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Streszczenie 
Artykuł prezentuje obraz Ameryki w siedemnasto-
wiecznym piśmiennictwie europejskim, w szcze-
gólności zaś w ówczesnych kompendiach, leksy-
konach oraz encyklopediach. Tak zwany „ency-
klopedyczny dyskurs o Ameryce” odwołuje się nie 
tylko do wydawnictw stricte encyklopedycznych, 
ale także innych, szeroko upowszechnianych tek-
stów z różnych dziedzin nauki (kosmografii, histo-
rii, medycyny, teologii, antropologii, historii natu-
ralnej, myśli politycznej), które w ówczesnej Eu-
ropie determinowały wizerunek Nowego Świata. 

Summary 
This article is a presentation of the image of America 
in various writings of the seventeenth century, par-
ticularly in the compendiums, lexicons and encyclo-
pedias. The “encyclopedic Americanist discourse” so 
defined encompasses several reference works in the 
proper sense, but also other widely distributed texts 
that focus on a specific area or more disciplines of 
human knowledge (cosmography, history, medicine, 
theology, anthropology, natural history, political 
thought) and that determined, in Europe at that time, 
the vision of the New World. 
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Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie obrazu Ameryki w piśmiennictwie 
XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompendiów i encyklopedii. Tym sa-
mym, celowo pozostawiamy na marginesie kroniki relacje z podróży, listy, historie na-
turalne i obyczajowe Indii, które składają się na Bibliotheca Americana1, a więc teksty 
odnoszące się wyłącznie do Nowego Świata, które, dodajmy, zostały gruntownie zana-
lizowane i przebadane, w przeciwieństwie do publikacji typu encyklopedycznego, któ-
rym, jak dotąd, poświęcono niewiele uwagi, a przecież to one właśnie w znacznym 
stopniu przyczyniły się do rozpowszechnienia wiedzy o Nowym Świecie w tamtej epo-
ce2.  
 

                     
* Dr hab. Adam Elbanowski – profesor UW w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocen-
trycznej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.  
1 Zob. Maggs Bros, Bibliotheca Americana et Philippina, Vol. I, No. 4, London 1925. 
2 Por. Lawrence E. Sullivan, „Circumscribing Knowledge: Encyclopedias in Historical Perspec-
tive”, The Journal of Religion, Vol. 70, No. 3, (Jul. 1990), s. 318. Równie mało uwagi poświęcili 
badacze kompendiom geograficznym. Na ten temat patrz: Horacio Capel, „Los diccionarios geo-
gráficos de la ilustración española”, Geocrítica, Universidad de Barcelona, Año 6, Núm. 31, 
enero de 1981. 
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 Przedstawiając wybrane publikacje, które wyznaczają siedemnastowieczny 
„Dyskurs o Ameryce”3, przyjmiemy układ chronologiczny, według cytowanych wy-
dań4, bowiem reedycje (w niektórych wypadkach sięgniemy również po wznowienia 
osiemnastowieczne), a także przekłady często odbiegają znacznie od wersji oryginal-
nych, co ma zasadniczy wpływ na obraz Nowego Świata.  

Na początku XVII wieku publikowane są wznowienia i przekłady szesnasto-
wiecznych kompendiów antropologicznych (Boemus 1611), geograficznych (Botero 
1618), leksykonów encyklopedycznych (Zwinger 1604), a nadto traktatów medycznych 
Nicolasa Monardesa i Garcii Orta („Histoire des Drogues, Espisceries, et de Certains 
Medicamens simples, qui naissent és Indies & en l’Amérique”, 1619). Kontynuowane 
są wydania zawierające relacje z podróży, głównie żeglarzy angielskich i holenderskich. 
Zwracają uwagę liczne wersje francuskie opisujące wyprawy holenderskie, jak „Vraye 
Description de Trois voyages de Mer” (1600) Girarda Le Ver, „Description du Penible 
Voyage fait entour de l’Univers du Globe Terrestre” (1610) Oliviera van Noort czy „Hi-
stoire de la Navigation de Jean Hugues de Linschot” (1638). Ukazują się kolejne edycje 
atlasów i map Nowego Świata: Corneliusa Wytfliet, Johannesa de Laet, Guillermo 
Blaeu, Nicolasa Sanson, czy, w odniesieniu do Ameryki Północnej, Henry Hudsona. 
Chociaż są znacznie dokładniejsze niż mapy z poprzedniego stulecia, nie zanika całko-
wicie geografia imaginacyjna, czego przykładem jest obecność w „Cosmographiae Ge-
neralis Libri tres” (1605) Paula Merula, niewielkiej, mitycznej wyspy Brazyl, leżącej na 
zachód od Irlandii, a znanej na długo przed wyprawami Kolumba5.  

 Jedno z najbardziej poczytnych kompendiów wiedzy – „Theatrum Humanae Vi-
tae” (1565) szwajcarskiego humanisty i medyka Theodora Zwingera, w pierwszym wy-
daniu zawiera zaledwie kilka przypadkowych wzmianek o Ameryce i dopiero siedem-
nastowieczne edycje, gruntownie rozszerzając oryginalne wydanie, ukazały pełniejszy 
obraz Nowego Świata: 1604 (pięciotomowa, licząca 1600 stron edycja zawarta w jed-
nym woluminie), 1631 (w tytule dzieła pojawi się słowo Magnum), 1656 (edycja sied-
miotomowa w Lyonie) i tamże, kolejne, 1665-1666 i 1678. Odwołajmy się do pierw-
szego, wymienionego wydania, które ukazało się w szesnaście lat po śmierci autora 
(„Theatrum Humanae Vitae. Novem Voluminibus Iocupletatum”, Bazylea 1604). 

Dzieło to, łączące formę polyanthea i miscellanea, jest jednym z najpełniejszych 
kompendiów dokonanych przez jednego autora w owej epoce. „Theatrum Humanae Vi-
tae” charakteryzuje układ typowy dla szesnastowiecznej myśli humanistycznej; oddaje 
wizję świata wedle kategorii moralnych, hierarchicznie uporządkowanych, zestawio-
nych w binarne opozycje (np. wady vs. cnoty, militaria vs. literatura, otium vs. nego-
tium). Ludzki świat, który zamierza ogarnąć Theodor Zwinger, składa się z niezliczonej 

                     
3 Na temat tego pojęcia patrz: Adam Elbanowski, „El discurso de América: un esbozo”, w: An-
drzej Dembicz (red.), América Latina. Interpretaciones a inicios del siglo XXI, Wydawnictwa 
CESLA UW, Warszawa 2009, ss. 69-78. 
4 Wszystkie cytaty według źródeł podanych na końcu. 
5 Maggs Bros., Bibliotheca Americana et Philippina, op. cit., s. 65. 
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liczby kategorii: strachu i odwagi, miłości i nienawiści, wad i zalet, kar i nagród, zdro-
wia i choroby, życia i śmierci. Głównym celem autora było zebranie jak największej 
liczby exempla, obrazujących ludzkie zachowania, a pochodzących z historii antycznej, 
także średniowiecza i współczesności. Zebrane przykłady miały stanowić wzór do na-
śladowania wedle tezy, iż historia to lekcja, wzorzec postępowania, składnica doświad-
czeń, która oferując przykłady zachowań, uczy, jak unikać złych uczynków. A zatem is-
tota metody autora sprowadzała się do ujęcia dwóch fundamentów wiedzy: historia 
(exempla) odpowiada wiedzy jednostkowej, zaś rozum – teorii ogólnej lub powszechni-
kom. 

„Theatrum Humanae Vitae” było książką niezwykle poczytną, służąc także szer-
szej rzeszy czytelników jako źródło cytatów, obejmujących wszelkie możliwe dziedziny 
i tematy. Dzieło charakteryzuje skomplikowany układ hierarchiczny nagłówków i pod-
grup, odzwierciedlając łacińską tradycję wczesnej encyklopedii, czy ściślej model thea-
trum vitae. Mamy tam zatem układ tradycyjnych siedmiu sztuk: Trivium (gramatyka, re-
toryka, dialektyka) i Quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka) oraz 
pięć dodatkowych ksiąg obejmujących filozofię naturalną i moralną. 

Interesująca nas edycja (Zwinger 1604), odwołująca się do około 15000 przykła-
dów, zawiera względnie mało, bo zaledwie kilkadziesiąt odniesień do Ameryki, dodaj-
my, odniesień bardzo zwięzłych, z wyjątkiem tematu odkryć Nowego Świata. Czytelnik 
nie jest w stanie zrekonstruować, choćby w przybliżeniu obrazu kontynentu, bowiem 
hasła odsyłające do Nowego Świata, zgodnie z kompozycja dzieła, rozsiane są w wielu 
częściach i pojawiają się w przypadkowym, żeby nie powiedzieć osobliwym kontekście. 
Z drugiej strony, na dobór przykładów wpływ miały źródła, na których opierał się 
Zwinger: nieprzypadkowo autor najwięcej uwagi poświęca mieszkańcom Brazylii, bo-
wiem dużo informacji o Nowym Świecie czerpie z relacji Jerónimo Osorio da Fonseca, 
portugalskiego humanisty, teologa i historyka. 

