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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na studium španělských a portugalských vyprávění o ztroskotáních 

ze 16. století. Tato vyprávění líčící katastrofální ztroskotání na plavbách do Ameriky a Indie 

se řadí mezi díla, jež vznikala v 16. století v souvislosti se španělskou a portugalskou 

zámořskou expanzí. Jejich přínos bývá spatřován v tom, že představují určitý protipól k dílům 

oslavujícím objevování a dobývání nových území. Portugalská vyprávění o ztroskotáních 

vytvořila silnou tradici a  ve své době se těšila velké popularitě u čtenářů. Vyprávění 

o ztroskotáních představují jedno z velkých témat portugalské literatury 16. a 17. století 

a portugalská literární kritika jim věnuje velkou pozornost. V této práci je podrobně 

analyzováno šest vyprávění o ztroskotáních, z nichž pět jich bylo sepsáno samotnými 

přeživšími. Španělsky psaných vyprávění o ztroskotáních je mnohem méně, nejznámější je 

dílo Álvara Núñeze Cabezy de Vaca. Dopis Maestra Juana o ztroskotání na mělčinách Serrana, 

druhé španělsky psané vyprávění, které je v této práci analyzováno, je mnohem méně známé. 

Přestože španělská a portugalská vyprávění vykazují mnoho společných znaků, bývají jen 

velmi zřídka porovnávána a studována dohromady. Záměrem této práce je tedy podrobně 

analyzovat vybraná vyprávění a popsat témata, motivy a prvky, jež jsou jim společné.  

V odborných studiích zabývajících se vyprávěními o ztroskotáních se většinou poukazuje 

na to, že se jedná o díla stojící na pomezí historiografie a výpravné prózy, v nichž je často 

nemožné odlišit fakta od fikce. Otázkou, na niž tato práce také hledá odpověď, je, jaký 

je vztah těchto děl k žánrům cestopisu a autobiografie, s nimiž sdílí určité charakteristiky, 

a čím se naopak přibližují výpravné próze.  

Předmětem zkoumání této práce je dále vztah vyprávění o ztroskotáních k Putování 

(Peregrinação, 1614) Fernãa Mendese Pinta a k Útrapám Alonsa Ramíreze (Infortunios 

de Alonso Ramírez, 1690) Carlose de Sigüenza y Góngora. Tato dvě díla částečně vycházejí 

z tradice vyprávění o ztroskotáních a mají s nimi mnoho společného, zároveň se však od nich 

také odlišují. Záměrem této práce tedy také je postihnout podobnosti a rozdíly 

mezi vyprávěními o ztroskotáních a Pintovým a Sigüenzovým dílem.  

Po úvodu a detailním popisu korpusu studovaných vyprávění o ztroskotáních následuje 

podrobný popis prvků, jež tato vyprávění pojí s cestopisem a autobiografií. Vyprávění 

o ztroskotáních se z tohoto pohledu jeví především jako specifický druh cestopisů, 

v nichž se někdy velmi výrazně projevují autobiografické a automytifikační prvky. Stěžejní 

část práce je věnována analýze a interpretaci vybraných vyprávění o ztroskotáních, pozornost 

je věnována také intertextuálním vztahům mezi jednotlivými vyprávěními, možnému vlivu 

starších vyprávění na vyprávění pozdější a také porovnání některých příběhů sepsaných 



přeživšími se zpracováním týchž událostí v kronikách. V závěru této části práce je na základě 

diskuse s odbornou bibliografií navržena typologie těchto vyprávění a jsou shrnuty jejich 

nejpodstatnější rysy, které tato vyprávění charakterizují a jsou jim všem společné. Poslední 

část práce je věnována rozboru Pintova a Sigüenzova díla z pohledu jejich vztahu 

k vyprávěním o ztroskotáních, na něž tato dvě díla částečně navazují. Putování a Útrapy 

k příběhům o ztroskotáních pojí kromě principu zdůrazňování dramatického a tragického 

rozměru líčených událostí také mnoho prvků a motivů. Tato dvě díla však vyprávění 

o ztroskotáních také významně přesahují a to především v pojetí protagonisty a jeho vztahu 

k cestě. Jestliže vyprávění o ztroskotáních můžeme označit za cestopisy, v nichž neobvyklá 

a nezdařená cesta často rodí výjimečného hrdinu, v Putování a Útrapách je tomu přesně 

naopak: jedná se o díla, v jejichž centru stojí protagonista, který se na cestu vydává. Z tohoto 

pohledu se Putování a Útrapy vzdalují cestopisu a jeví se jako díla na cestě k románu.  
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