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Summary

The article of A. Konoyko deals with the policy of 
the tsar autocracy in Russian Empire in the sphere of 
transport communication management on the territory 
of Belarus in the end of 18th – beginning 20th century. 
Using wide range of archival and other sources author 
tries to define the main streams of the Russian autoc-

racy in the transport communications. The formation of 
the system of the transport communications manage-
ment in that period is considered. A. Konoyko analyses 
the relations between the state and private capital in the 
sphere of transport policy. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 29.04.2013 г.
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З.І. Ка на пац кая,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук,  

да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

АДУКАЦЫЯТАТАРАЎУБЕЛАРУСІ
Ў20–30-хгг.XXст.

Звы чай на ў бе ла рус кіх та та раў на ву чан-
нем дзя цей зай ма лі ся кі раў нік му суль-

ман скай аб шчы ны – імам, яго па моч нік – 
мя зім (му э дзін) або спе цы яль на пры зна ча ная 
для гэ та га асо ба – го джый (нас таў нік). Ву чы лі 
ў ас ноў ным муж чы ны, але бы лі і жан чы ны 
(га джы ні). Нап рык лад, у Ля ха ві чах перад Пер-
шай сус вет най вай ной дзя цей ву чы ла чы таць 
Кур’ан «ба ба Гас ці лаў ка», уда ва му лы Іб ра-
гі ма Яку боў ска га, якая бы ла ро дам з вёс кі Гас-
ці ла ві чы (ад гэ туль і яе про зві шча). Ка ля Лі ды 
ў та тар скай вёс цы Сан ды каў шчыз на дзя цей 
ву чы ла га джы ня Соф’я Кры ніц кая. У Смі ла-
ві чах, што пад Мін скам, га джы ня мі бы лі доч-
кі му лы Іб ра гі ма Ха ся не ві ча – Ева, Ру зя і Зюг-
ра Ха ся не ві чы. У 1931 г. у На ваг руд ку так са ма 
ву чы ла дзя цей га джы ня [1, с. 138].

Спрад ве ку та та ры не вя лі кіх вё сак і мяс тэ-
чак, дзе не бы ло ні мя чэ ці, ні свя та ра-му лы, 
зап ра ша лі ву чыць дзя цей му суль ман скай рэ лі-
гіі доб ра пад рых та ва ных ста рых лю дзей, якія 
за не вя лі кую пла ту, a то і про ста за ўтры ман не 
і «спа сен не» (на тым све це та ко му нас таў-
ні ку-го джыю ці нас таў ні цы-га джы ні, па вод ле 
му суль ман скай ве ры, бу дзе ад да дзе на на леж-
нае за доб рую спра ву. – З.К.) зай ма лі ся 
з дзець мі, a то і з дзець мі сва іх бы лых вуч няў. 
Ня рэд ка нас таў ні ка мі му суль ман скай рэ лі гіі 
бы лі хлоп чы кі і дзяў чын кі, якія нядрэн на ву чы-
лі ся, доб ра ве да лі ас но вы рэ лі гіі. Та кія «да рэк-
та ры» так са ма па ва жа лі ся та та ра мі, a баць-
кам «да рэк та раў» бы ло пры емна ў гэ тым пры-
знац ца.

У вя лі кіх та тар скіх па се лі шчах му суль ман-
скія шко лы зна хо дзі лі ся ў спе цы яль ных да мах. 
У да ва ен най Поль шчы пры кож най мя чэ ці дзей-
ні чаў па ра фі яль ны дом. У Іўі бу ды нак му суль-
ман скай шко лы быў па бу да ва ны ў 1922 г. на 
гро шы та та раў-эміг ран таў, якія вы е ха лі перад 
Пер шай сус вет най вай ной у Аме ры ку і зас та-

