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вступ. Обставини зосередження 
вояків УГА в Чехословаччині (в статусі 
інтернованих) на сьогодні вже загаль-
новідомі – частина із них зі зброєю в 
руках була змушена зашити межі УНР 
через несприятливі умови для продо-
вження воєнних дій проти польської 
армії навесні 1919 р., решта прибула 
(як втікачі або репатріанти) з Італії та 
інших європейських країн у 1920 р. 
Спочатку ці дві категорії галичан утри-
мувались окремо в різних таборах – 
Німецькому Яблонному та ліберцях, 
але у 1921 р. їх було зведено в табо-
рі Йозефов (в окремих секціях) [14].

Умови таборового існування інтер-
нованих вояків УГА були досить не-
простими, особливо у зимовий період, 
оскільки вони мешкали у дерев’яних 
бараках, обігрів яких був досить про-
блематичною справою як через об-
меженість норм дров та вугілля для 
опалення, так і внаслідок їх загальної 
непристосованості до перебування в 
зимовий час. З початком весни табо-
ряни вже могли зітхнути вільніше та 
подбати про урізноманітнення свого 
дозвілля.

Важливу його складову станови-
ли заняття спортом, тим більше що 
у таборах діяла американська благо-
дійна організація YMCA (Young Men’s 
Christian Association)*, яка не шкоду-
вала коштів для гуманітарних потреб 
інтернованих. Це ж стосувалось й роз-
витку ігрових видів спорту та взага-

* Young Men’s Christian Association – Мо-
лодіжна християнська асоціація, благодійна 
американська організація, що надавала гу-
манітарну допомогу в таборах полонених та 
інтернованих вояків у різних країнах Європи, 
у тому числі й в Чехословаччині.
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анотація. У статті проаналізовано специфіку проведення змагань з футболу за участю 
інтернованих вояків Української галицької армії (УГА), які змагались із чеськими спортсме-
нами як на таборових майданчиках, так і на футбольних стадіонах провінційних міст Чехо- 
словаччини протягом 1919–1922 рр. Значною мірою це стало можливим завдяки діяльності 
у таборах інтернованих американської благодійної організації YMCA (Young Men’s Christian 
Association), яка не шкодувала коштів для гуманітарних потреб інтернованих.
Це стосувалось й розвитку ігрових видів спорту та взагалі активного дозвілля таборян, за- 
для чого YMCA облаштувала спортивні зали (пристосовуючи для цього окремі бараки), а та-
кож щедро купувала різне спортивне знаряддя. Завдяки її грошовим внескам для команд 
купували спортивну форму та потрібне для проведення футбольних матчів устаткування 
(м’ячі, сітки на ворота тощо). Крім того, на кошти YМСА таборові команди мали можливість 
проводити зустрічі з чеськими футболістами на виїзді.
До розвитку футболу активно долучалась і спортивна секція Культурно-просвітного круж-
ка (як в Німецькому Яблонному, так і Йозефові), заходами якої у таборах організовувались 
спортивні свята та численні змагання за участю місцевих чеських спортклубів, а зароблені 
під час їх проведення кошти передавались на потреби таборян-спортсменів. Вагу і значен-
ня спортивних вправ, і зокрема футбольних змагань, розуміло й командування інтернованих 
частин УГА, забезпечуючи зі свого боку максимально можливе сприяння командним видам 
спорту в таборі.
Ігрові види спорту, і зокрема, футбол, суттєво прислужились для зміцнення здоров’я 
інтернованих, насамперед гравців таборових команд, та дарувало наснагу і гарний настрій не 
тільки спортсменам, а й чисельному гурту глядачів та вболівальників, додаючи позитивних 
емоцій у їх непростому таборовому існуванні. Разом з тим футбольні матчі успішно викону-
вали комунікаційно-адаптаційну функцію, дозволяючи українцям ближче пізнати мешканців 
найближчих до табору чеських міст і призвичаїтись до ритму та способу їхньго життя. Також 
футбольні змагання створювали міцну основу для чесько-українського міжнаціонального 
порозуміння та суттєво полегшували для частини вояцтва УГА інтеграцію у чеський соціум.
ключові слова: футбол, команда, матч, спортивний клуб, гравці, інтерновані вояки-українці, 
табір.
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лі активного дозвілля таборян, задля 
чого YMCA облаштувала спортивні 
зали (пристосовуючи для цього окре-
мі бараки), а також щедро купувала 
різне спортивне знаряддя.

