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1. Úvod 

 

Vyprávění o ztroskotáních jsou součástí velkého korpusu děl, jež vznikala v 16. století 

v souvislosti se španělskou a portugalskou zámořskou expanzí. Jejich přínos bývá spatřován 

v tom, že nepojednávají o cestách úspěšných, ale naopak se v kontextu děl oslavujících 

expanzi jeví jako „antiepopej“ nebo jako díla přinášející demytizující diskurs. Skutečnost, 

že příběhy trosečníků byly fascinující už ve své době, dokládá velké množství portugalských 

vyprávění o ztroskotáních a také některé příběhy trosečníků opakující se v mnoha kronikách. 

Portugalská vyprávění o ztroskotáních byla velmi populární a dočkala se během 

16. a 17. století mnoha vydání. Španělských vyprávění o ztroskotáních je naopak poměrně 

málo, na druhou stranu však příběhy některých trosečníků zpracovalo mnoho kronikářů, 

je proto zřejmé, že tyto případy doboví autoři a čtenáři chápali jako významné. 

K portugalským vyprávěním o ztroskotáních existuje velmi rozsáhlá bibliografie, 

neboť tato vyprávění představují jedno z velkých témat portugalské literatury 16. a 17. století. 

Ze španělsky psaných vyprávění o ztroskotáních je nejvýznamnější dílo Álvara Núñeze 

Cabezy de Vaca, které dnes bývá řazeno k počátkům hispanoamerické literatury do období 

kolonie. K dílu Cabezy de Vaca rovněž existuje celá řada studií zkoumajících jak faktickou, 

tak literární stránku tohoto vyprávění. Ačkoli španělská a portugalská vyprávění 

o ztroskotáních se jeví jako díla velmi podobného charakteru, bývají srovnávána jen velmi 

zřídka. Myšlenka podrobně analyzovat španělská a portugalská vyprávění o ztroskotáních 

v jedné studii se tedy zrodila z pocitu určité mezery v bibliografii existující k tomuto tématu. 

Otázkou, na niž se tato práce snaží hledat odpověď, je, jaké postupy, motivy a prvky jsou 

v těchto vyprávěních významné, zda jsou jim společné a nakolik se španělská a portugalská 

vyprávění o ztroskotáních podobají.  

Stejně jako na mnohá díla tohoto období i na vyprávění o ztroskotáních bývá nahlíženo 

jako na díla duálního charakteru stojící na pomezí historiografie a výpravné prózy. Tato práce 

se tedy zabývá také problematikou vztahu těchto děl  k žánrům, jež bývají označovány 

jako faktuální, tedy k cestopisu a autobiografii, zároveň se snaží postihnout, jaký je jejich 

vztah k výpravné próze. S tím souvisí také otázka ohledně příbuznosti vyprávění 

o ztroskotáních s Putováním (Peregrinação, 1614) Fernãa Mendese Pinta a Útrapami Alonsa 

Ramíreze (Infortunios de Alonso Ramírez, 1690) Carlose de Sigüenza y Góngora. V Putování 

i v Útrapách jsou podobně jako ve vyprávěních o ztroskotáních líčeny dlouhé a nezdařené 

cesty plné útrap, zároveň se však jedná o díla komplexnějšího charakteru. Je tedy zřejmé, 

že Putování i Útrapy do určité míry vycházejí z tradice vyprávění o ztroskotáních, ale také 

se od nich v mnohém odlišují. Rozbor podobností a odlišností vyprávění o ztroskotáních 

a Pintova a Sigüenzova díla je tedy také předmětem této práce.  
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2. Korpus studovaných textů 

 

Portugalská vyprávění o ztroskotáních  

V této práci je podrobně analyzováno šest vyprávění o ztroskotáních, z nichž pět bylo 

napsáno přeživšími námořních katastrof. Prvním z nich je Příběh pozoruhodné zkázy velké 

galeony S. João (História da muy notável perda do Galeão grande de S. João). Jedná 

se o vyprávění napsané neznámým autorem, který měl zřejmě informace od někoho 

z přeživších. Toto vyprávění popisuje ztroskotání lodi, jíž velel kapitán Manuel de Sousa 

Sepúlveda u mysu Dobré naděje v roce 1552. Poprvé byl tento příběh vydán mezi lety 1554 

a 1556, v podstatě okamžitě se stal velmi populárním a dočkal se ještě během 16. století 

několika dalších vydání. Jeho význam pro studium portugalských vyprávění o ztroskotáních 

je obrovský, protože mnozí další autoři na tento příběh navazovali a často se na něj ve svých 

dílech přímo odkazují. Dále je analyzováno pět svědeckých vyprávění:  

1. Ztroskotání lodi São Bento (Naufragio da Nao Sam Bento). Autorem tohoto vyprávění 

o ztroskotání, jež se odehrálo roku 1553 podobně jako ztroskotání lodi São João 

u jihozápadního pobřeží Afriky, je Manoel de Mesquita Perestrelo. Pracuji s edicí 

z roku 1564, která je jediným vydáním tohoto vyprávění v 16. století.  

2. Ztroskotání na cestě, kterou vykonala loď Santa Maria da Barca (Naufrágio da viagem 

que fez a nau Santa Maria da Barca). Jedná se o anonymní vyprávění, které napsal 

někdo z přeživších, pravděpodobně člen posádky. Ztroskotání se odehrálo roku 1559 

u břehů Madagaskaru. Pracuji s kritickým vydáním Giulie Lanciani, která přetiskla 

jediný dochovaný exemplář vydání z roku 1566. 

3. Ztroskotání lodi São Paulo na ostrově u Sumatry v roce 1561 (Naufrágio da nau 

«S. Paulo» em um ilheu de Samatra, no ano de 1561). Autorem tohoto vyprávění 

je jezuita Manuel Álvares. Bylo sepsáno v Goy v roce 1562 jako dopis jezuitům 

v Coimbře. Poprvé ho vydal až v roce 1948 Frazão de Vasconceslos, s jehož edicí 

pracuji.  

4. Ztroskotání, jež prožil Jorge d’Albuquerque Coelho (Navfragio que passov Iorge 

Dalbuquerque Coelho). Autorem této zprávy je Afonso Luís, který se na lodi São 

António s Jorgem d’Albuquerquem roku 1561 plavil. Loď zastihla na cestě z Brazílie 

silná bouře, navíc ji poničili francouzští korzáři, nakonec však po složité plavbě 

dorazila do Portugalska. Jazyk a styl zprávy v Portugalsku upravil António de Crasto. 

První vydání tohoto vyprávění je dnes ztracené, pracuji s druhým vydáním z roku 1601. 

5. Posledním analyzovaným vyprávěním je dopis jezuity Gaspara Afonsa o ztroskotání 

lodi São Francisco, jejíž technické problémy nevyřešily ani opravy provedené v Brazíli. 

Nakonec byla bouří zanesena od Azorských ostrovů do Karibiku, čímž začalo 

několikaleté Afonsovo putování po Americe: z Portorika se dostal na Santo Domingo, 

poté přes Cartagenu do Havany a nakonec konečně domů, do Portugalska. Pracuji 
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s vydáním, které pořídila z dopisu dochovaného v jezuitském archivu v Římě pořídila 

Giulia Lanciani.  

Tento korpus šesti děl vznikl postupných výběrem z mnoha existujících vyprávění 

o ztroskotáních. Hlavním kritériem pro výběr bylo, aby vyprávění byla dostupná v jiném 

vydání než ve slavné sbírce nazvané Tragické námořní příběhy (História trágico-marítima), 

kterou sestavil a v roce 1735 a 1736 vydal Bernardo Gomes de Brito. Význam této sbírky 

pro portugalskou literaturu je obrovský, Brito však některé příběhy velmi upravil, 

proto se použití jeho sbírky nejevilo správným pro detailní analýzu těchto vyprávění. 

Kromě samotných vyprávění o ztroskotáních analyzuji také jejich ohlas v Putování 

(Peregrinação, 1614) Fernãa Mendese Pinta. Putování je jedním z vrcholných děl portugalské 

literatury věnující se zámořským plavbám a snad i portugalské literatury 16. století vůbec. 

Vyprávění o ztroskotáních byla jedním z Pintových inspiračních zdrojů, do určité míry tedy 

toto dílo lze chápat jako jisté vyvrcholení vyprávění o ztroskotáních. 

 

Španělská vyprávění o ztroskotáních  

Vyprávění o ztroskotáních ve Španělsku nevytvořila tak silnou tradici jako vyprávění 

portugalská a ani nejsou tak hojná. Nejznámější dílo, dnes řazené k počátkům 

hispanoamerické literatury, jsou Ztroskotání (Naufragios, 1542) Álvara Núñeze Cabezy 

de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca se roku 1527 zúčastnil Narváezovy výpravy na Floridu, 

která ovšem skončila tragicky: většina mužů se vydala na průzkum po souši, lodě se ovšem 

ztratily, Narváezovi mužové si pak v zoufalé situaci vyrobili improvizované loďky a na nich 

se na podzim roku 1528 pokusili z Floridy odplout. Při tomto pokusu většina mužů zahynula, 

přeživší byli integrováni do domorodých společenství jako otroci, což byl i Núñezův osud. 

