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Literatura portugalska osiąga swą dojrzałość (...) 

w wyniku fuzji doświadczeń podróżników; na jej odręb-

ność i oryginalność składają się pierwiastki pochodzące 

z rozlicznych, rozrzuconych po świecie kultur, zebrane 

w wyniku wielowiekowych doświadczeń ścierania się 

Portugalczyków z dalekimi i bliskimi ludami. 

E. Łukaszyk, Terytorium a świat…1. 

 
Sekrety natury nie zostały w pełni objawione 

człowiekowi, tak że ma on prawo zanegować 

 i uznać za niemożliwe to, czego nie widział 

i o czym nigdy nie słyszał. 

P. de Magalhães de Gândavo,  

História da Província de Santa Cruz...2.  

 

Portugalska literatura podróżnicza 

W renesansowej literaturze portugalskiej 

wielogatunkowy zbiór opisów, kronik, reportaży, 

relacji o zatonięciach okrętów (os relatos de nau-

frágios), poemat epicki Luísa Vaz de Camõesa pt. 

Os Lusíadas (1572; współczesny polski przekład 

Luzytanie, 1995) i powieść o przygodach Portu-

galczyków na Dalekim Wschodzie pt. Peregrin-

ação (1614) Fernão Mendesa Pinto stworzyły no-

wy rodzaj literackiej opowieści o odkrywczych 

wojażach Portugalczyków, zwany literaturą po-

dróżniczą. Dzieło literackie oraz historyczne jako 

świadectwo i wyobrażenie o dalekomorskiej wy-

prawie do Nowego Świata – do Afryki, do Indii a 

następnie do Brazylii nabiera szczególnego zna-

czenia w drugiej połowie XVI w i określa specy-

fikę renesansowego piśmiennictwa portugalskiego.  

Ogromna ilość diariuszy, relacji o zatonię-

ciach okrętów, reportaży, kronik i opracowań, ja-

kie składają się na literaturę podróżniczą w języku 

portugalskim ma jedną wspólną cechę: opis "in-

nego" dokonuje się przez filtr i pryzmat kulturowy 

dostępny autorowi, zbudowany najczęściej na 

podstawie kontaktów z rodzimymi klasykami i li-

terackimi patronami starożytnych Greków i Rzy-

mian. Jednakże w portugalskiej literaturze podróż-

niczej o zamorskich wyprawach (a literatura das 

viagens ultramarinas) uwidacznia się pewna istot-

na zmiana jakościowa w stosunku np. do Kronik 

królewskich Fernão Lopesa - poczucie niedostatku 

czy wręcz świadectwo upadku wiedzy lokalnej 

oraz kontrast między cywilizacją europejską a kul-

turami Nowego Świata.  

Brazylia między doświadczeniem rzeczywi-

stości a humanistyczną wyobraźnią przedstawiona 

zostanie na podstawie odwołań do dzieła napisa-

nego przez portugalskiego kronikarza Pêro de Ma-

galhãesa de Gândavo i opublikowanego w Lizbo-

nie w 1576 r. jako História da província de Santa 

Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil (Histo-

ria Prowincji św. Krzyża, którą pospolicie nazy-

wamy Brazylią3. Wydawcą dzieła był António Go-

nçalves, który kilka lat wcześniej opublikował Lu-

zytanów Camõesa. Portugalia, a zarazem Europa 

otrzymała pierwszą relację o krainie "odnalezio-

nej" przez Portugalczyków w Ameryce Południo-

wej; z tego względu najnowsza portugalska edycja 

dzieła z 2004 została opatrzona dodatkowym ty-
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tułem Pierwsza historia Brazylii (A Primeira Hi-

stória do Brasil). Historia prowincji św. Krzyża… 

– choć bardzo rzadka w epoce i cenna, ze względu 

na oryginalne grafiki portugalskiego artysty Je-

rónimo Luís – reprezentowana jest dziś przez 

dziewięć egzemplarzy pierwodruku, rozproszo-

nych w bibliotekach europejskich i amerykań-

skich4. Opublikowanie dzieła w epoce, w której 

zostało napisane (omawiana kronika powstała w 

latach 1574-1575) i praktycznie w czasie relacjo-

nowanych wydarzeń mogło się tłumaczyć faktem, 

że w drugiej połowie XVI w. Portugalczycy za-

częli odczuwać wyczerpanie się koniunktury han-

dlu indyjskiego, zaś Brazylia, choć na razie obie-

cywała niewiele – drewno brezylkowe (pau-brasil) 

i pióra egzotycznych ptaków – kusiła obietnicą 

złota, kamieni szlachetnych i niezmierzonych bo-

gactw naturalnych.  

História da Província de Santa Cruz..., pier-

wszy opis historyczno-geograficzny opublikowany 

w Portugalii, jako w całości poświęcony został 

Brazylii5 dość szybko została przetłumaczona na 

hiszpański (1600), znacznie później zaś na francu-

ski (1837) i angielski (Nowy Jork, 1922)6. Wiedzę 

o kronice Pêro de Magalhãesa de Gândâvo upo-

wszechnili w Europie i wykorzystali Antonio de 

Herrera i Lancelot Voisin de la Popellinière7, a 

przede wszystkim Jean de Léry w Histoire d´un 

voyage fait en la terre de Brésil, autrement dite 

Amérique (…) Ensemble de la description de plu-

sieurs Animaux, Arbres, Herbes, & autres choses 

singuliers… (La Rochelle, 1578). Niestety do dzi-

siaj Historia prowincji św. Krzyża… pozostaje 

prawie nieznana, mimo że jej francuski tłumacz 

Henri Ternaux-Compans, dyplomata i podróżnik, 

autor Bibliothèque Américaine… (1837) uznał ją 

za jeden z wybitniejszych opisów dalekich krajów, 

jakie ukazały się w XVI w. Portugalczycy nie 

wznawiali História da província de Santa Cruz … 

w czasach, gdy Francuzi i Holendrzy prowadzili 

ataki na Brazylię. Tłumaczenie Ternaux wzbudziło 

jednak zainteresowanie dziełem w świecie. Portu-

galczycy i Brazylijczycy zapragnęli dotrzeć do 

źródeł wspólnej historii. Reedycja dzieła Magal-

hãesa Gândavy w Portugalii i pierwsza publikacja 

w Brazylii nastąpiła dopiero w 1858 r. W Polsce 

doczekało się ono kilkakrotnych wzmianek w 

opracowaniach dotyczących Portugalii, Brazylii i 

Ameryki Południowej8.  

Dzieło Pero Magalhãesa Gândavy reprezen-

tuje zatem tematykę "odkrycia" ("odnalezienia") 

ziemi i mieszkańców Brazylii dla europejskiego 

czytelnika. Marcin Kula w Historii Brazylii łączy 

omawianą kronikę z "brazylijską literaturą okresu 

(…) dominacji cukru w ekonomice"9 i tekstami 

opisującymi Brazylię, wśród których wymienia m. 

in. traktat Gabriela Soaresa de Sousy (Notícia do 

Brasil, czyli Tratado descritivo do Brasil, 1587), a 

więc kolejny opis Brazylii dokonany przez Portu-

galczyka znającego ten kraj z pobytu czasowego. 

Był nim również jezuita Feranão Cardim, autor 

prac o klimacie, ziemi i mieszkańcach Brazylii 

przetłumaczonych na angielski i opublikowanych 

w zbiorze Purchas his Pilgrimage (1625). Wspo-

mniane traktaty, przynoszące sporo ciekawych 

wiadomości o życiu Indian brazylijskich i portu-

galskich kolonizatorów, miały jeden wspólny mia-

nownik: były opisami kolonii należącej do króla 

Portugalii. Bardzo ciekawe opisy nowej, brazylij-

skiej ziemi pozostawili autorzy francuscy: André 

Thevet (1557) i wspomniany już Jean de Léry 

(1558), a – zdaniem Marcina Kuli – "nie weszły 

one do kanonu literatury brazylijskiej, tylko dla-

tego że i ta [zagraniczna] próba kolonialna prze-

grała"10. Na literaturę historyczną pisaną przez 

Brazylijczyków i dla Brazylijczyków trzeba będzie 

poczekać do wieku XVII11, a właściwie do po-

czątków romantyzmu; jeszcze w 1730 r. historyk 

Rocha Pitta opublikował Dzieje Ameryki Portu-

galskiej (História da América Portuguesa).  

