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Из истории спорта

    КЉРЂШ ДАЏИЕ
*

(Олимпия уеннарыныћ беренче татар 
чемпионы Ш. Сафин)

* И. Илдарханов китабыннан љзек (кара: Без кљрђшче халык. Родом из борьбы. Tatars — nation of wrestlers. – Ка-
зань, 2009. – 544 с.).

Сергач каласы белђн янђшђдђге 
Кучкай Пожары авылында гомер 
кичергђн Зариф Фђхретдинов 

атлы кешенећ биш улы була: Хљсђен, 
Сафа, Абделхак, Абдулвђли, Абдул-
ла. Барысы да тазалар, чибђрлђр, зифа 
буйлылар, горурлар. Карлар эреп, ќир 
кибђ башлауга кеше књзеннђн аулаграк 
урынны сайлап, шунда кљрђшђ баш-
лый торган була болар. Сабан туйлары 
ќиткђч тђ мђйданда шулар хакимлек 
итђ. Малайларын читтђн килгђн берђр 
батыр ега калса, ул чакта кљрђшкђ 
ђтилђре Зариф керђ џђм ќићњ барыбер 
Фђхретдиннекелђрдђ кала торган була. 

Авыл Казан белђн Мђскђњ арасын-
дагы тимер юл буенда утырганга, анда-
гы яшь-ќилкенчђк тђ гђњдђгђ књтђрелђ 
башлауга башкалаларныћ йђ берсенђ, 
йђ икенчесенђ юл тота. Зариф бабайныћ 
икенче улы Сафа да, яшьтђн њк бик ты-
рыш, эшчђн, ђйбђт књћелле кеше, 1920 
еллар ахырында Мђскђњгђ барып урна-
ша. Баштарак хђленнђн килгђнчђ сату 
итђ, аннары торыр ќир бирђселђрен 
белгђч, мич ягучы булып эшли баш-
лый. Йљри-йљри њзенђ тић парын — 
Ђстерхан якларында туып-њскђн, ул 
чакта инде Тула љлкђсендђ яшђгђн 
Рђхилђ исемле кызны очрата. Алар 1931 
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елда љйлђнешеп, егерме ел буена ма-
тур гына гомер кичерђлђр. 1932 елныћ 
язында беренче балалары дљньяга килђ. 
Рђхилђ апа аны табарга иренећ туган 
авылына кайткан була, малайга Шђзам 
дигђн исем кушып, барлык документ-
ларына да «Тњбђн Новгород љлкђсе Кы-
зыл Октябрь районындагы Кучкай По-
жары авылында туган» дип языла. Та-
гын љч елдан бу гаилђдђ Роза, анна-
ры — 1938 дђ Разыя, сугыш башланган 
елда Рђйсђ, 1944 тђ Нурия, сугыш бетеп 
ике ел узгач, Таџир туганнар. Шђзамны 
авылда, Сафа малае булгангадыр инде, 
Сафин дип язганнар, ђ туганнарыныћ 
башкалары Зариповлар булып йљргђн. 

Таш калада торсалар да, татарлар 
ата-бабадан килгђн гадђтлђрне тотарга 
тырыша. Сафа абзый кљзлђрен барча ту-
ганнарын ќыеп, дус-ишлђрен чакырып 
мал суя. Егетлђр армиягђ китђ башла-
са, аларны авылдагыча барча якташлар 
бергђ ќыелып, ашап-эчеп, књћел ачып, 
гармуннар белђн ќырлап-биеп, матур 
итеп озаталар. Ќђй ќитњгђ ђтилђре ба-
лаларын тимер юлдан Сергачка кадђр 
алып кайтып, аннары тђпи-тђпи дњрт-
биш чакрым атлатып, ђби-бабалары ку-
лына тапшыра торган була. Шућа да 
кызларныћ-малайларныћ џђркайсы ба-
лачактан ук авыл тђрбиясе ала. Шђзамга 
анда ђле бер ел књршедђге урыс авы-
лында да укырга туры килђ. Ул яшьтђн 
њк кљчле булып, сећеллђрен берђњдђн 
дђ кыерсыттырмыйча њсђ. Аягына баса 
башлап, Мђскђњгђ ђйлђнеп кайткач 
књрше-тирђдђге малайларга ияреп, «бер 
генђ яланга да тик ятарга» бирми тор-
ган Сашкага ђйлђнђ. 

Бу Бљек Ватан сугышы тљгђллђнгђн, 
безнећ илнећ Гитлер Германиясен 
ќићеп чыккан, ђмма егерме миллионнан 
артык ирлђрен югалтып хђлсезлђнгђн 
еллары. Илне аякка бастыру белђн бер 
њк вакытта, дђњлђт њсеп килњче яшь бу-
ынны таза, бар эшне дђ булдыра алыр-
лык кешелђр итеп тђрбиялђњгђ зур игъ-
тибар бирђ. Мђктђплђрдђ, училище-
ларда укучыларны спорт секциялђренђ 
тартып, алардан кљчле, таза, нык ихты-
ярлы кешелђр тђрбиялђњгђ зур тырыш-
лык куела.

Бу вакытта џљнђр училищесында 
укый башлаган Шђзам да спорт белђн 

кызыксына. Сабакташлары белђн яры-
ша башласа, нинди генђ тљрдђн булма-
сын — йљгерњ-сикерњ буенчамы, гим-
настикада, мылтыктан атудамы, гел бе-
ренче булырга омтыла. Физкультурага 
мђхђббђт, беренчелеккђ омтылыш аны 
берничђ иптђше белђн «Хезмђт резерв-
лары» исемле спорт ќђмгыятенећ Ба-
кунин урамындагы спорт залына алып 
килђ. Шунда ул бик тђ яхшы књћелле 
кешегђ — заманында ђйбђт кљрђшкђн, 
1922 елгы Бљтендљнья эшчелђр спар-
такиадасында 57 килограммга кадђрге 
њлчђњ авырлыгында кљч сынашкан 
А. А. Гордиенко дигђн тренерга туры 
килђ. Књп яклары белђн бљек педагог 
А. С. Макаренкога охшаган бу кеше 
малайларны кљрђшкђ чын-чынлап га-
шыйк итђ, џђр књнегњне кызыклы, ма-
выктыргыч итеп оештырганлыктан, 
шђкертлђре џђр алдагы кљнне, тренерла-
ры белђн яћадан очрашуны тњземсезлек 
белђн кљтеп алалар.

