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Summary
Scholastic historical education in Poland is consid-

ered in this article during the reformation period which 
covers 1989–1999. Those period can be characterized 
by a newly chosen way of development called democ-

racy. A number of alterations, including historical educa-
tion, were implemented to bring education to the Euro-
pean standards. The article zeroed in on such important 
vital aspects as creating new curriculum and textbooks, 
revising the content of historical scholastic course, elim-
inating gaps in polish and world history on pages of 
school textbooks, identifying the place of historical edu-
cation in modern polish school.

Пас ту піў у рэ дак цыю 15.12.2010 г.
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Пра бле ма вы лу чэн ня эта паў раз віц ця 
бан каў скай сіс тэ мы Бе ла ру сі ў па рэ фор-

мен ны пе ры яд, як і са ма гіс то рыя крэ дыт на-фі-
нан са вай сфе ры рэ гі ё на, зас та лі ся пра ктыч на 
за ме жа мі вы ву чэн ня са вец кай і су час най гіс та-
ры яг ра фіі. Ма ец ца толь кі не каль кі прац, аў та ры 
якіх пра па ноў ва юць свой па дзел гіс то рыі крэ-
дыт ных ус та ноў.

У да рэ ва лю цый най гіс та ры яг ра фіі бан каў-
скай сіс тэ мы Ра сій скай ім пе рыі ад сут ні ча юць 
звес ткі аб пе ры я дах дзей нас ці роз ных крэ дыт-
ных ус та ноў. Пер шыя пра цы да рэ ва лю цый-
ных гіс то ры каў бы лі звер ну ты на дас ле да ван не 
ар га ні за цыі Дзяр жбан ка і яго ад дзя лен няў 
(В. Су дзей кін, Я.І. Пя чэ рын, І.І. Ле він).

Та кая ж тэн дэн цыя на зі ра ла ся і ў са вец кай 
гіс та ры яг ра фіі, прад стаў ні кі якой па вяр хоў на 
згад ва лі аб дзей нас ці асоб ных ві даў крэ дыт ных 
ус та ноў, не на да ю чы ўва гі дас ле да ван ню бан-
каў скай сіс тэ мы ў цэ лым, эта пам яе раз віц ця 
ў пры ват нас ці (В.В. Ці ма шэн ка, М.Ф. Бол бас, 
З.Е. Абез гаўз, І.Ф. Гдндзін, Л.М. Міх не віч).

У су час най гіс та ры яг ра фіі на сён няш ні 
дзень ма ец ца дас тат ко вая коль касць на ву ко-
вых, вучэбна-ме та дыч ных і пуб лі цыс тыч ных 
ма тэ ры я лаў, аў та ры якіх пад ра бяз на раз гля да-
юць гіс то рыю ста наў лен ня ўста ноў дроб на га і 
буй но га крэ ды ту, ліх вяр ства, са цы яль на-эка на-
міч ных пе ра ду моў іх уз нік нен ня і асаб лі вас цей 
дзей нас ці. Ад нак эта пы раз віц ця бан каў скай 
сіс тэ мы Бе ла ру сі па-ра ней ша му зас та юц ца за 
ме жа мі вы ву чэн ня боль шас ці су час ных на ву-
коў цаў.

Вык лю чэн нем з’яў ля ец ца бе ла рус кі гіс то рык 
Ю.Л. Гру зіц кі, які пер шым пра па на ваў вы лу чыць 
два эта пы раз віц ця ка пі та ліс тыч на га крэ ды ту 
Ра сій скай ім пе рыі, у тым лі ку і бе ла рус кіх гу бер-
няў: 1860–1890 гг. – пе ры яд пе ра важ на пра-
мыс ло ва га ка пі та ліз му, 1890-я–1917 г. – пе ры яд 
сцвяр джэн ня ма на по лій [4, с. 50]. Да дзе ны 

па дзел да во лі агуль ны. Ён не па каз вае асаб лі-
вас ці эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі і не даз-
ва ляе больш поў на аха рак та ры за ваць дзей-
насць яе крэ дыт на-фі нан са вых ус та ноў. Ра зам 
з тым, пра па на ва ная кла сі фі ка цыя ха рак тэр на 
для цэн траль ных ра сій скіх гу бер няў, дзе на зі ра-
ла ся кан цэн тра цыя выт вор час ці, а не для бе ла-
рус кіх, у якіх не бы ло та кой знач най коль кас ці 
буй ных прад пры ем стваў і бан каў скіх груп.