História da Província de Santa Cruz... jest 

późniejsza, ale i kompletniejsza, bogatsza w realia 

i porywy imaginacji od słynnego Listu… Pero Vaz 

de Caminha12; zdaniem Capistrano de Abreu 

(1853-1927), twórcy historiografii jako dyscypliny 

naukowej w Brazylii, jest także zdecydowanie 

bardziej "naturalna" niż społeczna czy polityczna. 

Kronika Pêro de Magalhãesa de Gândavo wpisuje 

się zatem w heterogeniczny ciąg utworów, jakie 

Portugalczycy - odkrywcy Nowego Świata przeka-

zali czytelnikom literatury podróżniczej. Warto 

może przypomnieć w tym miejscu, że nazwa 

"Ziemia świętego Krzyża" została nadana nowej 

krainie po wyprawie Pedra Alvaresa Cabrala (choć 
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z relacji Pero Vaz de Caminha dowiadujemy się, 

że kapitan portugalskiej wyprawy nazwał nową 

ziemię Terra da Vera Cruz, a więc Ziemią Praw-

dziwego Krzyża), zaś upowszechnienie się nazwy 

Brazylia13 ma związek z drzewem brazylijskim 

(pau-brasil – Caesalpinia echinata), pierwszym 

brazylijskim produktem eksportowym. Marcin Ku-

la wyjaśnia w Historii Brazylii, iż "drzewo, o któ-

rym mowa, służyło w omawianej epoce do wytwa-

rzania czerwonego barwnika, poszukiwanego i bę-

dącego w cenie jako symbol luksusu"14. Jak przy-

pomina polski historyk, już w 1553 r., Magalhães 

Gândavo narzekał, że "to szatan, za sprawą świę-

tego Krzyża, utraciwszy władzę nad ludźmi, spra-

wił, iż pierwotna nazwa kraju zniknęła, ustępując 

wulgarnej nazwie Brazylia"15. Nie pomogły per-

swazje, iż "narody chrześcijańskie winny bardziej 

cenić drzewo, na którym dokonał się cud naszego 

odkupienia, niż drzewo, które służy tylko do far-

bowania płótna"16.  

Pêro de Magalhães de Gândavo jest również 

autorem jednego z pierwszych podręczników gra-

matyki języka portugalskiego – dzieła pt. Regras 

que ensinam a maneira de escrever a ortographia 

da língua Portuguesa, com hum Diálogo que 

adiante segue em defensam da mesma língua 

(1574). W czasach, gdy językami relacji o świecie 

były włoski i hiszpański, użycie języka portugal-

skiego w kronice i jego obrona w podręczniku sty-

listyki i ortografii portugalskiej wskazują na po-

czucie odrębności kulturowej, tożsamość naro-

dową i patriotyzm autora.  

História da Província de Santa Cruz a que 

vulgarmente chamamos Brasil Pêro de Magalhã-

esa de Gândavo ma szansę zająć ważne miejsce 

wśród tłumaczeń kronik, dzienników podróży i 

zapisków historiograficznych czy oryginalnych 

opracowań polskich historyków, pisarzy i antropo-

logów. Wybitne miejsce zajmuje tu Kronika Wiel-

ce Szczęśliwego Króla Dom Manuela (1495-1521) 

w przekładzie i wyborze niedawno zmarłej tłu-

maczki i popularyzatorki literatury luzo-

brazyliskiej Janiny Z. Klave (1921-2008), której 

autor, Damião de Góis (1502-1574) był bezpo-

średnim poprzednikiem Pêra na stanowisku 

nadwornego kronikarza. W spolszczonej kronice 

Góisa znajdujemy liczne fragmenty poświęcone 

Pedro Alvaresowi Cabralowi oraz "osobliwościom 

ziemi Santa Cruz i obyczajom jej mieszkańców" 

(w rozdziale LVI). Jak przypomina portugalski hi-

storyk, Ziemia Świętego Krzyża zajmowała obszar 

tak wielki, "iż z powodu jego ogromu ówcześni 

kosmografowie nazywali go Nowym Światem"17. 

Relację między kronikarzami Damião de 

Góis e Pêro Vaz de Caminha można zrozumieć w 

sensie kolejności obejmowania stanowiska naczel-

nego kronikarza królestwa (które Góis opuścił pod 

wpływem oskarżeń inkwizycyjnych a Gândavo 

przejął po powrocie z Brazylii), a także – zdaniem 

Vasco Graça Moura – jako relację między mi-

strzem opisu Brazylii, a jego plagiatorem18. Nie 

przesądzając kwestii, czy istotnie Gândavo "zapo-

życzył" fragmenty kronik Góisa dotyczące realiów 

brazylijskich nie sposób wykluczyć, że ci dwaj 

uczeni portugalscy i podróżnicy znali się osobiście 

i należeli do wspólnego grona renesansowych hu-

manistów i bywalców Torre do Tombo, czyli por-

tugalskiego archiwum państwowego. Wyróżnił się 

wśród nich wiekopomną chwałą poetycką Luís 

Vaz de Camões, przyjaciel Gândavo i duchowy 

spadkobierca dzieł wcześniejszych kronikarzy, 

które mistrzowsko przetworzył w pieśniach Luzy-

tanów opowiadających dawną i najnowszą historię 

Portugalii. Poemat epicki Camõesa o podróży Va-

sco da Gamy do Indii w latach 1497-1499 stanowi 

bez wątpienia najznakomitszy przykład luzytań-

skiej literatury podróżniczej oraz szczytowy mo-

ment literatury portugalskiego renesansu, omó-

wiony w monografii Camões, czyli tryumf epiki 

(1999).  

Nie od rzeczy będzie przypomnienie dość już 

licznych opracowań z gdańskiej serii wydawniczej 

Novus Orbis, upowszechniającej wiedzę o podró-

żach Portugalczyków do Nowego Świata – od 

Wysp Zielonego Przylądka po Etiopię, Chin, Indie 

i Oceanię19. Do dziś do kanonu dydaktyki akade-

mickiej, prowadzonej pod egidą luzo-brazylijskich 

studiów kulturoznawczych i filologicznych w kil-

ku już ośrodkach w Polsce, należą prace wybit-

nych polskich historyków i dyplomatów: Jana Kie-

niewicza Portugalczycy w Azji XV-XX w. (1976), 

Mariana Małowista Konkwistadorzy portugalscy 

(1976 i drugie wydanie 1992), Wojciecha Chaba-

sińskiego Vasco da Gama – wyprawy, odkrycia, 
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dyplomacja (1997). Brazylia doczekała się u nas 

całościowych opracowań – "opowieści antropolo-

gicznej" Leszka Kolankiewicza pt. Samba z bo-

gami (1995) i znakomitego eseju naukowo-literac-

kiego Henryka Siewierskiego Raj nie do utrace-

nia. Amazońskie silva rerum (2006). Wspomniane 

publikacje świadczą o zainteresowaniu polskich 

uczonych podjęciem dialogu z Brazylią i coraz 

wyraźniejszym, twórczym wpisywaniu się w świa-

towy dyskurs brazylianistyczny.  

Do "odkrycia" i przyswojenia polskiej kultu-

rze pozostają rozliczne dzieła współczesne rene-

sansowej kronice Pêro de Magalhãesa de Gândavo 

traktujące tak o Brazylii (zwłaszcza piórem jezuic-

kich misjonarzy) jak i o portugalskiej Afryce i Da-

lekim Wschodzie - wspomiana wcześniej Pere-

grinação (1614) Fernão Mendesa Pinto, Verdade-

ira Informação do Preste João das Índias (1540) 

Francisco Alvaresa czy wydana w dobie baroku 

przez Bernardo Gomesa de Brito História Trág-

ico-Marítima (1735 -1736). Być może, wzorem 

wydania francuskiego20, warto przypomnieć i opu-

blikować ponownie List do króla D. Manuela o 

odkryciu Brazylii Pero Vaz de Caminha wespół z 

polskim tłumaczeniem Historii prowincji Świętego 

Krzyża Pêro de Magalhãesa de Gândavo?  

