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Bóg czy Allah  
– o problemach tłumaczenia międzykulturowego 

Największe kłopoty dotyczące tłumaczenia tekstu wynikają z powodu różnic kultu-
rowych. W przypadku tłumaczenia z języka tureckiego na polski poważnym pro-
blemem okazuje się tłumaczenie, lub jego brak, imienia Allah. Allah, to imię jedy-
nego Boga muzułmanów, Boga w świecie islamu, który to świat jest dla 
chrześcijańskiego kręgu kulturowego niezaprzeczalnie obcy. Tłumacze, chcąc 
oswoić ową obcość, często zacierają koloryt lokalny, zastępując w języku polskim 
imię Allah wyrazem Bóg. Czynią to konsekwentnie w całym tekście, niezależnie od 
kontekstu i woli autora tekstu źródłowego1. Dyskusja na temat takiego tłumaczenia 
ma dwa podłoża: przekładoznawcze (w tym wypadku bardziej chodzi o praktykę, 
nie teorię) i teologiczne. To drugie jest zagadnieniem niezwykle trudnym, wywołu-
jącym wiele emocji i sporów. Cele tłumaczenia literackiego są jasno określone, 
tłumaczowi przysługuje też pewna ograniczona wolność interpretacyjna, nie może 
on całkowicie ingerować w tekst. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych podlega 
zwykle innym prawom i tu można zaliczyć także literaturę religijną, której tłuma-
czenie powinno podlegać jednej ogólnej, ustalonej odgórnie konwencji.  

Nasze rozważania dotyczyć będą tłumaczenia tekstu literackiego, a przykłady 
pochodzą z Benim Adım Kırmızı. Powodem takiego, a nie innego wyboru jest fakt, 
że to właśnie w tej powieści tłumaczka2 zdecydowała się użyć zarówno imienia 
Allah, jak i słowa Bóg tam, gdzie w tureckiej wersji zawsze pojawia się imię Allah. 
Pomijając inne tłumaczenia, z jednej strony tracimy cenny materiał porównawczy, 
ale z drugiej strony zyskujemy możliwość przejrzystego ukazania na podstawie 
jednego tekstu dwóch interesujących nas problemów:  

1.  czy w tłumaczeniu powinniśmy bez wyjątków zastępować imię Allah sło-
wem Bóg (czy też nie),  

2.  czy możemy w pewnych kontekstach użyć polskiego słowa Bóg, a w pew-
nych pozostawić imię Allah.  

W słowniku języka polskiego Allah opisany jest następująco: ‘Allach, Allah rel. 
w islamie: Bóg, stwórca świata; fraz. książ. Na Allacha; klnę się na Allacha’ [Uni-
                                                        

1 Pozwala na to m.in. fakt, że w najnowszym, największym oraz niezaprzeczalnie najlepszym 
obecnie słowniku turecko-polskim we wszystkich związkach frazeologicznych (z wyjątkiem jednego) 
Allah występuje jako ‘Bóg’. Sam wyraz Allah tłumaczony jest następująco: ‘Allah, Bóg; Pan; Pan Bóg, 
Stwórca’ (Kozłowska 2006: 37).  

2 Danuta Chmielowska. 
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wersalny Słownik Języka Polskiego PWN 2003: 55]. Sprawą dyskusyjną, chociaż 
niezwykle ważną, pozostaje fakt, czy wyraz Allah w języku polskim jest nazwą 
własną, czy też nie. Trzeba podkreślić, że mówimy o problemie na poziomie języka 
polskiego, nie arabskiego. Jeśli jest nazwą własną, to nie powinno się go tłumaczyć, 
a zostawić w tej formie, w jakiej występuje. W języku tureckim, który występuje tu 
jako język źródłowy, wyraz ten opisany jest jako özel isim ‘nazwa własna’ [TDK]. 
Jeśli w języku polskim nie miałby być nazwą własną, można dopuścić jego tłuma-
czenie. Pozostaje tylko pytanie: po co? Po co tłumaczyć wyraz, który już istnieje? 
Prawdopodobnie najczęściej tłumaczy się go w celu zatarcia różnic kulturowych. 
Dokonywana jest adaptacja tekstu, a pobudki kierujące tłumaczem mają bardziej 
charakter światopoglądowy niż formalny.  

