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                                                   Николай ПЕТРОВ-ТЕКИН      
 

Две вещи наполняют душу всегда новым и все 

более сильным удивлением - это звездное небо надо 

мной и моральный  закон во мне.    

Иммануил Кант. 
 

И вечный бой! Покой нам только снится 

         Сквозь кровь и пыль…  

Александр Александрович Блок.  
 

..И только тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый час готов на смертный бой… 

Иоганн Вольфганг Гете 
(перевод Н. Петрова). 
 

Дүрт өзлексез ел (1914-1918)  барган Беренче Бөтендөнья Сугышы, 

кискен иҗтимагый-сәяси  үзгәрешләр, империалистик сугышның  дәвамы 

булып гражданнар сугышының башланып китүе, шулар нәтиҗәсе буларак ил 

өстенә төшкән  чиксез  авырлыклар, тыныч елларда да хәерчелектә яшәгән авыл 

халкын тагы да начар хәлгә калдыра.  Почмакка китереп терәгән идеология,  

дәүләт тарафыннан гадәткә кертелгән традицион дини инанулар (ышанулар) 

реаль тормыш сорауларына җавап таба алмый, заман таләбен канәгатьләндерми 

башлый. Халыктагы өметсез  төшенкелек, киләчәк көн-күреш өчен борчылу,  

илдәге идеологик - әхлаки киеренкелекнең  көчәюенә китерә hәм  үзенә 

чишелеш юлын эзли.  Дәүләт , кирәк вакытта халыкның аңын томаларлык “яңа 

фикерләр”, кеше ышандырырлык  уйдырмалар кора алмаса, банкротлыкка 

чыккан иске иҗтимагый - дини  идеология  урнына халык тарафыннан  үзешчән 

рәвештә яңалар эзләнә, яңалар табыла. Үзгәртеп кору (перестройка) елларында 

киң  таратылган НЛОлар, чит планеталылар, Чумак-Кашперовскийлар, 

“мыльный” сериаллар, төрле чемпионатлар халыкның игътибарын читкә 

юнәлдерү, төп-нигез проблемаларны яшерү өчен кулланылып, идеологик 

“аптыраштан” вакытлыча чыгуның бер төре ролен үти....   

Андый авыр елларда халык арасында тиз тарала торган, дәүләт ( рәсми) 

чиркәвеннән аермалы  яңа диннәр,  дини карашлар шуңар мисал булып тора. 

Аларның дөнъяда таралган төрле  саны бик күп. 1916-40 елларда Татарстанның 

Арча кантоны (хәзерге Теләче районы Кибәч, Кәвәл, Урвыкино, Козловка, 

Тенишевка, Пановка, Янсуар Раевка, Шармаши hәм Балык Бистәсе 

районындагы  (хәзерге Питрәч районы Крәшен-Сәрдәсе, Иксуар, Көлкәмәр)  

Мишә буе  крәшен авылларында киң таралып өлгергән Евангелист  

христианнар дини җәмгыятьләре шул исәпкә керә. Теоретик нечкәлекләргә бик 

исе китмәгән гади  авыл халкы аларны баптистлар дип тә йөрткән. Евангелист  

христианнар Протестант чиркәвеннән аерылган җәмгыять булып саналалар, 

шул ук вакытта, башка протестант җәмгыятьләрдән аермалы буларак 

(Баптистлар, Пятидесятниклар, Меннонитлар, Методистлар, Адвентистлар, 
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Иегова шәhитләре (Свидетели Иеговы) h.б.) алар Инҗил  принципларын 

вәгазьләп  Гайсә Мәсихнең Тау вәгазе васыятләрен  (заповедь) халыкка  

таратуны олы бурыч итеп куялар, Инҗилнең эчтәлеген өйрәнүгә зур әhәмият 

бирәләр hәм чиркәү йолаларын ( обрядность) үтәүдән баш тарталар.    

Россиядә  беренче Евангелист  христианнар дини җәмгыятен 1870 

елларда инглиз аристократы Редсток оештыра.  Аның иярченнәре  башта 

Редстокчылар дип аталып йөртеләләр.  1944 елда  Евангелист  христианнар 

Баптистлар  белән бер җәмгыятькә кушылып  Евангелист  христиан- баптистлар 

дигән исем алалар hәм Всероссийский совет евангельских христиан-баптистов 

(ВСЕХБ) исемендәге югары оешма кулында торалар. 1945 елны аларга 

Пятидесятникларның бер төркеме, 1963 елда Меннонитлар җәмгыяте кушыла. 

Евангелист  христианнар чиркәүнең күпчелек серле йолаларын  

(таинство), диннең изге шәхесләрен (церквовные святые), изге тәреләрне  

(святые иконы), хачны танымыйлар, асылда, православие чиркәвен кире 

кагалар. Христиан диненә нигез салучы Гайсә пайгәмбәр яшәгән заманда 

чиркәүнең дә, серле йолаларның да, төрле катлаулы гадәтләрнең (обряд) дә, 

шулай ук күпсанлы дини хезмәткәрләр,  югары рухани  чиннар иерархиясенең 

дә  булмавын үрнәк итеп, аларның артыклыгын, ходайга ышанучылар өчен 

кирәк түгеллеген дәлиллиләр... Дингә карашларының бу үзенчелекләре белән 

алар 20 йөзләр башында Идел аръягы – Тау ягы татар авылларында  киң 

таралыш тапкан  ваисовчылар хәрәкәтен искә төшерә. Кайбер мәсьәләләрдә 

бүгенге  ислам диненең төп чыганакларына кайтырга  чакыручы (вернуться к 

первоистокам) төркемнәрне, барлык Аврамически диннәрнең дә  Изге 

Кенәгәләрендә  (Тәүрәт, Инҗил, Коръәндә) язылган:   “hәрбер кеше үзенең 

шәхси  хезмәте хисабына, башкалар өлешенә кагылмыйча көн күрсен” дигән 

кагыйдәне үтәргә өндиләр. Һәр бәндә   Ходай тәгалә белән  турыдан-туры 

мөгәмаләдә булырга тиеш дип,  махсус арадашлык итүчеләр төркеменең 

әрәмтамаклыгын фаш итә.   Бу сүзләр, әлбәттә, халык җилкәсендәге дәүләт 

чиновникларын  нык шомландыра, түрәләрнең күңелләренә тетрәндергеч 

шөбhә сала, дөнья рәхәте белән туйганчы ләззәтләнергә  комачау итә.  

