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Чи читаєте ви дітям? Я почала читати сину й доньці, 
ще коли вони були зовсім маленькими. І вже зараз 
бачу, наскільки правильним було це рішення! Мої 
діти — справжні фанати книжок, і я цим дуже 

пишаюся. Діти надзвичайно потребують нашої батьків-
ської уваги. А читати, я впевнена, — це найкраще дозвілля 
в будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була в пошуку книжки, 
яка була б цікавою та давала певний життєвий приклад. 
Сучасні діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці пер-
сонажі, безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні, 
їхні суперздібності вигадані.

А чи знаєте ви, що в певному віці дитині вкрай необхід-
ний приклад для наслідування? Я стала шукати, про кого 
реального, зі справжніми суперздібностями, можна розпо-
вісти дитині. Ми навіть провели дослідження та опитали 
читачів нашого видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво всім, 
у будь-якому віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ 
супергерої. Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось 
надзвичайне і змінили цей світ на краще. Саме такого при-
кладу так бракує нашим дітям!
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Моя мрія і місія — прищепити якомога більшій кількості 
дітей любов до читання хороших, добрих, правильних і ко-
рисних книжок. Наша адаптована серія книжок «Видатні 
особистості для дітей» — це історії про звичайних хлопчиків 
та дівчаток, їхнє дорослішання і навчання, про перепони 
на шляху до успіху та щастя від досягнення мрій. Ці книж-
ки допомагають дитині отримати відповіді на запитання 
про те, як працює цей світ, як досягти успіху, яких речей 
навчатися, який життєвий шлях обрати для себе.

Ми починали цю серію з книжок про Стіва Джобса, Аль-
берта Ейнштейна, Коко Шанель. Наразі у нашому арсеналі 
11 біографій відомих на весь світ людей. І це лишень початок!

Дуже хочу познайомити українських дітей з видатни-
ми особистостями нашої країни — Сікорським, Каденюком 
та багатьма іншими. Розповісти їм про винахідників, до-
слідження та досягнення яких прославили Україну на весь 
світ. Вірю, щоб бути сильними та досягати більшого, дітям 
важливо знати свою історію.

Читайте разом з дитиною, розмовляйте з нею про важли-
ве, дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви назавж-
ди залишитеся найкращими друзями! Читання розвиває 
дітей будь-якого віку. А читання правильних книжок разом 
з батьками — формує особистість і характер дитини, робить 
її успішною в подальшому житті. Спільне читання впливає 
на дружні стосунки батьків і дітей. Перевірено на власних 
дітях, близьких і знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець і директор IPIO
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РОЗДІЛ1 
ХЛОПЧИК, ЯКИЙ ЛЮБИВ 
ГРАТИ В М’ЯЧА
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Гравець, який вважає, що може 
все, – втрачений для футболу.

Валерій Лобановський

Морозної зимової днини 6 січня 1939 року у двір од-
ного з будинків, що на околиці Києва, заскочив 
підліток. Уздрівши своїх друзів, він радісно ви-
гукнув: «Хлопці, у мене брат народився!  Валерієм 

назвали!» Хлопці привітали друга. Його звали Женькою.

Новонародженого Валерія оформили під прізвищем Ло-
бановський. Хоча його батьки за паспортами були Лобко- 
Лобановські. Мати хлопчика, так само, як і зі старшим 
сином, вирішила не ускладнювати майбутнє своїм дітям. 
Тому у свідоцтві про народження на її прохання так і за-
писали – Валерій Лобановський.

То була звичайнісінька київська зима кінця 1930-х ро-
ків – сніжна і водночас доволі м’яка. У ці місяці у дворах 
не було гучних футбольних баталій – їхній час наставав піз-
ніше, у квітні, коли сходив сніг. Хлопці виймали з домашніх 
комірок ганчір’яні м’ячі і мчали на спортивні майданчики – 
гасати до знемоги. Батькам важко було загнати їх додому.

Минуть лише кілька років, і до вуличних гравців 
у футбол приєднається Валерка Лобановський. А ще за сім-
десят років його ім’ям назвуть один із проспектів району, 
де він жив. Ім’ям знаменитого футболіста й великого тре-
нера Валерія Васильовича Лобановського.
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Нещадна війна

Сім’я Лобановських жила на Сталінці – так тоді 
називали одну з київських околиць, що нині 
зветься Деміївкою. Батько й матір Валерія 
були людьми різні за походженням, але спо-

ріднені духом – у домі панували злагода, підтримка 
одне одного й повага. Мама, Олександра Максимівна, 
працювала телефоністкою, підсобною робітницею, се-
кретаркою.

