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Бљек Ватан сугышыныћ 

беренче каџарманы

Бљек Ватан сугышы дђвере мил-
лионлаган кешенећ язмышын бо-
тарлап ташлаган, гомерен љзгђн 

фаќигале еллар, кљннђр. Сугыш барган 
џђр кљндђ, џђр сђгатьтђ дистђ мећнђрчђ 
кеше юкка чыккан. Мђћгелеккђ књчкђн. 
Шуларныћ бик азларыныћ гына исе-
ме хђзер безнећ књћеллђрдђ сакла-
на. Без аларны онытмаска тырышабыз. 
Дљресрђге, яу кырында алар кылган 
батырлыкларны њзебезгђ њрнђк итеп 
књћеллђрдђ саклыйбыз.

Шундый њрнђк шђхеслђр исемле-
гендђ якташыбыз Федор Баталов та бар. 
Ул Казанныћ Иске Татар бистђсендђ 
1900 елда туган. Хезмђт юлын сђњдђгђр 
Крестовниковларныћ сабын заводын-
да башлап ќибђргђн. Гражданнар су-
гышында катнашып, Сембер, Сама-
ра, Царицын шђџђрлђрен аклардан азат 
итешкђн. 1929 елда Казанда махсус ко-
мандирлар мђктђбен тђмамлаганнан соћ 
Урта Азия тарафларында кече коман-
дир вазыйфаларын њти. Љметле коман-
дир буларак аны 1939 елда Мђскђњдђге 
Югары «Выстрел» курсларына укырга 
ќибђрђлђр. Ђйтергђ кирђк, Бљек Ватан 
сугышында полк, дивизия, армиялђр 
белђн командалык иткђн књпчелек ко-
мандирлар шушы курсларда хђрби 
осталык серлђрен њзлђштергђннђр. Су-
гыш алды елларында ул курсларда дан-
лыклы генералларыбыздан Зђки Кот-
лин, Фатих Булатов џђм Гани Сафиул-
лин да укыганнар.

«Выстрел» курсын тђмамлагач 
Ф. Баталов батальон командиры итеп 
билгелђнђ. Ул елларда тулы комплект-
лы укчы батальон биш-алты йљзлђп 

сугышчыны берлђштерђ. 1939 елныћ 
кљзендђ Финляндиягђ каршы сугыш 
башлана. Капитан Баталов хезмђт иткђн 
дивизия дђ бу сугышта катнаша. Аныћ 
батальоны сугышныћ алгы сызыгында 
була. Совет-фин сугышындагы хђрби 
осталыгы џђм батырлыгы љчен капитан 
Федор Баталов 1940 елда Кызыл Байрак 
ордены белђн бњлђклђнђ1.

Финнар белђн сугыш тђмамлангач, 
1940 елныћ ќђй башында, аларныћ 
154 нче укчы дивизиясе Ульяновск 
шђџђре янђшђсендђге лагерена кайтып 

Ф. А. Баталов. Правда. – 1941. – № 220.
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урнаша. Бер ел узмастан Бљек Ватан су-
гышы башлана.

1941 елныћ июнь ахырларында 
154 нче дивизия сугышчылары ашы-
гыч рђвештђ Днепр елгасы буйла-
рына китереп ќиткерелђ. Дивизиягђ 
Белоруссиянећ Бобруйск, Рогачев, 
Жлобин шђџђрлђре тарафыннан џљќњм 
итеп килњче дошман кљчлђрен елганыћ 
кљнчыгыш ярына њткђрмђњ бурычы ку-
ела. Сугышчылар ашыгыч рђвештђ 
окоплар казырга, блиндажлар тљзергђ 
керешђлђр. Немецларныћ 24 нче ме-
ханикалаштырган корпусы џђм танк 
дивизиялђре бу вакытта инде Днепрныћ 
кљнбатыш ярына килеп терђлгђн була. 
Аеруча каты сугышлар Днепр елгасы 
буенда, Белоруссиянећ Орша, Могилев, 
Гомель шђџђрлђре юнђлешендђ бара. 
Дошман кљчлђре Днепрны кичеп чык-
кан очракта Смоленск шђџђренећ язмы-
шы да кыл љстендђ калачагы мђгълњм. 
Ђ аннан инде Мђскђњгђ дђ ерак тњгел. 

Сугыш башлануныћ беренче атна-
сында ук Кљнбатыш фронт штабы Мин-
скидан Могилевка књчерелђ. Бобруйск 
шђџђрен дошман 28 июньдђ яулап ала. 

Могилев шђџђре тирђсендђ безнећ 
61 нче укчы корпус сугышчыла-
ры, ђ алардан кљньяктарак, Днепрныћ 
кљнба тыш ярындагы Быхов белђн Жло-
бин шђџђрлђренђ каршы ярда 63 нче 
корпус сугышчылары оборона тота. 
(Бер корпус љч дивизияне берлђштерђ.) 
Июль аеныћ беренче кљннђрендђ 
Кљнбатыш фронт штабы ашыгыч 
рђвештђ Могилевтан Смоленскига 
књчерелђ. (Сугыш башлануга ун кљн 
дигђндђ љченче урынга књчњ!) Дош ман 
Могилев каласын ике яклап урап њтеп, 
Смоленскига таба ташлана.

Сугышныћ беренче елында фашист-
лар безнећ гаскђрлђрнећ эзлексез обо-
рона сызыгын булдыра алмавыннан, 
кайбер командирларныћ йомшаклы-
гыннан џђм куркаклыгыннан бик оста 
файдаланган. Дошман, осталык џђм 
танклар куђтен кулланып, аз кљч белђн 
ќићњгђ ирешђ. 

Ђ безнећ танклар, самолетлар су-
гыш ныћ беренче кљннђрендђ њк књплђп 
юк ителгђн...