Ул чакта тренер А. А. Гордиен-
ко янында ил чемпионнары Л. Егоров, 
Н. Белов, А. Колмановский кебек та-
нылган батырлар да шљгыльлђнђ. Бу 
кљрђш тњгђрђгеннђн Олимпия чем-
пионы А. Парфенов, ил чемпионы 
Ф. Хђмидуллин, кљчлелђр арасында 
исђплђнгђн В. Яковлев, Ю. Лебедев, 
В. Белоглазов, Е. Исаев, В. Антошин, 
Л. Анфиногенов кебек танылган батыр-
лар њсеп чыга. Кеше књплектђн кайчак-
ларда келђмдђ урын да ќитми. Лђкин 
берсе дђ тренерныћ игътибарыннан 
читтђ калмый. Тђќрибђле остаз берен-
че очрашуларда ук Ш. Сафиндагы та-
лантны књрђ. Зур љметлђр баглап, аныћ 
белђн аерым да шљгыльлђнђ. «Кљрђшче 
кљндђшен књреп кенђ тњгел, тђне, му-
скуллары белђн дђ тоя белергђ тиеш, — 
дип љйрђтђ њзенећ шђкертлђрен Андрей 
Антонович. — Шул чакта гына ул аныћ 
нинди алым кулланырга телђвен алдан 
ук сизеп торачак, ничек каршы торуныћ 
юлларын таба алачак».

Њсмер тренеры књрсђткђннђрне 
шундук отып ала, алымнарны бик 
ќићел њзлђштерње белђн аерылып тора. 
Белгечлђр тарафыннан ќићњгђ ић туры 
юл дип исђплђнгђн кљндђшен арка ар-
кылы ыргыту («бросок через бедро со 
скрещиванием») дигђн алымны да бер-
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ике књрсђтњдђ њк отып алып, барлык 
иптђшлђренђ караганда остарак итеп 
башкара башлый. Аннары ул «подсад-
ка» дигђн алымны бик ныклап љйрђнђ, 
бер-ике ай эчендђ ярышларда катна-
шып, яшьтђшлђре арасында алгы урын-
нарга чыга башлый. 

1950 елныћ август аенда «Хезмђт 
резервлары»ныћ њсмерлђр коман-
дасы Ленинградта оештырылган ил 
књлђмендђге бђйгегђ бара. Ш. Сафин 
анда бар булганлыгын књрсђтеп, илдђге 
яшьтђшлђре арасында беренчелек-
не ала. 1951 елныћ февраль ахырында 
унќиде-унсигез яшьлеклђр арасында 
«Хезмђт резервлары» спорт ќђмгыяте 
беренчелегенђ оештырылган бђйгедђ 
67 килограммга кадђрге урта њлчђњдђ 
мђйдан тота. 1952 елда зурлар арасында 
Мђскђњ чемпионы булып кала.

«Келђмдђ ул њзен сђхнђдђге ар-
тист кебек тота иде, — дип искђ ала 
аныћ белђн бергђ шљгыльлђнеп њскђн 
егетлђрнећ берсе — њзе дђ спорт оста-
сы, соћрак цирк артисты, Рђсђйнећ ат-
казанган рђссамы, Художество фонды 
ђгъзасы булып киткђн Виталий Бело-
глазов. — Аныћ белђн кљрђшергђ чы-
гучы Сафинныћ нинди алым кулланыр-
га ќыенуын тљшенђ алмый. Менђ Саша 
тычкан белђн уйнаган песи кебек кулын 
салмак кына итеп љстђн кљндђшенећ 
муенына, ићбашларына сала, аныћ 
нишлђргђ телђвен сиземлђргђ телђп 
башта ђкрен генђ йљри. Тегенећ аз 
гына сизгерлеген югалтуы була, Са-
фин кљтелмђгђн ќитез алым кулла-
нып, кљндђшен кочагына ала. Џђм ул 
моны шулкадђр тиз, ќитез башкара, 
кљндђше нинди алымга элђгњен сиз-
ми дђ кала. Каршы торырга омтылып 
карый, лђкин бер яки ике-љч алым-
ны гына яхшы њзлђштергђн кайбер 
оста кљрђшчелђрдђн аермалы буларак, 
Сафинныћ алымнары шулкадђр књп, ул 
аларны шулкадђр гади итеп џђм тиз баш-
кара, кљндђшенђ келђмгђ тђгђрђњдђн 
яки гел сакланып йљрњдђн башка чара 
калмый. Шулай бер алымын тљгђллђп 
љлгергђнче њк башкасына књчње, џђр 
хђрђкђтен бик тиз башкаруы белђн ул 
књплђрне, хђтта танылган батырлар-
ны да кыен хђллђргђ калдыргалады. 
Мондый кљрђш тамашачыларга бик тђ 

ошый иде џђм књплђр алдагы ярышлар-
ны кљтеп ала, Сафинныћ кљрђшкђнен 
карарга дип махсус рђвештђ йљри баш-
ладылар».