У вы ні ку раз віц ця пра мыс ло вай і сельс ка-
гас па дар чай выт вор час ці, бу даў ніц тва чы гу нак 
і па шы рэн ня ган длё вых апе ра цый бы лі ство-
ра ны ўмо вы для фар мі ра ван ня но вай крэ дыт-
най сіс тэ мы. З пры чы ны асаб лі вас цей раз віц ця 
пра мыс ло вас ці і сельс кай гас па дар кі, ге аг ра-
фіч на га ста но ві шча бе ла рус ка-лі тоў скіх гу бер-
няў знач нае рас паў сю джван не ат ры ма ла дзей-
насць ад дзя лен няў Дзяр жаў на га бан ка, фі лі-
я лаў ра сій скіх і за меж ных ка мер цый ных бан-
каў, ус та ноў дроб на га крэ ды ту, не вя лі кіх бан каў, 
зас на ва ных на мяс цо вым ка пі та ле, бан кір скіх 
кан тор і да моў, якія зай ма лі ся ў ас ноў ным улі-
кам вэк са ляў.

Да ад крыц ця ка мер цый ных бан каў у за ход-
ніх гу бер нях іх фун кцыю вы кон ва лі ган длё выя 
фір мы, якія су мя шча лі ка мер цый ныя апе ра цыі 
з бан кір скай зда бы чай. Не ка то рыя з гэ тых фірм 
з цягам ча су пе ра тва ры лі ся ў бан кір скія кан-
то ры, якія зай ма лі ся вык люч на фі нан са ва-крэ-
дыт ны мі апе ра цы я мі. Сам факт шы ро ка га рас-
паў сю джван ня да дзе най ка тэ го рыі бан каў скіх 
ус та ноў звя за ны з на цы я наль ным фак та рам: з 
1791 г. бе ла рус кія гу бер ні ўвай шлі ў «мя жу асе-
лас ці». Па вод ле но ва га за ко на ад 26 чэр ве ня 
1889 г. ас ноў ны ка пі тал кан то ры, якая ад кры-
ва ец ца ў вя лі кім го ра дзе, па ві нен быў быць не 
ні жэй чым 100 тыс. руб. [1]. Бан кір скім кан то рам 
даз ва ля ла ся вы да ча па зык пад зак лад пра цэн т-
ных па пер, ак цый і аб лі га цый роз ных та ва рыст-
ваў; пе ра вод гро шай; пры ём ук ла даў на тэр-
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мі ны, да за пат ра ба ван ня і на бя гу чыя ра хун кі 
і інш.

Па да ных Мі ніс тэр ства фі нан саў Ра сій скай 
ім пе рыі на 1910 г. у кра і не на ліч ва ла ся 287 бан-
кір скіх да моў і 88 мя няль ных крам. Пры чым па 
коль кас ці бан кір скіх кан тор пер шае мес ца зай-
ма лі лі тоў ска-бе ла рус кія гу бер ні (99 кан тор) [8, 
c. 121]. Па вод ле да ных па мят ных кні жак, ар хіў-
ных ма тэ ры я лаў і пра меж ка вых звес так, у роз-
на га кштал ту да вед ні ках коль касць бан кір скіх 
кан тор і да моў з ад дзя лен ня мі на па ча так XX ст. 
складала 89.

На раў не з бан кір скі мі кан то ра мі па чы на-
юць з’яў ляц ца ка мер цый ныя бан кі. У 1870 г. 
быў ак ры ты Го мельс кі гра мад скі банк – пер шы 
ка пі та ліс тыч ны банк. Ана лі зу ю чы дзей насць 
да дзе на га ві ду ўста ноў, вар та адзна чыць, што 
яны пер ша па чат ко ва бы лі пас таў ле ны ў ня роў-
ныя ўмо вы з ка мер цый ны мі бан ка мі: аб мя жоў ва-
ла ся су ма крэ ды таў, ус та лёў ва ла ся больш цвёр-
дая сіс тэ ма іх пра цы [9, л. 90]. Пас ля за бой ства 
Аляк сан дра II у 1881 г. рэ ві зіі га рад скіх гра мад-
скіх бан каў у за ход ніх гу бер нях пе райшлі ў кам-
пе тэн цыю Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Да 
1912 г. іс тот ных змен у ста но ві шчы га рад скіх гра-
мад скіх бан каў у за ход ніх гу бер нях не ад бы ло ся, 
та му іх коль касць бы ла аб ме жа ва най [6, с. 59].