лі ся там. Але боль шасць му суль ман скіх школ 
зна хо дзі ла ся на ўлас ных ся дзі бах нас таў ні-
каў-го джы яў. Умо вы на ву чан ня бы лі не ад-
ноль ка выя. Аб на ву чан ні дзя цей у Ля ха ві чах 
польс кі гіс то рык С. Кры чын скі адзна чае: «Ля ха-
ві чы з’яў ля юц ца ад ным з бяд ней шых та тар-
скіх па се лі шчаў. Му суль ман ская шко ла зна хо-
дзіц ца ў до ме мя зі ма і го джыя Су лей ма на Бай-
ра шэў ска га. Дом драў ля ны, нак ры ты са ло май. 
У да во лі вя лі кім, але цём ным па коі з глі ня най 
пад ло гай ба чым у ку це пад ак ном про сты стол, 
a за ім на лаў цы куч ку дзя цей (13 хлоп чы каў 
і ад ну дзяў чын ку), якія схі лі лі ся над рас кры-
ты мі кур’а на мі. Адзін з хлоп чы каў чы тае аят 
(верш) з Кур’а на. Да яго чы тан ня пры слу хоў-
ва ец ца го джый – ня го ле ны, ху ды, бед на ап ра-
ну ты ча ла век. Па ся рэ дзі не па коя жа лез ная 
печ ка, якая злу ча на доў гай тру бой з цаг ля най 
печ чу, a на ёй са ма вар. У дру гім ку це на лож-
ку ся дзіць чар на во кае дзі ця, якое штох ві лі ны 
пе ра мя жае свой плач з ма на тон ным спе вам 
вуч ня. Адзін з хлоп чы каў па ві нен су па кой ваць 
дзі ця, тры ма ю чы на ка ле нях і за баў ля ю чы» 
[1, с. 139].

На ву чан не ў мен шых па се лі шчах вя ло ся 
па пят ні цах, у боль шых – што дзён на, ра на 
і пас ля поў дня (пас ля поў дня збі ра лі ся дзе-
ці, якія ра ні цай ха дзі лі ў дзяр жаў ныя шко лы. – 
З.К.). За нят кі па гас па дар цы, сельс ка гас па дар-
чыя ра бо ты на пе ры яд убор кі ўра джаю спы-
ня лі ча сам ву чо бу. У му суль ман скую шко лу 
дзе ці та тар па чы на лі ха дзіць з 6–8-га до ва га 
ўзрос ту.

Па ча так за нят каў з’яў ляў ся важ най і ра дас-
най па дзе яй у та тар скай сям’і, та му перад ву чо-
бай звы чай на раз да ва лі са да гу (пя чэн не, са да-
ві ну, цу кер кі і інш.).

У час за нят каў го джый зна ё міў вуч няў най-
перш з араб скім пісь мом. Ка лі дзе ці зас вой ва лі 
на пі сан не лі тар і вы маў лен не асоб ных гу каў, 
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нас таў нік да ваў ім чы таць Кур’ан, па дзе ле ны 
для зруч нас ці на 30 кні жак (су фо рак). Чы тан не 
іш ло вель мі ма руд на, дзе ці з цяж кас цю вы маў-
ля лі асоб ныя ая ты (вер шы з Кур’а на. – З.К.). 
Ву чань, які па скла дах чы таў Кур’ан, зваў ся біс-
кіч (па-ту рэц ку «біс кіч» – лес ві ца). По тым дзе-
ці ас вой ва лі сю рэ ем (ад ту рэц ка га «сю рат ле» – 
вель мі хут ка, жы ва), г. зн. яны ўжо маг лі чы таць 
хут ка, без зат рым кі. На рэш це па чы на лі спя ваць 
Кур’ан у ад па вед нас ці з пэў ны мі пра ві ла мі. Той, 
хто ўмеў пра чы таць і пра пець Кур’ан да су ры 
(гла вы) «Я-Сін», ат ры моў ваў араб скае про зві-
шча «ша хір» (зна ка мі ты). А ву чань, які та кім 
чы нам доб ра паз на ё міў ся са Свя шчэн най кні-
гай, на зы ваў ся ку ран джэ ем. За тым нас ту па ла  
чар га ін шых рэ лі гій ных кніг, асаб лі ва ха ма і ла 
(ма лі тоў ні ка), у якім бы лі не толь кі араб скія, 
але і ста ра жыт на та тар скія тэк сты. На гэ тым 
па чат ко вая му суль ман ская аду ка цыя за кан-
чва ла ся і ад бы ва ла ся сво е а саб лі вае свя та 
«Ля гі» – уша на ван не леп шых вуч няў, якія ат ры-
ма лі му суль ман скія ве ды. Чы тан не ма літ вы 
пас ля свя точ на га ста ла за вяр ша ла гэ ту ўра-
чыс тасць, у якой пры ма лі ўдзел не каль кі дзя-
сят каў, a то і больш за сто ча ла век (нап рык-
лад, у свя це Ля гі, пра ве дзе ным 15 кра са ві ка 
1937 г. у Іўі ў го нар 14-га до ва га Му ха ме да 
Ша ба но ві ча, бра лі ўдзел больш за 150 ча ла-
век) [1, с. 142].

