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Marek M. Dziekan

Uwagi o językach i literaturach 
bośniackiej, serbskiej i chorwackiej  

pisanych alfabetem arabskim*

Pismo arabskie dostosowywano z użyciem rozmaitych znaków diakry-
tycznych oraz zmiany wartości fonetycznej znaków do języków roz-
maitych grup, przede wszystkim w Azji i Afryce, ale także w Europie. 

Warto przy tym pamiętać, że najwcześniejsze zapisy pisma arabskiego nie 
uwzględniały kropek pod czy nad literami, a zatem można ten proces uznać 
za kontynuację działań podjętych przez samych Arabów w VII w. 

Dla piśmiennictwa niearabskiego zapisywanego alfabetem arabskim 
funkcjonuje w orientalistyce określenie aljamiado (alhamiado) wywodzące 
się od arabskiego słowa al-ʽaamiyya, ‘obca’ (od: al-luġa al-ʽaamiyya, ‘ję-
zyk obcy’). Alfabetu tego używali andaluzyjscy muzułmanie w stosunku do 
romańskich dialektów, którymi posługiwali się ich sąsiedzi. Początkowo był 
stosowany tylko do języków i dialektów romańskich na tym obszarze, z cza-
sem jednak rozszerzono jego używanie także w stosunku do innych języków 
używanych przez muzułmanów, głównie na Bałkanach (serbski, chorwacki, 
bośniacki, albański)1. Można jednak dostrzec wśród współczesnych badaczy 

* Artykuł został częściowo przygotowany w ramach finansowanego przez NPRH grantu 
„Projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru 
Tatarów Wielkiego Księstwa (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański)”. Niektóre 
fragmenty niniejszego tekstu zostały opublikowane w opracowaniu Zastosowanie pisma 
arabskiego do zapisu języków indoeuropejskich. Perspektywa historyczno-porównawcza, 
http://www.tefsir.umk.pl/pliki/Artykul-Dziekan.pdf.

1 E. Lévi Provençal, Aljamia, w: The Encyclopaedia of Islam CR-Rom Edition v.1.1., Brill, 
Leiden 2001; O. Hegyi Minority and restricted uses of the Arabic Alphabet: the Aljamiado 
Phenomenon, „Journal of the American Oriental Society” 1979, Vol. 99, No. 2, s. 262;  
M.M. Dziekan, dz. cyt. Termin ten po raz pierwszy został zastosowany w tym kontekście 
przez Fehima Bajraktarevicia w 1928 r., por. A. Nametak, Hrestomatija bosanske alhamijado 
književnosti, Svjetlost, Sarajevo 1981,
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tendencję do poszerzania znaczenia aljamiado na wszystkie języki poza arab-
skim, które używają pisma opartego na arabskim2.

Można się zastanawiać dlaczego, pomimo wyraźnej nieadekwatności pi-
sma arabskiego do języków innych niż semickie zostało ono jednak przez 
nie zaakceptowane i w wielu przypadkach jest do dziś w powszechnym 
użyciu, lub przynajmniej w tekstach religijnych. Jak twierdzi Frantz Rozen-
thal, pismo arabskie to najświętszy symbol islamu, świętszy nawet niż język 
arabski3 . Świętość pisma w islamie ma swoje korzenie nie tyle w ogólnie 
uznanym, sakralnym charakterze pisma jako takiego, ale wynika z faktu, że 
Koran jest doskonały i święty zarówno w swej treści jak i formie, co zostało 
usankcjonowane przez klasyczną teorię o „niepowtarzalności” czy też „cu-
downości” Koranu” (iʽāz al-Qur’ān). Pismo arabskie służyć miało przede 
wszystkim do zapisywania właśnie słów Boga oraz przekazów tradycji Pro-
roka Muhammada (sunny). Niektórzy średniowieczni intelektualiści zawsze 
przed przystąpieniem do pisania odmawiali modlitwę. Znaczenie mogły mieć 
także liczbowe wartości liter arabskich, które były istotne przy rozważaniu 
niektórych tekstów religijnych.

A zatem adaptacja pisma do języków, którymi posługiwali, lub dalej po-
sługują się muzułmanie jest przede wszystkim wyrazem szacunku dla pisma 
i języka arabskiego. Zachowując święte pismo, księgi zapisywane po persku, 
malajsku czy serbsku zachowywały przynajmniej część muzułmańskiego sa-
crum, bez względu na to, na ile pismo to, wygodne do języków semickich, 
utrudnia zapis języków indoeuropejskich czy turkijskich.

Arebica

Przypadek języków południowosłowiańskich, traktowanych obecnie 
jako odrębne: serbskiego, chorwackiego i bośniackiego stwarza pewien pro-
blem związany z granicami pokrewieństwa i odrębności tych języków, któ-
ry szczególnie po rozpadzie Jugosławii nabrał bardzo istotnego znaczenia.  
O problemach związanych z przynależnością do tego czy innego języka 
świadczy choćby fakt, że w zasobach internetowych znaleźć można tabe-

2 Hegyi, dz. cyt., s. 262, X. Casassas Canals, La literatura aljamiado-morisca en el marco 
de la literatura islámica española: siglos XIII–XVII (Una variedad del castellano vinculada 
al hiero-Sprachbund islámico), w: F. Benlabbah, A. Chalkha, (eds.), Los moriscos y su legado 
desde ésta y otras laderas, Instituto Estudios Hispano-Lusos, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas Ben Msik Casablanca 2010, s. 4–6.

