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Streszczenie: Traktat Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (Flores de 
España, excelencias de Portugal) autorstwa Antóniego de Sousa de Macedo zo-
stał wydany w 1631 roku, w schyłkowym okresie tzw. unii iberyjskiej, tj. rządów 
dynastii habsburskiej w Portugalii (1580–1640). Autor dowodzi prymatu Portu-
galii na świecie oraz podkreśla jej wyjątkowość na tle innych ziem europejskich. 
Praca, jak zaznacza sam António de Sousa de Macedo, ma na celu promowanie 
Portugalii i jej „wspaniałości” poza granicami kraju. Na podstawie wybranych 
fragmentów dzieła – w tym elementów ramy wydawniczej – przedstawiono, jak 
korzystając z popularnego środka przekazu, jakim podówczas był traktat, portu-
galski erudyta buduje „wizerunek medialny” ojczyzny.

Słowa kluczowe: Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (Flores de España,
excelencias de Portugal), António de Sousa de Macedo, unia iberyjska, „wizerunek 
medialny” Portugalii

The stories that “amaze and astonish”: Flores de España, excelencias de Por-
tugal (1631) by António de Sousa de Macedo

Abstract: The Flores de España, excelencias de Portugal treatise by António de 
Sousa de Macedo was published in 1631, during the fi nal period of the so-called 
Iberian Union, i.e. the rule of the House of Habsburg in Portugal (1580–1640). 
The author proves in his work the primacy of Portugal in the world and foregro-
unds its exceptionality vis-à-vis other European lands. As António de Sousa de 
Macedo accentuates, the work aims to promote Portugal and its splendour well 
beyond the country. Basing upon the analysis of selected fragments, including 
prologues, the chapter shows that the Portuguese erudite fosters a favourable 
“media profi le” of his homeland inasmuch as he takes advantage of a medium 
that was very prominent among his contemporaries – a treatise.
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1. Wstęp
Przedmiotem analizy1 jest wydany w 1631 roku w Lizbonie 
hiszpańskojęzyczny traktat Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości 
Portugalii (Flores de España, excelencias de Portugal) portu-
galskiego szlachcica Antóniego de Sousa de Macedo. Dzieło 
ukazuje stosunek autora do ojczystego kraju, w który wpisuje 
się chęć wypromowania go na arenie międzynarodowej. To 
właśnie ten aspekt pracy wydobywam w niniejszym artykule, 
a „medialne” cele i metody autora przedstawiam na podsta-
wie elementów tzw. ramy wydawniczej, a więc m.in. prolo-
gów i aprobacji cenzorskich (Ocieczek 1990, 7–8) oraz in-
nych wybranych fragmentów traktatu.

Omawiane tutaj dzieło wpisuje się w literacko-intelek-
tualny kontekst europejski. W epoce nowożytnej traktat sta-
nowił bowiem ważny środek przekazu. Wiele z tych prac 
poświęcono chorografi cznym opisom poszczególnych te-
rytoriów oraz ich mieszkańców. Wyróżnić tu należy dzieła
o rzekomych narodowych cechach europejskich nacji, jak 
chociażby Consultatio de principatu inter provincias Euro-
pae (1613) Thomasa Lansiusa i Icon Animorum (1614) Johna 
Barclaya, tudzież opisujących historyczne dziedzictwo oraz 
położenie geografi czne poszczególnych ziem europejskich
i ich zamorskich posiadłości, np. słynna Cosmographia (1544)
1 Materiały do artykułu autorka zebrała dzięki stypendium badawczemu 

Camões, I.P. (rok akademicki 2012–2013). Artykuł jest oparty na frag-
mentach pracy doktorskiej „Hrabina Teresa – między czarną a białą legen-
dą” obronionej w czerwcu 2016 roku na Wydziale Neofi lologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 
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Sebastiana Münstera. Wśród tych chorografi czno-pochwal-
nych prac ważną oś stanowiła przede wszystkim pochwała 
tego, co rodzime (Partyka 2013, 9–19). I tak w XVI i XVII 
wieku traktaty autoenkomiastyczne powstały m.in. na tery-
torium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w Świętym Ce-
sarstwie Rzymskim, Niderlandach, Hiszpanii czy Szwecji. 
Można tutaj wymienić chociażby De origine et rebus ges-
tis Polonorum libri XXX (1555) oraz Polonia sive de situ, 
populis, moribus, magistratibus et republica regni Polonici 
libri duo (1577) Marcina Kromera, Wywód jedynowłasnego 
państwa świata (1633) Wojciecha Dembołęckiego, Excelen-
cias de la Monarchia y Reyno de España (1597) Gregoria 
Lopeza Madery, Atlantica sive Manheim vera Japheti poste-
rorum sedes ac patria (1675) Odolfa Rudbecka czy Origines 
Antwerpianae (1569) Jana van Goropa. W samej Portugalii 
powstało kilka takich prac. Przykładowo: Descripção do 
Reino de Portugal (1610) Duartego Nunesa de Leão, Epi-
tome de las historias portuguesas (1628) Manuela de Faria 
y Sousa a także omawiane tu Flores de España, excelencias 
de Portugal (1631) Antóniego de Sousa de Macedo. Co zna-
mienne, również Münster i Lansius, obok mniej lub bardziej 
obiektywnych opisów innych ziem i narodów, zawarli infor-
macje o swoich ojczystych krajach.

Teksty te opowiadały w pochlebnym tonie o rodzinnej 
ziemi, obyczajach, historii i ludziach. Promowały także kra-
je autorów oraz dokonania ich rodaków. Choć nacechowa-
ne subiektywnie, traktaty stanowiły cenne źródło informacji 
o sobie nawzajem oraz były motorem wymiany intelektual-
nej. I tak wiemy np., że Sebastian Münster przy tworzeniu 
swojej pracy kontaktował się z wieloma humanistami euro-
pejskimi i na podstawie zdobytych informacji udoskonalał 
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jej kolejne wydania (Konczyńska 1935). Podobnie portugal-
ski erudyta i kronikarz Damião de Góis, który podróżował 
po Europie oraz nawiązywał kontakty dyplomatyczne, han-
dlowe, intelektualne i towarzyskie, a następnie wykorzysty-
wał je w swojej twórczości historiografi czno-chorografi cznej 
(Ziejka 2005, 19–24). W zacieśnianiu więzów i rozbudowie 
prac ważną rolę odgrywało także wspólne dziedzictwo na-
ukowe i kulturowe. Znana jest tu choćby rola kompendiów 
wiedzy, commonplace books, zbiorów erudycyjnych cytatów 
w procesie pisania (Pawlak 2012). Nie należy także pomijać 
roli łaciny – uniwersalnego języka Europy. 

Informacje zawarte w prezentowanych tu źródłach wska-
zują, że narodowi pochlebcy korzystali wzajemnie ze swoich 
prac; przykładowo António de Sousa de Macedo odwołuje 
się do dzieł Gregoria Lopeza Madery, Sebastiana Münstera 
i innych nowożytnych chorografów (np. 1631, 4v, 38r), Woj-
ciech Dembołęcki posiłkuje się m.in. pracą Jana van Goropa 
(Sztyber in Dembołęcki 2012, 215–235), natomiast Kromer 
sięga do pracy Jana Cariona (Kromer 1977, 11; Marchwiń-
ski in Kromer 1977, 203). Mając na względzie wspomnianą 
rolę commonplace books, nie można oczywiście wykluczyć, 
że autorzy cytują niektóre prace „z drugiej ręki”. Takie od-
niesienia widać chociażby w omawianym tu trakatacie, kie-
dy autor w notach marginalnych wskazuje, że przywoływa-
ne cytaty zapożyczył z innego dzieła (de Sousa de Macedo 
1631, np. 2r, 12r) a także korzystał z „kalepina” (de Sousa 
de Macedo 1631, np. 153v, 221v), czyli słownika języka 
łacińskiego, który był bardzo popularny w nowożytnej Eu-
ropie i rozszerzany o kolejne kombinacje językowe, hasła 
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i informacje.2 W przypadku traktatu Kwiaty Hiszpanii, wspa-
niałości Portugalii szczegółowość odniesień do niektórych 
dzieł i ich informacyjny, a nie ściśle erudycyjny charakter 
wskazują jednak, że autor znał doskonale ich treść. Założyć 
można, że podobną znajomością trendów literackich i funk-
cjonowania kontekstu pochwalnego w Europie mogli się wy-
kazać i inni autorzy nowożytni. 