Евангелист  христианнар Чиркәүдә сабый балаларны чукындаруны 

ялгышлык дип, яше җиткәч кеше вөҗдан ирегенә таянып  үз ихтыяры белән,  

табигатътәге ачык суда чукынырга тиеш  дип аңлаталар. Мәсих үзе hәм беренче 

христианнар чиркәүдә пуплар кулыннан чукынмаганнар дип  сөйлиләр. Моннан 

инде үзеннән-үзе  чиркәүнең, пупларның кирәк түгеллеге  килеп чыга, аннан 

ары Инҗил (Евенгелие) принциплары белән яшәгән халык өчен  дәүләтнең дә 

тормыш өчен артык, паразит орган икәнлегенә ерак калмый. Шулай итеп, бу 

өйрәтү кайбер яклары белән, Михаил Александрович Бакунин (1814-1876), 

Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) hәм  Лев Николаевич Толстой (1828-

1910)  тәгълимәтләрендә уртак  тоташлык таба.   Күргәнебезчә, дәүләт өчен, 

хакимият барәбәренә яшәүче түрәләр, чиновниклар, руханилар  өчен бу бер дә 

шатлыклы хәл түгел, билгеле. 

Үзләренең халык арасында тараткан үгет-нәсихәтләрендә  (проповедь, 

вәгазь)  Евангелист  христианнар,  кеше дөньяда Гайсә Мәсихтән үрнәк алып  

яхшылык кылыр өчен яши дип сөйлиләр, үзләре шул мисалда  шәхси үрнәк 
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күрсәтәләр. Кешене кыерсыту, бигрәк тә инде яшәү сәләтеннән   мәхрүм итү,  

хәтта сугышта үтерү дә, иң зур җазыклы эш дип, Тәңре-тәгаләгә каршы килү 

дип саныйлар, шунлыктан, кулга корал алудан баш тарталар.  Андый 

тәгълимәт, берсүзсез, коммунистларның корал көче белән  бөтен дөньяда, 

пролетариат диктатурасын урнаштыру өчен кирәкле  корбаннарның санын 

чикләмәскә чакыруы белән  бер дә килешми. Шунлыктан, аларның бергә яши 

алулары hич тә мөмкин булмый. Хакимият башында  утыручылар  бу 

хакыйкәтнең үзләренең яшәү рәвешенә куркыныч китерүен   бик тиз аңлыйлар. 

Әйтеп узылган протестант карашлы  дини җәмгыятләр барысы да 

Тәүрәткә, Инҗилгә нигезләнеп, дәүләт чиркәвенә, дәүләнең дини идеологияенә 

каршы торалар, аның халыкка сеңдерелгән йогынтысын юкка чыгаралар. 

Югарыда санап кителгән Мишә буе зонасы авыллары барысы да  Иван 

Грозный заманында православие диненә кергән  “служилый крәшеннәр” 

(соңыннан- старокрещены)  күчеп утырган җирләр.  1900  елларга  халык 18-20 

буын   инде православие чиркәүе карамагында яшәгән. Архив документларында 

аларның көчләп чукындырылуын исбатлаучы хәбәрләр бүгенгә юк, дәүләт 

тарафыннан “служилый татарлар”дан  аерып, кайбер  тарихчыларның сүзләрен  

акларлык  зур “җиңеллекләр” (льгота) ясалуы да  күренми.  Алай гына да түгел, 

1552 елда Казан ханлыгы җиңерелгәч 100-120 еллар дәверендә Мәскәү 

дәүләтенең бояр-чиновниклары  төзегән Җир теркәү кенәгәләрендә  (Писцовые 

Книги) күренгәнчә, аларга бернинди мәҗбүри итү  чаралары да кулланылмаган. 

Белгәнебезчә, көчләү чараларын киң күләмдә, барлык халыкны бертөсле 

хокуксыз массага әверелдерү өчен патша Петр I куллана башлый. Үзләрен  

“чиксез ирекле кешеләр” (люди длинной воли) дип санаган служилыйлар 

сыйныфы  (сословиесе) Империя  төзүче даирәләрдә  урынлы шикләнүләр  

уята. Фанатизмнан бик ерак торып, дингә үзләренчәрәк караганлыктан, 

крәшеннәр, чиркәү белән берсенә берсе  комачау итмичә,  ярыйсы гына 

җайланып барган үзара битарафлыкта  тыныч кына яшәп  ятканнар. 

Тормыш авырлыклары чиксез арткан заманда, 1920 елларда  Арча 

кантоны, Пановка волостенә кергән Кибәч исемле крәшен   авылында бу 

якларда гомердә күрелмәгән хәлләр  башланып китә. 

Кибәч, Иван Грозный заманында күчерелеп китерелгән служилый  

крәшеннәр  авылы булса да, күрше тирәдәге башка крәшен авылларыннан 

тормыш үзенчәлеге белән аерылып тора.  Беренче мәртәбә авыл исеме җир 

салымын  җыюны тәртипкә  кертү  өчен 1602 – 1603 елларда  Иван Болтин 

төзегән  Җир Теркәү Кнәгәләрендә  (Писцовая книга Казанского уезда 1602-

1603 годов) искә алына.  Анда служилый крәшен Кузьма Башиев (Текей 

Азинның дәдәсе, Баши Азинның улы) hәм ясаклы крәшеннәр  Семен Сонин, 

Парфен Иванов, ясаклы татар Есекей Касымов яшәгәне язылган. Чиктәш  Әтрәч 

авылы җирләре  атаклы крәшен князе Яков Асанмурзин биләмәсендә булган.  