З 1880-х гг. па ча лі ад кры вац ца ад дзя лен ні 
Дзяр жбан ка. Та кое поз няе іх ства рэн не ў за ход-
ніх гу бер нях бы ло звя за на з не да хо пам срод-
каў. У су вя зі з гэ тым дзе ю чыя ў пра він цыі ад дзя-
лен ні, як пра ві ла, ме лі не вя лі кі штат служ боў-
цаў і раз мя шча лі ся ў аран ду е мых Дзяр жбан-
кам па мяш кан нях. Пер шы фі лі ял Дзяр жбан ка ў 
Бе ла ру сі ад крыў ся 27 кас трыч ні ка 1881 г. у Мін-
ску, за тым 16 лю та га 1883 г. бы ло зас на ва на 
Ма гі лёў скае ад дзя лен не, 11 кра са ві ка 1883 г. – 
Ві цеб скае, 16 жніў ня 1884 г. – Гро дзен скае [3, 
c. 301, 309, 321, 325].

У ад но сі нах ад крыц ця ад дзя лен няў Дзяр-
жбан ка ў пра він цыі іс на ва ла ад на асаб лі васць: 
з 1870-х гг. яны ста лі з’яў ляц ца па ха дай ніц тве 
мяс цо вых гу бер нскіх улад, на кі ра ва ных у Мі ніс-
тэр ства фі нан саў [2, с. 440]. Гэ та пац вяр джае 
тэ зіс аб тым, што бан каў ская сіс тэ ма Бе ла ру сі 
фарміравалася не па рас па ра джэн ні звер ху, а ў 
выніку ства рэн ня пэўных са цы яль на-эка на міч-
ных умоў. 

Яшчэ ад ным дзяр жаў ным, зас на ва ным у 
1880-х гг., стаў Два ран скі па зя мель ны банк. 
З 1883 г. стаў здзяй сняць сваю дзей насць 
Ся лян скі па зя мель ны банк [5, с. 25].

У гэ ты пе ры яд дроб ны крэ дыт быў раз ві ты 
сла ба з пры чы ны не дас тат ко ва га фі нан са ван ня 
з бо ку ўра да, ад сут нас цю іні цы я тыў на мес цах і 
рас пра ца ва на га за ка на даў ства.

Ін шы мі сло ва мі, у 1860 – ся рэ дзі не 80-х гг. 
XIX ст. пат рэб насць у бан ках, бе зу моў на, ад чу-
ва ла ся, але яна не бы ла та кой вя лі кай, як у кан-
цы XIX ст. 

Сі ту а цыя рэз ка змя ні ла ся да па чат ку аг рар-
на га кры зі су, што быў звя за ны з дву ма фак-
та ра мі: уво зам у Ра сій скую ім пе рыю тан на га 
аме ры кан ска га хле ба і па вы шэн нем у шэ ра гу 
еў ра пей скіх дзяр жаў уваз ных пош лін на хлеб. 
У гэ тых умо вах у эка но мі цы за ход ніх гу бер няў 
па ча ла ся струк тур ная пе ра бу до ва: па ме шчы кі 
пе ра ары ен та ва лі свае гас па дар кі са збож жа вых 
на мя са-ма лоч ныя, не ка то рыя з іх ста лі адк ры-
ваць пра мыс ло выя прад пры ем ствы, прад стаў-
ні кі ку пец ка га сас лоўя ўклад ва лі свае ка пі та лы 
ў пра мыс ло васць, на да ю чы па ра лель на ўва гу 
ган длю. 

Зру хі ў эка но мі цы пры вя лі да змен у пра-
цы бан каў. У 1894 г. ва Ус таў Дзяр жаў на га бан-
ка бы лі за не се ны пап раў кі ў да чы нен ні крэ дыт-
най па лі ты кі. У 1895 г. быў пры ня ты цыр ку ляр, 
па вод ле яко га да дзе ныя крэ ды ты маг лі вы да-
вац ца толь кі прад пры ем ствам, «вар тым пад-
трым кі» [2, с. 443]. Но вы Ус таў бан ка даз ва ляў 
вы да ваць і пад та вар ныя па зы кі, што спры я ла 
па шы рэн ню крэ ды та ван ня ку пец тва.