Oto przykłady kontekstu tematyki amerykańskiej: Mexicanos (w rozważaniach 
nad ignorancją i błędami w postrzeganiu – chodzi tu o traktowanie jeźdźców i koni jako 
jednej istoty); łagodni tubylcy z Antyli (kategoria honestatis; Vol. I, lib. II); obyczaje 
Indian z Brazylii (kategoria rozmowności przeciwstawionej milczeniu); giganci z No-
wego Świata; kolor skóry Brazylianów oraz ich ozdoby („De corporis substantia”; 
Vol. II, ks. II); zdrowy tryb życia Brazylianów (longaevitas; Vol. II, ks. III); mgła za-
ćmiewająca wzrok w prowincji Cumaná („Debilis, Remissa”); spożywanie manioku w 
Brazylii („Alimentorum usus”); nieznajomość władzy wśród ludów Brazylii („De Impe-
rio & magistratu quodlibet”; Vol III, ks. IV); epizod z podboju Meksyku („Victoria bel-
lica”); piśmiennictwo w Nowym Świecie (w księdze I, tomu IV poświęconej gramaty-
ce); odkrycia i konkwista (w księdze II, tomu V dotyczącej filozofii naturalnej i medy-
cyny); a wreszcie kolejne odniesienia zawarte w księdze IV, w tomie V, zatytułowanej 
„De Philosophia Divina”: profetyczne umiejętności indiańskich magów, cuda w Peru, 
przepowiednie Indian o nadejściu Hiszpanów, magiczne sztuki praktykowane w Mek-
syku. 
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Na początku XVII wieku Pierre d’Avity – francuski wojskowy, pisarz, historyk 
i geograf – wydaje jedno z najpełniejszych w tej epoce kompendiów historyczno-
geograficznych: „Les estats, empires et principautez du monde” (Paryż, 1613). Niewąt-
pliwie doskonała znajomość języka hiszpańskiego u autora zaważyła na obszernym, 
opartym na licznych źródłach hiszpańskich, omówieniu Nowego Świata. Pierre d’Avity 
przedstawia kolejne kraje Europy, Azji i Afryki, nie umieszcza jednak osobnego roz-
działu poświęconego Ameryce. W ramach jednej z części dzieła (rozdział III), a ściślej, 
przy prezentacji Hiszpanii, autor włączył obszerny, liczący 43 podrozdziały blok pt. „Le 
nouveau monde” (Avity 1613: 257-325), gdzie znajdziemy opisy regionów i prowincji 
Nowego Świata, z ich mieszkańcami, obyczajami, bogactwami, a następnie, w panora-
micznym ujęciu, autor przedstawia system administracyjny, wierzenia tubylców i pro-
ces ewangelizacji. 

Słowo „Ameryka” tylko sporadycznie występuje w tym dziele; dominuje termin 
„Nowy Świat”, zarówno w samym tekście, jak i w tytułach części. Ameryka pojawia się 
dopiero w ogólnym streszczeniu-wstępie na początku, gdzie autor dokonuje podziału 
nowo odkrytych ziem na dwie części: Amerique & Magellanique (Avity 1613: 257). 
W kolejnym podrozdziale autor precyzuje, że Nowy Świat dzieli się na południowy 
i północny półwysep, presqu’isles - jak zauważa (Avity 1613: 266). Także w wersji ła-
cińskiej dzieła, z roku 1628, pojawi się identyczne sformułowanie: dividitur in peninsu-
lani Septentrionalem et Australem (Avity, Gottfried 1628: I, 310). 

We wspomnianym wstępie autor zapowiada kolejne podrozdziały, w których 
omawia wszystkie regiony Ameryki, po czym, w kolejnych fragmentach tej części dzie-
ła (od podrozdziału XIX), przedstawia ogólną charakterystykę Nowego Świata, w na-
stępującym układzie: administracja kolonialna i kościelna, pojęcie Boga u tubylców, 
idolatria, świątynie, kapłani, ofiary ze zwierząt i ludzi, sakramenty podsunięte tubylcom 
przez diabła, predyspozycja Indian do przyjęcia Ewangelii, zapowiedź panowania 
chrześcijaństwa na tych ziemiach i poprzedzające je cuda. 

W sumie, osiem podrozdziałów dotyczy ewangelizacji i w tej części podsumo-
wującej, poza opisem geograficznym, ten temat najbardziej interesuje autora. Zwraca 
uwagę fakt, że Pierre d’Avity jest rzeczowy i skrupulatny w swych opisach: nie epatuje 
czytelników egzotyką i osobliwościami, z zadziwiającą obiektywnością charakteryzuje 
system kolonialny, szczegółowo opisuje wierzenia Indian w różnych regionach. Zdecy-
dowanie mniej miejsca autor poświęca amerykańskiej przyrodzie, zwierzętom i rośli-
nom. Dalej omawia kolejne regiony Ameryki, według tego samego schematu – qualité, 
moeurs, richesses, force (forty i twierdze hiszpańskie), religion. W sumie, w opinii au-
tora, Nowy Świat przewyższa Europę klimatem, bogactwami, zasobami srebra i złota, 
różnorodnością flory i fauny. W 1643 roku ukazała się pośmiertna edycja pt. „Le Mon-
de, ou la Description générale de ses quatre parties”, zaś w interesującym nas tomie 
„Description generale de l’Amérique” utrzymany został podział Nowego Świata na 
dwie części: Amerique Septentrionale i Meridional. 
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Pierwszym analizowanym w niniejszym szkicu kompendium zawierającym sło-
wo „encyklopedia” w tytule jest „Encyclopaedia: Septem tomis distincta” (Tom III, 
1630) Johanna Heinricha Alsted. Dzieło tego niemieckiego teologa kalwinisty, filozofa 
i encyklopedysty jest przykładem tendencji zmierzającej do uporządkowania i ujęcia 
w „rozdziały” wiedzy uniwersalnej. Innymi słowy, chodzi o próbę zaproponowania 
pewnego porządku wiedzy, o projekt indeksu możliwej encyklopedii, czy też rygory-
stycznej metody wyliczania w sposób uporządkowany wszystkich części wiedzy6. 
Układ dzieła streszcza pełen jego tytuł: „Encyclopaedia: Septem tomis distincta, I. Pra-
ecognita disciplinarum, libris quatuor. II. Philologia, libris sex. III. Philosophia theoreti-
ca, libris decem... Serie Praeceptorum, Regularum, & Commentariorum Perpetua. Inser-
tis passim Tabulis, Compendiis, Lemmatibus marginalibus... ita quidem, ut hoc Volu-
men, secundâ curâ limatum et auctum, possit esse instar Bilbiothecae instructissimae. In 
Quo Philosophia Theoretica Decem istis libris traditur: I. Metaphysica. II. Pneumatica. 
III. Physica. IV. Arithmetica. V. Geometria. VI. Cosmographia. VII. Uranometria. 
VIII. Geographia. IX. Optica. X. Musica”. 

Interesujący nas fragment zawarty jest w księdze XVIII, a ściślej w „Geogra-
phiae pars III, cap. IV De America” (Alsted 1630: 1143-1145). Księga XVIII składa się 
z wprowadzenia, czyli części ogólnej, zaś poszczególne rozdziały mają identyczny 
układ treści, z podziałem na Praecepta (reguły) i Regulae (normy). Autor wprowadza 
podział na America Septentrionalis (alias Mexicana) – znajdziemy w tym miejscu listę 
regionów i prowincji oraz krótką notę na temat odkryć, ludów i przyrody – i na America 
Meridionalis, tu z kolei pojawia się zwięzła i dość chaotyczna prezentacja najważniej-
szych miast oraz opis tubylców i przyrody. 

 Autor konsekwentnie używa terminu America – America est novus orbis, ante 
Columbi navigationem incognitus (Alsted 1630: 1143) – tak właśnie zaczyna się roz-
dział IV, poświęcony Ameryce. 

 Część Praecepta dotyczy położenia i podziału Nowego Świata, opisu oceanów 
oblewających część południową i północną oraz granicznych regionów. Następnie po-
jawia się sześć Regulae: 1. America unde dicta, gdzie opis odkrycia uzupełnia zdanie 
dicitur etiam Atlantica... (Alsted 1630: 1143); 2. Wątek prefiguracji, czy też „wymyśle-
nia Ameryki” przez Platona i Senekę (wzmianka o platońskiej Atlantydzie i cytat 
z „Medei” niezmiennie figurują w haśle Ameryka we wszystkich kompendiach i ency-
klopediach tego stulecia), a także motyw Ofiru jako Peru: w tym miejscu autor wyjaśnia 
etymologię słowa, powołując się na Montanusa, choć dalej stwierdza: sed hanc senten-
tiam alibi confutavimus (Alsted 1630: 1144); 3. Odkrycia Kolumba; 4. Podział Nowego 
Świata na dwie części, wraz z podaniem dokładnych szerokości geograficznych; 
5. America septentrionalis; 6. America Meridionalis. Na końcu tej części dzieła autor 
zamieścił listę krótkich pytań i odpowiedzi, gdzie czytelnik dowie się, jakie jest pocho-

                     
6 Umberto Eco, Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji, Aletheia, 
Warszawa 2009, ss. 32-33.  
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dzenie Indian (Alsted nie wyklucza, że wywodzą się z linii Chama) i języków tubylców 
i skąd się wzięły zwierzęta w Ameryce. Autor odrzuca zarazem jedną z najbardziej roz-
powszechnionych w piśmiennictwie XVI i XVII wieku tezę, wedle której przed odkry-
ciem apostołowie prowadzili misje w Nowym Świecie.  

