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на краще й подарували нам геніальні ідеї та 
винаходи. Кожна історія написана таким 
чином, що її буде цікаво читати дорослим 
разом із дітьми. Спільне читання та обговорен-
ня — найприємніший спосіб проведення дозвіл-
ля і найефективніший спосіб виховання.
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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.



12

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. 
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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. 



23

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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РОЗДІЛ 2 
ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ
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Для того щоб когось перемогти, 
треба перемогти самого себе.

Валерій Лобановський

До дев’ятого класу Валера виріс високим і струн-
ким. Він завжди був охайно вдягнений і модно під-
стрижений. Це виділяло його з- поміж ровесників 
на танцювальних вечорах у школі. Ніхто, навіть 

батьки, так і не зрозумів, де він навчився добре танцюва-
ти – за легкістю та пластичністю Лобановський переважав 
усіх своїх однокласників. І привертав увагу дівчат.

У його однокласниці Валентини Коваленко була двою-
рідна сестра Ада. Ця дівчина стала першим і найбільшим 
коханням у житті Валерія. Його майбутньою дружиною, 
його долею і другою половинкою. Друзі подейкували, 
що вся модність Лобановського і бажання завжди бути 
на висоті були викликані закоханістю в Аду. Так чи так, 
а вже з дитинства в ньому проявилася ретельна увага 
до деталей свого гардероба й відчуття стилю, яке багатьох 
вражало, коли Валерій став дорослим хлопцем.
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Характер лідера

Однак поки що треба було закінчити школу. Ло-
бановський був найкращим у класі й навіть 
претендував на одержання золотої медалі. Усі 
предмети він засвоював легко й невимушено. 

Для нього не було особливої різниці між історією, геогра-
фією, алгеброю, фізикою та німецькою мовою. За підсум-
ками навчання він отримав найвищий бал у п’ятнадця-
тьох із шістнадцяти дисциплін. Єдиний прокол – російська 
мова. У випускному творі він неправильно поставив одну 
кому, що завадило йому стати круглим відмінником. Але 
не завадило отримати срібну медаль і право без іспитів 
вступати до вишу.

У старших класах Валера неодноразово виявляв себе 
людиною, яка здатна покладати на свої плечі велику від-
повідальність. Яскравим епізодом став конфлікт із учи-
телем математики, в результаті якого школярі оголосили 
справжній страйк. Учні були незадоволені методом викла-
дання вчителя, який гаяв час на незрозумілі їм порожні 
балачки, не пов’язані з предметом.
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Коли конфлікт загострився, Лобановський опинився 
у непростій ситуації. Він був головою учнівської ради шко-
ли. Авжеж, керівництво очікувало, що він пристане на бік 
дорослих, а не підлітків. Однак, усе добре зваживши, Вале-
ра сказав: «Я за справедливість». І підтримав страйкарів. 
Педагоги навіть намагалися чинити на нього тиск через 
батьків – марно, хлопець не змінив своєї думки. Зрештою, 
усіх страйкарів покарали відпрацюванням на склозаводі.

Конфлікти з учителями виникали не лишень через 
принципи, а й через футбол. Любов до гри часом так памо-
рочила голову Валері, що він забував про все на світі. Був 
випадок, коли хлопця просили позайматися математикою 
з молодшими школярами, а той натомість подався ганяти 
з ними м’яча. Бувало, Лобановський пропускав уроки че-
рез футбол. Якось після такої гри дуже застудилися кілька 
учнів. Оскільки лідером компанії був Валера, його й назва-
ли винним. А як покарання навіть на два дні виключили 
зі школи.

У випускному класі саме Лобановський першим відмо-
вився фотографуватися на шкільний альбом у краватці. 
Його приклад наслідували інші однокласники. Це був зух-
валий учинок, за який, щоправда, нікого не стали карати.



29

Азартний гравець

Ігри були стихією, в якій Лобановський почувався мов 
риба у воді. Це стосувалося не тільки футболу. Валера 
часто грав із друзями у різні настільні ігри: шашки, 
шахи, карти. Усе було надзвичайно серйозно – гравці 

записували результати, вели таблиці, за підсумками року 
оголошували переможця. Лобановський зазвичай або 
перемагав, або був у першій трійці. До будь- якої гри він 
ставився серйозно, уважно все аналізував і максимально 
концентрувався на успіху. А надто успішним Валерій був 
у преферансі – складній картярській грі, що потребує ре-
тельного розрахунку й чудової пам’яті.

Був у шкільному періоді Лобановського й шаховий 
тріумф. На одному з престижних турнірів, що проходили 
в його рідній 39-й школі, Валерій став чемпіоном, не про-
гравши жодної партії. За цю перемогу йому дали другий 
розряд із шахів, а нагороду вручив сам голова шахової фе-
дерації України.

Лобановський з дитинства не любив програвати. 
Якщо щось ішло не так, як він замислив, і це призводи-
ло до поразки, Валерій був украй незадоволений собою 
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і результатом. Міг розлютитися і скипіти. Друзі знали його 
характер і розуміли, що робив він це не через злостивість, 
а тому, що хотів удосконалюватися в будь- якій грі.

Та, безумовно, понад усе був футбол. Спортивну школу, 
в якій навчався Лобановський, створив Михайло Корсун-
ський – видатний дитячий тренер, який у повоєнний час 
об’їздив увесь Київ у пошуках талановитих хлопчаків. Він 
об’їжджав пустища й галявини, де хлопці ганяли ганчір’я-
ні м’ячі, спостерігав за ними, а потім якоїсь миті діставав 
із коляски свого мотоцикла справжні шкіряні м’ячі. І цим 
виклика в шалений захват.

Якось Корсунський сказав про Лобановського, що той 
має всі шанси стати сильним центральним нападником. 
Розум, спритність, уміння координувати рухи, чудовий 
окомір, який дозволяв робити точні удари й паси, висока 
швидкість, стрибучість, сміливість, гострий зір, тонка тех-
ніка – все це тренер бачив у довготелесому рудому хлоп-
цеві. Та надто Корсунського вражало поєднання всіх цих 
його якостей із працьовитістю. Усі діти були по- своєму та-
лановитими, однак справжніми майстрами ставали тільки 
ті, хто зрозумів, що природний дар вимагає систематичної 
роботи над собою.

Зусилля Лобановського помітили, коли у 15 років він 
потрапив до футбольної молодіжної школи. У цій організа-
ції найкращим гравцям платили стипендію, до того ж чи-
малу, на рівні середньої зарплатні дорослої людини. Та-
ким чином парубки заробляли собі на кишенькові витрати, 
а частину грошей віддавали батькам, які дивувалися, 
що їхнім дітям платять за біганину з м’ячем.
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Навчання або 
футбол

1956 року 17-річний Лобановський вступив до Київ-
ського політехнічного інституту. Як медаліст він 
не складав іспитів, одначе йому таки довелося про-
йти тест із математики, що для Валери геть не було 

проблемою. Так він став студентом теплоенергетичного 
факультету.

У виші довідалися, що він футболіст, і запрошували гра-
ти за команду теплоенергетиків. Спершу Валерій знаходив 
на це час, та згодом став дедалі рідше приходити на матчі – 
надто вже багато сил відбирали основні тренування та ігри. 
Після однієї із зустрічей товариші з команди присоромили 
Лобановского, що він не надто намагається бігати за збір-
ну свого факультету. І як «покарання» призначили йому 
завдання – десять разів поспіль поцілити з 11-метрової по-
значки у поперечину воріт. Валерій поцілив двадцять п’ять 
разів поспіль. Більше до нього претензій не було.

Перші кілька років поєднувати навчання і футбол було 
не так уже й складно. У поїздки на матчі він брав із собою 
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підручники та конспекти, сумлінно готувався до іспитів 
і заліків. Валера чудово з усім справлявся. Викладачі з ро-
зумінням ставилися до його частих пропусків. Прогалини 
у відвідуванні компенсувалися тим, що рівень володіння 
предметом зазвичай був у Лобановського не нижчий оцін-
ки «добре».

Однак у 1957 році Валерія Лобановського запросили 
до дублювального складу київського «Динамо». І почало-
ся зовсім інше життя. Навантаження зросли, поєднува-
ти сесії з поїздками на ігри стало практично неможливо. 
Більшість занять були пов’язані з кресленнями й постій-
ним контактом із педагогами, що для Валерія стало про-
блемою. Прорив у футбольній кар’єрі поставив під питання 
його навчання в інституті. Спершу Лобановський перевів-
ся на заочне відділення. Потім узяв академічну відпуст-
ку, щоб зробити паузу. Згодом поновився і знову став сту-
дентом. Було очевидно, що неможливо поєднувати спорт 
із навчанням. Людина слабша й менш цілеспрямована, 
ніж Лобановський, махнула би на все рукою й забула. Але 
він був не такий.

Зрештою, процес здобуття вищої освіти розтягнувся 
на довгі десять років. Отримував диплом він уже в Одесі, 
а не в Києві. Останній курс теплоенергетик Лобановський 
навчався в Одеському політехнічному інституті. За індиві-
дуальним графіком, з постійними переносами лаборатор-
них робіт і екзаменів, однак свого він таки домігся. Улітку 
1966 року, на той час уже зірка футболу, Валерій Лобанов-
ський захистив дипломну роботу з «газопостачання стале-
прокатних цехів».
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Це не було формальністю й бажанням просто мати до-
кумент про вищу освіту. Наука стала важливою частиною 
життя довготелесого руданя, форварда «Динамо», якого 
обожнювали вболівальники. Саме захоплення наукою 
допомогло йому стати великим тренером. Одначе це буде 
згодом, а поки, наприкінці 1950-х, лівий нападник київ-
ського клубу боровся за здобуття історичної перемоги для 
своєї команди.
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Запитання
1.  В яких іграх, крім футболу, Валера брав участь 

під час навчання у школі?

2.  Які якості в юному футболісті відзначав директор 
футбольної школи, в якій займався Валерій?

3.  Яке «покарання» призначили Лобановському 
товариші з команди факультету і як він із ним 
упорався?

4.  Чому Валері стало важко поєднувати навчання 
і футбол?

5.  Скільки років знадобилося Лобановському, щоб 
закінчити інститут, і де він отримував диплом?
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РОЗДІЛ 3 
НОВА ЕРА КИЇВСЬКОГО 
«ДИНАМО»
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У будь- якому процесі передусім – 
ідея, правильно обраний напрямок.

Валерій Лобановський

Невідомо, хто перший промовив слова «наш Ло-
бан». Зате відомо, що це прізвисько Валерій отри-
мав ще тоді, коли грав у дублювальному складі 
«Динамо». Вболівальники одразу полюбили зух-

валого рослого форварда, який мучив своїх суперників. 
З кожним місяцем у Києві дедалі більшало глядачів, які 
ходили на стадіон лишень заради того, щоб подивитися 
на натхненну й ефектну гру Лобановського.

У 1950-ті роки «Динамо» очолював головний тренер 
Олег Ошенков. Його система підготовки гравців карди-
нально відрізнялася від попередніх. До Ошенкова завер-
шення сезону означало велику й неконтрольовану відпуст-
ку для гравців. Узимку кожен займався тим, чим хотів. 
За нового тренера правила змінилися. Уже із січня почи-
налися фізичні навантаження у спортзалі та ігри з м’ячем 
на засніженому полі. До того ж Ошенков запровадив вимо-
гу: усі динамівці обов’язково повинні були здобути якусь 
освіту – у технікумах, інститутах, університетах. Він хотів 
мати справу з освіченими й усебічно розвиненими футбо-
лістами.

Та передусім Ошенков почав виховувати в коман-
ді психологію переможців. Із 1930-х років, від початку 
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проведення чемпіонатів країни з футболу, київське «Ди-
намо» жодного разу не вигравало турнірів. Амбіції та ба-
жання зламати цю неприємну традицію зростали з кож-
ним роком. Лобановський став частиною основного складу 
команди саме тоді, коли вона була вже морально готова 
стати чемпіоном. Валерій дуже придався зі своїм гострим 
бажанням завжди й у всьому перемагати.

Народна любов

Він виділявся на полі. Не тільки зростом і світлим 
волоссям, а й манерою гри. Публіка шаліла від 
різкого, хитрого й винахідливого стилю Лобана. 
Розгойдуючись, як маятник, Валерій хвацько об-

манював захисників, проводячи м’яч повз них і прямую-
чи до чужих воріт. Після таких фокусів його було важко 
не тільки наздогнати, а й збити з ніг. Гнучкість і сприт-
ність допомагали Лобановському зберігати стійкість.

Про нього почали писати спортивні журналісти: «Не-
має нічого дивного в тому, що суперники зазвичай мусять 
створювати навколо Лобановського зону посиленої охоро-
ни, що полегшить долю його партнерів з нападу».