«Хезмђт резервлары»нда њсеп 
килњче бу егет белђн илдђге зуррак ко-
мандалар белђн эшлђњче белгечлђр 
дђ кызыксына башлый. Бер елны ил 
чемпионатында ярышырга дип Харь-
ковка барырга чыккач, юлда аны Ар-
мия њзђк спорт клубы тренерлары «ур-
лап», хђрби хезмђткђ чакырылыр чагы 
ќитђ дигђн сылтау белђн ЦСКА љчен 
кљрђштерергђ булалар. Нђтиќђдђ бер 
кешенећ ике команда љчен кљрђшергђ 
ќыенуы ачыла да Ш. Сафинны ил чем-
пионатына кертмилђр. 

Армия исђ барыбер њзенекен эшли, 
1951 елда Шђзамны хђрби хезмђткђ 
чакырып, Мђскђњ љлкђсендђ хезмђт 
итђргђ билгелђп, ярышларга яхшылап 
ђзерлђнсен дип, аена 3 мећ сум стипен-
дия дђ биреп тора башлыйлар. 

Бу елларда илдђ инде дљнья 
књлђмендђге ић зур спорт хђрђкђтенђ 
кушылу — Олимпия уеннарында катна-
шу мђсьђлђсе љйрђнелђ башлаган була. 
1952 елда Финляндия башкаласы Хель-
синкида узачак XV ќђйге Олимпия 
уеннарында беренчелекне алырга дип 
бљтен ил ђзерлђнђ. 

Ул чакта Ш. Сафин кљрђшкђн 
ќићел њлчђњ авырлыгында илдђ Л. Его-
ров хакимлек итђ. Ил чемпионатларын-
да 1934 елдан бирле катнашып килгђн, 
классик кљрђштђ ун тапкыр берен-
че, алты мђртђбђ икенче булган, алай 
гына да тњгел, ирекле кљрђштђ дђ чы-
гыш ясап, берђр тапкыр алтын, кљмеш, 
бронза медальлђр яулаган бу зур шђхес 
кырыкныћ љсте ягына чыгуына да кара-
мастан, гомерендђ бер мђртђбђ туарга 
торган мљмкинлектђн файдаланып ка-
лырга, Олимпиадага барырга хыяллана. 
1951 елныћ ќђендђ ил беренчелегенђ 
Одессада узган бђйгедђ ул яћадан да 
беренчелекне яулап, Олимпия уенна-
рына барырга беренче кеше булып то-
руын књрсђтђ. Ш. Сафин исђ бу ярыш-
ны Г. Гамарниктан да калышып љченче 
урында гына тљгђлли. Алай да, яшь 
булуына да карамастан, белгечлђрдђ 
ђйбђт тђэсир калдыра. Аларныћ љчесе 
дђ Олимпиадага ђзерлђнњче командага 
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алына, лђкин уеннар якынлашкан саен 
«Бу њлчђњ авырлыгында Олимпиадага 
кемне алырга?» — дип сљйлђшђ баш-
лагач, кайберђњлђр Л. Егоровныћ шак-
тый олы яшьтђ булуын, Ш. Сафинныћ 
исђ ђле яшьрђк, тђќрибђсе аз булуын 
телгђ алалар. Шул чакта А. А. Гордиен-
ко њзенећ шђкертен тагын бер тапкыр 
сынап карауларын сорый. 

Олимпия уеннарына дњрт ай кала 
Софиядђ Болгария, ГДР, Венгрия, Ру-
мыния, Чехословакия, Советлар Сою-
зы командалары катнашында халыка-
ра бђйге оештырыла. Бездђн аћа ике 
команда ќибђрергђ булалар. Ќићел 
њлчђњдђ беренче командага Л. Егоров, 
икенчесенђ Ш. Сафин кертелђ. Лђкин 
Шђзамныћ ул чакта чит илгђ чыгар-
га рљхсђт бирњче кђгазьлђре ђзерлђнеп 
ќитмђгђнлектђн, ул берничђ кљнгђ 
соћга калып китђргђ мђќбњр була. 
Шунлыктан ГДР, Румыния, Чехосло-
вакия вђкиллђре белђн кљрђшкђндђ 
бездђн кеше чыкмаганлыктан, икен-
че командабызга штраф очколары 
язып баралар. Ул да тњгел, тљп ыша-
нычыбыз булып саналган Л. Его-
ров румын кљрђшчесе А. Кукка от-
тыра. Бу хакта шундук, Ш. Сафинны 
ќибђрњне тизлђтњне сорап, Мђскђњгђ 
хђбђр ителђ. Шђзам халыкара бђйгенећ 
дњртенче кљненђ генђ килеп ќитђ џђм 
дљнья чемпионы венгр Й. Гаалга туры 
килђ. Сынауныћ моннан да зуррагын 
уйлап табарга булдымы икђн? Књплђр, 

шул исђптђн кљрђш белгечлђре дђ, ха-
лыкара ярышларда катнашу тђќрибђсе 
булмаган яшь егет дђџшђтле 
кљндђшенђ каршы тора алмас дип уй-
лыйлар. Лђкин Ш. Сафин келђмгђ 
чы гуга ук аз гына да шљллђмичђ, 
яшьтђн њзлђштергђн, књнегњлђрдђ 
камиллђштергђн алымнарын башка-
ра, кирђк чакта тђвђккђллђргђ дђ ђзер 
булуын књрсђтђ, дљнья чемпионын гел 
сакланып йљрергђ мђќбњр итђ. Й. Гаал 
чиста ќићелњдђн баллар аермасы белђн 
оттырып кына котыла. Белгечлђр шул 
чакта Ш. Сафинныћ зур ќићњлђр яу-
ларга ђзер булып ќитешњен таныйлар. 

