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POLITICKÁ SITUACE ŠPANĚLSKA V 8.-15. STOLETÍ:


Zpracoval: PETR ŠPAČEK(HIS/ŠJ, II. ročník)




Úvod:
	Původně jsem se měl zaměřit na politický vývoj Španělska 9.-11. století, ale ihned jsem si uvědomil komplikace tohoto období i komplikovanost terminologie, kterou bude potřeba vymezit. Nejprve je třeba si uvědomit, že v době, o které budeme hovořit, Španělsko takové, jaké jej známe dnes, neexistovalo. Bylo by asi mnohem snazší mluvit o vývoji na Pyrenejském poloostrově, jelikož dnešní Portugalsko i Španělsko měly tehdy společný nebo alespoň podobný vývoj. Co se týče časového vymezení, je třeba rozšířit sledované období z 9.-11. století na období mezi 8.-15. stoletím, jelikož v předchozím případě by se jednalo o vytržení událostí z historického kontextu a politické události a různá politická rozhodnutí by ztratila své pevné obrysy. Je totiž třeba pohlédnout jak zpět, tak kupředu na chronologické ose, abychom lépe pochopili příčiny i důsledky složitého vývoje v této části světa.

	Období 8.-15. století bylo v této oblasti charakteristické několika významnými událostmi, které ovlivnily vývoj okolních států, ba i celého světa. Na počátku 8. století nejdříve došlo k zániku Visigótské říše, která určovala vývoj na Pyrenejském poloostrově celá čtyři staletí. Tato říše byla poněkud náhle nahrazena říší jinou – musulmánskou. Nelze říci arabskou, jelikož Arabové byli pouze minoritou, jakousi politickou či vůdčí elitou, která byla, de facto i de iure, nadřazena ostatním etnickým skupinám v nově příchozí musulmánské společnosti. To v budoucnu vyvolalo konflikty v musulmánském vojsku i společnosti, zvláště markantní byl konflikt mezi arabskými vojevůdci a berberskými vojáky.
	Musulmánská říše měla svůj specifický vývoj, známý jako pěti etapový vývoj Al-Andalusu, ke kterému se dostanu později. Nejprve je nutné připomenout, že musulmánská říše nebyla jediná, která se rozvíjela na Pyrenejském poloostrově. Už od 8. století se totiž na nepřístupném severu Pyrenejského poloostrova začala formovat nová křesťanská království, která sice v 8. století nepředstavovala žádné nebezpečí pro silnou říši Al-Andalusu, ale postupem času se posilovala, až zhruba v 11. století nastal zlom ve vývoji na Pyrenejském poloostrově a z původně nevýznamných center resistence byl zahájen progresivní postup směrem na jih. Tento útok na arabská města a državy vůbec, respektive toto dobývání ztraceného území, nazývají samotní Španělé „Reconquistou“, což v překladu znamená „Znovudobývání“, i když právo  těchto nových křesťanů na ztracená území je poněkud sporné. Především to byli samotní Vizigóti, kdo pozval musulmánská vojska na Pyrenejský poloostrov. 
Vizigóti samotní nebyli příliš silnou vládnoucí třídou na území dnešního Španělska. Nebyli příliš úspěšní nábožensky, ale hlavně ne politicky. Vizigóti byli Germáni a pozice vůdce zde nebyla založena na dědičném právu prvorozeného syna(primogenitura), nýbrž na osobnosti vůdce. Silný vůdce měl podporu družiny, ale po jeho smrti často docházelo k boji o moc. Moc se Vizigótům postupně ztrácela mezi prsty jako důsledek nešťastné politiky. Tento germánský kmen ve Španělsku totiž ztratil sever Afriky a v této problematické oblasti platilo, že kdo ovládá sever Afriky, má převahu i na Pyrenejském poloostrově. Toto dominium však Vizigóti udržet nedokázali. Navíc neměli ani pocit nějaké jednoty nebo pocit sounáležitosti k určitému národu. Každý se snažil uplatňovat jen své nároky a jít si za svými cíly. Přidaly se i konflikty mezi samotným panovníkem jako představitelem moci v monarchii na straně jedné a šlechtou na straně druhé. Monarcha