вейн з дідом та бабцею розмовляли українською, а Волтер своєю рідною 

мовою вважав українську [1]. 

Це ставить крапку у суперечці про національну приналежність «Великого Вейна 

Грецкі» та спробах росіян, білорусів та поляків «присвоїти» його. Засвідчили це і самі Вейн 

та Волтер Грецкі під час інтерв’ю для документального фільму про канадських хокеїстів 

українського походження «Юкі. Історія перемог вільних українців» В. Мули, що вийшов в 

прокат на початку 2021 р. [2]. Прикметно, що після коми внаслідок виробничої травми, 

Волтер близько року розмовляв винятково українською [7]. 

Вейн Грецкі відстежує події в Україні, бере участь у деяких заходах, пов’язаних з нею, 

як, наприклад, благодійний обід в Торонто 11 вересня 2014 р. на підтримку постраждалих під 

час Революції Гідності та в АТО, де він був серед почесних гостей. Він публічно засудив 

російську агресію проти України в 2014 році та підтримує українських фронтових лікарів, 

надсилає їм медикаменти, як і інший легендарний «юкі» Юджин Мельник [1]. 

Інтерес до хокею у Вейна Грецкі сформувався під пливом не лише канадського 

«хокейного буму» 1960-х років, а насамперед його батька: Волтер Грецкі сам займався 

хокеєм з юності, а згодом став блискучим аналітиком гри. Він і був першим тренером сина з 

трьох років, сам заливав йому лід на задньому дворі їхнього будинку для тренувань (брати і 

сестра Вейна, Кіт, Глен, Брент та Кім, також займалися спортом). Вейн підкреслює, що саме 

батьку належить найбільша частка в його успіху: він навчив не просто техніці, а розумінню 

логіки гри, творчому підходу, вмінню нестандартно діяти – наказував «йти туди, куди йде 

шайба, а не туди, де вона була». Батько майже завжди супроводжував сина на іграх, даючи 

цінні поради. Детальніше про його роль в житті Вейна Грецкі можна прочитати в 

автобіографічних книгах Волтера Грецкі: «Про сім’ю, хокей та зцілення» (2003) і «Грецкі: 

від ковзанки на задньому дворі до Кубку Стенлі» (1985). На їх основі режисер Дін Беннет 

зняв біографічний фільм «Waking Up Wally: The Walter Gretzky Story» (2005) [8]. Певним 

визнанням його внеску в успіх Вейна, який прославив Канаду на весь світ, було 
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нагородження Волтера орденом Канади «за внесок у хокей Канади та за допомогу безлічі 

місцевих, провінційних та національних благодійних організацій» (2007 р.), а також 

присвоєння його імені початковій школі в його рідному Брантфорді, Онтаріо (2012 р.). 

Тож професійна кар’єра Вейна Грецкі не випадко стала не просто успішною, а й 

вважається взірцем для всіх хокеїстів у світі. З п’яти років він вже грав за дитячу команду 

Брентіорда, в 10 років у дитячій лізі за сезон закинув 378 шайб та зробив 139 передач в 68 

іграх, що було абсолютним рекордом для його віку. В сезоні 1977/78, граючи за юніорську 

команду «Грейхаундс» (Онтаріо) він був визнаний найкращим нападником першості. Тоді ж 

він перше вийшов на лід під своїм знаменитим номером «99». Відтак, у 16 років Вейн 

підписав свій перший контракт із клубом Всесвітньої хокейної асоціації «Індіанаполіс 

Рейсерз». Потім грав у командах НХЛ: «Едмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-

Йорк Рейнджерс». 

За 21 рік виступів на льоду, взявши участь в 1487 матчах, Вейн Грецкі побив фактично 

всі рекорди НХЛ – 894 голи та 2857 очок; 9 найпрестижніших в НХЛ призів, зокрема 

«Найціннішому гравцеві» та «Найкращому бомбардирові». У Кубку Стенлі він провів 208 

матчів, закинувши 122 шайби, і став чотирьохразовим (1984, 1985, 1987, 1988 рр.) володарем 

та триразовим (1983, 1986, 1993 рр.) фіналістом Кубка Стенлі [9]. Сім сезонів поспіль у 1980 

– 1987 рр. він був найрезультативнішим гравцем НХЛ. 