Перед початком матчів, коли команди виходили на роз-
минку, більшість глядачів видивлялися серед гравців 
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«Динамо» свого улюбленця. Щойно він виходив з туне-
лю під трибунами, рядами ширилися вигуки: «Є Лобан!» 
Для багатьох уболівальників його участь у матчі вже була 
приводом для чудового настрою. Ще до стартового свистка 
глядачі нетерпляче очікували, що ж утне київський лівий 
форвард.

Окремою розвагою для публіки був момент, коли на таб-
ло стадіону писали склади команд. У той час це робили 
за допомогою лампочок, з яких на екрані складалися лі-
тери. Доволі непроста робота, яка вимагала пильності 
й точності. Часом працівники стадіонів припускалися 
помилок під час набору прізвищ гравців. Оскільки «Ло-
бановський» – довге прізвище, то під час його написання 
помилялися частіше. Ці помилки були приводом для весе-
лих жартів серед уболівальників. Коли, нарешті, вдавало-
ся написати все слово без помилок, глядачі відгукувалися 
бурхливими оплесками.

Попри яскравий індивідуальний стиль гри, Лобанов-
ський думав не лишень про себе, а й про команду. Він 
намагався знайти спільну мову з партнерами, придума-
ти якісь комбінації, заготовки, які могли б заводити су-
перників у глухий кут. Один із таких прийомів – кутовий 
удар, що став фірмовим трюком і приніс Валерію справж-
ню славу.
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Магія «сухого 
листа»

Коли Валерію Лобановському виповнилося 15 років, 
він уперше побачив маленьке футбольне диво: під 
час матчу київського «Динамо» один із гравців 
забив гол ударом прямо від кутового прапорця. 

Хитромудрою дугою м’яч облетів суперників і опустився 
у ворота. Це було дивовижне видовище. Валера вирішив: 
хай там що, а він також мусить навчитися виконувати такі 
удари. Прийом називався «сухий лист». Назва пояснюва-
лася подібністю руху м’яча й листка, який зірвався з гілки 
дерева, – обидва були цілком непередбачувані.

І хлопець почав наполегливо тренуватися. Так само, 
як маленький Валерка міг невтомно молотити по су-
сідському паркану, дорослий Лобановський методично 
відпрацьовував дивовижний удар. Згодом він зрозумів, 
що тут потрібні не лишень сила волі і старання, а й інте-
лект. Це був перший випадок, коли він, освоюючи секрети 
футбольної майстерності, застосовував наукові розробки. 
Захоплення Лобановського фізикою придалося у відпра-
цюванні незвичайного прийому.
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Ще в XIX столітті німецький учений Генріх Густав 
Магнус відкрив закон, який назвали його ім’ям. Суть 
принципу зводилася до такого: у твердому тілі, яке обер-
тається у газоподібному середовищі (наприклад, у повітрі), 
виникає особлива поперечна сила, яка може змінювати 
напрямок руху предмета. Лобановський знав про цей за-
кон і почав відпрацьовувати техніку удару з урахуванням 
розрахунків Магнуса. Його задум: подавати м’яч із кута 
поля так, щоб у певній точці він різко змінював траєкторію 
польоту й уводив у ступор гравців суперника. При цьому 
гравці «Динамо» знали про задум Валерія й мали шанс 
скористатися розгубленістю суперників.

Після основних тренувань команди Лобановський за-
лишався на полі й далі відпрацьовував підступний удар. 
Він міг повторювати його сотні разів, відточуючи всі деталі 
обертання й поєднуючи це з потрібною силою. Решта дина-
мівців дивувалися цілеспрямованості свого товариша. Але 
двоє з них були активними учасниками задумів Валерія. 
Їх звали Віктор Серебряніков і Олег Базилевич.

План був такий: якщо воротар команди суперників 
перед подачею кутового зміщувався до ближньої штанги, 
то Лобан подавав м’яча так, щоб той, різко змінивши на-
прямок польоту, падав до дальньої штанги. Там на нього 
чекав Базилевич. Якщо ж воротар, навпаки, займав пози-
цію біля дальньої штанги, хитрун- нападник посилав м’яча 
так, щоб той різко завертав до ближнього кута воріт. А там 
його підправляв, куди треба, Серебряніков.

За допомогою таких комбінацій це тріо за роки гри 
Лобановського в «Динамо» забило понад тридцять голів. 
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Іноді виходило так, що ані Серебряніков, ані Базилевич 
не встигали торкнутися м’яча, і він безпосередньо залітав 
у ворота. Тоді автором гола ставав сам Валерій. Так чи так, 
а коли він підходив до м’яча в кутовому секторі, суперни-
ки, які знали про хитромудру комбінацію, панікували 
ще до удару. Щоразу їм було невтямки, яку ж із версій 
«сухого листа» він вибере.

Довгоочікуваний 
тріумф

Улітку 1959 року в «Динамо» змінився головний 
тренер – ним став В’ячеслав Соловйов. Новий ке-
рівник команди, як і його попередник Олег Ошен-
ков, так само настановляв київських гравців, 

що вони здатні стати чемпіонами. Щодня тренер нагаду-
вав про те, що єдина мета, якої слід прагнути – це перше 
місце, що неймовірно надихало Лобановського та інших 
динамівців.

У 1960 році перемога вислизнула від «Динамо» в передос-
танньому матчі чемпіонату. У складній грі й після дуже 
суперечливих рішень судді віддали перемогу суперникам, 
кияни програли на домашньому стадіоні московському 
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«Торпедо» й у підсумку посіли друге місце. Це засмутило 
тренера, але ненадовго. Соловйов відчував, що команда 
майже дозріла для тріумфу. У тому сезоні Лобановський 
забив 12 голів.

У чемпіонаті 1961 року команда «Динамо» відразу ж рі-
шуче взялася за справу, вигравши перші п’ять матчів. Три 
поразки за сезон (одна з них дуже неприємна – з рахун-
ком 0:5) не могли вплинути на головне – кияни були серед 
фаворитів турніру й нога в ногу йшли зі своїми знайоми-
ми конкурентами з «Торпедо». Усе знову вирішувалося 
в передос танньому турі. «Динамо» грало в Києві з харків-
ським «Авангардом», а торпедівці – у Ташкенті з «Пахта-
кором». 

На матч в українській столиці тоді прийшли 67 тисяч 
осіб. Вони з нетерпінням чекали на історичну мить – пе-
ремога в матчі робила «Динамо» чемпіоном за будь- яких 
результатів «Торпедо». Однак не все йшло так, як того хоті-
лося вболівальникам. За чверть години до кінця гри раху-
нок був нульовий. Аж раптом сталося несподіване: диктор 
на стадіоні повідомив, що в Ташкенті матч завершився пе-
ремогою «Пахтакора». Тепер уже не важливий був резуль-
тат у Києві. Уперше в історії «Динамо» стало чемпіоном.

І враз тисячі людей заходилися святкувати цю подію. 
Глядачі позгортали принесені із собою газети у трубочки 
й підпалили їх. За лічені хвилини Республіканський ста-
діон у Києві перетворився на величезний казан, напов-
нений запаленими факелами. Шанувальники «Динамо» 
тріумфували, не стримуючи шалених емоцій. Коли гра за-
кінчилася, частина вболівальників вибігла на поле вітати 
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команду. Усіх гравців, включно з Лобановським, підняли 
на руки і пронесли довкола футбольного поля. До роздя-
гальні принесли величезний шоколадний торт і шампан-
ське. Опісля всіх відвезли на базу команди, де динамівці 
відзначили перемогу, але скромно – треба було ще зіграти 
останній матч чемпіонату.

Як і всі, Лобановський перебував у стані ейфорії. Упер-
ше в житті він відчув смак великої перемоги. І тоді Валерій 
сказав тренеру: «Зараз такий стан, що, здається, я здатен 
грати до сорока років!» Йому було 22. Тоді він не знав, 
що доля приготувала для нього інший план. 
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Нерозв’язний 
конфлікт

Після переможного року «Динамо» невдало провело 
два сезони. У 1962 і 1963 роках кияни не змогли 
увійти навіть до трійки найкращих. Керівництво 
клубу вирішило відмовитися від послуг Соловйо-

ва. Головним тренером команди став Віктор Маслов.

Новий наставник приніс із собою нові правила й ін-
ший режим підготовки. Маслов хотів, щоб усі без ви-
нятку гравці на заняттях отримували однакові фізичні 
навантаження. Щоб нападники працювали так само 
інтенсивно, як і захисники. Щоб під час матчів на полі 
кожен футболіст мислив широко – думав не тільки про 
свої дії та місце, а й про те, як будує гру вся команда. 
Лобановський, зі свого боку, на тренуваннях любив пра-
цювати з м’ячем і не вельми шанував атлетичні заняття. 
А під час матчів полюбляв ганяти суперників на своєму 
фланзі, часто не надто замислюючись, що в цей час ро-
блять його партнери. Це ніяк не вписувалося у принципи 
Маслова. 
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Сезон із новим тренером «Динамо» почався не погано, 
але й не добре – кілька разів зіграли внічию зі слабшими 
суперниками. Маслов уважно придивлявся до Лобанов-
ського й дедалі більше усвідомлював, що той не хоче грати 
за його настановами. Декілька матчів тренер накопичував 
невдоволення, заміняв Валерія під час ігор – той, своєю 
чергою, ображався. Нарешті після чергового програшу 
наставник почав серйозну розмову просто в роздягальні. 
Тренер запитав, чому Лобановський погано відпрацьо-
вував на полі, на що футболіст відповів, що він не чорно-
роб, а ювелір. Цей епізод став останньою краплею в чаші 
терпіння Маслова. Він відправив зухвалого нападника 
до складу дублерів.

Ігри та тренування у другому складі «Динамо» займа-
ли менше часу, ніж робота в основній команді. У Лоба-
новського з’явилося більше вільного часу. І це виявилося 
дуже до речі: на той час у нього народилася дочка Світла-
на, і дружина Ада потребувала допомоги. Валерій почав 
менше спілкуватися з друзями та знайомими, майже весь 
час проводив удома. Він щиро дивувався, чому тренер та-
кий суворий до нього. А відповідь була проста – Лобанов-
ський із його пристрастю до індивідуалізму просто не під-
ходив для колективної системи гри, яку будував Маслов. 
Це не означало, що він поганий гравець. Це означало, 
що в саме такій команді йому немає місця.

Валерій дуже не хотів їхати з рідного міста. В інших 
командах, звісно ж, знали про його конфлікт із трене-
ром. І вже замислювалися над тим, щоб забрати Лоба-
новського до себе. Одного разу йому зробили пропозицію 
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з московського клубу. Він, поміркувавши, рішуче відмо-
вився. Сподівався, що все якось залагодиться в «Динамо». 
Однак невдовзі стало зрозуміло, що його сподівання марні. 
І тоді Лобановському надійшла пропозиція грати за одесь-
кий «Чорноморець». До міста біля Чорного моря покликав 
його Юрій Войнов – футболіст старшого покоління, з яким 
Валерій устиг пограти в Києві. Після завершення кар’єри 
гравця Войнов поїхав працювати до Одеси. На відміну від 
Маслова, у своїй команді він бачив місце для Лобановсько-
го.
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Запитання
1.  Яку психологію виховував у гравців «Динамо» 

тренер Олег Ошенков?

2.  Чому глядачі на стадіоні сміялися, коли на табло 
писали прізвище Валерія?

3.  Який фізичний закон Лобановський 
застосовував під час розучування хитромудрих 
кутових ударів?

4.  Чому ці удари називалися «сухий лист»?

5.  Що зробили глядачі на стадіоні в Києві, коли 
довідалися, що «Динамо» вперше стало 
чемпіоном?

6.  Чому Лобановський не зумів закріпитися 
в команді, коли її тренером став Віктор Маслов?
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РОЗДІЛ 4 
З ГРАВЦІВ – У ТРЕНЕРИ
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Тренер зобов’язаний однаково добре 
розуміти душу гри й душу людей.

Валерій Лобановський

Валерій переїхав до Одеси в 1965 році. Приблизно 
за рік там опинився й Олег Базилевич – той самий 
партнер Лобановського по «Динамо», з яким вони 
здійснювали спритні кутові удари. Обидва, на той 

час ще гравці, активно цікавилися теорією футболу. Чи-
тали не лишень періодику, а й методички, книжки знаних 
тренерів. Після чемпіонату світу 1966 року, який став пер-
шим чемпіонатом, що від початку до кінця транслювали 
по телебаченню, жваво обговорювали кожну гру. Аналі-
зували причини поразок команд. Намагалися збагнути, 
що допомогло виграти найсильнішим.

