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РАДОВИ АУТОРА И ПРЕПИСИВАЧА НА ОРИЈЕНТАЛНИМ 
ЈЕЗИЦИМА ИЗ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Писана ријеч у арапско-исламском и касније у османском друштву ње- 
гована је као израз специфичног културног и естетског стандарда, прије све- 
га с потребом прецизног биљежења и тумачења вјерске традиције, писања 
филолошких и етичких расправа или најразличитијих антологија с циљем 
општеобразовне едукације читалаца, сводећи се врло често на приређива- 
ње традиционалног материјала уз чврсти ослон на пређашња достигнућа. У 
исламској умјетности калиграфски обликовано писмо и украшавање књига 
представљају веома присутан умјетнички израз. Фигурална иконографија 
других религија замијењена је побожним натписима у функцији симболич- 
ног афирмисања вјере, врло често, због обиља украса, тешко читљивим.

Љубав према књизи у исламском друштву средњег вијека била је веома 
раширена, књигама се трговало и њихово преписивање представљало је при- 
стојан извор прихода. Неријетко преписивачком дјелатношћу бавили су се 
људи који су истовремено били и аутори оригиналних радова и посебну ци- 
јену имали су преписи образованих и стручних људи. Тексту је претходила 
кур'анска формула Bi-smi llahi r-rahmani r-rahlm (У име Бога, милостивог, 
самилосног). На маргинама су писани коментари било самог аутора препи- 
са, било преузети из других дјела. Многим џамијама и образовним устано- 
вама имућни или учени власници књижног блага завјештавали су своје књи- 
ге, али изложеност уништавању и оштећењима заједно са другим добрима 
током ратних разарања и непогода, неодговарајући однос, или боље речено 
несхватљиви немар и равнодушност средине, неријетко су доприносили да 
дио тих драгоцјености или пропадне и нестане или, чак, доспије до нових 
власника у удаљеним дијеловима Европе. У XV и XVI вијеку оснивају се на
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овим просторима оријенталне библиотеке у Босни, Херцеговини, Србији, 
Македонији. Преписивањем књига, за разлику од других дијелова Европе у 
које су оријентални рукописи стизали са стране, баве се домаћи људи, мада 
је дио ових преписа настајао и у другим преписивачким центрима. Поред 
скромне књижевности на матерњем језику у арапској графији (алхамијадо 
књижевност) и народне усмене књижевности, у писаном изразу присутна 
су три оријентална језика. Арапски језик је био језик религије и науке, на 
турском су његовани диванска књижевност, путописи, епиграфика, док је 
префињеном језичком изразу био намијењен персијски језик.

Према писању Хазима Шабановића, Мухамеда Ждраловића, Смаила Ба- 
лића и Енеса Пелидије' сазнајемо да су у Црној Гори, посебно у Пљевљима, 
биле многобројне особе које су дале значајан допринос у јавном и култур- 
ном животу преписивачком дјелатношћу или оригиналним дјелима на ори- 
јенталним језицима. Најприје се спомиње Ташлицали Јахја, пјесник из XVI 
вијека. Био је албанског поријекла, али је, наводно, рођен у Пљевљима,2 иако 
постоји верзија по којој овај пјесник уопште ту није рођен.3 Поред тужбали- 
це поводом убиства принца Мустафе по којој је постао познат, написао је, из- 
међу осталог, и Диван, који је сачуван.4 С почетка XIX вијека у Пљевљима је 
као кадија службовао и Салих Сидки Ћехајић-Махмудкадић Сарајлија, који 
је за вријеме рада и боравка у Пљевљима написао рад Magmii 'a-i Salih Sidqi 
(Збирка званичних писама и докумената), који чува драгоцјене податке који 
се односе на Пљеваљски кадилук. Рукопис се налази у Гази Хусрев-беговој 
библиотеци у Сарајеву (аутограф, бр. 193).5 Међу преписима из Пљеваља 
у Гази Хусрев-беговој библиотеци у Сарајеву похрањен је и рукопис Tuhfat 
al-muliik (Расправа о тумаченју снова на турском језику), који је Салих пре- 
писао док је као кадија службовао у Пљевљима (бр. 7471, 1/R 3397, 1). На 
турском језику написао је рад SrblU re 'ayanin tdugyan ve tenkili ve Beligrad 
qal 'asinin siiret-i istihlasi (Устанак српске paje и њено потчињавање и начин 
ослобођења града Београда; аутограф).6