Tłumacząc jakikolwiek tekst literacki, musimy zmierzyć się z problemem nie-
przetłumaczalności, brakiem ekwiwalentów, ale także z brakiem przygotowania 
i wiedzy kontekstowej u potencjalnego odbiorcy. Przeciętny czytelnik uznaje tekst 
tłumaczony za tożsamy z tekstem źródłowym. Jak więc ma zrozumieć współczesną 
książkę turecką, w której wyraz Allah nie pojawia się wcale, chociaż w oryginale 
występował niemal na każdej stronie? Taka książka zostaje pozbawiona kontekstu 
kulturowego i w sposób oczywisty traci swoją wiarygodność. To jest nadużycie ze 
strony redakcji czy też tłumacza. Jest to jednak, w tłumaczeniach na język polski, 
tendencja powszechna i takie założenie przyjęto chyba w większości dokonywa-
nych obecnie tłumaczeń. Tymczasem czujemy intuicyjnie, że w tekście literackim 
Allah to czasem właśnie Allah (nie Tanrı), a czasem Allah to Bóg w sensie uniwer-
salnym i takie rozgraniczenie mogłoby zostać przyjęte w tłumaczeniu. Pozostaje 
pytanie, czy również i to nie doprowadzi do adaptacji tekstu lub nadmiernej inter-
pretacji własnej tłumacza. Wydaje się, że jeśli osoba tłumacza będzie wyposażona 
w odpowiednie kompetencje językowe i pozajęzykowe, powinna sobie z takim 
zadaniem poradzić. Jest jeszcze jeden problem – decydując się na konsekwentną 
zamianę w tłumaczeniu lub pozwalając sobie na wybór, zakładamy, że wiemy, co 
autor miał na myśli i dokonujemy istotnej modyfikacji tekstu, bez porozumienia 
z twórcą (w większości przypadków).  

Przykłady imienia Allah tłumaczonego przez polskie słowo ‘Bóg’: 
1. Allahım sen bizi koru. – Boże, miej nas w swojej opiece [BAK tur. 97 pol. 125].  
Zdanie to zostało dopasowane do kultury odbiorcy dzieła. Może znaczyć to sa-

mo, ale nie jest tożsame. Takie tłumaczenie całkowicie wyklucza przekazanie ele-
mentów kultury tekstu źródłowego. Najtrafniejszym wydaje się zawsze tłumaczenie 
najbliższe oryginału i jednocześnie najprostsze, np.: ‘Strzeż nas, Allahu’.  

2. Şeküreciğim, Allah vergisi derin bir hayat bilgisi ve cingöz sezgisiyle, hem 
onun için on iki yıl halis Çin işkencesi düzeyinde aşk acıları çekmemi, hem de iki 
yıldan sonra ilk defa yalnız kaldığımda, karanlık isteğini alelacele doyurmaktan 
başka bir şeyi gözü görmeyen sefil bir şehvet düşkünü gibi davranabilmemi anlıy-
ordu. – Dzięki niezwykłej, danej przez Boga intuicji Şeküre potrafiła zrozumieć, że 
byłem w stanie znieść dwanaście lat tortury w imię miłości, jak i to, że przy pierw-
szej okazji zachowałem się niczym bezwstydny lubieżnik, myślący jedynie o za-
spokojeniu własnych pragnień [BAK tur. 177 pol. 222].  
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Tłumacz przetłumaczył imię Allah na polskie słowo ‘Bóg’. Właściwym komen-
tarzem wydaje się stwierdzenie: można, ale nie trzeba.  

3. Altmış küsur yıllık ömrümde gördüğüm en hünerli, eli en sihirli, gözü en ince, 
en mucize nakkaş sensin. Bin musavvirin karışıp kalem değdirdiği bir resim de olsa 
karşımda, senin Allah vergisi harika kaleminin dokunuşunu hemen seçer, tanırım. – 
Jesteś najbardziej niezwykłym, bosko natchnionym artystą o zachwycającej techni-
ce i znakomitym wyczuciu szczegółu, jakiego spotkałem w ciągu sześćdziesięciu lat 
mego życia. Gdybyś położył przede mną ilustrację, nad którą pracowało tysiąc 
miniaturzystów, to i tak zdołałbym rozpoznać twój styl [BAK tur. 194 pol. 244]3.  