Загалом Вейн Грецкі встановив 61 рекорд НХЛ та отримав за свої досягнення 

прізвисько «Великий». За математичну довершеність пасів його також називали Енштейном 

хокею. А головне: саме Вейн став символом нового хокею. На зміну кремезним 

спортсменам, які досягали результату завдяки потужній статурі та фізичній силі, прийшов 

він – майстер гольових передач, невловимий і технічний [4]. За видатний внесок у розвиток 

світового хокею в 1994 р. був удостоєний призу «Лестер Патрік Трофі», а також Ордену 

Канади (1984), визнаний найкращим хокеїстом НХЛ усіх часів і увічнений в «Хокейній залі 

слави» (1999). Номер 99, під яким він виступав, закріплено за ним у складах усіх команд 

НХЛ. Детальніше про його рекорди та хронологію перемог можна довідатися на 

спеціальному сайті «Gretzky» [6]. 

В.Грецкі був учасником 18-х зимових Олімпійських ігор (1998), виконавчим 

директором канадської збірної на 19-х (2002) і 20-х (2006) Олімпійських іграх. В 2010 р. він 

був одним з п’яти спортсменів, які запалили вогонь Олімпіади-2010 у Ванкувері. 

Варто згадати про благодійницьку діяльність Вейна Грецкі. Так, з 19-річного віку він 

підтримує Канадський національний інститут сліпих, проводячи спеціальні турніри з гольфу, 

та програму SCORE, яка допомагає незрячим студентам засвоїти навички роботи з 

комп’ютером [6]. 
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Не менш цікавою сторінкою життя Вейна Грецкі є виноробство. Відійшовши від 

великого спорту, він зайнявся ресторанним та винним бізнесом (перший свій ресторан 

відкрив ще за часів спортивної кар’єри), купив виноградники в Онтаріо, Британській 

Колумбії та Каліфорнії. Його вина мають досить впізнавану назву – «Wayne Gretzky. №99». 

Причому у виноробній справі Вейн теж став рекордсменом. У 2007 р. його мерло стало 

одним з найпопулярніших вин канадського Союзу виноторговців. Відтоді його вина постійно 

перемагають на різних конкурсах. У 2019 році до лінійки продукції компанії Вейна Грецкі 

Wayne Gretzky Estates додалося ще й крафтове пиво «№ 99 Rye Lager» [3]. 

На завершення згадаємо ще один факт, який символічно пов’язує Вейна Грецкі з Україною. 

Автором пам’ятника видатному хокеїсту, що стоїть біля спортивного комплексу «Роджерс 

плейс» в Едмонтоні (Канада) є не менш видатний канадський та український  скульптор зі 

світовим ім’ям Лео Мол [5]. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ 

ГУБЕРНІЇ В ГАЛУЗІ СПОРТУ 

 

В діяльності Українського центрального комітету (УЦК), який в умовах нацистської 

окупаційної влади на території Генеральної губернії (ГГ) був єдиною легальною установою, 

що претендувала на роль репрезентанта інтересів українського населення, важливе місце 

відводилося організації спорту та фізичної культури. Нацисти не мали наміру розвивати 

спортивну галузь на окупованих територіях, проте, ймовірно, й не бачили небезпеки в 

діяльності українських спортивних організацій для стабільності окупаційного режиму і тому 

прямо таку діяльність не забороняли. Для діячів українського національного руху розвиток 

національного спорту, навпаки, мав  очевидне політичне підґрунтя і слугував для 

національної консолідації та мобілізації українського населення регіону.  

В науковій літературі діяльність УЦК в цій галузі досі була досліджена мало. 

Пріоритетне місце в історіографії теми належить публікаціям В. Гінди [1, 2, 3], в яких автор 

реконструював спортивне життя українців в період Другої світової війни, зокрема і в межах 

дистрикту Галичина, але не врахувавши початкового етапу становлення галузі з 1939 р. на 

території Закерзоня. Деякі особливості розвитку окремих видів спорту періоду окупації 

частково розкривають вузькоспеціалізовані праці таких дослідників, як наприклад 

Михалюка Ю. [5], Семенка Ю. [6] та ін. Найбільш інформативним комплексом джерел для 

розробки теми слугують матеріали тогочасної періодики, мемуарна література та архівні 

документи. 

Перед УЦК поставали два ключових напрямки діяльності у спортивній 

галузі:1) організація сфери масового спорту зі збереженням традицій фізкультурної та 

спортивної діяльності українців; 2) статутне оформлення, матеріальне та кадрове 

забезпечення спортивних організацій.  