3 F. Rozenthal, Significant Uses of Arabic Writing, w: tenże, 4 Essays on Art and Architecture 
in Islam, Brill, Leiden 1971, s. 53.
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lę, która raz nazywana jest hrvatska harfovica4 (harfovica – ‘pismo’, ‘al-
fabet’, od arab. ḥarf – ‘litera’), innym zaś razem – bosanska harfovica.5  
(il. 1) Nie jest oczywiście moim celem decydowanie o tych sprawach, nie tu 
też miejsce na omawianie kontrowersji z tym związanych, odnoszących się 
zresztą nie tylko do języka6, ale także literatury, zarówno dawniejszej, jak  
i współczesnej, kiedy to mówi się nawet o „przywłaszczaniu” tradycji li-
terackiej przez poszczególne narody bałkańskie7. Nie odnosząc się zatem 
do tych kontrowersji, postanowiłem, powołując się na rozmaitych autorów,  

4 http://husrevbeg.blogger.ba/arhiva/2011/02/04/2683606 [04.05.2013].
5 https://www.facebook.com/1421893648022473/photos/a.1421894824689022.10737418

25.1421893648022473/1421894868022351/?type=1&theater [26.006.2014].
6 Por. J. Molas, serbsko-chorwacki język, w: Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 

2004, t. 24, s. 542; K.M. Zalewski, Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie  
i ruchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie, TRIO, Warszawa 2010, gł. 
s. 211-219; M. Jakóbiec, Literatury narodów Jugosławii, w: Dzieje literatur europejskich 3, 
część druga, red. W. Floryan, PWN, Warszawa 1991, s. 132–134; M. Czerwiński, Język – 
ideologia – naród: polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Scriptum, Kraków 2005; 
P.-L. Thomas, Le serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe): de l’étude d’une 
langue à l’identité des langues, „Revue des études slaves” 2003, 74 (2–3).

7 M. Dyras M., 2010, Nowe historie bałkańskich literatur. Odzyskiwanie utraconych 
przestrzeni tradycji, „Porównania” 2010, t. 7, s. 115.

Ilustracja 1. Harfovica  
https://www.facebook.com/1421893648022473/photos/a.1421894824689022.1073741825.14218936480

22473/1421894868022351/?type=1&theater (26.06.2014)
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stosować określenia używane przez nich samych. Mam przy tym świadomość 
z jednej strony daleko posuniętego podobieństwa między tymi językami,  
z drugiej zaś ich odrębności, a także niejednokrotnie arbitralności sądów  
i opinii samych nosicieli tych języków, 

Południowosłowiańskie piśmiennictwo alhamijado (także: aljamijado 
oraz adžamijska književnost) zapisywane było alfabetem nazywanym arebi-
ca (także: arabica). Zapis został usystematyzowany pod koniec XIX w. przez 
muzułmańskiego pisarza i reformatora Mehmeda Džemaludina čauševicia 
(1870–1938)8, (il. 2) między innymi tłumacza Koranu na język chorwacki 
(tak sam nazywał swój język ojczysty). Wersja ta nazywana jest reformi-
rana arabica, mektebica lub matufovača. Południowosłowiańskie alhami-

jado jest opracowane dość dobrze, 
a badania nad nim rozpoczęły się 
już w XIX w. i prowadzone były  
i są przez specjalistów z różnych kra-
jów, zarówno slawistów, jak i orien-
talistów (przeważają opracowania  
w językach zachodniobałkańskich 
i niemieckim, mniej liczne po fran-
cusku i angielsku). O rozwoju tego 
piśmiennictwa, jako poważnego zja-
wiska kulturowo-literackiego można 
mówić właściwie od pierwszej po-
łowy XVII w., ale za pierwsze za-
chowane teksty napisane w arebicy 
uważa się dwa krótkie rękopisy bę-
dące rodzajem materiałów do nauki 
języków, datowane na 1512 r. – to 
rękopis czterojęzyczny: po arabsku, 
persku, grecku i serbsku9.

Poniższa tabela przedstawia zasa-
dy transkrypcji arebicy w językach 
serbskim, chorwackim i bośniackim 
(układ liter wg alfabetu chorwac-
kiego i bośniackiego; kolejność liter  

8 Biografia por.: http://www.bosanskialim.com/rubrike/biografije/bosanski_alimi/Causevic_
Dzemaludin.html (06.01.2014).

9 N. Hafiz, The Literature of Muslim Peoples in Europe, w: E. İhsanoğlu (red.), Culture and 
Learning in Islam, Beirut: UNESCO Publishing, Beirut 2003, s. 340.

Ilustracja 2. Mehmed Džemaludin čaušević
 https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images? 

q=tbn:ANd9GcRRNU8_s3enAfiZ0Y_ 
OYx-xDBicBUw0iPTwpYK9ohz5i1uR3shI  

(12.-2.2014)
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w alfabecie serbskim: а, б, в, г, д, ђ, е, ж, з, и, j, к, л, љ, м, н, њ, o, п, р, с, т, 
тћ, у, ф, х, ц, ч, џ, ш).10 

Lp. łacinka cyrylica arebica 
standard inwarianty

A B C D E F
1 a а آ
2 b б ب
3 c ц ڄ **
4 č ч چ *
5 ć тћ ڃ  **
6 d д د
7 ǆ џ ج
8 đ ђ ݗ/ڠ **
9 e е هئ

10 f ф ف
11 g г غ
12 h х ح
13 i и ئا
14 j j ي
15 k к ك
16 l л ل
17 ǉ љ ٚل **
18 m м م
19 n н ن
20 nj њ ٛن **
21 o o ۉ **
22 p п پ *
23 r р ر
24 s с س
25 š ш ش
26 t т ت
27 u у ۆ **
28 v в و
29 z з ز
30 ž ж ژ *

10 Kolumny A i D na podstawie: A. Nametak, Hrestomatija…, dz. cyt., s. 43; pozostałe 
kolumny: opracowanie własne na podstawie: N. Hafiz, dz.cyt., s. 341; M. Pjanić, Die 
Arabismen in der Aljamiado Literatur Bosniens, Diplomarbeit, Universtiät Wien 2009, s. 13–
14; H. Bourgeois, La transcription arabe du serbe, „Revue du monde musulman” 1913, vol. 
XXIII, s. 298–299; http://zalihovac.blogspot.com/2010_04_25_archive.html (19.06.2013); 
http://webot.org/?search=arebica (18.03.2014).
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Arebica powstała na terenach osmańskich, stąd nie dziwi przejęcie turec-
ko-perskich znaków dla ‘č’, ‘p’ i ‘ž’. Interesujące jest zastosowanie غ dla ‘g’, 
analogicznie do zapisu Tatarów WKL11, choć przecież alfabet perski dyspo-
nuje tu odpowiednim grafemem. Przed reformą čauševicia wykorzystywano 
jednak dla ‘g’ grafem ك, na przykład w słowniku bośniacko-tureckim Usku-
fiego, o którym niżej (np. 