Ясаклы татар Есекей Касымов үзенең чыгышы белән Кузьма Башиев белән бер 

ырудан, Текей Азинның  энесе Касыйм улы. Касыймның нәселелләре  Кибәчтә  

hәм Крәшен Казысы авылларында  яшиләр. Православие диненә кайчан 

күчүләре билгеле түгел. Алардан тыш, Кибәчтә Муллиннар, Булгарлар, 

Ихсаннар атамалы крәшен нәселләре бүген дә яши. Кибәчләр  күрше татар 
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авылы Чыты белән гомер-гомердән  кыз алышып-бирешеп кода булып, 

туганлашып гөрләшәләр.  Башка  крәшен авылларында татарлар белән мондый 

туганлык бәйләнешләре элек очрамый иде. Хәзер инде андый туганлыклар 

гадәти хәлгә әйләнде. Бу – чиркәү - мәчетнең, дин хезмәткәрләренең эшендә 

“идеологик җитешсезлекләр”  (упущениеләр) булганлыгын күрсәтә.   

Кибәчнең кайчан да үз  авыл чиркәве булмаган, алар  Крәшен Сәрдәсе, 

Иксуар, Көлкәмәр, Әтрәч авыллары белән бергә  күрше  Рус Сәрдәсендәге  

“Ходайның үзгәрүе”  (Перображение Господня) чиркәвенә беркетелгәннәр. Рус 

Сәрдәсе авылы Кибәчтән ике - өч чакрымда гына булса да, авыллар арасында  

күп сулы Мишә елгасы, күперләр юклыктан, бигрәк тә киң болыннарны 

тутырып аккан язгы ташулар атналар-айлар буена  чиркәү белән элемтәне өзә, 

приход (мәхәллә) халкын дини күзәтү астыннан ычкындыра, авыллар да 

чиркәүгә килеп йөрми, пуп та аларны эзләп йөри алмый. Шунлыктан,  яз 

айларында туган балалар өчен Метрика кенәгәләрендә “Әби чукындырган” 

дигән ярым рәсми сәер  термин языла. Юллар өзелеп торганда кибәчләр үлгән 

кешеләрне дә пупсыз гына, үзләре аңлаганча йолалап  күмгәннәр.  

Мишә буендагы башка крәшен авылларында да рәсми дин өчен җан атып 

йөрүчеләр  булмаган, сирәк -ара чиркәүдә күренүне, пупларга сәдака бирүне  

мәҗбүри вазыйфа итеп караганнар. Шуның өстенә бу тәртип, чиркәү 

күзәтүеннән чыгып, земский становойлар тарафыннан да кисәтелгән. 

Кибәчтә әле соңгы елларда да яңгыр кирәк булганда авыл картлары 

җыелып бөтен тирә - юньдәге чишмәләрдә келәү йоласы уздыралар. Бу чараның 

файдасы берочтан күрше татар авылы кырларына да иңгәнлектән, яңгырлар 

озак  яумый тора башласа, күрше авыллардан өлкән яшьтәге татар агайлары 

килеп  - ходайга келәүләрегезне уздырырга кирәк дип крәшеннәрнең исләренә 

төшерә башлыйлар. Яңгырлар явып китсә, дини конфессия аермаларына 

карамыйча, барлык тирә-як кырларындагы игеннәргә дә күңелле була. Бу 

мәсьәләдә, дин әhелләреннән (хезмәткәрләреннән) аермалы буларак, Ходай  

тәгалә аларның барысын да бердәй ярата, бердәй тигез күрә.  

Әйтеп үтелгән хәлләр авыл халкында  чиркәү кагыйдәләренә  бик иркен 

караш, кешеләрдә үзара толерантлык мөнәсәбәтләрен китереп чыгара, рәсми 

диннең йогантысын  битарафлаштыра ( нейтральләштерә). 

Дөньяга, дингә яңача  карашларның беренче  вәгазчесе, пропагандисты 

булып  озак еллар Беренче бөтендөнья, Гражданнар сугышларында катнашырга 

мәҗбүр булган Кибәч авылы кешесе 25 яшьлек  Николай Иванович Крысов 

(1895-1942 ) башлап йөри башлый.  1915 елда   патша армиясенә алынып  башта 

Владивостокта, 1916 –17 елларда Двинск янында, Бессарабия фронтларында 

сугышта катнаша. Шул елларда,  дәүләт тарафыннан оештырылган массакүләм 

кеше үтереш сугышы, күз алдында кичерелгән чиркәүдә сөйләнгән әхлакны 

бозу  үрнәкләре,  гади авыл  егетенең күңелендә тирән җара эзләре калдыра.  

Дөньяга карашлары бераз киңрәк, катлаулырак булган фронтташлары, салкын 

окоплар юешлегендә үлем көтеп утырганда  аңа Аллаhы тәгалә биргән изге 

кенәгәләр  турында,  ул кенәгәдәге васыятләрдә кешенең җанын кыю дөньядагы 

иң зур җазык  дип аңлаталар. Кеше үтерү коралларын кулга алмаска, 

хакимиятнең Алла сүзенә каршы килгән җинаятчел боерыкларын үтәмәскә 
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өйрәтәләр. Шул сүзләргә ияреп ул кулына корал алудан баш тарта башлый. Әле 

патша Россиясе заманы булганлыктан, кешенең вөҗдан ирегенә хокукын 

танып, башына “ялгыш” идяләр керә башлаган эчкерсез авыл егетен санитарлар 

хезмәтенә күчерәләр. Фронтта күргән җан  тетрәткеч тирән борчылулар аңар 

гомере буе кеше булып калырга,  дөреслекне яклау юлында  башкаларга шәхси 

үрнәк күсәтерлек зат дәрәҗәсенә үсәргә этәргеч булалар. 