Нђтиќђдђ йљз мећлђгђн сугышчыла-
рыбыз џђлак булган яисђ ђсир ителгђн. 

Днепр буендагы оборона сызыгыныћ 
нык булмавы тиздђн Смоленск шђџђре 
тирђсендђ кабатланган мђхшђргђ 
китергђн. Кайбер галимнђр анда безнећ 
юкка чыккан дивизиялђр санын чик бу-
еннан башлап чигенђ-чигенђ сугышып 
юкка чыккан дивизиялђр саннарына тић 
дип белдерђлђр. Ђ инде ил књлђмендђ 
1941 елныћ ќђйге айларында яу кы-
рында булган дивизиялђрдђн егерме си-
гезе юк ителђ, ќитмешлђбендђ сугыш-
чылар џђм хђрби техника, корал саны 
яртылаш кими, дип ђйтелђ2. Ђлбђттђ, 
кулына корал тоткан љч сугышчыныћ 
кимендђ икесе яу кырында батырлар-
ча сугышып џђлак булган яисђ бик 
авыр хђлдђ ђсир ителгђн. Бу зур югал-
туларда гади сугышчы белђн урта буын 
командирларныћ гаебе юк.

Якташыбыз Федор Баталовтан бе-
разга аерылып, сугыш барышын тас-
вирлавыбыз — аныћ фаќигале язмы-
шына бђйле килђчђк шартларны књз 
алдына китерњ максатыннан чыгып 
њтђлде. Батальон командиры Федор Ба-
таловка џђм аныћ полкы буйсынган 
154 нче дивизиягђ нинди шартларда су-
гышырга туры килгђнен хљрмђтле уку-
чым алдан ук белеп торсын. Шунысын 
да љстђп ђйтергђ кирђктер — бу диви-
зия сугышчылары арасында безнећ бик 
књп якташларыбыз дошманга каршы 
аяусыз кљрђшкђн. Шуларныћ књбесе яу 
кырында батырларча сугышып џђлак 
булган. Сугыш алдыннан Ульяновскида 
тупланган 154 нче дивизиягђ Чњпрђле, 
Буа, Тђтеш тљбђгеннђн, республиканыћ 
кайбер башка кљньяк районнарыннан 
књп кенђ солдат џђм кече командирлар 
мобилизациялђнђ. Ульянов љлкђсенећ 
татар, чуаш, мукшы авыллары кешелђре 
дђ шул каџђрлђнгђн язмышлы гаскђри 
берђмлектђ авыр сынау њтђ. Мђсђлђн, 
њземнећ туган авылымнан гына да ул 
дивизиянећ рота џђм батальоннарын-
да егермедђн артык кеше катнаша. 
Шуларныћ икесе, ђсирлек фаќигалђрен 
кичереп, туган туфрагына ђйлђнеп кай-
ту бђхетенђ ирешђ. 

Сугыш башланганда Ф. Баталов бу 
дивизиянећ 437 нче укчы полкында 
икенче батальон командиры була. Аныћ 
батальонындагы љч рота командирла-
рыннан берсе лейтенант Шђрђфетдинов 
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булган. Ф. Баталовныћ хатыны Алек-
сандра белђн улы Эдик џђм кызы Маяга 
язган хатларында тагын берничђ татар 
фамилиясенећ теркђлгђн булуы хакын-
да мића Белоруссия язучысы Александр 
Капустин сљйлђгђн иде... Ђсирлектђн 
исђн-сау котылып кайткан авылда-
шым Мићлегали ага Ђхмђтев сугышка 
кергђндђ шул дивизиянећ 77 нче тупчы 
полкында була. «Камалышта калган-
нан соћ якташыбыз Баталов туплаган 
отрядта сугыштым» дигђн иде. Димђк, 
бу очракта без њз якыннарыбызныћ да 
ни рђвешле сугыш мђйданына барып 
керњлђрен, нинди шартларда дошман 
кљчлђренђ каршы торганлыкларын 
књзалдына китерђ алачакбыз.

Капитан Баталовныћ сугышчан яз-
мышы тљнге књкне балкытып узган 
сирђк метеорны хђтерлђтђ. Бљек Ва-
тан сугышы башланган кљннђрдђ ка-
питан Баталов бер балкып, батырлыгы 
белђн дан-шљџрђт казана да, ярсу ме-
теордай књздђн югала. Ут љермђсе уй-
наган яу кырында аныћ нибары љч ай 
чамасы гына сугышканлыгы мђгълњм. 
Лђкин шул кыска вакыт эчендђ ул оста 
командир буларак дан казанып љлгерђ. 
Ул командалык иткђн укчы батальон 
дошманга каршы махсус оештырылган 
беренче зур контрџљќњмнећ алгы са-
фында бара. 

Ђйе, 154 нче укчы дивизия 1941 
елныћ июнь ахырларында Днепр яры 
буендагы урман читенђ килеп урна-
шып, окоплар казырга керешђ. Ул ва-
кытта елганыћ аръягындагы Бобруйск 
шђџђренећ кем кулында булганлыгы 
ђле ачыкланып та бетмђгђн була. Диви-
зияне 63 нче корпуска буйсындыралар. 
Аныћ командующие итеп Л. Г. Петров-
ский билгелђнгђн була. Хђрби коррес-
пондент Константин Симонов аны бик 
тђќрибђле командир дип таныта. Лђкин 
ул ђле яћарак кына тљрмђдђн котылып, 
фин сугышыннан соћ кабул ителгђн 
тђртип буенча генерал исемен дђ алып 
љлгермђгђн, киемен, хђрби дђрђќђ 
билгелђрен дђ алыштырмаган иде, ди3. 
Бу корпус исђ 21 нче армиягђ (команду-
ющие Ф. И. Кузнецов) буйсына.