 

 

5 

5 

25 š ш ش   
26 t т ت   
27 u у ۆ  ** 
28 v в و   
29 z з ز   
30 ž ж ژ  * 

 

Arebica powstała na terenach osmańskich, stąd nie dziwi przejęcie turecko-perskich 

znaków dla ‘č’, ‘p’ i ‘ž’. Interesujące jest zastosowanie غ dla ‘g’, analogicznie do zapisu 

Tatarów WKL11, choć przecież alfabet perski dysponuje tu odpowiednim grafemem. Przed 

reformą Čauševicia wykorzystywano jednak dla ‘g’ grafem ك, na przykład w słowniku 

bośniacko-tureckim Uskufiego, o którym niżej (np.  w transkrypcji Ottona - انك����ل /  لکعن

Blaua12 ‘angjel’, w artykule Hüseyina Gönela i w najnowszym wydaniu tegoż słownika – 

‘‘anđel’,13 - ‘anioł’). Pojawiło się natomiast w arebicy aż 7 nowych znaków (w tabeli 

zaznaczone dwiema gwiazdkami) opierających się na istniejących arabskich literach, ale z 

dodaniem odmiennych, czasem nieużywanych tam oznaczeń typu „daszki” czy dwie kropki 

ułożone pionowo. W ten sposób, włączając w to znaki persko-tureckie (zaznaczone w tabeli 

jedną gwiazdką), arebica uwzględniła aż 10 znaków nieznanych alfabetowi arabskiemu w 

jego pierwotnej postaci. Wiąże się to między innymi z koniecznością zapisu aż sześciu 

spółgłosek palatalnych. 

 

Piśmiennictwo południowosłowiańskie w arebicy 

Południowosłowiańskie piśmiennictwo alhamijado obejmowało w pierwszym rzędzie 

literaturę religijną (np. wierszowane modlitwy ilahije oraz przekłady Koranu, odpowiednik 

tefsirów Tatarów WKL – najstarszy jednak dopiero z przełomu XIX i XX w.), ale nie 

ograniczało się do niej. Powstawały także wiersze oraz ludowe pieśni i eposy, zapisywano 

teksty magiczne i prognostyczne, czy też dydaktyczne (kaside). Znane są też pieśni miłosne 

                                                
11 A. Drozd Zastosowanie pisma arabskiego do zapisu tekstów polskich (zarys historyczny), w: M.M. 

Dziekan (red.), Plenas Arabum domos, Zakład Arabistyki i Islamistyki UW, Warszawa 1994, s. 92. 
12 O. Blau, Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Abteilung I. Uskufî’s Potur Šahydijje nach drei Serajevoer 

Handschriften, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig 1868, s. 69. 
13 H. Gönel, Makbûl-i Ârif and a Different Perspective on Language Learning, w: 2nd International 

Symposium on Suistanbable Development, June 8-9, 2010 Sarajevo, s. 325, online: 
http://eprints.ibu.edu.ba/714/1/ISSD2010Socialscience_p323-p330.pdf (26.01.2014); Muhammed Hevai Uskufi, 
Bosansko-turski rječnik, V.B.Z. d.o.o. Sarajevo i Općina Tuzla, Tuzla 2011. 

– w transkrypcji Ottona Blaua12 ‘an-
gjel’, w artykule Hüseyina Gönela i w najnowszym wydaniu tegoż słownika 
– ‘‘anđel’,13 – ‘anioł’). Pojawiło się natomiast w arebicy aż 7 nowych znaków 
(w tabeli zaznaczone dwiema gwiazdkami) opierających się na istniejących 
arabskich literach, ale z dodaniem odmiennych, czasem nieużywanych tam 
oznaczeń typu „daszki” czy dwie kropki ułożone pionowo. W ten sposób, 
włączając w to znaki persko-tureckie (zaznaczone w tabeli jedną gwiazdką), 
arebica uwzględniła aż 10 znaków nieznanych alfabetowi arabskiemu w jego 
pierwotnej postaci. Wiąże się to między innymi z koniecznością zapisu aż 
sześciu spółgłosek palatalnych.

Piśmiennictwo południowosłowiańskie w arebicy

Południowosłowiańskie piśmiennictwo alhamijado obejmowało w pierw-
szym rzędzie literaturę religijną (np. wierszowane modlitwy ilahije oraz 
przekłady Koranu, odpowiednik tefsirów Tatarów WKL – najstarszy jednak 
dopiero z przełomu XIX i XX w.), ale nie ograniczało się do niej. Powstawały 
także wiersze oraz ludowe pieśni i eposy, zapisywano teksty magiczne i pro-
gnostyczne, czy też dydaktyczne (kaside). Znane są też pieśni miłosne (gazal), 
petycje (arzuhali), prośby (mahzari). Jak podają niektóre źródła, w piśmie 
tym znane są także teksty w języku staro-cerkiewno-słowiańskim14.

11 A. Drozd, Zastosowanie pisma arabskiego do zapisu tekstów polskich (zarys historyczny), 
w: M.M. Dziekan (red.), Plenas Arabum domos, Zakład Arabistyki i Islamistyki UW, Warszawa 
1994, s. 92.