У вы ні ку Пер шай сус вет най вай ны і ады хо ду 
за ход не бе ла рус кіх зя мель да Поль шчы па вод ле 
Рыж ска га да га во ра 1921 г. адзі ны на род (бе ла-
рус кія та та ры) быў ра зар ва ны. Боль шая част ка 
та тар апы ну ла ся ў Поль шчы. У ад ро джа най 
Рэ чы Пас па лі тай дзяр жаў ныя шко лы, ду ха вен-
ства і гра мад скасць ле галь на, сва бод на маг лі 
зай мац ца вы ха ван нем дзя цей. У польс кіх шко-
лах адзін раз на ты дзень быў урок рэ лі гіі. Пра-
во дзі лі яго свя та ры. Польс кая дзяр жа ва пла-
ці ла свя та рам гро шы за пе да га гіч ную пра цу, 
як і вык лад чы кам ін шых прад ме таў. У між ва-
ен ны пе ры яд (1918–1939 гг.) для школ у Поль-
шчы спе цы яль на рых та ва лі нас таў ні каў рэ лі гіі. 
У ма лых (па чат ко вых) шко лах уро кі рэ лі гіі пра-
во дзі лі нас таў ні кі. У шко лах, дзе бы ла знач ная 
коль касць вер ні каў-му суль ман і дзе бы лі мя чэць 
і свя тар-му ла, пра во дзі лі ся ўро кі му суль ман-
скай ве ры па спе цы яль на рас пра ца ва най пра-
гра ме. Бы лі скла дзе ны пад руч ні кі на араб скай 
мо ве з тлу ма чэн ня мі па-польс ку. У пра гра му 
на ву чан ня ўва хо дзі лі ас ноў ныя па ла жэн ні свя-
шчэн най для му суль ма ні на кні гі – Су ны, дзе 
вык ла дзе ны вы каз ван ні Пра ро ка Му ха ме да.  
Прад угле джва ла ся, што на па чат ко вым эта-
пе му суль ман скія дзе ці па він ны бы лі ву чыц ца 
чы таць і пі саць араб скі мі лі та ра мі асоб ныя 
ая ты (вер шы) з Кур’а на, плаў на і вы раз на 
чы таць ма літ вы, ве даць не аб ход нае на 
па мяць. У дру гі і нас туп ныя га ды на ву чан ня 

му суль ман скія дзе ці па він ны бы лі зас во іць 
па ла жэн ні іс лам скай ве ры, каб пры не аб ход-
нас ці рас тлу ма чыць іх лю дзям ін шых ве ра выз-
нан няў і ад на ча со ва па ка заць, што ў му суль-
ман скай ве ры ёсць шмат агуль на га з яў рэй-
скай і хрыс ці ян скай.

Прайшоў шы да во лі цяж кую шко лу му суль-
ман скай аду ка цыі, та тар скія дзе ці, ін шым ра зам 
са спаз нен нем, вель мі лёг ка ава лод ва лі сла-
вян скай гра ма тай, якой на ву ча лі ся ў ка зён ных 
шко лах. За па мі нан не на па мяць вя лі кіх тэк стаў 
на араб скай мо ве са дзей ні ча ла так са ма вы ву-
чэн ню за меж ных моў, ма тэ ма ты кі і ін шых прад-
ме таў.