Na obieg prac enkomiastycznych wskazuje ponadto fakt, 
że powstawały dzieła polemiczne, w których autorzy dema-
skowali domniemane kłamstwa na temat swoich nacji. I tak 
np. Łukasz Opaliński i Szymon Starowolski stworzyli tek-
sty obalające stereotypy o Polsce i Polakach obecne w pra-
cach Barclaya i Lansiusa (Partyka 2011, 27–36). Damião de 
Góis, wybitny portugalski humanista, napisał z kolei pracę 
Hispania (1542), polemiczną względem negatywnych opinii 
krążących o Portugalii (Franco 2012, 52; Saraiva and Lopes 
1996, 282). Wreszcie warto zaznaczyć, że sam António de 
Sousa de Macedo – autor omawianego tu traktatu Kwiaty 
Hiszpanii, wspaniałości Portugalii – korzysta z prac chwa-
lących Portugalię (Luís Vaz de Camões, Bernardo de Brito, 
Duarte Nunes de Leão), by ją wywyższyć, ale także odwołu-
je się do prac ambiwalentnych czy wręcz niechętnych (Gre-
gorio Lopez Madera). Autor selekcjonuje materiał podług 
swoich potrzeb. Jest to przypadek wspomnianego już trakta-
tu Madery Excelencias de la Monarchia y Reyno de España, 
z którym de Sousa de Macedo bądź to polemizuje (1631, 35 
i kolejne), bądź to się zgadza (1631, 24v). Przy czym trze-
ba tu podkreślić, że Gregorio Lopez Madera broni pryma-
tu królestwa Hiszpanii i szczególnej supremacji Kastylii na 

2 Nazwa pochodzi od nazwiska twórcy pierwotnej wersji słownika – wło-
skiego humanisty Ambrożego Calepinusa (1435–1510).
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Półwyspie Iberyjskim. Mając zatem na względzie, że cele 
hiszpańskiego pisarza stoją w wyraźnej opozycji do celów 
omawianego tu traktatu, wydaje się logiczne, że António de 
Sousa de Macedo traktuje pracę Excelencias de la Monar-
chia y Reyno de España instrumentalnie. W jednym z prolo-
gów autor zaznacza, że korzysta z różnorodnych źródeł – tak 
rodzimych, jak i obcych, i wskazuje na ich odmienną optykę 
(de Sousa de Macedo 1631, bez numeracji kart).

Reasumując: nowożytne prace krytykujące i chwalące 
poszczególne nacje miały nie tylko cele informacyjne, ale 
także wartościujące. Wychodziły one tak spod pióra rodzi-
mych, jak i obcych pisarzy. Tworząc takie enkomiastyczno-
-chorografi czne dzieła, pisarze korzystali z różnorodnych 
źródeł, równocześnie jednak nie unikali stereotypowych osą-
dów.3 Księgi te mogły służyć kreowaniu wizerunku danego 
kraju, bez wątpienia nie trafi ały w literacką próżnię.

Na podstawie analogicznych przykładów z terenów Eu-
ropy zakładam, że omawiana tu praca Antóniego de Sousa 
de Macedo – kształtując niezwykle korzystny obraz Portu-
galii i tego, co portugalskie – wpisuje się w dysputę na te-
mat poszczególnych narodów europejskich. Co więcej, pro-
muje ziemię ojczystą autora, a także, poprzez wspomnianą 
pochwałę, występuje w obronie portugalskich interesów, 
a zatem kształtuje pozytywny „wizerunek medialny” Por-
tugalii. Pragnę przy tym zaznaczyć, że w kontekście nowo-
żytnym przez pozytywny „wizerunek medialny” Portugalii 
rozumiem pochwałę własnej ojczyzny przekazaną poprzez 

3 Na marginesie warto też podkreślić, że szczególny rodzaj tekstów opisu-
jących urodę ziemi i zamieszkujących ją ludzi stanowi literatura podróżni-
cza, która była niezwykle popularna w nowożytnej Portugalii. Nie skupię 
się jednak na tym rodzaju tekstów, mając na względzie jego niejednorod-
ność gatunkową, inny kontekst powstania oraz odmienne cele.
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popularne w epoce medium – traktat. Medialność, główny 
temat tej monografi i, rozumiem zatem w wąskim zakresie, 
tj. jako pragmatyczny wybór nośnika komunikacji. W pracy, 
bazując na szczegółowej lekturze tekstu i analizie kontek-
stu historycznego – w tym „promocyjnych” potrzeb Portu-
galii – przyglądam się narzędziom wykorzystywanym przez 
Antóniego de Sousa de Macedo. Uwzględniam różnorodne 
strategie argumentacyjne autora oraz budowane przez niego 
obrazy, w tym narzędzia topiczne w rozumieniu Curtiusow-
skim (1997). Zastanawiam się także, jakie inne cele, obok 
ściśle pochwalnych, mogły stać za enkomiastycznym trakta-
tem Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii.

2. Cele traktatu a kontekst historyczny 
i wizerunek Portugalii
Omawiany tu traktat został wydany w ostatnim dziesięcio-
leciu hiszpańsko-portugalskiej unii personalnej, tzw. unii 
iberyjskiej, która łączyła oba kraje pod egidą Habsburgów 
w latach 1580–1640. Portugalska twórczość literacko-histo-
riografi czna była wówczas ukierunkowana na dzieła o cha-
rakterze patriotycznym i pochwalnym. Wiele tekstów tego 
okresu zawiera mniej lub bardziej konkretne odniesienia do 
sytuacji Portugalii w ramach iberyjskiej dualnej monarchii. 
Można śmiało stwierdzić, że wszystkie najważniejsze pra-
ce powstałe w latach unii iberyjskiej – dzieła Brito, Bran-
dão, Nunesa de Leão, Rodriguesa Lobo – są upolitycznione 
na rozmaite sposoby. Także Hernâni Cidade, powołując się 
na pracę Curso de Literatura Portuguesa (1876) dziewięt-
nastowiecznego pisarza Camilo Castelo Branco wskazuje, 
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że w interesujących nas czasach powstało niezwykle dużo 
takich nacechowanych prac. Mają one świadczyć nie tylko 
o patriotycznym pobudzeniu, ale także o dobrym stanie por-
tugalskiej kultury (1950, 49). Cidade mówi także o istnieniu 
dominującego w tym okresie nurtu literackiego, który na-
zywa „literaturą autonomistyczną”, a więc promującą poli-
tyczną i kulturową niezależność (ale niekoniecznie niepodle-
głość) Portugalii.

Zgodnie z trendami europejskimi możemy zauważyć 
w tym okresie także tendencję do „kompendyzacji” przeja-
wiającą się w syntetyzacji wiedzy historycznej oraz podawa-
niu jej w formie anegdot i barwnych opowieści trafi ających 
do szerszej publiczności (Saraiva and Lopes 1996, 424). 
W obie te tendencje wpisuje się omawiany tu traktat Kwiaty 
Hiszpanii, wspaniałości Portugalii.

Mając zatem na względzie fakt, że Portugalia była w roku 
wydania traktatu połączona unią z Hiszpanią, praca może 
mieć na celu zwrócenie uwagi innych nacji, w tym także 
Hiszpanów oraz samego hiszpańskiego monarchy, na wagę 
Portugalii w ramach iberyjskich struktur. Takiego zdania jest 
Pedro da Costa de Sousa de Macedo, który zauważa, że autor 
traktatu Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii pragnął 
podkreślić, że Portugalczycy i Hiszpanie są odmienni (2003, 
XXIII). Jak zobaczymy w dalszej części artykułu, António 
de Sousa de Macedo faktycznie chwali ojczyznę, wynosi ją 
ponad inne ziemie iberyjskie, równocześnie jednak zazna-
cza, że Portugalia i Hiszpania są ze sobą silnie związane.

Zwrócenie uwagi na doskonałość Portugalii to zatem za-
bieg polityczny, przypominający kolejnym władcom habs-
burskim – Filipowi II (I), Filipowi III (II) i Filipowi IV 
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(III)4 – o wadze kraju, a także o jego odmienności od Ka-
stylii i innych ziem hiszpańskich. Takie zabiegi były zresztą 
charakterystyczne dla tzw. literatury autonomistycznej (No-
gueira da Silva 2001, 350).

Wydaje się, że trzeba tu również pamiętać, że o miesz-
kańcach Półwyspu Iberyjskiego, w szczególności Hiszpa-
nach, krążyły podówczas wyjątkowo niepochlebne sądy. 
Byli oni często oskarżani o okrucieństwo, chciwość i roz-
maite wynaturzenia powiązane ze sferą seksualną. Niektó-
rych działań mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, co można 
wywnioskować na podstawie dzieł i/lub korespondencji, nie 
aprobowali nowożytni erudyci tacy jak Sebastian Münster 
(Konczyńska 1935, 10–11, przypis 7; 29), Erazm z Rotter-
damu (Parker 1985, 179), Thomas Lansius (1613, 371–459) 
czy John Barclay (1625, 79–85). O „czarnej legendzie” 
Hiszpanii i jej politycznym, ale także prywatnym wymiarze 
pisze m.in. Geoff rey Parker (1985, 177 i kolejne). Wreszcie 
o niczym nieuzasadnionej nienawiści innych nacji względem 
Hiszpanów piszą także iberyjscy autorzy nowożytni, np. 
wspomniany Gregorio Lopez Madera (1597, 12v).