1917 елны  фронттан кайтып бер ел авылда туганнары белән эшләгәннән 

соң, 1918 елның  көзендә  Кызыл Армиягә алына. 1921 елга кадәр Казандагы 21 

нче кавалерия полкында хезмәт итә, полк белән бергә Вятка елгасы буйларында 

Колчак фронтында  була. Хезмәт елларында үзенең инанган карашларыннан 

чыгып   кулына корал алудан баш тарта, шунлыктан әле яңа хакимият көчәеп 

җитмәгән шартларда тагын санитар итеп билгеләнә. 

1919 елның октябрьендә ул  Казанның  1910 елларда оештырылган 

Евангелист- христианнар  җәмгыятенә керә.  

1921 елда армия хезмәтен тәмамлап туган авылына  кайтканда Николай 

Иванович Крысов  инде актив кеше, нык ышанган, тайпылмас карашлы 

Евангелист, шактый тәҗрибәле вәгазьче була;  үзенең яңа карашлары белән 

туганнарын, иптәшләрен таныштыра башлый. Тәгълимәт шактый гади  

булганлыктан: кешене кыерсытма, үтермә, кеше өлешен урлама, үз хезмәтең 

белән яшә, уйнашлык кылма,  ялган сөйләмә, дөрес сүзне сөйләргә курыкма, 

бар кешене дә туганнарың итеп күреп аларга  яхшылык кына кыл, 

җәберләнгәннәрне якла. Менә  төп принциплар, калганнары изге Инҗил 

кенәгәсендә язылган, шуларны өйрәнеп, тормышта Гайсә Мәсихтән  үрнәк алып 

яшә.  Бер караганда, берәүгә дә зыян китерерлек әйбер юк шикелле. 

Тик, алга узып әйтик;  дәүләтнең, хаким түрәләрнең үз логикасы, үз 

карашлары, эшче халыктан үзгәле ихтыяҗлары бар. Тарихи материализм 

өйрәтүе буйынча,  байлык сарайларында яшәүчеләрнең уйлау рәвеше  

алачыкларда (трущобаларда ) яшәүчеләрнекеннән нык аермалы ( “В хижинах 

мыслят иначе, чем в дворцах”. Людвиг Фейербах (Feuerbach  1804-1872)  ). 

Үзләренең гаделлекләре белән сокландырган сүзләр авыл халкы арасында 

бик тиз тарала, яңа гадәтләрне  өйрәнү дәверендә Кибәчтә үзеннән - үзе 

Евангелист  христианнар  җәмгыяте оешып китә. Ике -өч елдан инде  

җәмгыяттә 60 тан артык кеше була, 3-4 класс белемле, яисә бөтенләй  шкулда 

укымаган мужиклардан 15 тән  артык үзе белеп эш итәрлек проповедниклар 

үсеп чыга. Җәмгыятькә ирләр үзләренең хатыннары белән кереп яңа йолалар, 

яңа мөнәсәбәтләр, яңа гадәтләр үзләштерә  башлыйлар, бергәләп изге кенәгәләр 

укыйлар,  ә анда чыннан да югарыда  санап кителгән кагыйдәләрне Алла улы 

Гайсә үзе әйтеп язып калдырган. Җәмгыятькә яше җиткән олы кешеләр генә,  үз 

ихтыяры белән  ачык сулыкларда яңадан чукындырылып  алына. Бала выкытта 

чиркәүдә чукындырылган булу исәпкә керми.   

Җитәкчеләре Николай Иванович Крысов, Мәсих васыятләре буенча яшәп 

булганлыгын исбатлап, үз тормышы белән  кешеләргә  үрнәк күрсәтә. Аның 

белән бергә Кибәч кешеләре Медведев Кирилл Васильевич,  Крысов Афанасий 

Иванович (бертуган энесе ) Тлитов Михаил Николаевич, Золин С.Н., Елыткеев 

Иван Артемьевич hәм Крәшен Сәрдәсе авылыннан Тимофеев Федор 
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Антонович,Тимофеев  Иван,   Романов Николай, Трофимов Семен Михайлович, 

Цыганов Егор Родионовичлар  үзешчән пропаведниклар (дәгъватчылар) булып 

йөри башлыйлар. Бертуган энесе Афанасий Иванович  җәмгыятькә комсомол 

оешмасын ташлап килә. Бу елларда Николай  Крысов  Казандагы оешма белән 

тыгыз элемтәдә тора, алар аркылы Ленинград җәмгыятеннән кирәкле китаплар, 

журналлар, аңлатмалы брошюралар  ала. Казан оешмасының җыелышларында 

хәлиткеч тавыш белән тулы хокуклы делегат булып  катнаша.    

1928 елның июль аенда Кибәч авылы җәмгыяте, оешма буларак, тиешле 

дәүләт органнарында (ВПК) учетка баса, ягъни, теркәлә. Евангелист  

христианнар җәмгыяте үзенең эшченлеген күрше тирә-як яктагы: Кәвәл, 

Урывкино, Козловка, Райково, Янсуар, Тенишевка поселогы, Шармаши, 

Крәшен Сәрдәсе - крәшен hәм урыс авылларына җәелдерә башлый. Кыр эшләре 

басылып торган арада  тирә-як авылларда такта ярып, бура бурап, башка төрле 

эшләр башкарып сунарчылыкта (отходничествода)  йөргән үзешчән 

дәгъватчылар тиз арада халыкта яңа карашларны уртаклашу, теләктәшлек 

табалар. Аларның авылларда җыелышлар  уздырып халыктан таяныч табулары 

hәм хуплау күрүләре хакимияттәге түрәләрне бик каты борчуга сала башлый. 