Cabeza de Vaca potom ve svém vyprávění líčí, jak se postupně vypracoval z otroka 

na obchodníka, později mu byly svěřeny léčitelské úkoly. Se svými třemi druhy postupně 

doputoval v roce 1536 až na území Nového Španělska. Jednu ze zpráv, kterou Cabeza 

de Vaca sepsal ještě v Novém Španělsku se svými druhy, měl k dispozici kronikář Gonzalo 

Fernández de Oviedo, který ji částečně reprodukuje a komentuje ve svých Přírodních 

a obecných dějinách Indií (Historia general y natural de las Indias). Vyprávění zaznamenané 

a komentované Oviedem je velmi zajímavým materiálem pro srovnání s pozdějšími 

Ztroskotáními, protože v této původní zprávě, na níž pracovali všichni tři přeživší, tolik 

nevyniká výjimečné postavení Cabezy de Vaca ve skupince přeživších a mezi domorodci, 

které si později autor přisoudil v díle vlastním.  

Druhým španělsky psaným vyprávěním o ztroskotání je rozsahem mnohem kratší zpráva 

autora známého jen pod označením Maestre Juan, která zůstala velmi dlouho nepublikována. 

Pracuji s vydáním ze sbírky Historické zprávy o Americe (Relaciones históricas de América, 

1916), v níž vyšla pod názvem Zpráva o ztroskotání a strastech, jež prožil během osmi let, 

které strávil na ostrově Serrana (Relación de su naufragio y de los trabajos que pasó en los 

ocho años que estuvo en la isla de la Serrana). Vyprávění bylo napsáno jako dopis Karlu V. 
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Maestre Juan ztroskotal roku 1528 na mělčinách Serrana v západním Karibiku při cestě 

z Hispanioly na ostrov Margarita. Z místa potopení lodi se mu podařilo doplavat na malý 

písečný ostrov, kde většina trosečníků postupně zemřela. Maestre Juan na ostrově strávil 

celkem osm let, první čtyři roky ve společnosti čtrnáctiletého chlapce, poté s dalšími dvěma 

trosečníky, kteří žili na nedalekém ostrůvku. Roku 1536 Juana a jednoho jeho druha náhodou 

zachránila loď směřující do Havany.  

Španělsky psaných zpráv o ztroskotáních je tedy mnohem méně než portugalských, 

přesto se zprávy o ztroskotáních a příběhy trosečníků často objevují u španělských kronikářů. 

Již zmíněný Gonzalo Fernández de Oviedo věnoval ztroskotáním poslední, padesátou knihu 

svých Přírodních a obecných dějin Indií. Obzvláště se proslavil příběh Gonzala Guerrera 

a Jerónima de Aguilar. Ti ztroskotali na Yucatánu roku 1511 a mezi mayskými indiány 

strávili osm let, než je kontaktoval Hernán Cortés mířící do Mexika. Jejich příběh vypráví 

například Francisco López de Gómara, Bartolomé de Las Casas a Bernal Díaz del Castillo. 

Inca Garcilaso de la Vega ve svých Pravdivých komentářích (Comentarios reales, 1609) 

zpracovává příběh Pedra Serrana, který strávil sám několik let na opuštěném ostrově. Příběh 

Pedra Serrana a Maestra Juana jsou si velmi podobné, někteří literární vědci se domnívají, 

že jde o dvě zpracování téhož historického případu. Ztroskotání Álvara Núñeze komentuje 

Fernández de Oviedo ve svých dějinách a také Inca Garcilaso v díle Florida  (La Florida, 

1605). 

Jestliže portugalská vyprávění o ztroskotáních vrcholí Pintovým zpracováním vlastních 

životních peripetií, španělská vyprávění mají svůj vrchol v díle Útrapy Alonsa Ramíreze 

(Infortunios de Alonso Ramírez, 1690) Carlose de Sigüenzy y Góngory. Sigüenza y Góngora 

převyprávěl příběh skutečného Alonsa Ramíreze, který v roce 1675 opustil rodné Portoriko 

a vydal se na pouť za lepším živobytím. Ta ho nakonec zavedla přes Filipíny až na palubu 

anglické pirátské lodi a potom zpět do Mexika. Sigüenzův příběh zcela zřejmě navazuje 

na tradici vyprávění o ztroskotáních a bývá často pochopitelně srovnáván s dílem Núñezovým. 

Núñezova Ztroskotání navíc Sigüenza y Góngora znal, Útrapy se tedy jeví jako jistý vrchol 

tradice vyprávění o ztroskotáních.  
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3. Vyprávění o ztroskotáních: mezi autobiografií a cestopisem 

 

Na vyprávění o ztroskotáních je nejčastěji nahlíženo jako na specifický druh cestopisu. 

Španělsky psaná vyprávění také bývají často řazena ke koloniálním kronikám, 

tedy k počátkům hispanoamerické literatury.   

Cestopis, v němž protagonistou je sice prostor, ale ten je v textu vystavěn skrze já, 

jež vypráví o viděném a prožitém, spadá do kategorie autobiografického psaní. Přestože 

všichni autoři se ve svých zprávách věnují pouze časovému úseku cesty a nikdy nepopisují 

celý svůj život, jejich vyprávění v první osobě o životě v neobvyklých podmínkách a o vlastní 

roli na výjimečných cestách, patří i do kategorie autobiografického psaní. Autobiografický 

a cestopisný princip se ve vyprávěních o ztroskotáních tedy  prolínají, v některých vypravěč 

spíše tíhne k popisu a rekonstrukci viděného prostoru (např. Gaspar Afonso), jiná vyprávění 

jsou naopak soustředěná na já, na protagonistovy (a zároveň vypravěčovy) činy a zásluhy 

(např. Ztroskotání Cabezy de Vaca nebo vyprávění Manuela Álvarese). 

 

Cestopis a vyprávění o ztroskotáních  

V různých definicích cestopisu se opakují tři charakteristiky, které můžeme považovat 

za skutečně základní pro vymezení tohoto žánru: 1. cesta není v cestopisu pouze tématem 

(na rozdíl od mnoha fikčních děl), ale hlavně principem, který určuje posloupnost vyprávění 

a jeho strukturu; 2. zcela zásadním prvkem cestopisů jsou popisy a konečně 3. pro cestopis 

je charakteristické vyprávění v první osobě. Pro cestopisy 16. století je navíc charakteristické, 

že větší úlohu v nich zastává protagonista a jeho úloha na cestě, dále v nich ustupuje význam 

středověkých mirabilií, na jejich místo často nastupují překvapivé jevy a skutečnosti nově 

objevených území, přesto z nich fantastické prvky nemizí úplně. Ve vyprávěních 

o ztroskotáních se fantastické prvky naopak objevují poměrně hojně.  

Z různých přístupů k cestopisu 16. století se jako nevhodnější k následným analýzám 

vyprávění o ztroskotáních jevily závěry ze studií Giulie Lanciani, Sofíe Carrizo Ruedy, 

Blanky López Mariscal a Jimeny N. Rodríguez. Giulia Lanciani za nejpodstatnější 

pro charakteristiku vyprávění o ztroskotáních považuje lineární rozvoj vyprávění, 

který kopíruje postup vykonané cesty. Lanciani dělí strukturu vyprávění o ztroskotáních 

do dějových jednotek, jež jsou všem těmto dílům společné. Zároveň podotýká, že originalita 

jednotlivých vyprávění se projevuje především ve vložených epizodách. Sofía Carrizo Rueda 

svoji definici cestopisu postavila především na charakteristice popisnosti, všímá si tedy 

především toho, že v cestopisech by měla převažovat popisná složka. Blanca López Mariscal 

a  Jimena Rodríguez za nejdůležitější rys cestopisu 16. století považují vyprávění v první 

osobě a důraz, jejž autoři kladou na osobní zkušenost a očité svědectví.  

Na základě těchto přístupů jsem vymezila pět prvků, jež vyprávění o ztroskotáních pojí 

s cestopisem: 1. vyprávění sleduje posloupnost cesty, cesta tedy není jen tématem, ale také 

řadícím principem textu nebo alespoň jeho části (tato charakteristika platí zvláště 
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pro portugalská vyprávění o ztroskotáních); 2. ve vyprávěních (nebo v některých jejich 

částech) jsou důležité popisy navštívených oblastí; 3. stejně jako ve středověkých cestopisech 

i ve vyprávěních o ztroskotáních se vyskytují fantastické prvky; 4. autoři mezi popisy vkládají 

také krátké epizodní příběhy; 5. kladou důraz na vlastní zkušenost a očité svědectví a také 

na užitečnost svého vlastního vyprávění, které může sloužit dalším cestovatelům.  

Detailní analýza těchto prvků ve studovaných vyprávěních o ztroskotáních ukázala, 

že všechna vyprávění dodržují posloupnost dějových jednotek a drží se tedy lineárního 

rozvoje cesty. Určitou výjimku ovšem představují závěrečné anekdoty ve vyprávěních Afonse 

Luíse a Maestra Juana, v nichž se autoři vrací v čase zpět a popisují události, jež se odehrály 

před samotným koncem cesty. Zcela výjimečný je pak v tomto smyslu závěr díla Cabezy 

de Vaca, v němž je reprodukována věštba jisté Maurky, která před cestou ztroskotání 

předpověděla. Vypravěč zde podotýká, že věštbu znal a že se skutečně vyplnila. Tímto 

prostředkem jako by byla zrušena lineárnost vyprávění, které se pak jeví jako vylíčení dávno 

pronesené věštby. V analýze bylo dále prokázáno, že všechna vyprávění o ztroskotáních 

nabízejí popisy, ne ve všech je však popisný prvek stejně silný a ne vždy je zachována 

rovnováha mezi výpravným a popisným principem. Nejvíce popisů nabízí vyprávění jezuity 

Gaspara Afonsa, Manoela Mesquity Perestrela nebo některé části Ztroskotání Cabezy de Vaca. 

