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1948 елда Тел, əдəбият һəм тарих институты галимнəре Хəмит Ярми белəн 

Халидə Гатина оештырган фольклор экспедициясе вакытында язып алынган 
истəлеклəр һəм сугыш чоры бəете тəкъдим ителə. Экспедиция Татарстанның Ак-
таныш, Калинин, Мөслим һəм Минзəлə районнары авылларында була. Экспе-
дициядə Казан дəүлəт университетының өченче курс студенты, килəчəктə тарихи 
романнар авторы булып танылачак Нурихан Фəттахов та катнаша.  

Сугыштан соңгы экспедициялəр вакытында информантларның күбесе Бөек 
Ватан сугышында катнашкан кешелəр, фронтовиклар була. Алар Бөек Ватан су-
гышы турында шактый гына истəлеклəре белəн дə уртаклашалар, үзлəре катнаш-
кан яулар, сугышчан дуслары турында сөйлилəр.  

Беренче истəлек Мөхəммəтзия Вəлиев сөйлəве буенча язып алынган. Мө-
хəммəтзия Ленинград һəм Сталинград фронтларында өч ел разведчик була, дүрт 
тапкыр яралана. Разведчик-ефрейторның истəлеклəрендə Сталинград фронтында 
разведкага барган бер көн бəян ителə. Салих Шакиров Бөек Ватан сугышын гвар-
дия капитаны дəрəҗəсендə тəмамлый, күрсəткəн батырлыклары өчен Кызыл Бай-
рак ордены һəм «За отвагу» медале белəн бүлəклəнə. Салих Шакиров разведка 
бүлеге командиры була, истəлеклəрендə дə немец тылына тел алырга барган ва-
кытта булган вакыйгаларны искə төшерə. Мирза Ибраһимов Украинада, Днепр 
буенда барган каты яулар турында сөйли. Истəлектə сугышчыларның соңгы чиккə 
кадəр танкларга каршы торуы, немец танкларын шартлатуы, яраланучылар ту-
рында сүз бара. Шəймəрдəнов Хəниф əсирлек фаҗигасен бəян итə.  

Язмаларга төзəтмəлəр кертелмəде. Бу информантларың җанлы сөйлəмен то-
ярга да, истəлеклəрдəге вакыйгаларны тулырак күзалларга да ярдəм итə. Доку-
ментлар Татарстан Фəннəр академиясенең Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм 
сəнгать институтының «Мирасханə» Язма һəм музыкаль мирас үзеге фондында 
саклана (34 нче коллекция, 4 нче папка). 

 
Төп төшенчəлəр: истəлеклəр, Бөек Ватан сугышы, фольклор экспеди-
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Бөек Ватан сугышы тəмамлануның өченче җəендə Казаннан Тел, 

əдəбият һəм тарих институты фольклорчылары Хəмит Ярми белəн Халидə 
Гатина Татарстанның Актаныш, Калинин (1959 елда таркатылган район, 
территориясе Актаныш һəм Мөслим районнарына бирелə), Мөслим һəм 
Минзəлə районнары авылларына фольклор экспедициясенə чыгалар. Экс-
педициядə Казан дəүлəт университетының өченче курс студенты, килə-
чəктə тарихи романнар авторы булып танылачак Нурихан Фəттахов һəм 
икенче курс студенты, язучы Гариф Ахуновның булачак тормыш иптəше, 
Шаһидə Максудова да катнашалар. Алар 11 июньнəн 14 июльгə кадəр, ай-
дан артык вакыт эчендə, 38 авылда булып, халык белəн аралашалар, 
фольклорның күп төрле жанрларына караган материал туплыйлар. Бу ма-
териаллар соңрак күп санлы җыентыкларда, 12 томлык «Татар халык 
иҗаты» академик басмасында урын алачак.  

Галимнəр 43 əкият, 7518 кыска җыр, күп санлы сюжетлы җырлар, 
мəкаль-əйтемнəр, такмаклар һəм такмазалар, балалар һəм яшьлəр уенна-
рына караган материал туплыйлар, хəзерге вакытта онытылып барган 
җыеннар турында мəгълүмат язып алалар.  

Сугыштан соңгы экспедициялəр вакытында информантларның күбесе 
Бөек Ватан сугышында катнашкан кешелəр, фронтовиклар була. Алар Бөек 
Ватан сугышы турында шактый гына истəлеклəре белəн дə уртаклашкан. 
Сүз уңаеннан, фронтовиклар истəлеклəр генə түгел, халык иҗатына караган 
шактый материал да яздырганнар. Мəсəлəн, Иске Кормаш авылында туып-
үскəн Насыйри Фаррахов шактый гына əкиятлəр яздыра. Ул 1936 елдан су-
гышка кадəр шофер булып эшли, сугыш башыннан машинасы белəн су-
гышка китə. Сугышта башта шофер, аннан соң, 1941 елда ук десант брига-
дасында разведчик була. Фронтта 110 Александров гвардия дивизиясендə 
хезмəт итə. Кавказ фронтында була. 1942 елда алты айлык разведчиклар 
курсын үткəч, өч мəртəбə парашют белəн дошман тылына төшə. Бу десант 
сугышлар белəн үзебезнең фронтка кушыла. 1943 елның октябрь аенда 
II Украина фронтында Днепрны кичеп чыкканда каты яралана. 1944 елда 
яраланып авылга кайта. Ул I дəрəҗə Ватан сугышы ордены, «За боевые за-
слуги», «За доблестный труд» медальлəре белəн бүлəклəнə.  

Экспедиция вакытында һəр авылда фронт узган информантлар очрап 
торган. Фронтовиклар истəлеклəрендə үзлəре катнашкан яулар, сугышчан 
дуслары турында сөйлилəр. Шушы районда туып үскəн геройлар турында 
истəлеклəр дə очрый. Мəсəлəн, Халидə Гатина Татар Əҗбие авылында 
1892 елда туган Ханнан Маликовтан үз авылларында туып үскəн Баян 
Дəүлəтов турында истəлеклəр язып ала. Баян Дəүлəтов Белоруссия 
җирендə барган каты сугышлар вакытында 19 яшендə һəлак була, Совет-
лар Союзы герое исеме һəм Ленин ордены аңа һəлак булганнан соң 
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бирелə. Ханнан Маликов Баянның 10 яшьтəн ятим калган авыр балачагын, 
хəрби хезмəт турында балачактан хыяллануы турында сөйли, аның белəн 
бəйле вакыйгаларны искə ала. 

Сугыш турында беренче истəлек Вəлиев Мөхəммəтзия сөйлəве буен-
ча язып алынган. Мөхəммəтзия Вəлиев Ленинград һəм Сталинград фронт-
ларында өч ел разведчик булган, дүрт тапкыр яраланган. 36 яшьлек элекке 
разведчик-ефрейторның истəлеклəрендə Сталинград фронтында разведка-
га барган бер көн бəян ителə. Гаярь татар егете тиз генə кирəкле карар ка-
бул итə, үзен дə, сугышчыларын да саклый белə, беркайчан да кирəкле до-
кументларны яки телне кулга төшермичə кайтмый. Шул ук вакытта бу 
истəлеклəр шулкадəр самими, аларда арттыру да, бизəп күрсəтү дə юк.  

Сугыш турындагы истəлеклəре белəн уртаклашкан Такталачык авыл 
советы рəисе Шакиров Салих (1911 елгы, 1948 елда 37 яшьтə) Бөек Ватан 
сугышын гвардия капитаны дəрəҗəсендə тəмамлаган, күрсəткəн батыр-
лыклары өчен Кызыл Байрак ордены һəм «За отвагу» медале белəн 
бүлəклəнгəн. Салих Шакиров разведка бүлеге командиры була, истəлек-
лəрендə дə немец тылына тел алырга барган вакытта булган вакыйгаларны 
искə төшерə.  

Сугыш турында истəлеклəре белəн уртаклашкан икенче кеше Чалма-
нарат авылында колхоз счетоводы булып эшлəгəн Мирза Ибраһимовка 
сугыш беткəндə нибары 20 яшь була. Мирза Ибраһимов Украинада, Днепр 
буенда барган каты яулар турында сөйли. Истəлектə сугышчыларның 
соңгы чиккə кадəр танкларга каршы торуы, немец танкларын шартлатуы, 
яраланучылар турында сүз бара. Бу истəлеклəрдə сугыш картинасы, яулар 
шулкадəр төгəл бəян ителə, алар документаль кадрлар булып күз алдына 
баса. Мирза Ибраһимов үзенең беренче тапкыр яралануын Һəм бүлəк-
лəнүен дə бəян итə. Сүз уңаеннан əйтеп китү урынлы булыр, экспе-
дициядəн соң дүрт ел узгач, 1952 елның ахырында булачак язучы Илфак 
Ибраһимов туып, əтисенең Мирзамөхəммəт дигəн тулы исемен Мөхəммəт 
Мирза буларак татар əдəбияты тарихына кертəчəк.  