 

Historyk w stroju podróżnika 

O Pêro de Magalhãesie de Gândavo wiemy, 

że był synem kupca pochodzącego z Gandawy – 

dlatego w nazwisku kronikarza występuje zlatyni-

zowany toponim flamandzki. Pochodził on zatem 

z solidnej, mieszczańskiej rodziny, urodził się w 

Bradze (nie jest niestety znana dokładna data), 

gdzie mieszkał i otrzymał edukację humanis-

tyczną. Na północy Portugalii, w prowincji Entre 

Douro e Minho miał się ożenić, założyć szkołę 

publiczną i uczyć w niej łaciny. Wśród klasyków 

historii literatury portugalskiej (João Franco Bar-

reto, Barbosa Machado, Emmanuel Pereira Filho) 

zyskał sławę znakomitego erudyty, choć nie wie-

my, czy i w jakim uniwersytecie studiował. Z 

pewnością Magalhães de Gândavo znał bardzo 

dobrze dzieła humanistów portugalskich, o czym 

świadczą częste nawiązania do dzieł takich auto-

rów, jak Damião de Góis, Sá de Miranda, João de 

Barros, António Ferreira, Diogo Bernardes, Jorge 

Ferreira de Vasconcelos, André de Resende i Luís 

Vaz de Camões. Życiorys kronikarza – podobnie 

jak biografia słynnego portugalskiego epika –sta-

wia wiele znaków zapytania i obfituje w liczne 

podróże: do Brazylii oraz jak uważa się obecnie, 

do Indii i na Daleki Wschód21. 

Pêro Magalhães Gândavo był humanistą, hi-

storykiem, podróżnikiem, człowiekiem renesansu, 

a zatem nie żądza bogactw, lecz intelektualna cie-

kawość świata gnały go do Nowego Świata. W 

Brazylii przebywał dwukrotnie, w latach 1565-

1568 w czasie kadencji gubernatora generalnego 

Mem de Sá oraz w latach 1576-1579. W "antrak-

cie" między pobytami w Brazylii kronikarz prze-

bywał prawdopodobnie w Indiach (Goa)22. Drugi, 

blisko trzyletni pobyt w Brazylii związany był z 

powołaniem Pêra przez króla D. Sebastiana na 

stanowisko Opiekuna Dóbr Królewskich (Prove-

dor da Fazenda Real) w S. Salvador da Baía, na 

mocy rozporządzenia królewskiego z 29 sierpnia 

1576 r. Z pewnością dwa dość długie pobyty w 

Nowym Świecie pozwoliły mu na baczną obser-

wację brazylijskiej rzeczywistości, być może rów-

nież na podróże po różnych regionach kraju. Po 

powrocie z drugiego pobytu w Brazylii, Maga-

lhães Gândavo objął skromną, acz prestiżową 

funkcję kopisty w portugalskim archiwum pań-

stwowym w Torre do Tombo w Lizbonie. Data 

śmierci kronikarza podawana jest jako rok 1579, 

pozostaje wszak niepewna. 

Zdaniem Vasco Graça Moura kronikarz mógł 

kontaktować się osobiście, zwłaszcza w "indyj-

skim" i schyłkowym, lizbońskim okresie życia z 

najwybitniejszym pisarzem Portugalii wszechcza-

sów, poetą Camõesem, któremu zawdzięczał przy-

jaźń i poparcie w staraniach o zyskanie przy-

chylności wpływowych osobistości odpowiedzial-

nych za kontakty z dworem i kontakty wydawni-

cze23. To właśnie Camões opatrzył Historię pro-

wincji Świętego Krzyża… tercetem (Ao mui ilustre 

Senhor Dom Lionis Pereira sobre o livro que lhe 

oferece Pêro de Magalhães: tercetos de Camões) 

oraz sonetem (Soneto do mesmo Autor ao Senhor 

D. Lionis, acerca da victória que houve contra el-

Rey do Achem em Malaca). Nota bene, brazylijska 

kronika Pêra przygotowana była do druku w dwu 

niezależnych redakcjach, dedykowanych regentce 
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Katarzynie Austriackiej i Wielkiemu Inkwizytoro-

wi kardynałowi-inkwizytorowi Henrykowi. Maga-

lhães de Gândavo mógł spodziewać się, że Lionis 

Pereira, zwycięzca walk z muzułmanami pod Ma-

lakką, przybędzie do Lizbony w celu uroczystego 

objęcia stanowiska indyjskiego gubernatora i wy-

jedna mu niezbędne przywileje na dworze królew-

skim.  

Tekst Historii prowincji św. Krzyża… (Hi-

stória da província de Santa Cruz) został poprze-

dzony Traktatem o Prowincji Brazylii (Tratado da 

Província do Brasil), i nieopublikowanym za życia 

kronikarza24. W Traktacie…, zredagowanym ok. 

1569 r. i dedykowanym babce króla Sebastiana, 

Katarzynie Austriackiej, mowa jest o kapitaniach, 

donatariuszach i osadnikach portugalskich, ewan-

gelizacji, handlu, zwyczajach Indian, położeniu 

geograficznym, faunie, florze i bogactwach natu-

ralnych Brazylii. Historia prowincji Świętego 

Krzyża powtarza te tematy, dodając początkowy 

rozdział o wyprawie i odkryciu Cabrala (Capítulo 

I: De como se descobriu esta provincia, e a razam 

por que se deve chamar Santa Cruz e não Brasil). 

Magalhães Gândavo relacjonuje zjawiska, które 

zaobserwował w Brazylii w latach sześćdziesią-

tych XVI w., odwołując się do źródeł ustnych i pi-

sanych autorów takich jak kronikarze João de Bar-

ros, Damião de Góis i Pedro Apiano (pominięty w 

ostatniej wersji dzieła). Pêro nie jest księgowym 

ani biologiem, nie podaje więc nazbyt dokładnie 

ilości młynów cukrowych ani nie tworzy dokład-

nego inwentarza brazylijskiego "bestiariusza", 

choć jest żywo zainteresowany brazylijską florą i 

fauną.  

Właściwy tekst Historii prowincji św. Krzy-

ża... składa się z trzech oddzielnych części: dedy-

kacji, prologu i właściwego zapisu kronikarsko-

podróżniczego. Styl narracji jest oszczędny, a na-

wet skromny, co należało w epoce do rzadkości. 

W dedykacji do D. Leonis Pereira odnajdujemy 

elementy starożytnego dyskursu retorycznego: 

captatio benevolentiae oraz topos humilitas; pra-

gnąc zaskarbić sobie życzliwość czytelnika, nar-

rator – nie czując się godnym wygłoszenia po-

chwały – podkreśla zasłużone powody do chwały 

dowódcy wojsk portugalskich pod Malakką i jego 

świetne pochodzenie. Zamierza unieśmiertelnić 

jego czyny i, rzecz jasna, pozyskać przychylność 

dla "sprawy" publikacji utworu. Kronikarz podkre-

śla swoje zasługi jako naocznego świadka (teste-

munha de vista) opisywanych zjawisk i wyraża 

nadzieję, że jego praca przypadnie do gustu adre-

satowi dedykacji. 

W prologu Magalhães Gândavo kontunuuje 

figurę retoryczna zwaną captatio benevolentiae, 

wyjaśniając czytelnikowi, jakie motywy skłoniły 

go do napisania Historii prowincji świętego Krzy-

ża. Po pierwsze, "odkrycie" (czy raczej odna-

lezienie Brazylii na podstawie map południowej 

półkuli, znanych królowi D. Manuelowi) nastąpiło 

przed ponad siedemdziesięciu laty w stosunku do 

czasu narracji i w tym czasie nie było dzieła, które 

traktowałoby o nowym terytorium pozyskanym dla 

portugalskiej korony. Magalhães de Gândavo ma 

zatem istotnie słuszne pretensje do palmy pierw-

szeństwa wśród historyków języka portugalskiego 

pochylonych nad opisem Ziemi św. Krzyża. Po 

drugie, Brazylia obfituje w bogactwa i istotnie 

może dać schronienie biednym i pokrzywdzonym 

(pobres e desamparados) z królestwa Portugalii. 

Pojawia się również motyw znany ze Wstępu Gar-

cia de Resende do Cancioneiro Geral (1516): Por-

tugalczycy nadal nie dość się troszczą o prze-

kazanie potomnym pamięci o odkryciach geogra-

ficznych zapisywanej w dziełach literackich portu-

galskiego renesansu, należy zatem zadbać o roz-

wój rodzimej epiki i historiografii. Zachęta do 

uwiecznienia świetnych czynów Portugalczyków 

na Dalekim Wschodzie w pieśni epickiej wywarła 

zatem równie inspirujący wpływ na powstanie 

pierwszej kroniki o tematyce brazylijskiej. I, jak 

słusznie zauważył Vasco Graça Moura, znaczenie 

historiografii Pêra dorównuje wadze poetyckiej 

twórczości Camõesa (posiada importância camo-

niana)25.  

