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DZIEŁA WŁOSKIEGO PIŚMIENNICTWA JAKO ŹRÓDŁO
WIEDZY O JĘZYKU OSMAŃSKO-TURECKIM

Początki pierwszych kontaktów państw europejskich z Turcją osmańską sięgają
XIV w., kiedy młode i niezwykle ekspansywne państwo osmańskie rozpoczęło swe
pierwsze podboje w Europie. Do kontaktów zbrojnych świata europejskiego z Turcją
osmańską doszło po raz pierwszy w 1352 r., kiedy syn sułtana Orhana – Süleyman, wy-
lądował na przylądku Gallipoli, stamtąd rozpoczynając podbój Bałkanów. Ekspansja
turecka na terenach europejskich ma swą kontynuację za panowania kolejnych sułtanów:
Murada I, Bajezyda zwanego Yildirim (tur. yildirim – błyskawica), Murada II czy wresz-
cie Mehmeda II Fatiha (tur. fatih – zwycięzcy) – zdobywcy Konstantynopola.

Jednak w tych jednoznacznie określonych okolicznościach, w których dochodziło do
konfrontacji z wrogiem będącym uosobieniem barbarzyństwa, ucieleśnieniem diabła
i antychrysta – taki był bowiem powszechny w Europie odbiór wyznawców islamu, re-
cepcja tureckiego przeciwnika w krajach europejskich nie była jednoznaczna i jednolita.

Klęska Konstantynopola i zdobycie go przez wojska Mehmeda II Fatiha w 1453 r.
odsłoniły jakże różne postawy krajów europejskich wobec potężnego przeciwnika. Jak
pisze polski turkolog Jan Reychman:

Gdy wojska Mehmeda II obległy miasto, które ongiś dyktowało swoją wolę całemu Wschodowi,
Drakozes zaapelował do świata zachodniego o obiecaną pomoc przeciw Półksiężycowi, niosące-
mu zagładę całemu chrześcijaństwu na Wschodzie. Lecz świat zachodni nie był już światem epo-
ki krucjat i Wilhelma z Bouillon, był skłócony, zobojętniały, zajęty swoimi sprawami. Nie brakło
kół, dla których zniknięcie z widoku resztek państwa bizantyjskiego było na rękę, dla innych
obojętne było, kto rządzi nad Bosforem – podwójny krzyż czy półksiężyc. Wenecja, Genua, naj-
większe wtedy potęgi morskie i militarne we wschodniej części Morza Śródziemnego, rywalizo-
wały ze sobą, a ich sprzeczne interesy ciążyły nad stosunkiem Europy do rozpaczliwie wzywają-
cego pomocy ostatniego z cesarzy imperium wschodniorzymskiego1.

                                                
1 J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 54.
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Z kolei Adam Walaszek w swej pracy2 charakteryzuje kontakty Europy z Turcją
osmańską w następujących słowach:

Zachód nie zareagował tak, jak mógłby, na walki na swych południowych peryferiach. Zarzucono
stare pryncypia. Dokonał się zwrot w świadomości europejskiej, w tym i w spojrzeniu na
Wschód. Różnice w wierze nie dyskwalifikowały już tak jak poprzednio, nie były progiem nie do
pokonania (...). Nowymi zasadami poczęli się też kierować politycy. Nikt nie stronił już od soju-
szu z Półksiężycem – po części z obawy przed jego potęgą, po części ze względów innych: nad-
szedł czas reformacji, Kościół i wierni mieli własne wewnętrzne problemy, zmieniła się perspek-
tywa widzenia świata (...). Wspólne interesy łączyły niezależnie od ideologii czy religii. Tylko
bezpośrednie zagrożenie mobilizowało do walki z Osmanami.

Tak więc wojny z Turcją nie były jedynym czynnikiem wyzwalającym prawdziwe,
wieloaspektowe i wielowiekowe zainteresowania, niesłabnące pomimo upływu wieków.