63 нче корпус дивизиялђре Могилев 
шђџђре тирђлегендђ тићсез кљрђш алып 
баручы 61 нче корпус дивизиялђренђ 

терђк булырга тиеш саналгандыр. 
Лђкин тегелђр Днепрныћ аръягын-
да кан коеп сугыша, ђ 63 нчелђрнећ 
дивизиялђре ђлегђ бирге якта «дошман-
ны елга аша њткђрмђскђ» дигђн бурыч-
ны њтђргђ хђстђрлђнђ.

Дошман, июль башында яћарак 
кына фронт штабы урнашкан Могилев 
шђџђрен камалышта калдырып, алга, 
Смоленскига таба юнђлђ.

Шуннан соћ 63 нче укчы корпус 
дивизиялђре алдына яћа бурыч куе-
ла: кичекмђстђн Днепрны кичеп чы-
гып, дошманныћ Жлобин џђм Рога-
чев шђџђрлђре тирђсендђ тупланган 
кљчлђренђ џљќњм итђргђ! Ягъни, ђлегђчђ 
дары исе татымаган яћа кљчлђр ярдђме 
белђн дошманныћ алга џљќњм итеп ба-
руыннан туктатырга. 63 нче корпусныћ 
љч дивизиясенђ ярдђмгђ тагын берничђ 
гаскђри берђмлек, шул исђптђн 102 нче 
укчы дивизия дђ билгелђнђ.

154 нче дивизиягђ Жлобин шђџђрен 
яулап алу џђм шуннан соћ тимер юл 
буйлап Бобруйск юнђлешендђ хђрђкђт 
итђргђ боерык бирелђ.

1941 елныћ 13 июль таћында 
437 нче полк сугышчылары Днепр ел-
гасын кичђ, кљнбатыш ярдагы дошман 
љстенђ ябырыла. Аларга ярдђмгђ 77 нче 
артиллерия полкыныћ бер дивизио-
ны беркетелгђн була. 63 нче корпус 
сугышчыларыныћ мондый кискен чара 
књрњен кљтмђгђн фашистлар югалып ка-
лалар. Бу корпусныћ 154 нче дивизия-
се сугышчылары шул ук кљндђ Жло-
бин шђџђрен дошманнан тартып ала. 
Књрше дивизия дђ тиздђн якындагы Ро-
гачев шђџђрен азат итђ. 154 нче диви-
зия ќитђкчелеге бу џљќњм барышын-
да аеруча Ф. Баталов батальоныныћ 
оста хђрђкђт итњен, аныћ сугышчыла-
ры сафында югалтуларныћ аз булуын 
билгелђп њтђ. Бу батальон сугышчылары 
шђџђрнећ њзђк урамнарыныћ берсендђ 
барган бђрелешлђрдђ дошманныћ књп 
кенђ солдатын џђм берничђ танкын юк 
итђлђр. Яхшы беркетелгђн объектлар 
исемлегендђ торган тимер юл депосын 
џђм тагын берничђ бинаны зур оста-
лык белђн сугышып алалар. Бу очрак-
та Ф. Баталовка Гражданнар сугышын-
да алган тђќрибђсе дђ, финнђр белђн 
сугышуда кулланган осталыклары да 
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нык ярдђм итђ. Шђџђрдђ озак тоткар-
ланмастан, 14 июль кичендђ њк бу ба-
тальон џљќњмен дђвам иттерђ џђм Боб-
руйскига баручы тимер юл белђн шос-
се юлы аралыгында урнашкан Загра-
дье авылына якынлаша. Дошманныћ 
ике юл хђрђкђтен тђэмин итњче гар-
низоны шђџђрдђн чигенгђн гаскђри 
берђмлеклђр белђн дђ ныгытылган була. 
Батальон сугышчыларын алар кљчле ут 
ачып каршы алалар. Бу хђлгђ юлыккач 
та Баталов роталарга алга барудан тук-
талып торырга боера. Дошман гарни-
зонын кичђге кебек хђйлђ корып кына 
ќићеп буласын аћлый. Кичђ дђ бит ул 
депоныћ берничђ бина диварлары са-
гында утыручы дошман кљчлђренђ кар-
шы берничђ тљрле ысул кулланып кына 
ућышка ирешђ алган иде. Дошман ты-
лына кыю егетлђрдђн зур бер тљркем 
ќибђреп, кљтмђстђн љч яклап џљќњм 
итњ аеруча отышлы була.

Япан кырдагы Заградье авылында 
тупланган дошман, ђлбђттђ, аларныћ 
туктаусыз џљќњм итњен кљтђ. Шушы 
кырда батальон сугышчыларын берђм-
берђм юк итђргђ хыяллана. Димђк, 
џљќњмне туктатып торырга, кара тљн 
килњен кљтђргђ кирђктер. Шулчак 
бђлки дошман њзе, болар кљчсез икђн 
дип, џљќњмгђ ташланыр? Минометлар 
барлыгын да алдан ук сиздермђскђ!..

Баталов батальоны бу тљндђ, шулай 
дошманны алдап-йолдап, Заградье авы-
лын яулауга да ирешђ. Батальон сугыш-
чылары яулап аласы чираттагы Завод-
ная авылы тимер юлдан ућ тарафтарак 
була. Алда, Заградьедан бер читтђрђк, 
Придорожье исемле кечерђк авыл да 
књренђ. Аћа љченче батальон сугыш-
чылары џљќњм итђргђ тиеш. Лђкин 
алар ђле артта калган шул. Нишлђптер 
соћлыйлар. Шул сђбђпле Баталов 
килђсе тљндђ алга барырга комачаулап 
торган шул авылга да, Заводнаяга да 
бер-бер артлы џљќњм оештырырга план 
кора. Џђм аныћ планы ућышлы башка-
рылып чыга.