Ve vyprávění Manuela Álvarese a Cabezy de Vaca se pak popisný princip mísí především 

s principem autobiografickým a automytizujícím. Rozbor dále ukázal, že ve vyprávěních 

o ztroskotáních hrají významnou roli fantastické prvky, které lze rozdělit do tří kategorií: 

fantastický rozměr mají někdy popisy zvířat, dále se ve vyprávěních o ztroskotáních často 

objevuje motiv ďábla, který se zjevuje buď za bouře na moři, nebo trosečníkům na souši, 

a konečně jsou to zázraky, jež Bůh koná ve prospěch trosečníků nebo prostřednictvím 

některého z nich. Ve vyprávěních o ztroskotáních se vyskytují také krátké epizody vložené 

do hlavního děje, které často přinášejí humor a ironii, nebo jsou to naopak velmi emotivní 

a dramatické anekdoty, v nichž bývá vylíčen zpravidla osud některých cestujících 

nebo příbuzných autorů vyprávění. Velkou roli ve vyprávěních o ztroskotáních hraje také 

princip očitého svědectví, bývá v nich explicitně uvedeno, že dílo líčí osobní zkušenosti. 

Autoři tímto principem také zaručují svému vyprávění věrohodnost. S principem očitého 

svědectví také souvisí motiv užitečnosti přinesených informací, jehož časté opakování 

je pro vyprávění o ztroskotáních typické. S tímto motivem se sice setkáme již u středověkých 

cestopisů, ale ve vyprávěních o ztroskotáních se  tento motiv dostává do nové optiky: 

nabízené informace jsou vnímány jako jediný užitek vzešlý z nezdařené cesty, jejich 

důležitost a hodnota je tedy autory velmi často zdůrazňována.  

 

Autobiografie a vyprávění o ztroskotáních 

Odborná literatura o autobiografii se podobně jako v případě cestopisu většinou soustředí 

na problematiku jejího vymezení. Některé teorie autobiografii vymezují příliš široce, jiné ji 

zase pojímají velmi úzce na základě určitého korpusu textů právě proto, aby se vyhnuly 
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přílišnému zobecnění. Oba tyto přístupy kritizuje Rainer Goetz a poukazuje na nutnost 

vyhnout se oběma extrémům a nepojímat autobiografii ani příliš restriktivně, ani příliš obecně. 

Problémem je, že z mnoha definic autobiografie by nutně vypadla cestopisná díla, 

protože nezobrazují celý život autora-vypravěče, ale pouze tu část života, kdy trvala cesta. 

Nicméně se nezdá zcela správné z kategorie autobiografického psaní cestopisná díla zcela 

vynechat. Jak poznamenává Rainer Goetz, autobiografie a cestopis jsou žánry paralelní. 

Navíc pro cestopisná díla 16. století se zdá být charakteristický větší důraz na osobní 

zkušenost autora-vypravěče a na rétorický princip očitého svědectví, právě tyto dva rysy 

v nich umocňují autobiografickou stránku. Mnohá díla cestopisného charakteru 16. století 

se totiž zabývají spíše vlastní úlohou autora na cestě než cestou samotnou (např. dopisy 

Hernána Cortése). To platí i pro některá vyprávění o ztroskotáních, jako jsou např. díla 

Cabezy de Vaca nebo Manuela Álvarese, v nichž je věnována přinejmenším stejná pozornost 

samotné cestě a popisu prostoru jako zkušenostem a zážitkům autora a jeho výjimečným 

činům. 

Autobiografie a cestopis se z našeho pohledu jeví jako žánry do jisté míry paralelní, 

autobiografii je pak především nutno chápat jako diskurs interpretativní povahy, 

v němž empirické já je rétorickou konstrukcí, která odpovídá principu očitého svědectví 

v cestopisech, a v němž se protagonista objevuje jako literární postava, kterou autor obdařuje 

nějakými postoji, názory a jednáním a chce ji v této podobě představit čtenářům. Na základě 

studií Rainera Goetze, Jeana Molina, Georgese Gusdorfa a Carlose Piñy jsem vymezila 

základní prvky a postupy charakteristické pro autobiografii, které se také objevují 

ve vyprávěních o ztroskotáních: 1. empirické já, které je rétorickou figurou, 

jejímž prostřednictvím autor čtenáři sděluje, že jeho dílo má být čteno jako faktuální; 

2. protagonista autobiografie, který se v textu zjevuje skrze empirické já a jenž je produktem 

pohledu, který má autor sám na sebe; 3. princip výběru informací a provádění zkratek 

a syntéz; 4. princip spojování jednotlivých událostí vyprávění pomocí vztahů příčin 

a důsledků; 5. princip přisuzování významu vlastnímu osudu.   

Detailní analýza daných vyprávění o ztroskotáních ukázala, že tyto prvky a principy 

se ve vyprávěních o ztroskotáních skutečně objevují a uplatňují, nicméně ne ve všech 

vyprávěních ve stejné míře. Největší význam mají tyto principy a prvky ve vyprávěních 

Cabezy de Vaca a Manuela Álvarese, lze je nalézt i v ostatních vyprávěních, jako nejméně 

autobiografické se jeví anonymní vyprávění o ztroskotání lodi Santa Maria da Barca. 

Ve vyprávěních o ztroskotáních bývá často explicitně vyjádřeno, že čtenář má příběh chápat 

jako faktuální, většinou je tedy explicitně vyjádřen empirický rozměr vypravěčského já. 

Nejvýraznější je protagonista ve vyprávěních Cabezy de Vaca a Manuela Álvarese. Tito 

protagonisté se téměř od počátku vyprávění objevují v opozici k jiným postavám líčeným 

negativně a později se projeví jejich výjimečné vlasnosti, které je staví do role osoby 

vyvolené přežít a zachránit druhé. V těchto dvou vyprávěních se tak také hojně uplatňují 

automytizující prvky. V ostatních vyprávěních není protagonista tak výrazný, spíše 
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se projevuje jen v dílčích epizodách (například ve vyprávění Gaspara Afonsa, Afonse Luíse 

a Maestra Juana). Analýza dále také ukázala, že významným prostředkem vyprávění 

o ztroskotáních je provádění zkratek a syntéz, pomocí nichž autoři někdy přeskakují dlouhá 

časová období a vybírají pouze události důležité pro posun děje. V syntézách autoři často 

na začátku nebo na konci vyprávění shrnují do jedné věty nejdůležitější události své cesty. 

Ve vyprávěních o ztroskotáních hraje také podstatnou roli princip spojování jednotlivých 

událostí do jednoho sledu pomocí zdůraznění příčin, jež k některým událostem vedly, a jejich 

důsledků. Setkáme se s ním především ve zdůvodňování samotného ztroskotání. S tím souvisí 

také poslední princip přisuzování významu vlastnímu osudu. Ve vyprávěních o ztroskotáních 

bývá samotné ztroskotání interpretováno nejčastěji jako Boží trest za hříchy jednotlivců 

nebo celé výpravy. Z tohoto pohledu se tedy ztroskotání nejeví jako náhodná nepsravedlivá 

nehoda. Někteří protagonisté se pak navíc jeví jako osoby obdařené zvláštní Boží milostí, 

jimž bylo dáno přežít a často také pomoci druhým lidem. Ztroskotání i úloha protagonisty 

na nezdařené cestě jsou tak obdařeny významem a vyšším smyslem.  

Závěrem lze shrnout, že cestopis a autobiografii můžeme považovat za žánry do určité 

míry paralelní. Cestopisné a autobiografické principy se ve vyprávění o ztroskotáních v různé 

míře prolínají. Vyprávění o ztroskotáních bychom tedy mohli označit za zvláštní druh 

cestopisů, v němž se uplatňují i autobiografické prvky a principy a v němž často také velkou 

roli hrají prvky automytizující.  
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4. Interpretace jednotlivých vyprávění 

 

Tato kapitola je stěžejní částí disertační práce. Jsou v ní podrobně analyzována 

a interpretována všechna studovaná vyprávění o ztroskotáních, nejprve chronologicky šest 

portugalských vyprávění, poté dvě španělská. Rozbor vyprávění v této části práce se zaměřuje 

především na popsání a interpretaci nejdůležitějších prvků a motivů těchto děl, důraz 

je přitom kladem jak na podobnosti jednotlivých vyprávění, tak na jejich specifika 

a zvláštnosti, jež je odlišují. Některá vyprávění jsou také porovnána se zpracováním týchž 

nebo podobných událostí v kronikách nebo ve vyprávěních jiných autorů. V analýzách jsou 

také zváženy možnosti vlivu starších vyprávění na vyprávění pozdější a je věnována 

pozornost také jejich intertextuálnímu rozměru.  