W „Encyclopaedia: Septem tomis distincta” nie ma, z pominięciem kilku przy-
kładów, zbyt wielu mirabiliów i bestiariów. Nie wspomina się o bogactwach Ameryki, 
ani tym bardziej o legendzie El Dorado; wszak autor jest ortodoksyjnym kalwinistą. Nie 
ma prawie wzmianek o przyrodzie, ani żadnych odniesień do konkwisty, a jedynie 
enigmatyczne uwagi, że Cortés odkrył Meksyk, a Pizarro Peru. Autora nie interesują tu-
bylcy, ani ich obyczaje; ogranicza się do zdawkowych uwag o ich barbarzyństwie. Bra-
kuje także akcentów antyhiszpańskich. Reasumując, Johann Heinrich Alsted daje dość 
chaotyczny, zwięzły opis geograficzny, dopasowany do schematów zastosowanych 
w jego „Encyclopaedia”.  

Johannes de Laet był nie tylko znanym flamandzkim geografem, ale także, co 
zaważyło na jego obrazie Nowego Świata, dyrektorem Holenderskiej Kompanii Za-
chodnioindyjskiej. Jego opis Nowego Świata to najbardziej wyczerpujące i rzetelne stu-
dium o Ameryce w XVII wieku, w którym (czytamy w przedmowie) zebrane zostały re-
lacje licznych autorów – w tym Antonio de Herrera, Cieza de León, José de Acosta, 
López de Gómara, a także relacje podróżników dotyczące obu Ameryk: kapitana Johna 
Smitha, Samuela de Champlain i Roberta Harcourta. „Historia Nowego Świata” Johan-
nesa de Laet w oryginalnej, holenderskiej wersji ukazała się w roku 1630, zaś przekład 
łaciński samego autora – „Nouus orbis seu Descriptionis Indiae occidentalis: libri 
XVIII” – w roku 1633. Przekład francuski wyszedł w 1640, zaś w rok później książka 
de Laeta doczekała się już pięciu wydań. Co wymowne, nie ukazał się wówczas prze-
kład hiszpański, opublikowany dopiero w 1988 roku, co tłumaczyć można głęboką nie-
chęcią holenderskiego autora do hiszpańskiej polityki kolonizacji i ekspansji. Także 
wydarzenia historyczne, które miały wówczas miejsce – próby ze strony Holendrów 
zmierzające do wyparcia Portugalczyków z Pernambuco (1624-25) i Bahii (1630-54), 
znalazły odzwierciedlenie w „Nouus orbis seu Descriptionis Indiae occidentalis”: mię-
dzy innymi w księdze 14 i 15 opisana jest inwazja Bahii. 

W spisie treści księga I nosi tytuł „Americae sive Indiae Occidentalis Tabula 
Generalis…”. W wersji holenderskiej zamieszczony jest nieco inny spis treści: nie ma, 
jak w wersji łacińskiej księgi I pod wymienionym tytułem; w żadnych tytułach nie pada 
słowo Ameryka. Figuruje natomiast na okładce wersji oryginalnej słowo Nieuvve We-
reldt i West-Indien, choć w samym tekście słowo Ameryka pojawia się. 

Wróćmy do wersji łacińskiej dzieła (Laet 1633). Tytuły kolejnych ksiąg (w su-
mie jest ich czternaście) anonsują opisywane regiony: Hispaniola, Kuba, Karaiby; Nowa 
Francja, Nowa Anglia, Floryda; Nowa Hiszpania, Gwatemala; Terra Firma, item Nuevo 
Reyno de Granada; Peru, Chile, cieśnina Magellana; Rio de la Plata; Brazylia; Gujana; 
Wenezuela. Opis jest niezwykle wyczerpujący i rzetelny. W tej części dzieła autor po-
wołuje się na następujące źródła: Cieza de Leon, Herrera, Zárate, Acosta, Ercilla, Garci-
laso de la Vega, Pedro Mártir, López de Gómara, Thevet, Léry i relacje jezuitów 
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(w opisie Brazylii). De Laet wykorzystuje w opisie Ameryki Północnej relacje podróż-
ników angielskich i francuskich, a ponadto kroniki portugalskie i źródła holenderskie: 
w sumie, autor uwzględnił większą część publikacji o Ameryce, które ukazały się 
w tamtym okresie; łącznie 43 źródła. Zacytujmy interesujący szczegół dotyczący dobo-
ru źródeł. Otóż przedstawiając Gujanę autor sięga po relację Roberta Harcourta (Rober-
tum Harcourtium), a nie, czego można by oczekiwać, „The Discovery of Guiana”, 
pierwszego angielskiego eksploratora tego regionu, Waltera Raleigha. 

 Wspomniany wyżej przekład francuski dzieła Johannesa de Laet – „L’histoire du 
nouveau monde ou Description des Indes occidentales, contenant dix-huict livres” 
(Leyde, 1640) zawiera ponad 50 rekordów „Ameryka” w tekście, jak choćby w tytule 
rozdziału pierwszego – „l’Amerique ou Indes Occidentales”. Warto też nadmienić o in-
nej rozprawie Johannesa de Laet – choć nie mieści się w polu naszych zainteresowań, 
bo należy do Bibliotheca Americana i w całości poświęcona jest Nowemu Światu - 
„Responsio ad Dissertationem secundam Hugonis Grotii, de Origine Gentium America-
narum” (Amsterdam 1644). Jest to polemika z Grotiusem, który dowodził („De Origine 
Gentium Americanarum”, Paryż 1642), że Indianie nie należą bynajmniej do pradawnej 
rasy, a ich przodkowie przywędrowali z Europy. De Laet ripostuje, że zasiedlenie Ame-
ryki z innych części świata miało miejsce w odległej prehistorii. Warto w tym kontek-
ście odnotować traktat mesjanistyczny Menasseha Ben Israel „Esperança de Israel” 
(Amsterdam, 1649), w którym portugalski filozof i teolog z diaspory żydowskiej w Am-
sterdamie stawia tezę, że w Ameryce odnaleziono zaginione plemiona Izraela, a ściślej, 
że ich potomkami są Indianie z Ameryki Północnej. Jak czytamy na karcie tytułowej: 
„Trata del admirable esparzimiento de los diez tribus, y su infalible reduccion con los 
demas, a la patria...”. Tym samym, wspomniane dzieła kontynuują niektóre wątki poru-
szane przez kronikarzy Indii, zwłaszcza przez dominikanina Gregoria García („ Origen 
de los indios de el Nuevo Mundo e Indias Occidentales, Walencja 1607), na którego 
dziele, a ściślej na ks. III, wzorował się Menasseh Ben Israel. Gregorio García wysunął 
kilka hipotez, argumentów za i przeciw, dotyczących pochodzenia Indian, kolejno, od 
biblijnego Ofira - syna Jectana, mieszkańców Atlantydy, Hebrajczyków, Fenicjan, Kar-
tagińczyków, Rzymian, Greków i Chińczyków.  

Całkowicie odmienny charakter od dotąd przedstawianych publikacji ma traktat 
hiszpańskiego jezuity, humanisty, teologa i filozofa Juana Eusebia Nieremberga „Curio-
sa filosofía y tesoro de maravillas de la naturaleza” (Madryt, 1639). Wspomniane dzie-
ło, jedno z ponad siedemdziesięciu traktatów napisanych przez Nieremberga, zawiera 
opis niezwykłych zjawisk i osobliwości: bestiarium, cuda, źródła wiecznej młodości, 
demony, monstra, giganci, zwierzo-człeko-upiory, a w licznych nawiązaniach do tema-
tyki amerykańskiej hiszpański jezuita sięga do takich kronikarzy, jak: Pedro Mártir, 
Cieza de León, José de Acosta, Nicolás de Federmann, Pedro Simón, a nadto cytuje 
Cardanusa, Ambroise Paré i wielu innych autorów. Księga I tego rojącego się od cudów 
i osobliwości dzieła, prezentuje niezwykłą florę – zadziwiające właściwości roślin, ziół 
i drzew, a nadto odpowiada na pytania, do jakiego gatunku należało drzewo Dobrego 
i Złego, z jakiej zwierzęcej skóry było odzienie Adama i Ewy, gdzie był raj, jakie były 
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cechy rajskich ptaków, gdzie znajdowało się źródło wiecznej młodości, jak wyglądał fi-
gowiec, na którym powiesił się Judasz, itd. Księga II – „De las Maravillas de la imagi-
nación” – traktuje o cudach, także Nowego Świata; w księdze III znajdziemy dywagacje 
o monstrach, potworach i dzieciach o dwóch sercach; Księga IV - „De la verdad de los 
Monstruos fabulosos” – traktuje o karłach, gigantach, syrenach, centaurach i wciele-
niach demona; księga V - „De la piedra imán” – poświęcona jest działaniu magnesu, ku-
li ziemskiej, środku ziemi, właściwościach żelaza, busoli; księga VI – „De la vida de las 
estrellas” – rozprawia o planetach, słońcu, kometach i gwiazdach. Osobną część traktatu 
stanowi rozdział pt. „Prolusión a la Doctrina u Historia Natural...”, gdzie autor opowia-
da o osobliwych przymiotach zwierząt: o ich cnotach i nadprzyrodzonych mocach, da-
rze przepowiadania, kształtach i formach podobnym ciałom astralnym i minerałom, 
o inwencji i zdolnościach przyrodzonych zwierząt.  