Niemal równolegle do kontaktów zbrojnych miały miejsce kontakty handlowe i dy-
plomatyczne. Nie ulega wątpliwości, że właśnie tego typu kontakty wyzwoliły potrze-
bę poznania języka i realiów kulturowych kraju, traktowanego z czasem już nie jako
pogański przeciwnik, ale jako partner, a nawet w późniejszym okresie jako obiekt
swoistego rodzaju fascynacji.

Tak więc już XV w. przynosi kilka europejskich prac, w których omawiane są kwe-
stie państwa tureckiego, obrzędów tureckich, a nawet języka.

Dzieła te były przeważnie autorstwa pielgrzymów wędrujących do Ziemi Świętej
bądź jeńców, którzy trafiając do tureckiej niewoli, stykali się po raz pierwszy z obcą
i nieznaną kulturą. Autorzy tych relacji reprezentowali różne stany, a tym samym roz-
maity poziom wiedzy i świadomości, co znajdowało odzwierciedlenie albo w bardziej
naiwno-fantastycznych, albo realistycznych opisach zaobserwowanych zjawisk. Przy-
toczmy więc kilka nazwisk Europejczyków, którzy celowo bądź przypadkowo zetknęli
się ze światem tureckim, a to co zobaczyli, opisali w swoich dziełach.

Z przełomu XIV i XV w. pochodzi relacja z pobytu w tureckiej niewoli bawarskie-
go dworzanina Johannesa Schiltbergera znana w literaturze turkologicznej pod skróto-
wą nazwą Reisebuch3. W pracy tej po raz pierwszy pojawiają się pojedyncze glosy
tureckie.

Innym dziełem jest inkunabuł Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia Tur-
corum (1480) napisany przez anonimowego jeńca z Siedmiogrodu, któremu od nazwy
miejsca pojmania w turecką niewolę badacze nadali przydomek Mühlbacher4. Znane
jest też dzieło rycerza pielgrzymującego do Ziemi Świętej Arnolda von Harffa z 1499 r.
występujące w literaturze orientalistycznej pod tytułem Pilgerfahrt5. Zarówno w trak-
tacie Mühlbachera, jak i opisie pielgrzymki rycerza von Harffa znajdujemy od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu pojedynczych słów i zwrotów tureckojęzycznych.

Wśród nacji, które jako jedne z pierwszych zainteresowały się Turcją wymienić
należy Włochów. Turecki badacz Oğuz Karakartal twierdzi, iż pierwsze kontakty wło-

                                                
2 A. Walaszek, Trzy relacje z polskich podróży na Wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wie-

ku, Kraków 1980, s. 6.
3 W. Heffening, Die türkischen Transkriptionstexte des Bartholomaeus Georgievits aus den Jahren

1544–1548, Leipzig 1942, s. 3.
4 A. Zajączkowski, Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, Wrocław 1953, s. 83.
5 W. Heffening, op.cit., s. 3.
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sko-tureckie miały miejsce już po XI/XII w., kiedy Półwysep Anatolijski był zamiesz-
kany przez ludy tureckie6. Dodać tu należy i wyjaśnić, że informacja tureckiego bada-
cza jest nieprecyzyjna i poniekąd błędna, gdyż nie chodzi o kontakty z państwem sel-
dżuckim czy osmańskim, a raczej o kontakty z ludami tureckimi (a konkretnie kip-
czackimi) zamieszkującymi Półwysep Krymski i stepy nadczarnomorskie.

