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     ŠPANĚLSKO V 2. POLOVINĚ 15. STOLETÍ

     Dějiny Španělska v druhé polovině 15. století ovlivnilo mnoho faktorů, mezi které bezpochyby patří především sňatek Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským a jejich následná společná vláda, objevení Nového Světa Kryštofem Kolumbem, centralizace státní moci, větší moc inkvizice, sjednocení Španělska, reconquista, ale i vznik honosných gotických katedrál a co se literatury týče, vznik rytířského románu.
     Panování tzv. Katolických králů Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského znamená vlastně počátek dějin Španělska jako jednotného státu, jímž předtím, kvůli rozdrobení na Kastílii, Aragón a maurskou državu Granadu, nebylo.
     
	Kastilie
     Prvním panovníkem Kastilie, který spadá do období druhé poloviny 15. století, byl Jan II. (Juan II.) 1406 – 1454. Ten, než o správu své vlastní země, se zajímal spíše o divadlo, literaturu a umění, a tak svěřil vládu nad zemí svému oblíbenci Álvarovi de Luna. Jenže tento už nebyl oblíbencem kastilské šlechty, proti které rozhodně a tvrdě postupoval, aby zachránil královu moc, ani Janovy druhé manželky Isabely, kteří se ho všemi silami snažili odstranit z funkce, aby mohli zaujmout jeho místo. To se nakonec podařilo a Álvaro de Luna byl roku 1453 popraven. Rok nato zemřel i Jan II. 
     Jan II. Po sobě zanechal z druhého manželství tříletou Isabelu a několikaměsíčního syna Alfonse. Vlády v Kastilii se ujal starší syn z prvního manželství Jindřich IV. zvaný Imotente (Enrique IV.) 1454 – 1474. Jeho vláda byla naplněna neustálými spory mezi dvěmi větvemi španělské šlechty. První byla šlechta starých šlechtických rodů a druhou šlechta nová, neurozená, kterou se král obklopoval. Války mezi šlechtickými rody několik let pustošily zemi, až byl král nucen r. 1464 stanovit za nástupce svého bratra Alfonsa. Ten je vyhlášen grandy králem a uznán i nejdůležitějšími městy, zatímco jiná města zachovaly věrnost Jindřichovi. Jenže r. 1468 Alfonso umírá, a tak zůstávají dědičkami trůnu dvě ženy, Isabela a Jana, králova dcera. Avšak nejistý původ Jany byl příčinou, že feudálové neuznali její právo na trůn a korunu nabídly Isabele. Ta po smrti Jindřicha korunu přijala.

	Aragón
     V Aragónu vládl v období 1416 – 1458 Alfonso V. Velkodušný, který v roce 1442 dobyl Království Neapolské a svůj dvůr tam také odstěhoval. Po jeho smrti nastupuje na trůn Jan II. (Juan II.) 1458 – 1479, poslední král aragonský. Ani jeho vláda nebyla nikterak pokojná. Ohniskem sporu se stala záležitost okolo nástupce trůnu. Zákonným dědicem trůnu měl být syn Karel, ale Jan ho chtěl tohoto práva zbavit ve prospěch syna z druhého manželství Ferdinanda, což se zásadně nelíbilo Kataláncům. Ti vyhlásili králi válku a chtěli se odtrhnout, a tak byl Jan II. nucen syna Karla propustit z vězení, aby konflikt zažehnal. Karel však zanedlouho nato zemřel na otravu. Není jisté, zda za jeho smrtí nebyla Janova druhá manželka, matka Ferdinandova, která chtěla svého syna dostat na trůn stůj co stůj a žádných činů se neštítila. Ke konci Janovy vlády se Katalánsko chce úplně osamostatnit, a tak je Jan nucen blížící se krizi opět zažehnat a uděluje Kataláncům zvláštní privilegia, aby si je opět naklonil na svou, aragonskou, stranu. Ferdinand se může stát jeho nástupcem.