  

Příběh pozoruhodné zkázy velké galeony São João 

Toto ve své době velmi populární a mnohokrát publikované dílo mělo obrovský vliv 

na portugalskou literaturu a kulturu obecně a je zdrojem inspirace v podstatě dodnes. Příběh 

kapitána Sepúlvedy, který během náročného putování jihozápadní Afrikou přišel o rozum, 

a jeho ženy, která zemřela nahá zahrabaná v písku, představoval skutečný bestseller. Navíc 

se postupně z příběhu určeného širokému publiku stal námět literárních děl vysoké úrovně 

a velkého kulturního vlivu: Camões příběh zpracovává v pátém zpěvu Lusovců (Os Lusíadas, 

1572), v roce 1594 bylo vydáno básnické zpracování Sepúlvedova osudu, jehož autorem je 

Jerónimo Corte Real.  

V detailním rozboru jsou také porovnány dvě dostupné verze tohoto vyprávění: původní 

rukopis z poloviny 16. století a páté vydání z roku 1625. Rozdíly mezi těmito dvěma verzemi 

vyprávění jsou významné, protože v publikované verzi vyprávění jsou některé dramatické 

a tragické scény rozšířeny o další detaily. Rozdíly mezi rukopisnou a publikovanou verzí 

vyprávění tedy dokládají postupnou proměnu příběhu z původně věcnější zprávy 

ve vyprávění s více prvky, jež ho přibližují krásné literatuře.  

Ve vyprávění o galeoně São João se objevují všechna podstatná témata, která budou hrát 

významnou roli i v dalších vyprávěních. Kritický rozměr vyprávění lze spatřovat 

v komentářích vyprávěče, v nichž poukazuje na přetížení lodi zbožím, které vedlo 

ke katastrofě. Těmito komentáři vypravěč od začátku vyprávění předjímá budoucí události, 

dodává tak vyprávění rozměr osudovosti a nevyhnutelnosti. V dalších vyprávěních bude hrát 

významnou roli motiv předpovědi, který můžeme chápat jako obměnu tohoto prvku. 

Výraznou postavou vyprávění je postava kapitána Sepúlvedy, jenž je vylíčen 

jako rozporuplná postava. Je využíván kontrast mezi jeho vznešeným původem a postupným 

úpadkem a ztrátou rozumu během putování. V kontrastu k němu stojí postava jeho ženy 

Leonor, která je líčena jako velmi ušlechtilá žena, skrze níž se trosečníkům zjevuje Boží 

milost. Vrcholnou scénou tohoto vyprávění je scéna Leonořiny smrti v písku, kterou později 

převyprávělo mnoho dalších autorů, často se k ní také vraceli autoři jiných vyprávění 
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o ztroskotáních. V tomto vyprávění také najdeme popisy zvířat fantastického rozměru, 

jež představují postrach unavených trosečníků, dále motivy bouře, popisy ztroskotání 

a extrémního nedostatku, jež zdůrazňují tragický rozměr vyprávění. Podstatná je také 

perspektiva kolektivního hrdiny, většina příběhu je totiž líčena ve třetí osobě množného čísla, 

příběh lodi São João tak není pouze příběhem Sepúlvedovým, ale také příběhem všech 

trosečníků.  

 

Manoel de Mesquita Perestrelo: Ztroskotání lodi São Bento 

Mesquitovo vyprávění z roku 1564 navazuje na vyprávění o galeoně São João. V textu 

najdeme mnoho přímých zmínek o předchozím ztroskotání, vypravěč porovnává situaci 

vlastní se situací trosečníků Sepúlvedovy výpravy. Zmínky o Sepúlvedově ztroskotání jsou 

také významným prvkem, který ve vyprávění umocňuje tragiku: například krajinu, 

jíž procházeli, vypravěč charakterizuje pomocí zmínek o kostrách trosečníků z předchozího 

ztroskotání. Trosečníci z lodi São Bento na své cestě nacházejí nejen předměty z lodi São 

João, ale potkávají také některé přeživší. Z tohoto pohledu se Mesquitovo vyprávění může 

jevit jako jakýsi epilog k vyprávění o galeoně São João. 

Nejpodstatnějším prvkem Mesquitova vyprávění je pespektiva kolektivního hrdiny, 

kterou autor zřejmě převzal z předchozího anonymního vyprávění. Většina příběhu je líčena 

v první osobě množného čísla a vypravěč se soustřeďuje na události, které se týkaly všech 

trosečníků. Pouze v některých epizodách se objevuje Mesquita-protagonista, a to například 

ve scéně, v níž je vylíčeno utonutí vypravěčova bratra. Tuto velmi dramatickou a emotivní 

scénu můžeme označit za vrchol Mesquitova vyprávění. 

Ve vyprávění o lodi São Bento také vypravěč často předvídá tragické události, jež budou 

následovat. V těchto komentářích umocňujících tragiku příběhu autor zřejmě navazuje na styl 

předchozího vyprávění. I v tomto vyprávění se objevují kritické komentáře odsuzující 

chamtivost a touhu po bohatství. Na rozdíl od vyprávění o galeoně São João se někdy 

v popisech cenného zboží ležícího vedle jeho mrtvých majitelů objevuje použití ironie. 

Mesquitovo vyprávění také přináší popisy extrémní nouze, v nich se někdy objevuje humor, 

když vypravěč líčí, jak trosečníci pojídali například své boty. S tématem hladu souvisí několik 

epizod o kanibalismu, s nimiž se setkáme nejen v tomto vyprávění. Ve vložených epizodách 

vypravěč líčí, jak několik Portugalců snědlo domorodce. Tento čin není nijak odsouzen 

ani komentován, což zřejmě souvisí s tím, že černí Afričané nebyli v této době Portugalci 

považováni za bytosti zcela lidské. To se odráží v popisech domorodců v Mesquitově 

vyprávění, jež jsou veskrze negativní a stavěné tak, aby domorodci působili velmi odlidštěně. 

V Mesquitově vyprávění poněkud ustupuje fantastický rozměr v popisech zvířat, v jeho 

příběhu se však fantastické prvky objevují v podobě démonů ozývajících se po ztroskotání 

z moře.  

 

 



13 
 

 

Ztroskotání na cestě, kterou vykonala loď Santa Maria da Barca 

Toto anonymní vyprávění napsané nebo diktované někým z přeživších je pozoruhodné 

především tím, že na rozdíl od ostatních vyprávění o ztroskotáních v něm téměř vůbec nejsou 

rozváděny dramatické prvky příběhu ani není zdůrazňován tragický rozměr událostí. 

Vyprávění je psáno strohým velmi jednoduchým jazykem a také v něm téměř chybí popisné 

pasáže. Je tedy zajímavé pro srovnání s dalšími díly, protože se jeví jako vyprávění, 

které zůstalo v podobě stručné strohé zprávy.  

V tomto vyprávění také chybí protagonista, významnější postavou je kapitán Vasconcelos, 

na jehož kvality je poukázáno v závěru příběhu. Příběh převyprávěl také Diogo do Couto 

v Sedmé dekádě, v jehož verzi nabývá kapitán Vasconcelos téměř nadpřirozených 

charakteristik, Couto tak oproti anonymnímu autorovi postavu kapitána mytizuje. Zajímavé je 

také zpracování týchž událostí ve sbírce publikované Britem. Anonymní autor této verze 

příběhu naopak vylíčil kapitána Vasconcelose jako postavu rozporuplnou. Tyto proměny 

postavy kapitána Vasconcelose jsou významné, protože odpovídají dvěma typům hrdinů, 

které vyprávění o ztroskotáních přinášejí: protagonisté některých vyprávění se často svými 

rysy blíží ideálu křesťanského rytíře a v určitém smyslu se podobají hrdinům rytířských 

románů; druhým typem protagonisty je naopak postava, v níž jsou zobrazeny i lidské slabosti, 

taková je například postava kapitána Sepúlvedy a postava kapitána Vasconcelose ve verzi 

vyprávění o lodi Santa Maria otištěné Britem. 

Ve vyprávění o Santa Maria se poprvé objevuje motiv předzvěsti v podobě věštby. 

Vypravěč tvrdí, že před cestou několik věštců předpovědělo nezdar plavby. Tento motiv 

se opakuje v několika dalších vyprávěních. 

 

Manuel Álvares: Ztroskotání lodi São Paulo na ostrově u Sumatry v roce 1561 

Vyprávění jezuity Álvarese z roku 1562 zůstalo velmi dlouho nepublikované. 

Přestože nebylo k publikaci zřejmě určené, také nemá charakteristiky čistě soukromého listu, 

jednalo se zřejmě o dopis určený komunitě jezuitů v Coimbře, možná mohl být předčítán. 

Nejvýraznější charakteristikou tohoto vyprávění je ústřední role Álvarese-protagonisty 

v příběhu. Téměř od počátku příběhu je protagonista stavěn do výjimečné pozice tím, 

že hodnotí a posuzuje rozhodnutí kapitána, s nimiž často nesouhlasí a předvídá budoucí 

problémy. Álvares je vylíčen jako hrdina, který v rozhodujících chvílích nejen pomáhal 

ostatním cestujícím, ale byl dokonce samotným kapitánem několikrát žádán o radu a byly mu 

svěřeny důležité úkoly, například starost o zbývající potraviny. Velmi zajímavé je srovnání 

tohoto vyprávění s příběhem publikovaným v Britově sbírce, které sepsal lékárník Henrique 

Dias o tomtéž ztroskotání. Dias mimo jiné velmi pozitivně hodnotí Álvaresovo počínání 

během cesty, nicméně některé skutečnosti jsou v tomto příběhu vylíčeny zcela jinak: Dias 

například uvádí, že bděním nad zbývajícími potraviny byly střídavě pověřovány různé osoby. 