Tłumaczenie ‘bosko natchniony’ wydaje się przesadne. W języku tureckim nie 
ma takiego przymiotnika od imienia Allah (może być ilahi czy też tanrısal). 
W tekście tureckim jest wyraźnie Allah vergisi, co można przetłumaczyć po prostu 
jako ‘talent (dany przez Boga)’. Jest to więc nadinterpretacja tłumacza. Przymiotnik 
‘boski’ odnosi się i odwołuje nas do chrześcijańskiego kręgu kulturowego, co 
w tekście powoduje zgrzyt i może powodować mylną interpretację. 

4. Iyi olursanız Allah dualarınızı kabul eder. Kimse de size ilişmez. – Jeśli bę-
dziecie grzeczni, Bóg wysłucha waszych modlitw i nikt was nie skrzywdzi [BAK 
tur. 209 pol. 262]4. 

Tłumacz dokonuje indywidualnego wyboru pomiędzy pozostawieniem imienia 
Allah w niezmienionej formie, a tłumaczeniem go na polskie ‘Bóg’. Można, ale nie 
trzeba.  

5. Derdimi anlatıp, teyze kızımın babasına Allah’ın emrinin gelmekte olduğunu, 
ölen babanın son isteği üzerine kızla ikimizin evleneceğimizi, kızın savaştan dön-
meyen kocasından, bugün Üsküdar kadısının kararıyla boşandığını belirttim. – 
Z woli Boga, wyjaśniłem, żywot doczesny mojego wuja dobiega końca i zgodnie  
z jego ostatnią wolą mam poślubić jego córkę, która decyzją sędziego z Üsküdaru 
otrzymała rozwód z zaginionym na wojnie mężem [BAK tur. 230 pol. 288].  

Tłumacz przetłumaczył imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Można, ale nie 
trzeba.  

6. Hayriye Allah için, dedim. Bu akşam cinli, perili, hayaletli hikaye anlatma 
bari. – Na litość boską Hayriye, przynajmniej dziś w nocy nie opowiadaj im o dżi-
nach i duchach – upomniałam ją [BAK tur. 241 pol. 299]. 

Na litość boską! – to wykrzyknienie nie występuje w tekście źródłowym. Być 
może Allah için lepiej byłoby tłumaczyć jako ‘na Boga’, chociaż dla osadzenia 
tłumaczenia w odpowiednim kontekście kulturowym ‘na Allaha’ wydaje się naj-
trafniejsze: najbliższe oryginału i najprostsze.  

7. Allahım, her şey anlaşılsın, senden başka bir şey dilemiyorum. – Dobry Boże, 
niech sprawiedliwości stanie się zadość, o nic więcej nie proszę [BAK tur. 261 pol. 
325]. 

                                                        
3 Konieczność cytowania dwóch, niekiedy trzech lub więcej zdań wynika z tłumaczenia. Jest ono 

dyskusyjne.  
4 Skupiając się na samym zagadnieniu tłumaczenia imienia Allah, nie komentuję innych nieścisło-

ści tłumaczenia.  
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‘Dobry Boże’ jest wyrażeniem obecnym na gruncie języka polskiego. Tłuma-
czone w drugą stronę brzmiałoby raczej Tanrım! Dlatego najlepszym wyjściem 
zdaje się proste tłumaczenie: ‘(o) Allahu!’ 

8. Budalalıkları yüzünden Allah’ın canını erken aldığı Enişte’nin cenazesinde, 
rahmetlinin bir zamanlar beni Frenk üstatlarını taklide zorlayarak bana ne acılar 
verdiğini unutmaya çalıştım. – W czasie pogrzebu Wuja, którego duszę Bóg przed-
wcześnie zabrał do siebie z powodu jego głupoty, próbowałem zapomnieć, że zmar-
ły był dla mnie źródłem trudnej do opisania udręki, bo zmuszał mnie do naślado-
wania mistrzów europejskich [BAK tur. 270 pol. 336].  