Мөслим районының Сикия авылында яшəүче Шəймəрдəнов Хəниф 
(1948 елда 38 яшь) үзенең истəлегендə əсирлек фаҗигасен бəян итə. Рядо-
вой Шəймəрданов авыр яраланып дошман кулына элəгə, шул көннəн фа-
шист концлагерьларында исəн калу өчен көрəш башлана. Əсирлəрне бер 
лагерьдан икенчесенə күчереп, аларны ахыр чиктə Майданек лагерына ил-
теп җиткерəлəр. Майданек – Польша җирендəге Освенцимнан кала зурлы-
гы белəн икенче урында торган үлем лагере була. Бу лагерьда исəн калу 
бик сирəклəргə генə элəгə.  

Экспедиция вакытында Бөек Ватан сугышына багышланган җырлар, 
бəетлəр дə язып алына. Сугышта һəлак булган Фəйзулла Абдуллинга ба-
гышланган бəет 1941 елның сентябрь аенда Калинин районы Уразмəт 
авылында чыгарылган. Бəет астында берничə генə юллык искəрмə дə сак-
ланган: «Бу чорда котырынган фашистлар Совет иленə каршы сугыша иде. 
Шул вакытта иптəш Абдуллин Фəйзулла дошманга каршы аяусыз көрəш 



Историческая  этнология .  2021.  Том  6 ,  №  1 

154 

алып бара иде. Лəкин көтмəгəндə башына гранат кыйпылчыгы тиеп тор-
мыштан югала. Иптəш Абдуллинның шушы үлгəн вакытта янында бергə 
булган иптəшлəренең сөйлəве буенча бу бəет чыгарыла». Авылга килгəн 
беренче похоронка булу, Фəйзулла Абдуллинның һəлак булган вакытында 
иптəшлəре дə янында булу, аларның бу хакта хəбəр җибəрүлəре дə бəет 
чыгаруга этəргеч булгандыр. 1941 елда, халык, Совет иле иң-иң дип, су-
гышны менə бетəр, менə сугышка киткəннəр тиз генə фашистны җиңеп 
кайтыр дип өмет белəн яшəгəндə, сугыш башлануга килгəн үлем хəбəре 
халыкка бик авыр тəэсир иткəн, күплəр сугышның бөтен фаҗигасен шушы 
похоронка белəн генə төшенгəннəрдер дə.  

Сезнең игътибарга 1948 елда фольклор экспедициясе вакытында язып 
алынган, Бөек Ватан сугышы фронтовикларының истəлеклəрен һəм сугыш 
чоры бəетен тəкъдим итəбез. Язмаларга төзəтмəлəр кертелмəде. Бу инфор-
мантларың җанлы сөйлəмен тоярга да, истəлеклəрдəге вакыйгаларны ту-
лырак күзалларга да ярдəм итə. Документлар Татарстан Фəннəр академия-
сенең Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институтының 
«Мирасханə» Язма һəм музыкаль мирас үзеге фондында саклана (34 нче 
коллекция, 4 нче папка).  

 
Сугыш истəлеклəре 

 
I 

Мин Сталинград фронтында идем. Безгə разведкага барырга туры килде. 
Бу 1943 елны була инде. 23 январь көнне. Сəгать төнге 2–3 тирəсе. Безгə 
бирелə задача язык алып кайтырга. Без өчəү: мин – Валеев, Мещеряков, Емог-
латов, алар руслар. Аларга мин старший. Пуртанк дигəн рабочий поселок бар. 
Разведрота командиры Семепота безгə шунда барырга приказ бирə инде. Без 
күрешеп чыгып китəбез болар белəн. Без барабыз инде тау башына, поселок-
ка. Поселокка килеп керəбез. Җортлар тактадан нык итеп эшлəнгəн. Немец 
тавышлары ишетелми. Бер җортка килеп керəбез, бəлəкəй генə җортка. 
Əйтергə кирəк, 16–17 яшьлəрдəге бер кыз бар. Монда бер карчык, анасыдыр. 
Без алай-болай охран калдырмадык бит. Ə кыз минем муеннан кочаклап алды. 
Безнең ди, кызылармеецлар бит бу, ди кыз əнкəсенə. Сөенə бу кыз, җылый. 
Карчык əйтə: «Атаң кая икəн?» ди. Озак та үтми бер карт кеше килеп керə. 
Тегелəр өчəү, без дə өчəү шул җортта. Хəзер алты кеше булдык. Мин əйтəм 
Мещеряковка: «Бу бабайдан сораштыр, немецлар кайда?» дим, үзем русча 
яхшы белмим инде. «Кая хəзер, ди карт əйтə, сезгə сүлəп торырга вакыт юк, 
ди. Каян килдегез, шунда китегез, ди. Мин сезне җəллəп əйтəм, ди. Шушы 
җортта унбер немец тора, ди. Хəзер кайтып керерлəр, ди. Тизрəк чыгып ките-
гез», ди. Шул сүзгə каршы мин əйтəм: «Шуларны эзлибез бит бабай, алардан 
качарга килмəдек». «Юк, балакаем, чыгып китегез, барыбер əрəм буласыз бит, 
ди. Əнə кайталар да инде!» ди.  

Вакыт əз. Уже шатырдап килеп тə керəлəр, бер сүз əйтеп булмый. Кул 
белəн генə тегелəргə мич артына керегез, дим. Үлсəм үзем генə үлəрмен, 
бөтенебезгə берьюлы үлəргə кирəкмəс. Немецлар ишекне ачып килеп 
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керделəр. Минем кулда автомат. Немецның гəүдəсе ишектəн кереп җитмəде, 
мин автоматтан ата башладым. Тегелəр ни, коридор тар булу сəбəпле, артка 
чигə башладылыр. Минем атуым ату булды, өчебезнең тегелəрне таптап чы-
гып китүе булды. Хəзер Мещеряковка задание шуны бирдем: «Иптəш Меще-
ряков, син боларның икесенең дүкəмитен ал!» дим. Безгə башка нəрсə 
кирəкми. Без бик ашыктык. Без китүгə өйдəгелəр ап-ак булып калдылар. 
Тизрəк китəргə кирəк бит. Мещеряков документларын алды боларның. Без 
озакламый үзебезнең штабка кайтып киттек.  

Хəзер комротага дүкəмитлəрне бирдек, доложить иттек. Комрота безгə 
«Задача моның белəн генə бетмəде, диде. Безгə, диде, тере язык тотып алып 
кайтырга кирəк. Бик авыр эш вакыты, ашагыз да, тагын китəрсез», диде. 

Азрак тамакка капкаладык та, чыгарга əзерлəндек. Монысы Трактор заводы 
буеннан барырга инде. «Иптəш Вəлиев, диде комрота, мин бая сезгə язык алып 
кайтырга дигəн идем, дия. Сез алып кайта алмасагыз да, зур эш эшлəдегез», дия. 
Лəкин безгə шундый задача: языкны ничек тə алып кайтырга. Əле без Пуртанкка 
барган идек, хəзер Борба дигəн рабочий поселокка барабыз. Комрота безгə карта 
буенча күрсəтеп бирə. «Сез барасыз шунда, дия, задача дия, шунда немецлар то-
рамы, юкмы дия, аннан соң язык алып кайтырга», дия.  