1 Хазим Шабановић, Књижевност Муслимана Босне и Херцеговине на оријенталним 
језицима, Сарајево 1973; Мухамед Ждраловић, Босанскохерцеговачки преписивачи дјела у  
арабичкимрукописима, књ. I, II, Сарајево 1988; Смаил Балић, Култура Бошњака (Муслиман- 
ска компонента), Wien 1973; Енес Пелидија, Прилог културној историји пљевањског краја, 
АГХБ, XVII-XVIII, 1996, 223-239.

-М . Васић, Градови под турском влашћу, Историја Црне Горе, III/l, 598-9.
3 Енес Пелидија, ibid. 234, према Д. Бојанић Јадар у  XV. и XVII веку, Јадар у прошлости, 

Лозница, 129).
4Ibid. 235.
5Хазим Шабановић, ibid. 554.
6Хазим Шабановић, ibid. 553.
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Преписивачком дјелатношћу у Пљевљима бавио се крајем XVII и по- 
четком XVIII вијека и Абдулах, син хаџи Мустафе. Он је аутор преписа на 
арапском језику, писаног насхи писмом -  Nuzhat an-nazar -  Šarh nuhbat al- 
fikr (Кратко дјело o теорији хадиса c коментаром) Šihabaddin-a ' Ahmad-a 'Ali 
ibn al-Hagar al-'Asqalan!-ja7 (преписано 1692. године). Почетком XVIII вије- 
ка, тачније 1701.8 године преписао је TablawT-jeB спјев на арапском језику о 
метонимији с коментаром -  ManzUmat at-TablawJfial-i-sti'ara wa šarhu-ha. 
Из овог времена потиче и шест његових преписа на арапском језику из исте 
области, насталих у Пљевљима и похрањених, као два претходно наведена, 
у Гази Хусрев-беговој библиотеци под бројем 388/2-8/950, и то су:

1. Šarh ar-risala a l-‘adoudiyya f i  al-wad' (Краћа расправа o етимологији 
ријечи у арапском језику; аутор коментара вјероватно: 'AIT Qušgi, аутор ос- 
новног текста: 'Adudaddin 'Abdarahman ibn 'Ahmad al-'Igi);

2. ar-Risala al-wad'iyya al-'adudiyya (Расправа o етимологији ријечи 
'Adudaddin-a 'Abdarahman-a ibn 'Ahmad-a al-'Igi-ja);

3. Fara'id al-fawa'id li tahqiq m a’am al-i-sti'ara (Расправа o употреби 
ријечи у пренесеном значењу коју је написао 'Abu 1-Qasim SamarqandT al- 
LaytT и њен коментар аутора или власника рукописа Husayn-a al-'Isba'i-ja 
as-Sarayi-ja);

4. Šarh 'ala risala al-i-sti'ara (Коментар расправе o употреби ријечи у 
пренесеном значењу аутора 'Isamaddin-a 'lbrahim-a ibn Mahmiid-a ibn 'Arab- 
šah-a al-Tsfara'inT-ja);

5. Riyad at-talibm fišarh  al-i-sti'ad wa al-basmala (Расправа o тумачењу 
„истиазе“ и „бесмеле“ аутора Galaladdin-a as-Suyuti-ja);

6. Hašiya 'ala šarh 'lsamaddin li risalat as-Samarqandiftal-i-stira'a (Гло- 
ca на 'Isamaddi-HOB коментар Samarqandi-jeBe расправе o употреби ријечи у 
пренесеном значењу, аутор: 'lsma'il ibn Н. Sinan as-SiwasI).