Ђ халыкара бђйгенећ ќићњчесен 
билгелђгђндђ, беренчелек љчен кљрђштђ 
безнећ ике команда очраша. Шђзамга 
шул чакта тљп кљндђше Л. Егоров туры 
килђ. Кайсы ега, шунысыныћ Олимпия 
командасына керђсен икесе дђ яхшы 
белђлђр. Шућа да кљрђш бик кискен 
бара џђм шул чакта ђзерлек дђрђќђсе 
белђн дђ, осталыгы, ќићњгђ омтылышы 
белђн дђ яшь егетнећ љстенрђк икђнлеге 
књренђ. Олимпиадага кайсысы барачак 
дигђн сорауга да ќавап шунда алына. 
Шулай итеп, Олимпия уеннарына спорт 
остасы исеме дђ булмаган (ул чак-
та моћа ирешњ љчен ил чемпионатла-
рында беренче џђм икенче урыннарны 
алырга яисђ љч ел дђвамында ике тап-
кыр љченче булырга кирђк була) егер-
месе ђле тулып кына узган Ш. Сафин 
барачак.

Ш. С. Сафин кљрђшкђ ђзерлђнђ. Мђскђњ, 1950 еллар.
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Тарихта беренче тапкыр Олимпия 
уеннарында катнашкан Советлар Со-
юзы командасына ул чакта илдђге ун-
биш союздаш республиканыћ унысын-
нан 295 спортчы керђ. Алардан беренче 
алтын медальне диск ыргытучы Н. Ро-
машкова (Паномарева) яулый. Бу хђл 
ил спорты џђм Олимпия уеннары тари-
хына 1952 елныћ 20 июле кљнне языла. 

26 июльдђ сигез мећ тамаша-
чы сыешлы «Миссухалли» спорт са-
раена ќђелгђн келђмнђргђ классик 
кљрђш осталары чыга. 67 килограмм-
га кадђрге ќићел њлчђњдђгелђрдђн игъ-
тибар њзђгендђ, билгеле инде, дњрт ел 
элек Лондонда узган уеннарда алтын 
џђм кљмеш медальлђр яулаган Г. Фрей 
(Швеция) белђн О. Эриксон (Норвегия) 
торалар.

Г. Фрей бу юлы да њзен келђмдђ 
хуќаларча тота. Кемгђ генђ каршы 
чыкмасын, аны аркандай нык кулла-
ры белђн кочып ала да, ничђмђ-ничђ 
еллар буена књнегелгђн гадђте буен-
ча књкрђк аркылы ђйлђндереп ыргыта. 
Кљндђшлђре аныћ мондый алымны кул-
ланасын алдан ук белеп торсалар да џђм 
каршы тору љчен бљтен кљчлђрен куйса-
лар да, швед барыбер њзенекен итђ — 
икесен келђмгђ чыгуга ук аркаларына 
сала, љченчесеннђн баллар буенча љстен 
була. 

Ш. Сафинга беренче кљндђшкђ 
тљрек пђџлеваны Акбулат туры килђ. 
Шђзам ашыгып, беренче минутта ук 
љстенлеген књрсђтергђ телђп кљндђшенђ 
ташланмый, аћа џљќњм итђргђ ирек 
куя. Ђ теге, безнећ кљрђшченећ њзенђ 
юл куюыннан канатланып китеп, алга 
омтыла. Ш. Сафинга шул гына кирђк 
тђ, ул кљндђшен ќайлап кына кочак-
лап ала да књкрђге аша ђйлђндереп 
келђмгђ ыргыта. Акбулатныћ сикереп 
торып яћадан килеп ябышуы була, янђ 
келђм љстенђ барып тљшђ. Ул да тњгел, 
безнећ кљрђшче кљндђшен аркасы 
белђн келђмгђ кыса. Ул кыса, ђ тегенећ 
бирешђсе килми, «књперчек»кђ яткан 
да борылып торырга маташа. 

Мондый хђл шактый озак, берничђ 
минут дђвам итђ. Алай да тљрек еге-
те астан чыгуныћ ќаен таба. Ђмма 
Ш. Сафин моныћ белђн генђ тыныч-
ланмый, џљќњм арты џљќњм оешты-

ра, Акбулатныћ аягында басып то-
рырлык та хђлен калдырмый. Ул ара-
да очрашуныћ вакыты бетњне белдереп 
судья сыбызгысын сызгырта. Келђм 
белђн янђшђдђ очколар буенча безнећ 
спортчыныћ ќићњен белдереп кызыл 
тљстђге ут кабына. 

Икенче ђйлђнештђ безнећ 
кљрђшчегђ тагын да дђџшђтлерђк 
кљндђш — дњрт ел элек Олимпия уен-
нарында кљмеш медаль алган О. Эрик-
сон туры килђ. Ш. Сафин бу юлы баш-
качарак юлны сайлый. Келђмгђ чы-
гуга ук ул дђџшђтле кљндђшенђ њзен 
љйрђнеп торырга да ирек бирмичђ, аны 
књтђреп алып аркасына тђгђрђтђ. Башка 
берђр ярышта, гадирђк кљндђше белђн 
кљрђшкђндђ, мондый алымны чиста 
ќићњ дип тђ бђяли алган булырлар иде, 
лђкин ниндидер бер билгесез татарныћ 
дљньядагы ић кљчле кљрђшчелђрнећ 
берсе булган атлетны болай тиз аркасы-
на салуын танырга телђмилђрме, судья-
лар никтер моны књрмђмешкђ салыша-
лар. Шђзам исђ мондый хђлдђ аз гына 
да югалып калмый, џаман џљќњм итњен 
белђ. Кљрђшђ башлауларына љч ми-
нут та узарга љлгерми, кљндђшен берђњ 
дђ бђхђслђшђ алмаслык итеп келђмгђ 
књтђреп сала. 