Narracja kronikarska zawarta w História da 

província de Santa Cruz... obejmuje czternaście 

rozdziałów, zorganizowanych wokół trzech du-

żych grup tematycznych: historia odkrycia i kolo-

nizacji Brazylii (rozdz. I – IV), opis naturalny bra-

zylijskiej przyrody – fauny i flory z punktu widze-

nia jej "przydatności" leczniczej, gastronomicznej 

i ekonomicznej dla królestwa Portugalii (rozdz. V 

– IX) i opis antropologiczny (rozdz. X-XII) India-
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nin brazylijskich, zwyczajów, prowadzonych przez 

nich wojen i sposobów uśmiercania jeńców. Dwa 

ostatnie rozdziały (XIII i XIV) dotyczą korzyści 

duchowo-materialnych, jakie Brazylia może przy-

nieść Portugalii: owoców ewangelizacji prowa-

dzonej przez jezuitów wśród młodych Indian i zy-

sków z bogactw – złota i drogich kamieni, których 

istnienia uczony autor domyśla się w brazylijskim 

sertonie. Działalność jezuitów w Brazylii zostaje 

oceniona bardzo pozytywnie – jako "dobra i świę-

ta". Zaś działalność portugalskich kolonizatorów 

w Brazylii ma szansę na wszechstronną realizację 

zamierzeń europejskich konkwistadorów: zdoby-

cie bogactw tej ziemi oraz chwały wiekuistej. Jest 

rzeczą znaną, iż jezuici odegrali istotną rolę w 

obronie Indian brazylijskich, występowali bowiem 

przeciwko okrutnemu chwytaniu autochtonów i 

zmuszaniu ich do niewolniczej pracy; wpłynęli 

również na liberalizację dekretu króla Sebastiana 

(1570) w kwestii niewolnictwa w portugalskich 

koloniach.  

Tak pomyślane dzieło nie zachowuje antycz-

nej struktury retorycznej, ale spełnia trzy zasadni-

cze cele, jakie realizowała starożytna sztuka wy-

mowy: uczyć, zachwycać i przekonywać. Nowo-

ścią był zatem perswazyjny charakter dzieła i jego 

zamiar przekonania czytelnika o pięknie, ale i o 

pożytkach płynących z Brazylii. Zwłaszcza utyli-

tarny, pragmatyczny charakter dzieła wskazuje na 

jego związek z portugalską literaturą podróżniczą. 

Sam zaś opis odkrycia Brazylii (zawarty w roz-

dziale I) ma źródło w Década I João de Barros 

(1497-1570) i przypomina podobne wersje opisu 

pierwszych pobytów Portugalczyków w Brazylii 

pióra Pero Vaz de Caminha i Fernão Lopes de Ca-

stanheda, autora monumentalnego dzieła História 

do Descobrimento e Conquista da Índia pelos 

Portugueses (1551-1561)26, słynnego z racji bez-

stronnego, obiektywnego opisu i naocznego oglą-

du opisywanych wydarzeń przez kronikarza-

podróżnika  

Najciekawsze, najbardziej oryginalne (a więc 

bez odpowiedników u innych autorów epoki) są 

bez wątpienia pierwsza i druga cześć Historii…, 

traktujące o naturalnych bogactwach i mieszkań-

cach Brazylii. Magalhães Gândavo tworzy wizję 

raju na ziemi – soczystej i niezwykle bogatej kra-

iny – gdzie człowiek może znaleźć wszystko, co 

mu jest potrzebne do szczęścia: Brazylia pod pió-

rem portugalskiego humanisty realizuje antyczny 

topos złotego wieku. Dodajmy, że temat raju ziem-

skiego stał się już wcześniej obsesją Kolumba27. 

W drugim rozdziale Historii …(Em que se de-

screve o sítio e qualidade desta província) kroni-

karz stwierdza, że Prowincja św. Krzyża jest "nie-

zwykle zachwycająca i świeża" (Esta província é à 

vista mui deliciosa e fresca em grão maneira28). 

Obfituje w wysokie i gęste drzewa, zdrową i czy-

stą wodę, dobry klimat bez zim i przymrozków – 

jest zatem krainą wiecznej wiosny i naturalnej zie-

leni. Rozdział ten kulminuje opisem brazylijskich 

arterii rzecznych – od Amazonki29 i Maranhão, po 

Rio de S. Francisco, Rio da Prata i mniejsze rzeki.  

W dwu dalszych rozdziałach, dotyczących 

ośmiu najbogatszych portugalskich kapitanii zało-

żonych w czasach Jana III, kronikarz dostrzega 

bogactwo domów i świątyń portugalskich wznie-

sionych na nowej ziemi, pokojowe współżycie 

między Portugalczykami oraz brak biedy i że-

bractwa, dających się we znaki i bardzo widocz-

nych w Portugalii. Rozdział V, VI i VII opowia-

dają o brazylijskich roślinach, zwierzętach, rybach 

i ptakach. Z wielkim zainteresowaniem i troską o 

realistyczny oraz lingwistyczny szczegół (a więc 

podając nazwy miejscowe) Pêro wymienia wśród 

brazylijskich roślin jadalnych (rozdz. V) maniok, 

kukurydzę, banany, ananasy, melony, granaty, figi, 

winorośl owocującą dwa, trzy razy do roku, trzci-

nę cukrową, zaś wśród użytkowych – bawełnę i 

pau-brasil przynoszące bogactwo mieszkańcom 

nowej ziemi: Também há muito pau-brasil nestas 

capitanias de que os moradores tiram grande 

proveito30. Historyk-podróżnik i narrator wie, że 

ciepły klimat umożliwia wielokrotną wegetację, a 

wśród brazylijskich roślin są również takie, które 

mogą leczyć rany (copahíbas) czy wzmacniać or-

ganizm ludzki (erva viva). W rozdziale VI dzieła 

wymienia również zwierzęta: jelenie, muły, dziki, 

zające, dzikie koty, pancerniki, króliki, zające, hi-

popotamy, jaszczury, kangury, ptaki i ryby (w 

rozdz. VII i VIII) oraz dziwne zwierzęta, ryby i 

ssaki niespotykane w innych krainach, których wy-

liczenie zajęłoby kronikarzowi zbyt wiele czasu31; 

nie neguje on wszak możliwości istnienia niezna-
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nych gatunków, podobnie też uznaje, iż nie 

wszystkie sekrety natury zostały objawione czło-

wiekowi, ma on zatem prawo nie wierzyć w to, 

czego dotąd nie widział.  

Brazylijski Eden, locus amoenus w kronice 

PMG to zatem tylko "rajskie miejsce" na ziemi 

pod równikiem, zasiedlanej przez Portugalczyków 

od trzeciej dekady XVI w., względny dostatek czy 

nawet łatwość ziemskiego bytowania, przyjazny 

człowiekowi klimat, obfitość naturalnego poży-

wienia, ale niekoniecznie już harmonijny układ 

międzyludzki czy wiecznotrwały pokój między 

brazylijskim autochtonem a europejskim przyby-

szem. Choć oczywiście opis zawarty w História da 

Província de Santa Cruz zachęca do poznania i 

zagospodarowania ogromnego potencjału Brazylii, 

na który składały się korzystna lokalizacja, ła-

godny i zdrowy klimat, rozwinięta sieć rzeczna, 

żyzne ziemie, obiecujące zasoby naturalne, ba, 

wystarczająca zdaniem kronikarza ilość siły robo-

czej do pracy w przydomowych zagrodach (choć 

nie wiemy jeszcze, czy niewolnikiem miałby być 

Indianin czy Afroamerykanin).  