	Granada
     Granada zbyla poslední maurskou državou v Evropě. Od konce 13. stol., kdy upadla největší vlna reconquisty, až do roku 1481 žili maurové i křesťané vedle sebe - i spolu bez větších potyček. To vše až do zmíněného roku 1481, kdy Katoličtí králové zahájily válku granadskou. Mezi lety 1481 – 1486 získali západní část království granadského a v letech 1486 – 1489 pak i východní. Už v roce 1457 obsadili Gibraltar, v roce 1485 dobyli Rondu, Málagu pak v roce 1487, Vélez Rubio roku 1488, Almeríu v roce 1489. Granada pak padla 1.1. 1492 

	Španělsko (Ferdinand a Isabela)
     V roce 1469 oženil Juan II. Aragonský svého nástupce Ferdinanda s Isabelou, s cílem nalézt spojence proti Francii Ludvíka XI., který ohrožoval jeho državy v průběhu války s Katalánskem. Nástupnictví a možnost volného trůnu si však nechce ujít portugalský král Alfonso V. Africký, a tak táhne do Kastilie. Zatímco Portugalci obsazují Kastilii, Kastilci bojují v Portugalsku. Pro manželský pár Isabely a Ferdinanda je situace kritická a musí mobilizovat všechny své síly a zavádějí tak vyšší daně, půjčují si peníze a v rozhodující bitvě u Tora 1476 Portugalce poráží a získávají Kanárské ostrovy. Vítězství je jasné: po smrti Juana II. v roce 1479 dochází ke spojení Koruny Kastilské a aragonské pod žezlem Katolických králů (tento přídomek získali Ferdinand s Isabelou až v roce 1496 od papeže Alexandra VI. za zásluhy), Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského. 
     Oba státy, Kastilie a Aragón, zůstaly pod osobní správou každého z nich. Oba státy si zachovaly vlastní kortesy, fueros a privilegia. Dualismus monarchie trvá i v testamentech obou manželů. Snahy manželů vedly k vytvoření centralistické monarchie se vším všudy. Největším nebezpečím je pro Krále šlechta. Aby šlechtu zpacifikovali a upevnili svoje postavení, neváhali sáhnout po násilí a dokonce i k popravám odbojných šlechticů. Nekompromisně ruší některé z výsad šlechty, které si kdysi šlechta vynutila od slabších panovníků a činí ze šlechty dvorskou třídu, závislou na královské vůli a přízni. Panovníci povolávají šlechtice na svůj dvůr a svěřují jim důležité funkce a úřady. Jsou pod neustálým dohledem a nemohou uplatňovat svá dřívější práva. Postupem času upadá i jejich hospodářská moc pod vlivem růstu moci střední třídy. I vliv vojenských církevních úřadů omezili Králové začleněním jejich majetku pod správu koruny a začali zasahovat do jmenování církevních hodnostářů. 
     Nejvyššími orgány královské moci byly  consejos (rady), které měly jen poradní hlas. K již existujícím radám státní rada, soudní, finanční, přibyly další čtyři, a to rada vojenských milicí, rada inkvizice, rada vojenských řádů a rada pro kolonie. V těchto radách byli právníci ze střední třídy, kteří velice ochotně a s vděkem sloužili králi. Byla také ustanovena lidová milice (Santa Hermandad), jejímž úkolem bylo stíhání zločinů. 
      Manželé museli vyřešit další zapeklitou záležitost: žalostný stav španělských financí. Skoncovali se šlechtickými privilegii razit vlastní mince a zrušili přemrštěné daně z doby Jindřicha IV. Bohužel naproti tomu vyhnali ze země Židy a zakázali ze země vyvážet zlato, stříbro a peníze, což bylo znát později v 16. století.
     Katoličtí králové měli pět dětí a i těm chtěli zajistit bezpečnou a bohatou budoucnost. Naplnění tohoto plánu vedlo po cestě sňatkové politiky. Nejstarší dcera Isabela (nar. 1470) byla už v roce 1490 provdána do Portugalska. Její manžel však po pár měsících zemřel a mladá vdova se vrátila zpět k rodičům. Podruhé odchází princezna Isabela do Portugalska v roce 1496. Jejím manželem se stává portugalský král Manuel. Isabelu do Portugalska následuje i její sestra Marie (nar. 1482) a další sestra Kateřina (nar. 1485) je provdána do Anglie za následníka trůnu Arthura. Na celé následující události nejvíce zapůsobil sňatkový projekt, který měl spříznit španělskou královskou rodinu s císařskými Habsburky. Princ Juan (nar. 1478) si vzal dceru císaře Maxmiliána I. Markétu a císařův jediný syn a dědic Filip Sličný se oženil s princeznou Juanou zvanou Šílenou (nar. 1479).