Для да лей ша га на ву чан ня та тар скіх дзя-
цей па сы ла лі на ву чо бу ў Бос нію, дзе знач ная  
част ка лю дзей (больш за 2 млн ча л. – З.К.) 
вы зна ва лі му суль ман скую ве ру, a бу ду чы сла-
вя на мі, вель мі лёг ка маг лі зра зу мець та тар скіх 
хлоп чы каў з Поль шчы, бо род ная мо ва гэ тых 
дзя цей бы ла бе ла рус кая. Ме ла ся на мэ це най-
больш здоль ных, якія за вер шаць ву чо бу ў мед-
рэ сэ (ся рэд няя на ву чаль ная ўста но ва, якая 
да ва ла не толь кі рэ лі гій ную, але і агуль ную 
ся рэд нюю аду ка цыю. – З.К.), на кі роў ваць пра-
цяг ваць ву чо бу ў вы шэй шых на ву чаль ных ус та-
но вах, та кіх, як Аль-Аз хар у Ка і ры. Польс кія ўла-
ды на кі роў ва лі на ста жы роў ку ў араб скія кра і ны 
вы пус кні коў ус хо даз наў чых фа куль тэ таў поль-
с кіх уні вер сі тэ таў, a ка лі та кі фа куль тэт за кан-
чваў та та рын-му суль ма нін, то яго на кі роў ва лі 
ў пер шую чар гу. Вя до ма, што ў Егіп це ўдас ка-
наль ва лі ве ды вы пус кнік Мюн хен ска га ўні вер сі-
тэ та, док тар фі ла соф скіх на вук Якуб Шын ке віч 
і ма гістр Львоў ска га ўні вер сі тэ та Алі Ва ра но віч 
(абод ва ўра джэн цы г. Ля ха ві чы. – З.К.). Пад час 
на ву чан ня ў Егіп це Я. Шын ке віч і А. Ва ра но-
віч зна ё мі лі ін тэ лі ген цыю гэ тых кра ін з жыц цём 
у Поль шчы, ста но ві шчам му суль ман у гэ тай краі-
 не. Ад на ча со ва яны пі са лі і дру ка ва лі ці ка выя 
і ка рыс ныя звес ткі пра Егі пет і ін шыя му суль-
ман скія кра і ны ў ча со пі сах та та раў-му суль-
ман Поль шчы «Та тар скае жыц цё» і «Іс лам скі 
аг ляд», a так са ма «Роч ні ку та тар скім». На цы я-
наль на-куль тур нае ад ра джэн не та та раў у Поль-
шчы пад трым лі ва ла ся дзяр жаў ны мі і на ву ко-
вы мі ўста но ва мі гэ тай кра і ны. Вя лі кую да па мо гу 
ім аказ ва лі мі ніс тэр ствы рэ лі гій ных ве ра ван-
няў і пуб ліч най ас ве ты, ва ен ных спраў, за меж-
ных спраў, ва я вод скія ўста но вы ў Віль ні, На ва-
груд ку і Бе лас то ку. Ся род спры яль ных для та та-
раў на ву ко вых ус та ноў бы лі Польс кая ака дэ-
мія ўмельс тва, Польс кая ака дэ мія лі та ра ту ры, 
a так са ма ўні вер сі тэ ты ў Вар ша ве, Віль ні, 
Льво ве. Што год на пат рэ бы та та раў-му суль ман 
польс кая дзяр жа ва вы дат коў ва ла ка ля 57 тыс. 
зло тых [2, с. 173, 185].

