








1 '
:r
;'-h

: \fj JÍ

fe

i|

Ú
'

i, ‘
k
Í
1 p"

f
I

b i

4
r



f«









I
lii

5 ■





)!i
-  Í * * m'
^  ^  *  .

. ,r

’V'..

t  %r*‘ ' . ■*• 9

'  Ï1V

"V ■ »
* 4

^  - M

' ' ■ ■  41■ k

■' ",?SííV . '■' '' .

•W..
;«.. V

• -ÍÍ»

-.<* I

V B̂Z

» i*-v

sp'.
•r ^
'• ■ ■' V.-

i

'i-*-

p -
, m>M - ■ "-

■ C'̂  ■

» : V r ••'
:w■%> .- \r ,

#  - , <
«5 •

•>
■iy

« •* •
• — i*.

::V^~ ■ M

• VT • -





NUM. 79.

Tiram-se desta edição preliminar unicamente cem exem
plai es, levando cada um nesta pagina o competente número. 
Otlles mui poucos sao cedidos ao Sr. Tross para o consummo 
público.
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R a
fm várias paginas dos tres pequenos tra- 
^tados e seu competente posfacio^ que, 

de 1865 a 1870, publicámos,* conjuncta- 
mente com a reproducçâo fiel e escrupulosa 
dos escriptos autênticos do florentino 
Amerigo Vespucci, e até de outros que se 
lhe tem attribuido, acompanhados das 
competentes analyses críticas e bibliogra- 
phicas, sustentámos que, se, no princípio 
do século 16“., a imprensa nâo fosse ja 
conhecida, nem 'Waldzeemüller e seus 
socios teriam proposto que se desse á 
„quarta parte nova“ o nome de America,

* Amerigo Vespucci, son caractère, ses écrits etc. 
I.iina 1865-

II . : Le premier voyage de Amerigo Vespucci définitivement 
expliqué etc. V ienne, 1869.

I I I .  : Nouvelles Recherches etc. V ienne, 1869.
IV . Post Face, V ienne, 1870.
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nem a proposta houvera sido tâo de
pressa aeolhida por tantos, — uns apoz 
outros.

E com eíFeito: se a imprensa nâo tivesse 
propagado, por meio de tantas edições, a 
carta de Vespucci acerca do sua primeira 
viagem ás costas occidentaes do Brazil, a 
nenhum vivente poderia, no aristocrá
tico século 16°., ter occorrido a idéa de 
procurar associar para sempre o nome de 
um modesto, embora honrado, burgucz a 
todo um continente. Porém nessa carta, 
escripta por Amerigo, provavelmente ainda 
em 1502, ao 'seu antigo patrão Lorenzo 
de Pier Francesco de Mediei, então em 
Pariz, onde fora enviado como represen
tante da Republica ílorentina, inseriu elle, 
nem que divinamente inspirado, estas memo
ráveis palavras:

„A. maior parte dos Antigos dizem 
que, além da linha equinocial, para a 
banda do sul, nâo ha mais que o mar 
que chamaram Atlântico; e os que disse
ram que havia ahi terra-firme, negaram
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que podesse estar habitada. Mas esta 
minha última navegação provou bem a 
falsidade de tal dictamen; por quanto 
eu encontrei esse continente mais habi
tado, nâo sd de gente como de animaes, 
do que a nossa Europa, ou do que a Asia 
ou a Africa.“

Estas palavras, que mostravam bem 
como quem as escrevia nâo julgava ter 
estado em terras pertencentes á Asia, se
gundo no seu Cosmos assegurou Hum
boldt, dando fe a outro texto julgado de 
Amerigo, e que reconhecemos ser falso, nâo 
tardaram a ser, como toda a carta (depois 
de posta cm latim, pelo architecto veronez 
Era Giovanni Giocondo,’̂' então também 
em Paris occupado do construcçâo de duas 
pontes sobre o Sena) rapidamente propaga
das por toda a Europa, pelos annos de 1503 
e seguintes, por meio de um grande número 
de edições, algumas das quaes foram, em 
1865, por nós catalogadas,”̂’*' c outras se

Amerigo V espucci, I I , pag. 25, Nota.
Amerigo Vespucci etc. I  (Lima, 1865), pag. 9 e 10.
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vao successivamente clescubrindo, conlie- 
ceiido-se ja a existencia de umas quatorze 
em latim e dez em allemâo, além de uma 
edição em hollandez, ultimamente en
contrada.

Com o tempo talvez ainda venha a 
aparecer alguma em francez ou em 
italiano, avulsa; sendo que, uesta'última 
lingua, a que, em dialecto veneziano, 
foi incjuida na collecçâo impressa em 
Vicenza en 1507 ja mui provavelmente 
correria ]mblicada desde 1504 pelo 
menos.*

A leitura dessa notável carta havia 
deixado tâo forte impressão em um com
patriota do autor, Francisco Albertini, que 
delia chegou a fazer meméria, nada menos 
do que em um opusculo que, á cerca das 
Maravilhas da antiga e nova Roma, pouco 
depois (1510) dedicava ao Papa Julio 2« e 
fazia estampar na propria Roma,** em

* Amerigo Vespucci (lãm a, 1865), pag. 10.
,,Ut in ejus iibello graphice apparet in epistola ejus 

de Novo Mundo ad I.aurentinm  Juniorem  de Medieis.“



data de 4 de Fevereiro, proseguindo 
logo (conforme promettia no seu colo- 
phâo com outro datado de 7 do 
mesmo Fevereiro,'^*' offerecido ao rei do 
Portugal D. Manuel, por meio de uma 
carta na qual encontramos feita menção do 
conhecido parente do dito traduetor Gio- 
condo, com estas palavras: „nostro Bartho- 
lomeo conterrâneo Florentino mercatore qui 
in regno tuo Lusitanico a,git .̂

A nomeada do referido Amerigo Ves
pucci devia ainda crescer, para muitos, ao 
lerem uma grande carta que em 1504 
dirigiu ao seu patricio e antigo condisci-

* „ In fra  paucos dies epithaphio.í. opusculú in lucê 
ponet. “

** Este additam ente, constante de oito folhas de 
quarto , das quaes a últim a inteiram ente em branco , tem 
(dentro do um portico) o titu lo ;

S E P T E M  M I R A B I L I A  
O K B I S  E T  V R B I S  

K O M A E  E T  r i . O  
R E N T I N A E  C l  

V I T A  T 1 S.
CL 'M E P Y  

T A P H .
PVI..
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pulo Pedro Soderini, gonfaloneiro da 
republica de Florença, cuja tradução 
era francez, primeira que do original foi 
feita, nâo se tem até agora encon
trado; e cujo texto italiano sem dúvida 
eorreria impresso desde 1505; sendo 
mui possivel (e até provável por moti- 
vos que em melhor occasiâo apresentare
mos) que a edição de que se conhecem 
quatro ou cinco exemplares nâo fosse a 
primeira.

O ruido e vozearia da imprensa, propa
gando os créditos de Amerigo Vcspucci, 
encontrou echo nas montanhas dos Vosges, 
onde se asylára uma especie de sociedade 
geographica do tempo; e nas edições da 
Cosmogra^hiae Introductio e Glohus Mundi 
de 1507 e 1509 (em latim e em allemâo) 
Martim Waldzeemüller e seus socios, accla- 
mando o nome de Amerigo, nâo fariam 
mais que sanccionar uma reputação ja sem 
dúvida feita. Essa acclamaçâo foi a proposta 
para que se pozesse ao novo-continente o 
nome daquelle que, por meio da imprensa.
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dera, a todos os que na Europa sc appli- 
cavain ás lettras, a noticia de scieni
as terras descobertas ao occidente pelo 
grande Colombo, nao parte da índia,
como ella ainda julgava, mas um con
tinente inteiramento novo e dos antigos 
desconhecido.

A. idea da pequena academia de Saint- 
Dié foi logo, com differença de poucos 
annos, abraçada, na Europa, pelo astro- 
nomo Jo. Schöner, de quem adiante 
volveremos a occupar-nos, pelo suisso 
Joaq. de W att, mais conhecido com o
nome de ATadianus, * e pelo portuguez 
Pedro Margalho, que a consignou no 
seu Tliisices Compendium, ** imp. em 
Salamanca em 1520.

