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Артист важкоатлетичного помосту: до 100-річчя з дня народження Григорія
Новака уродженця Київщини: біографічна довідка / уклад. Л. О. Соколовська; КЗ
КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2019. – 16 с.
Видання містять інформацію про життя, спортивну та циркову кар’єру Григорія
Новака, уродженця Київщини, українського важкоатлета, артиста цирку,
десятиразового чемпіонa Радянського Союзу з важкої атлетики в різних вагових
категоріях, першого радянського чемпіона світу. Цікавими, читачу, будуть спогади
Григорія та легенди якими оповита його постать.
Видання адресоване бібліотечним працівникам та всім хто цікавиться видатними
особистостями спорту.

Укладач: Л. О. Соколовська
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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Новак Григорій Ірмович
(5.03.1919, м. Чорнобиль Київська область – 10.06.1980, Москва)
– спортсмен-важкоатлет, артист цирку,
заслужений майстер спорту (з 1945),
заслужений артист РРФСР (з 1969).
Перший радянський чемпіон світу(Париж,
1946), срібний призер XV Олімпійських
ігор. За свою спортивну кар'єру встановив
23 рекорду світу і 86 рекордів СРСР.
Чемпіон Європи (1947), чемпіон СРСР
(1940, 1943-46, 1948, 1949, 1951) в різних
вагових категоріях. Встановив 69 світових
рекордів, у т. ч. в триборстві для
середньої
ваги
(1946;
425
кг).
Нагороджений
2
орденами
«Знак
Пошани», медалями. У цирку і на естраді
виступав як силовий акробат. З 1962
виступав разом з синами Аркадієм (р.
1940) – майстром спорту, рекордсменом
СРСР по тяж. атлетики серед юнаків) і Романом (р. 1947). Удосконалюючи свої
номери, перетворив їх в атракціон «Атлетична поема» (1968).

Не крихкий, а кремезний, не шахіст, а важкоатлет – він почав з
цирку і ним же закінчив, але в проміжку встиг стати першим
радянським

чемпіоном

світу

і

побити

десятки

світових

рекордів.

Кажуть, від спорту його відлучили насильно – за єврейство і паризького
дядечка. Однак він, «радянський Геркулес», і виду не подав, повернувся в
цирк, і поки по ньому проїжджала машина з пасажирами, дотепно
жартував. Всі думали, що незабаром він стане артистом розмовного
жанру, але він не встиг, померши від десятого інфаркту в 61 рік.
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БІОГРАФІЯ
Григорій Новак народився 5 березня 1919 року в Чорнобилі, в єврейській родині. На
початку тридцятих років сім'я Новаків переїхала до Києва, на Софіївську вулицю. Навчався
Григорій в єврейській школі № 25, яка знаходилася неподалік від площі Богдана
Хмельницького. Майбутній чемпіон мав не дуже великий зріст, але в середовищі своїх
однолітків відрізнявся силою і завжди був не проти зчинити бійку.
Після закінчення семи класів Гриша вирішив піти працювати. Тоді багато хто
обмежувалися обов'язковою семикласною освітою. Ірма, батько Гриші, взяв його до себе в
помічники – копати котловани під будівництво будинків. Виритий грунт вантажили на
підводи і вивозили кіньми. Через кілька років Гриша помітно зміцнів, налився м'язами. У
вільні хвилини на будівництві виникали імпровізовані змагання між будівельниками і
вантажниками. Незважаючи на молодість, Гриша постійно перемагав і в бійцівських
сутичках, і в піднятті важких предметів. У 1933-1936 роках молодий робітник брав участь в
естрадних та циркових виставах, виступаючи перед публікою з акробатичними номерами і
спритно жонглюючи гирями.