У 1895 г. ус ту піў у сі лу За кон «Аб ус та но вах 
дроб на га крэ ды ту», які па шы рыў маг чы мас ці 
ўста ноў дроб на га крэ ды ту ў пра вя дзен ні па зы-
ко вых апе ра цый, аз на чэн ні тэр мі наў і за бес-
пя чэн ні па зык [7, c. 12–18]. За кон 1895 г. быў 
да поў не ны ў 1904 г. «Узор ным ус та вам па зы-
ка-ашчад ных та ва рыс тваў і пра ві ла мі для іх 
ад крыц ця». Да дзе ныя да ку мен ты даз ва ля лі 
ства рэн не но вых ус та ноў – крэ дыт ных і па зы ка-
ашчад ных та ва рыс тваў.

Ак ра мя аг рар на га кры зі су ў кан цы XIX ст. 
Ра сій ская ім пе рыя ў па чат ку XX ст. пе ра жы ла 
Пер шую ра сій скую рэ ва лю цыю, пра мыс ло вы 
кры зіс 1901–1903 гг., звя за ны з ім спад выт вор-
час ці. Ка лі эка на міч ны кры зіс у па чат ку XX ст. 
меў ла каль ны ха рак тар і па ра зіў толь кі асоб ныя 
бан кі (у пры ват нас ці, сет ку ўста ноў Л.С. Па ля-
ко ва), то па дзеі рэ ва лю цыі 1905–1907 гг. ме лі 
больш ад чу валь ныя нас туп ствы.

Дзей насць бан каў у бе ла рус кіх гу бер нях у 
1905–1907 гг. ха рак та ры за ва ла ся нес та біль-
нас цю, якая вы я ві ла ся ў рэз кім па ве лі чэн ні 
ад ных ві даў апе ра цый і ска ра чэн ні, аль бо поў-
ным спы нен ні, ін шых, па ні жэн ні пры быт ку і 
па вы шэн ні вы дат каў (асаб лі ва тран спар тных) 
і г. д.

Так, агуль ны пры бы так ад дзя лен няў Дзяр-
ж бан ка ў бе ла рус кіх і лі тоў скіх гу бер нях у 
пе ры яд з 1901 па 1910 гг. быў мі ні маль ным у 
1905–1907 гг. Стра ты ў ся рэд нім па вя лі чы лі ся ў 
1,2–4 ра зы, да ся га ю чы ў асоб ных рэ гі я наль ных 
фі лі я лах мак сі маль ных па каз чы каў за 1901–
1910 гг. [3]. Па вя лі чы ла ся коль касць зда дзе-
ных на за хоў ван не за ла тых і срэб ных рэ чаў: па 
ўсіх ад дзя лен нях у 1905–1907 гг. быў да сяг ну ты 
са мы вы со кі па каз чык [3, с. 297–328].

Ана ліз спра ваз дач та ва рыс тваў уза ем-
на га крэ ды ту ў за ход ніх гу бер нях па ка заў, што 
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1903–1906 гг. для боль шас ці з іх бы лі страт-
ны мі. У 1904–1905 гг. Ма гі лёў скае і Гро дзен скае 
ад дзя лен ні Дзяр жбан ка пра ца ва лі са стра тай, у 
1905 г. у Баб руй скім, Го мельс кім, Мін скім ку пец-
кіх та ва рыс твах уза ем на га крэ ды ту «не вы да-
ваў ся ды ві дэнд», у Мін скім, Ма гі лёў скім, Пін-
скім, Слуц кім та ва рыс твах уза ем на га крэ ды ту 
ён быў па ні жа ны. 

Спра ваз да ча Два ран ска га па зя мель на га 
бан ка за 1905 г. свед чыць аб па ве лі чэн ні коль-
кас ці вы да дзе ных па зык асо бам ін шых сас-
лоў яў. Так, ка лі ў 1902 г. коль касць па зык, 
ат ры ма ных асо ба мі нед ва ран ска га па хо-
джан ня для куп лі зям лі, скла да ла 400 (на су му 
4 430 616 руб.), то ў 1905 г. гэ ты па каз чык да сяг-
нуў 1 229 па зык (на су му 20 589 994 руб.) [11, 
с. 2].