Tłumacz przetłumaczył imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Można, ale nie 
trzeba.  

9. Dönerken de şöyle düşündüm: Allah’ın ihsanı körlük ve ölüm benim için de 
uzak değil. – W drodze powrotnej z cmentarza przyszły mi do głowy takie oto my-
śli: ślepota i śmierć, te boskie dary, mogą stać się wkrótce i moim udziałem [BAK 
tur. 270 pol. 336]. 

Ten sam przypadek, co Allah vergisi (przykład 3). Tłumaczenie przez polskie 
słowo ‘boski’ może powodować mylną interpretację i jest kulturowo niezgodne.  

10. Cebimdeki akçenin Allah’ın yollaması debil, iki gün önce Şeküre’nin ka-
fasından aşağı döktüğüm akçelerden biri olduğunu, çocukların onu kapamadığını 
söyleyen içimdeki acımasız ses haklıymiş. – Bezlitosny wewnętrzny głos uświada-
miał mi, że srebrny krążek w kieszeni wcale nie pochodzi od Boga, lecz jest jednym 
z tych, jakimi przed dwoma dniami obsypałem żonę, i nie został zauważony przez 
dzieci [BAK tur. 285 pol. 356]. 

Tłumacz przetłumaczył imię Allah poprzez polski wyraz „Bóg”. Można, ale nie 
trzeba.  

11. Allah’ın yarattığı güzelliğe hiç değinmez. – Taka iluminacja nie ma żadnej 
wartości i nie oddaje piękna świata stworzonego przez Boga [BAK tur. 307 pol. 385]. 

Tłumacz przetłumaczył imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Można, ale nie 
trzeba.  

12. Allah da beni „Mağur” buldu. – I Bóg uznał moje zachowanie za dumne 
[BAK tur. 330 pol. 414]. 

Tłumacz przetłumaczył imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Można, ale nie 
trzeba.  

13. Peki, Allah’ın kitabından, Kuran-ı Kerim’den başlayalım. – Zacznijmy więc 
od boskiego Koranu [BAK tur. 330 pol. 413]. 

Zdecydowanie użycie przymiotnika ‘boski’ wydaje się mylne. Zdanie brzmi kul-
turowo niespójnie. Przymiotnik ‘boski’ nie pasuje do Kuran-ı Kerim, czyli pol. 
‘Koran’.  

14. Bazıları, o sırada yüce Allah ile aramızda bir anlaşma yapılmış olduğunu 
ileri sürdüler. – Według niektórych Bóg Wszechmogący i ja zawarliśmy układ 
[BAK tur. 331 pol. 414]. 

Zdecydowana nadinterpretacja. Wyrażenie Bóg Wszechmogący jest częścią tra-
dycji chrześcijańskiej i nie może być wykorzystane do tłumaczenia wyrażenia yüce 
Allah, należącego do zupełnie odrębnej rzeczywistości kulturowej. Celem tekstu 
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jest (m.in.) wprowadzenie czytelnika w świat tej obcej kultury, więc nie można jej 
w tłumaczeniu zmieniać, wprowadzając odbiorcę w błąd.  

Przykłady imienia Allah pozostawione w swojej oryginalnej formie: 
1. Bunu yaparken de içim ısındı ve kendimi Allah’ın iyi bir kulu gibi hissettim. – 

Podniosło mnie to na duchu i znowu czułem się wiernym sługą Allaha [BAK tur. 
143 pol. 181]. 

Tłumaczenie poprawne. Inne tłumaczenie nie ma sensu. *Wierny sługa Boga – 
brzmi po polsku źle.  

2. Benden once üç oğlu olmuş, ama Allah onların canını teker teker almış dab 
en kıza dokunmamış. – Przede mną miał trzech synów, lecz Allah zabrał ich do 
siebie jednego po drugim, a mnie córkę zostawił [BAK tur. 55 pol. 69]. 

W tym wypadku tłumacz mógłby zdecydować się na przetłumaczenie imienia 
Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Tłumaczenie jednak brzmi bardzo dobrze i jest 
poprawne.  