Tam bowiem na przełomie XIII i XIV w., a najprawdopodobniej w 1303 r., powstało
dzieło znane w literaturze turkologicznej jako Codex Cumanicus7. Jest to rodzaj słownika,
modlitewnika przygotowanego przez misjonarzy włoskich i niemieckich prawdopodobnie
na potrzeby chrystianizacji tubylczych plemion, zwanych przez niektóre źródła Kumana-
mi, stąd jego nazwa. Analiza zasobu leksykalnego owego zabytku nie wyklucza koncep-
cji, że słownik ten mógł również służyć m.in. kupcom włoskim do komunikacji z tamtej-
szą ludnością, gdyż, jak wiemy, na tym obszarze, czyli na terenach nadczarnomorskich,
istniały genueńskie kolonie handlowe już od XIII w.

Wspomniane wcześniej dane dotyczą pierwszych potwierdzonych w literaturze pi-
sanej kontaktów z ludami tureckimi.

Bezsporny jest również fakt, że wśród pierwszych europejskich dzieł dokumentują-
cych tym razem kontakty z państwem tureckim nie brak prac włoskich autorów.

Już w XV w. (1470) pojawił się opis podróży na Wschód Włocha Jozafata Barba-
ro8. Wiek XVI przyniósł też liczne opisy państwa tureckiego, religii, obyczajów oraz
wszelakich spraw tureckich. Autorami tych dzieł byli m.in.: Andrea Cambini, Paolo
Giovio, Giovantonio Menavino, Teodoro Spandugino, Uberto Foglieta i inni9.

Również w XVI w. pojawiają się pierwsze włoskie prace poświęcone językowi tu-
reckiemu. Pierwszą europejską gramatyką języka tureckiego napisaną w 1533 r. była
Regola del parlare turcho et vocabulario de nomi et verbi... autorstwa sekretarza flo-
renckiego bailo w Konstantynopolu – Filippo Argentiego10.

W tym miejscu wspomnieć należy o jeszcze jednym, anonimowym tym razem
dziele, dla którego jedynie analiza znaku wodnego papieru pozwoliła ustalić przybliżo-
ny wiek i miejsce powstania. Dzieło to prawdopodobnie pochodzi z XVI w. z regionu
Mantui i Werony, gdzie produkowany w owym czasie w tamtejszych manufakturach
papier nosił znak wodny kotwicy wpisanej w koło. Omawiany zabytek jest słownikiem
noszącym tytuł Vocabulario Italiano-Turchesco11. Co jest osobliwego w tym dziele?
Otóż, słownik ten ma następującą budowę: włoskie hasło napisane wspak ma obok
siebie odpowiednik turecki, czasem też dodatkowo perski bądź arabski. Tureckie słowo
zapisane jest w oryginalnej, tj. arabskiej grafii, oraz w łacińskiej transkrypcji, również
zapisanej wspak. Całe dzieło liczące 270 stron ma układ typowy dla ksiąg oriental-
nych, a więc pisanych od prawej do lewej strony.

                                                
6 O. Karakartal, Italya’da türk dili „Italyanca-Türkçe” ve Türkçe-Italyanca” sözlüklere ve gramer kita-

plarina dair bir not, „Türk Dili” 1996, s. 1241.
7 L. Ligeti, Prolegomena to the Codex Cumanicus, AOH, XXXV, 1981, s. 1–54.
8 A. Zajączkowski, op.cit., s. 79.
9 P. Preto, Venezia e i Turchi, Firenze 1975, s. 14–15.
10 A. Bombaci, La „Regola del parlare Turcho” di Filippo Argenti. Materiale per la conoscenza del

turco parlato nella prima metà del XVI secolo, Napoli 1938, s. 5.
11 E. Siemieniec-Gołaś, Unknown Italian-Turkish Vocabulary, „Studia Turcologica Cracoviensia”,

1998, 5, s. 237–244.
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Te dwa przykłady szesnastowiecznych włoskich zabytków piśmiennictwa to dowo-
dy rosnącej już wówczas potrzeby poznania języka tureckiego przez Europejczyków,
a może też i swoistego rodzaju mody – stąd osobliwy w swej budowie wspomniany
wcześniej słownik.