Лђкин шушы љч-дњрт кљндђ инде 
дошман 63 нче корпус дивизиялђренђ 
каршы тору љчен љстђмђ кљчлђр туплап 
љлгерђ. Ќићел туплар џђм миномет-
лар белђн генђ «куђтлђндерелгђн» укчы 
полк џђм дивизиялђргђ каршы танк 

тљркемнђрен ќибђрђ. Џљќњм итњ тукта-
тыла. Безнећ гаскђрлђр оборонага књчђ.

К. Симонов Кљнбатыш фронт яз-
мышы љчен зур ђџђмияте булган 
бу контрџљќњм турында: «Петров-
ский корпусы дивизиялђре 13 июль 
таћында Днепрны кичеп контрџљќњмгђ 
књчте. Гаскђрлђр Жлобин џђм Ро-
гачев шђџђрлђрен азат иттелђр, Бо-
бруйск юнђлешендђ хђрђкђт итђ баш-
ладылар. 13-еннђн 14-енђ каршы 
тљндђ 102 нче дивизия сугышчыла-
ры да бераз тљньяктанрак Днепр елга-
сын кичтелђр» дип яза. Лђкин фашист-
лар кљчлђрен арттырып, безнекелђрне 
тар-мар итђлђр. 17 август — 63 нче кор-
пус гаскђрлђренећ камалыштан чыгар-
га беренче зур талпыныш ясаган кљне 
булса кирђк. Кайбер язмаларда Федор 
Баталовныћ да шул кљндђ вафат булуы 
турында мђгълњмат урнаштырылган. 
Лђкин ђле ул кљрђшњен дђвам иткђн.

Ф. А. Баталов батальоны оборона 
сугышларын да ярыйсы ук оста оеш-
тыра. Яуланган позициялђрдђн аныћ 
батальоны ић соћгы чиккђ ќиткђн 
очракларда гына чигенђ. Батальон 
сугышчыларыныћ ућышлары корпус 
ќитђкчелегенђ дђ мђгълњм була. Кор-
пус џђм армия штабы ќитђкчелђре 
исеменнђн Мђскђњгђ бу контрџљќњмдђ 
батырларча сугышкан солдат џђм ко-
мандирларны бњлђклђњ кирђклеге 
турында махсус юллама хатлары 
ќибђрелђ. Анда капитан Федор Баталов 
Советлар Союзы Герое исеменђ лаек 
диелђ, дђлиллђр китерелђ.

1941 елныћ 10 августында чык-
кан «Правда» газетасыныћ дњрт би-
тен дђ сугышчан батырлыклары љчен 
орден џђм медальлђр белђн бњлђк-
лђнњчелђрнећ зур исемлеге бирелгђн. 
Ул исемлектђ, ђлбђттђ, 63 нче укчы 
корпус сугышчыларыныћ, шул 
исђптђн 154 нче дивизия солдат џђм 
офицерларыныћ исем-фамилиялђре дђ 
ишле итеп теркђлгђн. Ђ газетаныћ бе-
ренче битендђ, баш мђкалђ янђшђсендђ 
батыр якташыбыз Федор Баталовныћ 
фоторђсеме урнаштырылган. Аћа СССР 
Верховный Советы Президиумыныћ 9 
августта чыгарылган карары белђн Со-
ветлар Союзы Герое исеме бирелње, 
аныћ Алтын Йолдыз медале џђм Ле-
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нин ордены белђн бњлђклђнње ту-
рындагы хђбђр китерелђ. Бљек Ва-
тан сугышы барышында Татарстан 
вђкиллђреннђн шундый зур данлауга ић 
беренче ия булучы Федор Баталов иде. 
Ђ миллђттђшлђребез арасыннан икен-
че булып Советлар Союзы Каџарманы 
исемен алучы, Казанда туып њскђн очу-
чы, истребительлђр эскадрильясе ко-
мандиры Фђрит Фђткуллин булды. Аћа 
ул дђрђќђле исем шул ук елныћ ноябрь 
аенда бирелђ.

СССР хљкњмђтенећ ић югары 
бњлђклђре, билгеле инде, камалышта 
хђрђкђт итњче батырларныћ њзлђренђ 
тапшырылмагандыр. Ул вакытта кабул 
ителгђн тђртип буенча, бњлђклђнњче 
ул бњлђкне Мђскђњгђ килеп алырга 
тиеш була. Соћрак кына андый чараны 
њтђњне урындагы дђрђќђле командир-
лар карамагына тапшыралар. Ђ менђ 
бњлђклђњ карары чыккан газета санна-
рын, мљгаен, самолетлар белђн 63 нче 
корпус дивизиялђренђ илтеп тапшыра 
алганнардыр.

Ничек кенђ булмасын, якташлары-
бызныћ батырлыгын ил башлыклары 
белгђн, хуплаган. Лђкин камалыштан 
чыгарга булыша алмаган. Чљнки нђкъ 
шушы кљннђрдђ башкала њзе дђ бик 
мљшкел хђллђр кичерђ башлый. 

Књренекле хђрби ќитђкче, мар-
шал Георгий Константинович Жу-
ков соћыннан бу вакыйгаларны тњ-
бђн дђгечђ тасвирлаячак. «Дошман 
гаскђрлђре Днепрдан кљнчыгышка ка-
рап атлыгып џљќњм иткђн бер вакыт-
та генерал Ф. И. Кузнецовка буйсын-
ган 21 нче армия дивизиялђре 13 июль 
таћында Днепр елгасын кире кичтелђр. 
Рогачев џђм Жлобин шђџђрлђрен яу-
лап алганныћ соћында, сугыша-сугыша 
тљньяк-кљнбатыш тарафтагы Бобруйск 
шђџђренђ таба хђрђкђт иттелђр...