Безпосередньо за відновлення і популяризацію спорту в регіоні відповідала 

РеферентуратіловихованняВідділу опіки над молоддю і родиною (ВОнМіР) УЦК. Де-факто 

https://www.eliteprospects.com/player/9678/wayne-gretzky
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ця інституція діяла з 1939 р. як Відділ виховання молоді при Українській станиці в Кракові. 

Вже навесні 1940 р. задля налагодження спортивного життя українців на Закерзонні було 

ініційовано розробку Правильника Відділу фізичного виховання юнацтва та статуту 

руханково-спортивного товариства, окремих правильників змагань з баскетболу та 

волейболу, правил гри в гандбол [13, арк. 21-54], що демонструє прагнення українців до 

уніфікації професійних засад власне українського спорту з відповідним представленням в 

установчих документах.  

Реалізація діяльності з організації змагань вимагала координації функціонування 

спортивних товариств, які поступово відновлювались із різним кількісним представленням у 

повітах. Станом на кінець квітня 1940 р. найкращою була ситуація на Ярославщині, де діяла 

філія Карпатського Лещетарського Клубу, 3 «Луги», 1 «Сокіл», враховуючи, що загалом у 

повітах Закерзоння діяло 55 спортивно-виховних організацій [13, арк. 34-35]. Це позначилося 

проведенням краєвих змагань в Сяноці та Ярославі [13, арк. 10]. 

Пріоритетним завданням залишалася пропаганда фізичного виховання серед 

українського населення ГГ. Однією з перших форм такого роду діяльності стали спортивно-

масові заходи, що відбувалися одночасно зі святами молоді. Так, наприклад, восени 1940 р. у 

регіональній пресі оголошувалося про такі події в Сяноці (1 вересня) [7] та Холмі (21-

22 вересня) [4], з акцентом на вагомому значенні цих заходів у відновленні діяльності 

національних організацій.  

На відміну від інших окупованих українських територій, лише в Генеральній губернії 

проводились змагання за здобуття Відзнаки фізичної справності (ВФС), які стали 

універсальним засобом залучення населення до фізкультурної діяльності. Це 

підтверджується і тим фактом, що учасниками проб за ВФС були керівники спортивних 

клубів і окремих секцій, всі спортсмени легкої атлетики, футболу й інших спортивних ігор, 

плавання, зимових видів спорту, молодь, працівники комітетів та інших установ. 

У грудні 1940 р. ВОнМіР УЦК звітував про поступ у плані вирішення організаційних питань, 

зокрема про поповнення кадрового складу. Констатувалося, що на території Краківського, 

Люблінського та Варшавського дистриктів вже в 25 містах діяли референти відділу та їхні 

представники в делегатурах. Поряд із цим, упродовж року на рівні повітів, районів і округів 

було організовано 39 змагань, головним чином, з лижного спорту та легкої атлетики [12, 

арк. 8].  

Схвалення генерал-губернатором Гансом Франком положень меморіалу українців (з 

поправками) на конференції 18.04.1941 р. позначилося тим, що у сфері фізичної культури 

влада погодилась на збільшення кількості українських спортивних товариств, на передачу 

УЦК відпочинкових домів для молоді й допомогу в їхньому фінансуванні та на відведення 
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українцям спортивних майданів і постачання інвентарю [12, арк. 8]. Таким чином, 

легалізація українських установ означала розширення повноважень у сфері спорту та 

можливостей спортивної й фізкультурної діяльності. 

За розвиток окремих видів спорту відповідали спеціалізовані органи  – «ланки» 

футболу (копаного м’яча), зимових видів спорту, спортивних ігор, водних видів спорту, 

боксу, легкої атлетики, шахів, спорту для жінок, гімнастики (руханки). В структурі ВОнМіР 

УЦК функціонувала також Ланка тіловиховногоназовництва. Фахівці з фізичної культури 

разом з україністами-мовознавцями були покликані усталити та запровадити на всій 

території ГГ спортивну термінологію і систематизувати останню у ході підготовки до 

публікації «Тіловиховного словника» [8].  

Упродовж 1940-1942 рр. оформився порядок проведення змагань фактично із усіх видів 

спорту. Повільнішим поступом вирізнялась Ланка шахів, враховуючи, що лише в грудні 

1943 р. були проведені змагання на першість краю. Щоб підняти індивідуальний рівень 

спортсменів, започаткували 6 ліг[1]. Виняткову роль у популяризації спорту в регіоні 

відігравали кубкові турніри (розіграші кубка голови УЦК В. Кубійовича) з футболу, 

плавання, шахів, які «в той час мали не тільки спортивний, а й суспільно-політичний 

підтекст» [3, с. 220]. 