Юрій Войнов у «Чорноморці» лояльніше ставився 
до Лобановського й Базилевича, ніж до інших гравців. Він 
знав, що вони відповідальні в підготовці й режимі, тому 
давав їм менше фізичних навантажень, довіряв їхній са-
мостійності. І вони ніколи не підводили тренера. В Одесі 
колишній київський дует продовжив розігрувати свої під-
ступні комбінації, і взагалі, обидва отримали ту свободу 
дій, якої у них не було в «Динамо» за Маслова. Це була 
їхня стихія.
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Зірка Одеси 
й Донецька

У «Чорноморці» Валерій одразу заграв і став одним 
із основних гравців у команді. У першому сезоні 
якийсь час він навіть був найкращим бомбарди-
ром чемпіонату. До Лобановського прислухалися 

і поважали його лідерські якості. Він навіть давав поради 
воротареві, як відбивати пенальті, і це допомагало. Система 
була така: Валерій підходив до голкіпера і спеціально по-
казував пальцем кут, куди битиме суперник. Той, хто бив, 
бачив це і спрямовував м’яча у протилежний кут; воротар 
був уже до цього готовий. 

Одним із найяскравіших моментів стала гра в Одесі 
з київ ським «Динамо». Колишні партнери з команди зна-
ли, наскільки небезпечний Лобановський. І, мабуть, от-
римали установку від тренера грати з ним жорстко. У під-
сумку, за матч захисники киян змусили Валерія падати 
11 разів! Суддя при цьому не застосовував жодних суво-
рих заходів, щоб зупинити це неподобство. Тоді за справу 
взялися товариші Лобана із «Чорноморця». Після черго-
вого удару по ногах одесити накинулися на динамівців, 
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виникла бійка. Гра виявилася на межі зриву, але таки від-
булася. Найцікавіше, що, попри весь цей терор і полюван-
ня на Лобановського, він примудрився забити гол, а його 
команда врятувалася від поразки, хоча програвала 0:2.

Якийсь час він чудово почувався у «Чорноморці», і всі 
були задоволені. Але поступово і глядачі, і преса почали 
критикувати Валерія за індивідуалізм і егоїзм. По суті, 
повторилася історія, яка спершу виникла в Києві, але в ін-
шій формі. Незважаючи на те, що за два роки в Одесі він 
забив два десятки голів, двічі ставав найкращим бомбар-
диром команди, був її капітаном і вийшов із нею до півфі-
налу кубка країни, Лобановський почувався некомфортно. 
І коли надійшла пропозиція з донецького «Шахтаря», він 
вирішив її прийняти. Навесні 1967 року Лобановський 
уперше вийшов на матч у складі нової команди.

Клуб із Донецька тоді тренував Олег Ошенков – той 
самий, який виховував юного Лобана, коли той починав 
у «Динамо». Тож знайомитися з новим наставником не до-
велося. Комфорту додало й те, що в «Шахтар» Валерій 
перебрався разом із другом Олегом Базилевичем. Гравці 
зустріли новачків дуже тепло, усі швидко знайшли спіль-
ну мову. Ті, своєю чергою, з перших днів почали старан-
но тренуватися, щоб подавати приклад. Було зрозуміло, 
що такі майстри, як Лобановський і Базилевич, приїхали 
до Донець ка грати не другі ролі, а головні.

Після спільного тренування Валерій і Олег залишали-
ся на полі, щоб відпрацьовувати свої фірмові кутові уда-
ри. Хлопчаки, які приходили подивитися на це, шику-
валися в чергу, щоб подавати м’ячі знаменитим гравцям. 
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А ті працювали так самовіддано, що навіть тренери не мог-
ли їх змусити піти з поля аж до сутінків. Коли в роздягаль-
ні Лобановський і Базилевич знімали бутси, на їхніх ногах 
була кров. Вони геть себе не шкодували.

І це ще не все. З перших матчів у «Шахтарі» тандем 
друзів допомагав головному тренеру будувати тактику гри. 
Спочатку вони це робили через начальників команди, роз-
повідаючи їм про свої ідеї – безпосередньо до Ошенкова йти 
соромилися. А згодом, довідавшись, що насправді задумки 
керівників клубу – це ідеї Лобановського й Базилевича, 
тренер почав радитися з ними.

Найяскравішим моментом стала гра проти київського 
«Динамо» в Донецьку. Валерій і Олег знали всі принци-
пи, за якими будувалася гра динамівців, і запропонували 
своєму тренерові систему протидії. Коли м’яч переходив 
до киян, «Шахтар» повинен був активно атакувати всіх 
гравців суперника одночасно. Домовилися, обговорили 
це з командою, побудували чіткий план. І він спрацював. 
На полі з’ясувалося, що «Динамо» геть не готове до такої 
щільної опіки суперників. Київські гравці нервували, по-
милялися і не встигали перешиковуватися після втрати 
м’яча. Зрештою, «Шахтар» скористався плутаниною у ла-
вах суперника, Базилевич забив два голи (один – після по-
дачі з кутового Лобановського), і донецька команда вигра-
ла з рахунком 2:1.

Цей тріумф став, по суті, днем народження тренерського 
дуету Лобановського й Базилевича. Минуть усього кілька 
років, і вони спричинять фурор в Європі. Але до цього від-
будеться ще чимало важливих подій у житті Лобановського.
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Бутси, повішені 
на цвях

Усього лише за рік приязні взаємини Валерія з тре-
нером «Шахтаря» переросли в конфлікт. Дедалі 
частіше вони конфліктували щодо побудови гри 
команди, дедалі рідше Лобановського задоволь-

няли пропозиції Ошенкова. Якось під час теоретичного 
заняття Валерій підвівся і вийшов із зали, сказавши, 
що не хоче слухати наставника. Напруження зростало. 
І одного дня тренер просто не включив футболіста до скла-
ду гри. Усі зрозуміли, що проблема дуже серйозна.

Було оголошено збори «Шахтаря», на яких обговорю-
вали ситуацію. Тренер висловив свої міркування, а потім 
гравцям команди поставили запитання: «Чи заважає Ло-
бановський працювати тренерові?» Всі присутні підняли 
руку, що означало «так». Базилевича серед них не було – 
його просто не запросили. Так було вирішено долю Вале-
рія – його відрахували з команди. Опісля він без образи 
на своїх колег- футболістів потиснув усім руки, подякував 
за спільну гру й попрощався.
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Через кілька днів в одній зі спортивних газет вийшла стат-
тя, написана Лобановським. Там він пояснював свою поведінку 
й розповідав про те, що планує робити далі. Він розкритику-
вав роботу тренера «Шахтаря», докладно пояснивши, чому, 
а в кінці написав: «Я більше не хочу шукати щастя в інших 
командах – я більше не граю...». Тож матч 14 липня 1968 року 
в складі «Шахтаря» став останнім в історії, коли Лобановський 
виходив на поле як гравець. Як то кажуть про футболістів, які 
завершують кар’єру, він повісив бутси на цвях.

Лобановському було 29 років, і він збирався назавжди 
залишити футбол. Зрештою, він мав улюблений фах, адже 
отримав диплом теплофізика. Валерій планував зосереди-
тися на цій роботі й назавжди забути про спорт. Так думав 
Лобановський, а ночами, засинаючи, знову виходив на поле 
і продовжував грати. Сни підштовхували його до карди-
нально протилежного рішення – залишитися у футболі. 
Надто вже боляче було розлучатися з грою, в яку він був 
закоханий із шестирічного віку і якій віддав стільки сил.

Важкий період сумнівів і мук тривав недовго. Про те, 
наскільки глибоко Лобановський вивчав тренерську про-
фесію, коли був гравцем, знали в багатьох командах. Керів-
ники деяких із них замислювалися над тим, щоб запросити 
його на роботу. Одначе багатьох зупиняв молодий вік Вале-
рія – в його роки зазвичай футболіст ще грає, набирається 
досвіду. Лише в одному клубі – «Дніпрі» – не злякалися 
довіритися 29-річному молодику. І вже за три місяці після 
виходу із «Шахтаря», 31 жовтня 1968 року, Лобановський 
уперше в житті вивів на гру команду як тренер. Цей день 
став початком довгого шляху великого майстра.
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Злам свідомості 
й повернення 
додому

Щойно Лобановський прийшов у «Дніпро», одра-
зу ж почав вибудовувати систему роботи. На-
самперед він домовився з керівництвом клубу, 
що ніхто не втручається в його тренерські спра-

ви. При цьому начальство «Дніпра» мало швидко й пози-
тивно вирішувати всі побутові проблеми гравців – давати 
їм квартири, забезпечувати всім необхідним для життя. 
Його умови було прийнято.

Лобановський одразу ж відчув, наскільки важче бути 
тренером, ніж гравцем. Потрібно було відповідати за всю 
команду, утримувати в голові сотні деталей і бачити за-
гальну картину гри. Але основна відмінність полягала 
в тому, що футболістом він переважно розпоряджався 
м’ячем, а віднині доводилося керувати людьми. Валерій, 
якого тоді багато хто став називати Валерієм Васильови-
чем, швидко зрозумів, що тільки з огляду на індивіду-
альність гравців можна створити сильну команду. Він 
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зобов’язаний був відчувати кожного футболіста, щоб ба-
чити його ідеальне місце на полі. Тільки так можна було 
розраховувати на великі перемоги.

Лобановський зрозумів і те, що у формуванні коман-
ди немає дрібниць. Що фізичні навантаження і вправи 
з м’ячем – це важливо, але вони неефективні, коли кожен 
гравець не думає про всю команду. Що важливо, які шипи 
на бутсах футболістів і як це залежить від погоди під час 
матчу. Спільно із шевцем «Дніпра» він вирішив замінити 
поширені на той час шкіряні шипи на металеві. Що вони 
тільки не перепробували! Алюмінієві швидко гнулися, 
сталеві обтяжували взуття гравців. Нарешті зупинилися 
на варіанті із шипами з титану – вони були міцні й водно-
час легкі. Спеціально для команди Лобановського їх вито-
чували на металургійному заводі. Що далі він занурювався 
в роботу тренера, то більше розумів, що помилявся, коли 
сперечався зі своїми наставниками в «Динамо» й «Шах-
тарі». Він усвідомлював, що без підпорядкування гравців 
встановленим правилам не може бути руху вперед. У його 
голові все переверталося догори дриґом. Він давав футбо-
лістам жорсткі навантаження, проти яких раніше протес-
тував сам. На полі він змушував усіх якомога швидше поз-
бавлятися м’яча, щоб тим самим заплутувати суперників, 
а при цьому як гравець постійно ігнорував цей прицип. Він 
навчав своїх підлеглих одному, тоді як раніше, на їхньому 
місці, поводився геть інакше. 

Молодий тренер Лобановський не приховував, що змі-
нюється. На запитання, чому він раніше виступав про-
ти виснажливих тренувань, Валерій відповідав: «Я був 
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гравцем, а тепер – тренер». Коли йому нагадували, як він 
не любив ділитися м’ячем із партнерами по команді, він 
вражав відвертістю: «Я грав неправильно. А ви робіть, 
як я кажу, – правильно». Та ще більше людей ошелешу-
вало інше зізнання Валерія: він вважав, що його цілком 
справедливо витісняли з команд, ув яких він грав як фут-
боліст. Він відкрито визнавав свої помилки й докладав усіх 
зусиль, щоб гравці «Дніпра» не повторювали їх.

Команда з Дніпра (тоді місто називалося Дніпропет-
ровськом) почала стрімке професійне зростання і підко-
рювала нові горизонти. Після третього повного сезону 
під керівництвом Лобановського клуб пробився до вищої 
ліги. А там, із першої ж спроби, посів шосте місце – дуже 
почесне для новачка. У наступному, 1973 році, «Дніпро» 
опустився трохи нижче, на дві позиції, одначе вийшов 
до півфіналу кубка країни. У принциповому матчі з київ-
ським «Динамо» у квітні того року виграв саме «Дніпро»! 
Після гри тренер динамівців підійшов до Лобановського 
і чи то жартома, чи то всерйоз запитав: «На моє місце мі-
тиш?» Валерій не мітив. Але ці слова стали пророчими.
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Запитання
1.  Як поводилися гравці «Динамо» 

з Лобановським, коли в Одесі він уперше вийшов 
грати проти них?

2.  Розкажіть про те, як Валерій і його друг Олег 
Базилевич тренувалися в «Шахтарі».

3.  Через що Лобановського відрахували 
з донецької команди?

4.  Чим він хотів зайнятися після виходу 
із «Шахтаря» і чому йому не вдалося?

5.  Що Лобановський змінив у бутсах футболістів, 
коли працював у «Дніпрі»?

6.  Що змінилося у ставленні до тренувань 
і футболу загалом, коли він став тренером?
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РОЗДІЛ 5 
ПЕРШЕ ПІДКОРЕННЯ ЄВРОПИ
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Усе, що ґрунтується на емоціях, 
не може претендувати 
на серйозний аналіз.