chtěl zvýšit svou moc, čemuž se šlechta snažila zabránit. Vše vyvrcholilo roku 710, kdy zemřel poslední král Witiza. Jeho syn Agila byl příliš slabý na to, aby se ujal vlády a toho využila šlechta. Postavil se proti němu Rodrigo (Roderich), vévoda de Bética. Ten se nechal téhož roku 710 korunovat na krále a začal pravý boj o moc. Don Rodrigo dosáhl několika významných vítězství, a proto se oslabený Agila rozhodl požádat o pomoc kalifa v Damašku. Ten vyslal: guvernéra v severní Africe Musu ben Nusayra aten pak s malou výpravou vyplenil Algeciras a okolí (r.710) a poté se vrátil do Afriky. Příštího roku však vyslal Musa pod vedením Tárikovým výpravu 7000 mužů využívaje toho, že vizigótský král Roderich musel bojovat na severu země. Po přistání se k nim přidaly posily věrné synům zemřelého krále Witizy a toto silné vojsko rozdrtilo v bitvě u Guadalete (r.712) Roderichovy oddíly. Arabové, kteří původně chtěli jen vyplenit jih poloostrova a vrátit se zpět do Afriky, se rozhodli dobýt i další území. Tárik ibn Zijád postupoval podél Guadalquiviru, zmocnil se Córdoby a dobyl snadno i Toledo. Vizigóti věrní Roderichovi se postavili vetřelcům na odpor ještě v Méridě, ale i tam podlehli posilám, které přivedl z Afriky guvernér Musa, žárlivý na úspěchy svého podřízeného Tárika ibn Zijáda. Roderich pak zahynul v jedné z následujících bitev a Arabové postupovali dále na sever až dosáhli břehů Atlantského oceánu. V krajích za Ebrem, v Kantábrii a Asturii se dobyvatelé setkávali s mnohem větším odporem obyvatel a zbytku Vizigótů, kteří našli útočiště v nepřístupných horách a horských soutěskách, kam se arabská vojska nikdy nedostala a odkud byla započata tzv. „Reconquista“ poloostrova.
Obsazení většiny Španělska dokončili muslimové do roku 718 a tato území byla spojena v samostatný správní celek - emirát. Brzy však vznikly spory mezi Araby a jim podřízenými Berbery. Musa a jeho vojenští velitelé sklízeli plody vítězství, kterých dosáhl Tárik se svými berberskými vojsky. Když totiž došlo na dělení kořisti, přivlastnili si Arabové nejúrodnější půdu Andalusie, zatímco druhům Tárikovým přidělili vyprahlé, kamenité a tedy neúrodné oblasti Extremadury, La Manchy a Murcie. To však byly spory, které nemohly ovlivnit chod událostí na Pyrenejském poloostrově. Za zmínku spíše stojí způsob, jakým muslimové Pyrenejský poloostrov dobyli. Ne vždy se totiž arabská vojska setkávala s odporem a je podivuhodné, za jak krátkou dobu se zmocnili a podmanili si celý poloostrov. Hispanorománská většina obyvatel, která dříve žila pod vlivem vizigótské elity Vždy to bylo stejné – vládnoucí třída si podmanila většinu obyvatel a když pak došlo k dobytí jejich území a tato vládnoucí třída byla vytlačena, nová nastupující elita si zůstavší obyvatelstvo znovu podmaní., vítala nově příchozí vojska s nadějemi na lepší život. Mnozí dokonce přijali musulmánskou kulturu, náboženství, oblečení, jazyk i jejich jména. Mezi těmi, kdo také vítal nově příchozí muslimy byli Židé, kteří si slibovali větší náboženskou svobodu. A nakonec i vizigótská nobilita podporující Agilu uzavřela s muslimy rozličné smlouvy, které vizigótské menšině zaručovaly zachování určitých úřadů. Tak se tedy ve velmi krátké době podařilo Arabům obsadit téměř celý poloostrov, kromě severních či spíše severozápadních hor.

Al-Andalus:
	Vývoj celého Al-Andalusu se všemi jeho aspekty je poměrně komplikovaný a na zohlednění všech kulturních, ekonomických, sociálních a politických aspektů zde není prostor a ani to není předmětem tohoto referátu. Pokusím se tedy alespoň nastínit vývoj politický, nejdůležitější události již zmíněných pěti etap a jejich úskalí.


