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ZNAJOMOŚĆ AUSTRII W POLSKICH DZIEŁACH 

GEOGRAFICZNYCH W XVIII WIEKU 

Dotychczasowa historiografia traktująca o nauce geografii w XVIII
-wiecznej Polsce szeroko omówiła problematykę powstania poszczegól
nych dzieł z tego zakresu 1

. Posiadamy więc omówienia najważniejszych 
dziel geograficznych W. Łubieńskiego, K. Wyrwicza i F. Siarczyńskie
go 2. Historyków interesowały przede wszystkim metody ich badań geo
graficznych, w mniejszym stopniu zajmowali się jednak oceną p-0da
wanych przez tych geografów wiadomości szczegółowych. Dzieła geogra
ficzne wspomnianych autorów podawały szerokie opisy krajoznawczo
-ekonomiczne poszczególnych państw Europy i innych kontynentów. 
Wprowadzały tym samym do świadomości ich odbiorców szereg wia
domości o życiu obcych narodów. Niestety, brak jest prac traktujących, 
jak te właśnie dzieła wpływać mogły na znajomość obcych krajów 
w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. I stąd właśnie zrodziła się rnyśl 
prześledzenia znajomości problematyki auc;triackiej w polskich kompen
diach geograficznych XVIII w. 

Nauka geografii w Polsce podobnie jak i w innych krajach euro
pejskich przeżywała w XVIII w. okres swego bujnego rozwoju. Szcze
gólnie chyba rozwijał się dział geografii politycznej 3

• Złożyło się na to 
wiele ważnych powodów. Potrzeba znajomości swoich i obcych krajów 
związana była przede wszystkim z powstaniem scentralizowanych mo-

1 J. S tas ze wski, Historia nauki o ziemi w zarysie, Warszawa 1966, oraz 
artykuły o Wyrwiczu i Siarczyńskim w pracy Dziesięć wieków geografii polskiej, 

Warszawa 1967, s. 117-157. 
i W. Łubie 11 ski, Swiat we wszystkich swoich częściach większych i mniej

szych, Wrocław 1740; K. Wyr w i cz, Geografia czasów teraźniejszych albo opisa

nie naturalne i polityczne Królestw, Państw. Stanów wszelakich ... ku pożytkowi 
narodowej mtodzi wydana, Warszawa 1768; ł'. Si arc z y 11 s k i, Geografia, czyli 
opisanie naturalne, historyczne i p0Utyc2ne krajó:v i narodów we czterech częściach 
.�wiata, Warszawa 1790-1794. 3 tom,·. Dane biograficzne i bibliograficzne o t:-·ch 
autorach ziiajdujcm:,· w Historii nauki palskic_i, pod red. B. Suchodolskiego. 11·:·,)c

law 1974, t. VI, s. 382-383, 609, 769. 
s S. Lipko. Nauczanie geoqra;"ii w okresie Komisji Ecinkacji Xaroclowej, 

Wursz,l\va 1973, s. 14. 
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narchii absolutystycznych. Wiadomości krajoznawcze wyzyskiwane były 
\\; codziennej praktyce politycznej. Drugim ważnym czynnikiem mobili
zującym do rozwoju krajoznawstwa był wzrost wymiany handlowej 
i związane z nim praktyczne potrzeby ówczesnych kupców podróżują
cych \V celach handlowych po ościennych krajach. Wiek oświecenia roz
budził poza tym zainteresowania geografią świata z czysto poznawczych 
względów. I w związku z powyższym na rynku księgarskim ówczesnej 
Rzeczypospolitej pojawiło się wiele kompendiów geograficznych. 

Pierwszą pokaźną geografią powszechną opracowaną przez Polaka 
było obszerne dzieło Władysława Aleksandra Łubieńskiego (1703-1767). 
Autor - kanonik krakowski i gnieźnieński, późniejszy biskup i prymas 
Polski - jako młody jeszcze student teologii udał się w 1725 r. w długą 
podróż po Europie, w której zwiedzał między innymi kraje niemieckie. 
W podróży czynił wiele zapisków o stanie odwiedzanych krain. Po 
po\vrocie do kraju w oparciu o te notatki opracował wspomniane wy
żej kompendium geograficzne, które wydane zostało przez jezuitów 
wrocławskich. W określonym miejscu znajduje się w nim obszerny roz
dział poświęcony „Państwom Niemieckim", a w nim informacje o Au
strii 4•