Wątek fauny amerykańskiej, ale już bez odniesień do cudów natury – choć ten 
autor także powołuje się na Juana Eusebia Nieremberga, o czym dalej - przedstawia Jan 
Jonston w monumentalnym traktacie o historii naturalnej („Historiae Naturalis”, Am-
sterdam 1657). Jan Jonston - syn szkockiego emigranta, osiadły w Wielkopolsce, który 
sam określał się mianem Scoto-Polonus – był lekarzem, przyrodnikiem, humanistą. Pi-
sał dzieła z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, historii, filozofii. To encyklope-
dyczne dzieło było wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na wiele języków. Kolejne 
tomy opisują ptaki, ssaki, ryby, owady, gady. Jak już wspomniano, większość informa-
cji polsko-szkocki autor czerpie od Nieremberga, a że ów z kolei cytuje kronikarzy In-
dii, często u Jonstona znajdziemy stwierdzenie – „...ex Petro Martyre Nierembergius 
dixit”, jak chociażby w tomie opisującym owady (Jonston 1653: 107-108). W tomie 
„Historiae Naturalis de quadrupedibus” autor cytuje całe ustępy z Fernandeza de Ovie-
do (np. niezwykle plastyczny opis pancernika znajdziemy na stronie 173), Lopeza de 
Gómara, José de Acosta - dokładnie wskazując źródła – przytacza także Pedro Mártira, 
choć czasem robi to z pewną nieufnością ( „...si Petro Martyri credimus...”).  

 Jan Jonston w swojej „Historiae Naturalis” używa najczęściej słowa America; 
rzadziej India Occidentalis (jak np. w tomie „Historiae Naturalis de avibus: „...in India 
Occidentali”). Gdy zaś wymienia Indie, z reguły ma na myśli Indie wschodnie, które 
rzadziej określa jako India Orientali.  

W poprzedniej swojej książce - „Thaumatographia naturalis” (Amsterdam, 1632) 
– Jan Jonston także w wielu fragmentach podaje przykłady z Nowego Świata, cytując 
Fernandeza de Oviedo i Pedro Mártira. To dzieło różni się jednak od „Historiae Natura-
lis”: obok rzetelnych opisów przyrodniczych pojawiają się tu giganci i wszelakie baj-
kowe wiadomości. Dzieło to składa się z dziesięciu części, czy też kategorii, będących 
podsumowaniem obserwacji autora dotyczących cudów natury, a te opisuje on na pod-
stawie literatury antycznej i nowożytnej: niebo, żywioły, meteory, minerały, rośliny (tu 
wiele odniesień do Ameryki), ptaki, ssaki, owady, ryby i ludzie. 

Wątek fauny Nowego Świata powróci w „Govierno general, moral y político ha-
llado en las fieras y animales silvestres: sacado de sus naturales virtudes y propiedades” 
(Madryt, 1658) Andrés Ferrer de Valdecebro. Ten hiszpański dominikanin w przeci-
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wieństwie do wcześniej cytowanych autorów czerpie z własnego doświadczenia, bo-
wiem wiele lat spędził w Nowym Świecie, a dokładnie, w Nowej Hiszpanii. „Govierno 
general” to swoiste bestiarium, ilustrowana encyklopedia zwierząt, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich symboliki. Odnotujmy interesujący fragment związany ze słowem 
„Ameryka”. Otóż Valdecebro kieruje, co charakterystyczne dla autorów hiszpańskich, 
ostre słowa krytyki pod adresem Amerigo Vespucciego, który „uzurpował” sobie prawo 
do nazwania Nowego Świata. Czytamy zatem, że Vespucci „kradnąc chwałę naszej 
Hiszpanii, której synowie odkryli Nowy Świat”, chciał uchodzić za jego odkrywcę 
i rozgłosił swoim imieniem nazwę kontynentu, który winien zwać się Fer-Isabela albo 
Carolina (Valdecebro 1658: 68). Tym niemniej, słowo America figuruje w tytule roz-
działu i w indeksie. Wreszcie kolejna osobliwość: Valdecebro podając długość i szero-
kość kontynentu pisze, że pewien obcy autor (?) odnotowuje znacznie mniejsze rozmia-
ry Nowego Świata, co dominikanin tłumaczy zazdrością o chwałę i męstwo Hiszpanów 
(Valdecebro 1658: 69). 

 Wątek prawdy i zmyślenia w kontekście tematyki amerykańskiej, który tak czę-
sto przewija się w naszych rozważaniach, najpełniej uobecnia się w „Pseudodoxia Epi-
demica” (1646) angielskiego uczonego, pisarza i lekarza Thomasa Browne, którego 
charakteryzuje, z jednej strony wielość zainteresowań (medycyna, religia, nauka, ezote-
ryzm), a z drugiej, rygorystyczne hasło empiryzmu i wnikliwej obserwacji przyrody, 
sformułowane pod wpływem Francisa Bacona. Ta właśnie zasada, obok rozumu i auto-
rytetu dawnych autorów wyznacza metodologię autora, czy inaczej, trzy sposoby osią-
gnięcia prawdy.  

„Pseudodoxia Epidemica”, która od pierwszego wydania w ciągu ćwierćwiecza 
doczekała się sześciu wydań (tu wykorzystano szóste wydanie z roku 1672), jest stu-
dium nad powszechnymi i obiegowymi błędami (Vulgar Errors), w dziedzinie geogra-
fii, przyrody, historii, filozofii, minerałów, roślin, zwierząt, człowieka, astronomii, ko-
smosu („...or Enquiries into Very many Received Tenents, and commonly Presumed 
Truths”). W swoim dziele Thomas Browne, piętnując fałszywe sądy i pospolite błędy, 
szczególnie zainteresowany jest Ameryką jako symbolem nowego, nieznanego, egzo-
tycznego świata. Znajdziemy tu kilkadziesiąt odniesień do Ameryki: rozważania o gi-
gantycznych pająkach, o kolorze skóry Indian (Browne wymiennie używa słowa In-
dians i Americans), spekulacje o roślinach, a nadto mnogość geograficznych porównań.  

 Wymowny jest fragment zawarty w „Słowie do czytelnika” („To the Reader”), 
w którym czytamy: „We hope it would not be unconsidered, that we find no open tract, 
or constant manuduction in this Labyrinth; but are oft-times fain to wander in the Amer-
ica and untravelled parts of Truth” (Browne 1672: bs.). Z kolei w traktacie „Hydrio-
taphia” autor porównuje odkrycie Ameryki do znaczącego odkrycia archeologicznego: 
„That great Antiquity America lay buried for thousands of years, and a large part of the 
earth is still in the urn unto us. Though if Adam were made out of an extract of the 
earth, all parts might challenge a restitution...” (Browne 2007: 72). 

Kolejne dzieło ponownie kieruje nas ku słownikowi encyklopedycznemu, rozu-
mianego, z uwagi na alfabetyczny układ haseł, już w znaczeniu współczesnym. Chodzi 
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o „Magnum Theatrum Vitae Humanae” Laurentiusa Beyerlincka. Pierwsze wydanie, 
które ukazało się w cztery lata po śmierci autora, składało się z edycji siedmiotomowej 
(Kolonia, 1631). W latach 1631-1717 ukazało się pięć wydań, w tym w Lyonie (1665, 
1678) i w Wenecji (1707). W ostatecznej wersji dzieło składa się z siedmiu tomów, 
o objętości 7600 stron oraz z indeksu, liczącego 800 stron. W niniejszej pracy korzy-
stamy z edycji lyońskiej z roku 1665 (tom I wydany został w roku 1656). Autor – fla-
mandzki teolog, retoryk, orator i pisarz religijny – kształcił się w kolegiach jezuickich 
w Antwerpii, studiował teologię, poetykę i retorykę. „Magnum Theatrum Vitae Huma-
nae” to kompendium informacji na rozmaite tematy, od dysertacji teologicznych po 
zwykłe ciekawostki i anegdoty, zaczerpnięte z tekstów antycznych, średniowiecznych 
kronikarzy i szesnastowiecznych humanistów. Jest to zarazem jedno z pierwszych alfa-
betycznie ułożonych commonplace-book7. Dzieło Laurentiusa Beyerlincka należy anali-
zować w specyficznym kontekście: jest reakcją katolickiego uczonego na „Theatrum 
Humanae Vitae”, dzieło protestanta Theodora Zwingera. W istocie jest to przeróbka i 
oczyszczenie encyklopedii helweckiego humanisty z treści obraźliwych, wedle autora, 
dla wiary katolickiej, a zarazem ułożeniem całego materiału w porządku alfabetycznym. 
W kontekście tematyki amerykańskiej dwoistość perspektywy – protestanckiej i kato-
lickiej – niewiele wnosi nowego: Beyerlinck kopiuje i rozszerza Zwingera, tyle że wię-
cej uwagi poświęca roli Kościoła, a zarazem, wyraźnie włącza się w nurt czarnej legen-
dy Hiszpanii. Dodajmy, że u Zwingera nie pojawiają się akcenty antyhiszpańskie, także 
w opisie przebiegu konkwisty.  

Laurentius Beyerlinck przeznaczył swój słownik encyklopedyczny dla szerokie-
go kręgu czytelników, zwłaszcza dla kaznodziei i nauczycieli. Mamy zatem do czynie-
nia, z jednej strony, z dziełem szeroko rozpowszechnionym, które kształtowało obraz 
Ameryki już nie tylko wśród uczonych humanistów, z drugiej, z określoną, ideologiczną 
perspektywą widzenia Nowego Świata. Ów dydaktyczny cel flamandzkiego autora po-
zwala określić jego dzieło jako zbiór pouczających menita (przestrogi) i inspirujących 
exempla, całość zaś jest swoistym połączeniem antycznych cytatów, teorii scholastycz-
nych i idei humanistycznych.  

W „Magnum Theatrum Vitae Humanae” hasło America liczy półtorej szpalty 
(Beyerlinck 1656: I, 310): wzmiankowane są odkrycia Kolumba i Vespucciego, a także 
zawarte są dywagacje o „wymyśleniu” Nowego Świata przez Platona (wątek Atlantydy) 
i Senekę („Medea”). Ten sam termin jako hasło pojawia się w ostatnim tomie, w Index 
Generalis (Beyerlinck 1665: VIII, 36), gdzie przedstawiony jest podział geograficzny, 
ogólny opis, odkrycia, bogactwa kontynentu, a nadto lista władców inkaskich. 