У 1937 році, після переїзду сім'ї до Києва, Григорій всерйоз вирішив зайнятися спортом і
Григорій записався в секцію боротьби товариства «Динамо». Навіть на перших порах там
йому не знаходилося рівних. Новачок клав всіх на лопатки без будь-якої техніки – просто
за рахунок відмінних фізичних якостей. У ті роки секції боротьби і штанги
розташовувалися, як правило, в одному приміщенні. І тренер в кінці кінців перевів Гришу
до штангістів. Це сталося в 1938 році. А вже через рік дебютант Григорій Новак став
переможцем першості України і посів друге місце на чемпіонаті СРСР в на-півсередній
ваговій категорії. Надалі Григорій десять разів ставав чемпіоном країни.
Під час Великої Вітчизняної війни 22-річний лейтенант Григорій Новак, якому відмовили
у відправці на фронт, був призначений на посаду начальника фізпідготовки Будинку
Червоної Армії в Новосибірську, де займався підготовкою лижних частин.
У 1945 році він був удостоєний почесного
звання Заслужений майстер спорту СРСР і
приступив до посилених тренувань, готуючись
захищати честь Батьківщини, яка, перемігши у
війні, не повинна була зазнати поразки в
міжнародних спортивних змаганнях. Як відомо,
можливість
виступати
на
міжнародних
змаганнях радянські спортсмени отримали
тільки після Великої Вітчизняної війни. Першим
ця можливість випала нашим штангістам, і в
1946 році вони поїхали на світовий чемпіонат в
Париж. На цьому чемпіонаті Григорій
встановив світовий рекорд, набравши в сумі
триборства (жим, ривок, поштовх) 425 кг, і
посів перше місце. Організаторам змагань це
здалося настільки неймовірним, що і підняті
Григорієм штанги, і його самого зважували по
кілька разів. При цьому атлету треба було при
всьому чесному народі стояти в костюмі
Адама, що його не дуже влаштовувало.
Кажуть, знадобилося втручання навіть самого
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посла СРСР у Франції, щоб Григорій пройшов цю
процедуру. Але в підсумку у СРСР з'явився перший
чемпіон світу і володар офіційних світових рекордів.
Радянський спорт отримав свого першого чемпіона
світу, а Новак виявився в центрі уваги французької
преси. Газети наввипередки друкували його фото і
шаржі на нього. Популярність зіграла з Григорієм злий
жарт: його розшукав рідний дядько-емігрант і завалив
племінника подарунками. Через роки ця зустріч зіграла
фатальну роль у долі чемпіона.
Паризький тріумф зробив Новака найпопулярнішим з
усіх радянських спортсменів. Він не розчарував своїх
шанувальників, встановивши влітку наступного 1947
року новий світовий рекорд і досягаючи нових досягнень
на всіх всесоюзних і міжнародних змаганнях, в яких брав участь впродовж шести років.
Загалом, у період з 1939 по 1952 рік Григорій Новак, виступаючи в різних вагових
категоріях, десять разів ставав чемпіоном країни, встановив 23 світових рекорди та 86
рекордів СРСР в різних вправах важкоатлетичного триборства.
У 1952 році Григорій Новак став срібним призером XV Літніх Олімпійських ігор у
Гельсінкі, поступившись першим місцем знаменитому американцеві Норберту
Шеманскому. Йому йшов тоді вже тридцять четвертий рік, його переслідували травми,
проте він зумів виграти срібну медаль і принести команді дорогоцінні очки. Того разу
богатирська дружина Радянського Союзу вперше завдала поразки збірній США, що
вважалася до того непереможною.
Однак в 1952 році, на піку «боротьби з космополітизмом», коли виявилося, що у
Григорія Новака є родич за кордоном (дядько у Франції), батько спортсмена був
виключений з партії, а сам видатний радянський атлет, який проживав тоді в Сталінграді,
за наказом вищого спортивного керівництва був дискваліфікований, позбавлений
почесного звання, виплат за встановлені світові
рекорди і можливості брати участь у змаганнях.
Формальною причиною дискваліфікації було
звинувачення спортсмена в шахрайстві: нібито
він,
незважаючи
на
високі
спортивні
досягнення, використовував свій талант для
грошових махінацій. За кожен світовий рекорд
держава виплачувала спортсменам по 25 000
рублів. Щоб заробити більше Новак спеціально
збільшував рекорди лише на 0.5 кг, хоча міг з
легкістю збільшувати свої досягнення на 3-5 кг.