5 politických etap vývoje Al-Andalusu:

Emirát závislý na Damašku (711-756):
Hned v počátcích dochází k občanské válce mezi Araby a Berbery kvůli teritoriu a následně dochází ke konsolidaci dobytého území. Arabové se ihned po obsazení poloostrova zničit veškerá centra resistence, a proto se snažili dobýt sever země, ale po porážce u Covadongy Poblíž města Ovieda roku 722 se stáhli zpět a již nikdy nedosáhli významnějších úspěchů ani v Asturii, ani v Kantábrii. Přesto se však snažili proniknout dále, přesněji řečeno až za Pyreneje do oblasti dnešní Francie. Zpočátku sice dosáhli jistých úspěchů, ale roku 732 je porazil Karel Martel u Poitiers. Co se týče politického statutu, Al-Andalus byla, de facto i de iure, provincií, která závisela na kalifátu v Damašku. V této době zde vládla dynastie Ummayovců Též Omeya, která byla politickou i náboženskou hlavou říše. Jenže pté došlo v Damašku k palácovému převratu a poslední přeživší z Ummayovské dynastie utekl na Pyrenejský poloostrov. Byl to Abd-al-Rahman, který měl tu výhodu, že jeho matka byla Berberka, a tudíž byl na poloostrově dobře přijat. Následně porazil emíra v Cordobě a sám se ujal vlády jako Abd-al-Rahman I.

Emirát nezávislý na Cordobě (756-912):
Abd-al-Rahman I. (756-788) uvedl na Pyrenejský poloostrov vládu nové dynastie Ummayovců, a tím vznikl emirát nezávislý na Cordobě, tj. nezávislý politický, avšak tento politický útvar nebyl nezávislý nábožensky. Navíc se začala poprvé projevovat křesťanská království na severu země. Z nenápadných center odporu se začala utvářet nová království. Na počátku 10. století se objevily první varovné signály pro Al-Andalus, to když král Alfonso III. ustálil hranici na řece Duero a objevily se také problémy ekonomické, které vedly ke zvýšení daní.

Kalifát v Cordobě (912-1035):
Abd-al-Rahman III. se vypořádal s odbojem Ben-Hafsúna, který se proti němu vzbouřil. Po tomto vítězství se prohlásil kalifem a tím se zcela osamostatnil a odloučil od Damašku a to jak politicky, tak nábožensky. Nastává období největšího rozvoje Al-Andalusu (ekonomického, politického i kulturního), který se projevil především za kalifa Abd-al-Rahmana III., Al-Hakama II. a pokračoval i za vlády Al-Mansora el Mansor = „vítězný, který uvedl novou dynastii Amiriů.
Al-Mansor (976-1002) byl původně první ministr Hišama II., avšak tento byl velmi slabým panovníkem. Al-Mansor vybudoval velmi početnou žoldnéřskou armádu, v níž sloužili i křesťané, a podnikl s ní řadu výprav na sever. Dobyl Zaragozu, Ceimbru, Barcelonu a nakonec i Santiago de Compostela, posvátné místo evropského křesťanstva. Početná vítězství však nebyla zpečetěna trvalým obsazením krajů a měst, jichž se zmocnil. A tak po krátkém čase přešly zpět pod kontrolu a správu křesťanských králů. Na poslední výpravě do Kastilie utrpěl prý Al-Mansor drtivou porážku a zakrátko zemřel (roku 1002).
Začíná období úpadku Al-Andalusu, který byl urychlen sílícími křesťanskými královstvími, které se rozhodly již nadále neplatit „parias“, tj. tributy za mír a neútočení. Tím se posílila ekonomicky a zároveň tak citelně oslabila musulmánskou říši na poloostrově. Důsledkem těchto a mnoha dalších věcí, např. bojů o moc uvnitř Al-Andalusu, byla celková destabilizace moci kalifátu, který se rozpadl na mnoho malých států a státečků, kterým říkáme „Los reinos Taifas“.