Спортивні товариства та клуби, окрім власного бюджету, потребували фіксованого 

періодичного фінансування від влади, про що свідчить, зокрема, звернення УСК «Сян» у 

вересні 1941 р. до УЦК з приводу призначення клубові сталої місячної грошової допомоги 

[11, арк. 6].Компетенцію виділяти фінанси на потреби товариств або накладати вето на їхнє 

виділення мав Уповноважений спортивних справ ГГ. Мережа спортивних 

об’єднаньформувалася за узгодженням з ним та представниками німецької адміністративної 

влади в округах [9, арк. 8].  

Упродовж усього періоду окупації актуальним питанням функціонування спортивної 

галузі поставала забезпеченість кваліфікованими кадрами. ВОнМіР у вересні та жовтні 

1942 р. були ініційовані окружні тіловиховні 6-тижневі курси з метою вишколу фахових сил 

у галузі легкої атлетики, спортивних ігор, футболу [9, арк. 53]. Навчальний процес на 

суддівських курсах був орієнтований на підготовку суддів різної кваліфікації: краєві, 

міжобласні, обласні, судді-кандидати [10, арк. 13]. З цього часу інструкторські та суддівські 

курси проводилися і в наступні роки. 

Отже, завдяки зусиллям УЦК було налагоджено потужну спортивну діяльність серед 

українців Генеральної губернії. Безумовним досягненням стала легалізація функціонування 

українських спортивних товариств.Комплексний підхід УЦК до розвитку спортивної сфери 

забезпечив максимально ефективну діяльність упродовж 1939-1944 рр. її ключових 
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галузей.Унормування національного характеру спортивних об’єднань, право українців на 

здобуття ВФС свідчило про повернення й адаптацію національних традицій спорту на 

західноукраїнських землях. 

 

Список використаних джерел та література: 

 

1. Гінда В. Галицькі шахи за німецької влади [Електронний ресурс] / В. Гінда // Zbruč. – 

Режим доступу: https://zbruc.eu/node/13499 

2. Гінда В. Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр.) 

/ В. Гінда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2009. – Вип. 16. – С. 72-78. 

3. Гінда В. Український спорт під нацистською свастикою (1941-1944 рр.) / В. Гінда. – 

Житомир: Рута, 2012. – 499 с. 

4. Змагання за мистецтво і свято молоді в Холмі // Краківські вісті. – 1940. – 6 вересня. – 

Ч. 8. – С. 7. 

5. Михалюк Ю. Таємниці львівського футболу / Ю. Михалюк. – Львів: ЛА «Піраміда», 

2004. – 192 с. 

6. Семенко Ю. Шахи в Україні: Нариси з історії шахової гри на українській землі і в 

діаспорі / Ю. Семенко. – Львів: Каменяр, 1993. – 224 с.  

7. Таркович Ю. Княжий Сянік був і буде український! / Ю. Таркович // Краківські вісті. 

– 1940. – 13 вересня. – Ч. 90. – С. 6. 

8. Тіловиховненазовництво // Краківські Вісті. – 1943. – 12 січня. – Ч. 5 (743). – С. 6. 

9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, 

оп. 1, спр. 18, 93 арк. 

10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, 

оп. 1, спр. 81, 13 арк. 

11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, 

оп. 2, спр. 3, 20 арк. 

12. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, 

оп. 2, cпр. 75 а, 84 арк. 

13. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, 

оп. 2., спр. 75 б, 162 арк. 

 

 

 

https://zbruc.eu/node/13499


95 

Фечко Іван Іванович 

студент 3 курсу ОР Бакалавр, 

 ОП «Американістика та європейські студії» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ФУТБОЛЬНИЙ ФАКТОР У РОЗВ'ЯЗАННІ "СТОГОДИННОЇ ВІЙНИ" МІЖ 

САЛЬВАДОРОМ ТА ГОНДУРАСОМ У 1969 Р. 

 

Футбол є безумовно найпопулярнішим та найвпливовішим  видом спортом у світі. 

Змагання між улюбленими командами, особливо національними збірними, змушують 

мільйони людей пристрасно вболівати за своїх улюбленців, гучно святкувати їх перемоги та 

страждати від прикрих поразок. Особливо важливе місце феномен футболу посідає у 

латиноамериканську суспільстві. Прикладом впливу цієї гри на життя людей, є те, що у кінці 

60-х рр. у Центральній Америці футбольне протистояння дало назву війні між Сальвадором 

та Гондурасом - так звана «Футбольна війна». Важливо розуміти, що стоїть за цією назвою та 

яке місце футбол дійсно посідав серед причин короткочасного, але спустошливого 

конфлікту. 