Без чыгып киттек. Бер төнге сəгать 4–5 тирəлəре. Ай яктысы якты ул ва-
кытта. Кышкы төн бит. Хəзер без өчəүлəп чыгып киттек. Безнең фронт тукта-
ган җиргə килеп җиттек бер чокыр буйлап. Пулеметный рота командиры 
белəн сөйлəштек тə, үзебезнең кая китəсене белгерттек тегеңə карта буенча. 
Бу тирəгə атмагыз дибез, əгəр без атына башласак, уң яклап безгə ярдəм 
итəрсез дибез. Яр буенда əрəмəлек арасы. Ята-тора барабыз. Япанга килеп 
чыктык. Бер җорт шəүлəсе күренə җыракта, 150–200 метрлар чамасы бар. 
Хəзер түш белəн шуып барабыз шунда. Җортның кырына килеп җиттек. Бер 
аяк тавышы ишетелə. Бу җортлар икəү икəн. Бер-беренең арасы 30–35 метр-
лар тирəсе. Шул ике арада бер часовой тора. Часовойны күрдек. Мещеряковка 
əйтəм, шул часовойны кулга төшерергə кирəк, дим. Мещеряков бара да, 
часовойның йөрəгенə кадый. Кызу канлы бит егет. Аның первый эше əле. Ə 
безгə язык кирəк. Бу эшне бозды. Мин тегенең янына килеп чыгам да, «Эх, 
эшне боздың, дим. Хəзер нишлибез, дим. Икенчене эзлəргə туры килер», дим. 
Мещеряков əйтə, «Кире киттек», ди. Мин, юк, дим. Өйгə керəбез, мин əйтəм. 
Барабыз тагын. Өйгə таба бара башлаган иек, бер аяксыз инвалид килеп чыга, 
безнең кеше, ул коралсыз. Без тегенең белəн сөйлəшəбез. Шул җортның 
хəҗəене икəн. Бу йортта немеслəр бар ди ул əйтə. «Нəрсə эшлəйлəр?» мин 
сораймын. «Алар барсы да җоклайлар əле, дия, алҗып кайттылар», дия. «Алар 
ничəү соң?» «14 ахрысы алар», ди ул. Без, «Кораллары кайда соң?» дибез. 
«Колидорда да, өйдə дə бар», ди теге.  

Без решать итəбез: боларның башта коралларын кулга төшерергə, аннары 
үзлəрен. 

Колидордан алты кисəк винтовка, өй, хəзер өйгə кердек. Өйдəн алдык 
җиде кисəк. Автомат. Əле немеслəрдə күтəрелү юк. Хəзер боларның кеше са-
ны 14 була. Корал 13 кенə, дип күңел белəн уйлыймын. Давай эзлəргə дим 
мин – кая бер корал? Командирныкы карават башында эленеп тора икəн, пис-
толет кына. Куркыныч калмады. Мещеряковка задача бирдем. «Иптəш Меще-
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ряков, сиңа 15 минут вакыт. Боларны тышка чыгарып бастыр!», ə үзем икенче 
өйгə киттем. Ишекне ачтым. Бер-икесе уяу яткан төсле тоела бит. Кешенең 
санын белмим. Барып керүем булды, автоматтан боларга җибəрдем очередь.  

Вакыт əз. Бер-икесе чыгып киткəн бит моның. Башкалары шунда, үле 
калганнар. Емоглатов чыкканын барсын кулга ала тора. Бу өйдə куркыныч 
калмады.  

Чыксам тышка мин, бер кеше дə чыгармаган. Тегелəрнең аякарын, 
өслəрен киендереп ята Мещеряков, тегендə барып керсəм. Мин бер-икесенə 
аттым да, шунда ук тегелəр тышка чыгып бастылар. Моннан унике, теге йор-
ттан ике чыкты болар. Хəзер боларны алып айтып китəргə кирəк бит. Без кы-
зулык белəн сизмəгəнбез, таң атып килə. Хəзер карасак – Трактор заводы тау 
башында. Ə анда немеслəр утыра икəн. Безне сизгəннəр бит, пулеметтан ата-
лар. 150 метрлар чамасы алар. Үлəсе килмəй бит, яшеренергə мəҗбүр булдык. 
Немеслəр дə безнең белəн. Тегелəрнең аякларын киендердек. Нишлəргə, 
үзебезнең якка чыгып булмай бит. Урын безнең ышык. Үзебезнең як күренə, 
болар ягы күренмəй. Тракторный да күренə. Без монда көннең буена утырыр-
га мəҗбүр булдык. Көндезге сəгать икедə җиде немес опять бу җортка кайт-
тылар. Безне белмилəр. Элек монда торалар икəн. Коралларын ташладылар 
болар тышка. Боларны да кулга алдык. Безнең хəзер ундүрт тə җиде – җегерме 
бер немес булды, ə без өч кеше. Безгə үзебезнең яктан связной килде. «Давай, 
дия, күпме пленный бар, алып чыгыгыз», дия. Ул кеше шулай дип əйтеп тə 
бетерəлмəй, шундук аңа пулə тиде, яшеренмəгəн.  

Хəзер көн кичкə авышты. Җан түзмəй, җөрəк ашыга. Ничек тə боларны 
алып кайтып тапшырасы килə. Мещеряковка əйтəм, «Иптəш Мещеряков, син, 
мин əйтəм, икегез монда каласыз, мин шушы тал арасыннан чыгып китəм. Ə 
сез минем арттан немеслəрне озатыгыз. Мин чокырдан чокырга түш белəн 
үзебезнең якка шуып китəм». Озак та үтмəй, Мещряков тегелəрне минем арт-
тан берəмтеклəп тезеп чыгарып җибəрə башлый. Əгəр чыкмасалар, атарга 
приказ бирəм мин аңа. Мин хəзер үзебезнең якта. Немеслəр берəннəп берəн-
нəп минем арттан чыга башладылар. Урын аулак, чокыр эче. Безнең үзебезнең 
яктан, нинди кешелəр микəн дип карап торалар безне. Килə бер старший лей-
тенант: «Бу немеслəрне обысковать итəргə кирəк!» ди. «Иптəш лейтинант, 
мин əйтəм, болар дим, обысковать ителгəн, кулга да алынган. Кирəк булса, 
тегеннəн кереп ал инде». Теге аптырады инде. «Син нинди кеше? – дип со-
раштырмакчы була. Ничек боларны бер үзең генə тоттың?», ди. Мин тегеңə 
«Вакыт юк, тизрəк үзебезнекелəргə алып кайтырга кирəк», дим.ундүрт немес 
минем кырга килеп җиттелəр. Күңел тынычланды. Теге яктагылары өчен дə 
куркыныч юк – ике иптəш анда. Җан ашыга бит. Бу 14 ен тизрəк алып кайтып 
китəм. Үзебезнең торган җиргə кайткан идем, безнекелəр каядыр киткəннəр. 
Төн караңгы. Сораштыра торгач, үзебезнең частьне таптым. Алып кайттым 
тегелəрне, ундүртен дə. Капитанга сдавать иттем. Мещеряков белəн Емогла-
тов да озакламый икесе дүртне алып кайттылар. Өч немес чыкканда пуля тиеп 
үлгəннəр. Моннан соң миңа капитан рəхмəт белдерде. Мине штабка алып кит-
те бу. Немеслəр белəн барабыз. Үзебезнең начальствога күрсəтте. Шуннан соң 
мине «За отвагу» медале белəн наградить иттелəр. Мещеряков белəн Емогла-
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товка да бирделəр. Дивизия алдында генерал-майор Усенко безнең өчебезгə 
благодарность белдерде.  

Шушы көннəн соң мин һəр сугышта катнаштым. Ə 2 февраль көнне не-
месне Сталинградтан тəмам тар-мар итеп, җирлəп куйдык. Безне ялга озатты-
лар.  

Вəлиев Мөхəммəтзия сөйлəве буенча язылды. 36 яшьтə,  
элекке разведчик-ефрейтор. Дүрт мəртəбə яраланган. 1941 елның августын-

нан башлап фронтта булган. Ленинград һəм сталинград фронтларында  
өч ел разведчик булган.  

Язып алынды 22 июнь 1948 ел. Калинин районы, Уразмəт авылы.  
Н. Фəттахов. 

 
II 

Без Сухая Мечетка балкасында оборонада тораек. Сталинградта немес-
лəрнең калган вакытларында, 1943 елның гыйнварында инде бу. Сталинградка 
керетмəс өчен немеслəр бик нык оборона тораларые. Немеслəрнең оборона 
хəлен һəм аларның көчлəренең ныклыгын белү өчен безнең разведотрядка 
задача куелды тел алып кайтырга. Бер төнне барган разведка уңышлы чыкма-
ды. Командованиенең задачасы үтəлмəде. Шул ук задачаны үтəү өчен миңа 
приказ бирелде. Мин разведка буенча штаб начальнигы ярдəмчесе булып 
эшлəй идем. Үзем белəн 12 сугышчыны алып немеслəрнең оборонасында тор-
ган пулемет кырында торучы бер сакчыны алырга китəргə тиешбез. ««Тел» 
булырга тиеш инде бу. Анда бару өчен без көндездəн наблдение үткəрдек. 
Аның хəрəкəтлəрен үрəндек. Сакчыдан 20 метрлар ерактарак немеслəрнең 
блиндажы барые. Күзəткəн чакта бигрəк тə игътибар бирдек сакчыларның 
алышыну вакытына – ничə сəгатьтəн соң алар алышыналар. Немеслəрнең һəр 
ике сəгать саен алышынып торуын белдек. Күзəтү шəтиҗəлəре безгə «тел» 
алып кайтырга мөмкинлек барлыгын күрсəтте. «Тел»не алырга иң җайлы ва-
кыт дип смена алышыр вакыт җиткəн чакны сайладык. Чөнки бу вакытта сме-
нада торучы немес солдаты арыган була. Шулай иттереп без үзебезнң опера-
цияне үткəрү өчен төнге сəгать икене билгелəдек. Ак халатлар кидек, кинжал 
һəм автоматлар белəн коралландык, көндездəн билгелəнеп куйган сукмаклар-
дан немес ягына чыгып киттек. Без чыгып киткəндə төнге сəгать бер эе.  