Валерій Лобановський

Улітку 1973 року Лобановському зателефонува-
ли з Києва. Його попросили не погоджуватися 
на пропозиції, які, можливо, йому робитимуть 
інші команди. «Чому?» – запитав Валерій. «Тому 

що обговорюється варіант вашого запрошення у “Дина-
мо”», – відповіли йому. Це була щемлива мить. Авжеж, 
він прагнув повернутися до рідного міста. І мріяв трену-
вати команду, яка його виховала. Команду, з якої пішов 
за доволі непростих обставин.

За місяць по тому він зустрівся з Базилевичем, який 
також працював тренером, але в іншій команді. Лоба-
новський розповів про свою ідею – працювати спільно, 
тандемом, на рівних. Ніхто з них не мав командувати 
іншим, а тільки доповнювати. Олега вразила ця ідея, 
вона здавалася божевільною і фантастичною. Але було 
зрозуміло одне – вони обидва цього прагли. Минуло всьо-
го три місяці, й ідея втілилася в життя. Лобановського 
викликали до Києва й запропонували очолити «Дина-
мо». Того ж дня він зателефонував Базилевичу, і той, 
звісно, погодився. Два головних тренери в одній коман-
ді – це було дивно, але це стало реальністю.
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Нова система гри

Коли вони переїхали до Києва, «Динамо» вже було 
п’ятиразовим чемпіоном країни. Але ось уже два 
роки поспіль команда посідала друге місце. Керів-
ники клубу були вкрай незадоволені, адже звикли 

до перемог. Лобановський і Базилевич повинні були тільки 
вигравати, інших варіантів не мали. 1974-го вони взялися 
до справи.

Доти обидва тренери були знайомі з кандидатом наук 
із Київського інституту фізкультури Анатолієм Зеленцо-
вим. Спілкуючись із ученим, вони довідалися чимало ново-
го про науковий підхід до тренувань, який застосовували 
у футбольних клубах Європи. Принцип полягав у ретель-
ному, розрахованому до дрібниць плані підготовки футбо-
лістів. Система будувалася на інтенсивних вправах, завдя-
ки яким гравці отримували досвід важких навантажень. 
Це давало їм можливість долати втому під час матчів і бути 
сильнішими за суперників.

Науковий підхід Лобановський вирішив впровадити 
й у плануванні результатів, які повинні були звести «Дина-
мо» на вершину. Чудовий знавець математики з дитинства, 
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він усе ретельно проаналізував і вивів просту формулу: 
щоб перемогти в чемпіонаті, треба було вигравати у против-
ників на домашньому стадіоні і грати, як мінімум, унічию 
на їхньому полі. За статистикою турнірів, очок, які можна 
було добути за допомогою такої установки, вистачало для 
чем піонства. І «Динамо» стало грати саме за таким планом.

Важливою подією, яка вплинула на систему Лоба-
новського й Базилевича, став чемпіонат світу з футболу 
1974 року в Німеччині. Справжній фурор на ньому спра-
вила збірна Нідерландів. Гравці цієї команди постійно 
перешиковувалися на полі, замінюючи один одного, за-
лежно від ситуації, і тим самим заплутували суперників. 
За сім матчів турніру голландці пропустили лише два голи 
(ще один – з пенальті), при цьому забивши п’ятнадцять! 
Щоправда, у фіналі вони програли, але основне враження 
на глядачів тоді справила їхня неординарна гра. Цей метод 
одразу ж охрестили тотальним футболом.

Лобановський розумів, що саме голландська система 
є прогресивною для футболу. І що освоївши її, можна пре-
тендувати на великі успіхи. Але для того щоб гравці вільно 
переміщалися полем і змінювали один одного на позиціях, 
вони мали перебувати в неймовірній фізичній формі. І він 
ще на порядок збільшив навантаження на тренуваннях 
у «Динамо». Футболісти страждали й мучилися, але тер-
піли вимоги нового тренера. Аби показати, що він заодно 
з усіма, частину вправ Лобановський виконував із коман-
дою. Пробіжки по колу стадіону майже не обходилися без 
участі  тренера.
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І це дало результат! У 1974 році вдруге у своїй історії 
кия ни виграли одночасно чемпіонат і розіграш кубка кра-
їни. Журналістам спортивних газет не надто сподобався 
підхід Лобановського й Базилевича. Дует тренерів крити-
кували за раціональну й «суху» гру команди. А от київ-
ське начальство було дуже задоволене. І поставило нове 
завдання: вигравати в рідній країні – добре, та час уже 
перемогти і в європейському турнірі. Для Лобановського 
це стало черговим викликом, і він його прийняв.
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Два тріумфи за рік

Восени 1974 року «Динамо» вдало стартувало в тур-
нірі «Кубок європейських кубків». Обіграло болгар-
ську команду ЦСКА із Софії та німецький «Айн-
трахт». Після зимової перерви, навесні наступного 

року, кия ни продовжили переможний шлях – обіграли 
не найсильніший турецький клуб і вийшли до півфіна-
лу, де на них чекав голландський PSV (ПСВ, Ейндговен). 
То було випробування найвищого рівня складності. Річ 
у тому, що в цій команді було кілька гравців із тієї самої 
збірної Нідерландів, яка минулого літа вразила весь світ. 
Фаворитом у цій сутичці було «Динамо».

Перший матч відбувався в Києві. Зіткнення двох ко-
манд, які грали в тотальний футбол, призвело до того, 
що обидві розкусили тактику одна одної. Кияни марно 
пробували атакувати суперників по всьому полю. І тоді 
під час матчу Лобановський і Базилевич змінили план. 
Вони поставили завдання перед своїми гравцями зустрі-
чати голландців тільки на своїй половині поля й опісля 
різко атакувати. Уже в першому таймі це перелаштуван-
ня призвело до того, що «Динамо» забило два голи. Згодом 
ПСВ (Ейндговен) пропустив і третій м’яч. Уся Європа, яка 
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спостерігала за матчем, була шокована. Зустрічний матч, 
у Нідерландах, виграли суперники, але всього 2:1, і «Ди-
намо» пройшло до фіналу європейського кубка.

14 травня 1975 року у швейцарському місті Базель 
кияни грали в єдиному матчі за трофей з угорською ко-
мандою «Ференцварош». На тренуванні перед грою, щоб 
налякати суперника, Лобановський вирішив застосувати 
один прийом. Коли угорські гравці приїхали на стадіон, 
де займалося «Динамо», тренер зібрав усіх у центрі поля 
і дав завдання: стати навколо нього в центрі поля, а потім 
на максимальній швидкості розбігтися врізнобіч і повер-
нутися назад. Прийом спрацював. Коли динамівці утнули 
цей фокус, у футболістів суперника на обличчях з’явилося 
здивування, змішане із жахом.

Той матч кияни виграли з рахунком 3:0, не залишив-
ши жодних шансів клубу з Угорщини. Натоді журналісти 
вже добре знали Лобановського й писали, що того дня впер-
ше на його обличчі побачили усмішку. Зазвичай на людях 
він був зібраний, серйозний і зосереджений, практично 
не жартував і говорив тільки по суті справи. Але така ве-
лика перемога змусила розслабитися навіть його.

Як володар Кубка кубків, «Динамо» отримало право 
поборотися за Суперкубок УЄФА. Суперником киян по-
винен був стати переможець Кубка чемпіонів – німецька 
«Баварія». Переможець цього протистояння мав цілковите 
право називатися найкращим клубом 1975 року в Європі. 
Найкращого визначали за загальним підсумком двох мат-
чів – на своєму полі й у гостях. Перший матч, у вересні, був 
запланований у Мюнхені. Лобановський прилетів на нього 
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за кілька днів. Сходив на гру «Баварії» в німецькому чем-
піонаті, здійснював пробіжки і прогулянки містом, але 
більшу частину часу проводив у готелі – готував план 
на матч.

На той час у команді суперника грала майже полови-
на збірної Німеччини. Адже саме вона 1974 року і стала 
чемпіоном світу, здобувши перемогу над тими ж неймо-
вірними голландцями. Лобановський розумів, що буде су-
тужно. Коли «Динамо» прилетіло на матч, він докладно 
спілкувався з деяки ми гравцями сам на сам, допомагаючи 
їм зосередитися. І це спрацювало. Кияни вийшли на поле 
готовими битися до останнього. Вони ні в чому не програ-
вали знаменитим німцям. А в другому таймі один із най-
кращих нападників команди Олег Блохін забив фантастич-
ний м’яч, обігравши п’ятьох гравців «Баварії». Команда 
Лобановського й Базилевича виграла, а вся Європа знову 
вразилася побаченим.

За місяць, у жовтні, німецька команда прилетіла 
до Киє ва. Капітан «Баварії» Франц Беккенбавер сказав 
журналістам, які брали в нього інтерв’ю: «Я особисто 
не знайомий із Лобановським. Але, судячи з того, як його 
команда грала з нами в Мюнхені, це велика людина». Матч 
викликав неймовірний ажіотаж. З усієї країни було подано 
понад 600 тисяч заявок на придбання квитків. Однак ста-
діон міг вмістити лише 100 тисяч осіб. І він був заповнений 
ущерть.

6 жовтня 1975 року – один із найвизначніших днів 
в історії українського футболу й у житті Валерія Лобанов-
ського. Того вечора Олег Блохін забив ще два голи у ворота 
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грізної «Баварії», а «Динамо» при цьому не пропустило 
жодного. Київська команда стала найкращою в Європі. 
Усім, хто здобував цю перемогу, вручили чималі грошові 
премії. Блохін отримав нагороду «Золотий м’яч» – як най-
кращий футболіст Європи 1975 року. Лобановський не при-
ховував своєї радості та знову щиро всміхався.

Той рік увесь футбольний світ запам’ятав уже фірмову 
позу Лобановського, в якій він проводив матчі на тренер-
ській лаві. Сидячи, виструнчивши спину, Валерій розхи-
тувався туди- сюди, намагаючись потамувати хвилювання. 
Він переживав таке саме неймовірне напруження, як і його 
команда на полі. Втрачав за матч кілька кілограмів ваги. 
Нагородою за все це став фантастичний парад перемог ки-
ївського «Динамо» – було виграно ще й чемпіонат країни. 
Такий тріумф не забувається. У 1975 році Лобановський 
назавжди вписав своє ім’я в історію.
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Хвиля прикрощів 
і невдач

Великий спорт – це життя, в якому від тебе чекають 
постійних перемог. І керівництво команди, і вбо-
лівальники. Навіть гучні тріумфи досить швидко 
відходять у минуле, і настають дні, коли треба зно-

ву доводити, що ти сильний. «Віднині перед нами значно 
важчі завдання, серйозніші. Завдання реальні, а може, 
нереальні. Одначе доведеться їх вирішувати», – казав 
Лобановський, виступаючи перед командою наприкінці 
1975 року. Це розуміли всі.

Після рекордно успішного року «Динамо» провело 
дуже поганий сезон, не вигравши жодного трофея. У чем-
піонаті кияни посіли аж восьме місце. У цього спаду були 
й раціональні причини. З 1975-го Лобановський і Базиле-
вич разом із динамівцями працювали на два фронти. Тан-
дем тренерів очолював збірну країни, а до її складу входило 
чимало киян. Усі жили в режимі шалених перевантажень. 
У результаті прагнення виграти всі турніри практично за 
допомогою тих самих футболістів не принесло перемог. 
На чемпіонаті Європи збірна програла у чвертьфіналі, 
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а на Олімпійських іграх посіла третє місце. В обох випад-
ках вона програла командам, які стали переможцями, 
тобто найсильнішими. Та марно було щось пояснювати. 
Результати вважали провальними, на Лобановського й Ба-
зилевича спрямували лавину критики.

Невдоволення футболістів «Динамо» лишень погірши-
ло ситуацію. Змучені інтенсивним графіком тренувань 
і матчів, а також низкою невдач, вони почали скаржити-
ся на своїх тренерів. Серед гравців визріла змова, і вони 
написали колективного листа начальству, яке займалося 
справами спорту в країні, з вимогою звільнити Лобанов-
ського й Базилевича. Настали важкі дні.

На зборах команди, які відбулися за участю великих 
начальників, було вирішено: Базилевича – звільнити, Ло-
бановського – тимчасово усунути. Надовго чи ні – не ска-
зали, але ситуація доволі швидко вирішилася. За два дні 
команда «Динамо» грала матч у Києві під керівництвом 
іншого тренера і з тріском його провалила. Стало зрозумі-
ло, що Лобановського треба повертати, і якомога швидше.