12 O. Blau, Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Abteilung I. Uskufî’s Potur Šahydijje 
nach drei Serajevoer Handschriften, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig 1868, 
s. 69.

13 H. Gönel, Makbûl-i Ârif and a Different Perspective on Language Learning,  
w: 2nd International Symposium on Suistanbable Development, June 8–9, 2010 Sarajevo,  
s. 325, online: http://eprints.ibu.edu.ba/714/1/ISSD2010Socialscience_p323-p330.pdf (26.01. 
2014); Muhammed Hevai Uskufi, Bosansko-turski rječnik, V.B.Z. d.o.o. Sarajevo i Općina 
Tuzla, Tuzla 2011.

14 Szerzej: A. Kalajdžija, O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke tradicije, 
„Anali Gazi Husrev-begove biblioteke” 2012, t. 33. Poza cytowanymi w niniejszym artykule 
pracami ukazało się bardzo dużo publikacji na temat południowosłowiańskiego alhamijado. 
Ciekawym źródłem w tym zakresie jest wspomniany wyżej rocznik „Anali Gazi Husrev-
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Za najstarszy zachowany tekst literacki w alhamijado uważana jest 
Chirvat türkisi, po chorwacku i bośniacku Hrvatska pjesma albo Hrvatska 
turćija pochodząca z 1588/1589 r. Wbrew pozorom w nazwie nie ma prze-
ciwstawności, ponieważ po turecku türkü znaczy „pieśń ludowa”. Hrvatska 
turćija jest typowym przykładem türkü typu koşma, na co wskazuje układ ry-
mów15. Utwór obejmuje sześć 4-wersowych strof. Ostatni wers każdej strofy 
stanowi rodzaj refrenu, który pojawia się w podobnej, choć nie identycznej 
formie. Pieśń to wiersz miłosny, a właściwie oświadczyny niejakiego Meh-
meda Erdeljaca, zislamizowanego Węgra. Autorstwo nie jest jednak pewne 
i niektórzy poważni badacze uważają tekst za anonimowy16. Wskazówką  
w sprawie autorstwa może być to, że w przedostatnim wersie utworu pojawia 
się wspomniane wyżej imię Mehmed, które potraktować można jako znany 
poezji perskiej tachallus17, ale, jak słusznie podkreśla Alen Kalajdžija, może 
tu chodzić tylko o tego, kto pieśń zapisał. 

Oto dla ilustracji dwie pierwsze oraz ostatnia strofa wiersza w zapisie 
i transkrypcji łacińskiej Friedricha von Kraelitza18, a następnie w polskim 
przekładzie:

begove biblioteke” wydawany w Sarajewie od 1972 roku. Czasopismo w całości dostępne  
w wersji elektronicznej: http://www.ghb.ba/index.php/izdanja.

15 M. Płaskowicka-Rymkiewicz, M. Borzęcka, M. Łabęcka-Koecherowa, Historia 
literatury tureckiej. Zarys, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 289–292, gł. s. 291.

16 S. Dizdarevič, Aljamiado and Oriental Literature in Bosnia and Herzegovina (1463–
1878), 2008–2009, online: http://www.pozitiv.si/dividedgod/texts/Aljamiado%20and%20
Oriental%20Literature%20in%20BiH.pdf  (29.01.2014).

17 Ujawnienie pod koniec wiersza imienia albo pseudonimu jego autora, por. G.J.H van 
Gelder, J.T.P. de Brujin, Takhallus, w: The Encyclopaedia of Islam, dz. cyt.

18 F. von Kraelitz, Ein kroatisches Lied in türkischer Transkription aus dem Ende des XVI 
Jahrhunderts, „Archiv für Slavische Philologie“ 2011, s. 613; nieco odmienna transkrypcja w: 
A. Nametrak, Hrestomatija…, dz. cyt., s. 58–59. Najnowszym, szczegółowym opracowaniem 
tekstu jest artykuł A. Kalajdžiji, Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado 
pjesmi „Hirvat türkisi“ (1588/1589), „Anali Gazi Husrev-begove biblioteke” 2009, t. 29–30, 
s. 249–271.

 Chirvat Türkisi Pie chorwacka 
  

       
        

       

Ah nevista duša moja 
Daj mi se da obveselim 
Doklam ne izišlo duša 
Daj mi se da poveselim 

Ach, dziewczyno, serce moje, 
Cieszmy si razem, 
A tchu nam braknie! 
Cieszmy si razem! 

   
        

 
        

Kad te vidi oi moje 
Veseli se sire moje 
Ja sam tvoje ti si moje 
Daj mi se da obveselim 

Kiedy ci widz moje oczy, 
Serce moje si cieszy! 
Ja jestem twój, ty jeste moja, 
Cieszmy si razem! 

                   
                           

                  
        

Gizdava si, gizdav budi, 
Što ko istom zdrav mi budi 
Ovu pesmu Mehmed zagudi 
Daj mi se da obveselim 

Jestem dumny, jestem krasny, 
Wszdzie wzbudzam respekt. 
T piosnk napisał Mehmed. 
Cieszmy si razem! 
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Jest to, jak wspomniałem, pierwszy zapisany i zachowany utwór literacki 
w arebicy, zapisany ponad 300 lat przed powstaniem mektebicy, stąd różnice 
w grafii i brak zgodności z przytoczoną wyżej tabelą. Najstarszy zapis Chi-
rvat türkisi zachowany jest w Bibliotece Narodowej w Wiedniu (il. 3)19

Do najwybitniejszych przedstawicieli literatury alhamijado należy Mu-
hamed Hevai Uskufi (1601-po 1651)20 (il. 4). Wcześnie osierocony, zdobył 
jednak Muhamed wykształcenie, docierając do Stambułu. Przez wiele lat po-
zostawał na służbie sułtana. Jest szczególnie znany jako autor pierwszego 
(1631/32), napisanego wierszem, słownika bośniacko-tureckiego Makbûl-i 