Коментар на турском језику Šahidi-јевом рјечнику од анонимног аутора 
под насловом Šarh-i Tuhfe-i Šahidi преписао је Мустафа Тамимзаде из Пљева- 
ља 1788. године и овај рукопис се налази у Гази Хусрев-беговој библиотеци 
под 6pojeMi 4712/R-1407. У истој библиотеци под бројем 2251/3571 налази 
се збирка (MagmU 'a) теолошке и морално-дидактичке садржине коју је 1754. 
године преписао Сулејман, син Ејуба Хаваџе, из села Церовице у кадилуку 
Ташлиџа. Дервиш Ташлиџали, ученик хаџи Мухамеда, сарајевског муфти- 
је у периоду 1789-90. године, и Салих из Никшића, становник медресе у 
Ташлиџи, између осталих, састављачи су Magmii'e, зборника најразличити-

7 Ibid. 100.
8lbidem.
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јег садржаја, који се налази у Гази Хусрев-беговој библиотеци под бројем 
3045/5390. Дјело о исламском al-Fiqh al-'akbar аутора Nu'mana ibn Tabita 
'Abu HanTf-e преписао je Монла Салих из Пљеваља 1798. године (рукопис се 
налази у Гази Хусрев-беговој библиотеци као дио збирке под бројем 6843/R- 
4758).

Аутори и преписивачи поменути у овом раду или потичу из Пљеваља, 
или су њихови радови настајали на том подручју и овдје је наша пажња 
била посвећена оним радовима који су похрањени у Гази Хусрев-беговој би- 
блиотеци у Сарајеву. До предочених сазнања дошли смо на основу располо- 
живих извора, прегледом библиотечких каталога и, колико је било могуће, 
непосредним увидом у грађу. На жалост, освједочили смо се да се, стицајем 
неповољних околности или можда усљед још увијек недовољне проучено- 
сти расположивог рукописног корпуса на оријенталним језицима у Црној Го- 
ри, ови рукописи или њихове копије не налазе у црногорским архивским и 
библиотечким фондовима. Остаје нам да се надамо да ће преостали дио ове 
грађе, посебно онај у приватним колекцијама, бити коректно процијењен, 
обрађен и сачуван од предрасуда, или равнодушног и нестручног односа ин- 
ституција и друштва уопште.

Збирка (k. бр. 388, бр. р. 950, L. 96, 20x14,5; папир бијели, повез полукожни) 
Преписивач: 'Abdallah b. Н. Mustafa из Ташлиџе
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Почетак 'Isamaddin-овог коментара 
(збирка I, бр. 5)

Fol. la  (Tuhfat al-muluk, преписивач: Sidql Salih b. Mahmud-efendi 
al-Busnam as-Sarayi)
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PhD Dragana Kujović

WORKS OF AUTHORS AND TRANSCRIBERS IN ORIENTAL 
LANGUAGES FROM PLJEVLJA REGION

Summary

A written word in Arabian-Islam and later in Ottoman society has been 
cherished as an expression of a special cultural and aesthetic standard. The affinity 
for books in Islam medieval society was widely spread, books were a matter of 
trade and transcribing was a decent mean for getting an income. Often transcribers 
were also the authors of original works and an especial price got transcriptions 
made by educated and skilled men. In Cma Gora, especially in Pljevlja, numerous 
persons gave significant contribution to the public and cultural life by their 
transcribing activity or with original works written in oriental languages. Authors 
and transcribers, mentioned in this article, whether originated from Pljevlja, or 
their works have been made in this region. Our attention here was directed to the 
works from Gazy Husrev-beg library in Sarajevo. We came to presented results 
based on sources we had at hand, on library catalogues and, as much as it was 
possible, on personal research of documents.
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