Дошман љстенђ беренче булып ябы-
рылучы тљп удар кљч — 63 нче укчы кор-
пус иде. Аныћ белђн генерал Л. Г. Пе-
тровский командалык итте... Кызганыч-
ка, яу кырында ул озакламыйча батыр-
ларча џђлак булды... 21 нче армиянећ 
ябырылып килњче дошман гаскђрлђренђ 
каршы оештырылган шушы џљќњме 
нђтиќђсендђ немецларныћ сигез диви-
зиясе шул тирђдђ тоткарланды. Аныћ 

тоткарлануы ул кљннђрдђ безгђ бик 
файдага булды...»4

Сугыш башлануныћ љченче атна-
сында ук 63 нче укчы дивизия сугышчы-
ларыныћ контрџљќњмгђ ташлануы, 
Брест кальгасында миллђттђшебез Петр 
Гаврилов ќитђкчелегендђге гарни-
зонныћ дошманга бирелмичђ љч-дњрт 
атна дђвамында кљрђшње кебек ва-
кыйгалар гитлерчыларныћ башкала-
быз Мђскђњ тирђсенђ шактый соћга ка-
лып килњенећ нђтиќђсе була. Лђкин 
яу кырында хљкемлек иткђн башбаш-
таклык, хаос аркасында ул нђтиќђнећ 
безнећ халыкка никадђр кыйммђткђ 
тљшкђнлеген бњген югалтуларныћ ча-
масыз књп булганлыгыннан белђбез.

Ђйе, кыска вакытлы, лђкин 
дђџшђтле Совет-фин сугышы кырын-
да сугышчан чыныгу алган, орден 
белђн бњлђклђнгђн батальон коман-
диры Федор Баталов соћгы зур кљрђш 
мђйданында да њзен сынатмый. Июль 
аендагы контрџљќњмдђ катнашкан йљз 
мећлђгђн сугышчы арасыннан Совет-
лар Союзы Герое исеменђ аныћ гына 
тђкъдим ителње шуны раслый.

1941 елныћ август башларында, зур 
югалтуларга да карамастан, 63 нче кор-
пус сугышчылары ђле бер тирђдђрђк 
тупланып сугышалар. Шул сђбђпле 
аларга фронт штабы џђм Мђскђњдђн 
ђмерлђр џђм хђбђрлђр килеп торган-
дыр. Димђк, корпусныћ бер урта буын 
командирына хљкњмђтнећ ић зур ба-
тырлык билгесе бирелњен дђ вакытын-
да хђбђр итђ алганнардыр. Ул хђбђр, 
мљгаен, Ф. А. Баталовныћ њзенђ дђ ба-
рып ирешкђндер.

Џђм нђкъ шул кљннђр тирђсендђ 
ул њз полкыныћ командиры итеп 
тђ билгелђнђ. Аћа чаклы 437 нче 
полк белђн ќитђкчелек иткђн ма йор 
Б.Вайнтраубныћ њз вазыйфасын ни 
љчен калдырып китње мића мђгълњм 
тњгел. Мљгаен, аны дивизия штабына 
књчергђн булганнардыр. Џђрхђлдђ, бу 
катлаулы вакыйгалардан ул исђн-сау 
котылып чыга алган, Бљек Ватан сугы-
шын да исђн-имин тђмамлап, генерал-
майор дђрђќђсендђ отставкага киткђн. 
А. Капустинныћ кайчандыр мин тђр-
ќемђ иткђн «Беренче ќићњлђр» кита-
бында Б. Вайнтраубныћ истђлегеннђн 
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бер љзек китерелђ5. Анда ул Баталов-
ка август кљннђрендђ майор дђрђќђсе 
бирелњен искђ алмый. Аныћ џђлак булу 
датасы да дљрес књрсђтелмђгђн. Ягъни, 
алар август башларыннан соћ очрашма-
ганнар булса кирђк.

Безнећ гаскђрлђр тирђсендђ дошман 
боќраны џаман кыса бара. 63 нче кор-
пус бик авыр хђлдђ кала — кљнчыгыш 
тарафка чигенер мљмкинлек юк дияр-
лек. Чигенер љчен Днепрны яћадан ки-
чеп чыгарга кирђк. Дошман исђ андый 
мљмкинлекне бирмђскђ тырыша. Шу-
лай да корпус командирлары 17 август-
ка каршы тљндђ елганы берничђ урын-
нан кичеп чыгу карарына килђлђр. 
Бу вакыйганыћ њз дивизиясенђ бђйле 
љлешен Б. Вайнтрауб тњбђндђгечђ тас-
вир итђ. «Бу вакытта дошман безнећ 
тулы булмаган дивизиялђргђ каршы 
њзенећ ќиде дивизиясен контрџљќњмгђ 
ташлады... Безнећ гаскђрне кабат Днепр 
ярына китереп кысты. Баталов пол-
кы, башкаларны књкрђге белђн каплап, 
арьергардта барды. 17 август таћында 
ул полк сугышчылары, кысылып 
килгђн дошман боќрасына тоташырга 
ирек бирмђс љчен, соћгы контрџљќњмгђ 
књтђрелделђр. Дошман кљчлђре кљньяк 
тарафка, Скепня-Первая џђм Скепня-
Вторая авылларына таба алып таш-
ланды. Шуныћ нђтиќђсендђ бу полк 
безнећ дивизия сугышчыларына 3 нче 
армия гаскђрлђре белђн кушылырга 
мљмкинлек тудырды. Лђкин, њкенечкђ 
каршы, шул бђрелешлђр барышын-
да ватаныбызныћ лаеклы улы капитан 
Федор Баталов батырларча џђлак бул-
ды...»6

Бу очракта Б. Вайнтраубныћ 
њзебезнећ гаскђрлђр белђн кабат ку-
шылганда чолганыштан исђн-имин чы-
гучылар арасында Баталовныћ бул-
мавына сылтап кына «ђлеге авыл-
ларга џљќњм барышында џђлак бул-
ды» диюенђ ышанмауныћ ике сђбђбе 
бар. Бердђн, ул аныћ џђлак булу-
ын књрмђгђн. Икенчедђн, сугыш 
тђмамланганнан соћ байтак еллар њткђч 
язылган бу истђлек авторыныћ њзен, ди-
визия ќитђкчелегенђ мљнђсђбђтле кеше 
буларак, акларга тырышуын да чамалап 
була: ни љчен алар Советлар Союзы Ге-
роен саклап кала алмаганнар? Нишлђп 

ул полк сугышчыларына чолганыштан 
чыгардай мљмкинлек тудырмаганнар?