3. Allah’ın meleklerini karşılar gibi olgunluk ve tevekküle karşıladığı bu yeni 
durumdan sonra, büyük üstat bir daha hiç konuşmamış ve hiç resim yapmamıştı. – 
Przyjął to z godnością i akceptacją jak ktoś, kto wita anioły Allaha – nigdy już nie 
wypowiedział ani jednego słowa i niczego nie namalował [BAK tur. 97 pol. 124]. 

Tłumaczenie poprawne. Tłumaczenie poprzez polski wyraz ‘Bóg’ byłoby pro-
blematyczne. *Anioły Boga – to wyrażenie nie brzmi dobrze w języku polskim, 
a tłumaczenie *boskie anioły byłoby błędem semantycznym.  

4. Kimse bana açmaz diye korktuğum o koca avlu kapısı vurmak için bir kere 
dokunmamla kendiliğinden açılınca, Allah’ın yine benimle beraber olduğunu an-
ladım. – Wielka brama prowadząca na podwórze otworzyła się sama w chwili, gdy 
miałem zamiar zapukać, dzięki czemu nie musiałem się już martwić, jak wejdę do 
środka. To mnie upewniło, że Allah nade mną czuwa [BAK tur. 179 pol. 225]. 

Oczywiście, w tym wypadku tłumacz mógłby zdecydować się przetłumaczyć 
imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Tłumaczenie jednak brzmi bardzo dobrze 
i jest poprawne.  

5. Ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum; berberin mahir parmakları ve küçük 
dükkânı tatlı tatlı ısıtan manganin sıcaklığı ile erimiş, hayatın, onca eziyetten sonra, 
bugün sanki karşılıksız bir şey gibi, birdenbire bana en büyük hediyeyi sunuvermesi 
üzerine, yüce Allah’a şükran ve yarattığı âlemin hangi esrarlı terazinin dengesin-
den çıktığına derin bir merak ve Bircz sonra efendimi olacağım evde yatağında ölü 
yatan Enişte’ye de bir keder ve acıma duyarak harekete geçmeye hazırlanıyordum 
ki, berberin sürekli açık duran kapısında bir hareket oldu, dönüp baktım: Şevket!  
– Nie jestem pewny, ile czasu tam spędziłem. Ukołysało mnie ciepło emanujące 
z piecyka i wprawne ręce balwierza. Oto nagle, po tylu cierpieniach, życie darowało 
mi najwspanialszy prezent, za co byłem głęboko wdzięczny Allahowi. Zastanawia-
łem się, z jakiej to tajemniczej równowagi wyłonił się jego świat, czułem także 
smutek i żałość z powodu wuja leżącego bez życia w domu, którego wkrótce będę 
panem. Właśnie miałem wstać, gdy w otwartych drzwiach zakładu nastąpił jakiś 
ruch. Şevket! [BAK tur. 231 pol. 289]. 
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Oczywiście, w tym wypadku tłumacz mógłby zdecydować się przetłumaczyć 
imię Allah poprzez polski wyraz ‘Bóg’. Tłumaczenie jednak jest poprawne.  

6. Göğün her bir katında meleklerden daha önde gideni bir kapica vuruyor, 
„Kim o?” diye sorulunca beni busimlerim ve sıfatlarımla taryf ettikten sonra „Ulu 
Allah’ın iyi bir kulu!” diye ekleyerek gözlerimden sesin yaşları akıtıyordu, ama 
cennetliklerle cehennemliklerimin ayrılacağı kıyamet gününe daha belki de binlerce 
yıl olduğunu da biliyordum. – Na poziomie każdego nieba anioł prowadzący mnie 
pukał w bramę i na pytanie: „Kto tam?” – odpowiadał, przedstawiając mnie, to jest 
podając wszystkie moje imiona i zalety i kończąc stwierdzeniem: „Posłuszny sługa 
najwyższego Allaha”, co wyciskało mi łzy radości z oczu. Wiedziałem jednak, że 
miną tysiące lat, zanim w dniu Sądu Ostatecznego wybrani do nieba zostaną od-
dzieleni od wtrąconych do piekła [BAK tur. 265 pol. 329]. 