Аћа чын-чынлап шул чак-
та гына игътибар итђлђр бугай. Ђ ул 
очрашудан-очрашуга ныграк ачыла 
барып, тамашачыларныћ гына тњгел, 
кљрђш белгечлђренећ, башка команда-
лар кљрђшчелђренећ, тренерларыныћ 
да игътибарын њзенђ тарта. Ђгђр моћа 
кадђр залда аћа кљч љстђргђ телђп 
кырык-илле татар шаулап, сызгырып, 
кычкырып утырган булса, барысыныћ 
да игътибары шушы чибђр егеткђ књчђ.

Менђ ул — зифа буйлы, сылу 
гђњдђле, белђклђре, кул, аяк мускулла-
ры уйнап торган чибђр егет келђмгђ ат-
лый. Мондый матурлыкка битараф бу-
лып кала алмаган тамашачы аны сокла-
нып књзђтђ. К. Патерсон (Дания) белђн 
очрашканда яћадан да шул ук такти-
каны кулланып, Ш. Сафин кљндђшенђ 
сулышын яћартырга да ирек бирмичђ, 
џљќњм арты џљќњм оештырып, исђпне 
7:0 гђ ќиткерђ. Аћа кадђр ќићелњ ачы-
сын татымаган М. Атанасов та (Чехос-
ловакия) бу кљнне Ш. Сафинга љч кенђ 
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минут каршы тора ала. Шуныћ белђн 
безнећ спортчы финалда кљрђшњ хоку-
кына ия була. Анда да ќићгђн очракта 
ул — чемпион, ќићелсђ дђ њкенерлек 
тњгел, кљмеш медаль алачак. Ул чакта 
књплђр шулай дип уйлый. Чљнки безнећ 
егеткђ бик тђ кљчле, бик тђ тђќрибђле 
Густав Фрей белђн кљрђшергђ кирђк 
була. 

Классик кљрђш осталарыныћ финал-
дагы очрашулары 27 июльгђ билгелђнђ. 
Шул ук «Миссухалли» залын тутырган 
сигез мећ тамашачы тарихта моћа кадђр 
књрелмђгђн кљрђш карарга ђзерлђнђ. 
Судьялар башта келђмнђргђ ић ќићел, 
ќићелчђ џђм ярымќићел њлчђњ 
авырлык ларындагы пђџлеваннарны— 
безнећ Б. Гуревич белђн И. Фабра-
ны (Италия), Я. Пункин белђн И. По-
якны (Венгрия), З. Цихаб (Ливия) 
белђн И. Ходошны (Венгрия) чыгара-
лар. Бу очрашулар Б. Гуревич белђн 
Я. Пункинга алтын медальлђр китерђ. 
А. Терянныћ бронза медаль алуы да 
безнећ љчен ућышлы дип бђялђнђ. 

Алардан соћ судья-алып баручы чи-
раттагы парларны чакыра.

Келђмнећ кызыл тљскђ буялган поч-
магына яшь кенђ, ђмма таза гђњдђле, 
зифа буйлы егет чыгып баса. Яшел тљс 
белђн билгелђнгђн каршы якка какча 

гына гђњдђле, сећерлђрдђн генђ тора 
диярсећ, тђнендђ бер чеметем дђ мае 
чалымланмаган, келђмнђрдђ тђгђри-
тђгђри борыннары яньчелеп беткђн ир 
уртасы кеше пђйда була. Дљньяныћ ул 
чактагы бу њлчђњ авырлыгындагы ић 
кљчле кљрђшчесе, «Тимер кеше», «Карт 
тљлке» кушаматлары алган Г. Фрей.

Г. Фрей ягында — ничђмђ-ничђ ел-
лар буена ќићелмичђ кљрђшеп туплан-
ган бай тђќрибђ, хђйлђкђрлек. Яшь егет 
ягында — совет кешесенећ Ватанына 
тугрылыгы, ќићњгђ омтылыш, ничек 
кенђ кыен булмасын, илнећ, халкыныћ 
аћа булган ышанычын акларга омтылу, 
СССР дигђн бљек державаныћ спорт да-
нын лаеклы якларга тырышу.

Менђ аларны уртага чакыралар. 
Кљрђшчелђр бер-берсен сђламлђп џђм 
хђрђмлђшмђскђ сњз куешкандай кул 
биреп књрешђлђр. Тамашачы «Тимер 
кеше»дђн бу юлы да ќићњ кљтђ. Совет-
лар иле дигђн, сугыш хђрабђлђреннђн 
арынып кына килњче СССР спортта 
аларга ђле бик њк таныш тњгел, ђ швед 
батырын инде алар ишетеп тђ, књреп 
тђ књптђннђн белђлђр. Ул алар љчен 
ќићелмђс чемпион.

Ул безнећ кљрђшчене биленнђн ко-
чып ала, ике кулы белђн «йозакка бик-
ли» дђ янбашы аша ђйлђндереп са-

Ш. С. Сафин келђмдђ. 1950 еллар.
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лам дигђндђ њзе келђмгђ барып тљшђ. 
Моћа тамашачылар гына тњгел, су-
дьялар да ышанырга телђми. Лђкин 
телисећме-телђмисећме, алым ясалган, 
ул тиешенчђ бђялђнергђ тиеш. Ш. Са-
финга ић аз — бер балл языла. 