Zasadne wydaje się zatem spojrzenie na Kwiaty Hisz-
panii, wspaniałości Portugalii jako na pracę, która celowo 
dąży do łagodnego oddzielenia wyobrażeń o Portugalii od 
wyobrażeń o Hiszpanii. Trzeba tutaj bowiem pamiętać, że 
choć niepochlebne teksty Lansiusa czy Barclaya były po-
święcone Hiszpanii, słowo Hispania, stosowane od czasów 

4 W Portugalii pierwszym władcą o imieniu Filip był Filip II (I) Habsburg, 
który w wyniku korzystnej dla siebie sytuacji politycznej zapoczątkował 
unię iberyjską, rodzaj unii personalnej, która połączyła Hiszpanię i Por-
tugalię. Filip II, III i IV Hiszpański posiadają zatem odmienne sygnatury 
w Hiszpanii i Portugalii. W przyjętym zapisie pierwsza sygnatura odnosi 
się do Hiszpanii, zaś druga do Portugalii.
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starożytnych, było często używane w odniesieniu do wszyst-
kich ziem iberyjskich.5 Używali go jeszcze w czasach po-
przedzających unię iberyjską sami Portugalczycy, wśród nich 
np. portugalski humanista Damião de Góis we wspomnianej 
już pracy Hispania z 1542 (Franco 2012, 52). Używa go tak-
że sam António de Sousa de Macedo w Kwiatach Hiszpanii, 
wspaniałościach Portugalii (1631, 5v i kolejne). Takie po-
dejście do ziem iberyjskich jest widoczne nie tylko w war-
stwie słowa. Warto tu np. odwołać się do antropomorfi cznej 
mapy Europy umieszczonej m.in. w Cosmographii Sebastia-
na Münstera (1588, 41) przedstawia młodą kobietę z królew-
skimi insygniami: koroną na głowie oraz jabłkiem i berłem 
w dłoni.6 Części jej ciała odpowiadają kolejnym ziemiom 
europejskim; Hispania jest jej głową. Półwysep Iberyjski 
był zatem postrzegany jako jeden organizm tak przez jego 
mieszkańców, jak i przez ludzi pochodzących z innych ziem 
europejskich. W czasach unii iberyjskiej stanowił on zresztą 
jedno polityczne ciało połączone osobą monarchy i wydaje 
się, że jako taki był traktowany przez „naturalnych” przeciw-
ników Hiszpanii.

W interesującym nas okresie ceną za faktyczny, a nie 
tylko symboliczny związek z Hiszpanią było m.in. ochło-
dzenie stosunków ze stałym portugalskim sprzymierzeńcem 
– Anglią oraz czasowa utrata kontroli nad Brazylią a także 
trwała utrata części posiadłości azjatyckich. Obie straty były 

5 Analogicznie, nawiązując do rzymskiej terminologii, niektórzy autorzy 
określali Portugalię mianem Luzytania (Lusitania). Należy do nich m.in. 
André de Resende (De antiquitatibus Lusitaniae, 1593), António Vascon-
celos (Anacephalaeoses id est, summa capita actorum regum Lusitaniae, 
1621) czy właśnie António de Sousa de Macedo (Genealogia Regum Lusi-
taniae, 1643; Lusitania liberata ab injusto Castellanorum dominio, 1645).

6 Najstarsze wydanie pracy pochodzi z roku 1544.



35A. Działak-Szubińska - Opowieści, które wprawią w zachwyt...

powiązane z wojną holendersko-portugalską, która zakoń-
czyła się dopiero w 1661 roku, a więc ponad dwadzieścia 
lat po odzyskaniu pełnej niezależności przez Portugalię (Ra-
mos, Vasconcelos e Sousa, and Monteiro 2012, 281–286, 
316–322). Polityczni wrogowie Hiszpanii, odpowiedzialni 
za promocję negatywnego wizerunku tego kraju, w czasach 
unii iberyjskiej stali się wrogami Portugalii. Portugalia po-
niosła także koszty fi nansowe, moralne i dyplomatyczne 
wojny trzydziestoletniej i długoletniego konfl iktu Habsbur-
gów z Niderlandami.

Nadmieńmy, że to w okresie unii iberyjskiej ma także po-
czątek konstruowanie „czarnej legendy” Portugalii. Jednym 
z jej autorów jest chociażby Jan Huygen van Linschoten 
(1563–1611), holenderski podróżnik, który poświęcił kil-
ka niezbyt pochlebnych tekstów portugalskiemu imperium 
(Barreto Xavier 2014). Wydaje się, że zjawisko to jest po-
wiązane z rządami Habsburgów.

Portugalia połączona unią z Hiszpanią zyskuje zatem 
nowych wrogów, traci dotychczasowych sprzymierzeńców, 
a także współdzieli negatywny wizerunek z pozostałymi 
ziemiami Półwyspu Iberyjskiego. Warto tu przypomnieć, że 
dzieła w otwarty sposób występujące w obronie pozytywne-
go „wizerunku medialnego” kraju, powstawały np. w Polsce. 
Autorami takich prac są wspomniani już Opaliński i Staro-
wolski (Partyka 2011, 27–36). Choć Hiszpania faktycznie 
była szczególnie krytykowana, a krytykę tę należy wpisać 
w polityczno-religijną rywalizację, negatywna ocena in-
nych nacji i promocja stereotypów dotykały także Francji, 
Polski czy ziem włoskich i niemieckich. W tym kontekście 
uzasadnione wydaje się spojrzenie na Kwiaty Hiszpanii, 
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wspaniałości Portugalii jako na pracę stworzoną w duchu 
polemicznym.

Nadmieńmy, że w dziełach wielu pisarzy nowożyt-
nych, opisujących świat i Europę, kraj ten traktowany jest 
„po macoszemu” – bądź to opisywany pobieżnie i w połą-
czeniu z pozostałymi ziemiami iberyjskimi (przypadek Co-
smographii Sebastiana Münstera), bądź to analizowany na 
marginesie dziejów i polityki hiszpańskiej (jak we wspo-
mnianym dziele Thomasa Lansiusa Consultatio de principa-
tu inter provincias Europae), bądź ledwo wspomniany (jak 
w pracy Johna Barclaya Icon Animorum). Także w dziełach 
powstałych na terenie Półwyspu Iberyjskiego, a poświęco-
nych całej Hispanii, Portugalia bywa traktowana marginalnie 
(Gregorio Lopez Madera, Excelencias del Reyno y Monar-
chia de España). De Sousa de Macedo może zatem pragnąć 
wywyższyć Portugalię na tle Hiszpanii, a także przekazać 
jak największą liczbę informacji o ojczystym kraju i rozwiać 
fałszywe przekonania cudzoziemców.

3. Rama wydawnicza a cele traktatu
Za „medialnym” rozumieniem celów twórcy wydaje się 
przemawiać sam pełny tytuł dzieła, który brzmi Kwiaty Hisz-
panii, wspaniałości Portugalii. W których pokrótce opowia-
da się o tym, co najlepsze w dziejach i o całej historii świata 
od jego początku aż do naszych czasów, i odkrywa się dużo 
nowych wartościowych i ciekawych rzeczy. Część pierwsza 
dedykowana Jego Wysokości Katolickiemu Królowi Hisz-
panii, Dom Filipowi IV, Naszemu Panu. Autorstwa Antó-
niego de Sousa de Macedo, jego fi dalga i rycerza Zakonu 
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Chrystusowego.7 Jak widzimy, nowożytny erudyta już na tym 
poziomie stawia przed sobą następujące cele: przedstawienie 
„wspaniałości” ojczyzny, przekazanie informacji cennych 
i interesujących, opowiedzenie o najznamienitszych czynach 
Portugalczyków, wplecenie historii Portugalii w dzieje świa-
ta na wzór średniowiecznych historii powszechnych.8

Eksplikacyjna rola nieraz niezwykle obszernych tytułów 
dzieł nowożytnych nie powinna budzić naszych wątpliwo-
ści, bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące celów pracy 
znajdziemy jednak w innych elementach poprzedzających 
właściwą treść traktatu, a stanowiących części składowe 
ramy wydawniczej. Przypomnijmy, że w rozumieniu Renar-
dy Ocieczek są to m.in. aprobacje cenzorskie i prologi (1990, 
7–8).

I tak, w przypadku traktatu Kwiaty Hiszpanii, wspania-
łości Portugalii informacje dotyczące intencji autorskich 
pochodzą zarówno spod pióra autora (prologi), jak i jego 
pierwszych czytelników (aprobacje cenzorskie). Prelimi-
naria przekazują nam zatem cenne informacje (da Costa de 
Sousa de Macedo 2003, XXV–XXVI). I choć wydawać by 
się mogło, że tak wysoce konwencjonalne twory, jak przed-
mowy, listy dedykacyjne czy zgody cenzorów nie zawiera-
ją cennych intepretacyjnie treści, Renarda Ocieczek zazna-
cza, że „niezależnie od tego faktu ujawniają się w nich, jak 
w każdych innych wytworach sztuki pisania, indywidualne 
cechy komponowania wypowiedzi, stylu i języka” (1990, 
18). Co więcej, jak wskazuje polska badaczka, to właśnie 

7 Tłumaczenia fragmentów Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii 
zostały wykonane przez autorkę artykułu na podstawie wydania z 1631 
roku.