Protagonista se také vyznačuje velmi silnou vírou a na konci vyprávění se jeví jako osoba 
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vyvolená, protože je Bohem za svoji víru odměněn a je mu dovoleno kázat na zcela nových 

místech. V Álvaresově vyprávění se tak z portugalských vyprávění projevují nejvíce 

automytizující prvky,v tomto smyslu se tedy velmi podobá Ztroskotáním Cabezy de Vaca. 

Kritický prvek, který bývá ve vyprávěních o ztroskotáních přítomen, je v tomto příběhu 

významně obměněn, vypravěč totiž kritizuje především své krajany a jejich chování během 

plavby a shledává, že na zámořské cesty by se měly pečlivěji vybírat jak posádky lodí, 

tak cestující.  

Stejně jako v Mesquitově vyprávění i zde je zdůrazňován tragický rozměr událostí. 

Nicméně zajímavostí tohoto vyprávění je, že tragika v něm poněkud ustupuje do pozadí, 

protože větší prostor je věnován protagonistovi. Zdá se tedy, že tragický rozměr příběhů je 

více posilován ve vyprávěních, v nichž je také důležitá kolektivní perspektiva.  

 

Afonso Luís (a António de Crasto): Ztroskotání, jež prožil Jorge d’Albuquerque Coelho 

Na vzniku tohoto vyprávění, jež sepsal kormidelník Afonso Luís, který se ovšem na lodi 

kapitána Albquerqueho neplavil v této funkci, se podílel také jezuita António de Crasto, 

který upravil jazyk a styl. Vypravěč se také odvolává na autoritu kapitána, který měl 

vyprávění číst a schválit jej ihned po jeho dokončení. 

V tomto vyprávění se objevuje mnoho motivů a prvků běžných ve vyprávěních 

o ztroskotáních. Jedná se například o motiv předzvěsti, vypravěč uvádí, že před vyplutím 

z Brazílie byl kapitán několikrát varován před nešťastnou plavbou. Dále se v tomto vyprávění 

vyskytují hyperbolické popisy mořské bouře, tragický rozměr vyprávění také zdůrazňuje téma 

hladu a epizoda, v níž zoufalí námořníci chtějí sníst své mrtvé druhy.  

Nevýraznější postavou příběhu je kapitán Albuquerque, který se jeví jako silně mytizovaná 

postava blížící se ideálu křesťanského hrdiny. Kapitán Albuquerque bojuje proti ďáblu, 

který na sebe bere různé podoby, například nabádá námořníky ke kanibalství 

nebo k sebevraždě. Kapitán vystupuje jako osoba vyvolená, skrze níž se jeho posádce zjevuje 

Boží milost a jejímž prostřednictvím Bůh vykonává zázraky. Ve vyprávění se velmi často 

objevuje slovo zázrak nebo div. Za zázraky vypravěč označuje například zachránění 

náboženských předmětů při bouři, v případě zachránění osob je vypravěč v označování 

opatrnější.  

Významným prostředkem tohoto vyprávění jsou také přímé řeči, jedná se především 

o promluvy kapitána Albuquerqueho. Vypravěč si tak věrohodnost a pravdivost vyprávění 

vlastně zaštiťuje autoritou kapitána, který měl vyprávění před publikací číst. Novým tématem, 

které toto vyprávění přináší, je boj s francouzskými korzáry. Francouzští korzáři jsou vylíčeni 

jako kacíři a představují vlastně protipól ke kapitánovi.    

 

Gaspar Afonso a jeho putování Amerikou 

Jezuita Afonso napsal svůj dopis v Évoře v roce 1599, kdy se vrátil do vlasti po třech 

letech cest po Americe. Afonsovo vyprávění existuje ve dvou verzích, jeho delší podobu 
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otiskl Brito, ovšem s mnoha vlastními zásahy do textu, kratší verze byla vydána až v roce 

1984.  

Toto vyprávění se od ostatních portugalských vyprávění odlišuje především svým obsahem. 

Jako jediné ze studovaných vyprávění, a také jako jediné v Britově sbírce, líčí cestu 

po Americe a popisuje Brazílii. V tomto vyprávění se také samotné ztroskotání odehraje 

poněkud odlišně, protože loď ve velmi špatném stavu vlastně narazí na mělčiny u Portorika. 

Odtud se pak Afonso přepravoval na jiných lodí a dále v příběhu líčí své putování po různých 

částech Ameriky a následně cestu domů. 

V tomto vyprávění hraje velmi důležitou roli líčení především brazilské přírody, autor 

věnuje mnoho prostoru popisům rostlin a zvířat, z nichž některá mají fantastický rozměr. 

Další výraznou charakteristikou tohoto vyprávění je jeho moralizující a kritický rozměr, 

který převládá nad složkou tragickou. Ve vyprávění je kritizováno chování Portugalců 

k indiánům a k černým otrokům, vypravěč poukazuje na nedostatky koloniálního systému. 

V Afonsově vyprávění najdeme také pasáže, v nichž je zdůrazněna role protagonisty, 

vypravěč například vypočítává, kde všude úspěšně kázal nebo obracel hříšníky k lepšímu 

životu. Afonsův příběh má tedy také rozměr automytizující, i když tento prvek v něm není 

tolik výrazný jako ve vyprávění Álvaresově. 

V Afonsově vyprávění se objevuje motiv předzvěsti v podobě věštby, kterou měla 

v Brazílii pronést jistá čarodějka. Významné přitom je, že v tomto motivu se odráží také 

ironie. Stejně jako v jiných vyprávěních se i v tomto objevují hyperbolické popisy bouří, 

ztrosktání je interpretováno jako trest za hříchy, vypravěč také vysvětluje, že zachránit 

se mohli pouze lidé čistí a nevinní. Touto interpretací tak události, jež vypravěč líčí, nabývají 

významu a vyššího smyslu.  

Zajímavý je vztah tohoto vyprávění k jezuitské literatuře, z níž částečně vychází. Mnoho 

společných znaků vykazuje s Putováním Bartolomého Lorenza (Peregrinación de Bartolomé 

Lorenzo, 1586) Josého de Acosty.    

  

Álvar Núñez Cabeza de Vaca: Ztroskotání 

Přestože španělských vyprávění o ztroskotáních je mnohem méně, význam tohoto díla 

pro španělskou a hispanoamerickou literaturu, k jejímž počátkům je dnes řazeno, 

je srovnatelný s významem vyprávění o ztroskotání lodi São João pro literaturu portugalskou. 

Nejvýraznějším rysem tohoto vyprávění je ústřední postavení protagonisty, Núñezovo dílo 

má skutečně silně automytizující charakter. Protagonista se od počátku staví do výjimečné 

role tím, že se vymezuje proti rozhodnutím kapitána Narváeze. Po samotném ztroskotání, 

kdy jsou trosečníci integrováni do domorodých společenství jako otroci, je to vždy 

protagonista, od něhož vycházejí impulsy například k útěkům a cestě dále. Cabeza de Vaca 

a jeho tři druzi jsou později domorodci donuceni léčit, přičemž je to opět protagonista, 

který v tomto umění nejvíce vyniká. Slavná je v tomto ohledu především pasáž, 

v níž protagonista vzkřísí mrtvého muže. V závěru díla se protagonista jako první setká 
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se Španěly. V této pasáži vypravěč označuje sebe a své druhy zájmenem my, zatímco Španěly 

i indiány zájmenem oni. Toto použití zájmen je významné, protože bývá často interpretováno 

jako důkaz toho, že autor prošel procesem akulturace a ve svém díle o tom zanechal svědectví. 

Přestože se nedá vyloučit, že autor skutečně během svého dlouhého pobytu mezi domorodci 

prošel jistou proměnou, jeho dílo je třeba chápat především jako vědomý výtvor, 

v němž se autor chtěl zobrazit ve výjimečném světle a odlišený od svých současníků. 

Tomu odpovídá také obraz indiánů, který toto dílo přináší. Na počátku příběhu jsou 

domorodci líčeni velmi negativně a bojovně, později když protagonista se svými druhy jde 

od jednoho kmene ke druhém, léčí nemocné a šíří křesťanství, jsou indiáni popisováni spíše 

jako poslušní a oddaní lidé. Přestože odlišnosti v popisech domorodců mohou částečně 

vycházet z různých zkušeností autora s různými kmeny, je zřejmé, že tyto popisy 

se především podřizují ději vyprávění: na začátku, když výpravě ještě velí Narváez, jsou 

domorodci nepřátelští, jakmile se však protagonista vypracuje na léčitele, tento negativní 

obraz zcela mizí.  

Ve Ztroskotáních hrají důležitou roli prvky a motivy pro vyprávění o ztroskotáních typické. 

V Núñezově vyprávění najdeme hyperbolické popisy bouře, popisy hladu a epizody 

s kanibalismem, ztroskotání je v něm také interpretováno jako trest. Přítomný je i motiv 

předzvěsti, který, jak už bylo řečeno, je zpracován pozoruhodně proto, že věštba Maurky 

z Hornachos na konci díla v podstatě ruší lineární linii vyprávění. Věštba je významná i tím, 

že jejím prostřednictvím se vypravěč nepřímo označuje za osobu vyvolenou, jíž bylo dáno 

od Boha konat zázraky. Věštkyně totiž měla předpovědět, že skrze toho, kdo výpravu přežije, 

bude Bůh konat velké zázraky. 