Los reinos Taifas (až do 13. století):
V této době se výrazně posílila křesťanská království, která začínají posouvat své hranice směrem na jih. Křesťanští panovníci však nebyli jednotní ve svém počínání a postupu, a proto se konečné vítězství nad muslimy oddalovalo. Situace se však znatelně změnila, protože již křesťané přestávají bojovat proti sobě navzájem a naopak začínají od jednotlivých muslimských vládců vybírat tributy za neútočení. Oslabené a nejednotné muslimské státečky nemohly dlouho odolávat čím dál tím víc výbojnějším křesťanským panovníkům. Důležitým zlomem bylo napadení Toleda Alfonsem VI. Roku 1085 ho dobyl a tím se zmocnil velmi důležitého centra, které leží na řece Tajo. Toledo bylo vystavěno na skále, obklopeno řekou a nad samotným městem se tyčila mohutná pevnost Alcazar, a snad proto bylo považováno za zcela nedobytné. Jeho pádem se mezi muslimy začal šířit strach a panika, která je donutila povolat na pomoc fanatické nomády ze Sahary, které nazýváme Almorávidy.

Almorávidové (1086-1145) byli velmi bojovní a hned po svém příchodu na Pyrenejský poloostrov zatlačili křesťany z jejich nově vydobytých pozic. Roku 1086 porazili Alfonsa VI. a království Taifas přestala platit tribut. Avšak později byli vytlačeni nově příchozími Almohády.
Almohádové (1145-1223) byli náboženskou sektou, která přišla z pohoří Atlasu. Byli to horliví, až fanatičtí zastánci víry, ale jejich moc byla zlomena bitvou u Navas de Tolosa. V bitvě u LAS NAVAS DE LA TOLOSA (1212) byla rozprášena vojska almohádů díky jednotnému postupu všech až na království leonské křesťanských království, která se zde poprvé spojila proti společnému nepříteli. Tím se tato bitva stala naprosto rozhodujícím zlomem v „Reconquistě“ a lze ji svým významem bez nadsázky přirovnat k bitvám u Poitiers (732), u Bouvines (1214) či bitvě u Kresčáku (1346). A po vítězstvích Fernanda III. Svatého zůstala původní říše musulmánů na poloostrově zredukována na království v Granadě.

Reino Nazarí de Granada - Království Násrovců v Granadě (do roku 1492):
To, že křesťanská království, respektive Kastilie dobyla Granadu v roce 1492, je známá věc, ale zajímavé je, proč k tomu došlo s takovým zpožděním? Proč království v Granadě přežívalo tak dlouho? Zaprvé zde byly velmi vhodné geografické podmínky, přesněji řečeno Bétická kordillera, která křesťanům znesnadňovala přístup do této oblasti. V Granadě tak nalezl útočiště obrovský počet uprchlíků z dřívějších, muslimy držených, teritorií. To znamená, že na velmi malém prostoru se soustředilo obrovské množství lidí. Tito se často přátelili s křesťany a uzavírali s nimi řadu obchodních smluv a paktů. Tato přátelství a obchodní partnerství také zpomalila proces dobývání a navíc, pokud se muslimové v Granadě dostali pod tlak, často požádali o pomoc nomády či jiné vyznavače jejich víry ze severní Afriky. Ti jim tuto pomoc mohli poskytnout, jelikož Kastilie v této době ještě neměla takovou námořní sílu, aby mohla kontrolovat Gibraltar. A v poslední řadě to byla samotná Kastilie, která dávala muslimům v Granadě mnoho desítek let naději na klidný život. Kastilie, přestože to byla právě ona, která měla Granadu dobýt, neměla dostatek sil, aby tento plán realizovala. V první řadě zde neexistovala žádná jednotící moc v podobě schopného monarchy, který by Kastilce sjednotil, vládl jim a podpořil je v jejich úsilí. Až do konce 15. století otřásaly celou zemí občanské války Jedna z posledních a také nejvýznamnějších byla válka vedena Juanou la Bertranejou, proti své nevlastní sestře Isabele Kastilské, která vypukla po sňatku Isabely s Fernandem Aragonským a trvala 5 let (1469-1474)., různé katastrofy v podobě černého moru, tzv. La Peste negra, a přidávaly se i boje o moc mezi šlechtou a panovníkem. Zvláště tyto důvody snižovaly důležitost jakýchkoliv dobyvačných akcí mimo samotnou Kastilii. Situace se změnila až nástupem Katolického manželského páru, tj. Isabely I. Kastilské (1451-1504, královna od roku 1474) a Fernanda II. Aragonského (1452-1516, král Aragonu od roku 1479, král Sicílie od roku 1468). Katolický manželský pár dokázal sjednotit samotnou Kastilii, dovést „Reconquistu“ do zdárného konce a nakonec se jim podařilo upevnit svou vlastní moc na celém území Pyrenejského poloostrova. Jejich říše se pak stala základem dnešního Španělska.