Төн айлы, якты. Шулай да, бераз кар төшкəнгə, томанланып тора. Немес 
часовоена барып җитəргə бер йөз метр калганның соңында, бер ышык урынга 
туктап. Дүртəрлəп өч группага бүлендек. Бер группа туп-туры часовой кыры-
на барырга тиеш булды. Ике группа, ике яклап часовойның ике ягыннан ба-
рып, артыннан төшəргə тиеш булды. Беренче группа часовойны тере килеш 
кулга алырга тиеш. Ə ике группа блиндаждагы җал итүче немеслəрне блин-
дажы ние белəн үтереп бетерергə тиеш, гранаталардан ыргытып. Монысы 
соңыннан булырга тиеш инде. Беренче группаның башлыгы итеп мин казах 
егете Чембаевны билгелəдем. Калган ике группаның берсе белəн үземə алдым 
җитəкчелекне, ə икенчесенə Əхмəттинов дигəн җегетне куйдым. Ул Башкорт-
станнан. 12 кешедəн татардан икəү, казахтан икəү, калганнары руслар, укра-
иннар эе. Без һəрберебез билгелəнгəн вакыт буенча билгелəнгəн объектка ба-
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рып җиттек. Группалар арасында төнге вакытта элемтə средствосы булып 
кесə фонаре утын күрсəтергə тиеш иек. Аны немес күрмəскə тиеш.  

Хəзер инде без барып җиттек. Беренче группаның эш башлавын көтеп 
торабыз. Беренче группа немес часовоена 4–5 адым калгачтын, немес часовое 
сискəнеп, пулеметына ябеште. Лəкин бу вакытта часовойга соң иде инде. Су-
гышчылар барып часовойны буып алдылар. Авызына чүпрəк тутырып, кап-
чык кигертеп, алып та киттелəр. Немеснең эше дə бетте. Немес пулеметы сак-
чысыз калды. Бу безнең өчен җайлы момент тудырды. Мин үземнең группа-
дан ике солдатны пулемет кырына барып, сменага килүче икенче немесне 
көтəргə куштым. Аларның берсе пулемет янында немес часовое кебек булып 
торырга тиеш эе, икенчесе күренмəй торырга.  

Минем солдатлар как только барып җиттелəр, блиндаждан алмашка не-
мес часовое чыгып, пулеметтан биш адымнар чамасында туктап калды. 
Шиклəнде күрəсең, үзенчə əкрен генə нəрсəдер эндəшə башлады. Безнең сол-
дат, немесчə белмəгəч, берни эндəшми. Шул арада минем группадагы бер 
солдат шуышып барып, тегенең артына төште. Аның əкрен генə барып 
«Хальт!» дип кычкырып җибəрүенə, немец каушап төште, кулын күтəрде. 
Минем солдат торды да, тегеңə ташланды. Шул арада пулемет кырында тор-
ган ике солдат та килеп җиттелəр. Немеска тын алырга да ирек бирмəенчə, 
авызына биялəйне тыгып, кулын артка бəйлəп, тиз генə алып та сыптырдылар 
безнең якка. Задача болай уңышлы гына чыккачтын, үзебез дə шатландык, 
тагын да җөрəклəндек.  

Мин хəзер ике группа белəн дə блиндажга нападать итəргə карар кыл-
дым. Блиндажга нападать итү өчен ике группаны да берлəштердем. Ике сол-
датны пулемет кырына җибəрдем һəм пулеметны блиндажга таба хəзер тотар-
га куштым. Сержант Максименкога блиндаждан чыгып торган торбадан 
тыңларга куштым. Сержант Максименко торба кырына барып колагын салды 
да, миңа омлый. Аның ымлавы буенча мин дə шуышып кына барып җиттем. 
Тыңлыйбыз икəүлəп, сүлəшкəн-ниткəн тавыш ишетелми, гырлап җоклаган 
тавыш ишетелə. Гырлауларына караганда, Максименко, ике кеше булырга 
тиеш, ти. Мин, өч кеше булырга тиеш, тим. Мин төтен торбасыннан карамак-
чы булдым. Торбадан карыйм: кечкенə ут җанып тора. Бер немеснең җоклап 
җатканы күренə, башка берни күренми. Максименкога əйтəм, ничек кенə итеп 
боларны тавышсыз үтереп бетереп китəргə. Максименко əйтə, ишекне ачып, 
автоматтан атып бетереп китəргə кирəк, ди. Мин əйтəм, тавыш чыга, күрше 
блиндажлардан ишетерлəр, үзебезнең артъяктан төшəрлəр. Тавышсыз гына 
немеслəрне юк итеп китү өчен Максименконы, аның кырындагы ике солдатны 
алып, блиндажның ишек кырына килдем. Аларга əйттем, эшнең уңышлы чы-
гуы менə шушыларга бəйлəнгəн, дип, кинжалларга күрсəттем. Алар шундук 
аңлап алдылар, һəрберсе кинжалларын тотып тикшереп карадылар. Блиндаж-
га керү белəн һəрберебез берəр немеска ташланырга тиешбез.  

Ишекне иплəп кенə ачтык. Ут начар яктырта, күпме кеше барын болай 
ачык күреп булмай. Вакыт та җук. Ишекне ачу белəн эчкə ташландык. Лəкин, 
бəхетсезлеккə каршы, дүртебезгə өч кенə немес булып чыкты. Максименко 
белəн икебезгə берне уртаклап казарга туры килде. Шулай итеп немеснең 
блиндажы белəн эшне бетердек. Блиндажда эленеп торган полевой сумканы, 
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өстəлдə яткан кəгазьлəрне тиз генə алып, тышка чыктык. Тышта ул-бу җук, 
безне сизмəгəннəр. Пулемет кырында калган ике солдат пулеметның җозагын 
алып җаталар ые. Шушында шакылдау ишетелеп, күрше блиндажда сүлəшкəн 
тавышлар килə башлады. Безгə ашыгырга кирəк. Югалтусыз тизрəк штабка 
кайтып керергə кирəк.  

Эшне сизеп алдылар немеслəр. Без үзебезнең якка чыгып китə башлагач, 
пулеметтан ут ачтылар. Лəкин соң иде инде. Үзебезнең яшерен юлдан кайтып 
китəргə була ые безгə. Без инде кайтып җитəбез, дигəндə генə, мимнометтан ут 
ачып, Максименконы гына яраладылар. Аны иптəшлəр күтəрделəр. Шул килеш 
кайтып җиттек штабка. Безне монда бик көткəннəр икəн. Югалтусыз-нисез 
шундый уңышлы үткəрелгəн операциягə бик шатландылар. Солдатлар, офицер-
лар – бар да рəхмəт укый, кулны кыса, разведчиклар гадəтенчə стопка сузалар. 
Максименконы медсанбатка җибəрделəр.  

Без алып кайткан полевой сумканы һəм башка документларны штаб на-
чальнигы капитан Дятельгə бирдек. Безнең алып кайткан документлар коман-
дование өчен бик кыйммəтле булып чыктылар. Җитмəсə, документларны рас-
лау өчен безнең ике «тел» дə бар. Без алып кайткан документларның һəм 
«теллəр»нең күрсəтүе буенча командование өчен уңышлы һөҗүмгə күчəргə 
мөмкинлек булды. Икенче көнне безнең чəстлəр немескə каршы һөҗүмгə 
башладылар, немесне оборонасыннан куып алып чыгып китеп, эчкə таба кы-
сырыкладык. Шушы уңышлы үткəргəн разведка операциясе өчен минем үземə 
Кызыл Байрак ордены бирделəр. Калган сугышчыларның унысына орденнар, 
икесенə «За отвагу» медале бирделəр.  