Па леп шы лі ся ўмо вы тра ды цый на га на ву-
чан ня та та раў-му суль ман. Шко лы чы тан ня 
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Кур’а на – мек тэ бы зна хо дзі лі ся ў кож ным 
та тар скім па се лі шчы. У вя лі кіх аб шчы нах 
шко лы раз мя шча лі ся ў спе цы яль ных бу дын-
ках. Нап рык лад, у На ваг руд ку і Іўі драў ля-
ныя бу дын кі школ ста я лі по бач з мя чэ ця мі. 
Ад бу доў ва лі ся мя чэ ці, якія ў час Пер шай сус-
вет най вай ны бы лі спа ле ны ці раз бу ра ны. У 
1928 г. па ча ла дзей ні чаць мя чэць у Ля ха ві-
чах, у 1930 г. – у Мя дзе лі, у 1932 г. – у Ві дзах 
[1, с. 144].

Доб ра слу жы ла на ла джван ню спра вы аду-
ка цыі пад рас та ю ча га па ка лен ня, раз віц цю 
куль ту ры рэ лі гій ная аб шчы на г. Сло ні ма, дзе 
ў 1938 г. пра жы ва ла 413 му суль ман. Тут на 
на леж ным уз роў ні бы ла пас таў ле на ра бо та 
ся род дзя цей. Тра ды цы яй му суль ман го ра да 
ста лі ба лі (та тар скае сло ва «баль» аз на чае 
«мёд», які раз да юць як па час ту нак тым, хто 
прыйшоў на ве ча ры ну. – З.К.) з на го ды му суль-
ман скіх свят – бай ра маў і ад бы ва лі ся на дру гі 
ці трэ ці дзень гэ тых га да вых свят. На та кія ба лі-
ве ча ры ны пры язджа лі гос ці з ін шых га ра доў.  
У 20-х гг. XX ст. у Сло ні ме бы ло ство ра на 
«Му суль ман скае куль тур нае та ва рыс тва». 
У 1927 г. па іні цы я ты ве яго чле наў на гра мад-
скіх па чат ках ста ла дзей ні чаць біб лі я тэ ка, якая 
вя ла сваю ка рыс ную пра цу да ве рас ня 1939 г. 
[1, с. 145].

Ста но ві шча аду ка цыі та тар у Са вец кай 
Бе ла ру сі ў 20–30-я гг. XX ст. мож на аха рак та ры-
за ваць як су пя рэч лі вае. У 20-я гг. XX ст. у та га-
час най БССР бы ло амаль ча ты рох ты сяч нае 
та тар скае на сель ніц тва (дак лад ней 3777 чал.), 
што скла да ла менш чым 0,1 % ад агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва Са вец кай Бе ла ру сі. 
Па шы рэн не пісь мен нас ці ся род та та раў БССР 
вы ра жа ла ся (у 1926 г.) нас туп ным чы нам: ся род 
муж чын пісь мен ны мі бы лі 1670 чал. (70 %, ка лі 
та та рын мог чы таць і пі саць толь кі па-араб ску, 
то не лі чы ла ся, што ён пісь мен ны), ся род жан-
чын – 545 (39 %) [3, с. 241]. У кан цы 20-х гг. хва-
ля на цы я наль на га бу даў ніц тва ся род на цы я-
наль ных мен шас цей да ка ці ла ся і да та та раў 
БССР. Як адзна чае гіс то рык І. Ка ра шчан ка, гэ та 
бу даў ніц тва вя ло ся «з га ры» (звер ху) [4, с. 143]. 
Пра мых свед чан няў ства рэн ня ўста ноў на род-
най ас ве ты з на ву чан нем на та тар скай мо ве  
дас лед чы кі не ад шу ка лі. Але, ра зам з тым, 
ёсць ус кос ныя свед чан ні пра спро бы ар га-
ні за цыі та тар ска га школь ніц тва ў БССР. Так, 
у бе ла рус кай польс ка моў най га зе це «Оrка» 
за 21 сту дзе ня 1928 г. ся род апуб лі ка ва ных 
фо та ма тэ ры я лаў, што ад люс троў ва лі рэ а ліі 
та га час на га раз віц ця рэс пуб лі кі, быў над ру ка-
ва ны фо таз ды мак з под пі сам «Дзе ці ў та тар-
скай шко ле». Маг чы ма ў той час у БССР бы ла 
спро ба ар га ні за ваць ней кія пер шас ныя струк-
ту ры (па чат ко выя кла сы, гру пы лік ві да цыі 
не пісь мен нас ці) гэ тай шко лы. Та тар скі мі, між 