W opisie Ziemi św. Krzyża portugalski kro-

nikarz jest jednak pragmatykiem i przewiduje ko-

rzyści, jakie może przynieść Portugalii nowa kolo-

nia. Wspomina najbogatsze kapitanie, niektóre po-

stacie i działalność gubernatorów generalnych, re-

lacjonuje postępy ewangelizacji (choć przemilcza 

utworzenie diecezji w S. Salvador da Baía w 1551 

r. i powołanie pierwszego biskupa D. Pero Fer-

nandes Sardinha), porównuje formy i kształty na-

tury, ich zalety i wady z punktu widzenia portu-

galskiego osadnictwa. Trzcina cukrowa, pau-bra-

sil i bawełna zostają zatem uznane za podstawowe 

produkty gospodarcze – "a principal fazenda". Ob-

serwujemy moment historyczny, gdy uprawa pau-

brasil zaczyna ustępować miejsca monokulturze 

cukrowej; w kapitanii Pernambuco Magalhães Gâ-

ndavo odnotował istnienie trzydziestu młynów cu-

krowych, zaś w Baía - blisko dwukrotnie większą 

ich liczbę. Fakt ten ocenia kronikarz jako bardzo 

pożyteczny dla ludności osadniczej. 

Magalhães Gândavo jako uważny obserwator 

i pisarz z ducha eksperymentalizmu pokrewnego 

Camõesowi i Garcii da Horta, dostrzega także nie-

przyjazne dla człowieka aspekty brazylijskiej przy-

rody i organizacji społecznej. Nie ma zatem złu-

dzeń, że domostwa Portugalczyków powstały w 

miejscu dawnych siedzib Indian wypędzonych ze 

swych wiosek, którzy grożą odwetem i napaścią na 

kolonizatorów z Portugalii, podobnie jak francu-

scy korsarze i uzurpatorzy Brazylii. Lecznicze ro-

śliny - przedawkowane, mogą okazać się śmier-

telne. Węże – podobnie jak tygrysy i jaguary – 

mogą być niebezpieczne dla człowieka, podobnie 

jak trujące jadem jaszczury. Obyczaje Indian - 

zdaniem Pêra - niewdzięcznych, nieludzkich, nie-

uczciwych, okrutnych, mściwych, tchórzliwych i 

rozpustnych, po prostu gorszą pobożnego chrze-

ścijanina; pogląd ten był zresztą w epoce dość ty-

powy. Podobnie jak o. Manuel de Nóbrega w li-

stach z Brazylii, Magalhães Gândavo wymienia li-

tanię wad Indian brazylijskich; za najważniejszą 

uważa wszak niechęć do przyjmowania chrześci-

jaństwa, a także wyrzekanie się nowej religii po 

chrzcie i ucieczkę do sertonu32. Postawa ta odróż-

nia kronikarza portugalskiego od jezuitów: José 

Anchieta i António Vieira, którzy dbali o edukację 

i katechizację Indian w Brazylii, bronili ich przed 

portugalskimi kolonistami i pracą niewolniczą 

oraz uważali za niezbędne (zwłaszcza Vieira) za-

gwarantowanie wolności brazylijskim autochto-

nom. Inna rzecz, że w Historii prowincji świętego 

Krzyża Magalhães Gândavo pominął kwestię nie-

urodzajnej ziemi i wiatrów nieprzyjaznych dla go-

spodarki człowieka w Brazylii, o czym wspominał 

w Tratado da província do Brasil. Można więc 

mówić o nieznacznej idealizacji nowej "prowin-

cji", zaś zabieg ten mógł służyć wielorakim celom 

związanym z publikacją dzieła oraz zamiarem jego 

popularyzacji wśród nowych portugalskich osad-

ników.  

Rozdział X (Do gentio que ha nesta provin-

cia, da condição e costumes delle, e de como se 

governam na paz) przynosi dość radykalne stwier-

dzenie o wspomnianych przywarach brazylijskich 

Indian z litoralu: Os índios [da costa] são desa-

gradecidos em grão maneira, e muy desumanos e 

cruéis, inclinados a pelejar, e vingativos por 

extremo33. Pêro przywołuje na nowo, niczym man-

trę, wszelkie ludzkie wady kojarzone z auto-

chtonami Ziemi św. Krzyża: lenistwo, nieuczci-

wość, niedowiarstwo, rozpustę, skłonność do na-
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łogów, poligamię, nekrofilię, podstępne i okrutne 

postępowanie z jeńcami i osobami chorymi, a na-

wet rytualny, pośmiertny kanibalizm (zjadanie ciał 

martwych przodków z nadzieją na "odziedzicze-

nie" ich cnót). Naturalistyczny opis spożywania 

ciała zamordowanego przez Indian jeńca (mógł 

być nim Portugalczyk, o ile nie zdołał uciec do 

puszczy przy pomocy miejscowej kobiety) przyta-

cza również wspomniany wcześniej wybitny histo-

ryk i humanista portugalski, Damião de Góis, w 

Kronice Wielce Szczęśliwego Króla Dom Manu-

ela… (rozdział LXVI pt. O niektórych osobliwo-

ściach ziemi Santa Cruz i o obyczajach jej miesz-

kańców). Mimo tak negatywnej wizji Indianina 

brazylijskiego w dziełach uczonych portugalskich 

erudytów (kontrastującej z dość naiwnym i dobro-

tliwym nastawieniem do mieszkańców Ziemi św. 

Krzyża, jakie przejawił w swym Liście... do króla 

D. Manuela zarządca mennicy i członek Rady 

Miejskiej Porto zwany Pero Vaz de Caminha) po-

żytek z kontaktów z autochtonami wydaje się 

oczywisty. Choć zdaniem Pêra "barbarzyńscy i 

nieokrzesani", Indianie brazylijscy dawali się ła-

two nawracać na wiarę chrystusową jezuickim mi-

sjonarzom, których sukcesy wysławia kronikarz w 

trzynastym, przedostatnim rozdziale omawianego 

dzieła (Do fruito que fazem nestas partes os pa-

dres da companhia com sua doctrina). 

Indianie w aksjologii przyjętej przez Pêro 

Magalhães Gândavo, podobnie jak amerykańscy 

autochtoni w hermeneutyce Kolumba nie zajmują 

poczesnego miejsca. Za świadczący na korzyść 

humanistycznej wrażliwości autora uznajemy więc 

fakt, iż kronikarz poświęca sporo uwagi rdzennym 

Brazylijczykom. Zdaniem Pêra, rysy twarzy Indian 

miały przypominać fizjonomie Chińczyków – to 

oryginalne w literaturze portugalskiej porównanie 

może wskazywać nie tylko na obycie autora z 

Orientem, ale i nie jest pozbawione prawdy ze 

względu na pochodzenie Indian brazylijskich od 

plemion azjatyckich. Język Indian – tupi – pozba-

wiony liter F, L, B jest w opinii kronikarza-po-

dróżnika bardzo melodyjny i łatwy do nauczenia. 

Co więcej, domniemany brak wierzeń, praw i 

przywódców zachwyci przyszłych pisarzy i wę-

drowców do tego stopnia, że – w ślad za Amerigo 

Vespuccim, Thomasem Morusem i Kolumbem - 

odnajdą oni w Ameryce Południowej swoją Uto-

pię. Europejczyk XVI w. nie rozumiał jeszcze, że 

ludy indiańskie posiadały zupełnie różny od chrze-

ścijaństwa system wierzeń religijnych, a także 

skomplikowane prawa i rytuały, do których należał 

kanibalizm.  

W zakończeniu Historii prowincji świętego 

Krzyża wyraża zatem nadzieję na duchowo-świec-

kie "pożytki" z Brazylii. Takie mianowicie, że Por-

tugalczycy zdołają zaprowadzić w niej chrze-

ścijaństwo, oczywiście dzięki łasce Bożej ("me-

diante a graça divina") i dotrą do pożądanych złóż 

mineralnych. Idea ta współgra zresztą z nadziejami 

rozbudzonymi przez słynny List… wysłany do D. 

Manuela z Wyspy Vera Cruz w piątek, pierwszego 

maja 1500 roku. Pero Vaz de Caminha nie miał 

jednak złudzeń, że mowę i gesty Indianina, który 

zamiast spodziewanego złotego łańcucha przyw-

dział na szyję różaniec, Portugalczycy "tak rozu-

mieli, jak chcieli zrozumieć", nie było zatem mo-

wy o spotkaniu, porozumieniu czy dialogu między 

kulturami. Jak twierdzi Jan Kieniewicz we Wstę-

pie do Listów o odkryciu Ameryki: 

"W gruncie rzeczy "Nowe Światy" były zaw-

sze konstrukcją europejską, wyobrażeniem po-

wstałym w związku z poznawaniem i określaniem 

rzeczywistości, ale bez konieczności weryfikacji. 