Ця ситуація поставила під удар дружбу Валерія та Оле-
га. Починаючи працювати в команді, вони домовилися: 
«Разом прийшли – разом і підемо». Однак часом життя 
змушує переглядати обіцянки. І дуже важливо, що всі не-
гаразди вони відкрито обговорювали поміж собою, пліч- 
о-пліч стояли за скрутних часів. Аж якось у квартирі 
Лобановського відбулася його вирішальна розмова з Бази-
левичем. Обговорюючи всі нюанси, вони зійшлися на тому, 
що кинути «Динамо» й піти обом – означало зрадити спра-
ву, яку вони разом почали. Залишившись, Лобановський 



74

міг продовжити вести команду до нових перемог. А якби 
на місце тренера прийшла інша людина, вона почала би все 
переробляти на свій лад.

Тож вирішили, що Лобановський залишиться в «Дина-
мо». У дуже складній життєвій ситуації двоє талановитих 
людей зуміли зберегти дружбу. Вони розійшлися без обра з 
і осаду в душі, без недомовленостей і лицемірних жестів. 
Вони мудро вчинили. Невдовзі Базилевич поїхав працю-
вати до Мінська, але продовжував підтримувати зв’язок 
із другом. Через багато років Лобановський виручить його 
й допоможе знайти роботу в непростій життєвій ситуації. 
Це був тандем не тільки видатних тренерів «Динамо», 
а й сильних людей, яких пов’язувала глибока довіра.
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Запитання
1.  У чому полягав науковий підхід до тренувань, 

який впровадив Лобановський?

2.  Що таке тотальний футбол і в чому полягає 
особливість цього методу?

3.  За допомогою якого прийому Лобановський 
наполохав футболістів «Ференцвароша» перед 
фінальним матчем Кубка кубків?

4.  Що сказав легендарний німецький футболіст 
Франц Беккенбавер про Лобановського?

5.  Через що в «Динамо» виник конфлікт між 
тренерами і гравцями та яким був його фінал?

6.  Як Лобановському та Базилевичу вдалося 
зберегти дружні стосунки в непростій ситуації?
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РОЗДІЛ 6 
ВИГНАННЯ І НОВИЙ ТРІУМФ
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Сучасний футболіст – не самот-
ній солдат, що бореться у своєму 
кутку із суперником. Він охоплює 
все поле битви.

Валерій Лобановський

Лобановський узявся до справи сам, і незаба-
ром результати приголомшували. Уже в на-
ступному році «Динамо» виграло чемпіонат 
країни й вийшло до півфіналу Кубка чемпі-

онів. У команді налагодилася атмосфера, а нові звитя-
ги допомогли забути про недавні обра зи й конфлікти. 
Відтоді кияни шість разів поспіль вигравали медалі 
чемпіонату (ще двічі – золоті) і двічі здобували кубок 
країни. В Європі не було великих перемог, але були ста-
більно сильні результати. Закордонні команди звикли 
до того, що київський клуб – це небезпечний і важкий 
суперник. Таке ставлення було результатом роботи Ло-
бановського та його команди.

За ці роки поступово забулися і образи, пов’язані 
з невдачами збірної країни за Лобановського. Бачачи 
успіхи «Динамо», поступово його почали знову залуча-
ти до роботи. Спершу він був неофіційним помічником 
головного тренера, з ним радилися під час ухвалення 
рішень. А коли у 1982 році на чемпіонаті світу збірна 
не досягла успіху, якого від неї чекали, здобувати нові 
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перемоги покликали Лобановського. Це обернулося 
ще одним непростим і драматичним епізодом у його 
житті.

Португальська 
пастка

Цього разу йому заборонили поєднувати роботу 
у двох командах – заради посади у збірній довелося 
піти з «Динамо». Залишивши замість себе в Києві 
іншого тренера, Лобановський переїхав до Москви. 

Він розумів, що ризикує – головних тренерів збірної краї-
ни могли змінити після першої ж поразки. Роботу можна 
було втратити миттєво. Але гору взяло бажання перевірити 
себе, прийняти новий виклик.

Перший же матч після переїзду був із командою Пор-
тугалії. Сильний суперник, висока відповідальність. 
За кілька тижнів до гри Лобановський побачив результа-
ти медичного обстеження футболістів – і вжахнувся. Було 
зрозуміло, що у гравців фізіологічний спад. Йому як тре-
неру радили пошкодувати спортсменів, дати їм кілька 
вихідних перед матчем. Але він зробив по- своєму. Шість 
днів уся команда виконувала неймовірні обсяги роботи. 
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Ті, хто спостерігав за цим збоку, думали, що наставник 
хоче загнати своїх підопічних як коней. На сьомий день, 
перед грою, Лобановський різко зменшив навантаження. 
Як наслідок, гравці на полі не бігали, а літали: Порту-
галію розірвали на шматки – 5:0. Усі скептики методів 
тренування Валерія мусили замовкнути.

Збірна виграла ще три матчі й один завершила вні-
чию. Залишався останній рубіж – поїздка на вирішаль-
ний бій у гості до тих само португальців. Перемагати було 
не обов’язково, досить було просто не програти.

Коли Лобановський із командою приїхав до португаль-
ської столиці Лісабона, ще до гри на нього чекали дивна 
зустріч і розмова. Знайомий тренер однієї з європейських 
країн прийшов до готелю, де жила збірна, і сказав, що суд-
дя матчу готується «сплавити» команду Лобановського. 
Нібито спе ціально для цього португальці попросили при-
значити на гру арбітра з Франції, для якого це був останній 
матч у кар’єрі. Йому пробачили би будь- яку помилку. Так 
і сталося. У дуже спірній ситуації француз призначив пе-
нальті на користь португальців. Вони забили гол, і завдяки 
цьому отримали путівку на чемпіонат Європи 1984 року. 
За два дні суддя зізнався: «Я подивився момент порушення 
на телеповторі і зрозумів, що припустився помилки. Пору-
шення сталося за межами штрафного майданчика». Але 
було запізно.

Коли Лобановський повернувся з Лісабона, в газетах 
його відверто гудили журналісти. Так вони мстилися 
тренерові за те, що він якось дозволив собі висловитися: 
«Наші спортивні оглядачі не надто добре розуміють суть 
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сучасного футболу». Багато хто тоді образився. Тепер у па-
параці з’явився шанс відігратися. За обвинувальними стат-
тями у пресі було засідання, на якому вирішувалася доля 
тренера. Закінчилося все сумно: Лобановського звільнили 
з формулюванням «недостатня особиста відповідальність». 
Це було образливо. На тренера зі світовим ім’ям вішали 
ярлик дилетанта. Високі начальники вирішили назавжди 
закрити йому дорогу до збірної країни.

Лобановський повернувся до Києва, де його дуже чека-
ли. У «Динамо» без нього справи йшли кепсько – коман-
да стала сьомою в чемпіонаті. Валерій знав, що настав час 
омолоджувати склад, пробувати нових гравців. На це по-
трібен час. Проваливши ще один сезон і витративши його 
на переосмислення ситуації, Лобановський вивів «Дина-
мо» на рівень практично непереможної команди. У Києві 
йому довіряли, уміли чекати. І дочекалися!
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І знову Кубок 
кубків

У 1985 році кияни з Лобановським стали най-
кращими – виграли чемпіонат і кубок краї-
ни. У складі команди було багато нових моло-
дих імен, які стрімко ставали зірками. Олег 

Кузнєцов, Василь Рац, Іван Яремчук, Павло Яковен-
ко, Олександр Заваров – усього за пару років ці паруб-
ки з перспективних гравців виросли до футболістів, 
яких знала вся Європа. Також у «Динамо» продовжу-
вав грати найяскравіший гравець 1970-х років, з яким 
Лобановський досяг гучних перемог, – Олег Блохін.

Восени 1985-го почався європейський похід «Дина-
мо», який увінчався другим гучним тріумфом в історії 
команди. Перший матч Кубка кубків команда програла 
голландській команді «Утрехт», але Лобановський розу-
мів, що це випадковість. Він бачив, що спокій, упевне-
ність у власних силах і навіть іронічні посмішки на облич-
чях гравців після пропущених голів нікуди не зникали. 
У Києві динамівці розгромили голландців 4:1, і це був 
ще пристойний для суперників результат – з якогось 
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періоду кияни просто економили сили. Лобановський ба-
чив, що йому вдалося сформувати команду, яка здатна 
грати, маючи запас енергії. Його знамениті виснажливі 
тренування знову давали плоди.

«Динамо» проїхало по своїх супротивниках так, немов 
загортало їх в асфальт. За два матчі румунській команді 
«Університатя» вони забили п’ять голів, австрійському 
«Рапіду» – дев’ять, чеській «Дуклі» – чотири. До весни 
1986 року в Європі зрозуміли, що Лобановський у Києві 
знову сформував безстрашну команду. На фінал проти іс-
панського «Атлетіко» до французького міста Ліон кияни 
приїхали взагалі без тремтіння у жижках. На розмин-
ці перед початком матчу Лобановський стояв біля краю 
поля й мовчки придивлявся до гравців. За кілька секунд 
до стартового свистка підійшов і сів на тренерську лаву. Він 
не давав жодних настанов, бо вже все сказав у роздягаль-
ні. Це була одна з його численних традицій. Лобановський 
їздив в автобусах на матчі, сидячи на тому самому місці. 
Завжди виходив останній. На всіх іграх у Києві перед по-
чатком матчів кидав погляд на трибуну – туди, де сиділи 
його дружина Ада й дочка Світлана.

За шість днів до фіналу, 26 квітня 1986 року, у Чор-
нобилі, усього лише за сто з гаком кілометрів од Києва, 
сталася аварія на атомній електростанції. Звісно, одна 
з головних трагедій в історії України вплинула на нас трій 
динамівців. Багато з них, вирушаючи до Франції, хви-
лювалися за свої родини. Лобановський прагнув захис-
тити їх від страшних подробиць, але це було неможли-
во – в Європі про вибух розповідали в усіх новинах. І тоді 
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він вирішив повернути все іншим боком. Перед виходом 
на поле тренер попросив гравців: «Хлопці, у нас така тра-
гедія, ми просто зобов’язані виграти, щоб у скрутний час 
дати нашим людям привід і для радості». І футболісти по-
чули свого наставника.

Ситуація на стадіоні в Ліоні складалася не на ко-
ристь «Динамо». Із сусідньої Іспанії приїхали десятки 
тисяч уболівальників «Атлетіко». У киян такої підтрим-
ки не було. Їхнім завданням було зачарувати своєю грою 
тисячі місцевих французів, які прийшли на фінал. І в них 
вийшло. Уже на перших хвилинах команда Лобановсько-
го забила гол і провела кілька красивих атак. Спроби іс-
панців показати щось у відповідь були дуже слабкими. 
Французи зрозуміли, хто того дня головний на полі, 
і приблизно з 20-ї хвилини заходилися дружно сканду-
вати: «Ки- їв! Ки- їв!»

Динамівці грали дружно, самовіддано, натхненно. 
Вони буквально літали полем і на кожному його клаптику 
перегравали іспанців. Уся Європа зачаровано спостерігала 
й аплодувала приголомшливій грі команди Лобановського. 
А коли кияни забили другий гол, в якому чотири гравці 
передавали один одному м’яча, неначе розкриваючи віяло 
атаки, глядачі в Ліоні заревіли від захвату. Цей момент по-
тім довго повторювали телеканали по всьому світу. У ньому 
була справжня, нереальна краса гри. Але навіть після тре-
тього гола гравці «Динамо» не розслаблялися ні на мить, 
щосекунди борючись так, ніби це був останній матч у їх-
ньому житті. Коли пролунав фінальний свисток, 37-річний 
Лобановський схопився з лави й підстрибом помчав вітати 
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своїх гравців. Він зловив себе на думці, що, напевно, збо-
ку має дещо безглуздий вигляд. Але враз відігнав від себе 
цю думку. Це була мить перемоги, мить щирої радості.

Мексиканські 
пристрасті

Із Франції Лобановський одразу поїхав додому. Футбо-
лістів «Динамо», які грали у збірній країни, забрали 
на базу, де тренувалася команда. Близько місяця зали-
шалося до початку чемпіонату світу в Мексиці. Тренер 

киян збирався переглядати його по телевізору. Хоча був 
і такий ва ріант, що його могли запросити до складу делега-
ції, що їхала в Мексику. У будь- якому разі керувати коман-
дою мав не він. Адже за три роки до цього Лобановського 
звільнили із приписом, що він більше ніколи не тренува-
тиме збірну.

І тут з’ясувалося, що результати команди не влашто-
вують начальство. Лобановського терміново викликали 
на розмову й запропонували йому їхати на чолі збірної 
за океан. За образливі слова трирічної давності перед тре-
нером ніхто навіть не подумав вибачитися. Але він умів 
ставити загальні інтереси понад особисті. Усвідомлюючи, 
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що краще за будь- кого розуміє команду, в якій було аж 
дев’ять гравців із Києва, наставник погодився на пропози-
цію. Лобановського не зупинив навіть брак часу на систем-
ну підготовку. Треба було рятувати ситуацію.