Рус телендә чыккан «Красная Татария» гәзитенең 1929 елның 9 гыйнвар 

санында  “Кулак Советлатрга үз кешеләрен әзерли” дип аталган рубрика 

астында, кулакларга каршы көрәшне кискенәйтү кирәклеген дәлилләп, 

евангелистларның да Совет власте өчен  бик куркыныч булулары аңлатыла: 

Имеш, Мәсих коммуна булып яшәргә өйрәткән,  Мәсихнең  васыятләрен 

үтәмичә, барлык коммунистлар да  христианлыкка чыкмыйча илдә 

коммунистлар җәмгыяте, коммунизм төзү мөмкин түгел. Бу сүзләрнең 

контрреволюцион  асылын  халыкка аңлатырга, дингә каршы көрәшне 

көчәйтергә  кирәген гәзит сайлау алды пропогандасына бәйләп, зарарлы 

карашларны фаш итә. Аларның сайлаулар нәтиҗәсендә хакимияткә килүләре 

куркынычы турында кисәтә. Мәкалә  авторы  хәбәрче иптәш  Вл. Мартынов 

үзешчән евангелистларны керпе бияләйләргә алырга чакыра. 

Марксизм классиклары аңлатып калдырганча, тормыш логикасы, 

диалектика законнары гади авыл крестьяннарын сыйныфый көрәшкә (классовая 

борьбага) китереп чыгара. Власть түрәләре Евангелистлар җәмгыятенең 

җитәкчеләрен рәсми булмаган рәвештә (неофициально) берничә мәртәбә җитди 

кисәткәннән соң, 1929 елның 12 мартында  Крысов Николай Иванович энесе  

Афанасий Иванович белән, Янсуар авылының мәктәп директоры шикаяте 

нигезендә кулга алыналар. 1929 елның 26 нчы июнендә ОГПУ Коллегиясенең 

Особый Совещаниесы  гаепләнүчеләрне Җинаять кодексның  (УК) атаклы 58/10 

ст. ч. 2. нигезендә ӨЧ елга КОНЦЛАГЕРЬга ябарга хөкем чыгара. 

Допрос алулар вакытында Н.К.Крысовың авылдагы җыелышларында: 

“Коммунистлар алар ике йөзле сатлык җанлы кешеләр, халыкны алдалыйлар, ә 

үзләре  халыкка  әшәкелекләр, усаллыклар кылып, эчкечелеккә бирелеп, дәүләт 

малын урлап яшиләр. h.б.” дигән сүзләре ачыкланган. Әйткән сүзләреннән 

гаепләнүчеләр үзләре дә баш тартмый, таңмыйча кабатларга әзер торалар.   

Авылның комсомол яшьләре Докучаев, Мышев, Ивановлар  күрсәтүенчә,  алар 

комсомол эшенә дә зур комачаулыклар китергәннәр, коммунистларны 
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яманлаганнар. Менә Афанасий Иванович Крысовның Допрос Протоколына  

язылган йомгаклау сүзләре : “Мин бүген  кулга алынып  Христоска ышанган 

өчен газап чигәм,  ләкин бу мине бер дә куркытмый, хәтта җәзалаулар да мине 

үз карашларымнан чигендермәс, әгәр дә иреккә чыгарсалар мин яңадан, 

бернинди каршылыкларга карамыйчы, Ходай сүзләрен халыкка җиткерүне 

дәвам итәрмен”. Аларның  допростагы җавапларының  рухи-әхлакый дәрәҗәсе 

укыганда таң калдыра. Ул протоколларны “перестройка”  нәтиҗәсендә пәйда 

булган  яңа хуҗаларга, үзләрен кеше рәтенә керткән, “диннәрен” сатып, 

(ренегатство) гомумхалык милкен урлап баеган обком секретарьларына 

укытасы иде. Илаhи хөкемнәр вакыты җиткәч, гаепләүче - җәзачыларны, 

корбаннарының җавапларын  кабат-кабат  укырга мәҗбүр итәргә кирәк булыр 

дип хыяллана халык. ВКП/б, КПСС ларның “дөньяда  иң дөрес тәгълимәтлары”  

әйтүенчә, эшче халыклар хыялы тиздән hичшиксез тормышка ашырылыр.   

Дәүләт сатрапларының юмарт кулыннан  бирелгән өч еллык срокларын 

тулысынча  тутырып 1932 елны  концлагерьдан  чыкканнан соң, агалы- энеле 

Крысовлар  өйләренә, Кибәчкә кайталар. Допросларда, судта әйткәннәренчә, 

эшләрен яңадан активлаштыралар. Ике айдан соң, Николай Иванович 

“лишенец” буларак “трудармия” гә алына. Казанда бер ел хезмәт итеп 1933 

елны яңадан туган авылына кайта. 

Допросларда язылганча, ВСЕХ ның (Всероссийский Союз Евангелистов 

Христиан ) 10 съездында  (1929 ел)  кабул ителгән “армиядә кулга корал тотып 

хезмәт итүне Аллаһы тәгалә рөхсәт итә” дигән карары белән килешмичә   Н.И. 

Крысов аның Казандагы оешмасыннан чыга. Карарны  съезда үткәрү өчен спец. 

задание белән Үзәктән эмиссар булып брат М.С.Капустинский  килә.  1929 

елның  27 маенда уздыралган җыелышта  “армиядә кулга корал алып” хезмәт 

итү тиешлеге, Совет властена вөҗдан чисталыгы белән hәряклы булышлык 

күрсәтү кирәклеге  шул ук изге кенәгәләргә таянып бик нык “дәлилләнә”. Казан 

оешмасына кушылып Ленинград оешмасы  җитәкчесе  брат Котожыгин да  

Н.И. Крысовны үгетли, “яңа карарның”  оешмаларны саклап калу өчен 

кирәклеген аңлатырга  тырыша.   Заманалар үзгәреп  киткәнлектән ВСЕХ 

оешмаларының  идеологиясен  яңа власть идеологиясенә, дәүләт законнарына 

яраклаштырырга кирәк була, күнмәгән кешеләрдән арыну, котылу башлана.  