Zajímavé je srovnání Ztroskotání se zprávou, kterou ve vsé kronice reprodukuje 

a komentuje Gonzalo Fernández de Oviedo. Zprávu, na jejímž vzniku se podíleli tři přeživší 

a již měl Oviedo k dispozici, charakterizuje především to, že role přeživších mezi domorodci 

a při léčení je mnohem vyrovnanější, úloha Cabezy de Vaca v ní není ústřední. Núñezův 

případ také stručné převypravuje Francisco López de Gómara, který Núñeze označuje 

za muže, jenž konal zázraky. Tuto perspektivu později převzali francouzští jezuité, 

kteří považovali Cabezu de Vaca téměř za svatého. Dále se o Núñezově dobrodružství 

zmiňuje také Inca Garcilaso, který však Nuñeze nepovažuje za nijak odlišného od jeho 

současníků, naopak zdůrazňuje, že Cabeza de Vaca se raději rozhodl odejít od indiánů, 

mezi nimiž měl výsadní postavení, aby odjel na průzkum dalších oblastí. Núñezův příběh tedy 

zpracovává mnoho autorů, jeho vyprávění se tak stává počátečním článkem zajímavého 

intertextuálního řetězu.   

 

Vyprávění Maestra Juana o ztroskotání na mělčinách Serrana 

Vyprávění Maestra Juana není příliš známé a až poměrně nedávno vyšla podrobná studie, 

která se zabývá vztahem tohoto vyprávění k příběhu trosečníka Pedra Serrana z Pravdivých 

komentářů (Comentarios reales, 1609 ) Inky Garcilasa. 



17 
 

Podobně jako anonymní vyprávění o ztroskotání lodi Santa Maria da Barca i toto 

vyprávění se vyznačuje velmi jednoduchým až strohým jazykem. Charakteristické jsou 

pro něj také časté syntézy, přeskakování dlouhých časových období a výběr klíčových 

momentů pro posun děje, autor tohoto vyprávění také nijak nezdůrazňuje dramatické 

a tragické momenty příběhu. V celém vyprávění nalezneme pouze dva popisy, jež můžeme 

považovat za propracovanější v tomto smyslu. Jedná se o popis situace, kdy na ostrově poté, 

co ostatní trosečníci buď na voru odpluli, nebo zemřeli, protagonista zůstal sám s mladým 

chlapcem, a dále v epizodě zařazené na konec vyprávění, v níž je popsáno, 

jak se protagonistovi zjevil ďábel poté, co se rouhal. Epizoda s ďáblem představuje 

nejpropracovanější pasáž vyprávění, která se nejvíce přibližuje krásné literatuře. 

Vyprávění Maestra Juana je poměrně popisné, vypravěč popisuje nejen mělčiny, na nichž 

ztroskotal, ale také líčí způsob obživy na pustém ostrově. Tyto popisy jsou pak spojeny 

s motivem užitečnosti vyprávění, vypravěč zdůrazňuje, že informace, jež získal, předal 

královskému kartografovi. 

Zajímavý je vztah tohoto vyprávění k příběhu Pedra Serrana z Pravdivých komentářů Inka 

Garcilasa. Příběhy obou trosečníků jsou totiž velmi podobné, podle obou vyprávění navíc 

Pedro y Juan žili zřejmě na tomtéž souostroví. Oba příběhy dále pojí i jiné obsahové 

podobnosti: i Pedro část svého pobytu na ostrově prožil s mužem, který k němu doplaval; 

podobný je také motiv užitečnosti vyprávění, který je však v Inkově příběhu poněkud 

proměněn, protože příběh Pedrovi u císaře sice vyslouží malou rentu, je tedy zdrojem obživy, 

ale ne tolik pro svou užitečnost, jako spíše pro fascinaci, kterou vzbuzuje. Inkův příběh 

je významný v tom, že se v něm velmi odlišuje interpretace trosečníkova osudu: trosečníkův 

osud zde totiž již není trestem, trosečníkovi není ani projevena žádná zvláštní milost, 

jíž by Bůh odměnil silnou víru, neodehraje se žádný zázrak, po návratu trosečník ani jeho 

vyprávění nepřináší nic užitečného, Pedro Serrano pouze fascinuje svým zjevem 

a vyprávěním. Trosečníkův osud tedy nijak nezapadá do kontextu conquisty, je to v podstatě 

pouze náhodný, nešťastný osud, který je zásadně nepodobný jiným příběhům své doby. Inca 

k Pedrovu příběhu přistupuje prostě jako k výjimečnému osudu, který stojí za to vyprávět. 

Příběh Maestra Juana a Pedra Serrana je pravděpodobně příběhem jednoho a téhož muže, 

objevil se také v několika dalších kronikách a představuje tedy také počáteční článek 

významného intertextuálního řetězu.  

 

Charakteristika vyprávění o ztrosktáních  

Studovaná španělská i portugalská vyprávění o ztroskotáních lze řadit k cestopisným 

a částečně autobiografickým dílům. Cestopisný a autobiografický princip se z našeho pohledu 

jeví jako paralelní, ve vyprávěních o ztroskotáních se tedy oba principy mísí: v některých 

mají autobiografické, případně automytizující prvky stejnou váhu jako prvky cestopisné, 

v jiných jsou autobiografické prvky méně hojné. Jako nejsprávnější se tedy nabízí označit 

je za zvláštní druh cestopisů líčící nezdařené zámořské plavby, v nichž popisy útrap a nesnází, 
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jež musí protagonista přežít, souvisí s autobiografickými nebo automytizujícími prvky, 

které mohou být velmi výrazné. 

V jedné ze svých studií nabízí Maria Alzira Seixo typologii vyprávění o ztroskotáních 

založenou na třech charakteristických druzích diskursu, které se ve vyprávěních různě mísí, 

ale z nichž jeden v každém vyprávění převažuje. Jedná se o popisný typ vyprávění, 

o vyprávění s převažujícím tragickým diskursem a o typ vyprávění, v němž převládá 

moralizující a poučný diskurs. Přestože se tato typologie jeví jako poměrně přesná, je třeba 

ji doplnit o typ vyprávění, v němž převládá automytizující diskurs.  

Vyprávění o ztroskotáních také charakterizují některé postupy, tedy způsob, jak jsou 

události vyprávěny, s těmito postupy pak dále souvisí některé prvky a motivy, které jsou 

vyprávěním společné. Jedná se především o postup, který bychom mohli nazvat dramatizací 

vyprávěných událostí, tedy využívání dramatického a tragického potenciálu příběhů 

a rozvinutí tragických a dramatických prvků. S tímto postupem nebo principem se setkáme 

ve všech analyzovaných vyprávěních (výjimku však představuje vyprávění o lodi Santa Maria 

da Barca a částečně také vyprávění Maestra Juana). Se zdůrazňováním dramatického 

a tragického rozměru událostí ve vyprávěních souvisí motivy a popisy bouří, stavu lodí, hladu 

a kanibalismu. Rozbor sedmi vyprávění také ukázal, že ztroskotání, přestože je tragické, bývá 

téměř vždy chápáno a popsáno jako trest za hříchy jednotlivce nebo všech členů výpravy. 

Ztroskotání tedy tímto způsobem nabývá významu, není pouhou nešťastnou nespravedlivou 

nehodou. Právě líčení ztroskotání z perspektivy trestu je dalším postupem, který  tato 

vyprávění  charakterizuje. 

Důležitým aspektem vyprávění o ztroskotáních je také protagonista, který ovšem nemá 

ve všech vyprávěních stejné postavení. Ve vyprávěních o ztroskotáních se vyskytují 

v podstatě dva druhy protagonisty: křesťanský hrdina blížící se hrdinům rytířských románů 

a protagonista, v němž je člověk zobrazen jako bytost váhající a chybující.  

Přes veškeré rozdíly, které mezi jednotlivými vyprávěními o ztroskotáních existují, lze říci, 

že se jedná o zvláštní druh cestopisů, v nichž jsou pomocí charakteristických postupů 

a za použití specifických motivů líčeny nezdařené zámořské plavby. Pro srovnání vyprávění 

o ztroskotáních s Pintovým a Sigüenzovým dílem je pak významné především to, 

že i vyprávění, v nichž protagonista zaujímá velmi významné místo, zůstavají cestopisy, 

protože protagonista nikdy neexistuje mimo samotnou cestu, naopak se rodí až během ní. 

Jedná se tedy především o díla o výjimečných cestách, jež často zrodily hrdinu konajícího 

výjimečné skutky.  
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5. Na cestě k románu: Pintovo Putování a Sigüenzovy Útrapy Alonsa 

Ramíreze 

 

Pintovo Putování a Sigüenzovy Útrapy Alonsa Ramíreze můžeme do určité míry chápat 

jako díla, jimiž vrcholí žánr vyprávění o ztroskotáních. Tato dvě díla jsou v mnoha ohledech 

nepochybně velmi odlišná: jejich vznik dělí v podstatě celé jedno století (viz níže); Putování 

je jedním z nejvýznamnějších děl portugalské literatury, Sigüenzovo dílo bývá někdy 

označováno za první hispanoamerický román, nebývá tedy řazeno do španělské literatury; 

v Putování Pinto zpracoval vlastní zážitky, zatímco Sigüenza převyprávěl zkušenosti druhé 

osoby; Putování je dílo velmi rozsáhlé s řadou vedlejších postav, Útrapy Alonsa Ramíreze 

jsou rozsahem i strukturou podobnější vyprávěním o ztroskotáních. Pintovo a Sigüenzovo dílo 

ovšem spojuje skutečnost, že alespoň do určité míry vycházejí z vyprávění o ztroskotáních, 

zároveň se však od nich také významně odlišují. 