Cumpre porém reconhecer que mais 
que estes deve haver concorrido para popu- 
larisar aquella idéa, de chamar ao novo- 
continente ÂmencŒi, um filho de Leissnick, 
Pedro Benewitz, mais conhecido pelo nome

« Am. Vesp., H I , P- 19, 20 e 57.
** Hist. Ger. do B razil, M adrid, 1854, T. 1®, p. 27.

ni’.

V •



alatinado de Apianus, adoptado por el]e, 
segundo o costume do tempo, do seu pro-

Bt€7iewttz

Nascido em 1495, se applicára Pedro 
Benewitz desde logo ás mathematicas, que 
depois veio a leccionar em Ingolstadt. Nâo 
nos consta que, com o seu nome, publicasse 
obra^alguma antes de um famoso mappa, 
célebre por ser crido o primeiro em que se 
inscreveu o nome adoptado para a quarta 
parte da Terra.

Sd conhecemos hoje esse mappa pela 
copia delle que acompanha uma edição de 
C. Jul. Solinus, editada emVienna d’Austria 
em lo20, por Lucas Alantse, tendo por 
titulo: „ Tipus Orbis TJniversaUs juxta  
Ttolomei Cosmograpki traditionem et 
Americi Vespucii aliorumque lustrationes 
o, Pet7'o Apiano Leysmco elucubratus. An. 
Do. M D X X \

Essa cópia foi reproduzida pelo Vis
conde de Santarém n’uma folha do seu
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conhecido Atlas publicado pelo Go
verno Portuguez; e ha quem assegure 
»|uc outra cópia delle se encontra igual
mente em algum exemplar de um Pom- 
ponio de Basiléa de 1522 (nâo nos que 
temos visto), sendo que as informações, 
dadas acerca de um exemplar que foi oíFe- 
recido á venda, e onde se encontrava 
o nome de Groenlândia, nâo concor
dam com a cópia do Solinus de 1520, 
alias rubricada inferiormente á esquerda, 
com o monogramma do impressor Lucas 
Alantse.

Ate hoje tem-se acreditado ser essa 
edição, do Solinus de 1520, por Alantse, 
a original do Tipus Orbis Universalis, ou 
Mappa - jMundi de Apiano. Cremos porém 
que os argumentos que vamos apresentar 
farão modificar a esse respeito a opinião 
<>'eralnicnte recebida.O

Possuimos, adquirida ultimamente por 
compra em Amsterdam, uma plaquette, ja 
catalogada por Panzer (IX, 480), de quatro 
folhas de 4 -, s. a. (nâo de 1524, como disse



III

16

-ÍU

&

Graesse no Tom. I», 159 en o Sup. p. 39), 
exactamente igual no formato c typos 
aos da l'̂  edição (1524) do Cosmogra- 
phtcus Líber de Apiano, a qual tem o se
guinte titulo:O

I S A G O G E
Ífn í fp u m  iCnfmograpIjírum fru

iíHnppam jlHuiUiî (ut aornnt) quam 
^pianus fuü ílüuftríffímí Sa^n^ 

níar jDiune aurpírío piada 
nuprr ïjfmanîiarî 

rurauit.

Foi este folheto impresso em Landshut, 
segundo se vê do seu colophao :

niÊiins.
Íím p rríu m  lantïf^l|ut ]ptr 
Ífoamitm

seguindo-se por baixo dois anjos sustentando 
um escudo, contendo o timbre do impres
sor. Nâo se declara o anno; mas é anterior, 
sem questão, a uma nova edição delle acres-

 ̂ !

.•.Xt'! i.
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centada, de que trataremos adiante, e que 
apareceu com a data de 1522. Assim 
pois do proprio titulo do folheto, e tam
bém do seu texto, se vê que se refere a 
um mappa-mwidi que o mesmo Apiano 
publicava „sob os auspicios do Duque de 
Saxe^, circumstancia ésta que se nâo 
coaduna com a edição de Alantse em 
1520. Ao dar conta do texto, produzi
remos outro argumento mais terminante 
em prova de como nâo podia ser o mappa 
da edição de Alantse o original de 
Apiano, a que se refere o folheto Isagoge, 
em cuja descripçâo bibliographica prose- 
guiremos.

No rosto, abaixo do titulo que acima 
copiámos, se encontra a própria vinheta, 
depois reproduzida em 1524 na col. ou 
pag. 53 do Cosmographicus Liber; — 
vinheta, representando o velho-mundo, que 
parece haver sido gravada no intuito de 
fazer bem sensivel a importância do des
cobrimento de Vasco da Gama, com relação 
ao commercio da Tndia; pois além dos

2

4
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nomes dos très continentes do velho-mimdo 
(corn O sul para cima) sd ahi se lêem os de 
Portugal, Venetie e CalUcüt.

No verso desta P  follia se eneontra 
um tetrastichon em favor do livro por 
Jo. Aventino^ seguindo-se por baixo um 
elegidion por Jo. Dengkio ao leitor, em 
vinte e seis versos latinos, repetidos 
depois nas novas edições, e que por evitar 
prolixidade deixaremos de transcrever, 
reservando-nos a ser mais minucio
sos a respeito das duas paginas imme- 
diatas.

No recto da 2“ folha, assignada ^ij, vem 
o seguinte prologo:

iJetruô^piaim o tx  p io fec to ri
finnmam croptat foclicitotcm.

IDitijli l)act£ii«í! ^íctoj imiiiúf! plûnœ terrariim
®jbi£( ícfcriptiontjs fournilaíj/íer quibuis ©eograpjjtcœ 
bifdpltnœ Cpronc5 non |lne magno ingenç labojc ot 
úcwminc te rm  funbamcnto/ljwiuo rei gratia/non imerito 
terreflrifl cõueritatio picturam lllona quabam et oera ma 
gifqj |)übitationi no|trœ iïronea imagine: qno ©eogra- 
pl)i£œ picturœ ofus inteUcetu facUio: reîtîterct clucubmui. 
©uamipnõ finela«be|)tljolomei/qui omniû|ilat|)ematico- 
3um monardja c|l. ^crireo maneat (ot milp abfit poftica
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UuiííuUmim fauna ac lUljinocerotia na|lta0) antiquitas 
fita faina ct incomtpta. Jl.nimaiiu£rti nãqj in Ijac (Dibis 
íicfcriptiõc partim antiquomm/partim ncro Itcatcriconnn 
obfcruatiõcô. (Slíiíiiliimuô quoq3/pio ntili quoítam Cnf- 
mcgrapl)iir incremento otilitates qi plnrimas/qnce alioqni 
in ©eograpljicis d)arti0 minime reperinnt' Itoiim autem 
mi Rector ^ic erpecteo omneis Ijuiuß pietnra otilitateo/ 
feít plureo alibi frcquenti<|^ut!30l^ Icctione per te ipfum 
elicere non iiubiteg/pauciflimis enim: bata fpeculübi 
oceafione: oiireoi fatiffecifTe |tuíiiofo.|)oiroCi)pnm noftrum 
|ll)Uofopl)i0/^i|toJÍci0/poetis/ac cceterio 0eograpl)i(e 
(lnbio|l0 gratiffimum ĵ oie non ímbitamu0. pioinítc l;oc 
terre(iri0 fuperficici ftmulacrum ^cctoi Canbibif: quia 
bi0num/ cu piopter miram eiu0 facilitatem turn etiam 
paruitatem leta quefo frõte bertraqj manu accipico. 
tHanq3 er eo totiu0 terrte faciè omnifq3 ©ceani et ^nmi 
num ltecurfu0 ct qu«quíe in Cofmograpijia clariffima 
|)abentur infra tniu0 (joicc quartam/tanqioolano in acre 
perluflrarc et bifeere potc0. ©uob |t Ijcec tibi placuiffe 
oibero: mi Çcctoi: futurum eft ot accingar aliquanbo ab 
maioia. Ham fi beu0 ® . |H . mil)i longiono oitie fpacium 
concefferit/quo ab licebit abfolutiffimum: quem be ©eo- 
grapl)ici0 rebu0 congeffi libium/cum clucibatione tabu- 
la ri/ in comnnem ©£ograp|)icc |lubiofo:um frugem et 
otilitatem in lucent; mufi0 bene iuuantibuo /  ebere 
curabo. IDale.