Прийде час, і Новака-батька відновлять в
партії, так само як і його синові повернуть усі
почесні звання. Але це буде потім. А поки
молодшому Новаку довелося піти зі спорту, і в
1953 році він повернувся до юнацького
захоплення – став артистом цирку, силовим
жонглером. У перший же рік виступів створив
оригінальний силовий номер з гирями і
штангами, що включав елементи акробатики, в
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якому виділявся фінальний трюк: лежачи на спині, Новак балансував ногами важку
металеву конструкцію, по якій їздили на мотоциклах двоє партнерів.
З 1962 року Григорій Новак виступав на манежі з синами: старшим Аркадієм, майстром
спорту і рекордсменом СРСР з важкої атлетики серед юнаків, і молодшим Романом.
Удосконалюючи свої номери, перший радянський чемпіон світу в 1968 році поставив
атракціон «Атлетична поема», що поєднував елементи атлетики, акробатики, гімнастики
та балансу, і в 1969 році додав до своїх спортивних титулів почесне звання Заслуженого
артиста РРФСР.
Пізніше, залишивши манеж, Григорій Новак став виступати з усними розповідями на
естраді. Так проявилося його третє покликання. Маленькі оповіданнячка, новели він
складав сам. Це були випадки, епізоди з багатющого спортивного минулого, циркові байки,
закулісні історії. Причому все це набувало завершену літературну форму і Григорій Ірмовіч
переносив їх на папір. Герої оповідань люди цирку – знаменитий артист, уніформіст з
індійського цирку, побачений на гастролях, сам автор ...
Залишивши розпочату справу синам,
Григорій Новак, що присвятив роботі на
арені цирку більше 25 років свого життя, в
1980 році залишив виступи і зайнявся
підготовкою номерів для
культурної
програми Олімпіади-80, але 10 липня 1980
року помер від чергового інфаркту, не
доживши кількох днів до її відкриття.
Похований
на
129-й
дільниці
Востряковського цвинтаря в Москві. Його
ім'я внесене до Міжнародної Зали Слави
єврейського спорту в Ізраїлі.
Григорій Новак – славна історія і
радянського спорту і радянського цирку.
Атракціон Новака називався «Атлетична
поема». Здається, що життя і творчість
Григорія Ірмовіча було тієї неповторної
поемою, створеної ним самим.
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Спогади Григорія Новака про спортивні подвиги
Ось що розповідв про себе заслужений майстер спорту, заслужений артист РРФСР
Григорій Ірмович Новак:
«Коли відомий спортсмен або артист з'являється на сцені, глядачів завжди цікавить,
що у нас робиться за лаштунками або "як ми дійшли до такого життя?" Я, взагалі-то,
часто отримую листи і записки із залу саме з подібними питаннями. Але недавно я
отримав із залу записку приблизно такого змісту: "Тридцять років тому я бачив
Григорія Новака на спортивних змаганнях. Сьогодні я в цирку з онуками, і на арені –
знову Новак. Дайте відповідь, будь ласка, скільки вам років? Тобто хто ви – Григорій
Новак чи його син? "
У цирку потрібно показувати, що вмієш робити, а не розмовляти. Але, оскільки зараз
ми не в цирку, я відповім.
Так, це я – Новак Григорій Ірмович. Народився понад півстоліття тому. Навчався,
одружився. Близько сорока років виступаю. Спочатку на сцені, потім на помості, а
останню чверть століття на арені цирку.
Чим я захопився раніше: цирком чи спортом?
Важко сказати: не було б цирку, не було б і
спорту. І навпаки.
З цирком я познайомився дуже рано. Мені
виповнилося одинадцять років, коли я побачив
людей, які літали в повітрі, немов птахи,
собачок, які крутили сальто-мортале, коней, які
вальсували і навіть сміялися, силачів, які
піднімали неймовірні тяжкості. І мені здавалося,
що все це недосяжно для простих смертних. У
всякому разі – для мене. Мені захотілося стати
таким же сильним, сміливим, спритним, і я
"захворів" цирком.