1941 елныћ кљз айларында шул ук 
тирђлђрдђ хђрђкђт итђ башлаган пар-
тизан отрядларына элекке капитан Ба-
талов сугышчыларыныћ ђле тагын ай-
дан артык дошман гарнизоннары-
на џљќњм итеп, аны даими тынычсыз-
лап торганлыгы мђгълњм була. Шул 
кљннђрдђге афђтне њз ќилкђсендђ та-
тыган авылдашым Мићлегали ага 
Ђхмђтев тђ Баталовныћ сентябрь ахыр-
ларынача исђн булуын сљйлђгђн иде. 
Ул абзый белђн мин ике мђртђбђ очра-
шып сљйлђштем. 1972 елныћ ќђендђ 
сљйлђшкђндђ аныћ ђле хђтере бик яхшы 
иде. Ул 1912 елда туган. Яшьтђш була-
рак безнећ Шакир ќизни Алиев белђн 
(ђтиемнећ сећлесенећ ире) фин сугы-
шында да, Бљек Ватан сугышында да 
бер дивизиядђ сугышалар. Совет-фин 
сугышында бер ротада булалар. 154 нче 
дивизия Жлобин шђџђрен яулап алган 
вакытта Мићлегали абый, тупчы бу-
ларак, урам сугышларында катнаша. 
Ђмма пехотачы авылдашларыннан ае-
рым була. Сентябрь башларында, њз 
дивизиялђреннђн аерылып калган су-
гышчыларны бер отрядка туплаганда, 
тагын берничђ авылдашы, шул исђптђн 
Шакир Алиев белђн дђ очраша. Беренче 
очрашып сљйлђшкђдђ Мићлегали абый: 
«Чолганышта вакытта безне бергђ ќыеп 
туплаучы татар командиры, Баталов фа-
милияле кеше иде», — дип ђйткђн бул-
ган. Ул вакытта ђле бу исем мића бил-
гесез иде. Шућа књрђ аныћ турында 
тљпченеп сорашмаганмын. «Якыннан-
рак књреп белњчелђр ђйтте, ул ранен-
ный, арбадан тљшми дип. Ул вакытта 
књпчелегебез яралы иде. Шакир ќизнђћ 
кљчкђ атлап йљрде. Бобруйски лагерена, 
аннан соћ Варшавага барып ќиткђнче 
аны Гомђр Вђлиуллин белђн култык-
лап йљрттек. Варшава лагерена ќиткђч 
ќизнђћ озак яшђмђде, гыйнвар ахыр-
ларында шунда ќирлђдек њзен», дигђн 
иде. Алар, утызлап кеше, 13 октябрь 
иртђсендђ дошманга ђсир булып 
тљшкђннђр. Ул вакытта љч йљзлђп кеше-
не берлђштергђн Баталов отряды тар-
кала башлаган була инде. Командирлар 
арасында аерым тљркемнђргђ бњленеп 
хђрђкђт итњ фикере љстенлек ала.
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Капустинныћ Федор Баталов ба-
тырлыгына, шул исђптђн 154 нче ди-
визия сугышчылары язмышына багыш-
ланган документаль повестен тђрќемђ 
иткђннђн соћ элек Мићлегали абый-
дан язып алган дђфтђр исемђ тљште. 
Анда да сњз 154 нче дивизия сугыш-
чылары турында барган икђн лђбаса. 
Љстђвенђ «якташ командир Бата-
лов» та телгђ алынган. 1998 елныћ 
ќђендђ без Мићлегали абый белђн ка-
бат очраштык. Лђкин инде аныћ хђтере 
бик «сизрђгђн» иде. Тупчы буларак 
кайсы частьтђ хезмђт иттегез дип со-
рагач та хђтердђн ђйтђ алмады. «Ки-
лен, китер ђле минем военный книж-
каны», дип сорап алып, ул книжканы 
џђм аныћ эчендђге белешмђлђрне мића 
тоттырды. Дљрес, 1941 елда ул «77 нче 
арт. полкта рядовой-ездовой» булып 
хезмђт иткђн. Ягъни «пехотный полко-
вой» тупларны атка атланып тарттырып 
йљртњче булган. «Соћгы командирыбыз 
бик талђпчђн Баталов фамилияле бер та-
тар иде», дип кабатлады соћгы очрашу 
барышында да. Џђм инде немецларныћ 
лагерьларында књргђн авырлыкларын 
ќентеклђбрђк сљйлђргђ кереште.

1970-1980 елларда Белоруссиядђ 
ике мђртђбђ нђшер ителгђн, якташы-
быз Ф. А. Баталов џђм аныћ кљрђш-
тђшлђренђ багышланган «Беренче 
ќићњлђр» китабы авторы Александр 
Капустин да 1941 елныћ кљзендђ Гомель 
љлкђсе авыл-урманнарында хђрђкђт 
итњче бер партизан отрядына килгђн7. 
Ул отряд Речицк-Жлобин шђџђрлђре 
тирђлђрендђ тупланган була. Шул от-
рядта элек камалышта калган гаскђри 
берђмлеклђрдђн килеп кушылган 
берничђ кеше дђ була. Тора-бара бу 
отряд Беренче Бобруйск партизаннар 
бригадасы белђн берлђштерелђ. «1942 
елда бу бригада сугышчылары арасын-
да бер ќыр бик популяр булып китте» 
дип искђ ала А. Капустин. «Слушай-
те отряды!» («Отрядлар, тыћлагыз!») 
дип башланган бу ќырныћ безнећ бри-
гадада гына тњгел, башка тарафлар-
да да бик таралган булуына соћыннан, 
шушы повестька материал туплаган-
да ышандым. Шул хакта мића бик књп 
кеше хђбђр итте. Бу ќырны џђм вакый-
галарны сезнећ якташыгыз, Белоруссия 