Já se vê que se trata de um terrestris 
superficiel simulacrum, isto é de um ver
dadeiro mappa-muiidi, e nâo de um globo, 
como annotou sem razão ̂  o Sr. Ilarrisse,

B. A. V., A dditions, pag. 3 2 .
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com referencia a essas mesmas palavras, 
por nós apresentadas, em vista de outra 
nova edição deste mesmo follieto. Vê-se 
também que diz Apiano que para esse 
mappa-mundi liavia nâo só aproveitado dos 
antigos, como das observações dos moder
nos (neoticorum) j sendo porém a este 
respeito mais expresso logo adiante, 
quando trata do uso do mappa-mundi, 
referindo-se até ao Cosmograpliicus Liber 
que pensava publicar, como executou em 
1524.

Seguem-se nas outras paginas doze 
proposições a respeito dos diversos usos 
do mappa-mundi, cuja definição se dá 
desde logo na primeira, por meio destas 
linhas:
lltoí! úutím: nc longiitá ítigrcMamur: MgeCftmuíí fi!|)ar- 
tom fc« ®úb«lom i|lúm «rtínfam: in qua preeripuas 
crbiíi terrai. refiione0/Jnfula£/Siluaí!/^onte0/|Hariú/ 
^Flumina/^acus k . beptngerc |lub«imus: (icut agrefleí 
folcnt limite quobam biuiírere eampunt. proelibatií 
partüem beclarationem ocdpieí. JHappa ^ unb i feu 
Cljorta geograpl)ica ni|)U aliuít e|l quam formula (ioc 
picturce imitatio orbií terrai, iit plano ertenta: ea quibê 
fimilitubine ot |t pellicula feu quffbõ membrana be globo 
terrejtri tral)eref /ac in pariete biftenberet'; .



Continua logo o autor com as seguintes 
linhas que provam como, no mappa a que 
se está referindo, o norte ficava em baixo, 
e nâo em cima, como no da edição de 
Alantse:

©ffcrutitur itaq3 tiM in ta Í(U0 f o l t  »nu0 tn parte 
fuperiori qut auflrinus Mettur. |^ lte r  ucro tn parte 
tnfertori qui aquilonartueí appellat.

Eis mais alguns pormenores discriptivos 
do mappa, que nâo podem encontrar appli- 
caçâo á co'pia da edição de Alantse, pro
vavelmente em muito menor escala que 
essa de que trata o autor.

/^ t r e a  btetoí! polo0 concurrunt quilram arcuí/qut fefe 
M  inertíiianoíí eirculoís »ceart nolunt: quo0 er tran- 
V i/fu c rfa  per mcíttu fccat iquinoctialts cum futá itiut- 
fianibus quas l)oíiie graíiuá langitubiniô apellitanf.: 
übfcriptií! nuntertá. 10. 20. SO.te.nfqj ab 360 ab 0ceil)ête 
rerfuá 0nentc: quta l0n0ttuíi0 terree ab 0cctbentc 
per mertíitem tn 02tentem btrigitur. |)3çtcrca a Icua 
cerfuô irertram apparent Itneç eqntbi|íantes qnibus 
nbiüccnt numert per mebium (Ojartç e circa limbos: _qui 
p20 Dn0 merilitano reputantur: et graíuts latitubinis 
terrç pra>hntant. JUub quoqj 0|leníit([e iuuabit: quolt 
^obtacum circulum per facic tabulç turca folts curfitm 
toJtuofe erarauimus: tu|Hs rt^nejum d)aracteribus
abiectis. partfojmiter pp c0mmobam Ijittc rei biuirt0itcm
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iii parte ücíiíieittifl et onentb ^oíiiaco5 oppiifui. ^vàt 
tnfupcr generalem totius (©ermaniœ ^ojijrmté inferi- 
bere placuit: qut tomen pjo rero eius polo IDiennam 
<Ŝ u(lrtœ congrue (tbi oenbicat. (Dutcquiïr iíaq3 ob Ijon- 
3ontc oerfui! polumSeptentrionarium tnQl|)arta apparet: 
iït in germnno Ijemifpljerio: l)Oc e(l: in fuperion conti- 
nere bicitur/oltra quicquib e|î in inferioji ljeniifpl)erio 
latet. Canient Ijauît irrito ca|]’oq3 lûboje îticenbum 
cenfui quoi» olia atq3 inuerfa formula |)unc ttjpum cmi- 
fimuo q3 in Cbartio antiquoîum bcpingi l'olct: quia Ijec 
imago noflrœ l)abitationi magio oibebatur ejye ibonea; 
ratione cuiuo Jo  : ^enàiuoin fuo ®lcgibio feribit biceno. 

île  |tet (Europam lu|îrantibus o:be ['eojfum/ 
CErtremo ^ctl)iopum penna mouenba polo.

A plaquette que deixamos descripta 
deve coniderar-se como a P. ediçâo de 
outra, datada de 2 0  do niez de abril de 
1522, mais acrescentada, c com titulo 
reformado, de que conhecemos duas 
edições, uma publicada sem logar, e outra 
em Ratisbona por Paulo Khol, evidente
mente aproveitando-se para ambas as 
edições das mesmas vinhetas. Desta de 
Ratisbona encontramos menção em Panzer 
(YIII, 242).

Ambas tem 8 folhas in 4°., com as 
assignaturas (na f. 2 )̂ ««fiiij, ►f'iiq, ^:ij, 
branco, tjïnj, e branco. Igualmcnte sao nas



duas edições identieos os rostos ou porta
das. Em ambas se ve o seguinte titulo, em 
gothieo,

lÊrlaratm:
ilEt ufua iífpi 
Itoemogra: 

pljiri.
guarnecido por cima e dos dois lados de 
uma tarja com ornatos, lendo-se por baixo

/IHappa /(Huniii.

sobre uma cspecie de planispherio, den
tro de dois quadros, no espaço dos quaes 
se veem em cima, em baixo e aos lados os 
nomes dos pontos cardeaes M.ERIDIES, 
SEPTENTRIO, ORIENS, E OCCIDENS. — 
O mappa está cortado ao meio horisontal e 
verticalmcnte por duas linhas, represen
tando a primeira a equinocial. Os nomes 
das quatro partes da terra estâo escriptos
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em seus logares deste modo, começando da 
direita(occidens)para a esquerda: AFRICA, 
ASIA, AM; e vendo-se igualmente sobre a 
Europa sd as duas primeiras lettras EV. 
Dos quatro cantos sopram ventos boche
chudos.

No reverso se encontram sd os segun
dos versos da edição ja descripta, a saber o

JÊlrgîïiîon TJoIjSma Uirngkif 
û ti jCrriorrm.

Na folha 2 “ da edição de Ratisbona se 
lê, um pouco differ en temente que na outra:

^rtrua /Hpianua ïf)̂ ffnîr̂  ïîkera= 
lium ^rtium iParralaurrua tt 

/IHatl f̂matîr«« Irriorî 
fummam optât for= 

lîritatrm^
Este titulo se encontra quasi idên

tico nas duas ediçôes datadas, no fim desta 
introducçâo, „BiuoïïfrimD IKalrntifla iiHaîj /inno 
Sfruntorîs urfrfîmo Sfrunïjo supra Srfquîmîtr= 
sîmum iPJ/füf /(Rarfîs tiontînltum orrupantr;^^
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porém, em ambas, o parenthesis àâ nasidade 
rhinocerontica se acha substituído por est’ 
outro*. flUt mîljî abfit înuîîjîâ .̂ Além disso, 
sem contar outras pouco importantes mu
danças de palavras communs a ambas as 
edições, na de Ratisbona (talvez 3^ e poste
rior á publicação do Cosmographicus Liher), 
supprimiram-se as palavras entre utUítatfsqa 
e flurrs, bem como as ultimas sete linhas 
desde „íEuní» fi etc. Notam-se ademais 
nas primeiras très folhas algumas pequenas 
diíferenças na execução typographica, 
sendo talvez a mais notável a de ter na 
edição de Ratisbona a primeira lettra da 
primeira palavra (vidisti) do prologo trans- 
cripto, um V adornado com um anjo 
que mede o globo com um compasso, e 
na edição sem designação de lugar da im
pressão, um U com um desenho represen
tando os apostolos extasiados na presença 
da transfiguração do Senhor, que desapa
rece no alto, deixando apenas ver os pés 
sobre nuvens. Nas outras cinco folhas as 
duas edições sâo idênticas de impressão.
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linha por linha. Em ambas se vê na última 
pagina, verso da foi. 8 °. a esphera, im
pressa pela mesma gravura, sobre a qual 
se lê :

Spliera P u n M ,
E um pouco á esquerda, em cima, g5nlu& 

iírríírus, e em baixo, á direita, ^nius /flntarr* 
tírus* No recto esta mesma foi. 8 °. termina, 
na edição de Ratisbona, nesta linha

Tímprfiruin jRfltíspnnap prr ĝ auluin iKfjol
linha que na edição sem designação de logar 
se vê substituida pelas palavras laus iíipo* 
tendo de cada lado uma folha de trevo incli
nada para a direita.