Основне завдання тренера було передати впевненість 
і переможний дух гравців «Динамо» іншим футболістам 
команди. Усунути страх перед сильними суперниками. Пе-
реконати в тому, що будь- який суперник може помилятися 
й бути переможений дружною, витривалою, натхненною 
командою. Такою, якою було київське «Динамо» у фіналі 
Кубка кубків. І Лобановському вдалося це зробити.

Перший матч чемпіонату грали проти збірної Угорщи-
ни, яка на той час була в чудовій формі. Умови ускладню-
валися через дефіцит кисню – на високогірних стадіонах 
Мексики було розріджене повітря. Очікувалося, що всі 
команди на турнірі гратимуть повільніше, ніж зазви-
чай. Але чудова фізична підготовка киян відіграла свою 
роль. До четвертої хвилини угорці пропустили два голи 
й були шоковані швидкістю гри команди Лобановського. 
Суперники так і не встигли оговтатися, отримавши в під-
сумку шість м’ячів у свої ворота. Три з них забили гравці 
київського «Динамо». Після матчу хтось поширив чут-
ки, що гравці збірної Угорщини перед матчем отруїлися, 
а тому були дуже ослабленими. Над цією історією сміялися 
навіть самі угорці.

На куражі команда Лобановського добре зіграла і про-
ти збірної Франції – на той час чемпіонів Європи. Нічия 
влаштувала обох суперників. На третю гру – з Канадою – 
тренер поставив практично запасний склад. Лобановський 
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хотів дати відпочити своїм сильним гравцям. Завдання 
було вирішене – канадців обіграли спокійно й упевнено. 
Настав час готуватися до наступного матчу – з Бельгією. 
Там уже не могла бути нічия – хто вигравав, той і продов-
жував шлях до золотих медалей.

Ця гра стала однією з найдраматичніших у житті Ло-
бановського. Його команда була фаворитом – яскравий 
футбол у перших трьох матчах підкорив усіх. Але під час 
гри бельгійці двічі зрівнювали рахунок, змогли перевести 
її в додатковий час і забили на один м’яч більше – 4:3. Усі 
три голи нашої команди були на рахунку гравця «Динамо» 
Ігоря Беланова. Того року він став найкращим футболістом 
Європи, здобувши нагороду «Золотий м’яч».

У другому таймі матчу з Бельгією стався епізод, яких 
ніколи не було в кар’єрі Лобановського. Коли наша коман-
да пропустила другий гол, боковий суддя з Іспанії підняв 
прапорець, показуючи, що було порушення правил. Але 
головний арбітр не помітив цього й зарахував гол. Після 
цього суддя на лінії мовчки погодився з цим рішенням. 
Розгніваний Лобановський схопився з лави й кинувся 
до лайнсмена. Він кричав, показував на ворота й дивився 
іспанцеві просто в обличчя. Але той ховав очі, розуміючи, 
що помилився. Тренер дуже засмутився. 

Незважаючи на такий результат поїздки до Мексики, 
після чемпіонату Лобановського не звільнили. Навпаки, 
сказали, що гра команди подобається, і дали шанс про-
явити себе ще раз – на першості Європи 1988 року. Уже 
в другому матчі відбіркового турніру довелося знову гра-
ти зі збірною Франції. Збірна Лобановського впевнено 
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поборола суперника на його полі, у Парижі, – 2:0. Обидва 
м’ячі забили гравці «Динамо». Цей матч став початком 
ще одного яскравого періоду в житті великого тренера. 

Запитання
1.  Що зробив із гравцями Лобановський перед 

матчем з Португалією, який його команда 
виграла 5:0?

2.  У чому полягала помилка судді під час матчу 
з Португалією в Лісабоні?

3.  Яка трагедія сталася за кілька днів до фіналу 
Кубка кубків у Франції?

4.  Яке слово скандували французькі вболівальники 
на тому матчі й чому?

5.  Чому в Мексиці грати було важче, ніж в інших 
країнах?

6.  Який момент у матчі зі збірною Бельгії змусив 
Лобановського схопитися з лави?
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РОЗДІЛ 7 
ФУТБОЛ МАЙБУТНЬОГО
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Якби усмішка тренера на щось 
впливала, я увесь час усміхався б.

Валерій Лобановський

Восени 1986 року «Динамо» стало ще й чемпіоном 
країни. А в наступному році дійшло до півфіналу 
Кубка чемпіонів і вибороло Кубок країни. Вигра-
вати все неможливо, але підтримувати тріумфаль-

ний настрій у команді дуже важливо. У кожному сезоні 
кияни з Лобановським щось неодмінно вигравали. Саме 
так створюються команди з великою історією. Але до осені 
1987 року, коли збірна країни оформила путівку на фіналь-
ний турнір чемпіонату Європи до Німеччини, проблеми 
«Динамо» відійшли на другий план. Від Лобановського 
чекали чергового подвигу.

І він був готовий самовіддано долати нові вершини. 
Нерідко забуваючи про себе, своє здоров’я і про те, що тре-
нувати дві команди одночасно – це титанічна праця. На по-
чатку 1988-го, взимку, 49-річний Лобановський переніс 
грип на ногах. Такі речі природа рідко залишає без наслід-
ків для здоров’я людини. Спочатку він зауважив, що після 
ранкових пробіжок його пульс дуже довго відновлюється 
до нормального рівня. Потім погіршилося загальне само-
почуття. У лютому під час поїздки на товариський матч 
в Італії лікарі вмовили його лягти на кілька днів до міс-
цевої лікарні. Лобановський зателефонував сім’ї до Києва 
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і сказав, що затримується у справах – не хотів полохати 
дружину й доньку.

У березні лікарі не дозволили тренерові летіти на гру 
до Греції. Але за кілька днів він прийшов на стадіон 
на матч «Динамо». А вже наступного дня потрапив до ре-
анімаційного відділення. Серце не витримувало наванта-
жень. Однак за місяць, після обстеження й курсу лікуван-
ня, Лобановський знову був у строю. Його чекав Євро-1988. 
Чекали нові звитяги.

Магія пресингу

Чемпіонат у Німеччині за концентрацією сильних 
команд був на рівень вищий, ніж усесвітній тур-
нір у Мексиці за два роки доти. Стати найкра-
щим у такому змаганні було надзвичайно почес-

но. Лобановський задіяв увесь свій талант, волю і вміння 
давати настанови гравцям, щоб домогтися максимального 
результату.

У першій грі було вщент розбито голландців. Біль-
шу частину часу команда Лобановського свідомо провела 
в обороні. У відкритому футболі протистояти суперзіркам 
із Нідерландів було складно. План спрацював. В одній 
з атак київ ський динамівець Василь Рац забив гол, який 
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виявився переможним. Суперники докладали всіх зусиль, 
однак нічим не змогли на нього відповісти.

Потім був складний матч з ірландцями, і, щоб їх пе-
ремогти, треба було навпаки більше атакувати. Довелося 
навіть відіграватися. Тому нічия була не таким уже й пога-
ним результатом. Нарешті, в третій грі ле гені Лобановсько-
го впевнено обіграли збірну Англії й вийшли до півфіналу, 
де на них чекали італійці.

У лютому, у тому самому матчі, після якого тренер 
потрапив до лікарні, його команда безнадійно програла 
Італії – 1:4. З тієї поразки Лобановський зробив серйозні 
висновки й за чотири місяці знав, яким козирем його ко-
манда битиме суперника. Сам він уже вирішив, але йому 
хотілося, щоб це була не просто команда зверху, а й свідо-
мий вибір футболістів. За два дні до гри він провів опиту-
вання серед гравців збірної. Треба було відповісти на два 
запитання: чи згодні ви пресингувати суперника весь 
матч та чи готові ви до цього? Усі без винятку відреагу-
вали на таку анкету однаково – «так». Це був рідкісний 
момент тотального єднання команди. Лобановський дав 
зрозуміти, що перемога можлива тільки за умови чіткого 
усвідомлення відповідальності кожним, хто вийде на поле 
або чекатиме свого часу на лаві запасних.

Розрахунок тренера ґрунтувався на результатах обсте-
жень гравців. Він бачив, що його команда фізично здатна 
зіграти у виснажливий інтенсивний футбол, який тримати-
ме італійців у постійній напрузі. 22 червня на полі стадіону 
в Штутгарті план був реалізований на очах у всього фут-
больного світу. Через постійний пресинг форварди збірної 
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Італії були позбавлені зв’язку з півзахисниками. Вони бі-
гали газоном, майже не торкаючись м’яча, – їх це драту-
вало і вражало. Вони не розуміли, що відбувається і чого 
об’їлися суперники, які носяться полем мов очманілі. Тим 
часом за дві хвилини гравці київського «Динамо» Геннадій 
Литовченко та Олег Протасов забили два голи. Доля матчу 
була вирішеною.

Після гри очі Лобановського сяяли, а усмішка не схо-
дила з обличчя. Таким його бачили вкрай рідко. Він пе-
реживав одну з найяскравіших перемог у своєму житті. 
Він усвідомлював, що його продумана до дрібниць система 
дала свої плоди. Коли до роздягальні зайшли привітати 
команду представники італійської делегації, вони сказали: 
«Ви велика команда. Ви граєте в сучасний футбол на швид-
кості 100 кілометрів за годину». Звісно, це була красива 
гіпербола, але Лобановський не заперечував. Він цілком 
погоджувався з тим, що гра його команди – це і є футбол 
не тільки сьогодення, а й майбутнього.
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Фактор геніальності

Саме в такий футбол грала і збірна Нідер-
ландів, яка стала другим фіналістом Євро-
1988. Її наставник дуже поважав Лобанов-
ського й бачив у ньому однодумця. У цьому 

збігу не було нічого дивного, адже п’ятнадцять років 
тому, в 1970-ті роки, саме тотальний футбол голланд-
ців молодий київський тренер вважав зразковим. Рит-
мічний, непередбачуваний для суперників, швидкісний 
футбол – ідеал, до якого Лобановський вів свої команди.

Однак голландці мали додатковий козир. За них грали 
суперзірки, які могли вирішити долю матчу одним- двома 
неймо вірними ходами. Звали їх Марко ван Бастен і Рууд 
Гул літ. На той час їхні гучні перемоги були ще попереду, 
але вже й так було зрозуміло, що це вправні гравці, які 
увійдуть в історію футболу як видатні особистості. Саме 
їм судилося вирішити долю фінального матчу, який від-
бувся у Мюнхені.

Боротися з Нідерландами за тією самою схемою, 
за якою був виграний перший матч із цією командою, 
не мало сенсу. Лобановський розумів, що цього разу 
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доведеться грати в сміливіший і рішучіший футбол. Не-
зважаючи на травми гравців, дискваліфікації через жовті 
картки й на те, що голландці відпочивали на день більше, 
він усіх налаштовував тільки на повну самовіддачу. Після 
блискучої перемоги над Італією не так уже й просто було 
сказати, хто фаворит у вирішальній грі. Команди вважа-
лися приблизно рівними. І вони змогли подарувати світу 
справжнє шоу. 

Перші півгодини суперники поводилися обережно, 
придивляючись до гри команди Лобановського. А потім 
із зовсім простої ситуації створили гол – його забив Гулліт. 
Усього на мить він відірвався від захисника, і цього було 
досить. Але головна подія фіналу сталася у другому таймі. 
У швидкій атаці голландці перевели м’яча з лівого флангу 
на правий, де на нього біг Марко ван Бастен. Здавалося, 
з тієї точки, де він перебував, неможливо забити у ворота. 
Але нападник прийняв геніальне рішення – не даючи м’я-
чу опуститися на землю, він одразу його відправив у бік во-
ріт. Ані воротар, ані захисники, ані навіть партнери Марко 
не сподівалися такого повороту подій. Гравці заворожено 
спостерігали, як м’яч облітає всіх красивою дугою й опус-
кається в дальній кут. На очах у всього світу народився 
шедевр.

Спроби нашої збірної відігратися виявилися марними. 
М’яч потрапляв у штангу, воротар суперника випадково 
відбив пенальті – низка суцільного невезіння. І хоча матч 
було програно, а Лобановський із його психологією пере-
можця ніколи не змирявся з поразками, це був особливий 
день. Він зрозумів, що насправді його команда ні в чому 
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не поступилася збірній Нідерландів. Просто так буває – 
з двох рівних опонентів один виявляється на міліметр точ-
нішим і більш вдалим. Сидячи на лавці біля краю поля, 
Лобановський бачив, що його команда грає у футбол, який 
вражає вболівальників. Переживаючи за результат, на-
ставник при цьому насолоджувався красою спортивного 
шоу. Хоча під час матчу він шпетив гравців за помилки, 
але швидко відходив від емоцій. А після гри подякував 
кожному за зусилля. Свят куючи під час застілля завер-
шення чемпіонату, команда підняла перший тост за свого 
головного тренера.