Шакиров Салих (37 яшь) сөйлəве буенча язып алынды. 
 Шакиров Салих Бөек Ватан сугышын гвардия капитаны званиесендə тəмам 
иткəн. Хəзерге вакытта Такталачык а/с предсадетеле, Актаныш районы. 

Язып алынды 10 июль, 1948 ел.  
Н. Фəттахов. 

 
III 

Днепрның сулъягында ыек. Безгə немесне киң җиргə җəелдермəскə 
кирəк ие. Немес безгə таба кереп җəелергə тырыша. Шуны тоткарлап калырга 
кирəк ие. Без бер Украина авылында торабыз. Штабтагы посылнай взвод ур-
нашкан йорттан безне килеп уятты. Комбатарея урнашкан йортка илттелəр. 
Үзебезнең взвод белəн бардык. Безгə комбатарея икенче бер полкка тапшы-
рылуыбыз турында аңлатты. Безне комбатарея белəн сөйлəшкəндə, аерым 
машиналар көтеп торае. Без, шушы машиналарга төялеп, икенче бер полкка 
китəргə тиешбез. Төнлə килеп төштек бу полкка. Үзебезнең расчетка тиешле 
пушкаларны кабул иттек. Ə таң ату белəн авылдан ашыгыч чыгып та киттек.  

Бездəн фронт 25 километр иде. Машиналар белəн передовой линиягə таң 
атыр алдыннан, ике километр кала, юлда, без урнашкан участоктан яраланып 
чыгучы сугышчыларны очраттык. Сугышчылардан фронт хəллəрен сораш-
тырдык. Алар немеслəрнең көнгə берничə мəртəбə, үзлəренең калган плац-
дармларын киңəйтү өчен зур-зур көчлəр белəн һөҗүмгə килгəннəрен 
сөйлəделəр.  
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Машиналар калкулык астында калдылар. Без пушкаларны тартып тауга 
алып менəргə тиешбез. Тау башын безнекелəр кичəге көнне генə алганнар 
икəн. Без пушканы маскировать итеп тартып алып менеп киттек. Бу вакытта 
инде яктыра башлаган иде. Немеснең бер батареясе безгə ата башлады. Тирə-
якта кукуруз басуы. Үле немес гəүдəлəре, безнең сул якта ватылган пулемет 
ята. Əле безнекелəр трофей җыйнарга да өлгермəгəннəр. Кичə генə булган ул 
операция. Снəрəдлəр бик якын төшə башлады. Без барыбыз да пушкадан 4–5 
метр читкəрəк, кукуруз арасына кереп яттык. Бездəн ерак түгел генə ярылган 
немес снəрəде үзебезнең иптəшне – Сталинград егетен каты яралады. Мин тиз 
генə бер иптəшем белəн шуышып аның кырына барып аягын бəйлəдем. Аны 
плащ-палаткага салып машинага илтеп куйдык. Бик əйбəт җегет ие, аерылы-
шу кыен булды.  

Безгə тизрəк пушканы огневой позициягə илтергə кирəк. Кукуруз сабак-
лары арасыннан үзебезнең пушка кырыена юнəлдек. Мин, командир орудие 
кырында тораем. Ул пушканы кукуруз эченə эчкəрерəк алып кереп урнашты-
рырга кирəк турында əйтте. Бу вакытта тəмам яктырган иде. Без бер шуышып, 
бер тезлəнеп пушканы сөйрəп киттек, кайсысы арттан этə. Көн якты булгач 
бик саклык белəн пушканы җайлап урнаштырырга кирəк ие. Пушканы урнаш-
тырдык. Бу вакытта бездəн уң яктан куаклык арасыннан безнең танклар на-
ступать итə иде. Боларны без күзəтеп кенə торабыз. Безнең танклар наступле-
ниесе уңышлы чыкмады. Немеслəр нык торалар ие. Бу наступлениедəн соң 
безнең полк командованиесе ала хəбəр – безнең участоктан танковый наступ-
ление көтелə. Безнең полк противотанковый истребительный полк булган-
лыктан танк һөҗүменнəн куркыныч булган участокка урнаштырылган иде. 
Безгə бик ныклы хəзерлек белəн торырга кирəклек турында комбатарея əйтеп 
чыкты. Расчетыбыздагы егетлəр һəрберебез дə актыкка чаклы нык торырга, 
бер немес танкысын да җибəрмəскə сүз куештык.  

Шул вакыт ерак түгел урыннан беренче немес танкысы ял урыннан (балка) 
күренде. Без түземсезлек белəн беренче снəрəдне җибəрергə хəзер торабыз. Ко-
мандир батарея беренче немес танкысына төбəп атарга приказ бирде. Беренче 
җибəрелгəн подкалибрный снəрəд немес танкысына тиде. Танк туктады. Мин 
беренче мəртəбə наводчик булып аткан снəрəд ие бу. Мин бу беренче уңыштан 
соң, үзем эсселе-суыклы булып киттем. Тагын да ныграк җан керде. Туктаган 
танктан немец солдатлары төшеп тирə-якка чəчелделəр. Танктан пулемет ата 
башлады. Моны ничек тə бетерергə кирəк. Мин икенче снəрəд җибəрдем. Танк-
та ут күренде. Ут күренү белəн мин, бу танк белəн эш бетте дип куйдым. Мо-
нысы белəн күңел тынычланды. Лəкин əле танклар күп. Аларны да җимертергə 
кирəк. Телəк бер генə – бер танкны да үзебезнең якка җибəрмəскə, дөмектерергə 
бөтенесен дə. Мин тагын бер снəрəд җибəрдем – тимəде. Танк һаман килə. Мин 
бөтен күңел белəн танкист мине күргəндер, миңа килəдер дип уйлыйм. Лəкин 
немес танкысы миңа төбəп атмады. Миңа бик зур мөмкинлек туган кебек бул-
ды. Ныгытып төбəп икенче снəрəд җибəрдем, танкта ут күренде. Ут күренү 
белəн немеслəр төшеп йөгерə башладылар. Бездəн бер 100–150 метрлар чамасы 
алда урнашкан пехота аларга каршы ут ачты. Танк белəн эшне бетергəч, үземдə 
немеснең бу тимер җен машинасы белəн көрəшергə көч барлыкны сиздем.  
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Орудиеның башка нумерлары да үз эшлəрен җитез башкарып торалар 
ые. Сугыш кырын төтен, тузан каплады. Немеслəр артилириясе үз танкларына 
нык ярдəм итə. Хəзер немеснең танклары күзгə артканнан арта күренə башла-
ды. Шушы вакытта безнең расчетта бары өч кенə кеше калды, өч иптəш яра-
ланды. Өченче танкка ата башладым. Беренче атудан тегенең гусеницасы 
өзелде. Лəкин танк пушкадан атуында дəвам итə. Шул вакытта мин бер оско-
лочный снəрəд җибəреп калам немес пехотасына. Бу вакытта инде танклар 
безгə якынлашып килəлəр. Кисəк кенə тəнемдə кызулык сиздем. Бик каты 
удар булды. Уштан яздым. Аңыма килсəм, яраланганымны сиздем. Шул ва-
кытта минем иптəш Калащенко – украин егете – өченче танкны да тончык-
тырган. Мин ныгытып ушыма килгəндə безнең пехота һəм танклар наступ-
лениегə күчкəннəр иде. Һавадан авиация ярдəм итə. Бераздан мине санчастка 
алып киттелəр. Санбатта полк командиры килеп минем Кызыл Байрак ордены 
белəн бүлəклəнүем турында белдерде һəм рəхмəт əйтеп кулымны кысты. Ул 
миңа безнең гаскəрлəрнең наступлениегə күчкəннəн соң, немеслəрне куып ике 
авыл алганлыкларын əйтте.  

Ибраһимов Мирза (23 яшь) сөйлəве буенча язып алынды.  
Сугышта рядовой булган. Хəзерге вакытта Чалманарат авылында  

колхоз счетоводы булып эшли.  
Язып алынды 13 июль, 1948 ел.  

Н. Фəттахов. 
 

