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Andrés Vidal, absolvent historie a filozofie (Universidad de Chile) ve své diplomové práci na 

oboru iberoamerikanistika (Univerzita Karlova, Praha) navazuje oborově na své předcházející 

studium. Jako hlavní téma si vybral osobnost Bartolomého de las Casas, obecně známého jako 

ochránce práv domorodého obyvatelstva Ameriky v době španělské conquisty. Nevydal se ale 

snazší cestou sledování jeho slovutného díla Brevísima relación de la destrucción de las Indias 

(1552), které je známé jako „roznětka” tzv. černé legendy, s oblibou využívané evropskými 

mocnostmi k propagandistickému boji proti španělskému kolonialismu. Toto dílo mělo původně 

informovat španělskou Korunu o bezprávích konaných Španěly v Novém světě a nastavovalo tak 

vlastně zrcadlo dovnitř španělské společnosti (je příznačné, že se je španělská inkvizice o sto let 

později snažila umlčet). V pozdější době byl autor (a toto dílo) vnímán jako předchůdce obhajoby 

lidských práv (dvě století před osvícenstvím, před hesly Velké francouzské revoluce a následným 

vyhlašováním nezávislosti španělskoamerických území v zámoří). Konečně Vidal upozorňuje i 

na souvislosti s novodobými hnutími v Latinské Americe, kdy jméno Las Casase slouží jako 

symbol nejen indigenistických, ale třeba i antiimperialistických a jiných politických hnutí. 

Jak jsem již naznačila, A. Vidal se zaměřil na širší kontext života a díla B. de las Casas, ve snaze 

dobrat se jeho nábožensko-teologických kořenů, jež ovlivnily jeho postoje, často protichůdné 

zájmům conquistadorů (a mnohdy nesnadné “ustát” Koruně, jež aspirovala na spravedlivé řešení 

problémů v protikladu k nutným pragmatickým řešením). Vidal prezentuje celý problém také v 

konfrontaci k teoretickým názorům jeho dobových protivníků („přirozené právo”, Juan Ginés de 

Sepúlveda). Zásadním pohledem A. Vidala na Las Casase je jeho setrvávání ve starším, 

„konzervativním až reakčním“ duchu.  

Oceňuji široký záběr úvodní kapitoly, která shrnuje celkový pohled na problematiku, prezentuje 

základní díla a názory „lascasasovské” historiografie. V celé práci je třeba ocenit využití 



pramenných materiálů (především dalšího díla Apologética Historia Sumaria, 1536) i širokého 

spektra sekundární literatury, dále formálně korektních citací a jazykové a ortografická čistoty 

(ne vždy v diplomových pracích přítomných). Třeba ocenit i nadstardandní rozsah práce svědčící 

o šíři znalostí, nikoliv o nezvládnutí tématu. 

K drobným pochybnostem bych uvedla: 

- konala se slavná disputace mezi Las Casasem a Sepúlvedou ve Valladolidu v roce 1561 (s. 16), 

nebo již 1550-1551?? 

- velmi podnětná je zmínka, že Las Casas reflektoval situaci v Čechách (zprostředkovaně z Enea 

Silvio Piccolomino – pozdějšího papeže Pia II., a jeho Historia Bohemica, 1458), nejen v době 

příchodu „praotce Čecha“, tedy v době “pohanské” (s. 23), ale i později, v období husitském (s. 

123-125) – zde jsme se úplně neshodli, zda doplnit Piccolominiho dobově podmíněný názor o 

novodobý komentář a (pochopitelně objektivnější historiografický) náhled, ale respektuji Vidalův 

postoj, že jej více zajímá subjektivní vnímání této problematiky u Las Casase  

- formální otázkou využité literatury zůstává rozdělení na primární a sekundární „prameny”: kam 

zařadit Acostu, Tomáše Akvinského, Aristotela, Leibnize, Luthera, etc.?? 

Přes tyto drobné formální připomínky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

výbornou. 
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