8 Na terenach Półwyspu Iberyjskiego jest to choćby trzynastowieczna
kastylijska Crónica General.
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przedmowy są strukturą, w której, choć w sformalizowany 
sposób, autor ma szansę na przedstawienie swoich celów 
(2002, 115–116).

W kontekście „medialnego” charakteru omawianego 
traktatu na uwagę zasługuje treść trzech głównych aprobacji 
cenzorskich. W Portugalii istniała wtedy prewencyjna cen-
zura instytucjonalna. Każda książka musiała przejść przez 
„sito cenzorskie” i ukazywała się z przedrukiem pozwoleń 
wszystkich cenzorów – tak dworskich, jak i kościelnych (Al-
meida Rodrigues 1980, 11–31). Nie inaczej jest w przypadku 
pracy Antóniego de Sousa de Macedo. Wszyscy trzej cenzo-
rzy, z ramienia kościelnego i z nadania królewskiego, a więc 
Melchior de Abreu, Vicente da Resurreição i Diogo de Paiva 
de Andrada, podkreślają, że traktat promuje Portugalię.

I tak od ojca Melchiora de Abreu dowiadujemy się, że 
Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii zawierają opo-
wieści, które „wprawią w zachwyt i zdumienie wszystkie 
narody”. Cenzor liczy także, że Kwiaty Hiszpanii, wspania-
łości Portugalii ukażą całemu światu dokonania Portugal-
czyków (1631, karta nienumerowana). Vicente da Resur-
reição, w podobnym duchu, pisze, że traktat polepszy opinię 
obcokrajowców o Portugalczykach, co wyraźnie potwierdza 
wspomniane wcześniej „wizerunkowe” problemy Portugalii. 
Diogo de Paiva de Andrada zaznacza z kolei, że praca Antó-
niego de Sousa de Macedo ma na celu „dostarczenie praw-
dziwych informacji o wielu wspaniałościach [Królestwa]” 
(1631, karty nienumerowane). Medialny wymiar zostaje tak-
że rozciągnięty na wiarę katolicką, której – zgodnie z trakta-
tem – Portugalczycy są najdoskonalszymi i najwierniejszymi 
wyznawcami (de Sousa de Macedo 1631, 72r–118v). Kwiaty 
Hiszpanii wspaniałości Portugalii, zgodnie ze słowami ojca 
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de Abreu, mają „rozsławić na cały wszechświat świętą wiarę 
katolicką” (de Sousa de Macedo 1631, bez numeracji kart). 

To także treść aprobacji wskazuje, jakie narzędzia wy-
korzystuje autor do pochwały Portugalii. Melchior de Abreu 
wyraźnie zaznacza, że António de Sousa de Macedo opisuje 
„niezwykłe dokonania, bohaterskie czyny, cudowne triumfy 
wojskowe, godne podziwu podboje niezwyciężonych Por-
tugalczyków” (1631, karta nienumerowana), a także „wy-
wyższa i uwzniośla swą ojczyznę i jej mieszkańców” ku 
„korzyści tych, którzy ją [księgę] przeczytają” (1631, karta 
nienumerowana), zaś Andrada podkreśla, że de Sousa de 
Macedo „przekazuje prawdziwe informacje o jej [Portu-
galii] wielu wspaniałościach” (1631, karta nienumerowana). 
Chodzi więc o kumulację pozytywnych przykładów, które 
zaświadczają o wielkości Portugalii. W tekstach, które wy-
szły spod pióra cenzorów, brak informacji o zmianach lub 
skreśleniach. Aprobacje zawierają także standardowe formu-
ły pozwalające na druk.

Z kolei António de Sousa de Macedo wykorzystuje te 
tradycyjne narzędzia eksplikacyjne w niezwykle ciekawy 
sposób. Praca posiada aż trzy prologi, w których autor ob-
jaśnia swe cele królowi Filipowi IV (III), spersonifi kowa-
nemu królestwu Portugalii oraz czytelnikowi („Do króla, 
naszego Pana”, „Do królestwa Portugalii, Autor. Wspania-
łemu i potężnemu Królestwu. Suwerennej monarchii”, „Do 
czytelnika”). Dwa pierwsze prologi mają także cechy dedy-
kacji. Autor prosi w nich bowiem o królewski mecenat oraz 
podkreśla, że poświęca swą pracę ukochanej ojczyźnie i jej 
aktualnemu suwerenowi (de Sousa de Macedo 1631, karty 
nienumerowane).
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Kwestie poruszane w ramach struktur prologów to: po-
chwała króla (prolog pierwszy), dokonania Portugalczyków 
(prologi drugi i trzeci) i uroda ojczystego kraju (wszystkie 
trzy prologi), doprecyzowanie tematu pracy (wszystkie trzy 
prologi), wskazanie wykorzystanych źródeł oraz utyskiwanie 
nad ich niedostateczną liczbą (trzeci prolog) i wyjaśnienie, 
do kogo adresowana jest praca (wszystkie trzy prologi) oraz 
jakie są jej cele (wszystkie trzy prologi). Co więcej, António 
de Sousa de Macedo tłumaczy w prologach kwestie, które 
czytelnicy mogą uznać za kontrowersyjne, np. pozornie nie-
kompatybilny z treścią tytuł – Kwiaty Hiszpanii, wspaniało-
ści Portugalii (drugi prolog) czy też wybór języka hiszpań-
skiego jako wiodącego języka traktatu (trzeci prolog). Nie 
brakuje w nich także afektowanych i konwencjonalnych po-
chwał (wielkość i mądrość króla, wspaniałość jego rządów 
– pierwszy prolog) oraz pozornie skromnych uwag (obawa 
przed opublikowaniem księgi, własna niedoskonałość skon-
frontowana z wielkością ojczyzny, otwartość na wszelką 
krytykę – drugi i trzeci prolog), a także rozlicznych histo-
ryczno-mitycznych odniesień (np. Aleksander Wielki, Tacyt 
i Homer w drugim prologu). Prologi są do siebie podobne te-
matycznie, różnice wynikają zaś z postaci adresatów, tj. od-
powiednio króla, spersonifi kowanej Portugalii i czytelnika.

Treści najbardziej relewantne dla niniejszego tekstu są 
związane z deklarowaną tematyką pracy, celami oraz adre-
satami dzieła. I tak António de Sousa de Macedo zaznacza, 
że traktat opisuje „to, co najlepsze w Portugalii”. Wskazu-
je wyraźnie, że napisał pracę, by zachować dla potomnych 
pamięć o dokonaniach Portugalczyków, a także by zapoznać 
cały świat z wielkością swej ojczyzny. W tym kontekście 
pisze również, że jedyną oczekiwaną przezeń nagrodą jest 
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uznanie, na jakie zasługuje Portugalia – piękna, wspaniała 
i niedostatecznie chwalona w innych pracach. Jak podkreśla, 
traktat ma się zresztą przysłużyć jego ojczyźnie; domniemy-
wać należy, że ta przysługa ma polegać właśnie na promo-
waniu pozytywnego wizerunku kraju.

Choć praca zadedykowana jest krajowi ojczystemu, „su-
werennej monarchii” (1631, karta nienumerowana), António 
de Sousa de Macedo wskazuje, że traktat jest skierowany do 
obcokrajowców „dlatego, że Portugalczycy znają te wspa-
niałości i nie trzeba im ich opisywać” (1631, karta nienu-
merowana). Zdaniem autora Portugalczycy są doskonale za-
znajomieni z historią własną i dzieło takie jak jego jest im 
w zasadzie zbędne. Odbiorcą pracy, jak wspomniałam, jest 
także sam król – António de Sousa de Macedo wyraża na-
dzieję, że ten chociaż „zerknie na tę oto księgę” i zechce ją 
docenić (1631, karta nienumerowana). Tym samym, jak bez-
pośrednio wykazuje pisarz już na etapie preliminariów, jego 
dzieło ma zyskać znaczny zasięg po to, by kształtować pozy-
tywny wizerunek Portugalii, a także podnieść prestiż kraju 
w świecie.

Autor Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii wspo-
mina o pochwalnych i patriotycznych celach także w głównej 
treści dzieła. I tak w rozdziale dwudziestym drugim pisze, że 
to miłość do ojczyzny dodaje mu sił do pisania, a jego celem 
jest sławienie Portugalii na cały świat (1631, 235v). António 
de Sousa de Macedo podkreśla także, że praca stanowi swo-
iste kompendium portugalskich dokonań, bowiem opowieści 
o ich wielkości można by snuć bez końca (de Sousa de Ma-
cedo 1631, np. 44r), oraz że ma na celu pochwałę jego ojczy-
zny (de Sousa de Macedo 1631, 3r). Te powtarzane więcej 
niż raz deklaracje potwierdza także główna zawartość pracy, 
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która jest skonstruowana tak, by przedstawić jak najbardziej 
pozytywny obraz Portugalii. Autor, zgodnie z cytowanymi 
już słowami jednego z cenzorów, tworzy opowieści, które 
„wprawią w zachwyt i zdumienie inne narody” (1631, bez 
numeracji kart).