Повернувшись додому, Лобановський наполіг на тому, 
щоб гравцям виплатили 10 відсотків призових грошей, які 
команда заробила на Євро-1988. І хоча начальство не надто 
квапилося розлучатися з великою сумою (понад 400 тисяч 
доларів), тренер домігся свого. Він зателефонував керів-
ництву держави і сказав, що його футболісти заслуговують 
такої нагороди, тому що здобули славу для всієї країни, 
а не лишень для себе. Гроші виплатили одразу. 
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Кінець епохи

Незабаром після чемпіонату Європи Лобановський 
сказав про те, що бачить себе тренером збірної 
лише до 1990 року. Він мислив циклом – треба 
було довести команду до чергового чемпіонату сві-

ту, зіграти його, відзвітувати, а потім вирішувати, що ро-
бити далі. Водночас Лобановський продовжував тренува-
ти «Динамо». Йому було важко, незручно сидіти відразу 
на двох стільцях, але наставник не хотів навіть на рік від-
далятися від киян, щоб не порушувати налагоджений про-
цес роботи з командою. «Динамо» два роки поспіль не ста-
вало чемпіоном, але стабільно здобувало медалі.

Збірна без проблем пройшла відбірковий турнір пер-
шості світу в Італії. За півроку до вирішальних ігор треба 
було довести команду в найкращому стані до початку літа. 
Але в конструктивний процес почали вплітатися інтриги 
й перепони. Лобановського критикували за те, що виби-
рає одних гравців замість інших, за високі навантаження 
на тренуваннях. Заплутували справу постійні суперечки 
з помічниками тренера, які часто сперечалися з головним. 
Гравці зі свого боку тиснули, ображаючись на методи свого 
наставника.
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Несподіваною проблемою став стан гравців, які 
в ті роки поїхали грати в європейські клуби. Лобановський 
не бачив їх місяцями й не знав, в якій спортивній формі 
вони перебувають. При цьому сподівався, що працюючи 
в першокласних командах, вони перебуватимуть в опти-
мальній формі. Однак в Європі був інший підхід до роботи. 
Там усе більше залежало від індивідуальної відповідально-
сті футболістів, а не від тиску системи підготовки та трене-
рів. І з’ясувалося, що гравці, яким Лобановський довіряв, 
не здатні самостійно мотивувати себе і триматися у формі.

Усе це поїздку до Італії обернуло на одну з найсумні-
ших сторінок кар’єри Лобановського. Гравці виявилися ані 
морально, ані фізично не готовими грати на рівні супер-
ників. Найдраматичнішим виявився матч проти чинного 
чемпіона світу – збірної Аргентини. За нульового рахунку 
суддя заплющив очі на те, що легендарний Дієго Марадо-
на вибив м’яч рукою з воріт своєї команди. Найцікавіше, 
що арбітр на грі був той самий, який чотири роки тому 
в Мексиці зарахував сумнівний гол збірної Бельгії. Ши-
рилися пересуди про змову проти команди Лобановського. 
Але його самого це мало цікавило. Він бачив, що на турнір 
команда приїхала непідготовленою.

Після чемпіонату тренер, як і планував, пішов зі збір-
ної. Для «Динамо» цей рік став урожайним – команда ви-
грала і чемпіонат, і кубок країни. Можливо, Лобановський 
і продовжив би вести киян до нових перемог, якби не одна 
обставина. Під час товариського матчу в Шотландії до ньо-
го підійшли представники збірної Об’єднаних Арабських 
Еміратів (ОАЕ) і запропонували очолити їхню команду.



101

Він погодився, адже хотів змінити обстановку й умо-
ви роботи, щоб відчути нове натхнення. Так закінчили-
ся двадцять із гаком років безперервної роботи тренером 
на батьківщині. Життя навколо змінювалося. Залишався 
рік до розпаду Радянського Союзу і проголошення неза-
лежності України. Лобановський знав: треба кардинально 
щось змінювати, тож і поїхав на Близький Схід.

Запитання
1.  Чому навесні 1988 року Лобановський опинився 

в реанімації?

2.  За допомогою якого методу його команді вдалося 
перемогти збірну Італії на чемпіонаті Європи?

3.  На які запитання анкети відповідали гравці перед 
матчем з італійцями?

4.  Що стало вирішальним фактором у перемозі 
Нідерландів у фіналі Євро-1988?

5.  Яку нагороду попросив дати футболістам збірної 
Лобановський після чемпіонату Європи в Німеччині?

6.  Чому гра команди Лобановського на чемпіонаті 
світу 1990 року була слабкою?
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РОЗДІЛ 8 
У ГОСТЯХ ДОБРЕ, А ВДОМА 
КРАЩЕ
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Успіх – це мить. Сьогодні 
ти святкуєш, однак узавтра вже 
треба починати нове життя.

Валерій Лобановський

У Лобановського була пропозиція не тільки від 
ОАЕ. Його звали й до європейських клубів, але 
він не уявляв, як без знання, наприклад, італій-
ської мови, зможе регулярно спілкуватися з грав-

цями й доносити до них свої ідеї. Допомогу перекладача він 
вважав недостатньою в такій роботі. Інша річ – тренувати 
збірну. Тут у прямий контакт із футболістами потрібно 
було вступати тільки перед матчами. Більшу частину часу 
займала стратегічна робота, і для неї цілком вистачало доб-
рого перекладача, який був в Еміратах.

Деякий час після переїзду Лобановський був враже-
ний високим рівнем футбольної інфраструктури в ОАЕ. 
Бездоганні газони на полях, всі умови для максимально 
комфортної роботи. На батьківщині він звик до іншого, 
до складнішої обстановки. Здавалося, що він потрапив 
у рай на Землі для футбольних тренерів. Однак невдовзі 
ідилія змінилася абсурдом. Для того щоб переконатися, 
що ідеальних місць для роботи не буває, знадобилося всьо-
го кілька місяців.
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Шейхи й золота 
молодь

В ОАЕ Лобановського і його сім’ю забезпечили чу-
довими умовами проживання – п’ятикімнатною 
квартирою в тихому районі. Щоправда, одра-
зу ж після його переїзду в Перській затоці почала-

ся війна. І не зрозуміло було, чим це обернеться для всього 
регіону. Тому Валерій Васильович вирішив відправити 
дружину й дочку назад, до України, а сам залишився. 
Арабські боси були йому за це вдячні.

На новому місці Лобановський насамперед перевірив 
стан гравців своєї команди. Тих, хто не відповідав його ви-
могам, він вирішив виключити зі збірної. І тут почалися 
проблеми. Виявилося, що в шейха, який тримав команду, 
серед футболістів були свої улюбленці. Шейх спробував 
сперечатися з тренером, але той був непохитний. Стосун-
ки стали напруженими.

Лобановський знав, що робить. Йому поставили 
завдання – вивести команду на новий рівень. І він її ви-
рішував, виходячи з досвіду і знань футболу. До весни 
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1992 року збірна ОАЕ вдало пройшла відбір на Кубок Азії. 
Українському тренеру запропонували новий контракт, 
ще на два роки: підвищення зарплати, престижніше жит-
ло. Здавалося, усе повертається на краще. Новим досяг-
ненням стало четверте місце, яке команда Лобановського 
виборола на Кубку Азії. Так високо збірна ОАЕ ще ніколи 
не піднімалася.

Однак уже в грудні того року конфлікт із шейхом 
вийшов на новий рівень. Тренер твердо заявив, що при-
бирає з команди двох постійних порушників дисципліни. 
Це були класичні місцеві «золоті» хлопчики з багатих сі-
мей. Маючи в житті все, чого їм хочеться, вони ставилися 
до футболу як до розваги, тренувалися без завзяття. Якщо 
їм щось не подобалося на тренуванні, могли спокійно все 
кинути й поїхати додому. Авжеж, із такими людьми Лоба-
новський не міг сформувати сильної команди, і його усу-
нули від керівництва збірної.

Але все було не так просто. Ані тренер, ані шейх не хо-
тіли розривати контракт. Річ у тому, що ініціатор розри-
ву за умовами договору мав виплатити серйозну грошову 
компенсацію. Лобановський вичікував. Менеджери феде-
рації запропонували йому тренувати юнацьку збірну. Він 
відмовився. Тоді йому запропонували консультувати всі 
збірні ОАЕ, і він погодився, але з цієї миті став почувався 
заручником. 

Розв’язка настала восени 1993-го, коли Лобановський 
був у відпустці в Києві. Просто сюди, до столиці України, 
приїхала делегація з Кувейту на чолі із шейхом – головою 
організації, яка відповідала за спортивні питання у своїй 
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країні. І шейх зробив тренерові пропозицію, від якої той 
не зміг відмовитися. По- перше, шейх обіцяв виплатити 
ОАЕ компенсацію за розрив контракту. По- друге, пропо-
нував договір на три роки, за яким Лобановський не просто 
тренував збірну Кувейту, а й відповідав за підйом футболу 
в усій країні. Такі умови відповідали рівню амбіцій тре-
нера. Він погодився і переїхав до іншої країни Близького 
Сходу.

Спершу все було гаразд і йому не заважали працювати. 
Але із часом почали виникати такі самі проблеми, як і в 
Еміратах. Спочатку місцеві спортивні чиновники критику-
вали Лобановського за те, що він змушує своїх гравців пре-
сингувати. Потім – за те, що вимагає системно й регулярно 
тренуватися. Згодом за його спиною на свій розсуд включа-
ли до команди гравців, які виявлялися слабкими. Пам’я-
таючи досвід ОАЕ, тренер не йшов на конфлікт. Він просто 
давав цим футболістам таке навантаження, що вони самі 
тікали з команди. Зрештою Лобановському вдалося зібрати 
збірну Кувейту такою, як він її бачив. І в 1994 році вона 
домоглася нечуваного для себе успіху – посіла третє місце 
на Азіатських іграх.

Однак зламати місцеву систему він не міг. Тут 
теж переважно були гравці із забезпечених сімей, які 
не прагнули до прогресу, систематично порушували ре-
жим. До того ж невдовзі з’ясувалося, що клімат у Кувей-
ті переноситься значно важче, ніж в Еміратах. Навіть 
місцеві жителі намагалися виїхати до Європи в найспе-
котніший сезон. Це дуже обтяжувало Лобановського, 
який страждав на серцево- судинну хворобу. Більшу 
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частину часу доводилося сидіти вдома, щоб не виходи-
ти під палюче сонце. Саме тоді в київському «Динамо» 
відбулися великі зміни, змінилося керівництво. Валерію 
Васильовичу почали телефонувати з Києва. Йому пропо-
нували повернутися.
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Нове покоління 
зірок

Восени 1995 року «Динамо» було втягнуто у скан-
дал. Арбітр, який приїхав до Києва судити матч 
Ліги чемпіонів, звинуватив керівників україн-
ського клубу в підкупі, мовляв, йому пропонува-

ли хабара, щоб він «правильно» судив матч. Європа від-
реагувала швидко – клуб зняли зі змагань і на два роки 
заборонили виступати в міжнародних турнірах. Ця новина 
шокувала Лобановського. Кувейт йому не приносив радо-
щів, але повертатися до Києва за таких обставин не мало 
сенсу. Гра в євротурнірах безпосередньо впливала на май-
бутнє команди.

На щастя, через півроку з’ясувалося, що звинувачення 
не мали підстав і «Динамо» дозволили виступати. Новий 
євросезон кияни почали з гучного провалу, програвши все, 
що тільки можна було. У Києві зрозуміли, що команду 
треба рятувати. І першим, кого бачили в ролі рятівника, 
був Лобановський. Восени 1996-го відбулася історична зу-
стріч, на якій власники клубу, брати Ігор і Григорій Суркі-
си, отримали від тренера згоду повернутися. Він і сам про 
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це мріяв. Лобановський мав план відродження українсько-
го футболу загалом. За найменшої можливості він прилі-
тав з Кувейту до Києва. Зазвичай про це не знав ніхто, крім 
його близьких. 1 січня 1997 року Валерій Васильович став 
до роботи в «Динамо». Це було його третє в житті повернен-
ня до рідного клубу. І останнє.

До того часу у складі не залишилося жодного фут-
боліста, з яким він працював до від’їзду, сім років тому. 
Лобановський ретельно стежив за командою, навіть 
у Кувейті переглядав записи її ігор. Він склав загаль-
ну характеристику кожного гравця, уточнював деталі 
у приватних розмовах із футболістами. Динамівська 
молодь спершу побоювалася знаного тренера. Базіки 
розповіли хлопцям про «диктаторські» манери й «жор-
стокість» Лобановського. Під час розмов в очах гравців 
метр бачив зачаєний страх, тож постановив собі позба-
вити їх цієї тривоги і змусити повірити, що він прийшов 
не перетворити їхнє життя на каторгу, а зробити з них 
нових чемпіонів. Повірити в себе.