                     
7 To kolejny termin, który, w odniesieniu do dawnego piśmiennictwa, trudno precyzyjnie oddzie-
lić od encyklopedii, kompendium, leksykonu, czy silva rerum. Zob. Richard Yeo, „Ephraim 
Chambers’s Cyclopaedia (1728) and the Tradition of Commonplaces”, Journal of the History of 
Ideas, Vol. 57, No. 1 (Jan., 1996). Nie wydaje się też przekonująca definicja innego amerykań-
skiego badacza, który oddziela encyklopedię, wyjaśniającą tematy (subjects), od słownika, który 
wyjaśnia słowa (words): Lawrence E. Sullivan, Circumscribing Knowledge: Encyclopedias in Hi-
storical Perspective, op. cit., s. 315. 
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 Laurentius Beyerlinck sporadycznie posługuje się hasłem India Occidentalis (np. 
w indeksie hasło India; Beyerlinck 1665: VIII, 329), Nowy Świat („Principes Americae 
sive Novi Orbis”; V, s. 109) albo „Peruviani Hispanis inuidissimi” (I, s. 363). Nie zaw-
sze czytelnik domyśla się, oto kolejna cecha kompendiów epoki, o które Indie w istocie 
chodzi. Wszystkie pojęcia związane z hasłem Indi dotyczą Hindusów. Na przykład 
w zdaniu „Indi multas nuptas habent...”, gdzie tylko cytat ze Strabona pozwala zorien-
tować się, że chodzi o Indie Wschodnie (II, s. 389). 

 Kolejne nawiązania do tematyki amerykańskiej znajdziemy w tomie III, w roz-
dziale „Geometria”, w którym zawarty jest przekrojowy opis świata, w tym Ameryki 
oraz relacja o odkryciach geograficznych. Autor wprowadza tu podział na Amerykę Po-
łudniową i Północną i szczegółowo wylicza kolejne krainy i morza. W rozdziale „Histo-
rici Novi Orbis”, w tomie IV, autor wymienia kronikarzy Indii: Kolumba, Amerigo Ve-
spucciego i Fernandeza de Oviedo.  

 Laurentius Beyerlinck niewiele uwagi poświęca przyrodzie Ameryki. I tak, 
w haśle Piscis znajdziemy około setki przykładów z całego świata, ale żadnego z Ame-
ryki. Nowego Świata zabrakło także w ogólnym obrazie świata (działy: geografia, oby-
czaje, flora, fauna) i w bardziej rozbudowanych hasłach, związanych na przykład 
z religią (T. VI „Religio, Magos, Idolatria”), monstrami i mirabiliami (T. V). Natomiast 
autor bardzo mocno wybił wątek odkryć geograficznych, a także okrucieństwa popeł-
nione przez hiszpańskich zdobywców (T. II „Crudelitas”); szczegółowo przedstawił 
administrację kościelną w koloniach hiszpańskich (T. III) i dał równie szczegółową listę 
władców z okresu prekolumbijskiego (T. V „Principes Americae Sive Novi Orbis”). 
Zdecydowanie najwięcej uwagi w opisach regionów poświęcił Brazylii: końcowy in-
deks pod hasłem Brasilia i pokrewnymi zawiera kilkanaście odniesień, dotyczących te-
matów rozsianych w kolejnych siedmiu tomach, w tym: odkrycie, misje jezuitów, wy-
gląd tubylców, ich szczęśliwe, długowieczne życie („Brasilienses saluberrimi, & lon-
gaevi”; VII, 176), ale i rozliczne wady („otiosi, & luxuriosi”; T. V, 142), zwyczaje mał-
żeńskie, ubiory, domostwa, kanibalizm („olim antropophagi”; T. I, 470).  

 Kolejne kompendium zachowujące układ alfabetyczny haseł jest dziełem francu-
skiego historyka i geografa Michela Antoine Baudrand i nosi tytuł „Baudrand Parisini 
Geographia ordine litterarum disposita” (Paryż, 1681). To dwutomowe kompendium 
ukazało się w wersji francuskiej („Dictionnaire géographique et historique”) w roku 
1705. Łaciński oryginał tylko w tomie drugim (N-Z) zawiera ponad sto odniesień do 
Ameryki i ten właśnie termin zdecydowanie dominuje w kompendium i do niego odsyła 
hasło Novus Orbis, które – uzupełnione wersją francuską, hiszpańską i niemiecką – wy-
jaśnia, że nowy kontynent odkryty został przez Kolumba w 1491 (sic!), a zwany jest 
inaczej Indiae Occidentales, „seu melius & communius America (...). Vide America” 
(Baudrand 1681: II, 37). Dzieło Baudranda zawiera zwięzłe, ale bardzo szczegółowe 
hasła dotyczące pojęć geograficznych – krain, prowincji, miast, ludów, rzek, jezior, 
mórz, itd., przy czym obok nazwy łacińskiej figuruje wersja oryginalna: hiszpańska, an-
gielska lub francuska.  
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 Dzieło francuskiego erudyty i encyklopedysty Louisa Moréri – „Le Grand dic-
tionnaire historique, ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane” – zajmuje 
szczególne miejsce pośród kompendiów europejskich, od daty pierwszego wydania, 
w roku 1671, aż co najmniej do połowy następnego stulecia. Moréri wprowadził nową 
formę encyklopedii typu słownikowego, a ściślej, rozszerzył schemat wydawanych od 
końca XVI wieku słowników geograficznych i historycznych, które zawierały uporząd-
kowany zasób wiadomości. Chodziło zatem o zebranie w jedną całość ogromnej wiedzy 
i informacji, rozproszonych w wielu dziełach, dawnych i współczesnych autorowi.  

 Za życia autora ukazało się tylko pierwsze wydanie, w dwóch woluminach, 
w Lyonie, w roku 1671 (wiele źródeł podaje rok 1674), a kolejne, w 1681, 1683 (dwa 
tomy w czterech woluminach, trzecie wydanie było przedrukiem drugiego), 1687 
(czwarte), 1688 (piąte, dwutomowe, będące przedrukiem poprzedniego), 1689 (suple-
ment do trzeciego tomu), 1691 (Amsterdam: szósta, dwutomowa edycja znacznie posze-
rzona), 1694 (siódme wydanie ukazało się w czterech częściach, w dwóch woluminach), 
1698, 1699. Te ostatnie trzy edycje były przedrukami. W wieku XVIII ukazało się, wraz 
z suplementami, dziewiętnaście wydań: 1702, 1704, 1707, 1712, 1714, 1718, 1725 
(dwie edycje), 1731, 1732, 1733, 1735, 1740 (dwie edycje), 1743 i w latach 1732-1749 
kolejna, dziesięciotomowa edycja, 1749, 1753 (ośmiotomowa wersja hiszpańska), 1759 
(dziesięć tomów). W sumie, do roku 1759 ukazało się 28 wydań, w kolejnych, rozsze-
rzonych wersjach. 

 Warto zaznaczyć, że dzieło tego duchownego autora w kolejnych wznowieniach, 
aż do początku XVIII wieku, było uzupełniane i rozszerzane także przez autorów du-
chownych, jak G. Parayre (do piątego wydania włącznie), Claude-Pierre Goujet, czy Je-
an Le Clerc (autor edycji szóstej, znacznie poszerzonej, a także kolejnych, do dziesiątej 
włącznie, z 1702).  

 Podstawą opisu kompendium Louisa Moréri będzie wydanie trzecie (Lyon, 
1683). Hasło „Ameryka” (Moréri 1683: I, 2, 218-220) zajmuje około pięciu szpalt, co 
w porównaniu z analogicznymi ogólnymi hasłami dotyczącymi Azji (półtorej szpalty), 
czy Afryki (osiem) dowodzi, że kontynent ten zajął znaczące miejsce w opisie świata, 
aczkolwiek dodajmy, że hasło Allemagne ma objętość trzykrotnie większą. Zauważmy 
na marginesie, że w niecałe sto lat później proporcje ulegną jeszcze większemu za-
chwianiu u autorów Encyklopedii francuskiej. Hasło otwiera zdanie „Amerique, qu’on 
nomme aussi les Indes Occidentales & le nouveau Monde” (218). Kolejne ustępy hasła 
powielają układ znany z poprzednich kompendiów: autor docieka, czy myśliciele an-
tyczni znali tę część świata (wiedziony proroczym natchnieniem Seneka przewidział 
wszystkie te odkrycia, dowodzi autor, zamieszczając słynny cytat z „Medei” – „Nadejdą 
kiedyś czasy, gdy ocean rozluźni swoje więzi i Thule nie będzie ostatnim lądem”); ko-
lejne podpunkty obejmują: położenie Ameryki, podział terytorialny, „jakości krainy”, 
obyczaje ludów, religię, obszerną listę autorów piszących o Nowym Świecie. Lista bi-
bliograficzna, co należy podkreślić, zawiera liczne źródła hiszpańskie; wszakże autor 
nie tylko znał hiszpański, ale i tłumaczył z tego języka: Johannes de Laet, Juan de 
Torquemada, Antonio de Herrera, Jean Baptiste Ramusio, Las Casas, Champelain, Gi-
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rolamo Benzoni, José de Acosta, Hugo Grotius, Pedro de Cieza, Garcilaso de la Vega, 
Texeira, Fernández de Oviedo, Ortelius, Baudrand, Thomas López, Antonio León. Opis 
antycznych „prefiguracji” zajmuje znacznie więcej miejsca niż ustęp wprowadzający do 
opisu geograficznego, gdzie mowa jest o tym, że „l’Amerique est composée de deux 
grandes Peninsules…” (s. 218). Opis kolejnych regionów („Division de l’Amerique”) 
podporządkowany jest podziałowi na Amerique Mexicane ou Septentrionale i Amerique 
Meridionale ou Peruane. Kolejny paragraf, pod dość mylącym tytułem „Qualitez du 
Païs”, w chaotycznej i nad wyraz zwięzłej formie informuje o klimacie, drzewach, 
uprawach, bogactwach mineralnych, najważniejszych pasmach górskich i rzekach. 
Ustęp opisujący obyczaje tubylców powiela stereotyp dzikich kanibali („Les peuples de 
l’Amerique ont été generalement sauvages, cruels…”; s. 219), podobnie jak następny 
(„La Religion”), eksponujący bałwochwalstwo, i choć dalej autor wspomina sukces 
procesu ewangelizacji, sceptycznie komentuje prawdziwą przemianę duchową i moral-
ną ludów Nowego Świata. W późniejszych edycjach „Le Grand dictionnaire historique” 
hasło zostanie poszerzone o rozważania na temat pochodzenia Indian („Origine des 
Americains”). W dalszej części dzieła Morériego znajdziemy mnogość haseł związa-
nych z Ameryką – od rzek, wysp, prowincje po ludy, miasta i hasła osobowe. Czasem 
trudno dociec, jaki jest powód pojawienia się danego hasła, co często dotyczy miast 
Nowego Świata. Chyba sam autor (redaktor kompendium) nie był pewien słuszności 
swego wyboru, skoro często czytamy: „ce n’est proprement qu’une habitation peu con-
siderable” (Moréri 1683: I, 2, 963) albo „on dit que cette ville est peu considerable” 
(I, 1, 301). 