Tym samym treść aprobacji i prologów współgra z zawar-
tością dzieła. Cenzorzy niejako potwierdzają intencje Antó-
niego de Sousa de Macedo wyrażone przezeń w prelimina-
riach i przekazane w traktacie.

4. Opowieści, które „wprawią w zachwyt 
i zdumienie wszystkie narody”
Traktat – zgodnie z deklaracją autora oraz podług informacji 
dostarczonych przez cenzorów, a także w zgodzie z trendami 
europejskimi – był zatem przeznaczony między innymi dla 
obcokrajowców. Jego celem było przedstawienie Portugalii 
w jak najlepszym świetle. 

Portugalia jest potraktowana jako mikrokosmos, który 
kumuluje w sobie wszystko, co najlepsze. Ten swoisty „świat 
w miniaturze” (1631, 249r) został zamknięty w dwudziestu 
czterech rozdziałach, z których każdy poświęcony jest innej 
charakterystyce Portugalii i zilustrowany przez odpowiednie 
„wspaniałości”. Do opisanych cech należą m.in. położenie 
kraju, żyzność i bogactwa Portugalii, a także wierność, reli-
gijność, waleczność i inne rozliczne cnoty jej mieszkańców. 
Wszystkie te cechy znajdziemy także w obszernym indeksie, 
który w układzie alfabetycznym prezentuje tak ziemię, jak 
i ludzi.
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W traktacie Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii de 
Sousa de Macedo sławi całą Portugalię. W przeciwieństwie 
do większości portugalskich autorów tego okresu i wbrew 
deklaracji zawartej w tytule („opowiada się o tym, co naj-
lepsze w dziejach i o całej historii świata od jego początku 
aż do naszych czasów”) nie skupia się tylko na dziejach kra-
ju, ale kształtuje jego spójny, harmonijny obraz. Historia jest 
jednym z narzędzi argumentacyjnych i źródłem przykładów, 
a opowieści, które mają „wprawić w zachwyt i zdumienie 
wszystkie narody”, są ukierunkowane na przedstawienie 
całościowego obrazu ojczyzny autora. Zarysowuje się tutaj 
paralela ze wspomnianą już pracą Marcina Kromera, który 
również chwali położenie, ludzi, obyczaje, tradycje etc. Przy 
czym Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et 
republica regni Polonici libri duo wydaje się dużo bardziej 
rzeczowa i rzetelna. 

By potwierdzić prawdziwość pochlebstw adresowanych 
do Portugalii, autor gromadzi liczne przykłady. Przyjrzę się 
tutaj egzemplifi kacjom opartym na zabiegach etymologicz-
nych, toposach, anegdotach oraz epizodach z historii wła-
snej. Przytoczę także przykłady porównań. 

Etymologia służy m.in. do udowodnienia, że Portugalia 
jest najstarszym krajem świata. I tak dowodząc, że portu-
galskie miasto Setúbal było siedzibą Tubala – wnuka Noego 
(z portugalskiego Sétubal – sé de Tubal – sede de Tubal – 
siedziba Tubala), autor wykazuje, że Portugalczyków należy 
zaliczyć do najstarszych europejskich społeczności (1631, 
24v). „Tubalizm”, wedle słów Joanny Partyki, to zresztą 
„jeden z wielu –izmów”, które podówczas walczyły o pry-
mat w Europie (2013, 16). Wśród wymienionych na począt-
ku artykułu traktatów nie brakuje takich, w których autorzy 
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dowodzili, że to właśnie ich ojczyzna jest najstarsza bądź też 
szczególnie uprzywilejowana właśnie poprzez swoją biblijną 
etnogenezę. Do takich twórców, obok de Sousa de Macedo, 
należy np. Dembołęcki (2012, 287–288), ale także Długosz 
(2009, 81–95), który w chorografi i do swego dzieła umiesz-
cza obszerne fragmenty dotyczące pochodzenia Polaków 
i innych Europejczyków. Warto zauważyć, że stanowi to 
samo w sobie kolejny argument na rzecz internacjonalizacji 
debaty o prymacie poszczególnych nacji. Dowodzi także, że 
traktat Antóniego de Sousa de Macedo powstał w konkret-
nym kontekście europejskim i w odpowiedzi na potrzeby 
Portugalii spragnionej pochwały czy wręcz wywyższenia.

Wzmocnieniu przekazu służą także rozliczne historyczne 
i anegdotyczne, ale także sakralne opisy. W swoim traktacie 
António de Sousa de Macedo wpisuje bowiem dzieje Por-
tugalii w religijny kontekst. Przykładowo opisuje spotkanie 
Chrystusa z Alfonsem Henriquesem, pierwszym królem Por-
tugalii, w roku 1139 w kontekście bitwy pod Ourique (1631, 
161r, np. 241v i kolejne), a także podaje przykłady innych 
cudownych bitew. Należy do nich np. bitwa pod Aljubarrotą, 
która miała miejsce za panowania Jana I w roku 13859. Zgod-
nie z tradycyjną opowieścią przytoczoną przez de Sousa de 
Macedo do wygranej Portugalczyków miała się podówczas 
przyczynić Maryja (1631, 90r). By potwierdzić wielkość 
swych rodaków autor opowiada także o wielu innych zwy-
cięstwach otoczonych sakralnym nimbem (1631, 91r i ko-
lejne). Autor Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii 

9 Narracja o cudzie, podobnie jak w przypadku Ourique, jest uprzednia
w stosunku do traktatu. António de Sousa de Macedo, zgodnie z dekla-
racją zawartą w jednym z prologów (1631, bez numeracji kart) sięga do 
bardzo wielu źródeł.
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przytacza także epizody dowodzące świętości portugalskich 
władców i ich rodzin. Tę listę otwiera sam Alfons Henriques 
(1631, 89v i kolejne). António de Sousa de Macedo często 
także przesadza, np. podaje zdecydowanie zawyżone licz-
by uczestników różnych starć wojskowych (1631, np. 161r) 
i ozdabia pracę siatką niezwykle erudycyjnych odniesień10.

Nadmieńmy, że w pracy Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości 
Portugalii próżno szukać elementów krytyki czy, pomimo 
odautorskich obietnic, obiektywnego podejścia do tematu. 
Trudno bowiem uznać za krytykę stwierdzenie, że, gdy któ-
ryś z Portugalczyków postępuje źle, dziwują się temu jego 
nieprzyzwyczajeni do grzechu rodacy (de Sousa de Macedo 
1631, 148v). De Sousa de Macedo rezygnuje zatem świado-
mie z tego uwiarygodniającego narzędzia, którego używał 
chociażby Kromer w Polonia sive de situ, populis, moribus, 
magistratibus et republica regni Polonici libri (1977, np. 62, 
67).

Co więcej, autor reinterpretuje „wstydliwe” wątki zwią-
zane z dziejami Portugalii. Przykładowo przedstawia w nie-
zwykle pozytywnym świetle dwie żeńskie postaci tradycyj-
nie uznawane za złe duchy portugalskiej historii własnej: 
hrabinę Teresę, matkę króla Alfonsa Henriquesa (de Sousa 
de Macedo 1631, np. 200) oraz Eleonorę Teles de Menezes, 
żonę króla Ferdynanda I (de Sousa de Macedo 1631, 45).

Promowanie Portugalii, zdobywanie dla niej nie tylko 
akceptacji, ale i uznania, następuje zatem poprzez oparte 
na słowie kształtowanie niezwykle pozytywnego wizerun-
ku kraju i jego mieszkańców. Traktat buduje zatem obraz 
miejsca pięknego, bogatego, żyznego, zamieszkanego przez 

10 Erudycję należy tu rozumieć tak potocznie, jak i w kontekście humani-
stycznym (Pawlak 2012)
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wspaniałych ludzi. To, że Portugalia jest najdoskonalszym 
miejscem na świecie, autor sugeruje czytelnikowi już w pro-
logach. Wykorzystując topos skromności, chwali wielkość 
swojej ojczyzny w następujących słowach:

Jeśli Aleksander zgadzał się, aby portretował go tylko sławny Apelles, 
a rzeźbił jego postać tylko Lizyp lub Pyrgoteles – znamienici rzeźbia-
rze, wydaje mi się, że są powody, aby mi zakazać ukazania waszych 
wspaniałości. Są one bowiem większe od Aleksandra, a ja mniejszy 
od wybitnych ludzi, których do portretowania nie dopuszczał. I je-
śli ten sam Aleksander mając tylu wielkich kronikarzy i poetów ma-
rzył o Homerze, jako o jedynym, który był godny opisać jego czyny 
i zazdrościł Achillesowi, tym bardziej zostanę uznany za niegodnego 
opiewania znamienitych czynów Portugalczyków, mających, podług 
opisów, przewagę nad Aleksandrem. Prawdą jednak jest, że im wybit-
niejsze są twe dzieła, tym słabsze pióro wystarczy do ich opisania, a im 
mniejsze są innych, tym większych zdolności trzeba, by je wychwalać, 
bo są pisarze, którzy nadają godności tematowi i temat, który przydaje 
chwały pisarzom (de Sousa de Macedo 1631, karta nienumerowana).