     Sňatky měly přinést prospěch Španělsku, ale vše dopadlo nakonec jinak. Už půl roku po svatbě umírá jediný syn Ferdinanda a Isabely Juan. Princezna Isabela zemřela při porodu svého syna, který ji za dva roky následoval, ačkoliv jeho prarodiče se mu snažili poskytnout největší péči. I princezna Kateřina nedopadla dobře. Její první manželství se rozpadlo po smrti manžela. Nedlouho nato se Kateřina stala první manželkou krále Jindřicha VIII., který ji později zapudil. Princezna Marie zůstala bezdětná. Na samém počátku 16. století zůstala rodičům jako jediná naděje Juana la Loca. A tuto možnou variantu viděli rodiče jako nejméně vítanou. Filip Sličný svou manželku podváděl při každé příležitosti a Jana Šílená, která měla sklony k šílenství po své portugalské babičce, postupem času skutečně do stavu šílenství upadla. Po smrti Ferdinanda v roce 1516 pak do Španělska po „vládě – nevládě“ Juany Šílené (teď už se vším všudy šílené po smrti manžela v roce 1506) přichází Karel I., první Habsburk na španělském trůnu.

	Dokončení reconquisty a vyhnání Židů      
     Upevněním míru uvnitř státu po válce s Portugalskem, se Králové mohou vrhnout na dokončení reconquisty. Situace byla o to příznivější, že v království granadském zuřili vnitřní boje a králové byli jeden po druhém postupně sesazováni. Navíc, na Granadu si brousili zuby i marokánští princové, a tak bylo třeba zasáhnout. Bojem a obratnou politikou postupně získali všechna města granadského království. Na počátku roku 1491 oblehli Granadu s obrovskou armádou, čítající kolem 80.000 mužů z Německa, Francie a Anglie. Panovník Granady Boabdila se velkého vojska nezalekl, ale po několika marných pokusech odporu začal se Španěly vyjednávat. Výsledkem těchto jednání bylo podstoupení města Granady do rukou Španělska. Symbolicky si Katoličtí králové nechali převzetí města a slavnostní vstoupení do něho na Nový rok 1492. Toto „předání“ města zachytil Palacio Senada na svém obraze „Slavnostní vjezd Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského do Granady“ z roku 1643. 
     V roce 1492, kdy Králové vynaložili značné množství peněz na dobytí Granady, podle svých zvyklostí se chtěli obrátit na židovské obyvatelstvo, aby mimořádnou daní zacelili finanční mezeru v královské pokladně. To se zdálo málo fanatickému inkvizitorovi Torquemadovi a tak upozornil krále na jiný krok, a to vyhoštění všech Židů, kteří se neobrátí na křesťanství, ze země. K tomu je možno ještě připočíst eventuální zisky ze židovských majetků těch Židů, kteří se sice obrátí, ale svatá inkvizice už najde na jejich víře zásadní prohřešky. Tento plán se Ferdinandovi zalíbil a už 31. března 1492 vydal dekret, dle něhož se pod trestem smrti a ztrátou všeho majetku musí vystěhovat všichni Židé ze Španělska do 31. července, pokud nepřijmou křest. S sebou do vyhnanství však nesmějí brát žádné zlato a stříbro, jen ty nejnutnější věci k přežití. Následoval obrovský exodus. Z 200.000 Židů se celé tři čtvrtiny vystěhovaly a zbylá jedna čtvrtina konvertovala. A z oněch 50.000 konvertovaných Židů přišlo zhruba 2.000 o život v inkvizičních procesech. Tímto nešťastným a nesmyslným krokem začal ekonomický úpadek Španělska, který se ve svém plném rozsahu projevil v dalších stoletích. Španělsko ztratilo mnoho vynikajících vědců, řemeslníků a výborných obchodníků. 