ін шым, яны маг лі быць і ў сэн се кам плек та-
ван ня. Уво гу ле ж, пы тан не маг чы май ар га ні-
за цыі пер шас ных струк тур та тар ска га на сель-
ніц тва ў БССР у кан цы 20-х гг. пат ра буе больш 
глы бо ка га вы ву чэн ня.

Вя до ма так са ма, што та та рам у Мін ску пас-
ля рэ ва лю цыі 1917 г. бы ла пе ра да дзе на ся мі га-
до вая шко ла № 26 па ву лі цы Выз ва лен ня, якая 
ме ла афі цый ную наз ву «Та тар ская». Але пад-
час ня мец кай аку па цыі яна бы ла ў іх адаб ра на. 
Пра вяр тан не яе мін скім та та рам пі саў у ліс це 
Нац ка мі сіі пры Цэн траль ным Вы ка наў чым Ка мі-
тэ це БССР адзін з лі да раў бе ла рус кіх та та раў 
Я.Х. Гем біц кі [5, с. 33–37].

Амаль усе дзе ці школь на га ўзрос ту з та тар-
скіх ся мей пай шлі ву чыц ца ў бе ла рус кія шко лы, 
на ват ка лі ў га ра дах і мяс тэч ках, ак ра мя бе ла-
рус кіх, бы лі рус кія, польс кія, яў рэй скія шко лы 
(вя до ма, што бы лі вуч ні ў яў рэй скіх шко лах, 
на ват ка лі яны з хрыс ці ян скіх ся мей. – З.К.). 
Бе ла рус кай мо вай ка рыс та лі ся та та ры до ма, 
та му яны ах вот на ву чы лі ся ў шко ле на род-
най для іх бе ла рус кай мо ве. 3 па шы рэн нем 
ся рэд няй агуль най і спе цы яль най аду ка цыі, 
a за тым і вы шэй шай та та ры пра цяг ва лі сваю 
ву чо бу.

У 30-я гг. у вы ні ку рэп рэ сій на тэ ры то рыі 
Са вец кай Бе ла ру сі мно гія з та тараў ака за лі ся 
зня во ле ны мі. Са вец кая ўла да ў БССР пра во-
дзі ла па лі ты ку раз бу рэ ня тра ды цый на га жыц цё-
ва га ўкла ду та тар ска га на сель ніц тва Бе ла ру сі, 
a так са ма цэн траў за ха ван ня эт на кан фе сій най 
спе цы фі кі гэ та га на ро да. Пры са вец кай ула дзе 
му суль ман скія шко лы па ча лі зак ры вац ца. Кры-
ху паз ней, зма га ю чы ся з пра ява мі рэ лі гій нас ці, 
па ча лі так са ма зак ры ваць, a по тым раз бу раць 
мя чэ ці. Няг ле дзя чы на ад дзя лен не Цар квы ад 
дзяр жа вы, уз мац ні ла ся ўмя шан не ўлад у рэ лі-
гій нае жыц цё.

26 лю та га 1922 г. бы ла апуб лі ка ва на па ста-
но ва ўра да, якая пра па на ва ла кан фіс ка ваць 
усе цар коў ныя каш тоў нас ці для да па мо гі 
тым, хто га ла даў у Па вол жы. Для ажыц цяў-
лен ня гэ тай пра па но вы бы ла ство ра на спе-
цы яль ная ка мі сія на ча ле з А.Р. Чар вя ко вым. 
Ра зам з хра ма мі ін шых кан фе сій бы лі аб ра-
ба ва ны і мя чэ ці. Апош нія каш тоў нас ці бы лі 
ўзя ты з мя чэ цей у Смі ла ві чах, Ка пы лі, Мін ску 
і Уз дзе.