Батько Лобановського, Василь Михайлович, – нащадок 
графського роду з польським корінням. Один із його братів 
був відомим дитячим лікарем у Києві. Другий обрав вій-
ськову кар’єру й дослужився до звання генерала. Тато Ва-
лери Лобановського хоч і мав аристократичну кров, однак 
працював на звичайних робітничих посадах. Був заліз-
ничником, вагоноводом на трамвайному маршруті, кіль-
ка років пропрацював на заводі з виробництва борошна. 
Василь Михайлович не мав вищої освіти, але його назива-
ли інтелігентом від природи. Основними його цінностями 
були свобода й почуття власної гідності. Саме ці якості він 
старанно прищеплював власним синам.
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Батьки Валерія Лобановського наполегливо долали 
труднощі й виявляли силу волі в найскладніших життєвих 
ситуаціях, які випали на їхню долю. Найтяжче випробу-
вання чекало на них попереду.

У вересні того року, коли народився Валера, почала-
ся Друга світова війна. Нацистська Німеччина напала 
на Польщу і спершу захопила територію цієї країни, а по-
тім і сусідніх держав. Радянський Союз, до складу якого 
тоді входила Україна, уклав з Німеччиною угоду про нена-
пад. Жителі країни навіть думки не допускали, що може 
початися війна. Вони помилялися.

22 червня 1941 року, коли Валері було два з половиною 
роки, Німеччина порушила кордон і розв’язала війну. Під 
час бомбардування Києва родині Лобановських вдалося 
вибратися з міста й виїхати до села Рославичі, що за 20 кі-
лометрів од міста. Оселилися у незнайомої напівсліпої 
жінки, яка прихистила їх як рідних. Брат Женька, на-
тоді тринадцятирічний підліток, ходив по навколишніх 
селах і вимінював на продукти речі, які вдалося забрати 
з київського будинку. Ішов із посудом, одягом, книжка-
ми, а повертався з хлібом, крупою, молоком. Невдовзі речі 
закінчилися, і харчів не стало. 

Хазяйка, в якої мешкали Лобановські, полюбила Ва-
леру. Часто пригощала його молоком, інколи навіть тоді, 
коли не залишалося для її рідної онучки. Валера був най-
меншим в оселі цієї жінки. Вона гляділа його, наскільки 
їй дозволяв слабкий зір, і часто гладила по світлому волос-
сячку.
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Від окупантів Київ звільнили більш як за два роки. 
На той час Василь Михайлович повернувся до сім’ї – з армії 
його демобілізували через слабке серце. Коли загарбники 
полишили нашу столицю, четвірка Лобановських нареш-
ті подалася додому. Довелося йти пішки. Про транспорт 
на той час і мови не могло бути. Валера, якому виповнилося 
всього чотири рочки, подолав пішки всі 20 кілометрів під 
холодним листопадовим дощем. Не плакав, не скаржився, 
не канючив. Ішов нарівні з усіма, як дорослий.

Відкриття футболу

У звільненому Києві було важко. Як і у всій країні, 
яка поверталася до мирного життя. Щоб прогоду-
вати й одягнути синів, Лобановським доводило-
ся багато працювати. Та однак часом видавалися 

важкі голодні дні. Женя ходив до школи, а Валера – до ди-
тячого садочка. Вечорами мама забирала молодшенького, 
вони йшли разом додому й часто сідали перепочити на ґа-
нок барака, в якому жили.

– Мамусю, а є попоїсти?
– Ні, синку, нічого немає.
– Ну, то ходімо спатоньки.
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П’ятирічний білявий хлопчик у темній куртці, череви-
ках, коротких штанцях і колготах, які мама ледь встигала 
латати, підводився і йшов додому. Він терпів, бо вже тоді 
розумів, що таке «важко», що таке «долати себе й незгоди». 

Найяскравішим враженням тих років для нього стали 
прослуховування радіорепортажів про футбольні матчі. 
Восени 1945 року команда московського «Динамо» їздила 
до Великої Британії на серію товариських матчів із місцеви-
ми командами. Це була неймовірно важлива подія – матчі 
проти команд із країни, де виник футбол! У всіх будинках, 
де були радіоточки, сусіди збиралися разом, щоб послухати 
трансляції ігор. Із дорослими їх слухав і Валера. «Динамо» 
тоді два матчі виграло і два зіграло внічию. Це був тріумф. 
Лобановський надихнувся популярною грою і полюбив 
її всім серцем.