Tłumaczenie poprawne. Tłumaczenie poprzez wyraz ‘Bóg’ mogłoby nieść zu-
pełnie inne konotacje. *Posłuszny sługa najwyższego Boga – nie brzmi dobrze, 
a *Sługa Boży jest zarezerwowany dla nomenklatury religii chrześcijańskiej 
i w tłumaczeniu byłoby niepoprawne.  

7. Bu yüzden, güzel cenazem sırasında, evde benim için kendini paralayarak boş 
Eyre ağlayan Şeküreciğimi dertlenerek seyredip, Ulu Allah’a, bizlere Cennet’te 
gövdesiz bir ruh ve Dünya’da ruhsuz bir gövde vermesi için yalvardım. – Dlatego 
w czasie mojego wspaniałego pogrzebu, gdy ze smutkiem patrzyłem jak moja droga 
Şeküre na próżno wypłakuje sobie oczy, błagałem Najwyższego Allaha, aby dał 
nam dusze bez ciała w niebie i ciała bez duszy na ziemi [BAK tur. 269 pol. 334].  

Zdanie dobrze przełożone. Tłumaczenie Ulu Allah poprzez wyrażenie ‘Bóg 
Najwyższy’ byłoby niepoprawne. Odsyłałoby czytelnika do kręgu kultury chrześci-
jańskiej, co zmieniłoby tekst.  

8. Bu mantığa göre, ben yüce Allah’a kullarını sınamak için yardımcı oluyor 
(...). – Twierdzą, że kuszę poddanych Allaha, usiłując zniszczyć ich wiarę [BAK 
tur. 331 pol. 414]. 

Tłumacz nie przetłumaczył yüce Allah jako ‘Najwyższy Allah’ (por. Ulu Allah), 
tylko zdecydował się pozostawić samo Allah. Jest to oczywiście niepoprawne, ale 
samo pozostawienie imienia Allah jest w tym zdaniu jak najlepszym wyborem.  

Fragmenty, w których oba słowa pojawiają się w tym samym zdaniu lub 
w dwóch zdaniach bezpośrednio po sobie następujących: 

Allah’ın canlarınızı alsın diye sizlere yollayacağı meleğin elinde hepinizin 
yazıldığınız dir deuter olacagını ve bu defterin sayfalarında kiminizin adenin kara 
çemberle çevrildiğini, ama ölüm vaktinin ancak Allah tarafından bilindiğini ve bu 
vakit glince arşın altındaki ağaçtan bir yaprak düşeceğini, bu yaprağı kapıp okuy-
anın ölüm sırasının kime geldiğini öğreneceğini dinledi nakkaş ve bu yüzden beni 
korkunç, ama hesap kitaptan anlar gibi düşünceli çizdi. – Potem słuchał o tym, jak 
anioł wysłany przez Allaha, by odebrać wam życie, pojawia się z księgą, w której 
zapisane są wasze imiona – czasem obwiedzione na czarno. Tylko Bóg zna dokład-
ną datę śmierci. Kiedy ten moment nadchodzi, z drzewa stojącego pod boskim tro-
nem spada liść i ten, kto go złapie, może odczytać, do kogo przyjdzie śmierć. Dla-
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tego miniaturzysta namalował mnie jako przerażającą, zamyślona istotę, umiejącą 
czytać z księgi rozrachunków [BAK tur. 149/150 pol. 188].  

W wersji polskiej zdanie jest podzielone na kilka zdań (co pozostaje zabiegiem 
dyskusyjnym). Słowo ‘Bóg’ używane jest wymiennie z wyrazem Allah. Być może 
powód takiej decyzji był prozaiczny – chęć uniknięcia powtórzeń, ale pozostawie-
nie wyrazu Allah doskonale pasuje do kontekstu: anioł został wysłany przez Allaha, 
natomiast Bóg (jako stwórca) zna dokładna datę śmierci i cały ten przetłumaczony 
fragment brzmi bardzo zrozumiale.  

Çünkü, tabii ki, iyi ve kötü vardır, bu ikisi arasında bie sinir çizmek hepimizin 
işidir, ben – hâşa – Allah değilim ve bu saçmalıkları da bu akılsızların kafasına ben 
sokmadım, onalr kendileri düşündüler. – Nie jestem Allahem, Boże uchowaj, i to 
nie ja zasiałem w głowie owych głupców takie bzdury. Sami je wymyślili [BAK 
tur. 331 pol. 415]. 