Ârif („Co uznaje uczony”; w wydaniu  
z 2011, Svein Mønnesland podaje tytuł bo-
śniacki: „Ono što se sviđa učenom čovje-
ku”, inna wersja: „Sviđa se učenom”) albo 
Potur Šahidija (tur. Potur Şâhidî). Utwór 
ten to nie tylko pierwszy słownik języka 
bośniackiego w historii, ale również wy-
bitne dzieło literackie. Dla Bośniaków 
szczególnie istotny jest fakt określenia we 
wstępie (napisanym po turecku) owego 
języka południowosłowiańskiego właśnie 
jako bośniackiego (Bosna dil21), świad-
czy bowiem o jego stosunkowo dawnej 
historii. Pierwszej krytycznej edycji trans-
krypcji słownika na łacinkę na podstawie 
trzech rękopisów dokonał Otto Blau już  
w 1868 r.22 We wstępie do swojej edycji ba-
dacz wyjaśnia tytuł pracy, który należy ro-
zumieć jako „Mały poturczeniec wedle me-
tody Szahidiego”. W tytule swego dziełka 
odnosi się Uskufi do znanego wierszowa-
nego słownika turecko-perskiego Tuḥfe-i 
Şâhidî („Cudowny dar Szahidiego”) autor-
stwa Muğlalıego İbrahima Şâhidîego Dede 

19 Zbiory dawnej Hofbibliothek, karta kat.: http://img151.imageshack.us/img151/5637/
croatischeslied.png; fot. rękopisu: http://img11.imageshack.us/img11/8428/image0011fm.jpg 
(03.01.2014).

20 A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 19.
21 Hevai Uskufi, Bosansko-turski…, dz.cyt., s. 66.
22 Blau, Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Abteilung I. Uskufî’s Potur Šahydijje…, 

dz.cyt.

Ilustracja 3. Oryginał Chirvat Türkisi   
http://img11.imageshack.us/img11/8428/ 

image0011fm.jpg (03.01.2014)
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(1470–1550)23. Najnowsza edycja 
słownika ukazała się w 2011 r.  
w 380 rocznicę jego powstania. 
Wydanie to stało się okazją do 
licznych spotkań o charakterze nie 
tylko kulturalnym, ale na wpół po-
litycznym. Na oficjalnej premierze 
wydawnictwa przedstawiciel władz 
Tuzli stwierdził, że dla języka  
bośniackiego i języka (sic!) szto-
kawskiego24 nie ma ważniejszej 
książki25 . 

Uskufi był także poetą, najwybitniejszym przedstawicielem gatunku po-
ezji religijnej zwanej ilahije. Gatunek ten wywodzi się oczywiście z literatury 
tureckiej. Ilhı to ‘wiersz boży’; rodzaj hymnu poetyckiego wysławiającego 
Boga. Wywodzi się z twórczości ludowej i wykonywany jest z towarzysze-
niem instrumentów26 .

W kolejnych stuleciach wśród dziesiątek autorów wymienić należy 
przede wszystkim Abdulvehaba Ilhamiję (1773–1821) i Abdurrahmana Sir-
riję (1775–1847).

Pochodzący z miasta Žepče Abdulvehab Ilhamija Žepčevi27 był poetą, 
mistykiem z bractwa nakszbandijja i teologiem, odgrywającym istotną rolę 
wśród słowiańskich wyznawców islamu swoich czasów. Mimo to o jego ży-
ciu niewiele wiadomo. Pisał nie tylko po bośniacku (sam tak nazywał swój 

23 Tamże, s. 53–54; por. także S. Okmuş, Muhammed Hevâî Üsküfî ve Türkçe-Boşnakça 
Manzum Sözlüğü Makbûl-i Ârif (Potur Şâhidî), „Turkish Studies” 2009, t. 4/4, s. 826; A. Kiliç, 
Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuḥfe-i Şâhidî (Metin), „Turkish Studies” 2007, t. 2/4.

24 Największa grupa dialektów południowosłowiańskich. „Z grubsza biorąc, w języku 
serbsko-chorwackim istnieją trzy odmiany dialektalne, różniące się brzmieniem zaimka 
pytającego […] „co”. Na terenach Serbii, na znacznych obszarach Chorwacji i w Czarnogórze 
tym zaimkiem jest  „što” lub „šta”, stąd dialekt ten nazywamy sztokawskim. […] W dialektach 
północno-zachodniej Chorwacji […] odpowiednikiem zaimka „co” jest „kaj”. Stąd dialekt 
ten nazwano kajkawskim. […] W Istrii natomiast, na wybrzeżu Morza Adriatyckiego i na 
rozsianych na nim wyspach, odpowiednikiem tego zaimka jest „ča”, od czego dialekt tych 
okolic nosi nazwę czakawskiego.” por. Jakóbiec, dz.cyt., s. 132–133.

25 AA, Predstavljen prvi bosansko-turski rječnik, http://www.bosnjaci.net/prilog.
php?pid=45218 (31.12.2013); fotografia rękopisu por. http://www.arhivsa.ba/graz/g_38.htm 
(26.01.2014).

26 M. Płaskowicka-Rymkiewicz, M. Borzęcka, M. Łabęcka-Koecherowa, dz.cyt., s. 330–
331; P.N. Boratay, Ilāhī, w: The Encyclopaedia of Islam, dz.cyt.

