
Борець Іван Піддубний – символ української сили та патріотизму 

   

    «Виходячи на килим , я молився за Україну, тому і перемагав…» 

 

«Все своє життя я віддав тому, щоб підтримувати 

спортивну честь своєї батьківщини, яку 

любив більше всього на світі» 

 Іван Піддубний 

   Українська земля завжди щедро народжувала  богатирів. Спадкоємцями 

витязів запорізьких козаків стали зірки світового спорту. В їх славних лавах 

одне з найпочесніших місць по праву належить Івану Максимовичу 

Піддубному, який протягом 25 років був у міжнародному спорті символом 

непереможної сили, блискучої майстерності та техніки. Його називали 

«чемпіоном чемпіонів» - титулом, якого до нього не мав ніхто. 

  Народився майбутній борець  8 жовтня (26 вересня) 1871 р. в с. Красенівці,  на 

той  час Полтавської губернії (тепер – Чорнобаївський район Черкаської 

області) в родині селянина Максима Піддубного, козацький рід якого славився 

великою силою. Гімназій та університетів він не закінчував. Єдиним 

багатством, що дісталась у спадок народженому у багатодітній сім’ї Піддубних 

найстаршому Івану, стало богатирське здоров’я та ще з дитинства прищеплені 

українські чесноти – працелюбство, щирість, любов до рідного краю та висока 

моральність.  

  Іван Піддубний дістав від предків великий зріст і витривалість, а по лінії 

матері, яка гарно співала, — тонкий музичний слух і в дитинстві по неділях і 

святах співав у церковному хорі. Іван був приучений до важкої селянської 

роботи,  у 17 років легко кидав на воза мішки з зерном і міг пригнути до землі 

бика за роги. Проживши до 21 року  в рідному селі, Іван поїхав заробляти на 

життя вантажником порту спочатку до Одеси,  а потім – Севастополя та 

Феодосії. У Севастополі по шістнадцять годин на добу проводив на трапах, 

перетягуючи  вантажі. Працював легко, швидко, з жартами. Через півроку 

роботи слава про силу вантажника рознеслась по всьому Криму. 

 



  У 1895 році вантажна фірма «Лавас», де працював Іван переїздить до 

Феодосії. І тут доля звела його з двома учнями  морехідних класів – завзятими 

спортсменами, пристрасними шанувальниками важкої атлетики. Вони 

переконали Івана серйозно зайнятися спортом. Іван самотужки почав займатися 

гімнастичними вправами та гирьовим спортом. А в 1897 році до Феодосії на 

гастролі приїхав відомий на той час цирк Безкоровайного, у трупу якого 

входили також атлети і борці. Серед них були знамениті люди того часу, такі як 

Янковський, Луріх, Семипалий. Дирекція цирку влаштувала чемпіонат 

боротьби «на поясах». Його залізна стійкість, вага і чіпкість рук дозволяли 

йому здобувати перемогу за перемогою. Будучи спостережливим і допитливим, 

він дуже швидко опанував тонкощі боротьби на «поясах». Почав перемагати 

суперників не лише грубою силою, але і за допомогою техніки, викликаючи 

красивими і спритними прийомами схвалення глядачів.  

  Прочитавши книги з важкої атлетики та боротьби,  Іван сам склав для себе 

програму тренувань. Щодня займався бігом, стрибками,  робив вправи з 

гирями, ставив дихання, обливався холодною водою. Він відмовився від 

надмірностей у харчуванні, встановив години прийому їжі і суворо їх 

дотримувався. Відмовився від куріння і спиртних напоїв. З незграбного і 

грубого силача він перетворився  у спортсмена, який непогано володів 

технікою боротьби  і сприймав свою професію як мистецтво. З того моменту і 

почалася його кар'єра як борця. З 1903 року переключився на класичну 

(французьку) боротьбу. Неодноразово виступав з гастролями в російських 

містах і за кордоном, відвідавши близько 50 міст у 14 країнах. Протягом п’яти 

років Піддубний бере участь у гастролях цирку в багатьох містах України, 

Кавказу, Поволжя та Сибіру. Виступає не тільки у чемпіонатах з боротьби, а й 

із силовими цирковими програмами. 1904 року бере участь у міжнародному 

чемпіонаті в московському цирку й блискуче перемагає усіх суперників. 1905 

року — перемога у світовому чемпіонаті в Парижі й звання чемпіона світу. 

Гастрольна поїздка до Італії і перемога на чемпіонаті в Ніцці. Того ж року 

Піддубний бере участь у змаганнях в Алжирі, Бельгії та Берліні. На одному із 

чемпіонатів по боротьбі, в медичній картці Піддубного був зроблений запис: 

зріст 185 см, вага 114 кг, біцепс 46 см, груди 134 см на видиху, стегно 70 см, 

шия 50 см. 1906 року перемагає у двох чемпіонатах світу — у Парижі та 

Мілані. 