У нас туп ныя га ды ўзмац ніў ся ўціск на ўсе 
кан фе сіі. Вер ні кі асаб лі ва гэ та ад чу лі, ка лі 
ў гра мад скую дум ку па ча ла ўка ра няц ца «тэ о-
рыя» аб вас трэн ня кла са вай ба раць бы ў пра-
цэ се па бу до вы са цы я ліз му. Лі чы ла ся, што вер-
ні кі пры ма юць ак тыў ны ўдзел у ба раць бе суп-
раць ме рап ры ем стваў дзяр жа вы, з’яў ля юц ца 
ак тыў най кон тррэ ва лю цый най сі лай. І.В. Ста-
лін у гу тар цы з аме ры кан скай ра бо чай дэ ле-
га цы яй у ве рас ні 1927 г. адзна чыў, што пар тыя 
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не па він на быць ней траль най «у ад но сі нах да 
рэ ак цый на га ду ха вен ства, якое ат руч вае сум-
лен не пра цоў ных мас» [6, с. 133]. Ан ты рэ лі-
гій ная пра па ган да аз на ча ла раз бу рэн не хра-
маў, у тым лі ку мя чэ цей, му суль ман скіх школ, 
арышт і фі зіч нае зні шчэн не му суль ман скіх 
ду хоў ных асоб, прад стаў ні коў та тар скай ін тэ лі-
ген цыі. Усё гэ та пры вя ло бе ла рус кіх та тараў да 
мя жы знік нен ня іх як са ма быт на га эт на су. Шмат 
та та раў бы лі не за кон на асу джа ны і зна хо дзі-
лі ся ў ла ге рах Поў на чы, Сі бі ры, Ка зах ста на 
і Да лё ка га Ус хо ду. Мно гія та та ры-му суль ма не 
За ход няй Бе ла ру сі ў пас ля ва ен ны пе ры яд, 
ба ю чы ся, што іх мо жа на пат каць лёс крым-
скіх та тараў, для та го, каб не быць дэ пар та-
ва ны мі, са мі вы е ха лі ў Поль шчу, a ад туль – 
у ЗША, Аў стра лію і ін шыя кра і ны. У тыя га ды 
вы е ха лі за мя жу са мыя ак тыў ныя і аду ка ва-
ныя та та ры, якім най больш паг ра жа лі рэп-
рэ сіі. Му суль ман ская аду ка цыя і куль ту ра 
бе ла рус кіх та та раў за га ды са вец кай ўла ды 
прыйшлі ў за ня пад.

Толь кі ў кан цы 80-х гг. XX ст., ка лі па ча-
лі ся пра цэ сы на цы я наль на га ад ра джэн ня роз-
ных на ро даў, ак тыў ныя прад стаў ні кі бе ла рус-
кіх та та раў ат ры ма лі маг чы масць аб’яд нац ца 
і ўтва рыць гра мад ска-куль тур ныя і рэ лі гій-
ныя су пол кі. Ме на ві та ў гэ ты час у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь бы лі пры ня ты за ка на даў ча-пра ва-
выя ак ты, якія ства ры лі ад па вед ную ба зу для 
за бес пя чэн ня ўсе ба ко ва га куль тур на га раз віц ця 
на цы я наль ных мен шас цей кра і ны, у тым лі ку 
і бе ла рус кіх та тараў.