27 Por. A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 21–22.

Ilustracja 4. Mohamed Hevai Uskufi  
http://static01.avaz.ba/arhiva/decembar2011/Uskufi_ 

portret_800353846.jpg (12.-2.2014)
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język ojczysty), ale także po arabsku i turecku28, sufickie wiersze oraz pro-
zę, w tym traktaty religijne. Najsłynniejszym utworem religijnym pisarza  
w języku bośniackim jest Kitab bosni ilm hal („Bośniacka księga zasad [reli-
gijnych]”)29 (il. 5), czyli rodzaj muzułmańskiej „książeczki do nabożeństwa” 
i katechizmu w jednym. Innym ważnym utworem Ilhamiji jest Nasihat, czyli 
„Rady”, o charakterze sufickim, w którym jednocześnie znaleźć można in-
teresujące informacje o charakterze biograficznym. Ilhamija wywarł duży 
wpływ na kolejne pokolenia bośniackich twórców. Poeta był krytycznie na-
stawiony do rządów osmańskiego paszy Dżelaluddina i prawdopodobnie zo-
stał zamordowany na jego rozkaz i pochowany w Travniku, gdzie znajduje 
się jego türbe. Jego śmierć opłakiwali nie tylko zwykli ludzie, znalazła ona 
odzwierciedlenie także w literaturze polityczno-religijnej tamtych czasów, 
zarówno w języku tureckim, jak i chorwackim/bośniackim30. Ilhamija jest 

28 M. Hadžijamaković, Nekoliko pjesama iż Ilhamijina divava, „Anali Gazi Husrev-begove 
biblioteke” 1978, t. XIII–XIV.

29 I. Kemura, Ilmihal Abdul Vehab Ilhamije na ‘bosanskom’ jeziku, „Glasnik Vrhovnog 
islamskog starješinstva u SFRJ” 1975, t. XXXVIII/1–2; zdigitalizowany rękopis por. Bosnian 
Book of the Science of Conduct, http://www.wdl.org/en/item/7479/ (12.02.2014).

30 M. Ždralović, Abdulvehab Ibn Abdulvehab Žepčevi Bosnevi (Ilhamija), „Anali Gazi 
Husrev-begove biblioteke” 1978, t. V–VI, gł. s. 129–133; Pjanić, dz.cyt., s. 33; K. Dobrača, 
Tuhfetul-musallin ve zubdetul-haši’in od Abdul-Vehaba Žepčevije Ilhamije, „Anali Gazi 
Husrev-begove biblioteke” 1974, t. II–III; Bosnian Book of the Science of Conduct, 2011, 
http://www.wdl.org/en/item/7479/ (30.12.2013); Kratka biografija Abdulvehaba Ilhamije, 
2011, „Baština Objave” 28.10.2011, http://www.bastinaobjave.com/poezija-150/abdulvehab-
ilhamija/1090-kratka-biografija-abdulvehaba-ilhamije (30.12.2013).

Ilustracja 5. Ilmihal  
http://www.wdl.org/en/item/7479/zoom/#group=1&page=1&zoom=0.9170&centerX=0.5000&center 

Y=0.3490 (12.02.2014) 
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także bohaterem wydanej w 1976 r. historycznej powieści Rešada Kadicia 
(1912–1988) Ilhamijin put u smrt („Ilhamiji droga do śmierci”).

Sirrija31, znany także jako Sirri-baba, tworzący poezję suficką także po 
turecku, wywodził się z rodziny uczonych muzułmańskich z Fojnicy, sam 
znany był także jako szajch bractwa nakszbandijja. Przydomek „Sirri”, czy-
li „Tajemniczy”, po bośniacku „Tajnoviti”, nadał mu jego nauczyciel Huse-
jin-baba Bošnjak, ponieważ Abdurrahman miał poznać wszystkie tajemni-
ce życia i wszechświata. Sirrija założył tekiję w Oglavku k. Fojnicy (1798;  
il. 6), w majątku, który uzyskał w wyniku ożenku z bogatą wdową Lejlą, 
córką imama z Ostružnicy. Opowieść głosi, że Lejla rodziła tylko córki, które 
bardzo wcześnie umierały, stąd sama poradziła mężowi, żeby wziął sobie 
drugą żonę. Została nią Latifa, z którą miał dwóch synów i trzy córki. Tekij-
ja Sirri-baby szybko stała się najważniejszym ośrodkiem sufickim w Bośni  
i Hercegowinie, ponieważ szajch stworzył wokół siebie spory krąg zwolen-
ników, którzy kontynuowali i rozwijali jego nauki. Po śmierci Sirriji tekiją 
kierowali kolejno jego starszy syn Abdullatif, potem młodszy Śakir. Tam też 
do dziś znajduje się jego grób z türbe32. Najbardziej znany jest jako autor 

31 Por. A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 22–23.
32 E.U. Kukavica, Tajnoviti Abdurrahman Sirri-baba Sikirić, „Behar. časopis za Kulturu 

i Društvena Pitanja“ 2013 (online) http://behar.hr/tajnoviti-abdurrahman-sirri-baba-sikiric/ 
(09.08.2013); Z. Fajić, Biblioteka šejha Abdurrahmana Sirije sa Oglavka, „Anali Gazi Husrev-
begove biblioteke” 1985, t. XI–XII, s. 55–56.

Ilustracja 6. Tekija w Oglavku  
http://www.fojnica.ba/foto/displayimage.php?pid=22268 (12.02.2014)
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Mecmue (dosł. z arab. „zbiór”). Była to popularna na Bałkanach forma pi-
śmiennictwa religijnego o luźnych zasadach, stanowionych właściwie przez 
każdego autora z osobna. Takie zbiory zawierały rozmaitego typu teksty reli-
gijne33. Wśród nich były oczywiście także wyżej wspomniane ilahi.