Powstawały wszędzie tam, gdzie przybysze z Eu-

ropy starali się przełożyć na swój język obcą kul-

turę, gdzie wzajemna komunikacja ustępowała 

wobec przemożnej potrzeby samopotwierdzenia 

się. Nowy Świat był kreacją starego. Nie tylko w 

tym sensie, że w ślad za wyprawą poszła konkwi-

sta i kolonizacja. Od pierwszej chwili zaczyna się 

w Europie kształtowanie eurocentrycznej wizji 

Nowego Świata, wpływającej na wyobrażenia po-

toczne. Europejska wizja Nowego Świata w nie-

jednym z kolei zakresie wpłynęła na ukształtowa-

nie Ameryk. Przede wszystkim jednak odcisnęła 

swój ślad w modelowaniu samej Europy"34. 

 

Śmierć morskiego potwora i narodziny  

brazylianistyki 

Proces kształtowania wizji Nowego Świata 

na podobieństwo eurocentrycznych wyobrażeń za-

dłużonych w kulturze antyku i wspomaganych 

humanistyczną wyobraźnią dostrzegamy w epizo-
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dzie, którego bohaterem jest "potwór morski" 

("demónio de água"), zwany w języku miejsco-

wych Indiach hipupeara (Ipupiara) – mityczne 

morskie stworzenie, przedstawione na grafice Je-

rónimo Luís w pierwszym wydaniu História da 

Província Santa Cruz (zwierzę zostaje zaatako-

wane przez człowieka). O tym tragicznym w isto-

cie spotkaniu opowiada Pêro w rozdz. IC swej 

kroniki (Do monstro marinho que se matou na ca-

pitania de São Vicente, no ano de 1564). "Było to 

zadziwiające stworzenie morskie" (era aquilo um 

espantoso monstro marinho, (…) coisa do mar35) 

– stwierdza kronikarz, obserwując powolne, nie-

omal ludzkie ruchy tej dziwnej istoty, płetwy na 

korpusie, pysk z długimi włosami, podobnymi do 

wąsów. Istota ta była zdolna do samodzielnego po-

ruszania się w strefie nadbrzeżnej i wydawała 

straszliwe ryki. Kronikarz stwierdza następnie, że 

okazy tego gatunku widywano już w wodach 

przybrzeżnych Baía (Vila de S. Vicente), ale bar-

dzo rzadko; były one istotnie wielkie, osiągały 

piętnaście piędzi długości i były pokryte włosem 

na całym ciele. Narrator przewiduje roztropnie, że 

w oceanie żyją zapewne inne liczne "potwory" 

(monstros) rozmaitego wyglądu, "nie mniej dziw-

ne i budzące podziw" ("de não menos estranheza e 

admiração"36). Następnie opisuje z zimną krwią, 

jak domniemany "potwór" został zaatakowany 

przez syna gubernatora kapitanii S. Vicente, 

wspomnianego jako Baltasar Ferreira, bowiem 

młodzieńcowi temu wydało się, iż morskie stwo-

rzenie chce porwać młodą Indiankę, jego niewol-

nicę, która wygląd brzydkiego stworzenia skoja-

rzyła z "diabelską wizją" (parecendo-lhe que era 

alguma visão diabólica37). Ipupiara zabita kilko-

ma ciosami, skąpana we krwi, wycofała się do mo-

rza, zraniwszy Baltasara Ferreira, ten zaś z wraże-

nia postradał nieomal mowę i zmysły. 

"Potwór" ewokowany przez Magalhães Gâ-

ndavo nie był stworzeniem fantastycznym, jak 

zjawiska z onirycznej fauny oceanu opisywane 

przez Gabriela Soaresa de Sousa, Fernão Cardim i 

o. Francisco Soaresa. Ipupiara stanowi raczej 

przykład rewelacji sekretu natury, naturalistycz-

nego opisu zwierzęcia występującego w przyro-

dzie, ale słabo jeszcze rozpoznanego w Europie 

(choć ipupiary opisywali także o. José Anchieta i 

Manuel Bernardes). Podobnych potworów było 

wiele u wybrzeży Brazylii, skąd trafiały w opisach 

na karty szesnastowiecznych kronik. Najprawdo-

podobniej chodziło o mięsożernego lwa mor-

skiego, zdolnego przyjmować pozycję podobną do 

"dwunożnej" i istotnie niebezpiecznego dla Indian 

i Portugalczyków. Cardim i Soares opisywali sa-

mice Ipupiara jako syreny. Martwy potwór z gra-

fiki Jerónimo Luís ilustrujący Historię… Magal-

hães Gândavo był już wcześniej znany w Europie, 

z rycin opatrzonych notami odnotowującymi po-

jawienie się krewniaków ipupiary w Santos38.  

Poszukując obiektywnego komentarza do 

opisywanego zjawiska Magalhães Gândavo 

stwierdza jedynie, że co do natury morskiej istoty 

"we wszystko można uwierzyć, nawet z wielkim 

trudem, bowiem sekrety natury nie zostały w pełni 

objawione człowiekowi, tak że ma on prawo zane-

gować i uznać za niemożliwe to, czego nie widział 

i o czym nigdy nie słyszał"39. Stwierdza również, 

że w czeluściach oceanu jest zapewne znacznie 

więcej "licznych potworów o różnym wyglądzie" 

(deve haver outros muitos monstros de diversos 

pareceres40). Ipupiara, zwana przez Indian "mor-

skim diabłem" mogła być także rodzajem foki lub 

wielkiej ryby, zważywszy jej podstawową charak-

terystykę ichtiofagiczną, czyli rybi ogon, oraz po-

krycie długim włosem.  

Rzeczywistość Nowego Świata pozostaje za-

tem nienazwana, skojarzona ze sferą diabelskich 

objawień; zawiodła próba kreowania europej-

skiego widzenia rzeczywistości w odniesieniu do 

fauny brazylijskiej, relacja między brazylijskim 

światem, a portugalską obecnością nie miała cha-

rakteru spotkania.  

Wyobraźnia uczonych portugalskich huma-

nistów doby renesansu w odniesieniu do Nowego 

Świata to wynik braku asymilacji pojęć antycz-

nych i nowożytnych. Damião de Góis w Descrição 

da Cidade de Lisboa czy autorzy relacji o zatonię-

ciach okrętów kojarzyli stworzenia z gatunku Ipu-

piara z "morskim mężczyzną" lub "morską ko-

bietą" (um homem marinho/uma mulher marinha), 

a więc z wynikiem mitologicznego incestu, połą-

czenia człowieka z morskim nieśmiertelnikiem, 

rodzajem groteskowego trytona lub syreny. Chęt-

niej natomiast – na czele z Camõesem – zalud-
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niano portugalskie morza i oceany stworzeniami 

mitologicznymi z rodziny Neptuna i Tetydy oraz 

morskich bóstw starożytności. Trudności w na-

zwaniu i opisie "morskiego potwora" zwanego 

Ipupiara świadczą o rozziewie między nową rze-

czywistością a humanistyczną wyobraźnią, między 

doświadczeniem zmysłowym a imaginatywnym, 

podsuwającym przykłady z antycznych i średnio-

wiecznych bestiariuszy. A zarazem o możliwości 

dostrzeżenia nowej perspektywy odczytania Histo-

rii prowincji świętego Krzyża… Pêro Magalhãesa 

Gândavo, przełamującej barierę obcości dzięki 

przekroczeniu kanonu klasycznej opowieści o 

dawnych dziejach.  

Trudności w opisie nowej rzeczywistości 

przejawiają się także w wielu innych fragmentach 

omawianej kroniki: w opisie koloru pau-brasil 

("między kolorem bursztynu a wymiocin wielo-

ryba"), właściwości i nazw brazylijskich roślin, 

obyczajów Indian. "Inny" – choć stanowi już 

przedmiot epifanii, doświadcza zainteresowania i 

przekroczenia siebie przez indywidualne czy au-

toteliczne "ja" transcendujące z humanistycznym 

mozołem ograniczenia własnej epoki - opisywany 

jest wyłącznie w opozycji do tożsamości europej-

skiej. Wczesny kolonializm i niewolnictwo stają 

się zaprzeczeniem komunikacji; natura w renesan-

sowym dziele portugalskiego historyka (choćby 

był on najbardziej zapalonym podróżnikiem!) mo-

że być jedynie emanacją siły stwórczej chrze-

ścijańskiego Boga. Pogląd ten, wywiedziony ze 

średniowiecznej koncepcji Universum, był po-

wszechny do początków w. XVII.  