     Další otázka byla, co se zbylými maury? Tito mudéjaři (maurové žijící na území Španělska) museli také přejít na katolickou víru (moriskové) nebo se vystěhovat. Ať tak nebo onak, zákazem v roce 1502 přestala jejich menšina v Granadě a v Kastilii existovat úplně.
     Torquemada připravil pro Židy středověký pogrom se vším všudy. Židé mohli prodat své majetky, ale třeba za takový dům dostali osla, za jednu vinici prostěradlo. Zoufalejší Židé zlato polykali. Po prohlédnutí této finty pak cesty lemovaly vypreparované mrtvoly připravené o své „vnitřní poklady“. Ale ani přestoupivší Židé neměli na růžích ustláno. Svojí konvercí si přímo nadbíhali inkvizičnímu dohledu a inkvizičním soudům.

	Inkvizice 
     Na Pyrenejský poloostrov pronikla inkvizice už ve 13. století, ačkoliv ji zřídil už v roce 1163 papež Alexander III., ale její činnosti nebylo třeba. V druhé polovině 14. století v Aragónu sepsal inkvizitor Nicolas Eymerich proslulou příručku pro inkvizitory „Direktorium inquisitorum“. Až v 15. století nastoupila španělská inkvizice, tak jak je známá dnes. Papež Sixtus IV. vyhověl Katolickým králům a 1. listopadu 1478 vydal breve, jimž je zmocňoval ke jmenování dvou až tří duchovních, teologicky vzdělaných, kteří budou dohlížet nad morisky. Zároveň měli působit jako církevní soud. Na základě tohoto povolení jmenovali Králové první dva inkvizitory – dominikány a k jejich pomoci jim přidělili ještě dva světské duchovní. V roce 1482 vymohli Králové na papeži další dohodu, podle níž veškerá církevní obročí na jejich území budou obsazována jen jejich poddanými a s královským souhlasem. I papežské buly směly být ve Španělsku publikovány jen s královským souhlasem, anebo vůbec. Na podzim 1483 byl jmenován generální inkvizitor Tomas Torquemada. Jeho pravomoc se vztahovala na celé území obou panovníků. Tento úřad byl zřízen, aby měl v nejširším rozsahu dohled nad nižšími inkvizičními soudy, vedl inkviziční řízení, k němu se obracela veškerá odvolání. Od počátku byla španělská inkvizice ustanovena jako společný církevně světský soud. S rostoucí závislostí španělského duchovenstva na korunu byla inkvizice jedinečným nástrojem státní moci. Veřejná upalování byly odstrašujícím aktem. Přesto se veřejná „autodafé“ stala oblíbeným hrůzyplným divadlem, kam si ženy braly nejlepší oděv a neomdlévaly!

	Objevení Nového Světa 
     S dobytím Granady má souvislost i jiná událost nesmírného dopadu – objevení Ameriky.    
     Cristóbal Colón (Kryštof Kolumbus) se patrně narodil roku 1451 v italském Janově. Jiné prameny nevylučují ani jeho židovský původ z Mallorky či ze španělské Pontevedry. Již ve svém mládí navštívil všechny přístavy Středozemního moře, aby se nakonec usadil v Lisabonu a oženil se tady s dcerou mořeplavce, který doplul až na Azory (Portugalci objevili Azory v roce 1460). Onehdy se lodě na širý oceán mockrát nepouštěli, hlavně kvůli nebezpečí z mořských pirátů. Lodě se držely raději pobřeží. A díky této strategii bylo objeveno západní pobřeží Afriky až po Mys Dobré naděje, kam v roce 1487 doplul Portugalec Bartolomeo Díaz a 11 let nato doplul Vasco da Gama až do Indie. Další nutností hledat jiné cesty do Asie kromě vzdálenosti byla okolnost z roku 1453, kdy Turci dobyli Cařihrad a cesta po souši i po moři se za obchodem do Orientu uzavřela. Díky svému tchánovi měl Kolumbus možnost dostat se na moře a této možnosti využil, studoval geografii, sbíral zkušenosti a utvrdil se v přesvědčení, že Země je kulatá, a že nejkratší cesta do Asie vede na západ. Se svými plány na cestu do Indie na západ neuspěl v rodném Janově, v Portugalsku, ani v Anglii, ale ve Španělsku ano. Katoličtí králové nesměli ztratit nit s Portugalci, a tak Kolumbovi svolili a umožnili mu 3. srpna 1492 vyplout směrem západním. 