Ся лян скі па зя мель ны банк стаў вы да ваць 
больш па зык ся ля нам: ка лі з 1893 па 1906 г. 
бы ло па да дзе на 1 204 за я вы аб на быц ці не ру-
хо май маёмас ці, то толь кі ў 1907 г. – 3 260 (з іх 
1916 ат ры ма лі даз вол) [12, с. 28].

Та кім чы нам, няг ле дзя чы на тое, што рэ ва-
лю цыя 1905–1907 гг. пас та ві ла ўсе фі нан са ва-
крэ дыт ныя ўста но вы Ра сій скай ім пе рыі ў цяж кія 
ўмо вы, най больш моц ныя з іх выс та я лі.

З 1908 г. да па чат ку Пер шай сус вет най вай-
ны ў за ход ніх гу бер нях на зі раў ся эка на міч ны 
ўздым, які ад біў ся на пра цы бан каў: па вя лі чы-
ла ся коль касць аба ра чэн няў па апе ра цы ях і 
коль касць крэ ды таў, якія вы да ва лі ся.

Па чы на ю чы з 1909 г. рэз ка ўзрас ла коль-
касць ус та ноў дроб на га крэ ды ту. Ка лі на 1 сту-
дзе ня 1900 г. у Ві лен скай гу бер ні на ліч ва ла ся 
5 па зы ка-ашчад ных та ва рыс тваў, у Ві цеб скай – 
4, Мін скай – 4, Гро дзен скай – 2, то пас ля пра-
вя дзен ня Ста лы пін скай аг рар най рэ фор мы іх 
коль касць рэз ка па вя лі чы ла ся: на 1 сту дзе ня 
1907 г. у Бе ла ру сі на ліч ва ла ся 51 та ва рыс тва, 1 
сту дзе ня 1910 г. – 147, 1 сту дзе ня 1911 г. – 193, 
1914 г. – 268. Коль касць крэ дыт ных та ва рыс-
тваў змя ня ла ся да во лі хут ка на пя рэ дад ні Пер-
шай сус вет най вай ны: на 1 сту дзе ня 1907 г. у 
бе ла рус кіх гу бер нях на ліч ва ла ся 6 та ва рыс т ваў, 
1 сту дзе ня 1910 г. – 20, 1 сту дзе ня 1911 г. – 61, 
1 чэр ве ня 1914 г. – 273 (у 45 ра зоў) [3]. Ня знач-
най зас та ва ла ся коль касць зем скіх кас: у 1914 г. 
у бе ла рус ка-лі тоў скіх гу бер нях іх на ліч ва ла ся 
толь кі 15 [3, c. 297–328]. 

Асаб лі вас цю бе ла рус ка-лі тоў ска га рэ гі ё на 
бы ла ад сут насць у шэ ра гу гу бер няў ад на го ві ду 
дроб ных крэ дыт ных ус та ноў і на яў нас ць яго ў 
ін шых. Так, у Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер нях 
пры сут ні ча лі свец кія ка пі та лы – пра воб раз зем-
скіх кас, у Ві цеб скай і Ма гі лёў скай не бы ло лам-
бар даў, у Гро дзен скай – га рад скіх гра мад скіх 
бан каў.

Да кан ца XIX – па чат ку XX ст. за вяр шыў ся 
пра цэс ства рэн ня ка пі та ліс тыч най бан каў скай 
сіс тэ мы, які ха рак та ры за ваў ся ства рэн нем усіх 

яе ўзроў няў: дроб на га, ся рэд ня га і буй но га (бан-
каў ска га крэ ды ту). У 1914 г. у за ход ніх гу бер нях 
дзей ні ча ла 4 ад дзя лен ні Дзяр жбан ка, 26 ка мер-
цый ных бан каў, іх ад дзя лен няў і аген цтваў, 
65 та ва рыс тваў уза ем на га крэ ды ту, 9 га рад скіх 
гра мад скіх бан каў, 208 крэ дыт ных та ва рыс тваў, 
271 па зы ка-ашчад нае та ва рыс тва, 14 зем скіх 
кас, 455 ашчад ных кас. Та кая коль касць крэ-
дыт ных ус та ноў свед чыць аб тым, што за ход нія 
гу бер ні ме лі раз ві тую сет ку крэ дыт ных ус та ноў. 