Үҗәт дәгъватчы барыбер үз сүзендә кала – эшен Казан оешмасыннан аерым, 

Беренче Дәгъватченең Тау вәгазендә васыятләнгәнчә дәвам итә.  Авылдагы 

тормыш авырлыгын бераз җиңеләйтү максатында, ачлыктан качып, башка 

крестьяннар кебек  ул да чит якларга эшкә киткәләп  сунарчылыкта йөри . 1936-

38 елларда, крәшеннәрдә  “Вагонстрой” дип исем алган  Дәрвишләр бистәсендә 

137 нче номерлы  завод төзелешендә эшли. Анда да ул үзенең җәмгыятьтәге 

эшчәнлеген туктатмый, фикердәшләре белән  тыгыз элемтәдә тора. 

Авылга яңадан кайткач та шул ук элеккеге  хәлләр башлана. Инде 

властьлар аларның эшләрен  күзәтү астына куеп, hәр адымын  “учетка” алып 

бара  башлыйлар. “Уяу-саклы”  гражданнар  Николай Крысовның бергә ял итеп 

утырганда әйткән сүзләренә хәтле  “тиешле җиргә ”  язып, җиткереп торалар. 

Җирле Советлардан, колхоз җитәкчеләреннән аның турында,  авылның яңа 

хуҗалары өчен  hич килешмәгән зарарлы сүзләре турында  тасвирлама кәгазләр 
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(характеристикалар)  килеп  җитә. Совет власте, ВКП/б партиясенең  җитәкче 

бөек юлбашчылары турында  әйтелгән оятсыз ялалары  (коммунистлар 

ялганчылар имеш), дөнъядагы иң гадел Конституциягә  яла ягулары (илдә 

гражданнарның  вөҗдан иреген саклау үтәлми имеш – 1935-1941 нче еллар !!!!), 

берсе өстенә берсе өелеп НКГБ органнарының агымдагы эш (оперативная 

разработка)  архивында җыела бара. Актыгында дәүләтнең түзәр хәле бетә. 

Кибәч авылында сөйләнгән “ялгыш” сүзләрдән дәүләтнең җимерелеп ишелү 

куркынычына каршы җитди чаралар күрү  кирәклеге ачыклана.   

Җыелган “оператив материаллар”  нигезендә 26 апрельдә 

оперуполномоченный 4-го отдела СПО НКГБ ТАССР мл. лейтенант гос. 

безопасности  т. Мурадымов 16494 номерлы “ЭШ” башлап җибәрә. Николай 

Крысовка тентү ясарга hәм кулга алырга дигән нәтиҗәле карар чыгарыла. 

Карарда таныкчылардан җыелган хәбәрләр:  

- Совет хакимияте газетларында колхозчылар яхшы яши башлады 

дип язалар. Барысы да  ялган. Колхозчылар көне-төне эшлиләр, ашарларына 

бирмиләр,  барлык җыйган икмәкне дәүләт тартып ала, кибетләрдә товарлар да 

юк. Болай яшәү мәмкин түгел, большевиклар алар антихристлар, гәзитләр 

халыкның күзен генә томанландыра.... 

- Мине төрмә дә, янаулар да куркытмый, ахыргача дөреслекне 

әйтәчәкмен, Совет хакимияте  халыкны алдый, бик күпне да вәгъдә итә, тик 

әйткән сүзен үтәми.... 

- Патша вакытында вөҗдан иреге бар иде,  хәзер инде аны да 

бетерделәр, әвәлеге тормышны искә алып сөйләшү   дә  гаеп санала... 

Һәрбер сүзнең әйтелгән урыны, елы, көне,  ишеткән кешеләрнең 

фамилияләре китерелә.  

1941 елның 30 апрелендә ТАСССРның куркынычсызлык  халык 

комиссары (нарком безопасности), капитан Морозов раслаган  Кулга алу 

Карары (Постановления на арест) гамәлгә кергән.  Карарга шул ук көнне  

ТАССРның  прокурор ярдәмчесе  ризалык биргән. 

1941 елның 14 май көнне йортында тентү ясалганнан  соң  кулга алынып 

ТАССРның НКГБ МРОсының  Арча «Домзак»ына озатыла. Өйдә биш бала 

белән хатыны бер  ялгызы  кала. Олы уллары Василийга 15 яшь - ике елдан соң 

ватан сугышында hаләк була, кечесе Петрга 2 яшь.  

15 май көнне  ТАССР НКГБ МРО Арча опер уполномоченные сорау ала 

башлый. Иң беренче сорау - аның ят кулак элементлары белән нинди 

элемтәләрдә булуы турында. Калган сораулар шул бер үк, алда әйтеп үтелгәнчә.  

Бүгенге кайбер документлардан күренгәнчә , кулга алулар ВСЕХ ны тар-

мар итеп евангелистлар җәмгыятъләрен бетерү планы буенча башкарылган 

булырга тиеш. Сорау алулар , тикшерү эшләре  бер айдан артык бара. 

29 июльдә гаепләнүче Николай Иванович Крысовны  югарыда 

күрсәтелгән җинаятъләре  өчен ТАССР Верховный Суды, ст. 58-10. ч.1  

нигезендә 10 елга төрмәгә ябарга, өстәп өч елга сайлау хокукларыннан мәхрүм 

итәргә Хөкем карары (Приговор) чыгара. 

Хөкем ителгән Крысов Николай Иванович Казандагы ТАССР НКВД 

УИТЛК ның  ИТК-1 ( Исправительно- трудовая колония № 1) колониясендә 
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тотыла, 1942 елның 19 май көнне, 45 яшендә, ачлыктан үлә. Төрмәдә үлгән  

башка кешеләр кебек, Казанның Архангельский зиратына күмелгән дип санала. 

Күп санлы “исемсез hәм ташсыз каберләренең” урыннары  билгеле түгел. 