 

Fernão Mendes Pinto: Putování  

Pintovo rozsáhlé dílo vznikalo pravděpodobně velmi dlouho, je zřejmě výsledkem dvaceti 

pěti let psaní a studia nejrůznějších pramenů týkajících se objevných plaveb, autor měl na díle 

pracovat od roku 1558, kdy se vrátil do Portugalska, do své smrti roku 1583. Pinto ve svém 

monumentálním díle tedy zpracoval své zážitky z dlouhého pobytu převážně v asijských 

zemích, ale využíval i vyprávění jiných lidí a pochopitelně informace z mnoha děl 

publikovaných v Portugalsku v druhé polovině 16. století. Jedním z jeho inspiračních zdrojů 

byla také právě vyprávění o ztroskotáních. Pinto se v Putování explicitně zmiňuje 

o ztroskotání galeony São João.  

Líčení ztroskotání jsou důležitou a nezanedbatelnou součástí Putování: Pinto vypravuje 

o sedmi vlastních ztroskotáních a třech ztroskotáních, jež prožily jiné postavy, jedná se tedy 

celkem o  vyprávění o deseti ztroskotáních. I přes velký rozsah tohoto díla v něm ztroskotání 

tedy představují velmi výraznou složku a významný dramatický prostředek. 

Nezdar Pintovy cesty je předpovězen už v první kapitole díla, v níž se protagonista nalodí 

na karavelu, kterou přepadnou korzáři. V Pintových ztroskotáních také najdeme mnoho 

dalších prvků typických pro vyprávění o ztroskotáních: hyperbolické popisy bouří, popisy 

hladu a kanibalismu, popisy zvířat, jež mají fantastický rozměr, po některých ztroskotáních 

se také odehrají zázraky, které představují odměnu pro trosečníky, kteří prokázali silnou víru. 

V Putování je ztroskotání také často interpretováno jako trest a výrazná je také kritická složka 

díla: Pinto podobně jako Mesquita Perestrelo kritizuje honbu za bohatstvím a dokonce 

zpochybňuje smysl zámořských plaveb. Zajímavé přitom je, že tuto kritiku Pinto vkládá 

do úst příslušníkům cizích kultur, nastavuje tak svým krajanům kritické zrcadlo, 

protože přináší pohled jakoby zvenčí.  

Nejvýznamnější rozdíl mezi vyprávěními o ztroskotáních a Pintovým rozsáhlým 

Putováním spočívá v představení protagonisty. Protagonista Putování stejně jako protagonisté 
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vyprávění o ztroskotáních zažije a přežije naprosto výjimečnou cestu, jenže Pinto-

protagonista na rozdíl například od Perestrela-protagonisty existuje před cestou i po cestě. 

Putování se tedy odlišuje tím, že vypravěč pojednává o životě protagonisty 

před vyplutím, o jeho důvodech na cestu se vůbec vydat a také o jeho životě po návratu 

do vlasti. Návrat je zde v podstatě zklamáním, protože protagonista se vrací do stejné bídy, 

z níž odešel. Téma zklamání je také velmi výraznou složkou díla, která ve vyprávěních 

o ztroskotáních přítomná není. Putování jsou tedy dílem, v jejichž centru stojí protagonista, 

cesta se odehraje proto, že se na ni protagonista vydá. Oproti tomu vyprávění o ztroskotáních 

se jevila jako cestopisy, v nichž cesta zrodila protagonistu. Z tohoto pohledu se tedy Putování 

od vyprávění o ztroskotáních odlišuje a přibližuje se k románu. 

 

Carlos de Sigüenza y Góngora: Útrapy Alonsa Ramíreze 

Útrapy Alonsa Ramíreze jsou pravděpodobně nejkomentovanějším a nejčtenějším 

Sigüenzovým dílem. Toto ne příliš rozsáhlé vyprávění vydané v roce 1690 patří do skupiny 

několika děl, v nichž Sigüenza převypravoval nebo komentoval současné události. Existence 

skutečného Alonsa Ramíreze se dnes nezpochybňuje, přestože vlastně nemáme žádný 

dokument, které by o jeho životě pojednával. Víme ovšem alespoň to, že angličtí piráti 

skutečně v březnu roku 1684 u Manily přepadli a zajali španělské lodě přesně, jak to Sigüenza 

vypráví. Fabio López Lázaro také na základě různých dokumentů identifikuje anglické piráty, 

na jejichž lodi byl Alonso nucen se plavit.  

Vztah Sigüenzových Útrap k vyprávěním o ztroskotáních je možná méně zřejmý 

než v případě Pintova Putování. Sigüenza se o Cabezovi de Vaca výslovně zmiňuje pouze 

v dokumentu z expedice Andrése de Pez do Mexického zálivu, jíž se na příkaz místokrále 

v roce 1693 účastnil. Víme tedy, že Sigüenza Núñezovo vyprávění znal minimálně tři roky 

po vydání Útrap, je však velmi  pravděpodobné, že Ztroskotání znal již dříve. 

Útrapy, jež pojednávají o Ramírezově nedobrovolné cestě kolem světa (z Akapulka 

se dostal na Filipíny a odtud na anglické pirátské lodi kolem Afriky k břehům Brazílie a dále 

na Yucatán), s vyprávěními o ztroskotáních pojí kromě podobností dějových a obsahových 

i některé motivy a prvky. Jedná se například o motiv předzvěsti, který se objevuje v první 

kapitole díla při líčení první protagonistovy cesty po moři podobně jako v Pintově Putování. 

Vyprávění o Ramírezově cestě se skládá v podstatě ze dvou částí: v první z nich vypravěč líčí 

zajetí Alonsovy lodě u Manily anglickými piráty a plavbu, již Alonso a jeho posádka byli 

nuceni s piráty podniknout, v druhé části vypravěč popisuje Alonsovo ztroskotání 

u amerického pobřeží a putování nehostinnou krajinou.  

V první části se Útrapy velmi podobají vyprávění o Albuquerqueho ztroskotání, 

v němž také velkou roli hrál popis setkání s francouzskými korzáry. Při líčení bojů s piráty 

vypravěč například poukazuje na špatné vyzbrojení lodí proti nepřátelům, což je motiv, 

který se objevuje právě ve vyprávění o Albuquerqueho ztroskotání, nejdůležitější jsou ovšem 
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popisy pirátů a jejich chování a zacházení se zajatci. Angličtí piráti jsou pochopitelně vylíčeni 

jako krutí barbaři neznající slitování: vypravěč líčí mučení, tvrdou práci a posměch.  

Přesto však nejsou všichni Ramírezovi piráti vykresleni jako veskrze negativní postavy. 

Jedná se především o kapitána Donkina, který se v rozhodující chvíli zastane španělských 

zajatců a díky nemuž zajatci nejsou popraveni ani vysazeni na březích Brazílie, ale je jim 

dána malá fregata, s níž poté ztroskotají v Mexickém zálivu.  

Ve vyprávění je Alonso Ramírez velmi  výrazným protagonistou: v první části díla stojí 

v opozici ke krutým pirátům, v druhé části vede skupinu trosečníků při putování nehostinnou 

krajinou a jeví se jako osoba obdařená silnou vírou a schopností pomáhat dalším lidem. 

I v tomto díle hrají velmi důležitou roli popisy bouří, extrémního nedostatku a nehostinné 

krajiny, která je však také zdrojem fascinace a údivu podobně jako v dílech 16. století. Novou 

perspektivu však přináší Sigüenzovy popisy amerických měst, v nichž se odráží hrdost kreola, 

tedy člověka, který se v Americe již narodil. Na druhou stranu přestože města jako například 

mexická Puebla jsou vylíčená jako honosná, protagonista v nich nenajde obživu a je odsouzen 

k živoření. Dochází tedy také k zajímavému obratu, protože Amerika, která je 

protagonistovým domovem, už pro něj nemůže být rájem. Jako ráj je popsána filipínská 

Manila, kam se protagonista vydá hledat štěstí.  

V závěru Útrap se setkáme také s motivem vyprávění jako zdroje obživy, který hrál velkou 

roli také v Inkově vyprávění o ztroskotání Pedra Serrana. Ramírez a jeho společníci 

se dostanou až do Méridy, kde všichni chtějí slyšet jejich příběh, a protože vyprávění je to 

jediné, co mají, protagonista také doufá v odměnu. Je však zklamán, protože nikdo z obyvatel 

města mu nakonec není ochoten pomoci. Podobně jako v Pintově Putování je tedy 

významným tématem díla také zklamání po návratu, čímž se i toto dílo od vyprávění 

o ztroskotáních odlišuje. 