Та кім чы нам, бан каў ская сіс тэ ма Бе ла-
ру сі ў сва ім раз віц ці прайшла 4 эта пы. Пер шы 
(1861 – ся рэ дзі на 80-х гг. XIX ст.) ха рак та ры за-
ваў ся з’яў лен нем ка пі та ліс тыч ных бан каў, фар-
мі ра ван нем крэ дыт на га за ка на даў ства, рас паў-
сю джван нем ліх вяр ска га крэ ды ту. Дру гі (ся рэ-
дзі на 80 – ка нец 90-х гг. XIX ст.) быў звя за ны з 
ад крыц цём ад дзя лен няў Ся лян ска га і Два ран-
ска га па зя мель ных іпа тэч ных бан каў, уз мац нен-
нем ма бі лі за цыі зя мель най улас нас ці, згор тван-
нем ліх вяр ска га крэ ды ту. Нас туп ны этап (1900 – 
1907 гг.) ха рак та ры зуе дзей насць бан каў у 
пе ры яд сус вет на га эка на міч на га кры зі су, дэп рэ-
сіі, Пер шай ра сій скай рэ ва лю цыі, якія пры вя лі 
да па ні жэн ня крэ дыт на-фі нан са вых апе ра цый, 
па мян шэн ня пры быт ко вас ці ў бан каў скай сфе-
ры. Апош ні этап (1907–1914 гг.) па каз вае па ве-
лі чэн не аба ра чэн няў крэ дыт ных ус та ноў усіх 
уз роў няў, уз мац нен не ро лі ўста ноў дроб на га 
крэ ды ту ў са цы яль на-эка на міч най сфе ры Бе ла-
ру сі.
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Summary
This article describes the stages of banking system 

development after peasant emancipation. The author 

pays attention to social and economic conditions of first 
banks appearance, peculiarities of their activity during 
economic and agricultural crisises, reforms and coun-
ter-reforms, the First Russian Revolution. Based on 
archives and statistics materials, the author confirms 
that unfavorouble conditions didn’t prevent credit insti-
tutions from overcoming difficulties and contributing 
to social and economic development of Belarusian 
region.
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З.І. Ка на пац кая,
дак та рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ДАСЛЕДАВАННЕМОВЫБЕЛАРУСКІХТАТАРАЎ,
ЯЕВЫВУЧЭННЕІЗАХАВАННЕ

Та та ры, якiя прыйшлi ў Вя лi кае Княс тва 
Лi тоў скае з Кып ча ка i Кры ма на ру бя жы 

XIV–XV стст., раз маў ля лi на ча га тай скай мо ве 
(гэ та адзiн з ус ход нiх ды я лек таў ту рэц кай мо вы, 
што ад но сiц ца да ку ман ска-кіп чац кай гру пы). 
Яна бы ла i афi цый най лi та ра тур най мо вай 
За ла той Ар ды. У ха ма i лах (ма лi тоў нi ках) бе ла-
рус кiх та тар зме шча на шмат тэк стаў на ча га тай-
скай мо ве, якiя ад но сяц ца да най больш ран-
ня га пе ры я ду гiс то рыi бе ла рус кiх та та раў. Зра-
зу ме ла, што асоб ныя пля мё ны, якiя ўва хо дзi лi 
ў склад За ла той Ар ды, ме лi ды я лек тныя ад роз-
нен нi ў мо ве, але вы ра шаль най у раз вiц цi пiсь-
мен ства i афi цый най мо вай яе вы шэй шых сла-
ёў бы ла ча га тай ская мо ва. Яе сля ды за ха ва лi ся 
так са ма ў пом нi ках ста ра жыт най пiсь мен нас цi 
бе ла рус кiх та та раў, у не ка то рых про звi шчах, 
наз вах гер баў, а так са ма не ка то рых та тар скiх 
страў [1, с. 269].