Дуже скоро я почав виступати як акробат. Виступав на естраді, в цирку, в гуртках
самодіяльності. А коли моя сім'я переїхала з Чорнобиля до Києва, я став цікавитися
багатьма видами спорту і, як всі хлопчаки, хотів обійняти неосяжне. Шукав себе.
А зупинився на штанзі. Спочатку київські газети писали, що в місті з'явився Гриша
Новак, акробат і перспективний штангіст. Через два з половиною роки – чемпіон і
рекордсмен України Гриша Новак. А ще через рік – рекордсмен Радянського Союзу та
світу майстер спорту Григорій Новак. Потім почалася війна, і з'явився лейтенант
Новак. А незабаром після війни – заслужений майстер спорту, чемпіон світу. Останні
двадцять п'ять років я в цирку. Тепер уже Новак Григорій Ірмович.»
Кожен рекорд – віха. Кожен дорогий атлету, але з особливою гордістю Григорій Ірмовіч
згадує про рекорд 1942 року. Ось ще одна з його розповідей:
«1942 рік. Я працював начальником фізпідготовки Будинку Червоної Армії в
Новосибірську. Йшла Велика Вітчизняна війна. Мені виповнилося двадцять два роки. Я
був молодий, напористий, сильний. Як і всі молоді люди, рвався на фронт. Писав рапорт
за рапортом. Мабуть, я неабияк цим набрид начальству. Мене викликав член Військової
ради Сибірського військового округу і запитав:
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– Лейтенант Новак, ви, пам'ятаю, повинні були 22 червня сорок першого року
виступити в Києві на відкритті нового стадіону.
– Так точно, – відповів я.
– І не просто виступити, – продовжив член Військової ради, – а виступити на
побиття всесоюзних і світових рекордів.
– Так точно, – підтвердив я. – Мав виступити на побиття світових рекордів ...
– А чи не змогли б ви зараз тут, в Новосибірську, показати ці результати?
– Дозвольте звернутися: кому потрібні тут і зараз рекорди – адже війна йде?
– Ні, товаришу лейтенант, ви багато чого не розумієте. Саме тут і зараз дуже
потрібні рекорди. Завдання зрозуміле?
– Так точно.
– Виконуйте.
– Є.
Дорогі товариші, я тоді вперше зрозумів,
що стоїть за рекордом, на що потрібно
витрачати свою м'язову і нервову енергію і
піднімати ці мільйони кілограмів.
Звичайно, труднощі були. Я вже давно не
тренувався. Ми тоді готували лижні
сибірські полки. Працювали багато, ні
хвилини вільної.
І все ж я виконав свою бойову задачу – встановив два всесоюзних рекорди,
перевищували світові.»
До першого післявоєнного чемпіонату світу Григорій Новак прийшов в повній бойовій
готовності. Ось як, за його розповіді, був відкритий "золотий рахунок" радянського
спортивного руху на світовій арені:
«У той час спортсмени нашої країни не були членами жодної спортивної міжнародної
федерації. І жоден рекорд, встановлений нами, не признавався як світової, хоча цілком
цього заслуговував.
Відкрити рахунок золотих медалей довірили нам, штангістам. Ми, як то кажуть,
витягли щасливий лотерейний квиток – першими з радянських спортсменів поїхали на
офіційну першість світу в Париж.
Отже, 1946 рік, Париж.
Ми прилетіли в день відкриття чемпіонату. Прилетіли і не знали: будемо учасниками
змагань чи ж тільки глядачами.
Якраз в той день проходило засідання конгресу, на якому вирішувалося питання про
прийняття нас в члени Міжнародної федерації важкої атлетики.
І ось о третій годині дня наші старші товариші поїхали на засідання конгресу, а ми
залишилися чекати в готелі. Час чекаємо, другий, третій. Нарешті о пів на сьому нам
подзвонили і радісно повідомили: "Танцюйте – ми прийняті!" І вже о сьомій вечора ми
стояли на величезній сцені палацу "Шайо", де розігрувалося світову першість. Десять
учасників в червоних трико з гербом Радянського Союзу.