Stejně jako v Putování i v Útrapách je protagonista představen. Známe jeho původ, 

motivaci k cestě, cesta se tedy také odehraje proto, že se na ni protagonista vydá. Protagonista 

existuje před cestou i po ní a vyprávění, na rozdíl například od Ztroskotání Cabezy de Vaca, 

nezačíná údaji o cestě, ale líčením protagonistova mládí. Útrapy tedy nepochybně částečně 

vycházejí z vyprávění o ztroskotáních a je v nich mnoho prvků, o nichž můžeme tvrdit, 

že pocházejí právě z této tradice, ale k posunu dochází v postavení protagonisty v díle: 

to se totiž strukturuje právě kolem protagonisty. 

V diskusi o žánrovém zařazení Sigüenzova vyprávění hraje důležitou roli otázka vypravěče.  

V předposledním odstavci díla se totiž v textu objevuje zmínka o Sigüenzovi, 

přičemž vypravěč sděluje, že právě Sigüenza příběh sepsal. Vypravěč, který má být totožný 

s protagonistou vyprávění, tedy sám odhaluje to, že je jen konstrukcí, kterou stvořil skutečný 

autor, jenž stojí mimo příběh, ale zároveň je v něm i postavou. Vypravěč tak sám vlastně ruší 

autoritu svého hlasu tím, že uvádí jiného autora vyprávění. Zjevení autora v textu Útrap lze 

interpretovat jako snahu skutečného Sigüenzy osvětlit čtenáři vztah vypravěče 

k protagonistovi i k autorovi, jenž je pod vyprávěním podepsaný a je za ně zodpovědný. Tato 
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pasáž tedy především ilustruje problematiku chápání diskursu, jenž má autobiografickou 

formou sdělovat skutečné události. Jako problematickou musel tuto skutečnost vnímat 

i samotný Sigüenza a jeho vstoupení do textu jako by mělo být spíše vysvětlením a snahou 

zachovat empirickou povahu vypravěčského já. 

Útrapy bývají často považovány za předchůdce hispanoamerického románu, někdy 

dokonce za první hispanoamerický román. Většina studií se zabývá především jejich vztahem 

k Průvodci slepých poutníků (El lazarillo de los ciegos caminantes, 1775 nebo 1776) Alonsa 

Carrió de la Vandera a k Lizardiho Prašivému papouškovi (El Periquillo sarniento, 1816), 

s nimiž toto dílo pojí některé charakteristiky.  

Závěrem lze shrnout, že Útrapy a Putování částečně vyrůstají z tradice vyprávění 

o ztroskotáních, ale zároveň se od nich odlišují, a to především, jak už bylo řečeno, v pojetí 

protagonisty. Právě tento rozdíl mezi vyprávěními o ztroskotáních a Sigüenzovým a Pintovým 

dílem přibližuje Putování a Útrapy k románu, z tohoto pohledu se tedy tato dvě díla jeví 

jako díla na cestě k románu. 
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6. Závěr 

 

Z porovnání Pintova Putování a Sigüenzových Útrap s vyprávěními o ztroskotáních 

vyplývá, že tato dvě díla se částečně zrodila právě z tradice těchto příběhů, můžeme je tedy 

považovat za jejich nástupce. Je také poměrně spolehlivě doloženo, že autoři těchto dvou děl 

vyprávění o ztroskotáních skutečně znali, zdá se tedy nezpochybnitelné, že vyprávění 

o ztroskotáních byla jedním z inspiračních zdrojů obou autorů.  

Obě díla se od vyprávění o ztroskotáních odlišují především v pojetí protagonisty a z něho 

vyplývajícího vztahu protagonisty k samotné cestě. Pinto-protagonista a Alonso Ramírez 

se jeví jako propracovanější literární postavy: známe jejich původ a život před samotnou 

cestou a tyto skutečnosti jsou významné především proto, že k cestě vedou. Cesta se tedy 

v těchto dílech odehraje, protože protagonista k ní má důvod, který vypravěč vysvětluje.  

Navíc na rozdíl od vyprávění o ztroskotáních má v obou dílech cesta ještě jeden rozměr, 

totiž rozměr naděje. Pro Alonsa Ramíreze i Pinta-protagonistu cesta představuje naději 

na lepší život, cesta má protagonistům přinést lepší živobytí, je pro ně útěkem z nuzných 

podmínek života ve vlasti. Pro mnoho autorů a protagonistů vyprávění o ztroskotáních musela 

cesta do Ameriky nebo Indie představovat tutéž naději, rozdíl však spočívá především v tom, 

že v jejich dílech o tom není pojednáno. V Putování a v Útrapách je ztroskotání líčeno 

jako trest a záchrana jako odměna stejně jako ve vyprávění o ztroskotáních, ale k této 

interpretaci se přidává ještě další perspektiva, která ve vyprávění o ztroskotáních přítomná 

není: cesta jako naděje a návrat jako zklamání. Právě zklamání po návratu, které je odpovědí 

na naději před cestou, je výrazným tématem obou děl.  

Přestože obě díla bývají někdy dávána do souvislosti s pikareskním románem, jejich vztah 

k tomuto žánru není zcela přesvědčivě prokázán. Ani Alonso ani Pinto-protagonista nejsou 

typičtí píkarové. Tyto dvě postavy se mnohem spíše jeví jako nástupci hrdinů vyprávění 

o ztroskotáních: Pinto-protagonista a Alonso Ramírez jsou protagonisté částečně mytizovaní, 

zdůrazňující svoji víru v Boha a pokorně přijímající trest i odměnu, jsou to však postavy 

propracovanější a obohacené o motivace a také o rozměr doufání a zklamání, ne nutně však 

tento rozměr musíme interpretovat jako styčný bod s pikareskním románem. 

Propracovanější se také jeví svět v obou dílech, v němž se protagonista pohybuje. Pinto 

ve svém díle stvořil komplikovaný a mnohovrstevnatý svět s mnoha vedlejšími a epizodními 

postavami, s nimiž se protagonista potkává a k nimž má různý vztah. V Útrapách jsou 

z tohoto pohledu důležité především postavy pirátů, které se jeví jako antagonisté hlavní 

postavy. V Sigüenzově díle nejsou ovšem piráti zjednodušeni pouze na nepřátele, proti nimž 

se protagonista vymezuje: viděli jsme, že někteří z nich se naopak v rozhodující chvíli Alonsa 

zastanou. V závěru díla se jako nepřátelé jeví nakonec Alonsovi krajané, chamtiví obyvatelé 

Tejozuka a Méridy. 

Všechny tyto rysy, tedy propracovanější svět díla i protagonista a jeho vztah k cestě, 

na niž se vydá, protože k tomu má důvody, zobrazení naděje i zklamání, odlišují Putování 
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a Útrapy od vyprávění o ztroskotáních a přibližují je k románu. Z tohoto pohledu se tedy 

Sigüenzovo i Pintovo dílo jeví jako díla na cestě k románu. 

 Zajímavé však je, že o románovosti bývá častěji pojednáno v souvislosti se Sigüenzovými 

Útrapami než s Pintovým Putováním. Nabízí se pro to snad dvě možná vysvětlení. Určitou 

roli zde může sehrávat rozdíl mezi vypravěčem Putování a vypravěčem Útrap. Jak už bylo 

řečeno, vypravěč Sigüenzova příběhu je zvláštní v tom, že na konci díla je zrušena identita 

mezi vypravěčem a protagonistou. V Putování naopak existuje jednota mezi vypravěčem, 

protagonistou a autorem díla, který je za ně zodpovědný, jako v autobiografických dílech. 

Zatímco Putování se z tohoto pohledu jeví jako cestopis psaný v první osobě – i když velmi 

komplexní – označení Útrap je v tomto smyslu problematičtější a tedy může častěji vést 

k úvahám o jeho téměř románovém charakteru. 

Druhým faktorem, který jistě sehrává velkou roli v této otázce, je také způsob, 

jakým je na tato díla nahlíženo v rámci literatur, do nichž jsou řazena. Pintovo Putování 

je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších děl portugalské literatury nejen 16. století a často 

bývá jeho přínos spatřován také v tom, že představuje určitý protipól ke Camõesovým 

Lusovcům oslavujícím zámořskou expanzi. Jenže bývá nejčastěji řazeno k literatuře věnující 

se zámořské expanzi, uvnitř této kategorie je pak sice dílem naprosto výjimečným, 

ale problematika jeho vztahu k románu a jeho označení zůstává poněkud v pozadí. Často bývá 

označováno prostě za mnohovrstevnaté dílo, v němž se prolínají různé typy diskursů a v němž 

nelze odlišit fakta od fikce. Oproti tomu Útrapy jsou nejčastěji řazeny ke koloniálnímu období 

hispanoamerické literatury a jejich vztah k fikčnímu románu bývá více promýšlen už jen 

proto, že jsou jedním z prvních děl, která se zrodila na půdě španělsky mluvící Ameriky, a lze 

je tedy počítat mezi díla, jež stojí u zrodu hispanoamerické literatury. Rozdílné pojetí obou 

děl v rámci literatur, k nimž jsou řazena, snad právě ovlivňuje i způsob promýšlení jejich 

vztahu k románu.  

Z našeho pohledu se však Útrapy a Putování jeví jako díla do velké míry paralelní, 

která vycházejí z vyprávění o ztroskotáních, ale pojetím protagonisty, jeho světa a cesty 

je přesahují a směřují k románu. 
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