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Słowo wstępne

Zbió r potrzebniej s zych w iadomo ś c i po rzqdkiem alfub e tu ułoż o -

nych pióra Ignacego Krasickiego lkazaŁ się w latach I78I-I783
nakładem oficyny Michała Grólla w Warszawie i Lwowie. Ta
dwutomowa księga, w porównaniu z wydanymi niespełna pół
wieku wcześniej Nowymi Atenami ks. Benedykta Chmielow-
skiego, znanymi z określenia: ,,Koń, jaki jest każdy widzi", była
pierwszą nowoczesną polską encyklopedią. Wbrew nieco szorst-
kiej opinii Józefa Ignacego Kraszewskiego, biografa Krasickie-
go, który prawie sto lat póżniej pisał: ,,Encyklopedya ta, owoc
pracy długiej i żmudnej, mieści w sobie moc rzeczy, a jak
wszystkie encyklopedye, ledwie się na co przydała. Notatki są
krótkie, niedostateczne, niewyczerpujące, niedokładne, polskich
w niej rzeczy wiele z różnych źródeł, obcych też dosyć. Bądź co
bądź, myśl sama takiej encyklopedyi była coś wafra, ale Krasic-
ki nie zadał sobie pracy jej rozwinąć"l,

Dzieło to nawiązywało do wzorców wypracowanych przez
encyklopedystów francuskich zarówno pod względem formy,
jak i zawartości. Niektóre z zębranych w nim informacji to
wręcz tłumaczenia haseł słynnej Encyclopćdie, ou Dictionnaire
raisonnć des sciences, des arts et des mćtiers, W przypadku zaś
terminów orientalnych widać wyraźny wpływ siedemnasto-
wiecznego leksykonu Bibliothżque orientale, ou dictionnaire
univ ers el autorstwa Barthćlemy' ego d' Herbelota.

W nadzwyczaj bogatej i róznorodnej twórczości pisarskiej
Księcia Biskupa Warmińskiego encyklopedia ta była swego
rodzaju edukacyjnym dopełnieniem realizowanej przez niego

' J. I. Kraszewski, Krasicki. Zycie i działa. Kartka zdziejów lite-
ratury XVIII wieku,Warszawa 1879, s. l90.
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wytrwale misji oświeceniowej. W tamtych zaś czasach, by znów
przywołaó słowa Kraszewskiego: ,,Szlachta niemal cała oświe-
cała się raczej życia praktyką, niż nauką szkolną. Pisano źle,
niepoprawnię, a z kobiet mało która pisać umiała; lecz pojęć
i wiadomości w obiegu było bardzo wiele, a dwory szlacheckie,
przy swej oryginalności i formach dziwnych, nie mogły się na-
zywaó zbyt zacofanemi, gdy je porównamy ze współczesnemi
w Niemczech i Francyi"2, Jako podręczna encyklopedia po-
wszechna była co prawda owocem subiektywnej selekcji autor-
skiej, motywowanej zapewne względami dydaktycznymi, ale
z drugiej strony odzwierciedlałateż w jakimś stopniu ówczesny
stan ogólnej wiedzy co światlejszych Polaków, w tym również
wiedzy o świecie Wschodu. Znbrń w niej autor około 6900
haseł ułozonych w porządku alfabetycznym. Prueszło 920,
a więc prawie I3,5Vo ogółu, to pojęcia bezpośrednio zutiązane
z szeroko rozumianym Orientem, począvłszy od Afryki przez
Bliski Wschód aż po kłńce Azji - niektóre o wyjątkowo egzo-
tycznym brzmieniu, jak achith, Jamba, Makoko, Monomotapa
czy patalam.

*

Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół badaczy Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w ramach pĄektu ,,Orientalia Polo-
nica: polskie tradycje badń nad Orientem", jest opracowaniem
krytycznym haseł o proweniencji ońentalnej zawartych w Zbio-
rze potrzebniejszych wiadomości Ignacego Krasickiego. Hasła te
zaopatrzone zostały w wyróżnione mniejszą czcionką komenta-
rze oraz przypisy dopełniające mało precyzyjne niekiedy lub
niekompletne opisy i definicje. Skorygowano nieścisłości lub
błędy, a tŃilę podano źródłosłów spolszczonych, czasem znie-
kształconych nazw, terminów i pojęć. Zapis terminów, imion
i nazw jest zgodny z regułami transkrypcji i transliteracji stoso-

2 lbidem, s. 18.
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wanymi przez polskich orientalistów odpowiednio dla danego
języka.