Попри наявність ряду наукових 
праць про обставини перебування 
інтернованих вояків УГА в таборах 
на теренах Чехословаччини (1919–
1925 рр.) – спортивна складова та-
борового повсякдення залишається 
абсолютно недослідженою. Існують 
лише окремі згадки про спортивне до-
звілля інтернованих вояків-українців 
у таборах Чехословаччини (Німецьке 
Яблонне, ліберець та Йозефов). До-
сить прикметним є те, що в такій фун-
даментальній праці, як «Українська 
еміґрація…» С. Наріжного присутня 
дуже стисла інформація (два абза-
ци тексту) про цей бік життя вояцтва 
в Німецькому Яблонному та Йозефо-
ві [11].

Це саме стосується і статті (рад-
ше споминів) колишнього таборянина 
М. Терлецького, в якій міститься лише 
побіжна згадка про діяльність спор-
тивного клубу «Україна» у таборі Ні-
мецьке Яблонне та поза ним [15]. Про 

окремі аспекти спортивного життя та-
борян пунктирно згадується й у двох 
монографічних дослідженнях [12, 14], 
проте і в них не було наведено хоч 
скільки-небудь значущої інформації 
про футбольну складову дозвілля ін-
тернованих вояків УГА. Важливою і 
пізнавальною для авторів цієї розвід-
ки (щоправда не у фактологічному, а 
в концептуально-теоретичному відно-
шенні) стала стаття Ю.Тимошенка, в 
якій на основі опрацювання значного 
архівного матеріалу було проведено 
комплексний аналіз діяльності укра-
їнських сокільських організацій у Че-
хословаччині [16].

Ця стаття ґрунтується на матеріа-
лах двох таборових часописів – «Укра-
їнський стрілець» і «Український ски-
талець» – , на шпальтах яких фіксу-
вались усі важливі події таборового 
життя, у тому числі спортивні свята 
та футбольні матчі як між командами 
таборян, так і їх товариські зустрічі з 
чеськими футболістами із прилеглих 
міст. Крім того, для унаочнення цієї 
частини спортивного дозвілля інтер-
нованих було використано колекцію 
оригінальних плакатів-оголошень (пе-

реважну їх більшість було виготовле-
но вручну в одному примірнику) про 
футбольні матчі, які зберігаються у 
Слов’янській бібліотеці у Празі (збірка 
«Громадське та культурне життя укра-
їнської еміграції (1915–1947)») [26].

мета дослідження – розширити 
джерельну базу досліджень спортив-
ного дозвілля інтернованих вояків УГА 
шляхом запровадження до наукового 
обігу матеріалів таборової преси, а та-
кож плакатних оголошень, якими ор-
ганізатори футбольних матчів спові-
щали таборян та мешканців чеських 
міст про їх проведення.

методи дослідження: аналіз та 
узагальнення джерельної інформації, 
метод компаративістики.

результати дослідження та їх об-
говорення. У таборі Німецьке Яблон-
не допомога YMCA сприяла жвавому 
розвитку спортивного життя у таборі, 
начала якого сягали червня 1919 р., 
реалізувавшись у створенні спортив-
ного клубу (гуртка) «Україна». Тоді ж 
заходами хорунжого Коника був за-
снований старшинський «гурток гра-
чів копаного м’яча» «Україна Іа», по-
кликаний «баракову важку монотон-
ність заступити здоровою та приєм-
ною розривкою на вільному воздусі 
в районі табора» [17]. Члени гуртка 
досить часто зустрічалися з чеськи-
ми та німецькими футбольними ко-
мандами, проте восени цього року у 
зв’язку з настанням дощової погоди 
та подальшої зимової холоднечі його 
діяльність занепала.