партизанкасы Рита Гали кызы Заџирова 
да белђ» дип язды ул. Ританыћ атасы, 
љлкђн политрук Мићлегали Сђгъди улы 
Заџиров та шушы тирђлђрдђ камалыш-
та калучы 63 нче корпус сугышчылары 
арасында сугышкан, шунда џђлак бул-
ган икђн. (1995 елда «Беренче ќићњлђр» 
китабы минем тђрќемђдђ чыккач, бер-
ара мин ул Рита ханымны эзлђп тђ ка-
раган идем. Хђтерем ялгышмаса, сугыш 
каџарманнары турында байтак матери-
ал туплаган калђмдђшем Нургали Була-
тов ул ханымныћ телефонын да биргђн 
иде. Лђкин, ни сђбђпледер, аныћ белђн 
хђбђрлђшђ алмадык).

А. Капустин хђбђр итњенчђ, Бо-
бруйск бригадасы партизаннары ара-
сында капитан Баталов џђм аныћ 
кљрђштђшлђре батырлыгына багыш-
ланган бу ќырны ић элек «Зур ќирдђн» 
ќибђрелгђн махсус бер отряд сугыш-
чылары ќырлый башлаган. Ул отряд 
белђн партизан бригадасына шартлат-
кыч корал да китерелгђн.

«Ќырныћ кље дђ, сњзлђре дђ безнећ 
барыбызныћ да књћеленђ хуш кил-
де. Тиздђн аны подрывниклар тљркеме 
генђ тњгел, башка партизаннар да отып 
алдылар џђм ќырлап йљри башладылар, 
— дип искђ ала Александр Капустин. 
Отряд комиссары Дмитрий Лепеш-
кин ќитђкчелегендђ њзешчђн сђнгать 
тњгђрђге дђ оештырылды. Алар еш 
кына авылларга баралар, халык алдын-
да шул ќырны да ќырлыйлар иде... Ул 
ќырныћ башка урыннарда да кић та-
ралган булуын соћрак њземђ юлланган 
хатлардан да укып белдем».

Ђйе, сугышчыларныћ рухын 
књтђрњче, кљн кадагына сугучы бер 
ќыр буларак ул фронттан-фронтка та-
ралган була. Ќырныћ кемгђ багышла-
нуын ачыклык кертђ торган юллар да 
бар анда. Ќырныћ мђгънђсенђ зыян 
китермђс љчен аны рус телендђ бирђбез:

Слушают отряды песню фронтовую;
Сдвинутые брови, твердые сердца.
Родина послала в бурю огневую —
К бою снарядила бойца.
На прощанье сына мать поцеловала,
На прощанье мужа обняла жена,
Долго не сходила с мостика вокзала,
Взглядом провожала милого она.

EV_2_2010.indb   24EV_2_2010.indb   24 12.11.2010   14:15:4512.11.2010   14:15:45



25
БЉЕК ВАТАН СУГЫШЫНЫЋ БЕРЕНЧЕ КАЏАРМАНЫ

25

Вот они в дороге, в зареве тревоги.
У бойца на сердце спрятано письмо:
«Лучше смерть на поле, чем позор в неволе,
Лучше злая пуля, чем раба клеймо».
Бомба разорвется, почва затрясется,
Но трястись от бомбы смелым не к лицу.
Бомба разорвется, облако взобьется,
Перейдет винтовка к новому бойцу...
Но пока что пуля мимо пролетела,
Но пока что смерти подступ отдален.
И опять в атаку капитан Баталов
На геройский подвиг поднял батальон...8

1942 елда бу ќыр башта Белорус-
сиянећ Гомель, Могилев, Орша тљбђк-
лђ рендђ хђрђкђт итњче партизаннар 
арасында кић тарала. Нђкъ менђ 1941 
елныћ ќђендђ Баталов џђм Баталов-
чылар дошманныћ яхшы коралланган 
гаскђрлђре белђн аяусыз кљрђш алып 
барган тљбђклђрдђ. Бђлки ђле ул ќырны 
Федор Баталов полкы сугышчылары ту-
дырган булгандыр... 

Исеме ќырда сакланса да ба-
тыр якташыбызныћ яу кырында кыл-
ган гамђллђре њз туган ќирендђ бай-
так еллар буе билгесез калды. Чљнки 
фронтка ул Татарстан ќиреннђн тњгел, 
рес публикабызга чиктђш Ульяновск 
тљбђгеннђн озатылган. Байтак кына 
якташларыбыз хезмђт иткђн 154 нче 
укчы дивизия полклары шул шђџђрдђ 
џђм аћа якын тирђлектђге тљрле 
миллђт вђкиллђреннђн берлђштерелђ. 
Ул полклар сугышчылары арасын-
да Татарстаннан тыш Ульяновск, 
Куйбышев, Оренбург љлкђлђреннђн 
мобилизациялђнњчелђр дђ књп була. 
Мђсђлђн, 1971 елныћ кыш кљннђрендђ, 
сугыш башлануныћ утыз еллыгын 
билгелђргђ ќыенганда, Оренбург 
шђџђрендђ мића алда тасвирланган ва-
кыйгаларда катнашкан тагын бер кеше 
белђн очрашырга туры килде. Муса 
Ќђлилнећ язмышынамы, мирасына-
мы кагылышлы бер эш белђн мине ул 
вакытта Татарстан язучылар берлеге 
идарђсе шул шђџђргђ ќибђргђн иде. Ул 
елларда анда ќирле язучылар берлеге 
оешмасын сугыш ветераны Анатолий 
Гаврилович Рыбин ќитђклђде. Билге-
ле, ул кљнне без аныћ белђн сугыш ва-
кыйгалары турында, Муса Ќђлил, Петр 
Гаврилов кебек Советлар Союзы Ге-

