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Земля — литовська, мова — білоруська, писарі — татарські, письмо — арабське... 

Це не каламбур, не загадка і не фрагмент фантастичної казки, а реальність далекої 
минувшини. Річ у тім, що протягом XIV-XVI ст. у Литві й Білорусії поселилося понад 
10 тис. татар, а їхні нащадки живуть там і нині. Частина з них були привезені як 
військовополонені, інші, шукаючи кращої долі, з’явилися тут добровільно. Проживаючи у 
Великому князівстві Литовському, татари на кінець XVI ст. у переважній більшості забули 
свою рідну мову й почали користуватися білоруською та польськими мовами. Білоруська 
мова стала не тільки розмовною мовою татар, але, разом з польською, й мовою деяких видів 
мусульманської релігійної літератури. Проте служба в мечетях і щоденні молитви велися 
арабською, а згодом — і турецькою мовами. 

Перші білоруські тексти, написані арабським письмом, виникли у татар не пізніше 
середини XVI ст. На цей час процес мовної асиміляції татар ще не завершився, але серед них 
було вже чимало осіб, які не знали своєї рідної мови й користувалися білоруською говіркою. 
В одному з повчань про молитву, призначеному для законовчителя мусульманської релігії, 
давалася порада щодо віруючих: «Кали па татарску не вмейе, то па руску нехай абракаеца». 
Для тих, хто «не вмів по-татарськи», робили підрядковий переклад білоруською мовою під 
тюркськими текстами богослужбових книг. У другій половині XVI ст. і протягом XVII-
XVІII ст. на старобілоруську мову були перекладені основні тексти мусульманської віри і 
створені різноманітні оригінальні релігійні книги цією ж мовою, але написані арабським 
письмом. Загальна їх назва — кітаби (від араб, кітаб «книга»). Вони різноманітні за 
форматом, обсягом і змістом. Деякі кітаби багатомовні: хоч у них переважають білоруські й 
польські тексти, проте трапляються й тюркські та арабські, але переважно з перекладами 
білоруською або польською мовою. Зміст кітабів найрізноманітніший. Кітаби у вузькому 
розумінні цього слова — це перекази про життя й діяльність Мухамеда і його соратників, 
біблійні легенди, описи обрядів, ритуалів і обов’язків мусульман, пригодницькі повісті, 
морально-повчальні оповідання (наприклад, про шанування батька й матері, про повагу до 
убогих, сиріт і жебраків, до сусідів, гостей, старих, учителів і вчених та ін.). 

Інший вид рукописних книг литовських татар, де є білоруські й польські тексти, — це 
хамаїли (від араб, хамала «носити», тобто «книжка, яка завжди носиться про собі»). Хамаїли 
– це збірники молитов арабською і турецькою мовами, а давніші тексти трапляються також 
чагатайською або старо-уйгурською мовою. Арабські й тюркські тексти молитов у хамаїлах 
супроводжуються тлумаченнями білоруською або польською мовою. Крім молитов і опису 
обрядів та ритуалів, у хамаїлах є матеріали з мусульманської хронології, поради щодо 
лікування хвороб за допомогою молитов, пояснення снів, передбачення «щасливих» і 
«нещасливих» днів та ін. У багатьох хамаїлах значне місце відведено магії, даються поради 
про те, як уникнути неприємностей і досягнути певних цілей у найрізноманітніших життєвих 
ситуаціях тощо. Хамаїли були, насамперед, посібниками для служителів релігійного культу 
мусульман, але їх мала і кожна татарська сім’я. Оскільки в хамаїлах переважають молитви 
арабською і тюркською мовами, білоруських і польських текстів у них менше, ніж у кітабах, 
де ці тексти переважають. 

І, нарешті, ще один вид кітабів у широкому розумінні називався тефсір (у народному 
мовленні — тафсир, тапсир). Тефсіри містять тексти корана арабською мовою з 
підрядковим перекладом (переказом, коментарями) білоруською або польською мовою. Це, 
як правило, великі за обсягом і форматом рукописні книги, але дійшло їх до нашого часу 
значно менше, ніж кітабів і хамаїлів. 

Татарські кітаби білоруською мовою, написані арабським письмом, є дуже цінним 
джерелом для славістів і сходознавців, а особливо для істориків білоруської мови, оскільки 
білоруські тексти записували так, як вони звучали у мовленнєвій практиці. У цих текстах 
відбилися діалектні особливості південно-західних білоруських говорів, а також невеликої 



смуги середньобілоруських і південно-західної частини полоцької групи білоруських 
говорів, що прилягають до литовської мовної території. Автори й укладачі кітабів не були 
зв’язані традиційністю старобілоруської орфографії, що нівелювала справжні особливості 
живого мовлення. 

Деякі дослідники литовсько-білоруських татар та їхньої писемності висловлювали думку, 
що, крім білоруських і польських текстів, писаних арабським письмом, були такі самі й 
українські тексти. Проте поки що чисто українських текстів виявити не вдалося. Але в 
деяких рукописах XVII ст., які відбивають особливості слуцько-мозирських говірок, 
засвідчені й українські риси: сполучник шчо, відмінкові форми займенників (мни, тоби), 
заміна h на і (невирних, грих, згришил, гарилки, йисти, чловик, йиж), українська форма 
дієслова буде тощо. 

Дослідження татарських кітабів ускладнюється тим, що переважна їх більшість загинула. 
Якщо до першої світової війни в кожному татарському населеному пункті було по декілька 
кітабів, то під час двох світових війн велика частина їх була знищена, і нині вони стали 
бібліографічною рідкістю. Нині відомо близько 30 кітабів, які зберігаються у книгозбірнях 
Вільнюса, Ленінграда, Казані, Мінська, Лейпціга та в окремих приватних колекціях. 
Виявлення, охорона і всебічне вивчення уцілілих рукописів литовсько-білоруських татар 
залишається актуальною проблемою і в наші дні. Щоправда, у вивченні кітабів уже є певна 
традиція. Починаючії з середини XIX ст., їх вивчали німецький сходознавець В. Флейшер, 
І. І. Срезневський, А. Ю. Кримський, А. Мухлінський, Я. Станкевич, І. Крачковський, 
А. Самойлович, В. Вольський, А. Заянчковський, М. Конопацький, А. Воронович та ін. Але 
найповніше дослідив склад, зміст, графіку й орфографію кітабів доцент Вільнюського 
університету О. К. Антонович у монографії «Белорусские тексты, писанные арабским 
письмом, и их графико-орфографическая система» (Вільнюс, 1968). 

Досконало вивчивши білоруські тексти XVII-XIX ст. писані арабським письмом, 
О. К. Антонович дійшов важливого висновку про те, що найхарактернішою особливістю їх 
правопису був поступовий перехід від морфологічного до фонетичного принципу написання 
слів. У багатьох випадках передано також такі вузько діалектні фонетичні особливості, які 
зовсім не відбиті в старій білоруській кирилівській писемності.  
 