31 березня 1920 р. у таборі було 
організовано новий старшинсько-
стрілецький спортивний клуб (гур-
ток) «Україна», загальні збори членів 
якого затвердили статут товариства 
й обирали його керівництво у скла-
ді поручика Палійчука (голови), по-
ручика Рудзінського (заступника), че-
таря Кусака, поручика Погорецько-
го (скарбника), підхорунжого Пара-
щака і хорунжого Головінського (се-
кретаря). З його членів (загалом – 80 
осіб) було створено дві футбольні ко-
манди – «Україна Іа» (капітани – четар 
Бачинський, пізніше – хорунжий Голо-
вінський) і «Україна Іb» (на чолі з під-
хорунжим Бандрівським, пізніше – хо-
рунжим Тимчишиним) [17].
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FooTBALL As A LEAding ComponEnT oF sporTs LEisurE 
oF inTErnEd soLdiErs oF THE uKrAiniAn gALiCiAn Army 
in CzECHosLoVAKiA (1919–1922)
summary. The article analyzes the features of organization of football competitions with the 
participation of interned soldiers of the Ukrainian Galician Army (UGA), who competed with 
Czech athletes both on camp sports grounds and in football stadiums of provincial cities in 
Czechoslovakia during 1919–1922. This was largely due to the work of the Young Men’s Christian 
Association (YMCA), which spared no expense for the humanitarian needs of the internees in the 
internment camps.
This work also included the development of playing sports and active leisure of internees in 
general, for which the YMCA equipped sports halls (by adapting some barracks for this purpose), 
as well as generously bought various sports equipment. Due to these financial contributions, the 
sports uniforms for internee teams and equipment needed for football matches (balls, goal nets, 
etc.) had been bought. Furthermore, the camp teams had the opportunity to play away-matches 
with Czech football players at the expense of YMCA.
The sports section of the Cultural and Educational Group (both in the Nemecke Jablonne and 
Jozefow) also took an active part in the development of football, by organizing sports festivals 
and numerous competitions with the participation of local Czech sports clubs, and the funds 
earned during these events were used to the needs of camp athletes. The value and importance 
of sports exercises, and in particular football competitions, were understood by the command of 
the interned units of the UGA, which in turn provided the maximum possible assistance to team 
sports in the camp.
Team sports, and football in particular, were very useful for improving the health of internees, 
especially teams players, and gave inspiration and good mood not only to athletes but also to 
large groups of spectators and fans, adding positive emotions to their difficult daily existence in 
camps. Furthermore, football matches successfully performed communication and adaptation 
functions, allowing Ukrainians to get to know the residents of the Czech cities closest to the 
camp and get used to the rhythm and way of their life. Football competitions also created a solid 
foundation for Czech-Ukrainian interethnic understanding and greatly facilitated integration of part 
of the UGA army into Czech society.
Keywords: football, team, match, sports club, players, interned Ukrainian soldiers, camp.
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З настанням справжнього весня-
ного тепла українські команди почали 
частіше проводити футбольні матчі 
з чеськими командами. Так, 30 трав-
ня відбувся матч таборової збірної 
спортклубу «Україна» з футбольною 
дружиною С.-Lipava з містечка ліпа-
ва, 3 червня 1920 р. футбольна ко-
манда «Україна Іb» протистояла клу-
бу «Niemes Ib» (Мimoň Ib), 27 черв-
ня – «Україна Іа» зійшлась у поєдинку 
з футболістами клубу «Rapid Ia» [26, 
T-UEP-2076, T-UEP-2077, T-UEP-2080] 
(рис. 1). Загалом до кінця сезону 
1920 р. ними було проведено 27 фут-
больних матчів (у 15 з них українці 
святкували перемогу, у 12 зазнали по-
разки) [22].

Як уже зазначалось, місцевий осе-
редок YМСА надавав діяльну допомо-
гу українському таборовому спорт-
клубу, передаючи для потреб його 
членів різне спортивне спорядження 
та облаштувавши в одному з барачних 
приміщень табору «спортовий відділ» 
(спортзал). Також YМСА прийшла з 
допомогою інтернованим під час за-
снування спортивного гуртка в таборі 
ліберці (21 вересня 1920 р.), проте тут 
не дійшло до проведення футбольних 
матчів через настання холодів (хоча 
у цьому таборі також була створена 
«дружина копаного мяча») [11].

Восени цього року в футбольному 
житті таборян Німецького Яблонного 
теж настала кількамісячна перерва, і 
тільки з приходом весняного тепла – 
10 квітня 1921 р. – був проведений 
перший (в цьому сезоні) футбольний 
матч між українськими гравцями і ко-
мандою Варнсдорфа (закінчився на 
користь чеських спортсменів – 0 : 2). 

2 травня 1921 р. з нагоди відзначення 
Великодніх свят у Німецькому Яблон-
ному відбулись два футбольні мат-
чі: між таборовими командами «Іа» і 
«Іb» (обидві від Української бригади) 
та «Іа» і «Іа» (остання – з українсько-
го військового табору Йозефов) [1]. 
Тоді ж для участі в спортивному свя-
ті до Німецького Яблонного прибула 
таборова футбольна команда «Укра-
їна» з ліберця. Її матч з одноймен-
ною командою спортклубу Німецько-
го Яблонного завершився перемогою 
господарів (2 : 3) [13].