ройлары язмышы турында сљйлђштек. 
Шунда Анатолий Гаврилович якташы-
быз Баталов фамилиясен телгђ алды. 
«Мин хезмђт иткђн дивизиянећ бер 
полкында Баталов фамилияле бер ко-
мандир бар иде. Аныћ подразделениесе 
сугыш барышында беренчелђрдђн бу-
лып контрџљќњмгђ књтђрелде, Жлобин 
шђџђрен сугышып алды. Бик оста, ба-
тыр командир иде. Њзен Казаннан дип, 
сезнећ миллђт кешесе дип сљйлђделђр. 
Герой исемен бирњ турындагы указда 
гына рус исеме язылган иде шикелле», 
— диде ђћгђмђдђшем.

Ул елларда кайсы татар сугышчысы 
рус исемен йљртмђгђн, Иван яки Федя 
булып йљрмђгђн. Бњген дђ ђле ул чор-
га караган документларда безнећ телгђ 
ятышмаган исемнђр белђн аталучы-
лар даими очрап тора. Яћарак басылып 
чыккан Татар энциклопедия сњзлегендђ 
генђ дђ андый буталган исемле йљзлђгђн 
кешене очратырга була. Рота писаре 
аларны ничек теркђгђн, шул килеш ул 
исем ќитди документларга да књчереп 
язылган. Ђћгђмђдђшемђ дђ мин шун-
дыйрак фикерлђр ђйттем шикелле. Ул 
да аныћ белђн килеште. Аннары Рыбин 
иптђш миннђн ул кешенећ язмышын 
ачыклап кара ђле, дип њтенде. «Указ-
да ул Федор Баталов буларак теркђлгђн 
иде сыман. Сугыштан исђн-имин чыга 
алдымы икђн? Белеп хђбђр ит ђле. 
Сугышныћ башлангыч айларын искђ 
алып очерк язарга ниятлим. Сез мића 
аныћ язмышын хђбђр итђ алсагыз, Ба-
таловка багышланган љлешне дђ кертер 
идем», — диде.

Ул елларда мин аныћ њтенечен 
башкара алмадым. Советлар Сою-
зы каџарманнарына багышлап Казан-
да нђшер ителгђн бер генђ китапта да 
Баталов фамилиясе теркђлмђгђн иде. 
Бљек Ватан сугышы темасын ќитди 
љйрђнгђн, аћа багышлап байтак кына 
фђнни џђм популяр хезмђтлђр язган 
авылдашым Ќђмил ага Гыйльмановка 
да мљрђќђгать иттем. «Андый каџарман 
командир турында ђле ишеткђнем бул-
мады», — дип ќавап бирде ул. Ниџаять, 
1979 елныћ кыш башында булса кирђк, 
Казанда Белоруссия язучысы, элек-
ке партизан Александр Петрович Ка-
пустин пђйда булды. Федор Алексей 
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улы Баталов биографиясен ачыклап 
йљрње икђн. «Казанда туып-њскђн Со-
ветлар Союзы Героен нишлђп мон-
да белмилђр? Бер китапта да аныћ исе-
ме теркђлмђгђн. Ђ бездђ аны белмђгђн 
кеше юк. Жлобин шђџђренећ кайчан-
дыр ул азат иткђн урамы хђзер аныћ 
исемен йљртђ», — диде.

Ул еллардагы Язучылар берлеге 
идарђсе рђисе, Белоруссиянећ атаклы 
партизаны Зђки Нури кунак белђн ике-
безне язучы Шамил Рђкыйпов янына, 
Татарстан китап нђшриятына ќибђрде. 
«Шамил дђ шул ук темага ђсђрлђр яза. 
Кайдан нђрсђ эзлисен белђ. Кунак кая 
тели — шунда алып барсын, таныштыр-
сын», — диде. Ул вакытта А. Капустин 
кулында батыр якташыбызга џђм аныћ 
сугышчыларына багышланган юка-
рак бер китапчык та бар иде. Соћрак 
Ш. Рђкыйпов, шул китапчыктагы 
мђгълњматка нигезлђнеп, Ф. А. Баталов-
ка багышланган кыскарак бер мђкалђ дђ 
язды. Џђм ул хезмђт љлешчђ 1982 елда 

нђшер ителђ башлаган љч томлык герой-
лар китабыныћ 1 нче томында да урын 
алды9. Ул томнарны тљзњчелђр Ќђмил 
Гыйльманов белђн Альберт Айнетди-
нев иде. Лђкин ул китаптагы якташы-
бызга багышланган мђкалђнећ таныш-
тыру љлешендђ берничђ тљгђлсезлек 
бар. Анда Баталовныћ полк командиры 
итеп билгелђнње, майор дђрђќђсендђ 
џђлак булуы ђйтелмђгђн. Џђлак булу 
датасы да Б. Вайнтрауб истђлегендђ 
китерелгђнчђ — 21 август дип языл-
ган. Геройларга багышланган китап-
ларда аныћ миллђте «русский» диелђ. 
Лђкин ул батырныћ Баттал исемле бер 
миллђттђшебез нђселеннђн икђнлеге 
фамилиясеннђн њк књренеп тора. Хђер, 
њзен кем дип кенђ атамасын, ул ба-
тыр йљрђкле командир барыбер безнећ 
кеше, безнећ якташ ич. Џђм аныћ яз-
мышын без белергђ, батырлыгын оныт-
маска тиешбез!

Аћа багышланган ќыр да књћел-
лђрдђ мђћге саклансын!
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