 Энесе Афанасий Иванович Крысов Бөек Ватан Сугышыннан  бер кулын 

калдырып инвалид булып кайтты. Бер кул белән печән чабарга, балта эшләре 

эшләргә, җир сөрергә җайлашты, оныкларын тәрбияләп йорттагы барлык 

эшләрне башкарып гомер итте. Гомеренең ахырына хәтле үзенең ышанган 

карашларына турылыклы булып калды. Уллары Константин  hәм Иван 

Афанасьевичлар 7-шәр ел Советлар иленең диңгез флотында хезмәт итеп 

кайтып, читтән торып укып укытучылар булдылар, гомер буе авыл 

мәктәпләрендә эшләделәр.  

Крысов Николай Иванович  Россия Федерациясенең  Верховный Суды 

тарафыннан  31.01.1994 елның 31 гыйнварендә тулысынча акланды.  

Крысов Афанасий Иванович  (Апач бабай)   Россия Федерациясенең  

Верховный Суды тарафыннан  1993 елның 20 октябрендә  тулысынча акланды. 

Сәяси репрессия корбаннарының ХӘТЕР КИТАБЫНДА (җиденче Том  

“Кл - Кя”) 301нче битендә Николай Крысовка 11, Афанасий Крысовка 7 юллык 

мәгълүмәт багышлап бирелгән.   

Чиксез җәбер-газап  күргән җаннары  мәңгелек җәннәттә булсын.  

 

Өстәмә сүз 

Соңгы елларда илдә, шул исәптән Татарстан Республикасында  да, дини 

протестантлык хәрәкәте, барлык югарыда санап үтелгән рәвешләрендә 

(формаларында) киң колачбелән эшләп килә. Рәсми диннәр тирәсендә керем-

төшемлерәк урынга сыенышып  өлгермәгән кичәге райком активистлары 

барысы да шунда кайнаша. Эш  хезмәтеннән күптән бизеп азынган, башка 

гамәлгә  җүн җук, бизәкле яшәргә кирәк, кая барасың.  Бу оешмаларда, 

җәмгыятъләрдә , халык та бик актив катнаша. Бар максат урлашуга  юнәлтелгән 

җәмгыятътә яшьләр, чиксез алдауга корылган дәүләт сәясәтеннән, түрәләрнең 

оятсыз намуссызлыгыннан котылу юлын изге кенәгәләрдән, пәйгамбәрләр 

(пророки) сүзләреннән эзлиләр.  

Бөек философлар  hәм акыл ияләре  ( Сократ 469-399 б.э.кадәр, Платон  

427-347 б.э.кадәр Аристотель 384-322 б.э.кадәр  Абдрахман Ибн Халдун 1332-

1406, Иммануил Кант 1724-1804 , Гегель 1779-1831, К. Маркс 1848-1882 h.б. ) 

әйтеп калдырган җәмгыятьләр үзгәрүе   законнары буенча,  диалектик үсешенең 

әйләнеше  “иске проблемаларны” яңа биеклеккә күтәрә. Дәүләт, дәүләт 

идеологиясе hәм  аларның рухи ялчыларына әйләндерелгән рәсми диннәр  

чираттагы рәхимсез кризис кичерә. 

Җәмгыятьнең уйлау сәләтен саклап кала алган вәкилләре  илне hәлакәткә 

алып барган әхлаксызлык тозагыннан чыгу юлын эзләүләрен дәвам итәләр. 
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Крәшен каршлыгы 
 

Милли кардәшләребез крешеннәр проблемасы белән кызыксынганга күрә 

кулыма көтмәгәндә, уйламаганда Николай Петров-Текинның шушы язмасы 

килеп керде. Мин аны тәэсирләнеп укып чыктым һәм крәшен язмышына 

берникадәр дәрәҗәдә  гадиләштереп каравымны аңладым. Безнең карашква 

крәшеннәр алар Явыз Иван тарафыннан көчләп чукындырылган һәм мәҗбүри 

рәвештә урыс православие чиркәве астына кертелгән татарлар. Әлбәттә инде 

аларга социаль яктан ниндидер ташламалар ясаганнар (җир биргәннәр, 

салымнан азат иткәннәр һ.б.), ягъни матдәви яктан кызыксындырганнар. Ә  

мөселман булып калганнар  янәсе мәҗбүрияткә бирешмәгәннәр, ташламаларга 

кызыкмаганнар. Крәшеннәр генә ул мал өчен иманнарын алыштырганнар.  

Әлбәттә, вөҗданы булган бер генә крәшен дә моны кабул итә алмый.  

Чөнки эш монда бөтенләй башкада. Беренчедән, Мәскәү белән Казан 

каршылыгы XVI нчы гасырда дини-милли каршылык түгел, тәхет биләү 

каршылыгы була.  Ул вакытта урыс кенәзләренең дә, татар ханнарының да 

уйында дин -милләт язмышы, ил-халыкның тарихи киләчәге түгел, ә тәхет 

кайгысы була. Икенчедән, ул вакытта төрки халыклар арасында насара диненең 

көнчыгыш юнәлеше-ностариан мәсхәбе таралган була. Минемчә бу дин төрки 

тәңречелеге мәҗүси дәрәҗәгә төшкәч бераллалык дине буларак кабул ителә. Бу 

диннең көнбатыш  юнәлеше ностариан мәсхәбен еретизмда гаепләгәч, ул 

көнбатыш насаралыгын түгел, рухына якын төрки мәҗүсилеге рәвешен ала. 