Tekst Krasickiego poddany został zabiegom edytorskim po-
legającym głównie na uwspółcześnieniu osiemnastowiecznej
ortografii i interpunkcji, a takźre odmiany wyrazów (np. ,,pisa-
rzy" zańast,,pisarzów",,,nieznaj omymi" zamiast,,nieznaj ome-
mi",,,prowi ncję" zańast,prowincj 4",,,Swoją" zamiast,,swoię").
Nie ingerowano jednak ani w słownictwo, ani w składnię, by nie
naruszać oryginalnej stylistyki autora. W nawiasach kwadrato-
wych po każdym z haseł umieszczono numer tomu i strony od-
powiadające jego pozycji w tekście oryginału.

Hasła opracowali i opatrzyli komentarzami: Renata Czekal-
ska (rc), Julia Krajcarz (jk), Anna Krasnowolska (ak), Agnieszka
Kuczkiewicz-Fraś (akf), Halina Marlewicz (hm), Ewa Siemie-
niec-Gołaś (esg), Paweł Siwiec (ps), Przemysław Turek (pt).

Ps
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Instytucja pomocy ubogim, polegającej głównie na dystrybucji
środków żywności, leków i odzieży: w późniejszym czasie tylko
stołówka dla ubogich. Budynki imaretu zazwyczaj były wznoszone
w obrębie kompleksu meczetul. (k)

IMAUS, niezmierny przeciąg gór, które idą środkiem Azji
i oddzielają Indię od Scytii. [I.399]

Góry Himalaje, oddzielające na południu teren Indii od Azji Środ-
kowej, wliczanej także do obszarów Scytii, zamieszkiwanej w sta-
rożytności przez Scytów2. (k)

IMBRYHDAR Aga, urzędnik cesarza tureckiego, którego obo-
wiązkiem jest podawać wodę do oczyszczenia. [I.399]

Imbrikdar Aga - urzędnik dworu sułtańskiego, zobowiązany do
podawania sułtanowi wody do ablucji przed modlitwą'. 0k)

INDIA, kraj wielką część Azji w sobie zamykający, od rzeki
Indus biorący nazwisko, Podział Indii u dawnych czynila rzeka
Ganges, stąd u nich India extra Gangem & India intra Gangem.
Kraj ten od bardzo dawnych czasów tak w powierzchności, jako
i po części znajomy, poniewaz o zawojowaniu onego przez Ba-
chusa mitologia wspomina; według zaś dawniejszych history-
ków przez Semiramidę królową Assyrii, Sesostrysa króla Egiptu
był zawojowany. Aleksander Wielki władzę swoją aż do krajów
Indii rozciągał,przed nim zaś w niektórych prowincjach monar-
chowie perscy prawem wojny władzę swoją rozpostarli. Rzy-
mianie panowie wielkiej części Azji, znalazłszy odpór u daw-
nych Persów albo Partów, dalej się pomknąć [przedostać] nie
mogli i odtąd pństw swoich rozszerzać więcej nie byli w stanie.
Nazwisko Indii u teruźniejszych geografów powszechne jest Azji
i Ameryce, z tą różnicą, iż państwa właściwie w Azji nazywają
Indią Wschodnią, Amerykę zaś Indią Zachodnią. Pństwa Indii
w szczególności pod osobnymi artykułami opisane będą, jako
też i wyspy jej przyległe. Handel indyjski był pochopem [zachę-
tą] kupcom do skojarzenia towarzystw handlowych między so-