Pierwszą drukowaną książką w arebicy był praktyczny podręcznik do 
modlitwy Ilmihal wydany w 1875 r. Już jednak na początku XX w. piśmien-
nictwo to zaczęło zanikać. Mimo to książki w arebicy drukowane były na 
Bałkanach niemal do połowy XX wieku34, choć w 1911 r. władze austriac-
kie oficjalnie zakazały używać tego alfabetu35. Przed I wojną światową dru-
kowanych było kilka gazet: „Tarik” (1908–1911), „Muallim” (1910–1913)  
i in.36 Ostatnim oryginalnym tekstem piśmiennictwa alhamijado była praw-
dopodobnie praca Muhameda Seida Serdarevicia (1882–1918) Fikhul iba-
dat (Sarajewo 1941). Rok później wydano jeszcze nową edycję pieśni na 
cześć Proroka Mevlud Hafiza Saliha Gaševicia (1850–1899), znanego mu-
zułmańskiego pisarza działającego w Czarnogórze37. Publikacje takie zaczy-
nają się także pojawiać w ostatnim czasie, czego przykładem jest bośniacki 
komiks dla dzieci autorstwa Amira al-Zubiego Hadži Šefko i Hadži Mefko
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36 A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 40; adžamijska književnost, 

http://enciklopedija.hr//natuknica.aspx?ID=591 (30.12.2013). 
37 A. Nametak, Hrestomayija…, dz.cyt., s. 8; później Fikhul ibadat  wydawano także w zapisie łacinką, np. w 

1968 r. M.S. Serdarević był jednym z najwybitniejszych bośniackich myślicieli muzułmańskich, 
http://www.bosanskialim.com/rubrike/biografije/bosanski_alimi/Serdarevic_Muhamed_Seid.html (19.03.2014). 
O Gaševiciu por. np. B. Agović, Hafiz Salih Gašević, http://www.avlija.me/portreti/bajro-agovic-hafiz-salih-
gasevic (24.03.2014). 

38 http://newmuslimkids.blogspot.com/2009/06/comic-books.html (29.12.2013); w niektórych miejscach jako 
współautorka podawana jest Meliha al-Zubi ( بئۆآلز احئلمه  ) fotografie komiksu por. 
domovina.110mb.com_hr_kultura_slikoprica-arebica.htm (04.05.2013). W 2011 r. zaczęła ukazywać się kolejna 
seria, Šegrt Suljica, ( ڄائلٚسۆغرت شه ) autorstwa Amira al-Zubiego i Melihy al-Zubi drukowana w czasopiśmie dla 
dzieci „Elif”, por. http://newmuslimkids.blogspot.com/2011_03_01_archive.html (08.01.2013). 

39 Okładka książki A.A. Mustaficia por. http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-202/aldin-
mustafic/1562-predgovor-knjige-epohe-fonetske-misli-kod-arapa (29.12.2013). 
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36 A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 40; adžamijska književnost, 

http://enciklopedija.hr//natuknica.aspx?ID=591 (30.12.2013). 
37 A. Nametak, Hrestomayija…, dz.cyt., s. 8; później Fikhul ibadat  wydawano także w zapisie łacinką, np. w 

1968 r. M.S. Serdarević był jednym z najwybitniejszych bośniackich myślicieli muzułmańskich, 
http://www.bosanskialim.com/rubrike/biografije/bosanski_alimi/Serdarevic_Muhamed_Seid.html (19.03.2014). 
O Gaševiciu por. np. B. Agović, Hafiz Salih Gašević, http://www.avlija.me/portreti/bajro-agovic-hafiz-salih-
gasevic (24.03.2014). 

38 http://newmuslimkids.blogspot.com/2009/06/comic-books.html (29.12.2013); w niektórych miejscach jako 
współautorka podawana jest Meliha al-Zubi ( بئۆآلز احئلمه  ) fotografie komiksu por. 
domovina.110mb.com_hr_kultura_slikoprica-arebica.htm (04.05.2013). W 2011 r. zaczęła ukazywać się kolejna 
seria, Šegrt Suljica, ( ڄائلٚسۆغرت شه ) autorstwa Amira al-Zubiego i Melihy al-Zubi drukowana w czasopiśmie dla 
dzieci „Elif”, por. http://newmuslimkids.blogspot.com/2011_03_01_archive.html (08.01.2013). 

39 Okładka książki A.A. Mustaficia por. http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-202/aldin-
mustafic/1562-predgovor-knjige-epohe-fonetske-misli-kod-arapa (29.12.2013). 

38 (il. 7). Seria zaczęła ukazy-
wać się w 2005 r. Jednakże za oficjalny początek odrodzenia arebicy uzna-
je się publikację w 2013 r. książki Epohe fonetske misli kod arapa i are-
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gasevic (24.03.2014). 
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, wyd. Veliki Crljeni, Belgrad, 206 s., nakł. 500 egz., 

33 Szerzej na temat tej literatury por.: A. Kalajdžija, O klasifikaciji…; S. Dizdarevič, 
dz.cyt.

34 D. Zubrinic, Croats in Bosnia and Hercegovina, 1995, online: www.croatianhistory.
net_etf_et02.html (05.05.2013).

35 R. Hewlette, Socio-Political Controversies about the Bosnian Language, praca 
licencjacka w Stony Brook University, 2010, s. 23, https://linguistics.stonybrook.edu/files/
undergrad_theses/hewlette.pdf (30.12.2013). 

36 A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 40; adžamijska književnost, http://enciklopedija.
hr//natuknica.aspx?ID=591 (30.12.2013).

37 A. Nametak, Hrestomayija…, dz.cyt., s. 8; później Fikhul ibadat  wydawano także  
w zapisie łacinką, np. w 1968 r. M.S. Serdarević był jednym z najwybitniejszych bośniackich 
myślicieli muzułmańskich, http://www.bosanskialim.com/rubrike/biografije/bosanski_alimi/
Serdarevic_Muhamed_Seid.html (19.03.2014). O Gaševiciu por. np. B. Agović, Hafiz Salih 
Gašević, http://www.avlija.me/portreti/bajro-agovic-hafiz-salih-gasevic (24.03.2014).
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seria, Šegrt Suljica, ( ڄائلٚسۆغرت شه ) autorstwa Amira al-Zubiego i Melihy al-Zubi drukowana w czasopiśmie dla 
dzieci „Elif”, por. http://newmuslimkids.blogspot.com/2011_03_01_archive.html (08.01.2013). 