Ще за два тижні (15 травня) ко-
манда українського таборового спорт-
клубу «Україна Іа» грала на виїзді 
у Німеччині – на стадіоні міста Гай-
дау (Haidau) проти однойменної міс-
цевої команди. Як повідомляв один з 
глядачів-українців (сотник А. Фавіць-
кий), в першому таймі гра була «по-
вільна і легковажна», чим найкраще 
зуміли скористатись чеські спортсме-
ни, повівши в рахунку 1 : 0. Попри ак-
тивність українських футболістів ко-
манди пішли з таким рахунком на пе-
рерву. У другій половині гри україн-
ська команда зуміла вирівняти раху-
нок та перехопити ініціативу. Напри-
кінці матчу українці значно збільши-
ли темп, турбуючи чеську команду 
безперервними атаками, проте брак 
зіграності та хиби в їх комбінаційній 
грі не дозволили українській команді 
здобути перемогу [23].

Наступного дня вона переїхала до 
м. Цвікау (Zwickau), де зустрілась на 
міському стадіоні ще з однією німець-
кою командою – «Цвікау Іа». Остан-
ня була вже знайома українським 
футболістам з минулого року, при-
чому, як зазначав згадуваний глядач-
вболівальник, «зі своєї грубої і бру-
тальної гри». З огляду на це, україн-
ська команда розпочала матч у швид-
кому темпі, шукаючи щастя в атаці. 
Щоправда така активність дозволяла 
німецьким футболістам здійснювати 
гострі контратаки, одна з яких закін-
чилась призначенням пенальті у воро-
та команди «Україна Іа». Проте німець-
ка команда не змогла цим скориста-
тись і змушена була відійти до своїх 
воріт. Під час однієї з атак українських 
футболістів розіграш кутового завер-
шився взяттям воріт суперників. З ра-

хунком 1 : 0 на користь українських 
спортсменів команди розійшлись на 
перерву.

У другому таймі німецькі футбо-
лісти доклали всіх зусиль аби зрівня-
ти рахунок. Часом вони вдавались до 
«цілком брутальної гри», одним з на-
слідків якої стало травмування голкі-
пера української команди, після чого 
його заступив один з польових грав-
ців. Попри це всі зусилля гравців «Цві-
кау» «розбились о сильну оборону 
«України», котра разом зі своїм во-
ротарем дала доказ своєї умілости», 
вистоявши перед атаками німець-
ких футболістів до кінця матчу. Також 
оглядач відзначив зрілу комбінаційну 
гру українців, яка продемонструвала 
вміння органічно переходити від за-
хисту до атаки й навпаки [23].

Протягом травня 1921 р. українці 
подорожували чесько-німецькою при-
кордонною областю, де зустрічались 
з німецькими командами з чеських 
міст Німес (Niemes, нині – Мімонь / 
Мimoň), Ґротаy (Grottau нині – Градек-
над Нісою / Hrádek nad Nisou), Чесь-
ка липа (Česká Lípa), а також з міс-
течка Розенталь** (Rosenthal) [17]. В 
рамках святкування «Зелених свят» у 
Німецькому Яблонному було прове-
дено «велике свято-фестин», під час 
якого команда «Україна Іа» «змага-
лась в грі з мячем проти сильнійших 
німців з Чеської липи» [17]. 19 черв-
ня 1921 р. «Україна Іа» провела чер-
говий футбольний матч з німецькою 
командою «Koblenz Erzatz» (Кобленц 
Ерзац). За оцінкою одного із вболі-
вальників, ця «гра мала гарне і лег-
ке темпо, йшла жваво і комбіновано». 
З огляду на те що німецькі футболіс-
ти діяли «пасивно без комбінації й зі-
грання», перемогу в цій грі святкували 
українці (5 : 1) [10].

Готуючись до відзначення річни-
ці заснування філії YМСА в Німець-
кому Яблонному, футбольна «дружи-
на» «Україна Іа» продовжила свої тре-
нувальні зустрічі з чеськими клубами 
на виїзді, провівши 17 липня «мяче-
ві змагання» з футболістами коман-

** Ймовірно, йдеться про Rosenthal (чес:
Růžodol/Ружодол) – містечко у передмісті 
ліберця, нині його район. На початку ХХ ст. 
його населення було переважно німецьким.

Рисунок 1 – Двомовна (чесько-німецька) 
типографська афіша про футбольний 
матч між командами «Україна Іа» і «Рапід 
Іа», 27 червня 1920 р.
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ди «Рапід Іа» з ліберця (рахунок зу-
стрічі 6 : 1 на користь українців). Ще 
один матч – з командою «Нідергрунт 
Іа» з однойменного міста Niedergrund 
(пізніше чеське місто Долні Жлеб / 
Dolní Žleb, нині – частина міста Дєчин 
/ Děčín) – був перерваний (при рахун-
ку 2 : 2) за 15 хв до закінчення через 
відмову української команди від його 
продовження через «партійність» суд-
ді (очевидно йшлось про упереджене 
суддівство останнього – авт.) [13].