На кінець 60- х рр. XX ст. відносини між Сальвадором і Гондурасом перебували у 

напруженості. Різниця між країнами була у тому, що Сальвадор був більш населеним проте 

не мав достатньої кількості землі, ресурсів та робочих місць. Натомість, сусідній Гондурас 

мав меншу кількість жителів проте володів більшою кількістю земель та ресурсів. Понад 300 

тис. сальвадорців у пошуках кращого життя мігрували до Гондурасу, та здебільшого 

незаконним шляхом захоплювали місцеві землі. У той час обома країнами керували військові 

диктатури – у Гондурасі лідером хунти був Освальдо Лопес Арельяно, а у Сальвадорі Фідель 

СанчесЕрнандес. Популярність цих правителів у їхніх країнах падала одночасно з 

наростанням економічних та соціальних проблем. Для того, щоб відвернути увагу суспільств 

від цих труднощів, оточення обох диктаторів вирішили скористатися конфліктом між 

країнами, здобути перемогу над опонентом та зміцнити свою владу. [1]. 

У Гондурасі розпочалась пропаганда проти сальвадорських мігрантів, які нібито 

забирають робочі місця та землю у місцевого населення, тим самим ненависть до приїжджих 

все більше зростала.У січні 1969 р. уряд Гондурасу вирішив відмовитися від продовження 

дворічного договору з Сальвадором про іммігрантів. Поверненні тисяч депортованих 

мігрантів до Сальвадору, погіршували і до того складну ситуацію в країні, поширювались 

чутки про жорстоке поводження влади Гондурасу під час виселення сальвадорців. 
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Повертаючись до спортивного моменту, то у 1969 р. національні збірні країн світу 

готувалися до Чемпіонату світу – 1970 р., який мав відбутися у Мексиці. Гондурас та 

Сальвадор проводили свій кваліфікаційний відбір у рамках асоціації КОНКАКАФ 

(Конфедерація футболу країн Північної і Центральної Америки і зони Карибського моря). 

Обидві команди вийшли в плей-оф відбору, посівши 1 місце, у своїх групах (відповідно 3 та 

4). Путівку до фіналу, команди повинні були розіграми між собою у двоматчевому 

протистоянні[2]. 

Перша зустріч закінчилася перемогою господарів поля – гондурасців. Перемогу приніс 

Веллс, який відзначився аж на 91 хв поєдинку. 

Після матчу стався один трагічний інцидент, який ще більше загострить футбольну та 

навколофутбольну напругу. Молода 19-річна фанатка Сальвадору Емілія Балан’єзпісля 

завершення гри скоїла самогубство, використавши пістолет свого батька. Наступного ранку 

про цю прикру подію повідомила головна газета країни Ель-Насьональ, в якій на першій 

шпальті вийшла стаття з підписом «Вона не витримала сорому своєї країни». Ця смерть 

сколихнула всю країну, на похорон прийшло до однієї третини Сальвадору, включаючи 

президента, увесь кабінет міністрів, почесну варту та інших відомих осіб. Ситуація перед 

матчем-відповіддю стала ще більш напруженішою.[2] 

Коли команда з Гондурасу приїхала в Сальвадор на другий матч, місцеві вболівальники 

їх зустріли з гострою неприязністю. Завдяки джерелам з владних кіл, радикально 

налаштовані фани отримали інформацію про готель, де знаходилась команда суперників і 

влаштували біля нього великі заворушення, не давали змоги футболістам набратися сили 

перед днем гри та навіть намагалися підпалити будівлю. Було зрозуміло, що відправити 

гравців на стадіон для гри буде надто складно через розлючених місцевих жителів, тому для 

транспортування футболістів довелось використовувати військову техніку, зокрема Перший 

механізований батальйон. Як згадував згодом головний тренер гондураської команди Карлос 

Падіа, їх відправляли в броньованих машинах, під прикриттям військових ніби на війну, а не 

на звичайний футбольний матч. [4]. 