Wiek XVII przynosi prawdziwą „lawinę” europejskich prac poświęconych spra-
wom tureckim, ale też coraz częściej językowi i regułom nim rządzącym. Wśród nich
prace włoskich autorów mają swój poważny i znaczący wkład.

Na początku wieku, w 1611 r., pojawia się gramatyka języka tureckiego autorstwa
zakonnika Pietra Ferraguto. Dzieło to powstało jako rezultat kilkuletniego pobytu
w tureckiej niewoli12. Kilka lat później, w 1619 r., podróżnik włoski Pietro Della Valle
wydaje kolejną gramatykę pod skromnym tytułem Grammatica Turca13.

Od 1641 r. aż po koniec XVII w. ukazują się trzy bardzo obszerne słowniki dla ję-
zyka tureckiego, napisane również przez Włochów. Są to: Dittionario della lingua
italiana-turchesca, wydany w Rzymie w 1641 r. autorstwa weneckiego tłumacza or-
miańskiego pochodzenia Giovanniego Molino; Syntagmaton linguarum orientalium...
Liber secundus... Turcicae Linguae Institutiones, wydany w Rzymie w 1670 r., a napi-
sany przez misjonarza z Palermo Francesca Mario Maggio; wreszcie w 1677 r. we
Florencji ukazuje się dzieło neapolitańskiego tłumacza Antonio Mascisa Vocabulario
toscano e turchesco. Wspomnieć w tym miejscu należy jeszcze o innym słowniku:
Vocabolario italiano-turchesco, napisanym przez misjonarza Bernarda z Paryża, wyda-
nym w Rzymie, według jednych źródeł w 166514, a według innych – w 1662 r.15

Pod koniec XVII w. pojawiają się jeszcze inne włoskie prace, m.in. gramatyka
G. Agopa Rudimento della lingua turchesca, wydana w Wenecji w 1685 r.16, czy też
przewodnik zawierający informacje o języku tureckim G. Miselli, Burattino veridico,
overo Istruzione generale per chi viaggia... wydany w Rzymie w 1682 r.17

W kolejnych wiekach europejskich dzieł poświęconych różnym problemom świata
tureckiego oraz jego językowi pojawia się coraz więcej. Przygotowywane są one już
przez prawdziwych profesjonalistów kształcących się czy to w organizacji misyjnej –
Congregatio de Propaganda Fide, założonej w 1622 r. w Rzymie przez papieża Grzego-
rza XV18, czy to w szkołach dla tłumaczy, tzw. szkołach dragomanów (m.in. jedna
z takich szkół została założona w 1766 r. w Konstantynopolu przez króla polskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego), czy wreszcie w takich instytucjach jak École
Spéciale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu, gdzie w 1795 r. powołana została
do życia katedra studiów tureckich. Wspomnieć też trzeba, że już w XVII w. w Wene-
cji działa szkoła młodych tłumaczy w służbie bailo Giambattisty Dona dokonująca
tłumaczeń wielu tureckich tekstów19.

                                                
12 A. Bombaci, op.cit., s. 11.
13 O. Karakartal, op.cit., s. 1244.
14 Ibidem.
15 A. Hamilton, F. Richard, Andre du Ryer and Oriental Studies Seventeenth-Century France, Oxford

2004, s. 69.
16 P. Preto, op.cit., s. 109.
17 Ibidem, s. 108.
18 A. Hamilton, F. Richard, op.cit., s. 25.
19 P. Preto, op.cit., s.109.
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Podkreślić należy, że na tle innych europejskich dzieł leksykograficznych włoskich
słowników i gramatyk powstało najwięcej i, jak już wcześniej zostało stwierdzone,
pojawiały się one, poczynając od XVI w. W innych krajach Europy, np. w Anglii, która
kontakty dyplomatyczne i handlowe nawiązała z Turcją osmańską w XVI w., pierwsze
prace dotyczące języka tureckiego powstały nie wcześniej niż w XVII w. Tu należy
wspomnieć opracowania Williama Seamana, jak choćby Grammatica Linguae Turci-
cae z 1670 r.