У цей час спортивна активність та-
борян з Німецького Яблонного дося-
гла апогею, привівши до збільшення 
загальної кількості членів спортклу-
бу «Україна» до 284 осіб (станом на 
1 липня 1921 р.) [13]. Такому значно-
му припливу клуб завдячував насам-
перед матеріальній допомозі YМСА та 
гарним погодним умовам, які спону-
кали до занять спортом.

Сприятливі умови для розвитку 
спортивного життя (і зокрема фут-
болу) склались й у таборі інтерно-
ваних вояків УГА в Йозефові, який 
було створено 1 квітня 1921 р. Про-
тягом перших трьох тижнів перебу-
вання вояків-українців на новому міс-
ці було сформовано три (перша, дру-
га, третя) «мячеві дружини» (коман-
ди), причому для двох з них було при-
дбано й спортивну форму. 24 квітня 
1921 р. було проведено «копані зма-
гання м’ячеві» поміж першою таборо-
вою дружиною та місцевою футболь-
ною командою з числа чеських вій-
ськовослужбовців гарнізону м. Йозе-
фов. 3 травня відбувся черговий матч, 
в якому першій дружині протистояла 
футбольна команда «Україна Іа» з Ні-
мецького Яблонного» [18].

У травні 1921 р. з метою забезпе-
чення більшої керованості спортив-
ним життям у Йозефові було заснова-
но «Український спортовий кружок» 
(УСК) (спортивна секція Культурно-
Просвітнього Кружка), який прова-
див свою діяльність на основі ста-
туту, прийнятого загальними збора-
ми спортивної секції. Відповідно до 
§ 2 статуту, мета діяльності Кружка 
була визначена так: «плекання і роз-
повсюдження всякого роду спорту 
серед української суспільності»; а як 
перспективні завдання – влаштуван-
ня спортивних змагань з усіх видів 

спорту, «ведення курсів, обіймаючих 
всі галузі спорту, уладжування відчи-
тів з метою піднести заінтересовання, 
зрозуміння та любов до спорту», під-
готовка з числа членів гуртка майбут-
ніх інструкторів-організаторів у селах 
Галичини, «заснування і удержування 
спортової бібліотеки і часопису, до-
ступних для всіх членів УСК» [24].

Створення Кружка справило пози-
тивний вплив на розвиток спортивно-
го життя в таборі, й зокрема футбо-
лу, який, з огляду на свою демокра-
тичність, не вимагав якихось значних 
видатків (таборяни власноруч дба-
ли про належний стан футбольного 
поля, отримуючи від YМСА спортивну 
форму та достатню кількість м’ячів). 
Майже відразу в складі УКС почав дія-
ти «футбольний відділ», до якого на-
лежали дві футбольні команди (після 
ліквідації табору у Німецькому Яблон-
ному та переїзду інтернованих до Йо-
зефова їх кількість збільшилась до 
чотирьох «дружин») [11].

Прихід весни сприяв активізації 
футбольних змагань у таборі Йозе-
фов: 25 травня 1921 р. було прове-
дено матч між другими складами ко-
манд («дружин») УСК і місцевого вій-
ськового гарнізону; 28 травня відбу-
лась зустріч між першими складами 
команд УСК і міста Яромєжа [18]. 19 
червня 1921 р. «Перша дружина копа-
ного мяча» УСК провела матч на виїз-
ді (в Упіці). Проведення українськими 
«мячебоями» (футболістами) виїзно-
го матчу таборовий часопис класифі-
кував як немале досягнення, тим біль-
ше, що останні повернулись наступ-
ного дня «як побідники» [19].

25 червня 1921 р. «УСК Іа» зма-
галась з командою спортивного клу-
бу «Яромнєрж Іа» («Jaroměř Iа»), 17 
липня таборова збірна «Україна Йозе-
фов» зустрілась у Сихрові з командою 
місцевого клубу «Sparta Sychrov», 30 
липня ця сама збірна грала проти ко-
манди з містечка Червений Косте-
лець (Červený Kostelec); рахунок в 
усіх матчах залишився невідомий [26] 
(рис. 2).

7 серпня 1921 р. відбувся матч між 
«Першою дружиною копаного мяча» 
і чеською командою Сіхров-Упіце «з 
вислідом 0 : 6 в нашу користь» (з кон-
тексту можна зробити висновок, що 

переможцями у цьому поєдинку ви-
йшли українці – авт.) [4]. За тиждень 
відбулась зустріч у Сміржіцах [26] між 
місцевою командою й українською 
футбольною дружиною (0 : 1 на ко-
ристь українців) (рис. 3), 21 серп-
ня – зустріч збірної УСК з футболь-
ним спортклубом з міста Йозефов 
[26] (рис. 4), а вже 23 серпня з ним 
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Рисунок 2 – Виготовлений вручну плакат, 
який повідомляв про футбольний матч 
між командою «Іа» і командою чеського 
спортивного клубу «Яроміж Іа», 25 черв-
ня 1921 р.