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Забігаючи вперед, повинен сказати, що наша збірна тоді програла американській
команді за очками, але за сумою піднятих кілограмів ми обіграли спортсменів США на
чверть тонни.
Пригадую свій виступ. У мене налічувалося 25-30 супротивників. Найближчих я
пам'ятаю досить добре і сьогодні: француз Феррарі і американець Кей. Перший вижав
115 кілограмів (ми змагалися тоді в триборстві) і закінчив виступ. Другий зумів
вичавити 120 кілограмів і теж фінішував.
Тоді це було багато. Світовий рекорд в категорії 82,5 кг дорівнював 125 кілограмам і
належав американському штангістові Девісу. Мій всесоюзний рекорд дорівнював 135
кілограмам, але як світової не признавався. І ось в Парижі дуже потрібно було
підтвердити, що я і справді світовий рекордсмен.
Для свого першого підходу я попросив встановити вагу 125 кілограмів, тобто
вирішив почати прямо зі світового рекорду. Коли вийшов на арену, в залі роздався
смішок – якийсь неприємний, що холодить душу. У чому причина, що в мені смішного? Я
оглянув себе – виглядаю начебто акуратно.
Тільки назавтра, коли нам принесли французьку пресу, перекладену на російську мову,
все стало зрозуміло. Чого тільки не писала про нас, радянських спортсменів,
французька преса. "У Париж приїхала загадкова команда з Росії. В складі команди
вантажники і бурлаки, які вміють піднімати мішки і тягати піаніно ..." І взагалі –
"радянський кілограм – сімсот французьких грамів". Смішно, але прикро. Ця писанина
прикрашалися шаржами. На мене був такий шарж – кружечок, в середині точка, маленькі
ручки, криві ніжки і щось схоже на голову. І підпис: "Новак викотився на сцену, як кулька,
вистрілив 125 кілограмів і покотився".
Штангу, пам'ятаю, я вижав дійсно дуже
легко. І, щоб зробити доброзичливішими до
мене публіку, відразу ж замовив 140
кілограмів. Коли знову вийшов на сцену, то
навіть злякався: невже всі пішли? Така
стояла тиша.
Судді (єгиптянин, француз і англієць)
одноголосно зарахували підняту вагу. Я
обіграв найближчого суперника на 20
кілограмів ...
Це була розвідка боєм, найприємніше для
спортсмена
–
перемога.
Я
не
сентиментальна людина, але зараз, коли
бачу, як наші спортсмени сходять на
п'єдестали світових першостей, як під звуки
гімну СРСР піднімається наше червоний
прапор , у мене на очах виступають сльози.
А тоді я, зізнаюся, відверто плакав. плакав
від щастя, від радості. Адже це була наша
перша золота медаль чемпіона світу!»
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Легенди про Григорія Новака
«Підйомний кран», «Фабрика рекордів», «Радянський Геркулес» – з такими
заголовками виходили радянські видання після чергових рекордів Новака. Йому одразу ж
стали приписувати всі неймовірні історії. Коли літнього ранку 1950 москвичі виявили, що
пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну, який здавалося одвічно стояв на початку
Тверського бульвару, перемістився на інший бік вулиці Горького, відразу пішли розмови,
що тут, мовляв, не обійшлося без участі Новака. Переніс, мовляв, спочатку пам'ятник, а
потім п'єдестал, а може бути, одним махом і те, і інше. 
…
Світові рекорди Новак бив так часто, що варто
було йому іноді злегка оступитися, як це
породжувало
самі
немислимі,
фантастичні
пояснення. Історії, особливо хвацько придумані,
йому подобалися, і з часом він уже сам розповідав,
що саме так все і відбувалося. Наприклад,
розповідав, як одного разу, коли він встановлював
черговий світовий рекорд, гриф штанги ...