 Kolejne edycje „Le Grand dictionnaire historique” ukazują z jednej strony proces 
narastania informacji i wiadomości o Ameryce, a z drugiej, proces poznawania konty-
nentu. Porównajmy wyżej cytowane wydanie z wersją o ponad siedemdziesiąt lat póź-
niejszą, zredagowaną przez Étienne-François Drouet (Paryż, 1759). Przede wszystkim 
odnotujmy narastającą liczbę haseł. Co tyczy haseł osobowych, obok krótkich biogra-
mów z edycji z 1683 (José de Acosta, Joseph Anchieta, Atahualpa, Las Casas, Kolumb, 
Garcilaso de la Vega, Bernard de Balbuena) dochodzą nowe (np. Blasconunnes, Pizarro, 
Raleigh). Hasła są znacznie poszerzone. W edycji Étienne-François Droueta, na przy-
kład w prezentacji Meksyku (Moréri 1759: VII, 518): znajdziemy bardzo wiele źródeł 
(Oviedo, Acosta, Díaz del Castillo, Sahagún, Ojeda, Cepeda, Durand, Herrera, Solis). 
W całym słowniku pojawia się dużo więcej nawiązań do kronikarzy Indii. W wersji 
Étienne-François Droueta przybyło też informacji o francuskiej Ameryce (krainy, mia-
sta, twierdze i forty), szerzej, o Ameryce Północnej, a nadto dużo haseł związanych 
z hiszpańskimi misjonarzami w Ameryce. A wreszcie, spotkamy tu więcej niż we wcze-
śniejszych wersjach Morériego ciekawostek, osobliwości i anegdot. Znacznie wymow-
niejsze jednak jest śledzenie procesu usuwania białych plam z mapy Nowego Świata. 
I tak, Kalifornia, w wydaniu z 1683 to wyspa; w edycji z 1759, to już półwysep. Wyda-
nie z 1759 r. charakteryzują liczne uaktualnienia i rozszerzenia haseł. Czytamy zatem 
o mieście Callao, że 8 marca 1750 miało tam miejsce katastrofalne trzęsienie ziemi, któ-
re doprowadziło do całkowitego zniszczenia miasta. Zmienia się również wymowa ha-
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seł: zniknęły hasła Parima i Eldorado, a Ofir nie jest już utożsamiony z Ameryką. Mi-
mo istotnych różnic należy też zauważyć, że liczne hasła amerykańskie są przedrukiem 
edycji z 1683 roku (np. Chili). Samo hasło Amerique także nie ulegało większym zmia-
nom na przestrzeni lat: brzmi ono identycznie w wydaniu z 1683 r. i 1702 r. 

 Przyjrzyjmy się jeszcze jednej wersji „Le Grand dictionnaire historique”, a mia-
nowicie dziewięciotomowej edycji hiszpańskiej pt. „El gran diccionario histórico o 
Miscellanea curiosa de la historia sagrada y profana” (1753). Tłumaczem był Joseph de 
Miravell, który dokonał przekładu na podstawie edycji paryskiej z 1725 roku. Praca nad 
wersją hiszpańską przeciągała się, a tymczasem ukazały się kolejne wydania francuskie, 
między innymi w roku 1735 i 1743. Ostatecznie książka ukazała się w Paryżu w roku 
1753, ale w istocie przeznaczona była na rynek hiszpański. Edycja ta uwzględniała 
nowsze wydania „Le Grand dictionnaire historique”, tym samym pierwotna podstawa 
przekładu została wzbogacona o uzupełnienia i dodatki wprowadzone przez zespół tłu-
maczy, a aneksy dotyczyły właśnie Ameryki, zwłaszcza Nowej Hiszpanii. Znajdziemy 
tu znacznie więcej wiadomości o Nowym Świecie niż w wersji francuskiej: królestwa, 
prowincje, miasta, góry, rzeki, noty historyczne. Jak czytamy w „El gran diccionario 
histórico”, są tu nie tylko nowe artykuły („...de historia y geographía, que dicen alguna 
relación con los Reynos de España o Indias”), ale, co ważniejsze, z obrazu Nowego 
Świata w oryginale francuskim zostały usunięte akcenty antyhiszpańskie i antyreligijne: 
„con la más escrupulosa atención hemos excluido de este Diccionario todo quanto pu-
diese ofender a la Nación a quien va destinado, y sobre punto de Religión...”. Ten fakt, 
a także wkład redakcyjny Josepha de Miravell („adiciones tan eruditas y copiosas que se 
ofrece mucho mas enriquecido que estaba en su original”) i zespołu tłumaczy, każe spo-
jrzeć na „El gran diccionario histórico” jako na oryginalne kompendium hisz-
pańskojęzyczne XVIII wieku. Dodajmy na koniec, że stosowana tu terminologia – sło-
wo América, używane znacznie częściej niż Indias Occidentales, zdecydowanie domi-
nuje w opisie Nowego Świata – dowodzi, że w połowie XVIII wieku autorzy hiszpań-
scy ostatecznie pogodzili się z faktem, że Nowy Świat nosi imię Vespucciego. 

 W roku 1697 ukazuje się tom „Dictionnaire historique et critique” Pierre’a Bay-
le’a, ściśle związane z omówionym wcześniej dziełem Louisa Moréri, bowiem ten pro-
testancki filozof, jak napisał we wstępie datowanym na rok 1696, zamierzał poprawić 
liczne błędy swego poprzednika i zarazem religijnego adwersarza, a także omyłki po-
pełnione przez innych autorów słowników i dykcjonarzy. „Dictionnaire” to jedno 
z najbardziej znanych kompendiów tej epoki, które doczekało się, do połowy XVIII, 
ośmiu wydań francuskich i przekłady na angielski i niemiecki. Trudno jednoznacznie 
określić gatunek dzieła Bayle’a, łączącego encyklopedię, słownik historii, mitologii, 
genealogii i biografie; jest to zbiór naukowych osobliwości i zarazem filozoficzno-
historyczne dywagacje na rozmaite tematy. Trzon tekstu, co także mocno odbiło się na 
obrazie Nowego Świata, to przypisy i glosy do haseł. W dziele dominuje wymowa scep-
tyczna i hasło propagowania wolności myśli. Warto też dodać, że ten uchodzący za atei-
stę, sceptyka, liberalnego kalwinistę i libertyna autor, wywarł wielki wpływ na francu-
skich encyklopedystów i racjonalistyczną filozofię XVIII wieku. 
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 Odnotujmy obecność tematyki amerykańskiej w dziele Bayle’a, w oparciu 
o piąte wydanie „Dictionnaire historique et critique” (Amsterdam, 1740). Jak było po-
wiedziane, skomplikowana struktura tego dzieła nie ułatwia odtworzenia obrazu Nowe-
go Świata. „Dictionnaire” wprawdzie zawiera głównie alfabetyczny leksykon osób, ale 
w niektórych jego częściach pojawiają się hasła dotyczące krajów (np. Japonii), krain 
geograficznych, miast, bogów rzymskich. Niemniej, ani w tym, ani w kolejnych wyda-
niach w tej epoce nie ma hasła „Ameryka”. Co wymowne, znajdziemy je dopiero 
w znacznie późniejszej, piętnastotomowej edycji (Paryż, 1820). Tamże, w indeksie 
tomu dziewiątego odnajdziemy hasło: „Amerique: premier voyage qui a été fait en ce 
pays-là sous les auspices de la France” (Bayle 1820: IX, 187). Wróćmy jednak do wy-
dania z 1740 roku. Autor zamieścił tylko cztery wzmianki o Ameryce: w glosie do hasła 
Cieza de León (Bayle 1740: III, 88-89) i Nicolás Monardes (III, 409-410) oraz w dwóch 
innych, dość przypadkowych kontekstach. Pośród haseł osobowych przemilczany jest, 
co dość osobliwe, Luis Moréri, ale – w kontekście postaci związanych z Nowym Świa-
tem - przedstawiony jest siedemnastowieczny jezuita hiszpański Cristóbal Acuña oraz 
Jean de Léry, Giovanni Botero (w glosie do tego hasła Bayle poprawia błędy popełnio-
ne przez Morériego w biogramie włoskiego historyka) i, jak wspomniano, Cieza de 
León. I ten właśnie kronikarz jest głównym punktem odniesienia w niezwykle zjadli-
wym i karykaturalnym portrecie mieszkańców Nowego Świata (III, 88-89). Pierre Bay-
le, ten krzewiciel tolerancji i obiektywizmu w badaniach historycznych, w odniesieniu 
do obrazu Indian niejako zapowiada „antyamerykanizm” encyklopedystów.  