Рисунок 3 – Типографська афіша про фут-
больний матч між українською командою 
(«Ukrajinskij Team») і командою чеського 
спортклубу «Smiřice Ia», 14 серпня 1921 р.
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змагалась «Перша дружина копаного 
мяча». І знову перемогу в цій зустрі-
чі (1 : 3) святкували українські фут-
болісти [4]. 28 серпня 1921 р. з чесь-
кою футбольною командою з Яромє-
жа зустрілися «Друга дружина» [26], і 
цього разу чехи зуміли схилити шаль-
ки терезів на свою користь (2 : 0) [4].

У вересні 1921 р. футбольні зма-
гання відбувались так само інтенсив-
но, як і в серпні, тим більше, що цьому 
сприяла погода. 4 вересня було про-
ведено «мячеві змагання» між «Дру-
гою дружиною» і футболістами з 
Яромнєржа з кінцевим рахунком 2 : 5 
на користь чехів. 8 вересня українські 
футболісти («УСК Іа») згамались з ко-
мандою місцевого чехословацького 
військового гарнізону [26] і знову за-
знали поразки (0 : 2). «Друга дружи-
на» провела зустріч з командою з міс-
та Сміржіц, і зуміла отримати перемо-
гу (1 : 0) [5].

17 вересня відбулась зустріч збір-
них – «комбінованої мячевої дружи-
ни», утвореної з числа футболістів-
таборян, і чеської збірної, яка закінчи-
лась перемогою останньої (2 : 6). 21 
вересня змагались футболісти двох 
українських таборів. «Перша дружи-
на» Йозефова зуміла перемогти ко-
манду УСК Німецького Яблонного з 

рахунком 1 : 0. На свято покровителя 
чеських земель св. Вацлава, 28 верес-
ня, було проведено «мячеві змагання» 
«Першої дружини» з чеською коман-
дою з міста Їлємніц, які закінчились 
з рахунком 3 : 6 на користь останньої 
[5]. Третю річницю проголошення Че-
хословацької Республіки, яку відзна-
чали 28 жовтня 1921 р., українська 
«УСК Іа» вшанувала товариським мат-
чем з командою спортклубу «Йозе-
фов Іа».

Підводячи підсумки футбольно-
го сезону 1921 р., таборовий часопис 
відзначив, що успішні виступи україн-
ських таборових команд стали мож-
ливі завдяки матеріальній допомозі 
з боку Культурно-просвітнього круж-
ка табору Йозефов, відданості фут-
болу старшинства УГА (всі без винят-
ку гравці таборових команд були стар-
шинами), особистому прикладу, який 
продемонстрували капітани команд – 
поручик Модест Купчанко («Перша 
дружина») і поручик Кирстюк («Дру-
га дружина»). Загалом ними було зі-
грано 23 матчі, у тому числі дев’ять – 
на виїзді. Також у звіті зазначалось, 
що «грою копаного мяча з’єднав собі 
У.С.К. (Український Спортовий Клуб – 
авт.) скоро симпатію у всіх чеських 
клюбів, чого були доказом часті за-
прошення» таборових футболістів до 
участі у футбольних змаганнях, що 
проводились у різних містах Крало-
водворського краю ЧСР [3].

Цьогорічний сезон було завер-
шено 28 жовтня, коли у таборі відбу-
лась остання зустріч між двома збір-
ними командами таборян з Йозефова 
та Німецького Яблонного (на цей час 
цей табір уже було ліквідовано, а його 
мешканців переведено до Йозефова). 
Склад команд у цей час перестав бути 
сталим, бо багато хто з футболістів 
залишив табір, виїхавши на навчання 
до університетів ЧСР. Фактично ста-
ном на кінець жовтня 1921 р. таборо-
ві футбольні команди перестали існу-
вати як такі, а футбольне життя табо-
ру повністю завмерло.