Warto tu nadmienić, że wszystkie trzy prologi czerpią z tra-
dycyjno-topicznych elementów składowych wstępu. Znaj-
dziemy zatem wyrażoną wielokrotnie i na różne sposoby 
„afektowaną skromność”. Pojawia się również topos, który 
Curtius określa mianem „przynoszę coś, czego nikt jeszcze 
nie mówił” czy „topos dedykacji” (Curtius 1997, 90–96). 
Autor Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii stwier-
dza, że nie jest godny opisywania Portugalii, jednak, mając 
na względzie korzyści wynikające z opublikowania trak-
tatu przełamie lęk. „[O]drzuciłem obawy, które odbierały 
mi odwagę na wydanie tego traktatu, ufając, że tak wielki 
temat sprawi, że mój słaby głos zabrzmi niczym dzwon” 
(1631, karta nienumerowana) – pisze. Zaznacza również, że 
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w Portugalii nie ma wystarczającej liczby pism chwalących 
wielkość ojczyzny, a jego praca wypełnia tę lukę.

Wreszcie, jak już wspomniałam, dedykuje pracę Portu-
galii i Filipowi IV (III). Choć konwencjonalnie i barokowo, 
António de Sousa de Macedo zaznacza jednak wyraźnie, że 
„wspaniałości” jego ojczyzny są nie do przecenienia, „są tak 
jasne, że nie jest w stanie ich przyćmić najgorszy styl” (1631, 
karta nienumerowana). W pracy przedstawia argumenty, któ-
re mają potwierdzić tę tezę. W Portugalii, w ujęciu Antónie-
go de Sousa de Macedo, wszystko jest najlepsze i najwięk-
sze. Kraj ten jest więc najstarszy nie tylko w Europie, ale i na 
świecie (1631, 24v), to w nim powstał najstarszy uniwersytet 
europejski (1631, 57r), narodzili się pierwsi chrześcijanie 
(1631, 72v) oraz pierwsi męczennicy w dziejach chrześcijań-
stwa (88r–88v). Co więcej obraz ojczyzny autora jest two-
rzony w zgodzie z toposem locus amoenus (Curtius 1997, 
191–206), a właściwości „rozkosznego miejsca” (Curtius 
1997) zostają przypisane całemu krajowi. W Kwiatach Hisz-
panii, wspaniałościach Portugalii ziemia portugalska jest 
zatem pełna źródeł, strumieni, drzew i zieleni.

Praca ma także wymiar parenetyczny. W tym idealnym 
krajobrazie mieszkają bowiem piękni i cnotliwi ludzie opisa-
ni w zgodzie z Curtiusowskim toposem bohaterskim sapien-
tia et fortitudo (Curtius 1997, 186–190), który w przypadku 
Portugalii można by nazwać fi des et fortitudo, bowiem to 
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religii i męstwu António de Sousa de Macedo poświęca nie-
zwykle dużo miejsca.11

Autor Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii wień-
czy swoją obszerną, obejmującą ponad dwieście pięćdziesiąt 
kart pracę zapowiedzią drugiej części. Jak wskazuje, Por-
tugalia posiada bowiem jeszcze wiele wspaniałości (1631, 
245r). I choć druga część traktatu nigdy się nie ukazała, sama 
obietnica wydawnicza stanowi zgrabny chwyt retoryczny, 
który podkreśla, że ojczyzna autora jest niezwykle bogata 
w cnoty i wielkie czyny.

Poza bezpośrednią pochwałą, która stanowi główne na-
rzędzie argumentacyjne, autor buduje prestiż Portugalii 
w odniesieniu do innych nacji. Antóniemu de Sousa de Ma-
cedo zdarza się zatem ująć wagi dokonaniom mieszkańców 
innych państw. Przykładowo w rozdziale pierwszym, po-
święconym położeniu Portugalii, pisze:

Nowy Atlas, choć nie tak dzielny, biorę na me barki ciężar równie wielki, 
jak on: pragnę opisać wspaniałości Portugalii, do czego byliby potrzeb-
ni nowi Liwiusze, Homerowie i Wergiliusze, bo z jej perspektywy małe 
są potęgi dawnych Babilonii, Troi, Aten, Lakonii, Rzymu i Kartaginy, 
ograniczony wysiłek Herkulesa, Hektora i Achillesa, skromne zwy-
cięstwa Aleksandra i Trajana, krótkie wyprawy Argonautów, Eneasza 
i Ulissesa i wszystko, co napisano o bogach, próżnych półbogach, 

11 Warto tutaj nadmienić, że cechy te są uznawane za reprezentatywne dla 
Portugalii. Można się tu odwołać do przedstawienia Luzytanii (a więc, jak 
wspomniałam w jednym z przypisów, per analogiam do Hispanii – Portu-
galii), które znajdziemy w pracy Manuela de Faria y Sousa. Kartę tytuło-
wą jego historii Portugalii poprzedza rycina wyobrażająca piękną kobietę 
w hełmie na głowie, która w jednej dłoni dzierży astrolabium, w drugiej 
zaś berło. Jej szaty są ozdobione portugalską heraldyką. Po jej bokach sto-
ją zaś spersonifi kowane Fortitudo i Fides. Stopy wszystkich trzech kobie-
cych fi gur stoją na ziemskim globie, który z kolei podpierają reprezentacje 
czterech kontynentów: Ameryki, Azji, Europy i Afryki. W tej konfi gura-
cji Luzytania faktycznie jest panią całego świata (de Faria y Sousa 1677, 
5r–6v)
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herosach i niepokonanych narodach. Opisuję cnoty bardziej podnio-
słe od cnót Scypionów, Hannibalów luzytańskich, cesarzy katolickich, 
najznamienitszych mężów, nie wspominając o fałszywych bóstwach: 
Apollach, Minerwach lub Kaliopach (de Sousa de Macedo 1631, 1r).

Natomiast w rozdziale czternastym, opisującym wojskowe 
dokonania Portugalczyków, autor Kwiatów Hiszpanii, wspa-
niałości Portugalii stwierdza: „Jestem pewien, że każdy cu-
dzoziemiec przeczyta to bez zapału (ja tego nie mówię, ale 
on sam [to] wyzna), bo w tej kwestii jego naród jest gorszy 
od portugalskiego” (1631, 155r).

Głównym narzędziem są tutaj porównania. I tak António 
de Sousa de Macedo podaje konkretne przykłady, w których 
zestawia Portugalię z innymi krajami i dowodzi, że jego zie-
mia ojczysta jest od nich lepsza. Przykładowo, opisując por-
tugalski klimat, autor zestawia go z niekorzystnymi uwarun-
kowaniami panującymi na Sycylii, w Etiopii, Persji i innych 
gorących krajach (de Sousa de Macedo 1631, 6v–7r). Takie 
korzystne dla Portugalii zestawienia dotyczą także Francji 
(de Sousa de Macedo 1631, 32r–35r, 241v). Jak pisze de So-
usa de Macedo, kraj ten ma w swym godle lilie przyniesione 
przez gołębicę zesłaną przez Boga. Portugalia posiada nato-
miast godło, które nadał jej sam Jezus (de Sousa de Mace-
do 1631, 32r–35r, 241v). Co więcej, autor Kwiatów Hiszpa-
nii, wspaniałości Portugalii udowadnia, że to jego ojczyzna 
zajmuje specjalne miejsce w boskim planie – Bóg rzekomo 
traktuje Portugalię jako swoje najukochańsze dziecko (1631, 
241v i kolejne). „Żadnemu królestwu ani nacji nie udzielił 
Bóg tak szczególnych łask”, pisze pewny swoich racji portu-
galski erudyta (1631, 241v). Dowodzi to więc także pewnej 
megalomanii, która zresztą wpisuje się w kontekst intelek-
tualny epoki. Wszak podobne tezy, choć w odniesieniu do 
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Polski, stawiał w Wywodzie jedynowłasnego państwa świata 
franciszkanin Wojciech Dembołęcki, zaś wyższości Hiszpa-
nii dowodził właśnie w tym duchu Gregorio Lopez Madera 
w Excelencias de la monarchia y reyno de España.

Przynajmniej w jednej sytuacji de Sousa de Macedo po-
daje także anty-przykłady, by na ich tle pokazać wielkość 
Portugalczyków. Dotyczy to rozdziału ósmego. Portugalczy-
cy w odniesieniu do przedstawicieli innych nacji, w tym sta-
rożytnych Rzymian czy Francuzów, zostają zaprezentowani 
jako wyjątkowo inteligentni i oczytani (de Sousa de Macedo 
1631, 56 i kolejne).