Учень першого класу, Лобановський вступив до дитячо- 
юнацької спортивної школи. Відтоді й почалися його до-
машні тренування, які дуже не подобалися мамі. Олек-
сандра Максимівна й так не надто схвалювала футбольну 
пристрасть молодшого сина, а коли Валерка почав відпра-
цьовувати удари на пустищі за будинком, де жили Лоба-
новські, то готова була всипати йому перцю.

Річ у тому, що «тренажером» для хлопчика слугував пар-
кан. Початківець- футболіст не шкодував дерев’яної стінки 
й щосили лупив по ній м’ячем. Шум від ударів дратував сусі-
дів, які скаржилися батькам. А надто вже сердилися сусіди, 
коли цей «малий шибеник» своїми тренуваннями виламу-
вав у паркані дошки. Мама сварилася. Тато, який поділяв 
синове захоплення, потай усміхався. А Женя брав молоток 
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із цвяхами й ішов лагодити паркан. Його захоплювали зав-
зяття, зосередженість і цілеспрямованість, з якими брат 
відпрацьовував удари. За потреби Женя завжди захищав 
Валерку від невдоволення мами. 

Футбол зовсім не заважав Лобановському добре навча-
тися. Завзяття й працьовитість хлочик виявляв і в шко-
лі. До того ж він дуже любив читати. У бабусі, батькової 
мами, під час війни вціліла багата бібліотека, з великою 
кількістю рідкісних і гарних книжок. Із братом вони годи-
нами гортали розкішні видання і читали їх уголос. Деякі 
зібрання творів були справді унікальними. Кілька томів 
Шекспіра у шкіряних палітурках викликали особливий 
захват. Навчання та здобування різноманітних знань було 
улюбленим заняттям Валери. Але справжньою пристрастю 
для нього став футбол. 



16

Рудий, закоханий 
у київське 
«Динамо»

У 1948 році, коли Валері виповнилося дев’ять, 
вийшла друком серія брошур про футбольні клуби 
з різних міст. Це були невеликі блокноти, обсягом 
до 30 сторінок, з історіями популярних команд. 

Одна з них була присвячена київському «Динамо» – голов-
ному футбольному колективу міста, де жив Лобановський. 
Йому, юному шанувальникові популярної гри і спортсмену- 
початківцю, подарували саме це видання.

Валера не розлучався з брошурою. Вона завжди лежа-
ла на столі, коли хлопчик робив уроки. Всередині брошу-
ри містилася таблиця поточних чемпіонатів з порожніми 
клітинками, куди треба було вписувати рахунок матчів. 
Після кожної гри улюбленого «Динамо» Валера заповню-
вав її у школі спільно з однокласниками. Разом із коман-
дою з рідного міста він переживав усі успішні (й не дуже) 
дні – засмучувався через поразки і радів перемогам. Того 
року в турнірній таблиці кияни посіли лише десяте місце.
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У брошурі були фотографії гравців «Динамо», корот-
кі відомості про них, а також розповідь про досягнення 
клубу. Цю інформацію маленький Лобановський зачиту-
вав до дірок. Вона так закарбувалася в пам’яті хлопчика, 
що спитай хоч уночі – розповість напам’ять. Наприклад, 
ось ці рядки: «Незабаром київські динамівці потішать лю-
бителів футболу дружною грою, темпераментом, поєдна-
ним із розумним розрахунком, дотепністю і завершеністю 
комбінацій». Валера вкотре перечитував ці слова, дбайли-
во гор таю чи брошуру, а потім ішов уперто гатити м’ячем 
у паркан.

Через колір волосся у школі однокласники називали 
його Рудим. Називали Лобаном. Називали і Соняшником – 
через велику кількість ластовиння на обличчі. Зазвичай 
Валера сидів за партою біля вікна. Коли світило сонце 
і промені осявали його обличчя, він і справді скидався 
на соняшник! Лобановський не ображався ані на прізвись-
ка, ані на жарти. Гострий розум, почуття власної гідності 
й норовливість допомагали йому не зважати на кпини. Він 
знав собі ціну.

Валера виділявся не лишень у своєму класі, а й у всій 
39-й київській школі. Не бився, не лаявся, не провокував 
конфліктів і не намагався самоствердитися за рахунок 
інших. Коли виникали палкі суперечки, Лобановського 
часто кликали виступити миротворцем у протистояннях. 
Його холоднокровності та загостреному почуттю справед-
ливості дуже довіряли. Його слово мало велику вагу серед 
однолітків і часто ставало вирішальним у складних ситу-
аціях.
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Правила боротьби 
з лінощами

Валерка полюбляв купатися з друзями в київських 
водоймах, зокрема у Видубицькому озері. Але ні-
житися і валятися тюленем на пляжі не любив. 
І не тільки тому, що його шкіра під сонячними про-

менями дуже швидко згорала, а не засмагала, як в інших. 
Він цінував кожну хвилину, яку можна було присвятити 
чомусь корисному, і ця його якість вражала ровесників 
у дворі й у школі.