Závěr:
Jak jsem tedy nastínil, vývoj na Pyrenejském poloostrově v 8.-15. století byl v rukou rozvíjející se muslimské říše a nově se formujících křesťanských království, která do vývoje Al-Andalusu začala zasahovat. Zpočátku nevýznamně, později s čím dál tím větší razancí. Křesťanští panovníci, ať byly spory mezi nimi samotnými sebe větší, spatřovali v „Reconquistě“ jisté rysy křížové výpravy proti nevěřícím. Tento náboženský aspekt, tento duch křížového tažení proti bezvěrcům, byl nepopiratelný, zvláště po bitvě u Las Navas de la Tolosa (1212), kdy bojovali křesťanští panovníci proti společnému nepříteli. Avšak ani po této veledůležité bitvě, která překonala jednotlivé malicherné spory křesťanů, nelze hovořit o počátku nějakého fanatického boje proti vyznavačům islámu. Lze to vidět v pokračujících obchodních stycích a především v samotném oddálení konce „Reconquisty“. Situace se začala měnit až po konečném dobytí Granady. Zpočátku se křesťané spokojili s dobytým územím, ale konec roku 1492 byl přesto ve znamení velkého vyhánění. A to nejen muslimů…
Dřívější vládnoucí třída Al-Andalusu si uvědomovala důležitost tolerance a soužití různých etnických skupin i přes odlišnosti v náboženském vyznání či ideologii, jelikož tyto etnické skupiny (mnohdy nelze mluvit o menšinách) vynikaly v odlišných  sférách obchodu, řemesla,atd. Tak například o Arabech, respektive o Berberech, bylo možno hovořit jako o vynikajících zemědělcích. Židé naopak vynikali v obchodu, řemesle i finančnictví. A křesťané na dobytých územích byli pro vládnoucí muslimy důležitou pracovní sílou, byli zdatnými obchodníky i řemeslníky, ale hlavně to byli plátci daní a tedy důležitý zdroj peněz, který byl v hrotící se politické situaci velmi přínosný. A tak na území Al-Andalusu docházelo k překvapivému soužití tří různých etnických skupin s odlišným náboženstvím, které fungovalo téměř osm století. Byl to jistý druh symbiosy, která byla výhodná pro všechny strany. Snad také proto bylo Španělsko za vlády muslimů svědkem neuvěřitelného kulturního, uměleckého, vědeckého i technického rozvoje. Zaznamenáváme obrovský rozkvět architektury a výtvarného umění. To vše však příchodem křesťanů ustalo. Došlo k jakési stagnaci a dokonce i k vymizení dříve fungující toleranci a tudíž i soužití. Křesťané si neuvědomili, jak důležitou roli hráli Židé i Arabové,zdatní to obchodníci, řemeslníci a rolníci, na fungování hospodářského života společnosti Pyrenejského poloostrova. A tak o konci roku 1492 nemluvíme poze v souvislosti s objevnou plavbou Janovana Kryštofa Kolumba, který pro španělskou korunu objevil Nový svět, ale bohužel také jako o době, kdy došlo k vyhnání Židů a Maurů z Pyrenejského poloostrova I když šlo tehdy o vyhnání  „pouze“ nepokřtěných Židů a Maurů, přesto se jednalo o větší část těchto dvou skupin obyvatel. Židé se pak museli na území Pyrenejského poloostrova skrývat a stali se občany druhé kategorie. Ke konečnému vyhnaní všech Maurů pak málem došlo po jejich vzpoře u Alpujarras za vlády Filipa II. Jeho dílo pak dokonal jeho syn Filip III., který Maury vyhnal definitivně roku 1609.. To, že to nebylo příliš šťastné rozhodnutí, se ukázalo teprve až v průběhu 15. a 16. století a nastalá krize doznívala ještě ve století 17.
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