Майданек лагерында 
 
Мин 1942 елның декабрь азагында Старая Русса шəһəре тирəсендə бик 

каты яраландым. Ике аяк ранен булды минем пирвай разрывной пулə белəн. 
Уң кул ике җиреннəн ранен булды. Ранен булгач, ушсыз мин 5 сəгатьлəп кар 
өстендə ятканмын. Исемə килеп, күземне ачсам, нимеслəр килеп җиткəннəр. 
Өч нимес солдаты килде минем кырга. Торырлык хəлдə түгел бит мин. Ике 
нимес солдаты таяк белəн кыйный башлады. Өченчесе нəрсəдер кушты да, 
мине тегелəр кыйнаудан туктадылар. Шул өч ниместəн соң тагын бик күп 
булдылар болар. Җиңелрəк ранен солдатларга күтəртеп безне каядыр алып 
киткəннəрен сиздем. Миннəн башка да раненлар күп икəн. Безне автомашина-
га илтеп салдылар. Шуннан соң, бер авылга туктатып, анда сыер лапасына 
ябып куйдылар. Бик күп кенə иек без анда. Бераз тыштан хəл монда 
(җылырак). Безгə бер бидрə бозлы су китереп бирделəр, аннан соң бераз туң 
борчак. Җиңел раненлəр суны эчтелəр. Миңа хəрəкəт итəргə бер җай да юк. 
Аннан соң безне алып киттелəр. Китереп салдылар бер такта лапас кебек 
җирдə. Аның эчендə кар, бераз салам.  

Азрак җөриəлгəн кешелəр шул саламны тагын җылыттылар. Безнең 
хəлне белүче дə-нитүче дə юк əле.  

Алып киттелəр моннан, тагын безне машина белəн кая алып баралар, кая 
барабыз – без белмибез инде. Пересельный пункттан безне багунга төяделəр. 
Багун эче шəп-шəрə, коры идəн. Салкын. Бик күп тутырдылар безне монда. 
Халык өстендə халык. Сине ранин дип тормыйлар анда. Кая барганны əле дə 
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белмибез əле без. Пуез белəн Пороховага барып төштек. Пуездан төшергəч тə 
безне мунча керттелəр. Шунан соң госпитальгə керттелəр. Палатада безнең 
халык бик күп ие. Минем шунда аякны кистелəр болар. Эч китə башлады, бит 
гел ачыган кəбестə суы, черек бəрəңге ашаталар монда. Икенче палатага 
күчерделəр. Монда суык, пычрак, туендыру җук. Бөтен тəндə, өс киемендə 
бет, сыпырып төшерəбез. 

Халык көн үлə, төн үлə монда. Үлеклəрне алмыйлар, шулар белəн бергə 
ятабыз. Безгə көненə 200 грамм опилка əпие бирəлəр, 700 грамм кəбестə суы. 
Мин шундый хəлдə биш ай яттым. Бу вакыт эчендə минем тире белəн сөяк 
кенə калды тəндə. Безгə анда нимеслəр һəрбер кешегə нумер тактылар, фанир 
тактага язган. Əгəр шул нумерыңны муеныңа такмасаң, алып чыгып кыйный-
лар ые уштан язганчы, җə хəлең беткəнче җаңакка чапкалыйлар. Безне моннан 
Эстониягə күчерделəр. Киндерхос дигəн лагерьда яттык. Анда да безгə 
черегəн кортлы сыр бирəлəр 200 əр грамм һəм кычыткан суы. Агуланып 
кешелəр үлде шуннан.  

Ноябрьдə безне Швециягə озаттылар. Мунча керттелəр баргач та. Аннан 
соң ике аяксызларны утын төягəн кебек, берничə арбага төяп каядыр 
җибəрделəр. Арбаны авыр булмаган ранин солдатлар алып бара. Бер ачклы-
ларны алдан җəяү җибəрделəр. Алар баралмай башлагач, безнең өскə атып-
атып бəрəлəр, əрдəнə кебек. Халык кычкырыша. Уштан язучылар да күп бул-
ды. «Китер пычак, үземне үтерəм» дип кычкыралар. Ə нимеслəргə кызык – 
көлешəлəр безгə карап. Бер километр чамасы тартып алып бардылар безне. 
Баракка илтеп ташладылар. Көзге салкын. Бараклар озын, тактадан. Астан да 
буран керə, өстəн дə буран керə. Монда төрле халыклар бар лагерьда. 
Дөнҗадагы бер миллəт тə калмаган. Катын-кызлар күп, ирлəр дə, картлар, ба-
ла-чагалар да. палаталарга кешелəрне суртлап тутыралар. Кайсысына каты 
раниннар, кайсысына җиңеллəр. Палата өч кат нардан тора. Ул нарларга уты-
рып торып булмый, ятып кына торасың. Бер нарда бишəр кеше. Палатаның 
уртасыннан озын мич салынган. Аңа җату җук инде. Көненə өчəр-дүртəр 
мəртəбə нимеслəр проверка ясыйлар. Ул килгəндə муеныңнан нумерыңны 
чыгарып күрсəтеп торасың инде. Нимес сине кат-кат карап китə. Əгəр ул ка-
рап йөргəндə берəрсе башын кирəк кадəрледəн артыграк чыгарып торса, ни-
мес килə дə камчы белəн мич өстенə яткызып кыйнай башлай. Көненə болар 
бер мəртəбə 300 грамм чамасы əпи, 200–300 грамм чамасы баланда (аш) 
бирəлəр. Я аның урынына ярты литр кипиток.  

Монда бер ай яткызгач, озаттылар безне Люблинга, Пулшəгə. Мунча 
керттелəр, үзебездə булган киемнəрне алып бетереп, бич (весь) берсен дə кал-
дырмаенчы, трусик белəн майка бирделəр. Кышкы салкында шул көе мунчадан 
чыккач, кар өстендə калдырдылар. Халык бик күп чирлəп үлде. Баракка илткəч тə 
бик күп халык кырылды. Монда да барак суык, аста-өстə юк, бөрчə күп. Бөрчəнең 
зарары юк дип, аны бетерү турында уйлап та карамый нимеслəр. Төн җокысы 
җук инде ул. Без барып кергəч, безгə кадəр 48 мең иптəшлəрне яндырганнар дип 
əйттелəр карматоридə. Безгə тəрəзəдəн карматори күренеп торадырые. 
Морҗалары бик хəтəр, күккə тиярлек булып тора.  
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Мин монда бик ябыктым, үлем чигендə калдым. Безне үлчəп тораларые. 
38 килограммга калганыем. Сугышка кадəр 66 кило. Киевкə килгəч коткары-
лып, өйгə кайтканда 64 килограмм.  

Комиссия булае, чирлелəрне аерым палатага илтеп куялар. Анда кеше 
чыдамай, барган һəркем үлеп кенə тора, терелəй чыгучы җук. Минем арадагы 
иптəшлəр дə шул туберклезный палатада күп кенə үлделəр. Мин сугышка 
кадəр бик тазаем, шуңа да үлемнəн калганмындыр инде.  

Үзебезнекелəр килеп коткарганда шул Майданек лагерында булдым. Кы-
зыл Армиянең килүен нимеслəр əйтмилəр, шулай да охран нимеслəрдəн аңлап 
калдык. Алар «рус килеп җитə, рус килеп җитə» дип сүлəнəлəр ие. Үзебез-
некелəр килеп алдыннан бер көн, мин күреп тордым, безнең палата белəн 
рəдем булган ничə йөзлəп кер җуучы хатын-кызларны крематориягə алып ки-
теп җандырдылар. Нимес шуннан соң төнлə качты. 22 (23) июньдə төнлə, 1944 
елны үзебезнекелəр безне коткардылар (ослабаждать иттелəр). Шуннан соң 
безне туган илгə кайтардылар. Киевкə килеп төштек. 

Шəймəрдəнов Хəниф (38 яшь) сөйлəве буенча язып алынды.  
Элеккеге рядовой. Инвалид. Колхозчы. Калинин районы Сикия авылы.  

Язып алынды 24 июнь 1948 ел.  
Н. Фəттахов. 

 
Дəүлəтов Баян турында истəлек 

 
Ул үзе фəкыйрь семьядан. Анасыннан 2–3 яшьлəрендə, атасыннан 10 яшьтə 

калды. 1924 елны туган. Атасы үлгəч, Анасы (үги?) кияүгə китте. моны тəрбиягə 
ала күрше-күлəн. Мин дə инде аңа биялəе булмаганда бəялəй бирдем, башка 
əйбере булмаса, башканы. Ашау-эчү минеке түгел ие. Укыттык. Мин 1914 елгы 
империалистик сугышта катнашып, күрсəткəн геройлыкларым өчен «Георгиев-
ский крест» алдым. Шул ук сугышта мин бер аякны калдырып, инвалид булып 
кайттым. Баян бу хəллəр белəн кызыксына ие. Ул миннəн сорый ие «Ничек-ничек 
алдың моны?» дип. Мин əйтер ием: «Сугышлар була ул, бу азаккы сугышлар гы-
на түгел əле, суга керергə кушсалар – суга кер, утка керергə кушсалар – утка кер. 
Разведкалар була, дошманнарны алдан барып белешеп кайтасың, кайда алар то-
ралар. Мин шушыларга алдым», ди торган ыем. Шуларны кызыксынып миннəн 
сорар ые.  