Podsumowując ten jedynie zasygnalizowany, skądinąd bardzo obszerny temat,
spróbujmy odnieść się do wartości i ważności prac włoskich jako źródeł wiedzy o sa-
mym języku tureckim. Ta bardzo ograniczona prezentacja źródłowa nie odzwierciedla
liczba dzieł, jakie w ogóle w Europie powstały na tematy tureckie, zarówno te ogólne,
dotyczące państwa, religii, kultury, jak i te szczegółowe – na temat samego języka
i rządzących nim reguł. Niemniej jednak już wiek, w którym powstawały pierwsze
dzieła włoskich badaczy spraw tureckich, pokazuje ich pionierski charakter. Zwłaszcza
nie do przecenienia są źródła językowe, takie jak np. Regola del parlare turcho... Ar-
gentiego z 1533 r., która powstała wcześniej niż pierwsza gramatyka turecka napisana
w państwie osmańskim. Również siedemnasto- i osiemnastowieczne włoskie słowniki
języka tureckiego przedstawiają dużą wartość, ze względu na bogactwo zgromadzone-
go materiału leksykalnego i metodologię leksykograficzną nieznaną i niepraktykowaną
jeszcze w państwie osmańskim.

Trudno w tym miejscu szczegółowo przedstawiać wszelkie lingwistyczno-badaw-
cze walory tych dzieł, należy jednak dodać, że zwłaszcza siedemnastowieczne słowniki
do dzisiejszego dnia są niezwykle przydatne dla turkologów – lingwistów w ustalaniu
obecności pewnych zjawisk fonetycznych związanych z etapami rozwojowymi języka
osmańsko-tureckiego.

W konkluzji niniejszego szkicu powinno pojawić się pytanie dotyczące czynników
wpływających na wzrastające zainteresowanie sprawami tureckimi od samego począt-
ku kontaktów europejsko-tureckich. Oczywiście, odpowiedź nie będzie miała uniwer-
salnego charakteru. Jeśli chodzi o kontakty włosko-tureckie, to ich przyczyn było co
najmniej kilka. Dla takich potęg morskich, jak Wenecja czy Genua, nie tyle strach
przed wrogiem – innowiercą, ile bezpośrednie zagrożenie dawało początek starciom
zbrojnym. Równolegle miały miejsce kontakty o charakterze misyjnym oraz handlo-
wym. Wreszcie pojawiła się potrzeba nawiązania stosunków dyplomatycznych, a z tym
wiązała się konieczność zdobycia wiedzy o kraju, narodzie, kulturze i narzędziu komu-
nikacji, czyli języku. O skali tych kontaktów świadczy ogromna liczba, liczona w ty-
siącach, zgromadzonych dokumentów tureckich zebranych w archiwach i bibliotekach
Wenecji, Bolonii20 czy Watykanu.

W rezultacie tych wielowątkowych kontaktów zrodziła się nawet fascynacja, choć
tej fascynacji i „modzie na Orient” nie wszystkie kraje europejskie uległy w równym
stopniu. Oczywiście, jednoznaczna ocena tej kwestii nie jest do końca możliwa, gdyż
okoliczności, w których pojawiała się ta tzw. moda na Orient były bardzo różne