Кљрђшне дђвам итђргђ бое-
рып судьяныћ сыбызгысы яћгырауга 
Г.Фрей кљндђшен яћадан да кочагы-
на алырга омтыла. Ш. Сафин бу юлы 
да аныћ «бросок с прогибом» алымына 
ђзерлђнњен тоеп, аћа якынгарак килђ. 
Тик кљндђше бу юлы да аны ђйлђндереп 
салам дип кискен хђрђкђт ясауга, 
аякларыныћ ничек келђмнђн аерылга-
нын, ничек итеп очып киткђнен сизми 
дђ кала. Безнећ кљрђшче шведныћ ярат-
кан алымын ђкренрђк ясавыннан фай-
даланып, аныћ кулларын џђм гђњдђсен 
кысып тоткан хђлдђ књкрђк аркылы 
ђйлђндереп ќибђрђ. Башка берђњ бул-
са, болай ыргытудан аркасына ук барып 
тљшкђн булыр иде. Тђќрибђсе, осталы-
гы, елгырлыгы гына Г. Фрейга џавада 
очып барган ќиреннђн бљтерелеп аякла-
рына тљшђргђ булыша, ул «књперчек»тђ 
кала. Ш. Сафин исђ яшен тизлеге белђн 
аныћ љстенђ ташлана, торгызмыйча то-
тып торырга, аркасы белђн келђмгђ ят-
кырырга тырыша. Швед мондый кыен 
хђлдђн чыгуныћ ќаен тапса да, ике ми-
нут дигђндђ ике баллга оттырып бару-
ны књз алдына китерђ алмый. Чљнки 
ул моћа гадђтлђнмђгђн. Аныћ мондый 
хђлгђ калганы юк. Џђм ул янђ џљќњмгђ 
ташлана. Лђкин «Тимер кеше» ничек 
кенђ тырышмасын, яшь кљрђшчегђ ач-
кыч таба алмый. Ул Ш. Сафинныћ ни-
чек кљрђшње серенђ тљшенђ алмый. 
Г. Фрей нинди дђ булса алым кулланасы 
килеп хђрђкђтен башларга да љлгерми, 
кљндђше аныћ нишлђргђ телђвен шун-
дук аћлап алып, џђр омтылышын тђне 
белђн тоеп каршы алым куллана. Ул да 
тњгел, Ш. Сафин яшен тизлеге белђн 
алга ыргылып, кљндђшен келђм читенђ 
бђреп чыгара. Моныћ љчен тагын бер 
балл ала.

Алты минут узып, партерда кљрђшњ 
љчен шобага салгач, беренче ике ми-
нутны љстђ торып кљрђшергђ Г. Фрей-
га чыга. Ул инде оттырып баруын сизђ, 
шућа да барлык тђќрибђсен кулланып, 
исђпне њз файдасына њзгђртергђ тели. 

Ашыга, кабалана башлый. Тик кљндђше 
аныћ џђр омтылышын алдан ук сизеп, 
џђрьюлы каршы алым куя. Алай гына 
да тњгел, аста яткан хђленнђн шуып 
чыгып, шведны келђмгђ ђйлђндерђ. 
Шуныћ белђн љстенлеген тагын да ны-
гыта. Аннары инде њзенђ кљндђше 
љстенђ ятып кљрђшергђ чират ќитђ. 
«Тимер кеше» ќићелеп барганын 
аћлап, мондый хђлдђн чыгу љчен нин-
ди дђ булса этлек уйлап чыгарырга ма-
таша. Ул безнећ кљрђшченећ бармакла-
рын кысып тотып, аларны сындырыр-
га, шуныћ белђн кљндђшенђ ќђрђхђт 
ясап, аны ярыштан чыгарга мђќбњр 
итђргђ тырыша. Келђмдђге судья исђ 
аныћ мондый ђшђкелеген ђллђ књрми, 
ђллђ књрмђмешкђ салыша, кисђтњ ясар-
га ашыкмый. Ш. Сафин аста яткан 
кљндђшен биленнђн кочып келђмнђн 
аермакчы була, лђкин теге џаман аныћ 
бармагын каера, «йозакка биклђнњ»дђн 
чыгуныћ ќаен эзли. Бармак сећеренећ 
љзелергђ ќитеп шартлаган тавышын, 
ниџаять, судья да ишетђ, ул кљрђшне 
туктатып, шведны кисђтђ. 

Ш. С. Сафин — Олимпия чемпионы. Хельсин-
ки, 1952 елныћ 27 июле.
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Очрашу тљгђллђнергђ љч минут кал-
гач, кљрђшчелђрнећ икесен дђ уртага 
чакырып, бер-берсенђ каршы бастырып 
куялар. Шунда Г. Фрейныћ бик тђ ар-
ганлыгы, кљндђше башлаган алымнар-
га каршы торырлык хђле калмаганлыгы 
књренђ. Ђ яшь егет, ђйтерсећ келђмгђ 
ђле генђ чыккан, тукталырга, сулышын 
яћартырга исђбендђ дђ юк. Ул яшен 
тизлеге белђн алга ыргылып, кљндђшен 
тагын келђм читенђ бђреп чыгара. Та-
гын бер балл ала. Бер минут та њтђргђ 
љлгерми, шундый ук ќитезлек белђн та-
гын џљќњм итђ. 

Аннан соћгы минут тынычрак узса 
да, швед тиз генђ аћына килђ алмый. 
Ђ Ш. Сафин берничђ баллга алда ба-
рам дип артык ашыкмый. Очрашу 
тљгђллђнеп килгђндђ, оттырып бару-
ын сизгђн швед яћадан активлаша. Ул 
да тњгел, тагын нђрсђдер буласын тоем-
лагандай, тынлык урнаша. Шуны гына 
кљтеп торгандай, кемдер бљтен залга 
ишетелерлек итеп татарча кычкырып 
ќибђрђ: «Са-а-л, ђйдђ». Шђзам янђ алга 
омтыла. Ул яћадан да кљндђшен кысып 
кочаклый, аны бљтереп ыргытырга тели. 
Бу юлы алым («бросок с прогибом») та-
гын да кискенрђк ясала џђм Ш.Сафин 
њзе дђ кљндђшенђ ияреп келђм читенђ 
йљгереп чыга.