Humanistyczna kategoria dość stronniczej, 

europocentrycznej pamięci prowadzącej do nie-

śmiertelności, opisana w Prologu, znaczyć się wy-

daje więcej niż rzetelna analiza doświadczenia 

brazylijskiej rzeczywistości, choć obiektywnego 

opisu przecież w omawianym dziele nie brakuje. 

Zdołał zatem Pêro Magalhães Gândavo stworzyć 

adekwatną do stanu wiedzy w swojej epoce pierw-

szą "prawdziwą historię Brazylii", do której Euro-

pejczyk zawiezie wielkie nadzieje i pożądanie lep-

szego bytu. Portugalski humanista przełamał śre-

dniowieczne kanony myślenia o świecie, przejawił 

duch eksperymentalizmu bliski Duarte Pacheco 

Pereira, Camõesowi, Garcii de Orta, José de An-

chieta i wielu innym pisarzom XVI w. Wyobraźnią 

nie tyle uzupełnił, co stworzył mimetyczny opis 

Brazylii – choć nie uległ pokusie fantazji czy zmy-

ślenia. Żyjąc w epoce upadku starych prawd i ka-

nonów myślenia o świecie Pêro Magalhães Gând-

avo rozbudził marzenia o podróży do Ziemi świę-

tego Krzyża zapraszając czytelnika do porównania 

swoich wrażeń i doświadczeń z obrazem, który 

odbieramy dziś być może jako częściowy i stron-

niczy, w epoce zaś służył jako kompendium wie-

dzy dostępnej w Europie o Nowym Świecie. 

W epoce renesansu – a w praktyce znacznie 

dłużej - História da província de Santa Cruz … 

służyła jako zachęta do podróży i do zdobywania 

wiedzy niedostępnej dotąd w Europie – była jed-

nym z ważnych ogniw łączących nas z Brazylią i 

Ameryką Południową. Zaś wniosek o dość póź-

nych narodzinach, ale i o owocnym rozwoju pol-

skiej brazylianistyki wydaje się w pełni uzasad-

niony.  

 

Przypisy: 

 
* 

Wykład został wygłoszony w trakcie Inauguracji Roku 

Akademickiego w CESLA UW, 1 października 2008 r. 
1 E. Łukaszyk: Terytorium a świat. Wyobrażeniowe kon-

figuracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od 

schyłku średniowiecza do współczesności, Wydawnic-

two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 266. 
2 "Os segredos da natureza não foram revelados todos ao 

homem para que com razão possa negar e ter por impos-

síveis as coisas que não viu, nem de que nunca teve no-

tícia." P. de Magalhães de Gândavo: [A Primeira Hi-

stória do Brasil] História da Província Santa Cruz a 

que vulgarmente chamamos Brasil, pref. C. Berardinelli, 

introd. S. Moura Hue, modernização do texto (com base 

na primeira edição de 1576) e notas S. Moura Hue, R. 

Menegaz, revisão de notas botânicas e zoológicas Â. A. 

dos Santos, Assírio e Alvim, Lisboa 2004, s. 96 (tłum. 

A.K.) 
3 Pierwsze wydanie História da Província de Santa 

Cruz…. z 1576 r. znajduje się w Bibliotece Narodowej w 

Lizbonie (mikrofilm, Res. 365 P). Na podstawie pierwo-

druku, jaki w 1867 r. lizbońska BN zakupiła na aukcji 

książek bibliofila angielskiego sir Gubiana za 60.000 

escudos opublikowana została faksymila: P. de Magal-

hães de Gândavo, História da Província de Santa Cruz 

a que vulgarmente chamamos Brasil, ed. fac-similada, 

Biblioteca Nacional, Lisboa 1984. Drugie wydanie Hi-
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stória… w Portugalii ukazało się w 1858 r. w Lizbonie, 

nakładem Portugalskiej Akademii Nauk. Trzecie, zmo-

dernizowane (cytowane) w 2004. Egzemplarz pierw-

szego wydania przechowywany w Bibliotece Narodowej 

w Rio de Janeiro to bardzo cenny egzemplarz Brasi-

liana, czyli dawnej księgi związanej z historią Brazylii. 

W XX w. opublikowano co najmniej siedem edycji dzie-

ła w Brazylii; ostatnia edycja brazylijska Historii… uka-

zała się z przedmową Capistrano de Abreu nakładem 

Obelisco, São Paulo 1964. 
4 Egzemplarze pierwodruku (1756) História da Provín-

cia de Santa Cruz... znajdują się w Bibliotece Narodo-

wej w Lizbonie, Bibliotece Uniwersytetu w Salamance, 

w Muzeum Brytyjskim w Londynie, w Bibliotece Naro-

dowej w Rzymie, w Bibliotece Narodowej w Rio de Ja-

neiro (drugi, dodatkowy egzemplarz został zabrany przez 

Jana VI do Brazylii w 1808 r.), w Bibliotece Publicznej 

w Nowym Jorku, w Bibliotece Huntington (S. Marino) w 

Kalifornii, w Bibliotece Uniwersytetu Rown (Provi-

dence); pozostałe egzemplarze zaginęły. 
5 "Foi a primeira descrição histórico-geográfica impressa 

em Portugal inteiramente dedicada ao Brasil." M. do 

Rosário Pimentel, M. do Rosário Laureano Santos: O 

real no jogo de espelhos da literatura de viagens no sé-

culo XVI, w (org.) A. M. Falcão, M. T. Nascimento, M. 

L. Leal, Literatura de Viagem. Narrativa, história, mito, 

Cosmos, Lisboa 1997, s. 218.  
6 W 1922 r. bibliofil amerykański John B. Stetson J., 

który posiadał egzemplarz dzieła P. Magalhães Gândavo 

reprodukował je w ilości 250 egz. jako faksymilę w No-

wym Jorku, dodając tłumaczenie angielskie i elegancką 

oprawę. Edycja Stetsona przeznaczona była na poda-

runki i nie trafiła do Portugalii. 
7 História da Província de Santa Cruz... posłużyła za 

źródło inspiracji do powieści Le trois mondes Lancelota 

Voisin de la Poppelinière, opublikowanej w Paryżu w 

1582 r. 
8 "Nowo odkryte ziemie na zachodzie, czyli w Ameryce 

Południowej, znalazły swego pierwszego historyka w 

osobie Pera Magalhãesa de Gândavo (zm. 1579?), autora 

wydanej w 1576 roku Historii Prowincji świętego Krzy-

ża (História da Província de Santa Cruz), taką bowiem 

nazwę nadano początkowo przyszłej Brazylii. Jest to 

dziełko opisujące i wychwalające zalety nowej ziemi, jej 

piękno, bogactwo fauny i flory." J. Z. Klawe: Historia li-

teratury portugalskiej, Zarys, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa - 

Kraków - Gdańsk – Łódź 1985, s. 102. Nelson Werneck 

Sodré w Historii literatury brazylijskiej, PWN, War-

szawa 1975, s. 69 i 87 wspomina kronikę historyczną P. 

M. G. drukowaną w Portugalii. Andrzej Dembicz w Fi-

lozofii poznawania Ameryki, CESLA, Warszawa 2006 

wymienia Historię… w Wyborze bibliografii XVI–XIX 

w. na temat Ameryki, wiek XVI, s. 410.  
9 M. Kula: Historia Brazylii, Wrocław – Warszawa – 

Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 22 i 23.  
10 Tamże, s. 23. 
11 Pierwsza Historię Brazylii (História do Brasil) napisał 

w 1627 r. Frei Vicente de Salvador; w przeciwieństwie 

do PMG, zwraca on uwagę na procesy polityczne, jak 

np. wypędzenie Francuzów z Bahia.  
12 Pero Vaz de Caminha, List Pero Vaz de Caminha, 

przeł. J. Perlin, w (wybór, wstęp i przypisy) J. Kienie-

wicz, Listy o odkryciu Ameryki, Novus Orbis, Gdańsk 

1995. Po raz pierwszy List… został opublikowany w pol-

skim przekładzie J. Z. Klawe jako Oficjalne odkrycie 

Brazylii, TPB, Warszawa 1984. Do r. 1817 tekst Listu… 

pozostawał w inedycie.  
13 Pierwszy raz nazwy "Brazylia" użył Afonso de Albu-

querque w liście do króla D. Manuela z 1512 r. Pisarze 

epoki portugalskiego renesansu: P. de Magalhães de Gâ-

ndavo, L. Vaz de Camões i inni używali jednak trady-

cyjnej nazwy Ziemia świętego Krzyża (Terra de Santa 

Cruz).  
14 M. Kula, Historia Brazylii, op. cit., s. 12. 
15 Tamże. 
16 Tamże (jest to pierwszy polski przekład fragmentu Hi-

storii prowincji świętego Krzyża PMG). 
17 D. de Góis, Kronika Wielce Szczęśliwego Króla D. 