Минем аның белəн бер яшьтə Тимершəех исемле балам бар ые. Аның 
белəн уйнарлар ые алар. Икесенə ике мылтык ясап бирдем. Аннан берсенə 
берсе əйтерлəр ие. Мин аларга солдат уеннары өйрəтə ием, балалар уеннары 
өйрəтə ием. Алар шулай берсе аклар булып, берсе кызыллар булып берсенə 
берсе каршы чыгалар ые. Чыгып китəлəр ие пычраклар аркылы, минем малай 
пычракларга керми ие, ə ул керə ие. Малай бик герой була ие. Аның үгəй ана-
сы бик каты тиргəр ие. Аның кебек вакытта аның күлмəк-ыштаннарын 
үземнең корткага юдырыр ием. Мин аны инде күп тəрбиялəдем. Ул, тормыш 
авыр булуга карамастан, 7 классны бетереп, шуннан соң инде ФЗОга китə, 
Дербышкага. Ул 3–4 яшендə вакытта атасы белəн Дербышкада торды. Шунда 
рус телен өйрəнде, рус телен бик яхшы сөйлəр ие.  
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Хəзер көннəрдəн бер көнне китəлəр минем балалар җуага. Анда була үзəк 
киртə. Шул киртə эчендə бер кəзə бəрəннəп җата икəн. Минем улым кайта, бала-
лар да кайта. Шуннан минем улым Баянга сөйли «Менə без бүре баласы күрдек» 
дип. Бу җөрəгенə чыдый алмый «Давай китəбез!» ди. Балалар риза түгел, «Бүре 
ашар» дилəр. Мин əйтəм: «Бар, Баян». Агачтан ясалган мылтыкны ала да китə бу. 
Бу мылтыкны мин ясап биргəн ием балаларга. Малайлар тегенең артыннан бара-
лар. Балалар чын бүре дип баралар инде, ə үзлəре күреп, куркып кайтканнар. Бу 
инде агач мылтык белəн герой булып бара. Шуннан барсак, кəзə бəрəннəре җата. 
Бу кайта. Шуннан соң инде балалар көлешəлəр. Баян əйтə: «Сез бернəрсə дə бул-
дыра алмыйсыз» ди.  

Ул армиягə бик шатланып китте. Шул вакытта ул миннəн сорашып, мин 
аңарга күчтəнəчлəр биреп җибəреп, шулай итеп китте ул. Ул иркен кеше бала-
сы түгел иде. ФЗОдан кайткач, минем төрле үнəр өйрəнəсе килə дип, минем 
белəн төрле тəгəрмəчлəр эшлəргə үрəнде, шуны эшлəр ие ул, үрəнер ие. Кол-
хозга эшли ие. Мин əйтер ием: «Бу колхозга эшлəгəнгə миңа хезмəт көне яза-
лар бит» дия идем. Ə ул: «Миңа көн кирəкми, миңа үрəнү кирəк» ди ие.  

Армиягə киткəч миңа хатлар язды «Шулай-шулай, мин геройлыклар 
күрсəттем» дип. Мин анарга җавап яза ием «Шулай яхшы эшлə, мин син кай-
тырга матур кызлар хəзерлəп куярмын» дип. Ул сүзне бик тыңлаучан ие, ни 
кушсалар да, каршы əйтмəде.  

ФЗОдан кайтып армиягə киткəнгə кадəр колхозда кибəн кую һəм башка 
шуның кебек эшлəрдə эшлəде.  

Мин үзем 1892 елны туган. 1913 елны солдатка алындым. 1914 елны су-
гышка киттем, ефрейтор булып. Сугыш вакытында наступление каты булгач, 
без бара алмадык, акуп казып яттык. Бер вакытны төннə сорыйлар «Кем раз-
ведкага бара?» дип. Кемгə булса да барырга кирəк бит инде илне сакларга. 
Мин китəргə булдым инде, шиста (шест) алып киттем елганың тирəнлеген 
үлчəргə. Күпернең эченə кереп бер салдым, ике салдым, тирəнлеген белеп 
булмый. Өченче салуда ата башладылар. Арттан да, алдан да аткан шикелле. 
Инде без артка чиктек. Иптəшлəр качып бетəлəр инде. Барып утырдым бер 
бакча буена. Мин утырган вакытта лыш-лыш килгəн бер тавыш ишетелə, ка-
расам кеше икəн. Ул кеше миңа «Давай утыр, давай плен калыйк» ди. Мин 
əйтəм, булмый дим. Шуннан без киттек, кай якка барганбыздыр инде. Без 
кайта торган юлда бер раненый ята. Моннан пропуска сорыйбыз. Бу əйтə: рус 
халкы ди. Шуннан без моны, мылтыгын алып, җилкəгə киеп, кулга кулны то-
тып, бу кешене күтəреп, җилгə каршы үзебезнең юнəлеш белəн кайта башла-
дык. Кайта-кайта тагын шəүлə күренə, пытыр-пытыр килə. Кайда барырга да 
белмибез, ни булса булыр дип, киттек. Болар тагын үзебезнекелəр булып чык-
тылар. Барыбыз унике кеше бергə җыелдык. Ауруны алып кайттык үзебез 
белəн. Елганың тирəнлеген белə алмадык.  

Актаныш районы Татар Əҗбие авылында Ханнан Маликовтан  
язып алынган. 1935 елдан колхозчы. II группа инвалид. 

14 июль 1948 ел.  
Язып алучы Халидə Гатина. 

 



Закирова И.Г. Истəлеклəрдə – сугыш кайтавазы 

165 

Фəйзулла ага бəете 
 

Бисмиллаһи вə биллəһи, җитте Корбан гаете, 
Без əйтəбез, сез тыңлагыз, Фəйзулланың бəетен.  
 
Өйдəн чыгып киткəн чакта үлəремне мин белдем, 
Барлык халык ирке өчен сугышканда җан бирдем. 
 
Минем үлгəн хəбəремне иптəшлəрем белсеннəр, 
Ирек өчен көрəшкəндə корбан булды дисеннəр.  
 
Быел чəчкəн икмəклəрне кайтып ашый алмадым, 
Иркен Совет иллəрендə озак яши алмадым.  
 
Кавалеристлар чабып йөри яхшы атка атланып, 
Дошманнарны җиңеп, илгə кайта алмыйм шатланып.  
 
Казармага кергəн чакта мылтыгымны сөядем, 
Туган-үскəн иллəремə кайта алмады сөягем. 
 
Казармада торган чакта яхшы ашлар ашадым, 
Гөлчəчəктəй яшьлегемне Герман явыз ашады.  
 
Һич уйламаган чагында Герман сугыш башлады, 
Су сөлеге кебек идем, башларымны ашады.  
 
Һич туктаусыз йөзəр-меңəр йөри монда машина, 
Явыз герман дошман җитте минем газиз башыма.  
 
Дошман Герман гранат атты уң як колак янына, 
Кара җирлəр кызыл булды, минем аккан каныма.  
 
Гранат тигəч, якты дөнья төтен булды күземə, 
Өстемдəге киемнəрем кəфен булды үземə. 
 
Тамакларым сусаганда, сулар эчтем елгадан, 
Яшəр идем дөньяларда һич туймадым мин аннан. 
 
Сабый чакларымда үлсəм, бу көннəрне күрмəсием, 
Герман сугыш башламаса, мин вакытсыз үлмəсием. 
 
Чабып бара, кешнəп куя, безнең Совет атлары, 
Герман дигəн мур кырганның калмасын затлары.  
 
Герман дигəн ач этлəрнең сорамагыз хəллəрен, 
Утта янсын сөяклəре, эт ашасын тəннəрен.  
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Ядро тиеп егылгач та, сестралар килделəр, 
Аһ, ярасы авыр икəн, үлəр мескен, диделəр.  
 
Хəлкəйлəрем авыр булды гранат килеп тигəндə, 
Читен булды, дуслар килеп, аһ, Абдуллин, дигəндə. 
 
Ядро килеп тию белəн янга дуслар килделəр, 
Хуш, иптəшкəй, бəхил бул, дип, миңа куллар бирделəр.  
 
Гранат тигəч күзалларым караңгыланып китте, 
Сыңар кулым өзелсə дə, уфтанмасыем бу тикле. 
 