Футболістам гостьової команди довелось грати у важкій атмосфері через образливі 

крики вболівальників, які вдавались навіть до спалювання національної символіки 

суперника. Втома та тиск під час матчу призвів до того, що гондураська команда обезсилено 

провела матч та розгромно програла з рахунком 3:0. Проте навіть така впевнена перемога не 

заспокоїла вболівальників, які погрожували розправою футболістам та вболівальникам з 

Гондурасу. Після матчу гравців відправили до стадіону прямо на літак під військовим 

супроводом. У той же час місцева влада не змогла подбати про безпеку приїжджих 

вболівальників, і як наслідок у післяматчевих сутичках загинуло двоє людей.[1] 
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Зворотна хвиля насильства піднялась у Гондурасі, де переслідувань зазнали тисячі 

сальвадорців, які проживали у цій країні. Засоби масової інформації обох країн підняли 

паніку, що ще більше погіршувало відносини між країнами. 24 червня Сальвадор оголосив 

мобілізацію у країні. 

Згідно регламенту, якщо обидві команди отримали перемоги вдома, то необхідно 

провести третій матч на нейтральному полі. 27 червня 1969 р. вирішальна гра відбулась на 

стадіоні в Мехіко, Мексиці. Основний час закінчився результативною нічиєю 2:2. У 

додатковий час перемогу для своєї команди здобув гравець сальвадорської збірної Хосе 

Кінтанілья, який на 101 хв забив «золотий гол». Пізніше автор переможного голу зазначав, 

що «що влада та політики використали цю перемогу для прославлення іміджу країни». 

Гравці збірної Сальвадору зазначали, що гра проти Гонудрасу ніколи не сприймалась як 

битва проти ворога, а скоріше як поєдинок проти спортивного суперника. Належну 

спортивну повагу вони отримували і від своїх опонентів – Збірної Гондурасу.[2] 

Ще напередодні матчу, коли гравці обох команд готувались до гри,Сальвадор розірвав 

дипломатичні відносини із Гондурасом. Міністр внутрішніх справ Сальвадору Франсіско 

Хосе Гереро пояснив це тим, що нібито після попереднього матчу у Гондурасі почалися 

масові гоніння сальвадорців. [1] 

Наступного дня після перемоги, агентство новин UPI вийшло з статтею з назвою 

«Футбольну «війну» виграв Сальвадор з рахунком 3:2». Остаточно за цим конфліктом 

закріпилась назва «Футбольна війна» після видання однойменної хроніки польського 

журналіста РишардаКапусцінського, який перебував у цьому регіону протягом даного 

періоду і був свідком цих  подій [2]. 

3 липня сальвадорський літак порушив повітряний простір над Гондурасом. У 

відповідь на це, 12 липня Гондурас перекинув до кордону із Сальвадором декілька бойових 

літаків. Перші бойові дії між державами розпочались ще 11 липня. Офіційно війна 

розпочалась 14 липня і тривала всього 6 днів або 100 годин – до 20 липня.  Вже наступного 

дня після початку війни відбулось скликання позачергової сесії Організації Американських 

держав, яка закликала сторони до припинення вогню. Сальвадорська армія, яка була на 

початок війни краще укомплектована, змогла захопити 400 км2 території свого 

супротивника. Після тиску ОАД та отримання гарантій, що представники цієї міжнародної 

організації будуть слідкувати за безпекою сальвадорців на території Гондурасу, 2 серпня 

Сальвадор вивів свої війська. Мирний договір між країнами буде укладено аж через 10 

років.[3] 

У підсумку можна говорити, що обидві країни фактично програли. Від 60 до 130 тис. 

сальвадорців було вимушено повернутися на батьківщину. З обох сторін загинуло в сумі 
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майже 3000 осіб. Погіршення економічної ситуації спричинило у 1981 р. громадянську війну 

у Сальвадорі.Також через війну між двома державами регіону, припинив свою діяльність 

інтеграційний проект Центральноамериканський спільний ринок (був відновлений у 1991 

р.).[4] 

Щодо подальшої участі переможця цього запеклого протистояння – Сальвадору, то 

команді вдалося 8 жовтня мінімально перемогти команду з Гаїті та пробитися на Чемпіонат 

світу в Мексиці. На цьому турнірі сальвадорці внаслідок жеребкування потрапили до сильної 

групи з СРСР, Мексикою та Бельгією. У підсумку центральноамериканська команда 

програла усі три зустрічі, пропустивши дев’ять без відповідних м’ячів. 