Następne kompendium geografii powszechnej wyszło spod pióra je
zuity Karola Wyrwicza (1717-1793). Autor po studiach teologicznych 
u jezuitów wileńskich został wychowawcą syna J. A. Hynzena i wraz 
z nim odbył w latach 1751-1757 kilka podróży po Europie. Między in

nymi był w Austrii. Następnie znajdował się w bliskich stosunkach 
z dworem królewskim, z ramienia którego w 1765 r. odbył misję dyplo
matyczną do Wiednia. Dzieło jego Geografia czasów teraźniejszych po
myślane było jako podręcznik szkolny. Pierwszy tom omawianej pracy 
ukazał się w 1768 r. u jezuitów warszawskich. Większość tego tomu zaj
muje opis „Państwa Cesarza Niemieckiego", w którym znajdujemy kil
kudziesięciostronicowy opis Austrii 5• 

W niniejszym artykule wykorzystano wreszcie trzecie obszerne kom
pendium geograficzne pióra F. Siarczyńskiego (1758-1829), znanego 
historyka, geografa i bibliotekarza. Był on członkiem zakonu pijarów, 
pozostawał w bliskich kontaktach z elitą umysłową Warszawy czasów 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach dziewięćdziesiątych 
XVIII w. wydał trzytomowe dzieło geograficzne zawierające wiadomości 
o poszczególnych krajach ówczesnego świata. W opisie państw nie
mieckich znajdujemy tu obszerny rozdział o „cyrkule austriackim". Po

tem już w XIX w. Siarczyński zasłynął jako pierwszy dyrektor Biblio

teki Ossolińskich we Lwowie 6
• 

4 L u b i eń s k i, op. cit., s. 268-271. 

5 W y 1· w i c z, op. cit., s. 199-232. 

• S i a r c z y ń s k i, op. cit., t. II, s. 1-450.
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Powyższe 3 opisy Austrii, trzeba to od razu stwierdzić, przynoszą 
długie, często szczegółowe opisy tego kraju. Wymienieni Autorzy po
dają szereg informacji krajoznawczych, a obok tego przekazują wia
domości z zakresu historii i ustroju politycmego. 

Szczególnie wiele informacji historyczno-ustrojowych znajdujemy 
w kompendium W. Łubieńskiego. Zamieścił on w swoim dziele historię 
państw niemieckich od zamierzchłej przeszłości do czasów mu współ
czesnych, a potem szeroko wyjaśniał problematykę ustrojową cesarstwa 
niemieckiego, zwracając uwagę na kompetencje cesarza i sposób jego 
wyboru przez elektorów. Znajdujemy tu też bardzo ciekawą charakte
rystykę Niemców: ,,Niemcy - pisze Łubieński - są pięknej kompozy

cji, wolności sprzyjający, przyjaciele czyli nieprzyjaciele odkryci, ludzcy, 
to się zaś mówi do szlachty samej peregrynującej, w dobrym byciu jako 
jedzeniu, piciu, wygodnym spaniu się kochający, do nauk tak mecha
nicznych, jak liberalnych są aplikujący. Bitni na wojnach i kapitanów, 
oficerów, generałów etc. mający wielu sposobnych na wojnę, jako o tym 
wiedzieć możemy, że się dobrze stawiali przeciw Turkom, jako i po
granicznym różnym monarchom. Inwencji wielu ten naród z siebie bar
dzo aplikuje, jako i druk, proch, dzieła są ich industrii" 1_ 

Po ogólnych wiadomościach o cesarstwie niemieckim następują szcze
gółowe opisy poszczególnych cyrkułów, czyli krajów geograficzno-histo
rycznych ówczesnych Niemiec. Opis arcyksięstwa austriackiego poprze
dza krótka informacja o domu habsburskim, trzymającym od wieków 
w swych rękach koronę cesarską. Samo arcyksięstwo austriackie dzie
liło się na mniejsze jeszcze krainy: ksi�stwa austriackie, styryjskie, ka
rynckie i kariolskie oraz Tyrol. Przy opisie tych regionów autor pod
kreślał dużą urodzajność ziemi w tych krajach oraz wskazywał na wszel
kie pożytki z nich uzyskiwane. O Karyntii m.in. pisał: ,,kraj jest [to] 
górzysty, jednak obfitujący we wszystko, oblany jeziorami ... i rzeka
mi ... Obfituje także w kruszce" 8

• Podobnie „Tyrol kraj ma górzysty, 
jednak obfitujący w zboża i wina, jako i kruszce srebrne, stalowe, że
lazne, miedziane, wody zdrowe i fontanny solne" 9. Łubieński opisał też 
wiele miast austriackich. O Wiedniu notował, iż jest to miasto „stołeczne 
Niemieckich Państw z przyczyn rezydencji cesarskiej, położonej nad 
Dunajem, niewielkie, ale dobrze ufortyfikowane i pięknie przyozdobio
ne pałacem cesarskim i wielą innych tak w mieście, jako po przedmieś
ciach, gdzie rezydują różni książęta, posłowie cudzoziemscy i szlachta, 

których tam wiele mieszka dla aury dobrej i wesołego miejsca". W krót

kiej natomiast historii miasta wspomina 1683 r., kiedy to „oblĘ>żone 

mocno przez Turków pod władzą Mahometa IV, a pod komendą wezyra 

7 Łubieński, OP. cit., s. 235-236. 