«Карт тљлке» келђмгђ тђгђри, ђ 
њзе књтђрелергђ базмыйча гына ят-
кан ќиреннђн сљзеп судьяларны 
књзли. Тегелђрнећ икешђр бармакла-
рын књтђрњлђрен књрњ аны бљтенлђй 
бетерђ. Димђк, совет спортчысы та-
гын ике балл алган дигђн сњз. Шуннан 
соћ ул: «Књпме кеше белђн кљрђшергђ 
туры килде, ђмма Сафин кебек останы 
књргђнем булмады», — дияргђ мђќбњр 
булыр. 

Шулай итеп, Ш. Сафин белђн 
кљрђшњчелђрнећ икесе генђ аћа каршы 
унбиш минут буена каршы тора ала. 
Калганнарын ул берничђ минут эчендђ 
њк бирелдерђ. Олимпия бђйгесенећ фи-
нал љлешенђ кадђр ќићелњсез килгђн 
М. Атанасов та хђтта Ш. Сафинга љч 
кенђ минут каршылык књрсђтђ. Џђм 
менђ ул — Олимпия уеннары чем-
пионы. Аныћ ќићње хљрмђтенђ зал-
дагы барча кешене аягњрђ торырга 
мђќбњр итеп књккђ кызыл тљстђге флаг 

књтђрелђ, барысын да тыћларга мђќбњр 
итеп Советлар иле гимны яћгырый.

Гомумђн, бу уеннарда безнећ ил ко-
мандасы 22 алтын, 30 кљмеш, 19 брон-
за медаль белђн командалар арасын-
дагы рђсми булмаган зачетта америка-
лылар кебек њк 494 очко туплап, алар 
белђн беренче џђм икенче урыннар-
ны бњлешђ. Ул чакта џђр медальнећ, 
џђр ућышлы чыгышныћ илдђге халык-
та, милли ќанлы кешелђрдђ нинди зур 
шатлык хислђре тудырганлыгын књз ал-
дына китерњ кыен тњгелдер.

СССР Министрлар Советы кар-
шындагы физкультура џђм спорт 
комитетыныћ 1952 ел, 28 июльдђге 
781 нче приказы белђн Ш. С. Сафинга 
СССРныћ атказанган спорт остасы исе-
ме бирелђ. Журналистлар аны «Кљрђш 
келђмендђге рыцарь», «Кљрђш даџие» 
дип атыйлар.

Ил њзенећ геройларын зурлап кар-
шылый. Олимпия чемпионнарын ха-
лыкка књрсђтергђ, шуныћ белђн илдђ 
ватанпђрвђрлек хисе тђрбиялђргђ дип 
хђрби частьларга, завод-фабрикаларга, 
югары уку йортларына, мђктђплђргђ 
йљртђлђр. Андый очрашуларныћ 
џђркайсы диярлек сыйлы љстђллђр 
янында тљгђллђнђ. Чемпионнардан 
кайберлђренећ књнегњлђрне дђвам 
итђргђ вакытлары да калмый башлый. 
Ђ банкетлар џаман дђвам итђ. Шул чак-
та Сафинныћ да бер йомшак ягы ачы-
ла — ул эчњдђн туктала белми.

* * *
Алай да ђле ул кљрђш яратучылар-

га тагын да байтак бђхетле мизгеллђр 
бњлђк итђ. 

1953 елда безнећ ил кљрђшчелђре 
беренче тапкыр дљнья чемпионатын-
да катнаша. Неапольдђ узган бу ярыш-
та жирђбђ ќићел њлчђњдђге Ш. Са-
финга беренче кљндђш итеп П. Пет-
мецасны (Греция) туры китерђ. Олим-
пия чемпионы белђн очрашуда ул 
сак ланып кљрђшњ тактикасын сайлый. 
Ќићелђсе килмичђ вакытны суза — 
йђ тоттырмый, йђ келђмнђн чыгып 
ук китђ. Моныћ љчен аны бер тапкыр 
кисђтђлђр, ике, аннары ќићелњ язалар. 
Шђзам кљрђшмичђ дђ диярлек икенче 
ђйлђнешкђ чыга. М. Матушек та (Чехо-
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словакия) Ш. Сафинга «ватылып тор-
маска» була. А. Кукны (Венгрия) ул оч-
колар буенча ота. Чемпионатныћ икен-
че кљне дђ шул рухта дђвам итђ. Олим-
пия чемпионы очколар буенча Д. Тор-
дан (Венгрия) љстен дип табыла. Шул 
чакта аныћ яћадан да, бер ярышта икен-
че тапкыр, А. Кук белђн очрашырга ти-
ешлеге билгеле була. Ш. Сафин аны бу 
юлы да очколар буенча ќићђ џђм фи-
налда шул ук Г. Фрей белђн очраша-
сы ачыклана. «Карт тљлке»нећ, бил-
геле инде, Хельсинкида оттыруыныћ 
ђќђтен кайтарасы килђ. Тик тагын бул-
дыра алмый, икесе дђ хђлдђн тайгач, 
ќићњне Ш. Сафинга бирђлђр. Лђкин 
ђле эш моныћ белђн генђ бетми, ярыш-
лар ђйлђнеш системасы буенча барган-
лыктан, Ш. Сафинга кырык минуттан 
соћ К. Лехтоненга (Финляндия) кар-
шы чыгарга туры килђ. Тђќрибђле, 
кљче ташып торган, ђйбђт ђзерлекле 
кљрђшче егет Ш. Сафинныћ арган-
лыгын књреп тора, шуннан файдала-
нырга тырыша. Безнећ спортчы љчен 
бу бик авыр кљрђш була. Вакыт бетђ, 
кљрђш туктала, судьялар: «Ќићњче юк, 
кайсысы ђйбђтрђк кљрђште», — дип 

кићђшлђшђлђр дђ фин егете активрак 
булды дигђн фикергђ килђлђр. 