Шушы килеш ул угро-фин халыклары арасында да тарала. Әлбәттә инде аның 

көнчыгыш насара  дине сыйфатлары да сакланып калган булырга тиеш. Шул ук 

дәвердә Алтын Урда ханы Үзбәк мөселман динен кабул итә һәм илаһи  

тәңрелечекне мәҗүси дәрәҗәсенә төшергән төркиләр каршлыксыз диярлек 

ислам диненә күчә. Шулай итеп бер диндәге төрки халыклар табигый рәвештә 

ике дин – мөселман һәм насара дине юнәлешләрен алалар.  Алтын Урдада дин 

иреге булганга алар үзара каршылыкка керми һәм тыныч кына янәшә яшәп ята 

бирәләр. Казанны яулап алганнан соң да бу традиция озак яшәп килә, чөнки, 

әйтеп үткәнемчә, төп каршылык диндә-милләттә булмый. Көчләп чукындыру, 

Николай Текин әйткәнчә, Россия империячел хәләткә кергәч, көнбатыш 

традициясенә күчкән Петр I дән башлана.  Әмма көчләп чукындыру көткән 

нәтиҗәләрне бирми. Шулай да империячел сәйәсәт урыс булмаган халыкларны  

урыслаштыруга китерә. Әлбәттә инде ислам динендә булмаган крәшенгә һәм 

угорларга бу ныграк кагыла. Чөнки алар урыс чиркәве астына куып кертелә. 

Илаһи  насара дине империйәчел чиркәү дине белән алмаштырыла. Илаһи  

ислам да дәүләт күзәтүенә алына. Бу сәйәсәт совет заманында Хрущевның бер 

телле совет халкы ясарга тырышуына бәрабәр. Өченчедән, инде әйткәнемчә, 

Казанны алуда дини-милли фактор әллә-ни зур роль уйнамаган. Чөнки мондый 

каршылыклар Алтын Урда чорында да, ул таркалгач та булып торган. Һәркем 

үзенә тәхет даулаган. Шуңа күрә кем кайсы якта көрәшә, әллә-ни әһәмияткә ия 

булмаган. Шаһгалинең дә Казанга каршы сугышы тәхет кайтару дип кенә кабул 

ителгәндер. Башка ханнарның, төрек солтанының ярдәмгә килмәве дә шул 

хакта сөйли. Алар бер-бересенә кардәш итеп түгел, көндәш итеп караганнар. 
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Казанның борын төбендә Зөйә кальгасын салып яту да әллә-ни гаҗәп 

тоелмаган. Урыс патшасы Шаһгали ханның дошманы түгел, союзнигы булып 

кына күренгәндер. Шаһгалига Гәрәйләр династиясен юк итү өчен генә кирәк 

булгандыр. Мондый шартларда кем дус, кем дошман икәнен аеру кыйын. Без 

Казанны басып алуны бүгенге көн күзлегеннән, тарихи нәтиҗәләреннән чыгып 

бәялибез. Шуңа күрә чукындыру мәсьәләсенә дә шушы күзлектән карыйбыз. Ә 

чынлыкта империячел сәясәт кенә крәшен-татар каршылыгын көчәйтә. Әгәр 

чиркәү (дәүләт) йогынтысына эләкмәсә, илаһи ислам белән илаһи насара 

арасында  бернинди каршылык булмас иде. Ә асылда Һәр халык үз 

мәхәлләләрен корып тыныч кына туганнарча яшәп ятар иде. Дин аермасы 

милләт аермасы кебек кискен күренеш алмас иде. Түбән оч белән югары оч 

каршылыгыннан (взаимная разминкадан) артмас иде. Менә без Сембер 

өлкәсенә урыс, чуваш, мукшы авыллары әйләнәсендә яшәдек. Малай-салай 

күрше биләмәләренә кереп утынын, печәнен дә чәлдерә торган иде. Үзебезнеке 

җитсә дә. Чәкәшеп тә ала торган идек. Ә асылда ахирәтләр кебек яшәдек. Бер 

беребезнең бәйрәмнәрен куәтләдек. Күчтәнәчләр белән алмаштык.  

Дин һәм милләт аермасы белән уйнау ул империячел сәясәтнең бүлгәләп 

хакимлек итү коралы. Бүгенге империячел хакимият мәхәлләләргә корылган 

халык үзаидарә системасын җимереп халыкны үзенә буйсындырды. Кардәшлек, 

ахирәтлек принципларын бозып түрә-кол (крепостнойлык) мөнәсәбәтләрен 

урнаштырды. Үзе китереп чыгарган дини һәм милли каршылыклар белән 

уйный. Гади халык та кайвакытта бу мәкергә бирелеп китә. Әмма һәр халык 

арасында илаһи затлар бар. Алар золымның кайдан килүен ачык аңлыйлар һәм 

моңа каршы җиһадта, ягъни илаһи каршылыкта торалар. Без моны бертуган  

Крысов Николай  белән Афанасий Ивановичларның язмышында күрәбез. 

Алар теләсә нинди Чиркәү диненең дәүләтнең рухи йомышчсы икәнен 

аңлап  протестантлык хәрәкәтенә кушылалар һәм халык идарә системасын 

торгызырга тырышалар һәм бер генә мизгелгә дә иманнарын сатмыйлар. Инде 

ничек итеп мондый халыкны көчләүгә бирешүдә, малга алдануда гаеплисең? 

Боларның Батыршадан, Вәисовлардан нинди ким җирләре бар? Күпме крәшен 

милли азатлык хәрәкәтендә, Пугачев күтәрелешендә, гаделлек өчен көрәштә, 

Ватанны саклауда кан коя, патша, гулаг зинданнарында газаплана.   

Әлбәттә, һәр халыкта иманлысы да, имансызы да бар. Әмма иманлылар 

иманлылар белән, имансызлар имансызлар белән булсын. Миңа, мәсәлән, 

имансыз татардан иманлы крәшен якынрак. Чөнки имансыз бәндәгә түрә-кол 

мөнәсәбәтләре, иманлы бәндәгә халык үзидарәсе якын. Имансыз бәндә ярдәмне 

имансыз хакимияттән, Чиркәүдән, иманлы бәндә иманлы кардәшеннән көтә. 

 

Бу язмамның максаты да шунда.  