Отже,можна впевнено констатувати, що футбольні матчі між Сальвадором і Гондуарсм 

у рамках їх кваліфікації до Чемпіонат світу-1970 р. не були причиною розв'язання війни 1969 

р. Післяматчеві заворушення та вуличні погроми скоріше були наслідками інших проблем, 

які зіпсували відносини між двома міжамериканськими державами. Дана  ситуація є 

прикладом політизації спорту та використання футбольного протистояння у своїх цілях 

політиками обох країн, що було підсилено істерією у підконтрольних владі ЗМІ. Справжніми 

історичними причинами між двома країнами були політичні, соціальні та економічні 

протиріччя, у першу чергу пов’язані з проблемою перебування на території Гондурасу 

сальвадорських мігрантів, прикордонні суперечки та невдала реалізація 

Центральноамериканського спільного ринку. Так само, поширена назва конфлікту 

«Футбольна війна» є, на нашу думку, є надто спрощеною та створює хибне уявлення про 

причини цієї війни, які не можуть мати нічого спільного з футболом. 
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ФК БАРСЕЛОНА – ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КАТАЛОНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛІЗМУ В ХХ СТОЛІТТІ 

 

Більшість пересічних громадян нашої держави асоціюють термін «націоналізм» 

виключно з Україною, згадуючи при цьому С.Бандеру, Р.Шухевича, ОУН-УПА тощо. 

Натомість ця думка помилкова, адже ідеї націоналізму не просто існують, а ще й мають не 

аби яку популярність в багатьох країн світу. 

ХХ ст. стало епохою національно-визвольних рухів в колоніях, епохою зростання 

активності національних меншин. Етнічні протиріччя перетворилися в минулому столітті в 

одне з головних джерел політичної конфронтації і збройного протиборства. 

Бретань і Корсика у Франції, Шотландія та Уельс у Великобитанії, бельгійські 

Фландрія та Валонія, Країна Басків та Каталонія в Іспанії – ось далеко не повний перелік 

тільки європейських «етнічних» областей і районів, які були охоплені бажанням етнічного 

самоствердження. 

Не зважаючи на значну кількість земель охоплених ідеєю націоналізму, окремо 

хотілось би зупинитись на становленню націоналізму в Каталонії в ХХ столітті.  

Національне питання в сучасній Іспанії – це вкрай гостра, неоднозначна та заплутана 

проблема, яка має глибоке коріння. Сучасні етнополітичні проблеми в Іспанії в значній мірі 

пов’язані з історією формування і розвитку іспанської держави, яка створювалась в ході 

Реконкісти протягом майже восьми століть. 

Проблема автономізації Іспанії, в тому числі й каталонського націоналізму, є ґрунтовно 

досліджена в зарубіжній науці. Серед останніх наукових досліджень, в яких увага 

приділялась вивченню цього питання, необхідно виділити праці іспанських науковців 

Х.П.Перес-Льорки, Х.Соле Тура, Х.П.Фусі, Б.Герреро, Х.Ногейри, Х.Валлєса, Ч.Пауела, 

англійців Р.Кларка, Дж.Хупера, американців Р.Гюнтера, І.Сані, Г.Шабада, росіян 

А.Кожановського, Е.Черкасової, І Данилевич та ін. Проте в Україні розвиток каталонського 

націоналізму практично не вивчений. Крім того, вивчаючи каталонський націоналізм, 

дослідники основну увагу приділяють історії Каталонії, економічному розвитку, розвитку 

мови тощо. Та мало хто акцентує увагу величезному впливові на формування каталонської 
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нації футболу. Тож метою даної роботи є вивчення впливу футболу на розвиток 

каталонського націоналізму в ХХ ст. 

Футбол – найпопулярніша гра в історії людства. Її прихильники є на всіх континентах, 

а їх кількість нараховує мільйони. Футбол не просто спорт, це феномен, який має вплив на 

всі соціально-економічні та політичні процеси, які відбуваються в світі. Футбол може стати 

приводом війни («футбольна війна» між Гондурасом та Сальвадором [1, с.50] та сербсько-

хорватська війна [2, с.15] та її тимчасовим чи повним припиненням (товариські матчі між 

німцями та французами в роки І світової війни [1, с.6], перемир’я в Кот д’Івуарі та Ліберії 

через футбольні матчі збірних своїх країн [3, с.15], приводом економічного зростання та 

падіння економічних показників [4] тощо. 

Для Каталонії ж величезне значення має навіть не сам футбол, а відомий представник 

цієї гри – футбольний клуб «Барселона». На відміну від футбольних клубів інших країн, для 

каталонців ФК «Барселона» не просто команда, а перш за все символ: символ багатовікової 

боротьби каталонців за свою незалежність, символ перемоги Каталонії над Мадридом. Не 

дарма в Каталонії популярний салоган – El Barça es mаs que un club («Барса» – це більше, ніж 

просто клуб». Цю фразу вперше промовив Нарсіс де Каррерас під час вступу на посаду 

президента футбольного клубу «Барселона» в 1968 році [5]. 