s Tamże, s. 270. 

v Tamże, s. 271. 
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Cara Mustafy, i pod strachem ledwie nie dobyte, ale od Jana Sobieskie
go Króla Polskiego wzięło pomoc, i ten uwulnił od oblężenia miasto, przy 
daniu dobrego odporu Turkom" 10. Podobnie dość długi opis poświęcony 
jest stołecznemu miastu Tyrolu - Insbrukowi. Opis ten jest pewnego 
rodzaju krótkim przewodnikiem dla zwiedzających to miasto. Autor 
zwrócił m.in. uwagę na „ratusz tuteczny godzien widzenia, gdzie ga
leryja jest złotym daszkiem podbita". Dalej podał informację o pałacu 
książęcym i kolegium jezuitów. To ostatnie jest „bardzo wspaniałe i naj
ciekawsze do widzenia'' 11• Czytelnik Łubieńskiego mógł więc nie tylko 
poznać historię, ustrój i krajoznawcze osobliwości Austrii, ale był 
w jakimś stopniu zachęcany do zwiedzania tych krajów. Autor szeroko 
też wspominał o niedawnym wówczas, :,,zczególnie ważnym wydarze
niu z zakresu stosunków polsko-austriackich, jakim była odsiecz Wiednia 
Jana III. Sam zwiedzał szereg miast Austrii i wyraźnie musiały mu się 
one podobać. Często bowiem w opisach ich pisze o pięknych ulicach, 
zdobnych rezydencjach, ciekawych pomnikach. Czytelnik polski czasów 
saskich otrzymał w dziele Łubieńskiego rzeczowy i obszerny opis Austrii. 

Podobnie szeroko pisze o państwie cesarza niemieckiego jezuita 
K. Wyrwicz. Jego dzieło będąc podręcznikiem szkolnym ujmuje proble
my w formie pytań i odpowiedzi. I tu znajdujemy podobnie jak u Łu
bieńskiego szerokie informacje o utroju Rzeszy Niemieckiej: o elekcjach
cesarzy l ich kompetencjach. Autor zamieścił też odpowiedź na pyta
nie: ,,Jakie są przymioty narodu niemieckiego?" ,,Niemcy - odpowia
da na to pytanie - są szczerzy, przystojnej postaci, wojenni, dobrzy żoł
nierze, sposobni do atakowania i wytrzymywania trudów wojskowych;
nie są zbytnią bystrością zaszczyceni, sposobni jednak do handlów
i kunsztów rzemieślniczych; kochają się w wojnie, jedzą tłusto, piją
zbytecznie, z tym wszystkim są pracowici i ćwiczą się pomyślnie w kunsz
tach i naukach; celują w chimii, umiejętności obchodzenia się z kruszca
mi, w lekarstwie, w prawie i matematyce. Bardziej sposobni do zbiera
nia z ksiąg, tłumaczenia i wydawania pism pracowitych niż dowcip
nych" 12

. O samym cyrkule austriackim pisał, że jest najobszerniejszy
spośród 9 cyrkułów niemieckich. Wymienił również poszczególne krainy
Austrii i znajdujące się w nich miasta. Dłuższy opis poświęcił Wiednio
wi, ,,stolicy cesarzów domu austriackiego". ,,Jest [onJ przybytkiem prze
mysłu, łonem dowcipnych rzemiosł, pożytecznych kunsztów i handlów
szeroko rozmnożonych·'. Podkreślił tu przede wszystkim rolę mecenatu

Marii Teresy w dziedzinie kultury oraz ,iej działalność na polu g0spo
darki. Monarchini ta „dla wszelkiego stanu młodzi: pańskiej, żołnier
skiej, miejskiej, rzemieślniczej, wygodne i wspaniałe Akademie wysta-

rn Tamże, s. 270. 
11 Tamże. s. 271. 

H \V y r w i cz, op. cit., s. 211. 
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wiła i one potrzebnymi dochodami opatrzyła". Wyeksponował też han
ólową rolę stolicy Marii Teresy. Generalnie rzecz ujmując, było to mia
.sto .,bogate, piękne i ludne" 13. 

Opis Wyrwicza przynosi więc znowu polskiemu czytelnikowi wiele 
informacji o Austrii u progu panowania Stanisława Augusta. Z pew
nością mniej jest tu poszczególnych opisów miast i krain austriackich 
niż u Łubieńskiego, za to szerzej ukazany został ustrój cesarstwa. 