  1907 року у Відні стає чемпіоном світу вчетверте. У 1908 й 1909 роках у 

Парижі та Франкфурті ще двічі виборює звання чемпіона світу. Після цього 

Піддубний тривалий час не бере участі у великих змаганнях, переїжджає в своє 

село Красенівку, одружується, купує невеличкий будинок і займається 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F


сільським господарством. Після тривалої перерви знову повертається в спорт та 

бере участь у гастролях полтавського цирку.  

  1922 року  Піддубний здобуває перше місце у великому чемпіонаті з боротьби 

в Московському цирку. 1925 року переміг у міжнародному чемпіонаті в Нью-

Йорку. Згодом переможно виступив у Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелесі, 

Сан-Франциско та інших містах США. Після повернення з Америки не оминув 

Івана Піддубного і жорсткий терор більшовицької влади.  

  У 1937 році його запроторили до в’язниці Ростовського НКВС. Там чемпіона 

катували, вимагаючи назвати номери рахунків і адреси закордонних банків, де 

він міг тримати свої заощадження, нібито покладені під час гастролей. Таких 

заощаджень у нього насправді не було. Незважаючи на світові досягнення, 

непереможного борця утримували у в’язниці більше року. 

  У листопаді 1939 року в Кремлі йому за видатні заслуги «за розвиток  

радянського спорту» було вручено орден Трудового Червоного Прапора.  

  1941 року в Тульському цирку відбувся прощальний виступ 70-річного атлета. 

До цього часу Іван Максимович не припиняв щоденних тренувань і 

дотримувався правильного режиму. Ніколи в житті не курив і не вживав 

спиртного. А також мав спеціальну сталеву тростину, вагою 1 пуд (16 кг), з 

якою постійно ходив.  

  Наприкінці життя Піддубний переїхав у російське  

місто Єйськ Краснодарського краю. На прожиття підробляв у звичайній 

більярдній. Після окупації Єйська гітлерівці запропонували йому виїхати до 

Німеччини і тренувати там борців. Піддубний відмовився.  

  Після війни Піддубний знову певний час мав проблеми із радянською 

владою — його заарештували і на цей раз звинувачували у співпраці з німцями. 

Але згодом усі звинувачення були зняті, а йому було присвоєно звання 

«Заслужений майстер спорту СССР». 

   Залишивши спорт, Піддубний був забутий усіма й останні роки доживав у 

злиднях. Постійно скаржився на те, що не вистачає хліба. У перші післявоєнні 

роки цей продукт видавали по картках — 500 г хліба на день. Цієї норми 

відомому борцю не вистачало. Заради їжі Піддубний був змушений продавати 

свої медалі, або міняти їх на хліб. Щоб вижити , довелося продати всі 

завойовані нагороди.   

  Помер видатний український спортсмен на 78 році життя 8 серпня 1949 року в 

місті Єйськ. Там і похований у міському парку, який носить його ім'я. 
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Могила Івану Піддубному у м. Єйськ 

 

 

 

 

 

   

Бронзовий пам’ятник Іванові 

Піддубному – «Чемпіону 

чемпіонів» – у російському Єйську 

  В Україні люблять і шанують 

пам’ять свого великого земляка. Ще 

з 1953 року в СРСР провадився 

меморіал І. Піддубного – 

міжнародні змагання з боротьби.  За 

радянських часів влада не дозволяла 

ставити в Красенівці пам’ятник Івану Піддубному, мовляв, він та його родина 

були куркулями і навіть «ворогами народу».  

  Уже кілька років поспіль наприкінці літа проводиться Всеукраїнське свято 

богатирської сили на призи Івана Піддубного. Помірятися силою на 

батьківщину шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби, якого за 

40 років життя у спорті ніхто з суперників не зміг покласти на лопатки, 

з’їжджаються  спортсмени з усієї України.   

    Пам’ятають  у Красенівці свого земляка. У сільськогосподарському 

товаристві ім. І. Піддубного людей на прізвище Піддубний – 40%. Вони всі 

вважають себе нащадками всесвітньо відомого борця, «чемпіона чемпіонів» 

Івана Піддубного і доводять це щороку на Всеукраїнському святі богатирської 

сили.   У Красенівці відкритий музей легендарного борця, біля входу і 

пам’ятник. На гранітному постаменті Піддубний стоїть вилитий із бронзи, у 

борцівській майці, зі стрічкою чемпіона через плече, з гордо закрученими 

козацькими вусами. 



  

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник Івану Піддубному у с. 

Красенівка 

 

 

«Іван Піддубний» (монета) — ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена 

Національним банком України, присвячена 150 річчю від дня народження 

спортсмена, шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана 

Піддубного. Монету введено в обіг 05 жовтня 2021 року. Вона належить до 

серії «Видатні особистості України».  
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