                                                
20 A. Zajączkowski, J. Reychman, Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej, Warszawa 1955, s. 21;

E. Święcicka, Interpreter Yovhannes Ankiwrac’i also called Giovanni Molino, „Folia Orientalia”, XXXVI,
2000, s. 329–342.
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w poszczególnych krajach i rozmaitych okresach. Na przykład rezultatem licznych
wojen polsko-tureckich, które miały miejsce głównie w XVII w., niezależnie od wyni-
ku, były łupy, m.in. broń biała, namioty, wszelkie akcesoria militarne, tkaniny, przed-
mioty użytkowe itp. Z czasem dobra te nie tylko na stałe wchodziły do użytku, ale
stawały się inspiracją dla lokalnego rzemiosła, ustanawiając pewne wzorce w sztuce
użytkowej. Z kolei Republika Wenecka, mająca niekwestionowany prymat w handlu
i różnorodnych kontaktach morskich z Turcją osmańską, stała się praktycznie nie tylko
symbolicznym punktem styku dwóch światów: Zachodu i Wschodu. Odegrała też
ogromną rolę w przybliżeniu Zachodowi reprezentowanego przez państwo tureckie
Orientu. Ten stan rzeczy stał się również silną inspiracją dla świata sztuki, co już od
XV w. znalazło odzwierciedlenie w obrazach włoskich malarzy: Vittore Carpaccio,
wielkiego admiratora Orientu Gentile Belliniego oraz jego brata – Giovanniego. Rów-
nież modzie tej, a zarazem fascynacji, ulegli inni europejscy malarze, np. Albrecht
Dürer, który w 1511 r. namalował obraz „Rodzina turecka”21, Frans II Franken z An-
twerpii, francuski malarz Courtois znany jako Le Bourguignon i inni.

Prezentowany w bardzo dużym skrócie temat jest fragmentem obszerniejszej pro-
blematyki, w której należy wziąć pod uwagę wielorakie płaszczyzny: okoliczności
historyczne, wzajemne oddziaływania kulturowe, kontakty i zapożyczenia językowe,
wspólne interesy o różnym charakterze (handlowe czy dyplomatyczne), punkty styczne
dwóch kultur, również w aspekcie geograficznym (tu bardzo ważna rola Wenecji).
Rozważania na ten temat prowokują do postawienia jeszcze innego pytania: czy Morze
Śródziemne jako to mare apertum umożliwiało symetryczny przepływ zainteresowań
i fascynacji w obydwu kierunkach, tzn. nie tylko z Europy w kierunku Turcji, ale też
z Turcji w stronę Europy?

Dowodów na to moglibyśmy znaleźć po tureckiej stronie również niemało, ale jest
to już tematem całkiem innych rozważań.

ITALIAN WRITINGS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE
ON THE OTTOMAN-TURKISH LANGUAGE

Summary

The contacts between Europe and Ottoman Turkey had their beginnings some time in the fourteenth
century when a very young but on the other hand very expansive Ottoman country strongly deter-
mined to conquer new territories annexed some of the Balkan lands. In fact, those military contacts
had also inter-cultural dimension since at that very moment European countries obtained a first
chance to get acquainted with Ottoman Turkey, its language, customs and religion.

Thus, only in the fifteenth century appeared the first European books concerning the Turkish is-
sues. The first authors of those books were mostly pilgrims or prisoners who having luckily returned
from Turkish prisons used to present their reports on Turkish matters. These authors represented both
various social positions and various nations, among which the Italians played the most significant

                                                
21 The Orient in Western Art, Colognes 2001, s. 20.



Dzieła włoskiego piśmiennictwa jako źródło wiedzy o języku osmańsko-tureckim 221

role. Only the beginning of the sixteenth century (1533) brought the first Turkish grammar written by
the secretary of the Italian consul in Constantinople. Together with first Turkish grammars the first
dictionaries of the Turkish language appeared.

They were also written by the Italians. The number of such publications apparently grew in sub-
sequent ages showing the real interests in the Turkish language and its rules among Europeans. Apart
from European publications concerning Turkish language and its grammars first educational institu-
tions appeared in Europe teaching the Turkish language in a very professional way.

The European interests towards East, especially towards Ottoman Turkey were apparent in
a wider scale comprising various areas of social life and culture. The presented problem constitutes
only a small part of a vast issue concerning the mutual contacts and influences between Europe and
Ottoman Turkey.