 „Lexicon Universale, Historiam Sacram et Profanam Omnis aevi, omniumque 
Gentium...” (1677) Johanna Jacoba Hofmanna (Hofmanni), helweckiego uczonego, pro-
fesora greki i historii na uniwersytecie w Bazylei, obrazuje zjawisko zanikania w pi-
śmiennictwie encyklopedycznym kompendiów pisanych po łacinie. Dlatego też po roku 
1698 – ta edycja będzie przedmiotem naszej analizy – nie ukazują się już reedycje 
„Lexicon”, gdy tymczasem kompendia wydawane w językach narodowych są nieustan-
nie wznawiane i poszerzane, co najmniej przez następne stulecie, jak chociażby dzieło 
Morériego, czy Bayle’a. Pierwsze, dwutomowe wydanie „Lexicon” ukazało się w roku 
1677; wydanie rozszerzone w formie suplementu w 1683; zaś pełne, czterotomowe wy-
danie, wraz z suplementem, w roku 1698. Ta jedna z pierwszych, nowoczesnych ency-
klopedii, zachowuje układ alfabetyczny haseł. Dzieło Hofmanna to połączenie słownika 
historycznego, biografii, kompendium geograficznego, genealogii władców, chronologii 
wydarzeń, mitologii, filologii. Znajdziemy tu hasła dotyczące osób, miejsc, pojęć, dzie-
dzin nauki, sztuki, prawa, magii, muzyki, obyczajów, zwierząt. Układ kompozycyjny 
i schemat haseł przypomina „Le Grand dictionnaire historique” Morériego z uwagi na 
obfitość haseł geograficznych i biogramy, w tym np. aktualnie panujących władców. 
„Lexicon” to dzieło gabinetowego uczonego, który, jak sam powtarzał, nigdy nie wy-
jeżdżał z Bazylei. Hasła są rzetelne i szczegółowe, opracowane obiektywnie. W cyto-
wanym wydaniu (Lyon, 1698), na przestrzeni 4000 stron znajdziemy liczne odniesieniu 
do Nowego Świata. Autor podaje liczne źródła, często cytując kronikarzy Indii. Tema-
tyka amerykańska obejmuje przede wszystkim ludy, miasta, krainy, rzeki, jeziora, cie-



STUDIA – ESEJE Adam Elbanowski  
 

60 Ameryka Łacińska, 3-4 (77-78) 2012, ss. 45-66 

śniny, prowincje. Nie ma natomiast odniesień do zwierząt i roślin. Autor konsekwentnie 
posługuje się terminem America. I tak, główne hasło – podobnie jak w pierwszym wy-
daniu z 1677 roku - zawiera, zgodnie z tradycją, relacje autorów Antyku, a nadto listę 
kronikarzy i opis geograficzny (Hofmanni 1698: I, 176). Autor wprowadza podział na 
America Septentrionalis („Quae et Mexicana dicitur”) - a dalej wymienia tylko prowin-
cje i najbardziej znaczące miasta (I, 177) – i na America Meridionalis („quae etiam Pe-
ruviana”). Tu znajdziemy listę prowincji i miast, wyliczenie i opis ludów różnych re-
gionów (I, 177). Przy nazwach geograficznych autor podaje terminy oryginalne – hisz-
pańskie, angielskie, francuskie, holenderskie, dalej zaś terminy łacińskie. W trakcie lek-
tury „Lexicon” uderza czytelnika kilka szczegółów: brak biogramu Bartolomé de las 
Casasa, bardzo enigmatyczne wzmianki na temat konkwisty, a wreszcie obecność, co 
bardzo rzadkie w szesnastowiecznych kompendiach, dzieł literackich, jak np. w haśle 
Chile, gdzie pojawią się wzmianki o eposie Alonsa de Ercilla „La Araucana”. Odnotuj-
my także dwa interesujące polonica: w haśle America Meridionalis autor powołuje się 
na „Roczniki” Stanisława Bzowskiego (I, 177), zaś w haśle dotyczącym Brazylii jest 
wzmianka o Krzysztofie Arciszewskim (Christoph Arcziszevius), choć brak uwagi o je-
go narodowości (I, 576).  

 Podsumowaniem kilku wymienionych wcześniej kompendiów jest „An Univer-
sal, Historical, Geographical, Chronological and Poetical Dictionary” (1703), bowiem, 
jak informuje wydawca we wstępie, jest to wyciąg z Louisa Morériego, a także z innych 
autorów, jak Pierre Bayle, Michel Antoine Baudrand, J. J. Hofmann, Pierre Danet. 
W tym ostatnim przypadku chodzi o francuskiego filologa i duchownego, autora słow-
ników francusko-łacińskich (1685 i 1691), a także „Dictionarium antiquitatum Romana-
rum et Graecarum” (1698), którego edycja angielska ukazała się w roku 1700. A nadto, 
jak czytamy na karcie tytułowej wykorzystano w „An Universal...” teksty innych, 
„znamienitych autorów” reprezentujących rozmaite dziedziny wiedzy: „…and many 
more of the best and choisest Historians, Geographers, Chronologers and Lexicogra-
phers, Antient and Modern”.  

 Hasło „Ameryka” („America, or the West-Indies”; An Universal 1703: I, 114-
115) jest nazbyt skrótowe, w istocie jest wypunktowaniem zagadnień. Dowiadujemy się 
zatem, że Nowy Świat tworzą „two large Peninsulas”: południowa i północna. Dalej jest 
mowa o podziale na Amerykę Północną i Południową; pierwsza zwie się też America 
Mexicana (Kanada, Nowa Anglia, Floryda, Nowa Hiszpania, Antyle, itd.), zaś druga - 
Peruvian. Notka, wszystko w jednym zdaniu, wylicza mieszkańców (Anglicy, Hiszpa-
nie, Holendrzy, Francuzi oraz „Americans, Africans, and those got betwixt Europeans 
and Natives”). Dalsze informacje są równie pobieżne: zróżnicowany klimat; złoto, sre-
bro i perły; religia tubylców – „the Natives Religion is as various as their Country, 
tho’all Idolaters till discover’d” (I, 115). Hasła ograniczają się do miast, wysp, krain, 
prowincji, rzek, ludów indiańskich, z których każdy jest pokrótce opisany. Brak odnie-
sień do zwierząt i roślin dowodzi, że autorzy kompilacji opierali się przede wszystkim 
na kompendium Morériego i J.J. Hofmanna. Biogramy postaci związanych z dziejami 
Ameryki także powielają „Le Grand dictionnaire historique” Morériego. Reasumując, 



Nowy Świat w piśmiennictwie europejskim w XVII wieku STUDIA – ESEJE  
 

Ameryka Łacińska, 3-4 (77-78) 2012, ss. 45-66 61  

autorzy „An Universal, Historical, Geographical, Chronological and Poetical Dictiona-
ry” nie są szczególnie zainteresowani Nowym Światem, przy czym ich uwaga koncen-
truje się na koloniach angielskich w Ameryce Północnej.  

 Odnotujmy na koniec, naruszając nieco chronologię, kronikę Jana Kwiatkiewi-
cza, „Roczne dzieje kościelne od roku Pańskiego 1198 aż do lat naszych” (1695). Wy-
szczególnienie tego dzieła wynika z dwóch powodów: jest to jedyne wprowadzone tu 
źródło polskie, uzupełniające siedemnastowieczne publikacje zachodnioeuropejskie po-
święcone Ameryce, a nadto, „Roczne dzieje” wyróżniają się spośród tekstów dotąd ana-
lizowanych szczególną formą dyskursu. Chodzi o annały jako specyficzną formę pi-
śmiennictwa historiograficznego, które odnotowują w układzie chronologicznym naj-
ważniejsze wydarzenia. A ściślej, chodzi o annales ecclesiastici – roczniki kościelne – 
w tym kontekście w odniesieniu, co oczywiste, do tematyki amerykańskiej. 