39 Okładka książki A.A. Mustaficia por. http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-202/aldin-
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oryginalnym tekstem piśmiennictwa alhamijado była prawdopodobnie praca Muhameda 

Seida Serdarevicia (1882-1918) Fikhul ibadat (Sarajewo 1941). Rok później wydano jeszcze 

nową edycję pieśni na cześć Proroka Mevlud Hafiza Saliha Gaševicia (1850-1899), znanego 

muzułmańskiego pisarza działającego w Czarnogórze.37. Publikacje takie zaczynają się także 

pojawiać w ostatnim czasie, czego przykładem jest bośniacki komiks dla dzieci autorstwa 

Amira al-Zubiego Hadži Šefko i Hadži Mefko ( ۉفكمه ائ حاجئ ۉفكشهحاجئ , زۆبئلآمئر آ )38 (il. 

7). Seria zaczęła ukazywać się w 2005 r. Jednakże za oficjalny początek odrodzenia arebicy 

uznaje się publikację w 2013 r. książki Epohe fonetske misli kod arapa i arebica ( پۉحه  ئه

َرپا ٖو َعَرٖب�ڄاتسقه ٖم�سٖلى قۉد عَ  فۉنه ) Aldina Asima Mustaficia (  wyd. Veliki , مصطفيجالدين عاصم

Crljeni, Belgrad, 206 s., nakł. 500 egz., il. 8). Jako pierwsza książka w arebicy otrzymała ona 

numer ISBN.39 Nowe publikacje alhamijado mogą być jednym ze skutków (albo przejawów) 

odradzania się islamu na tym obszarze. Przyszłość pokaże, na ile jest to trwałe zjawisko. 

                                                
36 A. Nametak, Hrestomatija…, dz.cyt., s. 40; adžamijska književnost, 

http://enciklopedija.hr//natuknica.aspx?ID=591 (30.12.2013). 
37 A. Nametak, Hrestomayija…, dz.cyt., s. 8; później Fikhul ibadat  wydawano także w zapisie łacinką, np. w 

1968 r. M.S. Serdarević był jednym z najwybitniejszych bośniackich myślicieli muzułmańskich, 
http://www.bosanskialim.com/rubrike/biografije/bosanski_alimi/Serdarevic_Muhamed_Seid.html (19.03.2014). 
O Gaševiciu por. np. B. Agović, Hafiz Salih Gašević, http://www.avlija.me/portreti/bajro-agovic-hafiz-salih-
gasevic (24.03.2014). 

38 http://newmuslimkids.blogspot.com/2009/06/comic-books.html (29.12.2013); w niektórych miejscach jako 
współautorka podawana jest Meliha al-Zubi ( بئۆآلز احئلمه  ) fotografie komiksu por. 
domovina.110mb.com_hr_kultura_slikoprica-arebica.htm (04.05.2013). W 2011 r. zaczęła ukazywać się kolejna 
seria, Šegrt Suljica, ( ڄائلٚسۆغرت شه ) autorstwa Amira al-Zubiego i Melihy al-Zubi drukowana w czasopiśmie dla 
dzieci „Elif”, por. http://newmuslimkids.blogspot.com/2011_03_01_archive.html (08.01.2013). 

39 Okładka książki A.A. Mustaficia por. http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-202/aldin-
mustafic/1562-predgovor-knjige-epohe-fonetske-misli-kod-arapa (29.12.2013). 

 autorstwa Amira al-Zubiego 
i Melihy al-Zubi drukowana w czasopiśmie dla dzieci „Elif”, por. http://newmuslimkids.
blogspot.com/2011_03_01_archive.html (08.01.2013).
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il. 8). Jako pierwsza książka w arebicy otrzymała ona numer ISBN39 . Nowe 
publikacje alhamijado mogą być jednym ze skutków (albo przejawów) od-
radzania się islamu na tym obszarze. Przyszłość pokaże, na ile jest to trwałe 
zjawisko.

Summary

The article is devoted to the Balkan writing in Arabic script (arabica / are-
bica), called also alhamijado / aljamijado in Bosnian, Serbian and Croatian 
languages. The appearance of such cultural phenomenon is connected with the 
history of Balkan as a part of the Ottoman Empire. In this text I describe the 
arebica with its special characters, unknown in Arabic, Turkish and Persian, 
used in Slavonic languages. Then I present the oldest known text in arabica, 
called Chirvat türkisi (“Croatian Song”, 1588/1589) and the development of 
this literature in several genres – both religious and secular. The next part of 
the article is devoted do 2 most outstanding representatives of alhamijado lit-
erature: Muhamed Hevai Uskufi (XVII C.), Abdulvehab Ilhamija (XVIII C.) 
and Abdurrahmana Sirrija (XVIII/XIX C.). The last paragraphs are devoted 
to the “renaissance” of alhamijado at the beginnings of the XXI C.

39 Okładka książki A.A. Mustaficia por. http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-
202/aldin-mustafic/1562-predgovor-knjige-epohe-fonetske-misli-kod-arapa (29.12.2013).

 
Ilustracja 7. Okładka komiksu Hadži Šefko  

i Hadži Mefko  
http://newmuslimkids.blogspot.com 

/2009/06/comic-books.html (29.12.2013)

Ilustracja 8. Okładka Epohe fonetske  
misli kod arapa i arebica  

http://www.bastinaobjave.com/otvoreni-defter-202/
aldin-mustafic/1562-predgovor-knjige-epohe-

fonetske-misli-kod-arapa (29.12.2013)
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