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Bakalářská práce Jaroslavy Kutové analyzuje jedno méně známé dílo španělského Zlatého 
věku, Život a strasti Jerónima de Pasamonte (Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte). 
Hned na úvod musím ocenit již to, že si autorka vybrala tuto v českém prostředí ne příliš 
známou autobiografii a nezalekla se např. nedostatku česky psaných nebo zde dostupných 
pramenů. Práce se navíc nezabývá jen dílem samotným, ale, jak již napovídá její název, 
zasazuje Pasamontovu autobiografii do kontextu dobové literární tvorby.  

První kapitola je věnována autobiografii obecně i autobiografii Zlatého věku. Autorka 
používá pro vymezení autobiografie teorii Philippa Lejeuna a konfrontuje ji s výhradami, 
které k ní mají někteří španělští vědci. Je znát, že autorka si je velmi dobře vědoma 
problematičnosti vymezení autobiografie a také toho, že při aplikaci Lejeunovy teorie, 
která je postavena spíše na studiu moderních děl, na díla starší literatury nutně vyvstanou 
problémy. Autorka poté kritickým zhodnocením Lejeunova přístupu i přístupu 
např. Margarity Levisy dochází k vlastnímu závěru a posuzuje, co vlastně 
od autobiografického spisu, jako je ten Pasamontův, můžeme očekávat. V podkapitole 
o autobiografii 16. a 17. století potom stručně vykládá dobový literární kontext, pojednává 
o náboženské, vojenské autobiografii, o pikareskním románu a shrnuje také historii 
Pasamontova rukopisu, který byl vydán až ve 20. století.  

Pokud by se autorka rozhodla v budoucnu se dále věnovat vojenským autobiografiím Zlatého 
věku, jistě by je mohla porovnat se spisy dobyvatelů a vojáků, kteří se dostali do Nového 
světa. Tyto dvě skupiny dokumentů mají jistě mnoho společných znaků a zabývají 
se podobnými tématy, možná by to mohl být zajímavý podnět pro další autorčinu práci. 

Rozsáhlejší druhá kapitola podrobně rozebírá strukturu, formální stránku, jazyk a styl 
Pasamontovy autobiografie, pojednává také o nejčastějších motivech, které se v ní objevují, 
a o důvodech, které Pasamonte měl k sepsání svého díla. Autorka však nejdříve pomocí 
informací dostupných v díle rekonstruuje Pasamontův život. Přestože si je vědoma problému 
věrohodnosti autobiografických spisů, jak vyplývá z první kapitoly práce, možná se nechává 
trochu svést rétorikou díla, když v této podkapitole uvádí i Pasamontovy sny a představy 
(str. 13). Velmi dobře jsou pojaté podkapitoly o struktuře a formální stránce díla. Ohledně 
podkapitoly o jazyce a stylu mne napadá možná podnět k zamyšlení: nemůže být nízká 
jazyková úroveň, která se dílu přisuzuje, do určité míry i rétorickým prostředkem? Mohl autor 
chtít pomocí nezdobného, přímého jazyka dodat dílu věrohodnosti? Velmi výstižná je také 
kapitola o nejčastějších motivech díla. Autorka vykládá, jak často se Pasamonte zmiňuje 
o nadpřirozených jevech, zázracích nebo smrtí hrozících nehodách, ze kterých Pasamonte 
vyvázl. Bylo by možné takovou četnost těchto mikropříběhů vysvětlit tím, že je Pasamonte 



používá jako literární prostředek, aby dodal svému dílu na zajímavosti a zábavnosti? Toto 
by mohl být snad další podnět k zamyšlení. 

Třetí kapitolu autorka věnuje pikaresknímu románu a konfrontaci Pasamontova díla s tímto 
specificky španělským žánrem. Velmi poučený výklad o pikareskním románu, cituje 
např. Harryho Siebera, Alexandra Parkera nebo Richarda Bjornsona, zakončuje zhodnocením 
rysů, které má Pasamontův Život s pikareskním románem společné, a podotýká, že nejvíce 
společných znaků je spíše formální povahy. Poukazuje také na to, že Pasamontovo dílo 
má z pikareskních románů nejvíce styčných bodů s Lazarillem z Tormesu.  

Velkou pozornost autorka věnuje tématu zajatectví ve velmi zajímavé čtvrté kapitole práce. 
Autorka opět velmi poučeně pojednává o výskytu tohoto tématu v dobové literatuře, 
o byzantském románu obecně i o konkrétních dílech např. Cervantesových a poté se podrobně 
věnuje zpracování tohoto tématu v Pasamontově autobiografii.  

Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení Pasamontova možného autorství apokryfního 
Quijota. Autorka předkládá přesvědčivý výklad hlavních teorií týkajících se této otázky 
a pro jejich ilustraci uvádí četné citace ze Cervantesova románu. Po zhodnocení různých 
možností pohledu na tento problém, se autorka nakonec přiklání k názoru, že Pasamontovo 
autorství apokryfního Quijota, přestože ho nelze jednoznačně prokázat, se jeví 
jako nejpravděpodobnější ze studovaných možností. 

Na závěr bych ráda vyzdvihla autorčinu velmi dobrou práci s rozsáhlou bibliografií. Autorka 
také velmi zdařile zasazuje Pasamontovo dílo do kontextu doby a dobové literatury a přitom 
ani neopomíná  toto dílo detailně popsat a zhodnotit. Práci doporučuji k obhajobě. 
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