' The Encyclopaedia of Islam, op. cit., t. 3, s. l l74.
' Po.. Encyklopedia PI4zN, hasło,,Himalaje".
' Por. Redhouse Bi)yiik Elsózlii§i)..,, op, cit.,hasło ,,ibńktar", s. 360.
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bą. Te teraz kilkorakie są przywilejami wielkimi od stanu lub
wladzy najwyższych pństw zaszczycone. Kompanie indyjskie
Anglii i Holandii do tego stopnia mocy przyszły, iż zdają się być
osobnymi monarchiami, kraje podbijając, dzierżąc, floty i woj-
ska utrzymuj ąc. Że zaś stan pństwa wielki stąd zysk odbiera,
dowodem być może kompania angielska, co rok do skarbu pu-
blicznego placąca blisko dwadzieścia milionów złotych, ewalu-
ując funty szterlingi na kurs polskiej monety, lubo jeszcze i z tej
daniny Anglia nie jest kontenta i wyższej się kwoty dopomina.
Pierwsi Portugalczycy utorowali drogę morską do Indii, prze-
szedłszy przesławne promontorium' dobre; nadziei (bonae spei)
roku 1497. t|.40ż]

India extra Gangem - ,,Indie powyżej Gangesu", India intra Gan-
qem - ,,Indie poniżej Gangesu", podział Indii znany z Geografii
(GeógraphikĆ hyphĆgesD Ptolemeusza (100 r.). Semiramida - le-
gendarna królowa asyryjska. SesosĘs - Sezostrys (gr. sesos/ris),
wymieniany przez Herodota (ok. 484 do ok, 430 p.n.e.) w Dziejach
król egipski, który miał podbić Azję Mniejszą i Europę2, ale o któ-

rym inni starożytni piszą, żs do Indii nie dotarł3. Niektórzy history-
cy greccy, np. Arriana podają jako fakt, iż Dionizos (łac, Bachus)
zdobył Indie, inni, jak Strabons, powątpiewają w to. Aleksander

' Łac. promontorium,,przylądek" - w tym wypadku Przylądek Do-
brej Nadziei.2 Herodot, op. cit., t. 2, s. 102-103, W tym fragmencie możnazna-
leźć informację o podbojach Sezostrysa, który wyruszył ze swoją flotą
wojenną z Zatokt Arabskiej, obejmującej, według starożytnych, także
Zatokę Perską, i dotarł do brzegów Morza ErytĘskiego, czyli Morza
Czerwonego, podbijając ludy Scytów i Traków. Por. Herodot, op. cit.,
s. l36.

' Np. Strabon, powołując się na Megastenesa, powątpiewa w to, aby
Sezostrys dotarł do Indii (Geografia, XV.1.7). Por, The Geography of
Strabo, op. cit. (1857), t, 3, §. 75.a Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego VIII.7. Por. ldęm, Ana-
basis Alexandri: BookVIII (Indica), transl. by E. Iliff Robson, London
1933, Ionline:] <http://www.fordham.edułralsalVancient/Arrian-bookVlll-
lndia,asp> (3l X2014).5 Strabon, Geograjia, XV.1.7-9. Por. The Geography of Strabo,
op. cit. (1857), s. 7 5.
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Wielki (356-323 p.n.e.) podporządkował sobie tereny w dorzeczu
Indusu. Zwyciężyl w bitwie z królem Porosem (Porusem) w 3ż6 r.
p.tr.€,l, zalożył miasta Nikaję i Bukefalę. Około 518 r. p.n.e. płn.-
zach. Indie zostały podbite przez Wóla Dariusza (521-485 p.n.e.),
Gandhara i Sind stały się satrapiami perskiego imperium Acheme-
nidów, które sięgnęło po rzekę Indus2. Wg francuskiej Encyclop-
ćdie, ou Dictionnąire raisonnć..., z które1 Krasicki czerpał wiele
informacji, Indie Wschodnie (czy też Indie Orientalne) miały
obejmować Hindustan, Półwysep (Indyjski) poniżej Gangesu, wy-
spy na Oceanie Indyjskim: Cejlon (współcześnie Sri Lanka), Suma-
trę, Jawę, Borneo, Celebes, Malediwy i Moluki (grupa wysp we
wschodniej części Archipelagu Malajskiego, obecnie część Indone-
zji), Filipiny i Wyspy Marińskie3. Encyklopedyści zaznaczająpo-
nadto, że gdy w grę wchodzi handel zamorski, w zakres nazwy In-
die Wschodnie wchodzą też Chiny i Japonia, mimo iż ani te kraje,
ani Filipiny czy Wyspy Marińskie nie powinny być ujęte w tej ka-
tegoriia. Terminem zbiorczym Indie Wschodnie określano zatem
Azję Południową, Południowo-Wschodnią i Wschodnią. W XVII
i XVm w. w krajach europejskich, takich jak Anglia, Holandia czy
Francja, powstały liczne kompanie handlowe, które były stowźrrzy-
szeniami kupców prowadzących handel zagraniczny . Szczególnego
znaczenia nabrały kompanie zaoceaniczne, które dzialały zwlasz-
cza na obszarach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
oraz Afryki (zachodni brzeg) i Ameryki. Holenderska Kompania
Wschodnioindyjska (Vereenigde Oosrlndische Companie (VOC)),
istniejąca w latach 1602-1198, opanowała dużą część wysp Azji
Południowo-Wschodniej pod koniec XVII w. W swoim najlepszym
czasie holenderska kompania dysponowńa 200 statkami i zatrud-
niała około trzydziestu tysięcy pracowników. Angielska Kompania
Wschodnioindyjska (East India Company) dzińała w latach 1600-
1873 w Indiach. Od połowy XVIII w. pod jej wpływami był niemal
cały subkontynent indyjski. Angielska Kompania Wchodnioindyj-
ska była spółką prywatną, kierowaną przez wybieraną Radę Dyrek-