O texto consiste em problemas
alguns dos quaes nâo sâo mais que algumas 
das proposições da plaquette precedente, 
com pequenos retoques ou idênticas. Assim 
os problemas 4°, 5°, 7°, 8 °, 9°, 10°, 14° 
15°, 1 6° e l 7°  correspondem, respectiva
mente, ás proposições 3‘‘, 4% 5“, 6 % 7% 8 “, 
9% 1 0% IR  e 1 2“, tendo acrescentamentos 
na 3“; 6% 9“ e 12“. — Porém as vari-



antes mais notáveis consistem cm haver Api- 
ano introduzido, a fol. 4 e 5, (em logar das 
explicações que copiámos de p. 2 0  a 2 2 ), 
no sell primeiro problema, vários paragra- 
phos acerca de cada uma das quatro par
tes da terra, sob o titulo geral de

Pim M  tu quattuor pai*tc0 Mtíifío.
Entre ellas mais que muito nos interessa a 
parte relativa á America, que depois, cm 
1524, apareceu transcripta a foi. 69 do 
seu Cosmographicus Liber, palavra por pa
lavra. As primeiras seis linhas que trans
crevemos na pag. 21  da terceira parte do 
nosso trabalho acerca de Amerigo Ves
pucci , sâo idênticas, com mui ligeiras
variantes orthographicas.

Em 1522 deve ter sido publicada por 
Apiano em Landshut a folhinha (Practica) 
(de que adiante trataremos) para o anno de

* Très erratas escaparam a este respeito na pag. do 
nosso Poat Face do mencionado trabalho. Cita-se a pag. .51 em 
voz de 21 ; juntaram -se ao §. 1® as duas linhas: ,,Ce fut dans 
cette plaquette etc.“, que pertenci.am ao 2®; e finalmente im- 
primiu-se Paul Rhol, em vez de Paul Khol.
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1523; e neste anno, a cie 1524, in 4®, de que 
vimos um exemplar, sem designação de 
anno, mas sem dúvida de Landshut; onde 
ainda se achava o mesmo Apiano em 1524, 
cpando ahi publicou a folhinha de 1525, 
como a precedente, com especies de astro
logia judiciaria; e além do conhecido 
Cosmoffraphtcus Liher, mais outra pe
quena obra em allemâo, a respeito dos 
relogios de sol, de que nâo temos en
contrado menção em nenhum bibliographo.

Consta de 12 folhas in 4» — A 3̂  ̂ tom 
a assignatura ^iij, seguindo-se: branca,
|3ij, Piij, branca, ®ij, (íiij e branca. — 
No verso desta última ha um relogio de 
sol, e por cima se lê:

ll]frnad| folgrt íiaa línftrunifní Hfr /íufftffgtnljrn

Além disso diz em cima JTÍittag; c por 
baixo ítíitterfifid).

A obra é dedicada no 1° de Janeiro de 
1524 a Jo. Landsperger, parocho de 
J. Jobst em Landshut; no v. da folha 3“
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traz a est. da pag. 19 do Cosmogra- 
jphicus LiheVf e no verso de folha 5‘̂ a 
da pag. 2 1 , reproduzidas da mesmíssima 
gravura.

Aqui transcreveremos integralmente 
o seu titulo:

ítin feunftUd̂  línftni^
mrnt ntjfr Ãonnrn ur / íiaíiurctj 
autl  ̂ uU nutabarhctjf íJinjif grfuníif 
uifríípn/als tif rfgírfníjf ^lanrtr 3Ü 
aUfn StunlJfn/uníi Uipnatur oUrr pf= 
gpnfdiafft Urr mpnfdjpn fo untPr íjp 
afftpigpn Upr 3pidjp gpbDrn finut/ 
aud^ lüTrt Ijirjnnp bpftblnffpn pín Tfn= 
IlrumpntljaTiurdi man auf3 pinpr ]f-Pt3= 
iid|pn -Ôonnp ur/íom pae oU’ (JSaür 
ur tJiP ftuntit 3u natbt ürf nionrdjpm 
fintipn mag /Upsgipitljpn/ auf3 Upiu 
lauff UPr gpftirn Típs fjprruiagpno.

i 524-

ifcu rtl|^ ítru m  jS p ia  
num /lfíâtl|tmatifua 
grmrrt unlJ



Aclia-se este titulo n’ uma gravura, em 
cuja parte superior se veem dois anjos, um 
em cada canto, e na inferior quatro, d’entre 
os quaes, os dois do meio apresentam, o pri
meiro um escudo com o timbre de Weisscn- 
burg (isto e’ um globo, de cujo diâmetro 
borisontal parte para cima uma cruz, com 
uma baste para a direita no fim, entre as 
lettras H e W) e no outro um escudo quar- 
telado, com um leâo rompente no l** e 
4» quartel.

A cidade de Landshut ja, desde alguns 
annos antes, se havia feito notada por 
publicações de tal natureza; pois possuimos 
uma, que parece referir-se a outra anterior : 
damos na pagina seguinte a integra do seu 
titulo (todo em lettra encarnada), e por 
ventura é a mesma mencionada por Panzer 
(VII, p. 135); mas cremol-a impressa 
em 1512, por se referir, em vários 
de seus exemplos, ao anno de 1513, e 
acliar-se este anno inscripto no circulo para 
conhecer a lettra dominical.

4 'i
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iTomputua nn««»
rt frrltfiûftîruô, totîua în t jSftro 

nnmk funîïûmtntû ûld̂ rr= 
rîmw otîiîftta* lElmria nn 

mînua utîlîa tjb «mf= 
farîua: rû aîïîïîrtîD 

lîîbua quîbuf= 
îïam nauîtrr 

apprflTia.

îfôV»« SBtflTfttkurgtr îlm 
prtlTît lankffutrnÉ

A Fracti’ca para o anno de 1524 contêm 
oito folhas de 4°, numeradas o, ^m, o, 
P, Pij, piij, 0 — Sâo ambas em allemâo: 
no rosto da 1“ ha uma vinheta com capri
chosas imagens de Jupiter, vestido de 
roupão e chapeo, Marte e Venus e os signos 
do zodiaco; substituida no da 2  ̂ por 
outra menos extravagante, com o sol no 
meio; Jupiter de armadura e sceptro,

l;
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sobre nuvens} e por baixo, de um lado tro
pas em marcha, e de outro dois campo- 
nezes na ceifa. Em cima desta última 

inheta se le: \ l5 2 5 /V

No fini daPmcí^‘ca para 1524, refere-se 
O autor á que déra a luz para o anno prece
dente „ttiflg er iefeit ment practico Die id) auff Dflô 
M. ccccc tJitnô xxiij jflr trucfeini icffem“. —
Esta paral524nâo traz nome de impressor; 
mas a de 1525 termina com esta linha: 
geDnict ?u iTaitDeOut Durd)

Provavelmente semelhantes folhinhas se
guiria Apiano publicando para os annos 
immediatos; embora so tenbam até agora 
aparecido as de 1532 e 1533, impressas 
cada uma delias no anno precedente. 
Apiano chegou a receber privilegio para 
a impressão de taes jyraciicas de 1534 em 
diante; mas nâo nos consta que, em seu 
nome, se publicassem outras mais; nem o 
temos por mui provável, vendo-o d’entâo 
em diante absorvido nâo só com o ensino na 
sua cadeira de mathematicas em Ingolstadt, 
como com a publicação de outras obras, e

I I
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enfatuado com a sua carta de nobreza, e o 
brazao d’armas qiie llie concedeu Carlos V, 
constando nada menos qiic das duas Águias 
negras do Império, com uma aureola, ro
deadas de agua. Em todo caso, em 1527 ja 
se havia fixado em Ingolstadt; e alii pu
blicou a obrinha para os commerciantes 
®iii iietue yii5 UJOlgegriiiiDetc witíicripeifuiig «Üer 
HíiuffmanáHeí̂ itMttg, que depois teve novas 
edições, em Francfort em 1537, e Leipzig 
em 1543 e 1544.