Z drugiej strony, autorowi zdarza się też wywyższyć 
obce nacje, by dowieść doskonałości Portugalczyków na 
tle wspaniałych dokonań innych. W rozdziale osiemnastym 
przedstawia i chwali cnotę rzymskich matron, by zestawić 
z nią zachowanie Portugalek (de Sousa de Macedo 1631, 
225v). Wreszcie António de Sousa de Macedo pokazuje 
także, że czyny Portugalczyków są równe wielkim dokona-
niom innych nacji. Mianowicie w rozdziale ósmym zesta-
wia Uniwersytet w Coimbrze, najstarszy uniwersytet por-
tugalski, z Akademią Platońską (de Sousa de Macedo 1631, 
59r). W rozdziale jedenastym zaznacza zaś, że teraz pokaże 
przykłady czynów, w których Portugalczycy dorównali sta-
rożytnym lub nawet ich przewyższyli (de Sousa de Macedo 
1631, 126r). W rozdziale czternastym przedstawia natomiast 
legendarne, mityczne i historyczne kobiety, z których każ-
da jest prawdziwą mulier fortis, a następnie porównuje je do 
portugalskich księżniczek, szlachcianek i świętych niewiast 
(de Sousa de Macedo 1631, 199r i kolejne). Porównania czy-
nione są zatem na tle rozmaitych nacji: tak z czasów dawno 
minionych (starożytni Rzymianie i Grecy), jak i bliższych 
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autorowi (średniowieczne Hiszpania i Francja) a także od-
powiadających geografi czno-politycznej rzeczywistości jego 
epoki (Hiszpania).

Równocześnie nie brak jednak odniesień do historycz-
nych i mitycznych postaci. I tak, dowiadujemy się, że Por-
tugalczycy są lepszymi żeglarzami od Eneasza i Odyseusza 
oraz doskonalszymi wojownikami niż sam Aleksander Wiel-
ki (de Sousa de Macedo 1631, 180v). Równocześnie auto-
rowi zdarza się także stawiać znak równości między doko-
naniami Portugalczyków i herosów. Przykładowo Nuno 
Álvares Pereira, naczelny dowódca portugalskich wojsk za 
czasów króla Jana I, zostaje porównany do Judy Machabe-
usza (de Sousa de Macedo 1631, 90v) – jednego z dziewię-
ciu bohaterów, wpisujących się w topos neuf preux (Curtius 
1997, 381).

Mając na względzie charakter porównań, można tu więc 
przyjąć, że António de Sousa de Macedo stara się wzbudzić 
w cudzoziemskim czytelniku wstyd i równocześnie wyka-
zać, że bycie Portugalczykiem jest powodem do zazdrości. 
W swojej pracy de Sousa de Macedo stawia tezę, że spośród 
wszystkich krajów i narodów Portugalia i jej mieszkańcy są 
godni najwyższej aprobaty, a następnie egzemplifi kuje i uza-
sadnia doskonałość moralną, intelektualną, a także dziejową 
swoich rodaków i swojej ojczyzny.

Strategia argumentacyjna autora polega więc głównie na 
zgromadzeniu jak największej liczby ułożonych hierarchicz-
nie przykładów dowodzących zaprezentowanej na począt-
ku rozdziału cechy wyróżniającej Portugalię i Portugalczy-
ków od innych krajów i narodów. Ta kolekcja argumentów 
– kumulacja przykładów i przesadzona pochwała – ma do-
wieść słuszności tez zaprezentowanych w preambułach do 
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poszczególnych rozdziałów, a więc dowieść słuszności racji 
autora. Ważne są także porównania – to na tle innych Portu-
galia zyskuje. Istotne miejsce w pracy zajmują także odwoła-
nia do toposów. Autor w dużej mierze operuje obrazem: pól, 
sadów, szczęśliwych i dobrych ludzi…

5. Bezpośredni kontakt z czytelnikiem 
i odpieranie ataków
António de Sousa de Macedo sięga także do argumentów 
emocjonalnych oraz posiłkuje się erystyką – argumentum ad 
verecundiam czy argumentum ad ignorantiam to jego stałe 
techniki. Stosunkowo ważny zabieg stanowi też bezpośred-
nie odpieranie ataków. Wszystkie te wypowiedzi argumen-
tacyjne są adresowane bezpośrednio do czytelnika pracy. Są 
formą poszukiwania kontaktu.

I tak, w Kwiatach Hiszpanii, wspaniałości Portugalii już 
sama struktura traktatu jest nastawiona na odpieranie ataków. 
Choć de Sousa de Macedo nie odnosi się do konkretnych za-
rzutów, stosunkowo często prowadzi intelektualno-argumen-
tacyjną szermierkę słowną z wyobrażonym przeciwnikiem, 
zbija potencjalne zarzuty i wyprzedza atak. Przykładowo 
w prologu skierowanym do Portugalii właśnie w taki spo-
sób tłumaczy, dlaczego pracę napisał w języku hiszpańskim; 
podkreśla, że wybór ten może obudzić sprzeciw czytelników 
(„Niektórzy mogliby mi zarzucić, że...”), by następnie uza-
sadnić swoją decyzję („Odpowiadam na to…”, de Sousa de 
Macedo 1631, karta nienumerowana).

Zdarza się też, że autor schlebia czytelnikowi, zawstydza 
go lub nie dopuszcza do polemiki. Przykładowo wskazuje, 
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że przywoływane w traktacie wydarzenia oraz podawane 
informacje są wszystkim dobrze znane, używa zatem argu-
mentu z powszechności – stosunkowo często używa określe-
nia „wiadomo powszechnie, że” (1631, np. 49v–50r). Innym 
sposobem wywołania refl eksji u czytelnika i wytrącenia mu 
argumentów z ręki, ale także budowania własnego autorytetu 
jest sugestia, że poruszana materia jest tak oczywista, że nie 
wymaga szerszego opisu. Stwierdzenie, że „[z] tym zgadzają 
się całkowicie wszyscy uczeni ludzie” stanowi obok wyli-
czenia pisarzy, którzy zajmowali się danym tematem, częste 
zwieńczenie wątku i/lub podsumowanie przykładu (1631, 
np. 24v). Zdarza mu się też korzystać z pytań retorycznych 
(1631, np. 88r–88v, 224r) lub odpowiadać na stawiane przez 
siebie pytania (1631, np. 245r).

De Sousa de Macedo również sam przemawia z perspek-
tywy autorytetu oraz powołuje się na prace wielu innych au-
torów, co ma przydać dziełu wiarygodności. W niektórych 
przypadkach nowożytny erudyta spiera się też z tezami pi-
sarzy wywodzących się z innych ziem iberyjskich. Jednym 
z nich jest chociażby Gregorio Lopez Madera, z którym au-
tor Kwiatów Hiszpanii, wspaniałości Portugalii nie zgadza 
się w wielu fragmentach traktatu, m.in. odnośnie do statusu 
Portugalii. Warto przy tym wskazać, że polemika ta nie jest 
widoczna na pierwszy rzut oka. António de Sousa de Ma-
cedo wykorzystuje argumenty ukute przez tego zwolennika 
teorii o zwierzchnictwie królów Kastylii nad całą Hiszpanią 
by dowieść, że Portugalia jest niezależna (np. 1631, 38r–38v 
i kolejne). W tym kontekście warto zauważyć, że nowożyt-
ny pisarz w kilku miejscach traktatu – tak w rozdziale pią-
tym, pierwszym, jak i chociażby w prologach – zaznacza, 
że Portugalia jest samorządna, choć równocześnie stanowi 
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kluczową część Hiszpanii rozumianej jako Półwysep Iberyj-
ski. Tym samym, jak wspominałam, wydaje się, że poprzez 
zaznaczenie odrębności, autor omawianego tu traktatu fak-
tycznie odcina się od wspomnianych negatywnych opinii, 
które krążyły o Hiszpanii i Hiszpanach. Takie symboliczne 
zaznaczenie odrębności faktycznie służy pochwale ojczystej 
ziemi.

6. Hiszpański jako język perswazyjny
António de Sousa de Macedo postrzega język jako ważne 
narzędzie. Jak pisze, „język (jak zauważa Cyceron) służy do 
wyjaśnienia rozumowania tego, który mówi: ten jest lepszy, 
który stosowniej dopasowuje się do tego celu” (1631, 239v). 

Choć ojczystą mową autora był język portugalski, do 
sporządzenia traktatu wybrał on język hiszpański. António 
de Sousa de Macedo tłumaczy kwestię wyboru języka w roz-
dziale dwudziestym drugim traktatu (1631, 235). Rozdział 
ten jest poświęcony mowie ojczystej, którą autor wywyższa 
i traktuje jako jedną z głównych portugalskich „wspaniało-
ści”. Równocześnie, António de Sousa de Macedo zaznacza 
w tym fragmencie pracy, że pisanie w języku obcym przy-
nosi wiele korzyści. Benefi cjentami tej decyzji mają być: 
Portugalia, autorzy przytaczani w dziele, czytelnik trakta-
tu i wreszcie sam autor (1631, 235v). W tym samym roz-
dziale nowożytny erudyta pisze także, że z wielkim żalem 
zrezygnował z pisania w języku portugalskim, ale – jako że 
jego celem jest „głoszenie wspaniałości [Portugalii] na cały 
świat” – zdecydował się wybrać język lepiej znany w Eu-
ropie (de Sousa de Macedo 1631, 235v). Praca, w ujęciu 
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autora, ma zatem trafi ć do dużej liczby czytelników, a język 
jest właściwym ku temu środkiem (da Costa de Sousa de 
Macedo 2003, XXV). W dalszej części rozdziału António de 
Sousa de Macedo wskazuje także, że po hiszpańsku mówi się 
w Italii, Flandrii i Indiach zachodnich, tj. w Ameryce (1631, 
240r–240v), a więc w posiadłościach hiszpańskich Habsbur-
gów. Potwierdza tym samym popularność hiszpańskiego. Na 
te same cele wskazuje zresztą już w prologu skierowanym 
do Portugalii, gdy pisze: „I wybacz mi, że porzucam wspa-
niały język portugalski i piszę po kastylijsku, ale jako że 
moim celem jest głoszenie ich [wspaniałości] na cały świat, 
postanowiłem używać tego [języka], który jest bardziej uni-
wersalny” (de Sousa de Macedo 1631, bez numeracji kart). 
Wybór języka pojmowany jest zatem pragmatycznie. Hisz-
pański jest postrzegany jako język bardziej „medialny”.