 Jan Kwiatkiewicz – jezuita, profesor retoryki, filozofii, matematyki i etyki – po-
zostawił kilkadziesiąt dzieł, pisanych po polsku i po łacinie. Jego „Roczne dzieje” na-
wiązują do „Annales ecclesiastici”(1588-1607) Cezarego Baroniusza, monumentalnego, 
dwunastotomowego dzieła prezentującego historię Kościoła od czasów Chrystusa do 
roku 1198. Jan Kwiatkiewicz należy do licznego grona kontynuatorów dzieła włoskiego 
kardynała i historyka, do których można włączyć także polskich autorów duchownych, 
jak Piotr Skarga („Roczne dzieie kościelne od Narodzenia Pana y Boga naszego Jesusa 
Christusa”, 1603) i dominikanin Stanisław (Abraham) Bzowski („Annalium ecclesiasti-
corum post... Caesarem Baronium”, 1616-1630). Dzieło Baroniusza i jego kontynuato-
rów (także wydawców i tłumaczy) jest reakcją na protestancką interpretację dziejów 
Kościoła, co – w odniesieniu do interesującego nas tematu – niewątpliwie wpłynęło na 
obraz Nowego Świata. Jan Kwiatkiewicz podaje w przedmowie do czytelnika i w in-
deksie długą listę źródeł, z których korzysta (a kolei jego „Roczne dzieje” w pół wieku 
później naśladować będzie Benedykt Chmielowski w „Nowych Atenach”): Marcin 
Kramer, Piotr Skarga, Stanisław Bzowski (o którym – niezbyt zresztą zgodnie z prawdą 
- pisze autor, że kontynuując Baroniusza „niedaleko do roku 1500 zaszedł”), Nicoló Or-
landini (Orlandinus), Odorico Raynaldi (Rainaldus), Francesco Sacchini (Sacchinus), 
Adolphus Tuldenus, Thyrsi González de Santalla. Jan Kwiatkiewicz, jak widać, głównie 
opiera się na historykach jezuickich. 

 „Roczne dzieje” Kwiatkiewicza – ujmowane jako kalendarium amerykańskie – 
zamyka się w latach 1492-1645, a ściślej, od odkrycia Nowego Świata („Christophoro 
Columbus znalazł nowy świat”; Kwiatkiewicz 1695: 572) aż po dwie osobliwości, od-
notowane pod datą 1645: „O Nigritach i o skutkach Chrztu Świętego” i „Z jednego 
drzewa las i wąż dziwny”; ss. 899-900. Forma annałów narzuca zatem w książce Jana 
Kwiatkiewicza dość przypadkowy zestaw tematów, anonsowanych przez hasła na mar-
ginesie, które same w sobie składają się na barwne, pod względem językowym, kom-
pendium staropolskie opisujące Amerykę. Wzmianki o Nowym Świecie – łącznie jest 
ich około czterdziestu - abstrahując od układu chronologicznego, odnoszą się do takich 
tematów, jak: odkrycia geograficzne (Kolumb, Vespucci, Magellan, Cabral, Vasco 
Núñez de Balboa), konkwista, spór między Portugalią a Hiszpanią o nowoodkryte zie-
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mie, opis tubylców (wygląd, wierzenia, stroje, domostwa, obyczaje), krzewienie chrze-
ścijaństwa (nawracanie pogan, misjonarze, pierwsi męczennicy w Nowym Świecie). 
Obraz przyrody, w formie kilku ciekawostek, pojawia się sporadycznie. Wątek ewange-
lizacji zdominował „Roczne dzieje”. Autor wielokrotnie podejmuje ten temat, włączając 
go, pod kolejnymi datami, do kalendarium: misja ewangelizacyjna Portugalczyków w 
Brazylii (rok 1500); zasługi królów Hiszpanii w szerzeniu wiary pośród Indian (1504, 
1558); wytępienie pogaństwa przez Vasco Núñez de Balboa (1513); rola Cortesa w na-
wracaniu mieszkańców Meksyku (ten temat – „Kortezyus zwycięzca Pogan”, s. 629 – 
kilkakrotnie przewija się w dziele pod datami 1519, 1521, 1524 i 1525); działalność mi-
sjonarzy: franciszkanów w Meksyku (1524) i jezuitów w Brazylii (1549), w Peru 
(1567); zakładanie nowych biskupstw (1515); masowe chrzty: w Meksyku (1531, 
1558), Santo Domingo (1558); męczennicy jezuiccy, którzy oddali życie za wiarę: 
w Meksyku (1616, 1632), Peru (1629) i Brazylii (1633).  

 Zarówno dobór źródeł, z których korzysta Jan Kwiatkiewicz, a także jego przy-
należność zakonna każe interpretować „Roczne dzieje” jako apoteozę działalności To-
warzystwa Jezusowego w Nowym Świecie. W istocie wszystkie wątki amerykańskie – 
odkrycia, opis tubylców, podbój – podporządkowane są temu przesłaniu. Dodajmy na 
marginesie, że podobną wymowę mają „Roczne dzieie” Piotra Skargi. Refleksja księdza 
Skargi zawarta w „Obronie Jezuitów” (1607) mogłaby posłużyć jako motto do powyż-
szych uwag: „Zabiegaią między heretyki, i między pogany na świat nowy, i dzikie kraie 
wszystkich Indyi, gdzie Ewangelią Świętą roznoszą, i na to gdy ie poślą starsi, zdrowie 
swoie sadzą” (Skarga 1607: 26). Całe polskie piśmiennictwo dotyczące Ameryki, obok 
„Kroniki wszystkiego świata” (1551) Marcina Bielskiego, aż do połowy XVIII wieku 
zdominowane jest przez ten właśnie wątek. Dopiero „Nowe Ateny” Benedykta Chmie-
lowskiego - wbrew obiegowym i krzywdzącym sądom o autorze – będą, z uwagi na za-
sięg tematyki, pierwszym, najpełniejszym polskim wkładem do poznania Nowego 
Świata8. 

*** 

W konkluzji podkreślmy wyraźną ciągłość procesu opisywania i interpretowania 
Nowego Świata na przestrzeni trzech stuleci. Szczególna rola przypada tu właśnie pi-
śmiennictwu XVII-wiecznemu, które stanowi swoisty łącznik między XVI a XVIII stu-
leciem. Z jednej strony poszerza ono i pogłębia wstępny etap „rozpoznawania” Amery-
ki, obejmujący pierwsze relacje odkrywców oraz zainicjowane w piśmiennictwie XVI 
wieku próby zebrania i uporządkowania wiedzy o tym rejonie świata, a z drugiej, przy-
gotowuje grunt pod naukowe poznanie Ameryki i jej wszechstronny obraz zawarty w 
encyklopediach osiemnastowiecznych, jak „Chamber’s Cyclopaedia”, „L’Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné”, czy „Encyclopaedia Britannica”. Trudno zatem przyjąć tezę 

                     
8 Zob. Adam Elbanowski, „El Nuevo Mundo en Nuevas Atenas: Padre Benedykt Chmielowski 
sobre América”, Revista del CESLA, No. 13, T. 1, CESLA UW, Warszawa 2010, ss. 301-325. 
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wysuwaną przez niektórych badaczy, którzy przeczą owej ciągłości i utrzymują, że 
Nowy Świat jeszcze nie zaistniał w świadomości europejskiej w XVI wieku, zaś jego 
rzeczywiste poznanie, a także wpływ odkryć ma miejsce dopiero w wieku XVII, czy 
nawet w XVIII9.  

Aby zobrazować wspomniany proces odwołajmy się do jednego tylko przykładu, 
do dzieła pt. „Nueva descripción del orbe de la tierra” (1681) José Vicente del Olmo. 
Autor, geograf z Walencji, kontynuuje tradycję hiszpańskich kompendiów kosmogra-
ficznych z XVI wieku (Jerónimo de Chaves, Cortés de Albacar, Juan Pérez de Moya): 
powiela schemat opisu świata typowy dla tego gatunku, ale zarazem wprowadza nowe 
szczegóły i uaktualnione dane do obrazu Nowego Świata (rozdz. 47 „De la América”). 
Powołuje się na te same źródła, na które powoływali się autorzy drugiej połowy po-
przedniego stulecia - na kronikarzy Indii (to jeden z najistotniejszych elementów 
wspomnianej ciągłości) - przytaczając za nimi różnego rodzaju osobliwości, odnoszące 
się głównie do fauny i flory amerykańskiej. Czytamy zatem o lękliwych pumach, ucie-
kających na widok człowieka („... también ay Leones, pero tímidos, tanto que huyen de 
los hombres”; Olmo 1681: 430), a tę ciekawostkę kopiują niezmiennie za Fernandezem 
de Oviedo szesnasto- i siedemnastowieczni autorzy kompendiów. Kolejny przykład po-
chodzi z rozdziału 52 dzieła José Vicente del Olmo, poświęconemu zadziwiającym zja-
wiskom („De las cosas más insignes y admirables del Orbe”). Autor, ponownie cytując 
kronikarzy Indii, a nadto Juana Eusebia Nieremberga, wiele uwagi poświęca leniwcowi, 
szczegółowo opisując jego dziwaczny wygląd, niewielkie potrzeby („se sustenta del ay-
re”; Olmo 1681: 529) i wokalne uzdolnienia, bowiem, jak zauważa, jest to jedyny czwo-
ronóg, który potrafi śpiewać. Identyczny opis leniwca pojawi się sto lat później w „Ma-
ravillas de la naturaleza” duchownego kronikarza z Nowej Grenady, Juana de Santa 
Gertrudis. Ale „Nueva descripción del orbe de la tierra” jest nie tylko kontynuacją czy 
też powieleniem wątków z dzieł poprzedniego stulecia. Oto bowiem kolejny przykład 
ilustruje coraz bardziej znaczącą obecność Ameryki w świadomości europejskiej, w wi-
zji świata tamtej epoki. Otóż José Vicente del Olmo wyliczając najważniejsze i najsłyn-
niejsze miasta świata (rozdz. 48 „De las ciudades más principiales y celebres del Or-
be”), umieszcza na liście aż trzynaście miast Nowego Świata. Dodajmy, wraz z poda-
niem ich długości i szerokości geograficznej. Ten szczegół z kolei zapowiada już nau-
kowe podejście do opisu Nowego Świata autorów wieku Oświecenia. 
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