     Kolumbova flotila se skládala ze tří karavel, Santa María, Pinta, Niňa a 120 mužů. Po krátké zastávce na Kanárských ostrovech se pak po sedmitýdenní plavbě skutečně námořníkům objevila na obzoru země. A tak 12. října 1492 výprava zakotvila na Bahamách. Kolumbus měl zato, že doplul do Indie a tak snědé obyvatele nazval Indiány. Vzápětí Kolumbus objevil další ostrovy Kubu, San Salvador a Haiti, kde zanechal 30 mužů ze své posádky. Po první bitvě s Indiány v historii se vydal zpět na cestu do Evropy, kam dorazil 15. března 1493. U dvora v Barceloně byl Kolumbus přijat s obrovskými poctami a byl mu udělen titul „Admirante de las Indias“. Panovníci měli ihned zájem na získání právních záruk nad územími v „Indiích“. To souviselo s problémem španělsko-portugalských vztahů. Bula „Inter Caetera“ přiznala Španělsku právo na země ležící 100 mil na západ od Azor. Následující smlouva z Tordesillas (7. června 1494) stvrdila rozdělení světa na dvě polokoule, z nichž východní byla portugalská a západní španělská. Demarkační linie mezi oběma byla stanovena na 370 mil na západ od Kapverdských ostrovů.
     Ještě roku 1493 se už se 17 plavidly a 1.200 muži vydává Kolumbus na druhou cestu na západ. Tentokrát již nemá cesta obchodní charakter, nýbrž kolonizační. Výprava objevuje Malé Antily, Jamajku, Portoriko. Avšak obchodní stanice na Hispaniole nalézá v rozvalinách a veškeré mužstvo pobité. Kolumbus zakládá první město v Novém Světě a vrací se do Evropy, aby za dvě léta vyrazil zpět na západ. Objevuje Guyanu a ústí řeky Orinoka. V Hispaniole pak musí 2 roky bojovat s bouřícími se domorodci. Zprávy o nepokojích mezi admirálem a Španěly na Antilách se donesly až k Ferdinandovi a Isabele, kteří do Nového Světa vyslali trestnou výpravu v čele s Franciscem de Boabdillou. Ten Kolumba spolu s jeho bratrem zatkl a v poutech je odvezl do Španělska. Na poslední výpravu se Kolumbus vydal v roce 1502. Prozkoumal břehy Kostariky a Hondurasu. Po svém návratu upadl ve Španělsku v nemilost, neboť zemřela jeho velká ochránkyně Isabela. Kolumbus umírá v osamění zapomenutý roku 1506, ale stále přesvědčený, že západní cestou dorazil do Indie. Jeho omyl už rok po jeho smrti dokázal německý kosmograf Waldseemüller ve svém díle o čtvrtém dílu světa pojmenovaném na počest florenťana Amerika Vespucciho. Další důkaz o novém světadílu přinesl roku 1513 Vasco Núňez de Balboa, který proplul panamskou šíjí a objevil Tichý oceán. Teorii pak dotvrdil Fernando Magalhaes, jehož výprava v letech 1519 – 1521 obeplula zeměkouli.
     Po Kolumbovi se další španělští mořeplavci snažili objevovat nový kontinent. V roce 1500 Alonso de Ojeda s Amerigem Vespuccim prozkoumali Venezuelu a nezávisle na nich také Pedro Niňo a Guerra. Roku 1500 Pinzón doplul do Brazílie, prozkoumal ústí řeky Amazonky a podél Guayany se dostal až na Haiti. Týž rok Rodrigo de Bastidas objevil panamskou šíji (Darin) a roku 1512 Ponce de León objevuje Floridu. Již roku 1503 byla v Seville vytvořena burza zvaná „Casa de Contratación“. Rada pro Indie však začala fungovat až za vlády Karla I., kde pak mj. kvetly vědy kartografické a nautické.

