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Спортивна культура є складовою загальної культури особистості, суспільства, нації. 

Її творять талановиті особистості, які займають чільне місце в спортивній історії. В історії 

львівського боксу вагоме місце належить легендарному боксеру Антону Васильовичу Білому 

(1911-1984). Антон Білий народився біля Львова у бідній ремісничій сім`ї. Рано 

залишившись без батька, разом із братом Михайлом ще в юному віці вони змушені були 

працювати на різних некваліфікованих роботах, пов’язаних із значними фізичними 

навантаженнями. За спогадами самого Антона, він працював у бригаді з ремонту трамвайних 

колій, то ж йому доводилось за зміну переносити до 1500 гранітних каменів. Значні фізичні 

навантаження швидко сформували м`язи та гарну статуру юнака [1]. 

Коли Антону було 21 рік (у 1932 році), він побачив на стадіоні «Сокола-Батька» у 

Львові виступи боксерів. Юнак виявив бажання прийти на тренування. Тренер спортивного 

клубу «Погонь» Анджей Собеський погодився. З перших уроків боксу юнак почав швидко 

формуватися як непересічний боксер. Він вдало маневрував на рингу, добре відчував 

суперника, завжди перехоплював атаку, контратакував, а відповідно – диктував суперникові 

умови проведення бою. 

Переломним у боксерській біографії Антона став 1933 рік, коли він уперше вийшов 

на бій із суперником, який займався боксом три роки. У першому ж раунді А.Білий 

переконливим нокаутом переміг!  

Антон стає улюбленцем львів’ян, його називають «Тосько Білий». Часто Антон 

виступав за відомі польські клуби, практично всі свої бої він закінчував нокаутом. До 1935 

року він провів понад 100 боїв, здобувши 94 перемоги [1]!  На чемпіонаті Польщі 1936 року 

А. Білий став фіналістом. Повернувшись із чемпіонату Польщі до Львова, Антон переходить 

з СК «Погонь» в один із найстаріших українських  спортивних клубів «Україна», який був 



створений ще 1911 року. Антон Білий разом із Михайлом Рудницьким, Володимиром 

Шолдрою, Юрієм Левковичем, Михайлом Тизем, Михайлом Помірком, Іваном Ощудляком, 

Євгеном Пащиним вибороли першість 1938 року серед  боксерських клубів Львівської 

округи, яка була однією з найсильніших округ Польщі. Цього ж року СТ «Україна» при 

двотисячній аудиторії перемогла український клуб «Світязь». 

У 1938 році газета «Діло» році проводила опитування з метою визначення 

найкращого спортсмена на Західній Україні за останні 20 років. Першим у цьому почесному 

списку був легендарний український велогонщик Михайло Степняк, другим та третім –  

львівські футболісти Олександр Скоцень та Мирослав Турко, четвертою – легкоатлетка 

Оксана Суховерська, п’ятим – Антон Білий. Крім того Антона Білого визнали найкращим 

спортсменом спортивного товариства «Україна» у 1938 році.  

У березні 1939 року Антон Білий з спортсменами клубу «Україна» здобули перемогу 

у першому міжнародному матчі між збірною Польщі та Фінляндії (рахунок матчу 6:1). У 

цьому ж році команда СТ «Україна» за участю А.Білого перемогла Варшавський клуб 

«Гвязда» з рахунком 15:1, а Антон Білий через деякий час виборов ІІ місце на першості 

Польщі.  

У 1943 році Антон Білий разом із шістьма товаришами по клубу в окупованому 

німцями Львові (у теперішньому палаці спорту на площі Петрушевича), перемагає німецьку 

військову збірну з рахунком 6:1, при чому Антон в першому ж раунді нокаутував німця! 

Після поразки німці завалили дах палацу спорту. 

Саме ринг, на якому проводила бій з німцями команда спортивного товариства 

«Україна», є історичною пам’яткою львівського боксу. Цей ринг у 1929 році виготовлений 

для Львова у Варшаві, причому він був кованим, без жодної зварки чи болта. Після матчу з 

німцями директор спортивного палацу закопав ринг на подвір`ї палацу. І лише випадково, 

після війни, при копанні траншеї, ринг відкопали. На цьому ринзі боксували великі майстри 

шкіряної рукавички, на ньому провадилась юніорська першість Європи в Києві в 1974 році. 

Немає міста на Західній Україні, де б не побував львівський ринг. Він і сьогодні служить 

львівському боксу! 

З 1943 по 1945 рік А.Білий бере участь у Другій Світовій війні. Восени 1945 року до 

Львова з Москви прибув майстер спорту з боксу Олександр Федяєв, який запропонував 

Антону Білому поновити тренування в товаристві «Динамо». Як і колись в 1932 році, Антон 

прийшов на тренування у точно визначений час. Слюсар-ремонтник газової апаратури, 

повільний і розсудливий на роботі, він був на рингу невпізнаним. Суперникам доводилося 

відкладати на майбутнє задуми про атаку.  



В спортивне товариство «Динамо» згодом, за рекомендацією А.Білого, влилась стара 

боксерська «гвардія» – Юрій Левкович та Володимир Шолдра. У складі товариства 

«Динамо» у 1948 році Антон Білий стає переможцем у відомчих змаганнях на першості 

СРСР. 

Востаннє Антон Білий вийшов на ринг у 1955 році на першості товариства «Труд» у 

м. Ленінграді. На цих змаганнях Білий виборов ІІ місце. А було йому 44 роки! І був він 

єдиним боксером, якому не присвоїли звання майстра спорту з боксу. Але цей удар 

бюрократичної більшовицької системи Антон Васильович Білий витримав з гідністю!  

У середовищі любителів боксу, серед боксерів і тренерів мав Антон славетне звання 

«майстер боксу»! Антон Васильович Білий провів 300 боїв, з них у 120-х переміг достроково, 

програвши лише близько десяти. З 1946 року працював тренером, виховав цілу когорту 

знаних львівських боксерів-чемпіонів 50-60 років. 

Улюблений учень Антона Білого боксер В’ячеслав Слончинський (нині викладач 

університету «Львівська політехніка», майстер спорту з боксу), який сьогодні утримує у 

своїй квартирі справжній боксерський музей, так згадує про талановитого боксера: «Білий 

мене полюбив як старосту своєї боксерської групи. Річ у тім, що він взагалі не вмів писати й 

читати. Тренером він працював десять років – з 1946 року. Останні чотири роки я був у його 

групі. Саме в 1956-му Білого звільнили. За безграмотність. Ніхто й слухати не хотів, який то 

був сильний тренер. Видатний в минулому боєць сприйняв звістку надто болісно і зовсім 

відійшов від боксу, пішов працювати малярем на завод кінескопів. Там і пропрацював до 

останніх років свого життя, до 1984-го. А нагороди, аби вони не пропали і щоб про нього 

залишилася пам’ять, віддав мені» [2]. 

Історичний ринг, на якому у 1943 році провів бій Антон Білий, у 1990-му році, коли 

Палац спорту перейшов у приватну власність, списали. В’ячеслав Слончинський самостійно 

відреставрував ринг. Тепер ринг знову використовується за призначенням – його встановили 

у відкритій боксерській школі в карпатському містечку Сколе [2]. 
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