У ад па вед нас ці з арт. 5 за ко на «Аб аду ка-
цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», што быў пры ня ты 
29 кас трыч ні ка 1991 г., з во се ні 1992 г. у мес цах 
кам пак тна га пра жы ван ня бе ла рус кіх та та раў 
дзей ні ча юць ня дзель ныя му суль ман скія шко лы, 
у якіх ра зам з іс ла мам вы ву ча юц ца та тар ская 
і араб ская мо вы, гіс то рыя і куль ту ра та тар ска га 
на ро да. Як пра ві ла, у іх зай ма юц ца ве ру ю чыя 
та та ры-му суль ма не. На зі ра ец ца вя лі кая ўва га 
і ці ка васць на ву чэн цаў му суль ман скіх школ не 
толь кі да сваёй кан фе сіі і яе гіс то рыі, але і да 
ін шых кан фе сій, якія іс на ва лі і за раз іс ну юць 
або ад ра джа юц ца ў Бе ла ру сі. Што ты чыц ца 
му суль ман скай кан фе сіі і яе гіс то рыі ў Бе ла ру сі, 
то най боль шую ці ка васць у на ву чэн цаў вык лі ка-
юць та кія пра бле мы, як му суль ман скі лад жыц-
ця, жан чы на і іс лам, уза е ма ад но сі ны му суль-
ман ства з ін шы мі кан фе сі я мі ў роз ныя гіс та рыч-
ныя ад рэз кі ча су, му суль ман скія аб ра ды, свя ты  
і інш. Цяж кас ці, з які мі нас таў ні кам пры хо-
дзіц ца сус тра кац ца пры вык ла дан ні ў гэ тых 
шко лах, зак лю ча юц ца ў ад сут нас ці на леж-
ных ву чэб ных да па мож ні каў, пры ста са ва ных 
да школ та ко га ты пу. Та му ўжо даў но нас пе ла 
не аб ход насць у ства рэн ні ву чэб ных да па мож-
ні каў па гіс то рыі му суль ман ства ў Бе ла ру сі  

і па кан фе сій най гіс то рыі Бе ла ру сі. Вар та пе ра-
вы даць да па мож ні кі і пад руч ні кі для му суль -
ман скіх школ, ство ра ныя муф ці я мі Рэ чы Пас-
па лі тай у 1925–1939 гг., асаб лі ва «Praktyczny 
podrecznik poczatkowego czytania po-arabsku» 
(Віль ня, 1937), a так са ма «Са мо у чи тель та тар-
ско го язы ка рус скимъ и рус ско го язы ка та та-
рамъ» (Ка зань, 1894 г.) і ін шыя кні гі.

Та кім чы нам, му суль ман ская аду ка цыя для 
бе ла рус кіх та та раў – гэ та на цы я наль ная спад-
чы на і кры ні ца эт ніч на га ад ра джэн ня. Усе ба-
ко вае вы ву чэн не іс ла му дае вер ні кам па чуц ці 
паў на ты і ра дас ці жыц ця, ву чыць бе раг чы 
ча ла ве ка і на ва коль нае ася род дзе, гу ма ні-
зуе сфе ру ся мей на-бы та вых ад но сін, уз ба-
га чае куль ту ру та тар ска га на ро да. Бе ла рус-
кія та та ры вы ву ча юць гіс то рыю свай го на ро да 
і сва ёй ра дзі мы Бе ла ру сі, па ва жа юць і сяб ру-
юць з бе ла ру са мі, па ля ка мі, лі тоў ца мі, яў рэ-
я мі і ін шы мі на ро да мі.
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Summary

The article is vdedicated to the problem of Muslim 
education among Belarusian Tatars in the first half of 
the XX century. In the 20–30-s of the XX century, in 
Soviet Belarus, the state of Tatars education is seen 
as contradictory. In the 20-s were almost 4 thousand 
Tatars (exactly 3 777 people), which composed 0,1 % 
of the total amount of the Soviet Belarus population. 
Tatars were involved in national construction as well 
as other ethnic minorities. Researchers didn’t find the 
direct evidences of formation of the education of estab-
lish ments on Tatars language. However there are 
some indirect evidences of attemps, made to organ-
ize Tatars schools in BSSR. On the whole, the issue of 
possible Tatars education al establish ments orgabiza-
tion in BSSR at the end of the 20-s needs further inves-
tigation. The Muslim education formation and develop-
ment issue in Belarus in the first half of the XX cen-
tury is both interesting and very topical for multicultural 
Republic of Belarus.

Пас ту піў у рэ дак цыю 15.04.2013 г.
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