розлетівся у нього в руках. Явно малося на увазі,
що він стискав сталевий гриф з настільки
нелюдською силою. Я здивувався, чи може таке
бути? А він посміювався – мовляв, таке трапляється
лише раз в житті. Про те, що трапилося насправді,
мені розповів вже Михайло Аптекар, який очолював
в той день суддівську бригаду. Він розповів, що
Новак в той раз, зафіксувавши вагу, захотів
покрасуватися і опустив штангу не на поміст, а за
голову, і через голову знову вижав її, а потім так
недбало кинув, що гриф цієї ошатної хромованою
штанги дійсно розлетівся. І оскільки Новак не виконав команду: "Опустити штангу" –
Аптекар не вважав можливим зафіксувати світовий рекорд. Ось і вся історія.
…
Борис Петров згадує, як в кінці п'ятдесят третього року він прийшов до Новаку в
ленінградський цирк. Вони стояли за лаштунками, а поруч готували до виходу
філатовських ведмедів. Новак попередив Петрова, що один з ведмедів має досить
поганий характер і слід триматися від нього подалі. Сам же Новак, не рахуючи можливим
побоюватися якогось там ведмедя, повернувся до нього спиною, і незабаром ведмідь,
зачепивши його лапою, почав до себе підтягувати. Новак люто подивився на ведмедя і
стукнув його кулаком по лобі. І, як розповідає Петров, "занудьгував" ведмідь, і трапилася з
ним відразу ж "ведмежа хвороба" ...
Про Новака і ведмедів в цирку чомусь розповідають особливо багато історій.
Наприклад, дресирувальниця Ельвіра Подчернікова згадує, як її ведмідь, якому вже
прив'язали ролики, раптом зірвався з місця і вкотився в гримерку однією з акробаток, і
Новак, не роздумуючи, кинувся захищати дівчину. Іншим разом Новак допоміг
дресирувальниці впоратися з гімалайським ведмежам що кусалося і дряпалося. Новаку
теж дісталося, поки він скручував ведмедика, і він сказав Подчерніковій ображено: "І від
такого нікчеми терпіти такі образи! Ні, дресура не по мені ..."
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…
Про Гришу можна розповідати нескінченно. Якось в Лейпцигу, ми з ним зайшли в
універмаг. Там йому сподобалася сорочка якогось богатирського розміру, і він попросив її
загорнути. Однак продавщиця, яка в цирк, мабуть, не ходила, сказала Григорію:
– Це не ваш розмір.
І дала сорочку поменше.
– Вона буде мені мала, – заперечив
Гриша.
– Я двадцять років працюю, – образилася
продавщиця, – і краще вас знаю, який у кого
розмір.
Гриша покірно взяв нав'язану йому
сорочину і поніс в примірочну, вийшов з неї
в новій сорочці.
– Ну, що я вам казала? – взялася в боки продавщиця. – Сорочка–то вам ще навіть
завелика.
– Ви думаєте, завелика? – стурбовано запитав Гриша.
І раптом, на превеликий жах бідної жінки, сорочка розповзлася на вузькі стрічки!
Справа в тому, що Новак міг збільшувати об'єм грудної клітини на шістнадцять
сантиметрів. Він катав по грудях чавунне ядро, не торкаючись до нього руками. Він міг
перетворити в лахміття не те що сорочку, але, напевно, навіть бронежилет.
– Ви мали рацію, – став заспокоювати Григорій остовпілу продавщицю, – сорочка якраз
по мені, сидить, як влита.
І заплатив гроші в касу.
…
Пам'ятаю – ми на якомусь пустирі: тато, дядько Гриша, його молодший син Рома і я.
Папа з дядьком Гришею щось обговорюють, ми бігаємо навколо. Неподалік стоїть
полуторка, на яку кілька чоловіків, по настелених дошках, безуспішно намагаються
затягнути трамвайну "колісну пару". "Пара" раз по раз зривається, чоловіки лаються ...
Новак нудно кривиться ... Потім дядя Гриша знімає піджак, суне його татові, підходить до
полуторки, піднімає "пару" і кидає її через борт. "Пара" пробиває підлогу кузова і вибиває
полуторці кардан. Німа сцена ... Новак спішно йде до тата, виймає з кишені піджака пачку
грошей і повертається до чоловіків – розраховуватися.
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