Яраларым җиңел булса, госпитальдə ятырыем, 
Исəн булсам, кайчан да бер туган илгə кайтырыем.  
 
Герман явыз ач этлəргə ачуымнан ни əйтим, 
Җəмəгатем, газиз балам, калдыгыз инде ятим.  
 
Газиз балам, сине кабат, күрəлмəдем бер генə, 
Суынган кан һич елынмый, мин кайталмам мəңгегə.  
 
Актык кабат сезгə хатлар яза алмадым инде, 
Үз кулларым белəн сезне үстерə алмадым инде.  
 
Җəмəгатем, васыятем шул, җаным чыккан чагында, 
Фрузияне зинһар какма, тормышларга чыксаң да.  
 
Җəмəгатем, газиз балам калды сиңа карарга, 
Шат йөз белəн генə карап, йомшак эндəш аңарга. 
 
Кыш суыкта, җəй көннəрдə эсселəргə пешермə, 
Начар карап, каты эндəшеп күңеллəрен төшермə.  
 
Үзем кайтып күрə алмадым, күрешергə язмагач, 
Үз кулларым белəн карап үстерергə язмагач. 
 
Ялгыз карап үстерүе авыр булыр сиңа да,  
Авыр чакта эчең рəнҗеп, рəнҗемə син миңа да.  
 
Илемə кайтып эчə алмадым салкын чишмə суларын, 
Фрузиянең күрə алмадым матур зифа буфларын.  
 
Авылдашлар, мин кайталмам, бəхил булыгыз инде, 
Фатыйхагыздан ташламый, дога кылыгыз инде.  
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Күтəренке рух белəн рəхəт гомер итегез, 
Рəнҗеткəн чакларым булса, зинһар гафу итегез.  
 
Минем калган бер баламны җəтим итеп какмагыз, 
Кайда гына очраса да, караңгы йөз катмагыз. 
 
Барып керсə, каршы алыгыз ачык якты йөз белəн, 
Елаганда юатыгыз, тəмле татлы сүз белəн.  
 
Җəмəгатем, минем өчен бик кайгырма, боекма, 
Ялгыз калдым ничек яшим диеп каты борчылма.  
 
Ташламаслар, ярдəм кулын сиңа Туган ил сузар, 
Минем кайгы озак бармас, гомерең шатлыкта узар. 
 
Минем калган киемнəрне кирəкми дип сатмагыз, 
Бəлки сагынып бер карарсыз, төсем итеп саклагыз.  
 
Герман фашист котырынып безнең илгə ташлана, 
Əнкəй сиңа васыятем шул – фатихаңнан ташлама. 
 
Җисəмəгез, җыламагыз, сызылып таңнар атканда, 
Фəйзуллагыз вафат булды иртəн таңнар атканда.  
 
Минем үлгəн хəбəр килгəч, бəлки үксеп җыларсыз, 
Туганнарым, җəмəгатем, əнкəй, ничек чыдарсыз. 
 
Кара туфракны кызартып акты минем каннарым, 
Бəхиллəшергə булмады янымда туганнарым.  
 
Бездəн калган яшь буыннар бу сугышны күрмəсен, 
Телə, əнкəй, башка балаң сугышларда үлмəсен.  
 
Əнкəй мине сагынырсың, агач яфрак ярганда, 
Мине уйларсың һəм еларсың, минем өйгə барганда.  
 
Язлар җиткəч, мине уйларсың, каз канатын какканда, 
Борчылырсың, сугыш беткəч барлык кеше кайтканда.  
 
Күпме кан-яшь түксəгез дə, мине күрə алмассыз, 
Үлгəн кеше артларыннан куып җитə алмассың. 
 
Исəн калган балаларың, əнкəй, кайтып җыелыр, 
Шул чакларда мин булмагач, күзеңнəн яшь коелыр.  
 



Историческая  этнология .  2021.  Том  6 ,  №  1 

168 

Җыелышларда утырганда, бəлки мине сөйлəрсез, 
Өзелер шунда эчлəрегез, ничек итеп түзəрсез. 
 
Аклы ситса күлмəгемнең бизəклəре беткəндер, 
Кызылармеец улым кайтыр дип, əнкəем көткəндер.  
 
Əнкəй, пешкəн ашларыңны кабат ашый алмадым, 
Их, туганнар, сезнең белəн бергə яши алмадым.  
 
Мине бик тиз онытмагыз, бергə утырганнарым, 
Бергə тигез, рəхəт тормыш итегез туганнарым.  
 
Туганнарым, актык кабат күрешкəн идек, хуш инде,  
Сезнең белəн мəңгелеккə аерылулар шул инде.  
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MEMORIES ARE AN ECHO OF WAR 
 
I.G. Zakirova 
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art 
of the Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan, Russian Federation 
ilzakirova@mail.ru 
 
Reminiscences and a bait of the war years recorded in 1948 during a folklore ex-

pedition which was organized by scholars of the Institute of Language, Literature and 
History Hamid Yarmi and Khalida Gatina, are offered to readers’ attention. The expedi-
tion visited Aktanyshsky, Kalininsky, Muslyumovsky and Menzelinsky districts of 
Tatarstan. The expedition was attended by a third-year student of Kazan State Universi-
ty Nurikhan Fattakhov, who later became the author of historical novels. 
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During the post-war expeditions, most of the informants were the Great Patriotic 
War veterans, front-line soldiers. They share memories of the Great Patriotic War, talk 
about the battles in which they participated, and about their military comrades. 

The first memory was recorded based on the story of Mukhammatziya Valiev. 
Valiev was a scout on the Leningrad and Stalingrad fronts for three years, and was 
wounded four times. According to the memoirs of a corporal intelligence officer, he 
spent one day in reconnaissance on the Stalingrad front. Salikh Shakirov ended the 
Great Patriotic War with the rank of Guard Captain, for display of courage he was 
awarded the Order of the Red Banner and the Medal For Courage. Salikh Shakirov was 
the commander of the reconnaissance department and recalls the events that took place 
during the military campaign to the German rear. Mirza Ibragimov tells about fierce 
battles in Ukraine, on the banks of the Dnieper. The memoirs describe how the soldiers 
resisted to the last, blew up German tanks, and carried out the wounded. Khanif 
Shaimardanov describes the tragedy of captivity. 

No edits were introduced into the texts. This gives you an opportunity to feel the 
live speech of the informants. The documents are kept in the funds of the Center for 
Written and Musical Heritage “Miraskhane” of the G. Ibragimov Institute of Language, 
Literature and Art of the Tatarstan Academy of Sciences (collection No. 34, folder 
No. 4). 
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ВОСПОМИНАНИЯ – ЭХО ВОЙНЫ 
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Академии наук Республики Татарстан 
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Вниманию читателей предлагаются воспоминания и баит военных лет, запи-

санные в 1948 г. во время фольклорной экспедиции, организованной учеными 
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Института языка, литературы и истории Хамидом Ярми и Халидой Гатиной. Экс-
педиция посетила Актанышский, Калининский, Муслюмовский и Мензелинский 
районы Татарстана. В экспедиции принимал участие студент третьего курса Ка-
занского государственного университета Нурихан Фаттахов, в будущем автор 
исторических романов. 

Во время послевоенных экспедиций большинство информантов были участ-
никами Великой Отечественной войны, фронтовиками. Они делятся воспомина-
ниями о Великой Отечественной войне, рассказывают о боях, в которых они уча-
ствовали, и о боевых друзьях. 

Первое воспоминание записано по рассказу Мухамматзии Валиева. Валиев 
три года был разведчиком на Ленинградском и Сталинградском фронтах, четыре-
жды был ранен. В воспоминаниях разведчика-ефрейтора рассказывается об одном 
дне, проведенном в разведке на Сталинградском фронте. Салих Шакиров закон-
чил Великую Отечественную войну в звании гвардии капитана, за проявленное 
мужество был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Са-
лих Шакиров был командиром разведывательного отдела и вспоминает события, 
произошедшие во время похода в немецкий тыл. Мирза Ибрагимов рассказывает 
о жестоких боях в Украине, на берегу Днепра. В воспоминаниях говорится о том, 
как воины до последнего сопротивлялись, взрывали немецкие танки, выносили 
раненых. Ханиф Шаймарданов описывает трагедию плена. 

Правки в тексты не вносились. Это позволяет почувствовать живую речь ин-
формантов. Документы хранятся в фондах Центра письменного и музыкального 
наследия «Мирасханэ» Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан (коллекция № 34, папка № 4). 
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