Футбольний клуб «Барселона» виник в 1899 році з ініціативи швейцарця Жоана 

Гампера [6, с.5]. Футбол в Каталонії завойовував свої позиції досить повільно. Все через 

католицькі принципи моралі, які негативно ставились до надто коротких футбольних трусів. 

Та з часом ситуація змінюється. 

Жоан Гампер добре орієнтувався в соціальній та політичній ситуації, яка склалася в той 

час в Каталонії. Він розумів, що каталонцям потрібна «Барселона» не просто як футбольна 

команда, а як символ. 

На початку ХХ століття каталонський націоналізм набирає міць і силу, каталонська 

мова стає все більш популярною, місцева преса не соромиться висміювати Мадрид. 

На цій хвилі Гампер починає грамотно позиціонувати як виключно каталонську 

команду, протиставляючи її процентриському «Еспаньйолу». 

Ще більше значення «Барселона», як символ каталонської нації зросло в середині ХХ 

ст. Це були роки диктатури М. Прімо де Рівери та Ф. Франко, роки заборони всього, що 

формувало самобутність каталонського народу: мови, свят, традицій, символів тощо. Єдине, 

що не змогли заборонити диктатори, це виступи «Барселони».  

Виступи «Барселони» в чемпіонаті Іспанії мали велике значення для каталонців. На 

стадіоні вони могли говорити рідною каталонською мовою, тоді як вживання цієї мови 

заборонялося, могли викрикувати образливі гасла на адресу футболістів з столиці Іспанії 
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Мадрида, особливо «Реала», ображаючи тим самим існуючий режим. Перемоги «Барселони» 

сприймались в першу чергу не як спортивні досягнення, а як політичне, яке демонструє 

перевагу каталонців над кастільцями. В 1922 році після перемоги в Кубкі Іспанії діючий 

президент Парламента Каталонії Антоні Ровіра-Віржилі сказав: «Перемога «Барселони» була 

сприйнята в Каталонії та за її межами, як символ каталонської перемоги. І якщо зараз 

каталонці є чемпіонами Іспанії по грі в футбол, то чому тоді вони не повинні приймати 

участь в політичному чемпіонаті» [7]. Пізніше, в часи диктатури Ф.Франко, відомий 

музикант і композитор Пау Казальс в ході свого турне по США зазначив : «Барса – це 

боротьба за самобутність за жагу цього народу, який ми втратили, і те, що було промінням 

надії, до якого тяглися люди [7]. 

Іспанська влада неодноразово намагалась знищити національну складову в 

футбольному клубі: вбивство франкістами президента клубу Ж.Суньоля в 1936р. [8, с.41], 

перейменування з старої англомовної назви Football Club Barcelona (Футбольний Клуб 

Барселона) на іспанську Club de Futbol Barcelona (Барселонський футбольний клуб) [9], зміни 

герба клуба, замість чотирьох жовто-червоних полос на гербі, символізуючих Каталонію, 

залишилось лише дві, як на іспанському прапорі, зобов’язання вести діловодство та офіційні 

зустрічі лише на іспанській мові, ганебні поразки, як то поразка 11:1 у матчі з мадридським 

«Реалом» [8, с.47]. «Барселона» ж на все це намагалась відповісти перемогами. 

Сьогодні диктатора Ф.Франко давно немає, та «Барселона» продовжує залишатись 

символом Каталонії. Іспанці стверджують: «коли ми приходимо на «Камп Ноу», то 

відчуваємо що повертаємось в часи Франко і протистояння продовжує зберігатись» [10].  

Сьогодні, в ХХІ столітті, каталонський націоналізм продовжує зберігати велику 

популярність. Протягом останніх років (2009 – 2010 рр.) в Каталонії пройшло чотири 

референдуми про її незалежність від Іспанії. Показовими стали результати референдуму в 

містечку Ареньєш – да – Мун 13 вересня 2099 р., де більш як 96% виборців проголосувало за 

незалежність Каталонії [11]. 

Барселона ж і в ХХІ столітті продовжує бути символом каталонізму. Так президент 

футбольного клубу Жоан Лапорта ввів в контракти футболістів не каталонського 

походження пункт, який зобов’язує вивчення каталонської мови, а на всіх спорудах ФК 

«Барселона» іспанські прапори були замінені на каталонські [12]. 
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