Manuela (1495-1521), wybór, przekład i słowo wstępne 

Janina Z. Klawe, PIW 1989, s. 115. 
18 "Gândavo transcreveu amplamente da Crónica de 

Góis, na parte relativa ao Brasil." V. Graça Moura: So-

bre Camões, Gândavo e outras personagens, w Sobre 

Camões, Gândavo e Outras Personagens. Hipóteses de 

História da Cultura, Campo das Letras, Porto 2000, s. 

139. 
19 Podaję opracowania z gdańskiej serii i wydawnictwa 

Novus Orbis w porządku geograficznym przywołanym w 

tekście głównym: Alvise de Ca' da Mosto, Podróże do 

Afryki, przeł. J. Szymanowska, wstęp i przypisy M. Ty-

mowski, 1994; (-) [domn. król-kapłan Jan], W poszuki-

waniu Królestwa Kapłana Jana, wybór, wstęp i red. Na-

ukowa J. Strzelczyk, 2006; Gaspar da Cruz, Traktat o 

sprawach i osobliwościach Chin, przeł. J. Kazimierczyk, 

I. Komorowska, red. nauk. J. Kieniewicz; Alvaro Velho, 

Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, przeł. E. 

Milewska, wstęp i red. naukowa J. Kieniewicz, 1996; 

Antonio Pigafetta, Relacja z wyprawy Magellana do-
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okoła świata, przeł. J. Szymanowska, wstęp i przypisy 

B. Nowak, 1992. 
20 Najnowsze wydanie francuskie zawiera zarówno 

omawiane dzieło Pero de Magalhães de Gândavo w 

tłumaczeniu H. Ternaux (Histoire de la Province de 

Santa Cruz que nous nommons le Brésil, 1837), 

przejrzane i poprawione przez P. Bill’a oraz List do 

króla D. Manuela (Lettre ao roi Dom Manue) w 

tłumaczeniu M. Giudicelli. Przedmowę do poematów 

Camõesa w tłum. A.-M. Quint i J. Penjon napisał J. M. 

Garcia. Le Passeur – Cecofop, Nantes 1995.  
21 Opisy Indian brazylijskich w História da Província de 

Santa Cruz…, użyte porównania i odniesienia do realiów 

kulturowych wskazują na bliski związek PMG z Orien-

tem. J. Couto: Comentário/Pêro de Magalhães de Gân-

davo e a ´História da Província Santa Cruz a que vul-

garmente chamamos Brasil´ no contexto da cultura re-

nascentisa portuguesa (1989), w (dir.) L. de Albuqu-

erque, O Reconhecimento do Brasil, Cosmos, Lisboa, s. 

41. Zbiorowe opracowanie O Reconhecimento do Brasil 

(1989) zawiera następujące utwory wraz z komenta-

rzami: Carta de Pêro Vaz de Caminha a rei D. Manuel, 

Navegação do capitão Pedro Álvares Cabral escrita 

por um piloto português (anónimo), História da 

Provínicia de Santa Cruz... PMG i Coisas Notáveis do 

Brasil F. Cardim.  
22 V. Graça Moura, Sobre Camões, Gândavo e outras 

personagens..., op. cit., s. 119. 
23Tamże, s. 130 -136. 
24 Tratado da Província do Brasil pozostawał w inedycie 

do wieku XIX, współcześnie znany jest z edycji Emma-

nuela Pereira Filho, Instituto Nacional do livro/MEC, 

Rio de Janeiro 1965. Jako Tratado da Terra do Brasil 

(redakcja Tratado da Província do Brasil dedykowana 

kardynałowi-infantowi Henrykowi) wespół z História da 

Província de Santa Cruz... został opublikowany nakła-

dem uniwerysteckiego wydawnictwa Itatiaia, Belo Hori-

zonte 1980. 
25 V.Graça Moura, Sobre Camões, Gândavo e outras 

personagens..., op. cit., s. 117. 
26 Rolę kroniki F. Lopes Castanheda (w kastylijskim 

przekładzie) dostrzegł A. Dembicz, wymieniając dzieło 

w Wyborze bibliografii XVI – XIX w. na temat Ameryki 

jako Historia del descubrimento y conquista de la India 

por los portugueses… (1554), w: A. Dembicz (2006), 

Filozofia poznawania Ameryki, CESLA, Warszawa, s. 

409. Z kronik Zurary i F. L. Castanhedy korzystał Ma-

rian Małowist w Konkwistadorach portugalskich (1976 i 

1992), zwłaszcza w rozdziale szóstym i siódmym, doty-

czących obecności Portugalczyków w Indiach. 

27 T. Todorov, Podbój Ameryki. Problem innego, przeł. 

J. Wojcieszak, Aletheia, Warszawa 1996, s. 23. 
28 P. de Magalhães de Gândavo, História da província 

Santa Cruz..., pref. C. Berardinelli, introd. S. Moura 

Hue, Assírio e Alvim, Lisboa 2004, s. 46. 

 29Pierwszą ekspedycją amazońską kierował w 1540 r. 

Francisco de Orellana, drugą Pedro de Ursua (1560). 
30P. de Magalhães de Gândavo, História da província 

Santa Cruz..., op. cit., s. 68. 
31 "Há nesta província outros muitos animais e bichos 

venenosos de que não trato, os quais são tantos, em tanta 

abundância, que seria história mui cumprida nomeá-los 

aqui todos, e tratar particularmente da natureza de cada 

um, havendo (como digo) infinidade deles nestas partes 

onde, pela disposição da terra e dos climas que a senho-

reiam, não pode deixar de os haver." Tamże, s. 80. 
32 O krytycznym stosunku PMG o Indianach brazylij-

skich wspominają M. do Rosário Pimentel, M. do Ros-

ário Santos: "era gente sem ‘fé, nem lei, nem rei' e vi-

viam ‘desordenadamente' sem ‘terem conta, nem peso, 

nem medida''', ap. O real no jogo de espelhos na litera-

tura de viagens no século XVI, op. cit., p. 226. V. Graça 

Moura zwraca uwagę, że w kwestii indiańskiej PMG był 

o wiele większym pesymistą niż D. de Góis, w Sobre 

Camões, Gândavo e outras personagens, op. cit., s. 126. 

Natomiast Janina Z. Klawe sądziła, iż "Indian (...) Gân-

davo nie krytykuje, wspominając jedynie, że żyją ‘nie 

znając ani wiary, ani praw, ani króla'", w Historia lite-

ratury portugalskiej…, op. cit., s. 102. 
33 P. de Magalhães de Gândavo, História da província 

Santa Cruz..., op. cit., s. 97 
34 J. Kieniewicz, Wstęp, w: Listy o odkryciu Ameryki, 

Novus Orbis, Gdańsk 1995, s. X. 
35 P. Magalhães de Gândavo, História da província San-

ta Cruz..., op. cit., s. 93 i 94. 
36 Tamże, s. 96. 
37 Tamże, s. 94. 
38 Cf. anonimowe wydanie Newe Zeytung von Einen 

Seltzmen Meerwunder (...) wyd. we Francji, bez miejsca 

i daty oraz Nel Bresil di San Vicenzo nella Citta di San-

tos (…), wyd. Wencja, Nicolo Nelli, 1565, przedsta-

wiające ipupiarę wraz z fantastycznym opisem. 
39 "E tudo se pode crer, por difícil que pareça, porque os 

segredos da natureza..." P. Magalhães de Gândavo, Hi-

stória da província Santa Cruz..., op. cit., s. 96 (pozo-

stała część cytatu jak w przypisie 2). 
40 Tamże. 
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