Seguiu-se, igüalmente em Ingolstadt, 
a impressão da Cosmographút Introduction 
pequeno livro geographico, cuja identidade 
de titulo e a repetição de certas phrases, a 
respeito de Amerigo Vespucci e do nome 
American com a de Waldzeemüller, fizeram 
que Humboldt a tomasse por uma nova 
edição da obra do cosmographo de St. Dié. 
Este novo livro de Apiano, começado a im
primir em 1529, consta de 36 folhas, e so 
foi ao que parece publicado dois annos de
pois, segundo se vê da última pagina dos 
exemplares conhecidos; em um dos quaes

3
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se le 1531; e emou tros 1532 ou 1533. 
Eexemplares vimos em que as paginas so 
até á 16“ estão numeradas.

E’ muito possivel que este opusculo 
fosse escripto por Apiano para acom
panhar o seu pequeno globo de que adi
ante trataremos, imitando também nisto a 
Waldzeemüller quando publicou em 1507 
o opusculo do mesmo titulo.

Seguiram-se em 1532 duas publicações: 
uma cm latim c em folio, com o titulo de 
QuaãransAjpicmiAstronomicus, etc., acabada 
de imprimir em 6 do Julho, da qual trata 
Panzcr (VII, 129), e outra cm allemâo e 
in 4<*, acabada de imprimir a 14 de Dezembro, 
acerca de um cometa com o titulo de 
„(£in fiirjer l^criá)t íes jiinôfl erfdjieiieit ĉ= 
iiieleii.“ — Pelo primeiro destes livros (e 
por outros subsequentes) se vê cjue Apiano 
havia montado em Ingolstadt uma typo- 
graphia: este mencionado livro se diz 
Excusum Ingolstadii in ofjicina Apiana.
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Em 1Õ33 publicou Apiano, além da 
supramencionada folhinha para o anno 
seguinte em Ingolstadt, mais quatro livros ‘ 
dois em latim, o terceiro em latim e allemâo, 
e mais outro sé em allemâo. Foram os 
primeiros a Introductio geograjyinca Petri 
Aplani in doctissimas Verneri Annotatio- 
nes  ̂ de que faz menção Panzer (VII, 130); 
e o segundo o Horoscopion Apiani gene
rale etc., para reconhecer as horas, tanto 
de dia como de noite : o terceiro foi o que 
chamou Folium Populi, com um instru
mento para, pela altura do sol, conhecer 
a hora do dia em qualquer parte da terra. 
O quarto livro, especie reprodução em 
allemâo das ideas do que fica mencionado 
em segundo logar, até com algumas figuras 
idênticas, leva o titulo de 5 iijlrHmeitííntd), eril 
ücii itctt) 6efd)ri6eit, etc. Delle vimos dois 
exemplares em tudo iguaes ; mas um desi
gnando no rosto a cidade deingolstadt e o 
anno da impressão em vermelho, e outro sem 
essas indicações. Seguiu-se em 1534, c de 
parceria com o poeta Ainantius, o famoso

3*
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in folio, feito in aedibus P. A'piani, in
titulado Inscriptiones sacrosanctae vetus- 
tatisy de quo dao notícia quasi todos os 
bibliographos; mas que já hoje nâo gosa 
dos antigos créditos, com tanta maior 
razão quando se tem reconhecido que sâo 
inventadas (talvez pelo collaborador poeta) 
algumas das inscripçôes. Esta obra foi dedi
cada ao famoso conselheiro Raymundo 
Fugger, rico valido de Cardos V, que pro
vavelmente seria nâo sd, junto deste sobe
rano, o protector de Benewitz; mas quem 
verdadeiramente lhe costearia, em grande 
parte, várias de suas explendidas e custosas 
edições; á frente das quaes devemos citar o 
célebre ASTRONOMICUM CESAREUM 
publicado em Ingolstadt, em maio de 1Õ40 
in aedibus nostris.

Nesta ultima obra recapitula o autor 
várias theorias já por elle consignadas 
anteriormente, ao que alias era acostumado; 
repetindo em muitos dos seus livros 
periodos de outros. Ainda em vida pu
blicou elle o livro Inst. sinuum s. prim i

I •'
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nohilis (Nuremberg, 1541), e nraa Arithme- 
tica (Leipzig, 1543); e veio a fallecer em 
1551 quasi ao raesmo tempo que o suisso 
Joa, de Watt.

São conhecidas as críticas de Kepler, 
Delambre, Lipenius e Lalande e outros ás 
obras astronômicas de Apiano, e nâo nos 
demoraremos aqui a tal respeito, nâo sendo 
nosso intento senão apreciai-o como geo- 
grapho, c principalmente como um dos maio
res propagadores da idea de dar ao novo con
tinente o nome de America. O leitor porem 
poderá consultar, além dos mencionados 
cscriptores, as obras deVossius (de Seien, 
mathem. 36) y de Albino (Vita Thilos. 
Germ.)^ de Meis. (laníi uní» í3rr5 lOjron.), de 
Pantaleon (Prosop. P. III), o também 
Adamo, Thuano, Nie. Reussner e Boissard.

Apiano composera ou pensava compor 
outras obras, além das que mencionámos, e 
leve privilegio para as edições délias, por 
vinte annos, prazo concedido ás outras 
das obras que publicou; segundo se vc do
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texto do mesmo privilegio dado em liatis- 
bona em 3 de Jullio do 1532, e impresso 
primeiro no principio do IIorosco])wn, c 
de novo no grande e aparatoso volume 
Astronomicum Cesm'eum.

Do Cosmograflvicus Liber^ terceira 
publicação cm que adopta o nome Ame
rica, se fizeram depois novas edições em 
1529/ 1533 (duas), 1534, 1539, 1540, 
1541 (duas), 1545,1550, 1551, 1553, 1566, 
duas de 1574, alcm das de 1544 e 1581 em 
francez, de 1548, 1575 e 1581 em liespa- 
nhol, da de 1575 em italiano e da de 1592 
cm liollandcz; e da nova CosmograjpJiice 
Jntroductio, prégando igualmente o uso 
desse nome, conhecemos as edições de 1533 
(duas), 1535, 1537, 1550, 1551, duas de 
1554, 1564 etc.

* Conseguimos ver  todas as edições que citamos deste 
livro, bem como dos quatro de que em seguida farembs men- 
çâo, algumas dcllas nào catalogadas no excellente livro do Sr. 
Harrisse (B. A. V.) e competentes Addiçôes. Acerca de várias 
délias damos explicações nas NouvellesBccherche» (surVespuce) 
pag. 22.
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A teintas edições desses dois livros de 
Apiano, em que se vê terminantemente 
consignada a designação do nome America, 
e que foram adoptados por compêndios em 
muitas aulas, vieram a juntar - se outras 
várias do novo compendio de H. Glareanus 
Loritus, impresso pelo menos em 1527, 
1528, 1529, 1530, 1532, 1533,1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1539,1542,1543, 1544, 
1551 etc. ; e logo os escriptos de Seb. Mun
ster, tacs como o NovusOrhis em 1532 e 1534 
(em allemâo), 1537,1555, e a Cosmograhia, 
nas edições melhoradas de 1544, 1545, 
1550, 1554, 1556, 1562, 1567, 1569, 
1572, 1574, 1575, 1578, 1588, 1592 e 
1598; e em latim de 1550, 1552, 1554, 
1559 etc.; em francez de 1552, 1556, 1560 
e 1574, em inglez de 1553 c 1574, e final
mente em boliemo de 1554 etc.

Admittiram igualmente o nome de 
America Gemma Frisius e vários editores 
de rtolomeu; c também Laurent Fries, 
cm 1527, Parmentier c Grignon em 1531, 
Seb. Franck eml534, outro escriptor em

ÿ
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1035*̂ ’ o ílorentino Mauro em 1Õ37, Alpli. 
Fcn i, Alexo Vanegas c Oronce Fine em 
1Õ40, J.Dryander em 1544, Jacques Focarei 
em 1546 e Anclre Thevet em 1558, repro
duzido em italiano (por Giolito) em 1561. 
Franck reimprimiu-se em 1542 e 1567.