	Kultura, umění a literatura
     I do Španělska pronikla kultura renesance a humanismu. Už v roce 1473 – 1474 byly ve městech Valencii, Barceloně a Zaragoze zřízeny tiskařské dílny. Vynikající renesanční humanista byl Antonio de Nebrija, který v roce objevení Ameriky sestavil první gramatiku kastilštiny a předpověděl tomuto jazyku velkou budoucnost. Velkým filozofem byl Juan Luis Víves. Astronom Diego López de Stúňiga byl horlivým stoupencem Koperníkova systému. Velkým mecenášem věd byl kardinál Francisco Jimenéz de Cisneros, hlavní iniciátor počátku katolické reformace a přijetí západokřesťanského humanismu. Přičinil se o vydání mnohojazyčné Bible „Biblia Políglota“, jedinečného díla tehdejšího tiskařství a také založil universitu v Alcalá de Henares (1508). V období vlády Katolických králů se rychle rozvíjí universita v Salamance a vznikají další nové university a vysoké školy. Roku 1483 vzniká Literární universita na Mallorce, roku 1500 universita ve Valencii a r. 1505 universita v Seville.
     Za vlády Ferdinanda a Isabely se Španělsko otevřelo Evropě. Nevznikl žádný významný umělecký počin, do kterého by nezasáhli cizinci. V architektuře vzniká kombinací španělské pozdní gotiky, mudéjarského stylu a vlivu germánské oblasti styl zvaný „sloh Katolických králů (Estilo Isabelino)“. Nejvýznamnější památky jsou kartuziánský klášter v Miraflores, kaple vojenského velitele v katedrále v Burgosu, koleje sv. Pavla a sv. Řehoře ve Valladolidu a klášter sv. Jana Králů v Toledu. V letech 1402 – 1506 byla postavena katedrála v Seville na místě bývalé maurské mešity. Je největším chrámem ve Španělsku a třetí v Evropě. Už její stavebníci z ní chtěli mít takový kostel, „který nebude mít sobě rovna“. Koncem 15. století nastupuje styl italské renesance, avšak hispanizovaný zvaný „platereskní“, že do architektury transponoval umění stříbrotepců. Největším představitelem byl stavitel Alfonso de Covarrubias. Sochař Gil de Siloé vytvořil oltáře v klášteře v Miraflores a v kapli v burgoské katedrále. Vlám Dancart proslul svými oltáři (retablos) z katedrál v Seville a Toledu. Další význační sochaři tohoto období byli Formento, Fancelli, Bigarny. Mezi malíři dominuje Pedro Berruguete s jeho „Autodafé“ či „Modlitbou v Getsemane“. Vzniká i „Palácový zpěvník“ dvorských kastilských písní.
     V období vlády Juana II. je bohaté na vynikající básníky a prozaiky - Markýz ze Santillany, Juan de Mena, Horte Manrique. Rozvíjí se rytířský román plný fantastických dobrodružství s nadpřirozenými silami, např. García Rodriguez de Montalvo a jeho zpracování „Amadíse galského“ (1482). Jeho dílo znamenalo novou etapu vývoje rytířského románu až do konce 16. stol. V 15. stol. vznikají „Romance“, anonymní sbírky epických nebo lyrických skladeb z maursko-španělského pohraničí. Vrcholným dílem platereskního stylu v literatuře je „Celestina“ od Fernanda de Dohas, bystrá analýza lidských vášní, která předznamenala tvorbu Cervantesovu a Shakespearovu. V divadelní tvorbě převládá tradice středověkého náboženského divadla, tzv. Eklogy. Španělská literatura, zejména Romance a rytířský román, jsou velice populární v celé Evropě.
     Ne nadarmo začal v 2. polovině 15. století ve Španělsku „Zlatý věk“ jeho historie…
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