І вони повірили. Деякі гравці казали, що присут-
ність Лобановського, часом один його погляд, кину-
тий під час матчу з тренерської лавки, окриляв їх. 
З молодими гравцями, частина з яких народилися 
вже після 1975 року, відбувалося те саме, що і з по-
колінням динамівців, які громили європейські клу-
би двадцять років тому. Не минуло й року після по-
вернення Лобановського, як були здобуті грандіозні 
перемоги над іспанською «Барселоною» – 3:0 в Києві 
та 4:0 в Іспанії. Друга гра вразила всю Європу. Молоді 
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кияни каменя на камені не залишили від легендар-
ної «Барси». На Андрія Шевченка, який забив у тій 
грі три голи, тоді вперше подивилися як на висхідну 
зірку світового рівня. У першому ж своєму євросезо-
ні Лобановський вивів «Динамо» у чвертьфінал Ліги 
чемпіонів.

Усього за рік кияни стали по- справжньому небез-
печними для всіх клубів Європи. У наступному розі-
граші вони обіграли лондонський «Арсенал» і вибили 
з турніру сам мадридський «Реал»! Дійшовши до пів-
фіналу, «Динамо» влаштувало справжню битву з мюн-
хенською «Баварією». Дивом, з великими труднощами, 
німецькій команді вдалося виїхати з Києва з нічиєю. 
У себе на полі баварці забили один гол і змогли утри-
мати цю мізерну перевагу. Українці не потрапили 
до фіналу, але таки здобули авторитет на континенті. 
А форвардів Андрія Шевченка і Сергія Реброва нази-
вали грізним тандемом світового футболу. За якихось 
два роки перспективних хлопців Лобановський зробив 
зірками.

В українських турнірах «Динамо» перетворилося 
на супергеройську непереможну команду. Три роки по-
спіль за Києвом залишалися золоті медалі чемпіона-
ту й кубок країни. Однак серйозні успіхи призводили 
й до змін. Найкращих гравців команди помітили за-
хідні клуби й почали пропонувати за них великі гроші. 
Спочатку Шевченко пішов до італійського «Мілана», 
потім Олег Лужний в англійський «Арсенал», а потім 
і Ребров – до лондонського «Тоттенхема». Після такого 
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активного розпродажу потрібно було оновлювати склад, 
підтягувати рівень інших футболістів. І Лобановський 
був готовий це робити. Він розумів, що це природний 
процес: підростають і йдуть одні – час виховувати ін-
ших.

Успіхи київських футболістів наштовхнули керів-
ництво на думку запросити Лобановського до збірної 
України. Він не став відмовлятися. Утретє в житті Вале-
рій Васильович зважився на роботу з перевантаженнями 
на два фронти. З квітня 2000-го до листопада 2001-го він 
очолював національну команду. За цей час вона програ-
ла всього два матчі, але не змогла впоратися з головним 
завданням – вийти на чемпіонат світу. Лобановський ви-
рішив залишити місце для іншого тренера, однак при-
чиною цього був не лишень слабкий результат. Дедалі 
погіршувався стан здоров’я.
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Запитання
1.  Чому Лобановський не хотів тренувати 

за кордоном клуб і погодився працювати 
зі збірною?

2.  Які розбіжності у тренера виникли із шейхом 
в Еміратах?

3.  Чому в арабських країнах, де працював 
Лобановський, йому було важко домогтися 
дисципліни від футболістів?

4.  Через що молоді футболісти «Динамо» боялися 
Лобановського?

5.  Які два гравці були основними зірками 
в «Динамо» кінця 1990-х років і до яких західних 
клубів вони перейшли?
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РОЗДІЛ 9 
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Я – тренер.  
У цій роботі – сенс мого життя.

Валерій Лобановський

Приблизно до кінця 1980-х років Лобановський 
бігав на тренуваннях разом із гравцями. Це до-
помагало йому триматися в тонусі й морально 
підтримувало команду. Але якось йому довелося 

різко зменшити навантаження. Лікарі діагностували у Ва-
лерія Васильовича аритмію серця. Тренування, роздуми 
над стратегіями, спілкування з начальством, складні вза-
ємини з гравцями, критика журналістів – усе це ставало 
приводом для переживань. І хоча знаменитий тренер пе-
реважно мав вигляд незворушної скелі, всередині нього 
часто вирували бурі.

7 травня 2002 року Лобановський вийшов з під’їзду 
свого київського будинку на вулиці Суворова. На нього 
вже чекала машина. Він летів на матч київського «Дина-
мо» в Запоріжжі. Гострої потреби в цьому не було – з усіма 
завданнями могли впоратися його помічники. Але тренер 
усвідомлював важливість своєї присутності для гравців. 
Фігура Тата, як гравці часом його називали, надавала 
їм упевненості. Лобановський вважав, що за кілька турів 
до завершення чемпіонату Ук раїни не має права залиша-
тися вдома. «Динамо» йшло на першому місці й боролося 
за золоті медалі із «Шахтарем».
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Останній матч

Кияни тоді виграли 3:1. Але фінал виявився нерво-
вим – суперник дуже тиснув. До того ж на місто 
насувався циклон, через що різко змінився тиск. 
Навіть здорові люди на стадіоні скаржилися на не-

приємні відчуття й головний біль. Усе вкупі виявилося за-
надто серйозним випробуванням для організму тренера. На-
прикінці матчу він раптом захилив голову і знепритомнів.

Лікар «Динамо» надав Лобановському першу допомогу 
і привів його до тями. Але було зрозуміло, що треба їхати 
до лікарні та вживати серйозніших заходів. Валерій Васи-
льович власними силами заліз у машину швидкої допомо-
ги, підтягнувшись руками. У клініці його госпіталізували 
і сказали, що в такому стані про авіапереліт і мови бути 
не може. Валерій Лобановський рвався додому, в Київ, 
до своєї сім’ї. Його вмовили спершу підлікуватися.

Наступні шість днів Лобановський майже весь час 
був непритомний. Але навіть коли він приходив до тями, 
то говорив переважно про гравців команди. 12 травня 
динамівці вийшли на наступний матч чемпіонату у фут-
болках із фото свого тренера. На трибунах уболівальники 
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розгорнули величезний плакат із написом «Васильовичу, 
ти нам потрібен!». Ніхто не думав про найгірше. Усі че-
кали, що метр здолає недугу й повернеться на своє місце 
на лавці.

Однак увечері 13 травня 2002 року серце великого тре-
нера зупинилося. Назавжди.

А 15 травня в шотландському Глазго, перед початком 
фіналу Ліги чемпіонів між іспанським «Реалом» і німець-
ким «Байєром», було оголошено хвилину мовчання. На таб-
ло стадіону світилося велике фото Лобановського. Весь 
футбольний світ прощався з майстром.

Наступного дня віддати останню шану легенді на київ-
ський стадіон «Динамо» прийшли десятки тисяч осіб. Вони 
несли й несли квіти, які потім українські солдати заванта-
жили на кілька машин і відвезли на Байкове кладовище. 
З того дня гарний і затишний стадіон у Маріїнському пар-
ку носить ім’я Лобановського.

Похоронна процесія їхала вулицями Києва, тисячі 
й тисячі людей проводжали її поглядами. Хтось стояв 
на узбіччі дороги, хтось визирав з вікна.

Серед тих, хто прощався з метром, був і Андрій Шев-
ченко. Він разом з «Міланом» був на турнірі в Америці, та, 
довідавшись, що сталося, облишив усе і прилетів до Укра-
їни, щоб попрощатися зі своїм учителем. 
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Лобановський 
назавжди

Шева двічі після цього привозив до Києва свої 
нагороди – спочатку кубок Ліги чемпіонів 
2003-го, а потім «Золотий м’яч» як найкращий 
футболіст Європи 2004 року. І обидва рази він 

ішов з ними до пам’ятника Лобановському, що біля стаді-
ону «Динамо». На ньому зображення Валерія Васильови-
ча, що сидить на тренерській лаві. Руки стиснуті, корпус 
виструнчений, трохи схилений уперед. У цій позі все – 
і нервова напруга, і цілеспрямованість. А ще прихований 
порух – футбольний світ пам’ятає знамениті розхитування 
Полковника під час матчів. Полковник – шанобливе пріз-
висько, яке йому дали колеги.

У Києві є чимало пам’ятних місць і знаків, присвяче-
них видатному тренерові. У школі, де він навчався (нині 
№ 319), є музей Лобановського. Проспект у тому районі, 
де Валерій Васильович народився й виріс, названий його 
ім’ям. На Байковому кладовищі своя скульптура – там він 
стоїть і нібито щось розповідає, дає настанови на гру. На тлі 
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зменшеної копії знаменитих колон біля входу на стадіон 
«Динамо».

Його ім’я вписане в усі списки найкращих тренерів в іс-
торії футболу. З якої б версії не був складений список, ім’я 
Лобановського – завжди в першій десятці. У 1975 і 1986 ро-
ках, коли він вигравав із динамівцями Кубок кубків, за-
кордонні журналісти називали його найкращим тренером 
року в Європі. А за три тижні до смерті Європейська фут-
больна асо ціація нагородила Валерія Лобановського рубі-
новим орденом «За заслуги перед футболом». Рік по тому 
подібну нагороду йому вручила Світова асоціація.

Валерій Лобановський – незаперечний авторитет для 
українців, і не лишень для любителів футболу. 2008 року 
він посів шосте місце у всеукраїнському телеопитуванні 
«Великі українці». Його внесок в історію оцінили на одно-
му рівні з Іваном Франком, Григорієм Сковородою, В’ячес-
лавом Чорноволом. Лобановському посмертно присуджено 
звання Героя України.

Як тренер він 13 разів приводив «Динамо» до звання 
чемпіонів країни і 9 разів вигравав з рідною командою ку-
бок країни. Спочатку – у Радянському Союзі, а опісля – 
в незалежній Україні. Ще по разу Лобановський домагався 
цього як гравець, як білявий Лобан, якого обожнювали 
глядачі, заради якого приходили на стадіон. Він назавж-
ди й нерозривно пов’язаний із «Динамо», адже навіть день 
його смерті – 13 травня – співпадає з днем заснування клу-
бу. Є в цьому щось пронизливо символічне.
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У пам’яті тих, хто любить і розуміє футбол, Лобанов-
ський залишається філософом, мислителем. Попри всю 
спрямованість до перемоги, не лишень заради неї він від-
давав стільки сил і здоров’я. Ним керувала мрія про іде-
альну гру й вічне вдосконалення. Тренер хотів, щоб його 
команди показували світу гармонію розуму і пристрасті, 
фантазії і точного розрахунку, залізної волі й вишуканості. 
У найкращі дні, коли Лобановському вдавалося пояснити 
цю формулу своїм гравцям, а вони були здатні її реалізу-
вати, на полі народжувалися шедеври.

Валерій Лобановський цінував індивідуальність, але 
вважав, що вона повинна підкорятися інтересам команди. 
Він припускався помилок, а потім ретельно аналізував їх, 
щоб ніколи не повторювати. Вирішував завдання тут і за-
раз, але при цьому завжди думав про майбутнє футболу. 
Його називали «футбольним ученим» і визнавали, що сис-
тема підготовки гравців від Лобановського – прогресив-
не слово в історії гри. Тренер жорстко дотримував своїх 
принципів і вважав, що поступитися ними – найбільша 
зрада в професії. Він був учителем і водночас невгамовним 
учнем, який завжди прагнув нових знань, часом не шко-
дуючи себе.

«Я порівняв би Лобановського з тими, хто будує бу-
динки, хмарочоси. А він побудував свій футбол», – сказав 
видатний французький футболіст Мішель Платіні. Якщо 
уважно вдуматися в ці слова, то за ними можна розди-
витися маленького хлопчика, який колись гатив м’ячем 
по паркану на київському пустищі. Він виріс і зробив те, 
що ніколи не забудеться, доки живе футбол.



125

Запитання
1.  Чому Лобановський поїхав на гру до Запоріжжя, 

хоча міг цього не робити?

2.  Що відбувалося з погодою під час того матчу 
і як на це реагували люди?

3.  Перед якою грою пам’ять про Лобановського 
вшанували хвилиною мовчання?

4.  Хто й за яких обставин прилетів до Києва 
попрощатися зі своїм учителем?

5.  Що ви можете розповісти про пам’ятник 
Лобановському, встановлений перед стадіоном 
«Динамо»?

6.  Яке місце Валерій Васильович посів 
у телепроекті «Великі українці», і хто ще був 
серед фаворитів?
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