Pouco deve ter pesado na balança a 
influencia da propaganda destes últimos, 
principalmente se de seus escriptos se nâo 
fizeram novas edições, como succedeu a 
alguns. A de Glareano e Munster (aos 
quacs depois se juntou o professor em 
Lovaina CornelioValerio) foi maior, porque 
lavrou pelas escolas c universidades; riva-

* liefcrimo - nos ao autor anonymo da „CI)roiii(a 
fdjrciüUHfl nnl> flcineijnt onjniflc ooii oUír lü c l t“, imp. em F ra n c 
fort cm í 535, citada polo Sr. Harrisse (B. A. V. p. 346). Cumpre 
porém declarar que esta obra nâo é nova edição da de I lenr. 
Steinhowel, cuja „ eiitrr ||Cljronic, Uon niifanfl
6crlUelt bi^|| cic. vimos, na edição do proprioEgenolph do 1531. 
E s ta é  in 4°., nâo in  folio, como diz Graesse (VI, 490); contêm 
51 folhas numeradas em romano; e em todo o livro nâo ha uma 
so referencia á America, nem se quer ao descobrimento m arí
timo da índia. E  nem ao menos as gravuras de uma obra s e r 
viram para a ou tra ;  sendo muito mais bem feitas as do p r i 
meiro livro que as deste último, ciija continuação até 1531 foi 
obra de Jacob Kobel.
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lisando com estes Apiano e Honter^ menos 
em virtude dos seus eseriptos que dos 
mappasmundi que os aeompanharam; sendo 
assim que a propaganda de Honter se nâo 
fez tanto pelos seus Rudimentos em prosa, 
publicados desde 1534;* mas sim pelo 
pequeno atlas que acompanhou o seu 
novo ô usqmXo Mudimentorum Cosmograpki- 
corum, em versos latinos, dispostos em 
quatro livros ou eantos. Deste novo 
opusculo se publicaram no século 16®. 
umas dez edições, desde a de Cronstadt, 
em 1542, que suppomos ter sido a primeira, 
nâo mencionada por bibliographo algum, e 
de que ineluiremos aqui a descripçâo, o 
que nos dispensará de a mandar manu- 
scripta ao Sr. Harrisse, a quem a promet- 
temos.

E’, como as demais edições do mesmo 
opusculo que temos visto, em pequeno for
mato; — como in 16®; c no rosto lia uma
, • * Joannis llon ter Coro7iensis llvdimentorvm Cosmogra- 

gdiicac Hbi'i duo, e tc . , IBasilea (ex aedibus llenric i  Pefri), j u n 
tamente com uma trad, latina em prosa de Dion. A pher por 
A. Itecharia.
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cspccie de portico ou entrecolumnio, no 
meio do qual se aeha o titulo:

RVDIMEN 
TA COSAVOGRA 

PHICA.
M. D.XLII.

Seguem as folhas sem paginação, com 
assignaturas até a 24*'̂ ., das primeiras seis 
lettras pequenas do alfabeto, correspon
dendo quatro folhas a cada lettra, ate a 25“ 
e tres seguintes, que sâo g , g 2 , g 3, e 
branca.

Na foi. 44 se acha o seguinte colo- 
phâo :

IMPRESSVM IN INCLYTA 
TRANSYLVANIAE 

CORONA.

Na folha 29 começa o pequeno atlas; 
contendo-se ahi, sobre a esphcra armillar 
0 titulo:

CIRCVLI SPHAERAE 
V. ZONIS.
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A fol. 29 V. contem outra figura, com 
O titulo:

ORDO FLANETARVM 
CVM ASPECTIBVS.

A fol. 30 encerra no meio um hemis- 
pherio, em que (sem nome) se vc represen
tada tambem a America. Tem em cima o 
titulo :

REGIONES ET NOMIXA 
VENTORVM.

As follias V. 30 e 31 conteem um mappa- 
mundi, * com os nomes das quatro partes 
da terra, Icndo-se mui distinctamente na 
quarta: America. Tem o titulo

VXIVERSALIS COSMOGRARHIA 
e por baixo

CORONAE AVD.XLII.
Seguem depois (correspondendo a cada 

paiz que passamos a designar a pagina 
verso e o recto da immediata) os niap-

* NaColIecçâo doV. dc Sautareni, copiando-se este inappa- 
miindi da edição do 1516, é elle attribuido, não sabemos com 
que fundamento, aVadianus.

ú
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pas seguintes: 1° Hespanha; 2° Fi'ança; 
3°. Germania; 4°. Sarmatia etc.; 5®. 
Hungria ete. ; 6 °. G recia; 7°. Italia; 
8 °. Syria; 9°. Asia menor; 10°. Asia; 
11°. Africa (septentrional). Por fim na fol. 
43 verso vem a Sicilia.

Porém é tempo de nos occuparmos de 
Jo. Schöner, segundo promettemos na 
pag. 13.

Este mathematico julgado até agora 
autor do primeiro globo terrestre em que 
SC inscreveu o nome de America^ como 
Apiano 0 do primeiro mappa-mundi em 
que appareceu tal nome, nasceu em Carl- 
stadt em 1477. Depois de haver cursado 
alguns estudos em Erfurth e em Nurem
berg, abraçou a profissão ecclesiastica, en
trando na igreja de S. Jacob em Bamberg; 
e ahi era sacerdote em 1515. Em 1524 
possuia typographia propria (como depois 
sue cedeu a Apiano), e nella publicava uma 
de suas obras, como veremos. Porém de
pois, convidado pelo seu amigo Melanchton,

I
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se Hxou eni Nuremberg, aceitando no 
seminário a primeira cadeira de matlienia- 
ticas, exercicio cm que se manteve até 
1546; vindo a fallecer em 16 de Janeiro de 
1547, dia em que completava os setenta 
annos de idade.

Além das obras cm que se occupa da 
America, e das quaes trataremos depois, 
foi editor de vários escriptos de Regio- 
montano, e publicou outros muitos livros 
proprios, taes como: 1° „Dct usu gloht
astriferi“; 2 ® „Ä])])endices in ojgtcsculum 
globi astriferi“ (Nur. 1518); 3° „Equatorn 
astronomici'^, Babenberg 1521, e nova 
edição Nuremberg 1522; 4° „ Tahulcß radi- 
cum“ etc. (1524); 5° ^üd)Uin »U
bfUiärtcrCr^nci)", impresso em muitas edições 
desde 1528; 6 ° „ln X X V 111 mansiones 
Lunae^ etc. Nur. (Wächter) 1530 in 8 ° ; 
7° „Ephemerides^ de 1532, impresso neste 
mesmo anno; 8 ° „Algorithmus demon- 
stratus^ ̂ Nur. 1534; „Tabulm astro7io- 
micae^^ Nur. 1536; K f  „Opusculum astro- 
% 7c?/w“,Nur. 1539 ; 11° „Hlotiucniiifle llcflcl,

.. t
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uieldje man ein ijdUd)c (êt̂ net) bereisten" etc. 
Nur. (Petrous) 1543 ; 12°„De judïcus astro- 
rum et nativitatum“, Nur. 1545. Depois da 
sua morte se reimprimiram, em 1551, sob o 
titulo de Ojpera mathematical alguns destes 
e outros opusculos, c em 1553 o Glohi 
stellifixi s. spherae stellarum fixarum usus 
et explicatio. O opusculo De usu glohi astri- 
feri se deu também á imprensa cm Antu
érpia em 1548. Yimos ainda de Schöner, 
um exemplar da jgractica ou íblliinha de 
Nuremberg para 1535; o que nos faz crer 
que as comporia igualmente, como Apiano 
para outros annos mais. Essa de 1535 con
sta de oito folhas in 4°, concluindo (no fim 
da foi. 8 “ recto') com o nome do impressor 
^ 0b|l (Íbutkneí̂ t, e levando por titulo : |>rtttifú 
^oannÍ9 <§íi)íí*||n0r0 non (íarlflot, auf bao jar €l)ri|| 
fit I«. cfcíc. rrrii. 311 r|)rfn unît tDolfart||ber löbltd)rn 
Ä’tat Hürmbrrg au |̂|brr Im  |)il)olomd 0r3oflrn.il 

Quanto ás obras em que se occupou da 
America, compre-nos dizer que, fora da 
'panelinha, de AYaldzcemüller, foi Jo. 
Schöner o primeiro que, publicamente e
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pela imprensa, aceitou a designação da- 
quellc nome, na Luculentissima quaedam 
terrae totiiis descri]^tio, que publicou em
Nuremberg em 1515.