Але вже наприкінці березня 1922 р. 
керівництво української таборової 
громади в Йозефові доклало зусиль 
для відновлення проведення спортив-
них вправ у таборі, відтак відродив-
ся й футбол [20]. Уже 4 квітня відбув-

ся перший матч нового сезону, розі-
граний між наново скомплектованою 
дружиною УСК і командою спортив-
ного клубу м. Яромєж (закінчився пе-
ремогою чеських футболістів – 0 : 3) 
[21]. 17 квітня українська команда в 
м. Їлемніцах здобула переконливу пе-
ремогу (0 : 6) над чеською студент-
ською командою. 29–30 квітня коман-
да УСК знову грала на виїзді з футбо-
лістами спортклубу в Сіхрові (закін-
чивши матч з рахунком 0 : 1 на свою 
користь); а наступного дня здобула 
ще одну перемогу (2 : 5) над коман-
дою місцевого спортклубу «Слован» в 
Упіці [21].

У травні–червні 1922 р. у зв’язку 
з виїздом значної кількості таборян 
на роботи та підготовкою решти до 
складання матуральних іспитів (ви-
пускні випробування після закінчен-
ня курсу середньої школи, необхід-
на умова для зарахування до вищого 
навчального закладу – авт.) інтенсив-
ність футбольних змагань дещо під-
упала, проте і в цей час інтерновані 
знаходили час для проведення матчів. 
Так, 14 травня збірна українського та-
бору «Ukrajinský Team Josefov» змага-
лася з командою «SK Smiřice Ia» [26]. 
28 травня відбулась зустріч коман-
ди УСК і спортклубу з м. Яромнєрж 
(цього разу таборовий часопис не за-
значив переможця і рахунку зустрічі – 
авт.) [6]. 25 червня перший склад УСК 
провів матч у Сихрові з футболістами 
тамтешнього спортклубу [7].

Досить часто «змагання копано-
го мяча» ставали частиною спортив-
них свят, які влаштовували спортклу-
би найближчих до Йозефова чесь-
ких міст. Українські футболісти були 
на них бажаними гостями, бо вже не-
одноразово проводили в них това-
риські матчі. Тому, коли спортклуб 
м. Яромнєржа «Ярбой» запросив та-
борян до участі у святкуванні 50-літ-
тя з нагоди свого існування – 8 лип-
ня 1922 р., сюди прибула «перша дру-
жина» УСК. Вона провела гру проти 
вже добре відомого українцям місце-
вого спортклубу на міському стадіоні, 
що стало гарним початком спортивно-
го свята (в його програмі були також 
виступи старшинського хору інтер-
нованих і таборового духового орке-
стру). 31 липня в Яромнєржі відбу- 

Рисунок 4 – Виготовлений вручну пла-
кат, який повідомляв про футбольний 
матч (без зазначення назви команд) на 
стадіоні м. Йозефов, 21 серпня 1921 р. 
На звороті рукописна примітка: «Малював 
підхор[унжий] Пастернак Северин».
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лась ще одна зустріч між цими коман-
дами [8].

Спортивні свята проводились і в 
таборі (їх організатором завжди ви-
ступала спортивна секція КПК), і май-
же завжди програма таких заходів пе-
редбачала проведення футбольно-
го матчу. Так, одне з таких свят від-
булось у таборі 23 липня 1922 р., під 
час якого таборяни мали можливість 
спостерігати за «вільними руханкови-
ми вправами стрілецтва з топірцями», 
волейболом, «перегонами в мішках» і 
«в тачках», «руханковими вправами» 
дітей «із хоруговками» та «зі співом» 
та «змаганнями копаного мяча» (між 
першим і другим складами УКС), що 
відбулись на таборовому спортивно-
му майданчику [8].

У серпні футбольні змагання були 
продовжені: 6 серпня було проведе-
но черговий матч між першим і дру-
гим складами УКС, який скінчився 
на користь «першої дружини» (6 : 0). 
11 серпня УСК-І протистояв аматор-
ській команді футболістів, яка була 
сформована з членів таборового стар-
шинського хору. Як повідомляв табо-
ровий часопис, ці «змагання, що часа-
ми переходили в дуже комічні сцени», 
завершились на користь аматорів (хо-
ристів) завдяки надзвичайно успішній 
грі останніх головою біля воріт їхніх 
«візаві» [9].

Ще за кілька днів було прове-
дено реорганізацію спортивної сек-
ції КПК: з її членів (загалом 46 осіб) 
було виокремлено футбольний відділ, 
який поділявся на п’ять «дружин» (ко-
манд) – «Іа», «Іb», «ІІа», «ІІb» і «Стрі-
лецька одинадцятка» [25]. Новоутво-
рені таборові команди були випро-
бувані вже 13 серпня, коли «УСК Іа» 
зустрілась з командою спортклубу 
м. Наход і програла з рахунком 0 : 8, 
а «УСК Іb» взяла гору над спортклу-
бом із Гожіць – 7 : 2. За два дні «УСК 
Іа» взяла реванш, перемігши чеських 
футболістів з м. Наход [9].