Podobnie patrzyli nań także inni portugalscy autorzy no-
wożytni. Należy do nich choćby Bernarda Ferreira de Lacer-
da, portugalska poetka tego okresu, autorka poświęconego 
rekonkwiście poematu epickiego España libertada (1618). 
Nowożytna poetka uzasadnia wybór języka podobnie jak 
António de Sousa de Macedo, wskazując, że „La Hespaño-
la es facil para todos”, „[język] hiszpański jest łatwy dla 
wszystkich” – pisze (1618, I–6, 2r, szerzej o autorce Klave 
1985, 139). Jej stanowisko przytoczone jest zresztą w Kwia-
tach Hiszpanii, wspaniałościach Portugalii w rozdziale po-
święconym językowi (1631, 235v). I choć, wbrew przekona-
niu de Sousa de Macedo i Ferreiry de Lacerda, wydaje się, że 
znajomość języka hiszpańskiego raczej nie była bardzo po-
wszechna w Europie – o pewnym stopniu jego przyswojenia, 
przynajmniej w piśmie, zaświadczają dzieła z epoki powstałe 
poza Półwyspem Iberyjskim, np. Consultatio de principatu 
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inter provincias Europae Thomasa Lansiusa, która zawiera 
liczne wtręty z języka hiszpańskiego (1613, 211–262; 371–
459).12 Trzeba też pamiętać, że hiszpańscy Habsburgowie 
posiadali w Europie rozległe posiadłości, co rozszerzało za-
sięg dzieł spisanych w języku Cervantesa, choć nie przesą-
dzało o ich powodzeniu w całej Europie.

Użycie języka hiszpańskiego ma jednak także inne cele. 
Powracając do omawianego tu dzieła, warto zaznaczyć, że 
wybór języka hiszpańskiego ma wartość symboliczną. Hisz-
pański był uznawany w Portugalii za język elegancki i wła-
ściwy dla twórczości literackiej. Używano go często do two-
rzenia poezji, epiki, teatru. Był on także po prostu popularny, 
modny wśród portugalskich elit (Vásquez Cuesta 1986, 52–
53). Nie brakowało też środowisk skastylianizowanych (du-
chowni, szlachta), pozostających pod ogromnym wpływem 
kultury wschodniego sąsiada (Vásquez Cuesta 1986, 21–42) 
Tak więc choć w Portugalii spisywano dzieła w języku naro-
dowym czy w uniwersalnym języku średniowiecza i nowo-
żytności – łacinie, to język hiszpański przydawał piszącym 
w nim autorom splendoru. W związku z powyższym wydaje 
się, że użycie języka hiszpańskiego było w dużej mierze toż-
same z funkcją przypisywaną na ziemiach polskich łacinie.

Wypada też odnotować, że poprzez ten lingwistyczny 
zabieg de Sousa de Macedo tworzy u swych czytelników 
złudzenie obiektywnego podejścia do tematu. Wzmacnia je 
dodatkowo przez deklarację bezstronności zawartą w pro-
logu skierowanym do czytelnika. Jak twierdzi, na kwestie 

12 Choć autor wykazuje się dobrą znajomością realiów iberyjskich i inkru-
stuje swój tekst gęsto odniesieniami do języka hiszpańskiego, nie można
jednak wykluczyć, że niektóre cytaty zaczerpnął ze wspomnianych
wcześniej commonplace books.
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omówione w traktacie stara się patrzeć oczami cudzoziemca 
(de Sousa de Macedo 1631, karta nienumerowana).

W świetle powyżej zaprezentowanych celów warto by 
było się zastanowić, dlaczego autor świadomie zrezygnował 
z pisania w języku łacińskim, który faktycznie pozwoliłby na 
jeszcze szerszy odbiór dzieła. Kwestia ta wymaga dalszych 
badań.

7. Uwagi końcowe
Wydane w 1631 roku Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Por-
tugalii są bez wątpienia solidną bazą źródłową dla osób za-
interesowanych Portugalią. De Sousa de Macedo wypełnia 
pewną lukę, ukazując swoim czytelnikom kompleksowy 
obraz Portugalii tak pod względem jej położenia geogra-
fi cznego czy ukształtowania terenu, jak i bogactw, którymi 
dysponuje. Co więcej, António de Sousa de Macedo wchodzi 
w pośrednią i bezpośrednią polemikę z krytykami Portugalii. 
Autor sięga do skarbnicy retorycznej i erystycznej po to, by 
skumulować jak największą liczbę argumentów, które mają 
udowodnić jego tezę. Poza etymologią czy argumentami na-
cechowanymi emocjonalnie, autor zawiera w pracy także 
konkretne dane odwołujące się do znanej mu rzeczywistości. 
Celom pochwalnym służy także inkrustowanie pracy topiką 
i, zgodnie z odautorską deklaracją, wybór nacechowanego 
retorycznie i stosunkowo dobrze znanego języka. Wreszcie 
ważny jest także wybór nośnego medium – traktatu.

Przyjąć można, że de Sousa de Macedo pragnie zmienić 
stereotypowe opinie o Portugalii. Pozytywny, utrzymany 
w tonacji panegirycznej wizerunek ojczyzny z jednej strony 
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może istotnie przekonać cudzoziemców o bogactwie, dosko-
nałości i tożsamościowo-historycznej odrębności kraju. Ar-
gumentując na rzecz doskonałości Portugalii i jej odrębności 
kulturowo-historycznej w ramach Półwyspu Iberyjskiego, 
autor wchodzi w polemikę z tymi, którzy wyrażali niepo-
chlebne sądy i dowodzi niezgodności tych opinii ze stanem 
faktycznym. Służą także temu rozliczne autorytety.

De Sousa de Macedo zadedykował swoją pracę cudzo-
ziemcom i najprawdopodobniej dążył do delikatnego roz-
dzielenia wyobrażeń o poszczególnych iberyjskich ziemiach. 
Niemniej, wydaje się, że traktat miał służyć także samym 
Portugalczykom. Można założyć, że Kwiaty Hiszpanii, 
wspaniałości Portugalii reprezentują odczucia portugalskich 
elit, których autor był przedstawicielem (da Costa de Sousa 
de Macedo 2003, IX–XXI). Wszak tak wyraźnie pochwal-
ne, nieobiektywne, wręcz megalomańskie dzieło, jakim są 
Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii, w pierwszej 
kolejności musiało się podobać właśnie tym, którzy zosta-
li w nim wywyższeni – Portugalczykom. I tak we wspo-
mnianych pozwoleniach drukarskich, a także w panegiry-
kach dedykowanych autorowi, pojawiają się stwierdzenia, 
że traktat może przynieść pocieszenie właśnie rodakom de 
Sousa de Macedo (1631, karty nienumerowane). Faktycznie, 
w schyłkowym okresie unii iberyjskiej, momencie szcze-
gólnie trudnym gospodarczo i politycznie dla Portugalczy-
ków, budujący i umoralniający traktat pomagał uwidocznić 
wielkość Portugalii (da Costa de Sousa de Macedo 2003, IX, 
XXIII). Dawał również nadzieję na odzyskanie dawnej po-
tęgi a w obliczu tworzenia się „czarnej legendy” poprawiał 
wizerunek własny.
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Co ważne, w obydwu sytuacjach komunikacyjnych zo-
staje utrzymany pochwalny charakter dzieła i jego swoisty 
wymiar „medialny”. Jak zaznacza sam de Sousa de Macedo, 
„[n]iektórzy stwierdzą, że ten traktat o wspaniałościach Por-
tugalii powstaje w złym momencie, bowiem, [sądząc] podług 
aktualnych katastrof, trafniej by było mówić o jej nieszczę-
ściach” (1631, 249v) Niemniej, jak konkluduje, wspaniałości 
Portugalii są cały czas obecne, choć tymczasowo „ukryte” 
(1631, 250r). To ich prezentacji – przeznaczonej dla jak naj-
szerszej publiczności (tak rodzimej, jak i obcej) – ma służyć 
traktat.
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