' Por. też komentarz do hasła AGALASSENSES.
' Por. H. Kutke, D. Rothemu nd, A History of India, London-

New York l999, s.53-54.3 Encyclopćdie, ou Dictionnaire raisonnć..., op. cit,, t. 8, s. 662.a Por. hasło ,,Inde", [w:) Encyclopćdie, ou Dictionnąire raisonnć...,
t.8, s.662-667.
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torówl. Pierwsi Portugalczycy wylądowali w Indiach w 1498 r.
wraz z wyprawą Vasco da Gamy. (hm)

INDOSTAN, kraj w Indiach Wschodnich zawierający w sobie
pństwa wielkiego Mogola. tI.403]

Hindustdn - dawna nazwa Indii pochodząca z języka perskiego
(dosł. ,,kraj hindusów" czyli wyznawców hinduizmu); historycznie
odpowiadała dzisiejszych Indiom Północnym i oznaczała obszar le-
żący w dorzęczu pięciu rzek: Bjas, Cenab, Dźhelam, Rawi, Satledź.
Czasami nazwy tej używa się na określenie części Indii leżącej na
północ od gór Windhja. Bywa też stosowana jako synonimiczna dla
nazwy całego państwa. (rc)

INSPIRATIO (natchnienie), termin teologii, którego używa się
do wywodzenia świętości ksiąg Starego i Nowego Testamentu,
jako z Ducha Swiętego piszący one byli inspirowani. Jest także
inspiratio wyrazem sposobu elekcji duchownej, gdy wszyscy
obierający zgodzą się najedną osobę. tI.406]

Łac. inspiratio,,wdychanie, natchnienie, oświecenie"; przekonanie
o natchnieniu Biblii Hebrajskiej znajdziemy już w pismach Filona
z Aleksandrii (przed l0 p.n.e-po 40 n.e.) Zycie Mojżesza, oraz Ióze-
fa Flawiusza StaroĄtności Ądowskie; od II w. n.e. za równie na-
tchnione pod wpływem Filona uważali też pisma chrześcijańskie
(Nowy Testament) Klemens Aleksandryjski, Orygenes i inni2. (pt)

INTERNUNTIUS, tytuł charakteru osoby w niebytności nun-
cjusza stolicy apostolskiej, interesy kościelne utrzymującej. Te-
goż tytułu zaĘwa poseł cesarski w Turcji. tI.409]

Dawne określenie posła cesarstwa austriackiego w Imperium
Osmańskim3. (k;

l Por. Encyklopedia PWN, op. cir., hasło ,,Kompania-Wschodnioin-
dyjska".

' The Eerdmans Bible Dictionary, op. cit., s. 64l; A. Jougan, op.
cit., s. 346: Słownik pisarzy antycznych, op. cit., s. 387-389.

' Por. K. A. Roide r, Austria's Eastern Question 1700-]790,New
Jersey l982, [online] <https://books.google.pUbooks?id=Rtr_AwAAQBAJ
&pg=PA9&lpg=PA9&dq=intemuntius+ottoman&source=bl&ots=UEKJ9
1 QYnd&si g=sYvpi PdFkB KtuIWCqrG-iM żE4ak&hl=p|&sa=X&ei=rmns