E ainda que, dezoito annos depois, como 
que disso se arrependia no OpusculuTn 
Geographicicmj que publicava em 1533, 
havia confirmado ja esse nome no seu fa
moso globo, segundo se ve da parte delle 
copiada na obra de Gbillany, e segundo 
tivemos occasiâo de verificar pessoalmente 
em Nuremberg, em Agosto do anno pas
sado. Tem-se julgado até agora haver sido 
esse 0 primeiro globo em que figurou a 
America com este nome 5 0 que nao e certo, 
como passamos a ver, graças ao distincto 
general Hauslab, que, franqueando-nos a 
sua preciosa collecçâo geographica, nos 
mostrou nella dois globos, incontestavel
mente anteriores, levando já tal nome; — 
um delles evidentemente outr’ora publi
cado, e outro original inédito.

O primeiro está ainda em papel, e por 
armar. Consta de dose limbulos postos em

t-'t
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linlica, abi’cangendo cacla um 30° dc longi
tude, como ainda hoje vemos nos pequenos 
globos de Nuremberg. Os limbulos medem 
desesete centimetros proximamente de 
comprido, de modo que o globo corres
pondente viria a ser de menos de onze 
centimetros de diâmetro. Ao esclarecido 
proprietário desta preciosidade devemos a 
fineza de haver-nos feito, presente de uma 
photographia delia, do mesmo tamanho, 
com autorisaçâo de publicai-a, como faze
mos em outra memória, intitulada =  O 
gloho de Waldzeemiiller de 1507 e as 
^rojecçôes 'polares de Vespucci, gravadas 
ein l524 , com os respectivos fa c -similes.

Comparando a maneira da execução 
da gravura do dito globo, com a da do 
frontespicio do opusculo publicado em 
Strasburgo em 1509 sob o titulo de 
Mundi Declaratio, principalmente nos 
traços que sombream o mar, reconhece-se 
toda a identidade no trabalho, e chega-se 
á convicção de que esta preciosidade, 
talvez unica, da collecçâo do General Haus-

I!

I
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liib., é nada menos que um dos exemplares 
do pequeno globo publicado por Waldzee- 
müller; e a que elle já se refere em 1507 
na sua Cosmographiae Introductio, como 
acompanhando uin mappa-mundi, em escala 
maior, de que em nossos dias se nâo sabe 
que exista um sd exemplar, como igual- 
mente succede a respeito da primeira edição 
do Typus Oròfs de Apiano, edição que, repa
rando no catalogo dos autores consultados 
por Ortelio, julgamos que se faria em In- 
golstadt. * A um semelhante mappa-mundi, 
ao parecer em menor escola, publicado 
conjunctamente com um globo pequeno se 
refere também na 1509 o autor do dito 
opusculo Glohus Mundi Declaratio, o que 
nos vêm confirmar as fortes suspeitas que 
já tinhamos de ser o proprio Waldzee- 
raüller o autor deste folheto; cujo titulo 
por ventura inspirou depois a Apiano o de

■* Claro está que antes da edição de Alantsee, que leva 
já  a data de 1520. Devemos acresceutar que deste anuo e 
do de 1519 sâo os outros follietos reunidos no volume de 
=  Vários =  em que se achava a pla iuette  „Isagoge“, men
cionada na pag. 16.

4
N:
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Declaratio . . . .  Typt Cosmographict;. «la 
mesma sorte que a comparação de Wald- 
zeemüller „sicut agrestes signare assue- 
verunt et jpartire limite campum^ deii a 
A]3iano a idea de uma especie de plagio 
nestas outras ^sicut agrestes soient limite 
quodam dividere campum^ ,̂ que deixamos 
transcriptas na pag. 2 0 .

Nâo c natural que em 1509 se tivessem 
feito novas gravuras para o globo e mappa 
mundi a que se refere o opusculo Gíohus 
Mundi Declaratio, e temos por mais prová
vel, e de accordo com a asserção de Tritten- 
heim,* que eram ja publicados em Stras- 
burgo os exemplares a que se refere Wald- 
zeemüller em 1507 pelas mesmas pranchas 
que serviram em 1509.

Reparando no modo como estão escrip- 
tos os nomes, se reconhece que no pequeno 
globo o polo do norte devia ficar na parte 
superior, como em nossos dias se usa.

O globo inédito, também mais antigo 
que 0 de Schöner, é como este illuminado,

■* D ’Avezac, Martin IlylacomiJus etc. pag. 3G a 38.

.1



e tem de diâmetro pouco mais de. 36 centí
metros e meio. A palavra America vê-se em 
lettra encarnada no continente meridional, 
que acaba, como no mappa do Ptolomeo de 
1513, com a inscripçâo de rio Cananor:

A leste deste continente meridional se lê 
uma nota referente a Pedr’Alvares Cabral, 
que conseguimos copiar mui a custo, aju
dados por uma lente de alta graduação: 

Capitaneo nmim quatuordecim 
Quas rex Vortugalie ad Calicutu 
misit terra hic ^rimum apjgaruit 
que credehaturfirma. Quü reuera 
sit cu prius inuenta parte cursu 
fiuens se d non cognite mag 
nitudÍ7iis insula. Incedut lies 
nudi non aliter ^  mater pe 
pedei'it. Et sunt hij quidemparuo 
altiores eis quos superiori 7iaui 
gatide ex mandato Regis Casti 
lie facta reperiei'e.

Nao se encontra designada neste globo 
a Terra Austral de Vespucci (Georgia), 
nem ha indicio algum do estreito ao sul

4 *

t* é.
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depois descoberto por Magalhães. As ainda 
desconhecidas costas occidentaes figuram-se 
cobertas de nuvens. Na altura do isthmo de 
Panamá existe |3orém aberto um estreito ou 
passagem para os mares da índia;seguindo- 
se 0 continente do norte e asAntilhas, figu
radas com os proprios nomes de Isabella e 
Spagnolla, como no Ptolomeu de 1513.

A maneira como entre as inscripçôes 
do globo se destaca a da cidade de Brixen, 
naquelle tempo de grande importância c 
residência de um prelado soberano, faz 
crer ao seu proprietário que ahi seria feito 
0 globo. Se pouco antes ou pouco depois 
de 1513 é o que nâo nos é possivel decidir; 
apezar dos pontos de contacto com o 
mappa do Ptolomeu desse anno, podendo 
nâo haver sido delle copiado, mas somente 
tido presente os mesmos elementos.

Deste modo, só em terceiro logar, 
entre os até agora conhecidos, vem a 
entrar o globo de Schöner que leva a data 
de 1520, e que nâo descreveremos porque 
melhor descripçâo é a copia de Ghillany.

-Jii
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Nao nos consta qne Sclioner fizesse outro 
globo; pelo que é  mui provável que fosse 
esse mesmo, que boje se vê na bibliotheca 
pública de Nuremberg, o que o proprio 
Schöner em 1523 oíFereeia ao pai do bispo 
de Bamberg, por meio de uma carta que 
deu á luz,* com o seguinte titulo:

DE N V PER
S V B C A S I I L I A E A C  P O R T  V G A*

Hæ Uegihus Sereni/sim is reperti$ In fu l is  ac Regt^ 
ônibus, loann is  Schõnev Ghavolipolitani episto 

la & Globus Geographicus, feriem  nauiga 
tiouum annotantibus. Clarifsimo atf 

q; d i/erti/sim o uiro D no Jieyme^ 
ro de Sireytpergic, ecclefiœ 

Babenbergenjis Cano 
nico dicatce.

Seguem os dois versos:
Cum noua délectent, fa m a  teftamte loquaci,

Quce recreare queunt, hic noua lector habes.

' A m e r i g o  V e s p u c c i  etc., I l l ,  pag. 20. Devemos 
acrescentar que o exem plar de Bib. Im p. Vienna está incom
pleto , c por isso nâo contêm o que respeita á 1>. viagem de 
Amerigo oin M97.