Шулай итеп, Шђзамга ќићелгђн 
булса да, беренчелеккђ Г. Фрей чыга, 
икенче урынны К. Лехтонен ала, 
Ш.Сафин бер тапкыр да ќићелмђсђ дђ 
љченчегђ кала. Дљрес, бу хђл аныћ оста-
лык дђрђќђсенђ аз гына да тузан кун-
дырмый, бу татар егетенећ кљрђшњен 
карарга тамашачы элеккечђ њк ябы-
рылып йљри. Яшьлђрнећ Бљтендљнья 
фестивальлђрендђге ућышлары аныћ 
џаман да кљчлелђр арасында булу-
ын књрсђтђ. Лђкин шулай матур гына 
кљрђшеп йљргђн ќиреннђн ул тагын 
юкка чыга.

Хатыны — шул ук Кучкай Пожа-
ры авылыннан чыккан Фђймђ апа белђн 
алар ике бала тђрбиялђп њстерђ. Кызла-
ры Эльмира — юрист белгечлеге ала, 
уллары Линар исђ геологиягђ кереп 
китђ. 

Бу кљрђшченећ ђле 1956 елгы Олим-
пия уеннарында да катнашу мљмкинлеге 
була. Ул чакта алар ќыелма команда-
да 67 килограммга кадђрге њлчђњ авыр-
лыгында љч кандидат — В. Росин, 
С. Сергеев, Ш. Сафин исђплђнђ. Таш-

Ш. С. Сафин (ућнан беренче) 1950 елларныћ ић кљчле кљрђшчелђре белђн. Мђскђњ, 1953 ел.
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кентта узган соћгы ќыеннан 
соћ аларныћ љчесен бергђ 
ќыеп, мђсьђлђне уртага са-
лып: «Мельбурнга кайсы-
гыз барырга тиеш дип саный-
сыз? Кайсыгыз њзен кљчлерђк 
дип саный?» — дип сорый-
лар. Шул чакта Ш. Сафин 
да, С. Сергеев та Владимир 
Росинны атыйлар. Тик бу 
кљрђшче Мельбурнга баргач, 
књнегњлђр вакытында аягын 
авырттыра да бар булганлы-
гын књрсђтђ алмый, ќиденче 
урын белђн канђгатьлђнђ.

Ул да тњгел, башкалада 
Ш. Сафинны утыртканнар, ул 
урамда сыра эчеп торганда, 
бђхђскђ кереп китеп, отставкадагы бер 
полковникныћ маћгаена сыра кружка-
сы белђн ќибђргђн, дигђн хђбђр тарала. 
Моныћ љчен аны хљкемгђ тарталар, Се-
бер кићлеклђренђ аэродром тљзњдђ кат-
нашырга ќибђрђлђр, «Атказанган спорт 
остасы» исеменнђн дђ мђхрњм итђлђр. 

Берара, 1970 елларда, зама-
нында физкультура техникумын 
тђмамлаган атаклы кљрђшче якта-
шы Т. Сђлахетдинов џђм Я. Старобы-
ховский кебек тренерлар белђн бергђ, 
аларныћ ярдђмен кабул итеп, њзен 
яшьлђр белђн эшлђњдђ сынап карый. 
Башкаладан љчђр сђгать барып йљрергђ 
кирђк булса да, Гжельдђге авыл егетлђре, 
Раменскоедагы балалар-яшњсмерлђр 
спорт мђктђбендђ тђрбиялђнњчелђр 
белђн эшлђп ала. Лђкин џђрьюлы дияр-
лек берђр ел чамасы матур гына йљри дђ 
тагын юкка чыга. 

1970 елларда, ул яшь кљрђшчелђр 
ярышларын оештыруда да катна-
ша. 1971 елда Ш. Сафинны Мђскђњ 
љлкђсенећ бишенче спартакиадасын-
да кљрђш буенча баш судья урын-
басары итеп билгелилђр. 1972 елда 

аны, укучылар командасын РСФСР 
Мђгариф министрлыгыныћ 12 нче 
спартакиадасы зона ярышларына яхшы 
ђзерлђгђне љчен, Мђскђњ љлкђсе ха-
лык мђгарифе бњлеге грамота белђн 
бњлђкли. Шул елда Бљтенсоюз укучы-
лар спартакиадасыныћ зона ярышларын 
њткђрешергђ дип Чилђбегђ дђ барып 
кайта. 1979 елда башкала командасын 
СССР халыклары спартакиадасы фина-
лына ђзерлђшкђне љчен истђлек меда-
ле џђм спорт киеме белђн бњлђклђгђч 
тђ ул: «Яшь чакта матур булып йљреп 
калсыннар», — дип, бу бњлђген њзенећ 
шђкертлђренђ бирђ. 

Ул ќитђклђгђн команда 1983-1984 
елларда Мђскђњ кубогына ярышларда 
ќићеп чыга. 

Ш. Сафин авырып шифаханђгђ ята, 
1985 елныћ 23 мартында вафат була. 
Татарныћ бу бљек улын Мђскђњдђ 
мљселман зиратында ќирлилђр.

Вафатына биш ел тулган кљннђрдђ 
Ш. Сафиннныћ якташлары, бу вакыт-
та Мђскђњдђ яшђгђн кљрђшчелђр, аныћ 
истђлегенђ кљрђш бђйгесе оештыра 
башладылар.

303 биттђге фото: Ш. С. Сафин. Мђскђњ, 1952 ел. Фотолар авторныћ шђхси архивыннан.

Илдус Илдарханов,
журналист

РЕЗЮМЕ
В публикации И. Ильдарханова рассказывается о первом олимпийском чемпионе (1952) 
из татарских борцов Ш. Сафине (1932-1985).

Ш. С. Сафин (уртада) џђм аныћ чоры батырлары. 
1980 еллар.
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