20 серпня «УСК Іа» знову програ-
ла (0 : 1) у Добровіцах місцевій фут-
больній команді, а ще за тиждень у 
Йозефові відбулось чергове спортив-
не свято, до організації якого спіль-
но долучились таборяни та спортс-
мени з м. Яромнєржа. В ході святку-
вання було проведено змагання дис-

коболів, бігунів та плигунів у довжину 
та футбольний матч. Свято виявилось 
успішним не лише у спортивному 
відношенні, а й принесло спортив-
ній секції КПК 785 к.ч. (крон чехосло-
вацьких) чистого прибутку. 30 серп-
ня нічийним результатом (1 : 1) закін-
чилась ще одна зустріч між «УСК Іа» 
і футболістами зі спортклубу «Яром-
нєрж Теам» [9].

У вересні 1922 р. таборяни про-
довжували невтомно грати у футбол: 
протягом цього місяця відбулося п’ять 
футбольних матчів з чеськими коман-
дами, які представляли спортивні та 
футбольні клуби міст Гронов, Черве-
ни Костелец, Поліце, Сихров і Єзбіни. 
Сезон 1922 р. було завершено 29 ве-
ресня (у таборовій газеті остання зу-
стріч – з командою спортклубу м. Єз-
біни – була помилково датована 29 
жовтня) [2].

висновки. Проведення футболь-
них матчів великою мірою стало мож-
ливим завдяки істотній моральній та 
матеріальній допомозі, яку було на-
дано українським спортсменам з боку 
американської харитативної організа-
ції YМСА. Завдяки її внескам для ко-
манд купувались спортивна форма 
та потрібне для проведення футболь-
них матчів устаткування (м’ячі, сітки 
на ворота тощо). Крім того, на кошти 
YМСА таборові команди мали можли-
вість проводити зустрічі з чеськими 
футболістами на виїзді.

До розвитку футболу активно 
долучалась і спортивна секція Культур- 
но-просвітного кружка (як в Німецько-
му Яблонному, так і Йозефові), захо-
дами якої у таборах організовувались 
спортивні свята та численні змагання 
за участю місцевих чеських спортклу-
бів, а зароблені під час їх проведен-
ня кошти передавались на потреби 
таборян-спортсменів. Вагу і значення 
спортивних вправ, і зокрема футболь-
них змагань, розуміло й командуван-
ня інтернованих у ЧСР частин УГА, за-
безпечуючи зі свого боку максималь-
но можливе сприяння командних ви-
дів спорту в таборі.

Ігрові види спорту, і зокрема, фут- 
бол суттєво сприяли зміцненню здо- 
ров’я інтернованого українського во-
яцтва, насамперед гравців таборових 
команд, а також дарували наснагу та 

гарний настрій не тільки спортсме-
нам, а й чисельному гурту глядачів та 
вболівальників, додаючи позитивних 
емоцій в їх непростому таборовому іс-
нуванні. Разом з тим футбольні мат-
чі успішно виконували комунікаційно-
адаптаційну функцію, дозволяючи 
українцям ближче пізнати мешканців 
найближчих до табору чеських міст та 
призвичаїтись до ритму і способу їх-
нього життя. Таким чином, футболь-
ні змагання створювали міцну осно-
ву для чесько-українського міжнаціо-
нального порозуміння та суттєво по-
легшували для частини вояцтва УГА 
інтеграцію (як емігрантів) до чехосло-
вацького соціуму.

перспективи подальших дослі-
джень передбачають вивчення спор-
тивного повсякдення інтернованих 
вояків УГА, що сприятиме залученню 
до наукового обігу нових матеріалів і 
насамперед архівних документів. До 
важливих завдань у царині вивчення 
історії спорту в таборах інтернованих 
належить створення цілісної картини 
спортивного життя таборян, а також їх 
комунікації з чеськими спортсменами.

вдячності. Článek «Fotbal jako hlav-
ní součást sportovního volna interno-
vaných vojáků UHA v Československu,
léto 1919–1922» vznikl na základě ins-
titucionální podpory dlouhodobého kon-
cepčního rozvoje výzkumné organizace 
poskytované Ministerstvem kultury (стат-
тя «Футбол як чільна складова спор-
тивного дозвілля інтернованих во-
яків УГА в Чехословаччині, (1919–
1922 рр.)» була підготовлена на осно-
ві інституційної підтримки довгостро-
кового концептуального розвитку 
науково-дослідної організації, наданої 
Міністерством культури Чеської Рес-
публіки.

конфлікт інтересів. Автори заяв-
ляють, що відсутній будь-який кон-
флікт інтересів.
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