Tutaj hâşa można by potraktować jako wyrażenie/wykrzyknienie/wtręt i nie 
tłumaczyć go, tylko zostawić w tekście. Przetłumaczone w tym zdaniu powoduje, 
że brzmi ono śmiesznie. Tłumacz zapewne, użył obu słów wymiennie, aby uniknąć 
powtórzeń. Efekt nie jest jednak najlepszy. 

Przykłady wyrażeń/ wykrzyknień zawierających słowo Allah: 
Allah aşkına! – brak tłumaczenia [BAK tur. 159 pol. 201]. 
Inşallah – ‘o ile Bóg da’ [BAK tur. 196 pol. 246]. 
Allahım – ‘na Boga’ [BAK tur. 208 pol. 260]. 
Allah korusun – ‘niech Allah ma go w swojej opiece’ [BAK tur. 241 pol. 299]. 
Inşallah – ‘jeśli Bóg da’ [BAK tur. 250 pol. 311]; ‘zgodnie z wolą Boga’ [BAK 

tur. 352 pol. 440]. 
Allah razı olsun – ‘dzięki Bogu’ [BAK tur. 391 pol. 489]. 
Allah gecinden versin – ‘niech Allah ześle mu wiele lat życia’ [BAK tur. 415 

pol. 519]. 
Allah ne verirse – ‘co Bóg da’ [BAK tur. 352 pol. 440]. 
Pozostaje otwarte pytanie, czy powinno się je tłumaczyć. Jest ich stosunkowo 

niewiele i można je wprowadzić do tekstu, bez obawy, że czytelnika zniechęci ilość 
obcego słownictwa, tłumaczenie natomiast można podać w przypisach lub w małym 
słowniczku z tyłu książki. Jeśli ktoś zdecydowanie nie jest stronnikiem przypisów 
i słowniczków, to może pokusić się o ich tłumaczenie w tekście, ale wtedy trzeba się 
zastanowić, czy tłumacząc, można tak dowolnie zmieniać frazeologię języka i zamie-
niać dowolnie przetłumaczalne wyrażenia/wykrzyknienia tureckie na polskie. Jedno 
wydaje się pewne: takie wyrażenie jak Inşallah powinno pozostać nietłumaczone.  

Dyskutując na temat tłumaczenia imienia Allah, musimy pamiętać, że w języku 
tureckim funkcjonuje słowo Tanrı, które dokładnie odpowiada polskiemu wyrazowi 
‘Bóg’ i nie jest nazwą własną5. Dokonując przekładu, nie można o tym zapominać.  

Patrząc na powyższe przykłady, można dojść do wniosku, że przy tłumaczeniu 
nie powinniśmy zastanawiać się, w jakim wypadku pozostawić imię Allah bez 

                                                        
5 Allah – Tanrı, Rab, Hak, Hudâ, Mevlâ, Çalab... [TDK].  
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zmian. Powinniśmy raczej odwrócić nasze myślenie i zastanawiać się, gdzie ewen-
tualnie możemy, bez wpływu na tekst, użyć polskiego słowa ‘Bóg’.  

Skróty 

BAK – Benim Adım Kırmızı  
TDK – TDK sözlüğü 
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Summary 

God or Allah – on Difficulties of Intercultural Translation 

Translating the word Allah as the Polish Bóg (God) has been found controversial. The discussion 
has been informed by two perspectives: translation studies (in this case practically – rather than 
theoretically – oriented) and theology. The present article focuses on literary translation, as exem-
plified by excerpts from Benim Adım Kırmızı. The author concentrates primarily on two ques-
tions. First, should the word Allah always be translated as Bóg (or not)? Second, is it allowable to 
use the word Bóg in some contexts and the word Allah in others? Polish does have the word  
Allach (also spelt Allah). What is of crucial importance, however, is whether the noun is a proper 
name. If it is, then it generally should not be translated, but left in its original form. In Turkish, 
which is the source language for translations discussed in this article, the word is referred to as 
özel isim – “proper name”. Significantly, Turkish has the word Tanrı, which is the exact equiva-
lent of Bóg, but is not a proper name. 
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