Wreszcie opis pijara F. Siarczyńskiego zwracał uwagę ówczesnego 
czytelnika m.in. na problematykę historyczną cesarstwa, z zaakcentowa
niem dziejów najnowszych, a zwłaszcza wojny o sukcesję austriacką. 
Autor pamiętał także o zaznaczeniu wiedeńskiej odsieczy Jana III. ,,Król 
Polski usłał drogę do zwycięstw, które ułatwiły zawarcie traktatu kar
łowickiego z Portą w roku 1699" 14._ 

Część o charakterze krajoznawczym zawierała przede wszystkim da
ne o poszczególnych krainach z wymienieniem głównych rzek. Obok te
go znajdujemy krótkie informacje o miastach. Uderza w nich wielość 
danych statystycznych dotyczących liczby mieszkańców, domów, ulic 
itp. Np. o Wiedniu pisał, że jest stolicą arcyksięstwa „dla rezydencji 
cesarzów niejako całych Niemiec wielkie, piękne i bogate; ma arcybisku
pa i universitatem ... Obwód jego z przedmieściami na cztere mile wy
nosi. W samym mieście liczą domów 1400, na przedmieściach przeszło 
3000, których część większa od 4 do 8 piątrów. Domów gościnnych wspa
niałych bardzo wiele. Liczba mieszkańców wynosi 250 OOO ..• Ulic 
w mieście 117, na przedmieściach 180. Rynków wielkich 6, mniejszych 
14". Dalej następował opis pałaców cesarskich pod miastem: Belwederu, 
Schonbrunnu, Laxemburga i innych �5

. Szczególnie ciekawy jest opis 
Tyrolu. ,,Kraj ten wysokie góry, doły i wąwozy przepaściste przeplata
ją. W środku najwięcej gór się mieści, na których odwieczne składy 
śniegów i lodów trwają ... Góry jednak Tyrolskie aż do wierzchołków 
lodowatych są urodzajne i między lasami ornym polem pokryte. Puste 
zaś zawierają kruszce i najprzedniejszy marmur w rozlicznym kolorze. 
Zboża się wszędzie udają. Podgórza rodzą jak we Włoszech delikatne 
owoce ... Powietrze w niektórych miejscach ostre jak w Reinwaldzie 
w Szwajcarach, w ndzinach zaś ciepłe jak w Hiszpanii. Oprócz wielu 
,osobliwych ziół znajdują się w górach kamienie drogie, rubiny, szma
ragdy, ametysty, agadki, krwawniki i pewny rodzaj diamentów etc." 1s 

A \\:ięc i w końcu epoki Stanisława Augusta polski czytelnik otrzymał 
nowy, ciekawy i rzeczowy obraz Austrii. 

Omówione więc trzy kolejne polskie kompendia geografii powszech
nej, wydane v,1 latach 1740, 1768 i 1794, przedstawiały stosunko,vo 

1� Tamże, s. 200 i 210.

HS iarczyński, ov. cit., t. II, s. 417.
is Tamże, s. 17-18.

16 Tamże, s. 40--41.
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wierny i szczegółowy obraz Austrii. Zwrócono w nich uwagę przede 
wszystkim na problematykę krajoznawczą: wiele jest więc informacji 
o glebach, uprawach rolnych, bogactwach mineralnych oraz szacie roślin
nej i rzekach. Obok tego szczególną uwagę poświęcono wyglądowi po
szczególnych miast, zwłaszcza Wiednia. Opisy te z jednej strony zaspo
kajały ogólne potrzeby poznawcze czytelników, a z drugiej mogły kie
dyś odegrać rolę przewodnika przy zwiedzaniu krajów· austriackich. Wia
domości geograficzne zawsze uzupełniano danymi historycznymi i ustro
jowymi. Często podkreślano rolę zwycięstwa wiedeńskiego Jana III.
Omawiani autorzy, z których dwóch pierwszych, Łubieński i Wyrwicz,
sami odwiedzili Austrię i jej miasta, odnoszą się do tego kraju życzliwie,
zwłaszcza że były to kraje_ katolickie, co dla duchownych autorów mu
siało mieć pewne znaczenie.

DIE KENNTNIS 0STERREICHS IS DER POLNISCHEN 

GEOGRAPHIEKOMPENDJEN L'\ł 18. JAHRHUNDERT 

Die polnischen geographischen Werke des 18. Jahrhunderts, Władysław Łu
bieóskis, Karol Wyrwiczs und Stanisławs Siarczyńskis, enthalten Osterreich ge
widmete Kapitel. Sie informieren ihre Leser iiber <las geographische Millieu, das 
\virtschaftliche Leben und die Bevolkerungsverhaltnisse in diesem Land. Dariiber 
hiuaus gibt es hier viele historische Informationen und solche iiber die Verfassung 
des Deutschen Kai.serreichs. Ins.gesamt erhielt der polni�cher Leser 7.i<'mlich grilndli
chc Infonnationcn liber das Lebcn des dumaligen Osteneichs. 