' ViU

,s

t*.
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E logo, terminando a pagina, estas 
dnas linhas:

Cum 'priuilegio Im peria li denuo 
roborato ad annoa octo &c.

começando a carta (reproduzimos fielmentc) 
desta forma

^C L A R IS S I
M O  A T Q V E  D I S E R T I S S I M O  V  h

ro domino Meymero de Streytpergh, ReuerendifaU  
m i in  Chrifto patria & domini diii Vuigandi eph  

fc o p i Babebergen. in  fp ir itua libus Vicario,
E t  e ivfde  Ecclefice Imperatorice Ca 

nonico dignifsimo, loannes Scho 
ner Charolipolitanua 

^  S .  D .

i V  M  R  E  R  V  A \  nouitas animos 
\ hominum pleriiq; conciliari fo lea t, 
I ac inamicoa reddere m itiores: quU 
{da dignitate no infimi, crebris p re t 
[ cibus à me fa c tu m  contenderunt, ß  

quid earum penea me effet, ad tuam  preeftantia tra n ft  
m ittere curarem. Cogitanti ergo mihi, u t prom ptius tu  
am beneuolentia ajfequi poffem, mentem subijt, uerfa
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tus in  manibus globus, qui uniuerfi orbis rotunditatem  
côplectitur. Si tibi, utpote patrono clementifsimo, de 

ftin a n d u s fo re t, cuius abd itif simi recef sus iâ  nostra æta 
te inuictijsiaioru Castiluz atq; Portugaluz regum, no 
tant laboriofa nauigatione, q im penfaru ubertate pa  

gra ti /u n i  etc.

Entra logo em uma notícia clos desco
brimentos desde Colombo e Gama até 
Magalhães, referindo-se acerca deste á 
carta de Transilvano, e termina com a 
seguinte dedicatória, contida na ultima 
pagina da plaquette, de que omittimos sei 
quatro palavras com que principia a pri
meira linha:

....................................................... Accipe igitur hunc

à me form atum  globum, ea anim i benignitate, qua eum 
laborem ad tu i nominis honore lubens aggreffus /u m  

Cognofcam profecto meas lucubratiuneulas tuæ  
celfitudininullatenus defpectu ifore . Vale.

Timiripæ, Anno Incarnativn is do 
minicæ ̂ Ullefimo quiugente^

Jlmo uigefimoter 

tio.

Diz-se pois a carta escripta em 1523, e 
em Timiripa.

;ii
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Nao nos assustemos com a estranheza 
(leste nome; nem nos cancemos em balde a 
procurai - o nos diccionarios geographicos. 
Cremos que nâo é mais que uma especie de 
tradueçâo cm grego do de Erfurth; pela 
combinação das duas palavras Ttfirj corres
pondente a honor, e ptTzr̂ , que pode 
significar /u rt, vadum, ou banco no meio 
de um rio. Foi, a nosso ver, em Erfurth, 
antes de ter a cadeira de matliematicas em 
Nuremberg, e nâo nesta cidade, como 
parece haver entendido Panzer (IX, 111) 
que, proximamente por esse tempo, montou 
Schöner uma typographica, da qual em 7 de 
Julho do anno seguinte saía á luz uma de 
suas mais raras composições, de que nos dá 
notícia Hirsch (Millen. I l l ,  pag. 28), e que 
tem por titulo: 'Tabulae radicum extractarum 
ad fines annorum conscriptot'um cum demon- 
strationibus exemplaribuspro motibus pla- 
netarum ex Aequatorio aucupandi per Joh. 
Schoner math, elaboratae stiper meridiano 
Nurembergensi f'Timiripe: excusum in cedi- 
bus Joh. Schoneri, 1254 — Non. Julii, 4°).
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Temos por mui provável que na mesma 
typographia fosse impressa, talvez no pro
prio anno de 1523, a carta a Streytpergk.

Posteriores ao globo de Schöner existem 
na preciosa collecçâo =  Ilauslab =  exem
plares das gravuras de mais très, do seculo 
16°, com O nome de America.

O primeiro déliés, embora sem nome 
de autor, é evidentemente de Apiano, nâo 
s(5 porque parece uma reducçâo em pequeno 
do seu Ty^us CosmograpMcus, que conhe
cemos pelo cópia da edição de Alantse, 
como porque ahi só se vê marcada distinc- 
tamente a cidade de Ingolstadt. Os doze 
limbulos, quasi iguaes em tamanho dos de 
Waldzccmüller, nâo foram gravados em uma 
só fileira, mas em duas, seis a seis, entrando 
as pontas de uns nos vâos dos outros. O 
nome de Ame7'ica se lê no continente 
meridional, como nos demais globos c 
mappas antigos, sendo talvez Ortelio quem 
primeiro o levou ao continente septentrional 
e Guilh. JansonBlaeu acaso o primeiro que

É
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introduziu as designações de America Sep- 
temtrional e Meridional.

Os outros dois globos terrestres, perten
cem j á  á  segunda metade do século, e ambos 
estão acompanhados dos correspondentes 
globos celestes na mesma escala. Nos pri
meiros se lê: ELABO ||RABAT || FRANCIS || CVS 

D E II M O N G E IIN E T j|VII c se diz dedicado á  

D. CL a Bavma, Archhis. Sem dúvida se 
refere ao illustrado Claude de la Baume- 
Montrevel, cardeal arcebispo de Besançon 
que mantev'C o baculo de 1544 a 15 de 
Junho de 1584. Os dois outros terrestre e 
celeslc sâo obra do belga Jean Otcrschaden, 
o foram dedicados „B. Vrbano Sangela- 
siOf ejJiscojJo Comingiensi'’̂ . Sabe-se que 
Urbain de S‘. Gelais foi bispo de Cominges 
desde 1580 a 1614.

Todos quatro em doze limbulos ou 
fuseis, ainda em papel, tâo novos como se 
acabassem de sair dos troculos, c nem se 
quer recortados, o que também succédé 
aos dois precedentes de Waldzeemüller 
e de Apiano.

1. ’ 1 ' ‘ lá 1’.;
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Na mesma collecçâo Ilaiislab veem-sc 
ainda, com o nome de America, mais tres 
mappas da 2® metade do século 16°, nâo 
mencionados no ^un|Hír-|Tmfon de Nagler, 
nem no curioso catalogo de mappas que 
publicou Ortelio. O primeiro, em mui 
grande escala (doze folhas de papel), coni 
0 titulo de NOVA E T  IN TEG RA  V N IV ER- 

SA LISQ U E ORBIS TO TIV S IVXTA GERMA- 

NAM NEOTICORVM  TRA D ITION EM  DE- 

S C R IP T IO , SC diz desenhado por Gaspar 
Vopellius em 1558, e impresso em Veneza 
por Jo. Andréa Vavassor, cognomi
nado Guadagmno. E’ em forma de cora
ção, semelhante ao que (em escala muito 
menor) acompanha o Apiano de 1553 
(Anvers). Uma cópia do dito mappa, em 
muito menor escalla, e com a supressão 
de muitos nomes (incluindo o da palavra 
America) e esclarecimentos, foi depois 
annexada á obra „Aa Cosmograplna y 
Geographia dei S. Hieronzmo Girava 
Tarragones“, (irap. em Veneza por Zileti 
en 1570) com o titulo de „Typo de la

N
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carta cosmographica de Gaspar VopelUo 
Medehvrgense

E’ o segundo, sob o titulo de Glohvs 
Terrestris, uma projecçâo dos dois polos 
gravada em 1564 pelo conhecido Jobst 
Amman, com lindos adornos marginaes 
etc.; e o último outro mappa-mundi, em 
forma de coração, gravado cm 1566 pelo 
veronense Jo. Paulo Cimerlino, com o 
nome Terra Australis escripto na altura 
da Georgia sobre um continente.

Em definitivo, resulta f{ue, até 1570, 
passaram mui além de cem as edições de 
livros, mappas e globos, e que por tanto 
nâo andariam longe de uns cem mil os 
exemplares ou textos impressos, que, antes 
de Abraham Ortelio e apezar da insistência 
do governo hespanhol no seu nome official 
de índias Occidentaes, haviam propagado, 
principalmente pelas escolas c universi
dades da Europa central, o nome do novo- 
continente proposto em S‘. Dié, sem 
nenhuma ingerência do honrado navegador 
florentino.
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Entre os que para isso mais contribuiram, 
se distinguiram, segundo vimos, Schöner 
e Apiano, ambos astronomos e professores 
de mathematicas, ambos autores àep'actïcas 
ou folhinhas, ambos temporariamente donos 
de typographias, e finalmente ambos geo- 
graphos, engenhando um e outro globos 
terrestres, e o segundo até um grande 
mappa-mundi.

F I M.
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