Сваю род ную мо ву та та ры стра ці лі вель мі 
ра на. Звес ткі пра гэ та зна хо дзім у кры ні цах XVI–
XVII ст. Так, у ліс це да ту рэц ка га сул та на Сю лей-
ма на Пыш лі ва га (1558 г.), які ат ры маў у гіс та-
рыч най лі та ра ту ры наз ву «Risale-i-Таtаr-і-Lech» 
(«Апо вед пра та та раў Поль шчы». – К.З.), не вя-
до мы та та рын з Літ вы, вы каз ва ю чы па жа дан не, 
каб дзе ці бе ла рус кіх та тар маг лі вы ву чаць араб-
скую і ас ман скую мо вы, заў ва жае: «Пад час 
па да рож жа нам да вя ло ся сус трэць му суль ман, 
якія ве да юць не больш чым мы, на ват у тых 
кра і нах, што па ду лад ны вя лі ка му па дзі ша ху; 
а ка лі на шы не ўме юць га ва рыць па-араб ску і 
па-ту рэц ку, то яны ве да юць ін шыя мо вы: кож ны 
ў на шай кра і не ка рыс та ец ца дзвю ма рас паў сю-
джа ны мі там мо ва мі»[2, с. 260]. А ў дру гім мес-
цы трак та та ска за на, што та та ры, якія жы вуць 
у роз ных ра ё нах го ра да, «на сваё го ра стра ці лі 
сваю мо ву і ка рыс та юц ца мяс цо вай, але ... да 
гэ та га ча су за ха ва лі сваю ве ру ... Сён ня боль-

шая час тка му суль ман, якая га ворыць там 
па-ту рэц ку, гэ та тыя, што ... са мі ня даў на па ся-
лі лі ся на гэ тых зем лях» [2, с. 251–252]. Зра зу-
ме ла, што згад ва ю чы «ас ман скую мо ву», якой 
ка рыс та юц ца бе ла рус кія та та ры, аў тар трак-
та та меў на ўва зе ту рэц кую мо ву на о гул. Ана-
нім ны аў тар ліс та Да вы ду Хіт ра э су за 1581 г. 
сцвяр джаў, што бе ла рус кія та та ры ка рыс та-
юц ца мяс цо вы мі мо ва мі [3; 4, с. 122–123]. Ня ма 
ні я ка га сум нен ня, што ў па чат ку XVII ст. дзе-ні-
дзе ў та тар скіх па се лі шчах га ва ры лі па-ту рэц ку, 
та му М. Чы жэў скі ў сва ёй кні зе «Аль-Ко ран  
та тар скі» (пас квіль на та та раў. – К.З) пад крэс-
лі вае, што бе ла рус кія та та ры ма юць асо бую і 
не звы чай ную мо ву [4, с. 181]. На пра ця гу XVII ст. 
бе ла рус кія та та ры цал кам ад мо ві лі ся ад ту рэц-
кай мо вы, за ха ва лі яе толь кі адзін кі. Пра гэ та ж 
свед чыць і ту рэц кі гіс то рык ХVІІ ст. Іб ра гім Па ша 
[5, с. 52]. Тым, хто ўжо не ра зу меў па-та тар ску, 
у Кі та бе пер шай па ло вы XVIII ст. пра па ноў ва-
ла ся: «Ка лі хто па-та тар ску не ўмее, то па-рус ку 
ня хай раз маў ляе» [6].

Ста лыя зно сі ны та та раў з бе ла ру са мі па кі-
ну лі ад мет ны след і ў бе ла рус кай мо ве. На 
дум ку ака дэ мі ка Я. Кар ска га, у мо ве бе ла ру-
саў на ліч ва ец ца ка ля 50 слоў цюр кска га (та тар-
ска га) па хо джан ня, якія ўспры ма юц ца су час-
ны мі бе ла ру са мі як звык лыя і не пат ра бу-
юць спе цы яль на га тлу ма чэн ня, нап рык лад: 
ба за, ба ка лея, бу ран, гар буз, ка бан, ша лаш, 
чай, кур ган, кін жал, каф тан, ка ра куль, каў-
пак, та ра кан, са ба ка, са ра фан, ха лат, хал ва, 
ду да, ба ран, бу сел, ту ман, та вар, тор ба, харч, 
ха мут, шап ка, кай да ны, ка вун, ты тунь, ды ван, 
ка лач, ба га тыр, бік ла га, ба зар, ан да рак, 
ба чыць, ба ла вац ца, ба ла мут, гой дац ца і інш. 
[7, с. 448–463]. У мас тац кай, гіс та рыч най, на ву-
ко ва-па пу ляр най лі та ра ту ры зна хо дзім шэ раг 
цюр кіз маў (ар мяк, ар шын, ашуг, каз на, кіс цень, 
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