Валерій не знав, що таке лінощі. Точніше, знав, але 
ставився до них, як до хвороби, яку можна й потрібно ліку-
вати. Він вважав, що лінь заважає здобувати нові знання, 
пізнавати світ, щоб розуміти все, що відбувається довкола. 
Коли хтось говорив «я не розумію», Лобановський відпо-
відав: «Ти просто лінуєшся і не хочеш зрозуміти. У цьому 
потрібно лишень розібратися». Коли він бачив перед со-
бою людину, яка справді хотіла щось засвоїти й дізнатися, 
то терпляче пояснював усе, що сам знав. Валера полюбляв 
виконувати домашні завдання з однокласниками.
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Кожен день школяра Лобановського був розписаний 
майже до хвилини. І він старанно дотримувався заплано-
ваного графіка. Після уроків був обов’язковий похід до се-
лища монтажників, де з друзями він ставив ворота із цег-
ли й портфелів, і грав у футбол. Потім був обід. Потому 
виконання домашнього завдання з усіх предметів. Опісля 
кожен ішов у своїх справах. Найчастіше – займатися в сек-
ціях, гуртках і музичних студіях: на шахи, танці, в хор. 
Деякий час Валера ходив на репетиції струнного оркестру, 
але недовго. З кожним роком дедалі більше часу відбирала 
улюблена гра.

Заняття у футбольній школі не подобалися мамі Лоба-
новського. Захоплення молодшого сина вона, як і раніше, 
вважала несерйозним і не приховувала свого ставлення. 
А хлопчик, виконавши домашнє завдання, день за днем 
спокійно збирав речі і їздив на тренування. Тато, сво-
єю чергою, дуже радів захопленню сина. Не пристрасть 
до футболу, а працьовитість і старанність подобалися йому 
у Валері. Ті самостійність, завзятість і твердість у відстою-
ванні позиції, які він прищеплював дітям. Батько бачив, 
що зумів виростити людину, здатну відповідати за свої сло-
ва та вчинки.

Крім тата, у хлопчика був іще один авторитетний учи-
тель – дядько, мамин брат, Олександр Бойченко. У моло-
дості він обіймав високі посади, зробив блискучу кар’єру. 
Але ще до народження Валерки його здолала тяжка хво-
роба – анкілоз. При цьому діагнозі вражаються суглоби, 
і поступово людина втрачає можливість рухатися. Остан-
ні десять років життя Олександр Бойченко був прикутим 
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до ліжка. Однак саме в цей період він написав свою повість 
«Молодість», яка стала знаменитою і за якою ставили ви-
стави в театрах  країни.

Уперше Валера побачив дядька, коли хлопчику було 
п’ять років. Лобановський прийшов у гості до нього у квар-
тиру на вулиці Грушевского разом із братом Женькою. 
Попри хворобу, дядько Олександр був життєрадісною і то-
вариською людиною. Після першої зустрічі Валера регу-
лярно відвідував дядька, часто просився піти до нього са-
мостійно. Разом із братом він заслуховувався розповідями 
Олександра Бойченка, який увесь свій запал, оптимізм, 
життєлюбність і здатність вірити у свої сили прагнув пе-
редати племінникам.

Олександр Бойченко помер, коли меншому племін-
никові було всього одинадцять. Хлопчик дуже хотів бути 
подібним на дядька. Валера навіть зовні скидався на ньо-
го: високе чоло, гострий погляд, цілеспрямоване обличчя. 
Почуття відповідальності та працьовитість – саме це зму-
шувало Олександра Бойченка до останнього подиху писати 
і ставити перед собою нові завдання. Ці якості розвинув 
і його племінник – майбутня легенда футболу. 
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Запитання
1.  Як старший брат Валери Лобановського 

відреагував на його народження?

2.  Як сім’я Лобановських провела роки війни, доки 
Київ перебував під нацистською окупацією?

3.  Яким було перше футбольне враження Валери 
в дитинстві?

4.  На що скаржилися сусіди сім’ї Лобановських, 
коли молодший син тренувався на пустищі 
за будинком?

5.  Які прізвиська мав Валера у школі?

6.  Який приблизно був графік дня школяра 
Лобановського?

7.  Яким був дядько Валери і чому він навчив 
племінника?
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