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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá poměry ve Španělsku za vlády Karla III. Bourbonského, který byl
španělským králem v letech 1759–1788. Jakožto neapolský král musel nejprve opustit svůj trůn
na Apeninském poloostrově, aby se po smrti svého nevlastního bratra Ferdinanda VI. mohl stát
králem Španělů. Během své téměř třicet let trvající vlády se Karel III. snažil provést s podporou
svých ministrů řadu politicko-správních a hospodářských reforem jak v samotném Španělsku, tak
také v zámořských državách. Ačkoli reformy nebyly vždy úspěšné, Španělsko za jeho vlády
vzkvétalo. Karel III. se angažoval také mimo Pyrenejský poloostrov, především ve Středomoří a
v oblasti Atlantického oceánu; jeho zahraniční politika však z dlouhodobé perspektivy
nezaznamenala mnoho úspěchů.

ABSTRACT
This Bachelor thesis deals with the situation in Spain during the reign of Charles III of Bourbon,
the Spanish king from 1759 to 1788. As a King of Naples, he first had to abandon his Italian
throne in order to become the Spanish king after the death of his half-brother Ferdinand VI.
During his almost thirty-years rule, Charles III and his ministers aimed to implement a set of
political, administrative and economic reforms in Spain as well as in her colonies. Although the
reforms did not always reach success, Spain flourished. Charles III also got involved in foreign
affairs, especially in the Mediterranean and Atlantic regions. However, his foreign policy did not
bring many long-term benefits.
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Úvod
Tématem mé bakalářské práce je období vlády Karla III. ve Španělsku v letech 1759–1788. Toto
téma jsem si vybrala z několika důvodů. V první řadě není španělský vývoj v daném období
v české historiografii příliš zpracován. Osobně se o španělské dějiny dlouhodobě zajímám,
především o ty raně novověké a novověké, ale také o dějiny 20. století. Zároveň mě fascinuje vliv
osvícenských myšlenek na vykonávání vlády panovníků napříč Evropou a na vývoj dějin na starém
kontinentě po celé 18. století, jež vyvrcholilo Velkou francouzskou revolucí a spolu
s napoleonskými válkami tak ukončilo jednu významnou etapu evropských dějin.
Cílem práce bylo zanalyzovat reformní vládu Karla III. s hlavními sociálními,
hospodářskými a politickými proměnami a událostmi tohoto období. Práce se snaží blíže
zanalyzovat, do jaké míry pomáhali ministři panovníkovi v reformním úsilí, jak se poměry v zemi
během tohoto období proměnily a jaký význam měla Karlova vláda na další vývoj ve Španělsku.
Bakalářská práce by měla poskytnout ucelený přehled politického vývoje ve Španělsku 18. století
s ohledem na dění v zámořských državách a s přihlédnutím k širšímu kontextu nástupu Bourbonů
na španělský trůn.
Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá vývojem bourbonského
Španělska před nástupem Karla III. na trůn, kde je pozornost upřena především na válku o
španělské dědictví, jež propukla po vymření španělské větve Habsburků a umožnila tak nástup
Bourbonů, rodu pocházejícímu z Francie. Jako první Bourbon usedl na španělský trůn Filip V.
vládnoucí v letech 1701–1746. Následně je zanalyzována doba vlády jeho syna Ferdinanda VI.
z let 1746–1759. Druhá kapitola nesoucí název Karlovo mládí a politické působení na Apeninském
poloostrově pojednává o Karlově narození, o jeho charakteru a dospívání, stejně jako o jeho
působení v Parmě a o následném usednutí na trůn v Království obojí Sicílie, jež běžně v odborné
literatuře bývá nazýváno pouze podle jedné své části jakožto Neapolsko. Třetí kapitola přistupuje
k samotnému nástupu na španělský trůn a blíže popisuje průběh a dopad zapojení Madridu do
sedmileté války. K počátečnímu období Karlovy vlády se váže také přestavba Madridu, která stojí
na počátku všeho reformního úsilí. Čtvrtá a pátá kapitola tematizují období, kdy v čele státu stáli
dva významní státníci; v letech 1763–1777 to byl vévoda de Grimaldi a v letech 1777–1788
vévoda de Floridablanca. Ve své práci pro označení těchto státníků užívám po vzoru jiných autorů
termínu „první ministr“, ačkoli v přísném slova smyslu takový post na španělském dvoře v 18.
století neexistoval. Přesto fakticky právě takovou funkci tito ministři zastávali. V těchto dvou
kapitolách je pozornost věnována jak zahraničnímu dění v podobě účasti na americké válce za
nezávislost, urovnání španělsko-portugalských vztahů, řešení napjaté situace ve Středomoří či
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nastínění charakteristiky španělské Ameriky, tak také domácí politice. V jejím rámci lze za
nejvýznamnější události považovat povstání proti Esquilachemu z roku 1766 a vyhnání jezuitů o
rok později. Poslední kapitola se zabývá projevy osvícenství ve Španělsku. Mapuje postupně
institucionální strukturu, výsledky reformního úsilí, významný vliv katolické církve ovlivňující
jak Karlův způsob vlády, tak také přední myslitele španělského osvícenství a postavení univerzit.
Při psaní textu jsem postupovala chronologicky, přičemž jsem se také pokusila zmapovat
reformní úsilí se sociálními, kulturními, ekonomickými a politickými proměnami napříč Karlovou
vládou. V práci byla užita přímá metoda a zároveň diachronní přístup.
K tématu vlády Karla III. ve Španělsku bylo napsáno mnoho cizojazyčné literatury,
v českém prostředí je téma zpracováno méně. Z české literatury jsem využila spíše pro doplnění
obsáhlé Dějiny Španělska,1 více pak zdařilou práci španělského profesora Juana Granadose
Španělští Bourboni. Na zdroje z české literatury jsem se obrátila také při zpracovávání
partikulárních témat s širším mezinárodním kontextem, jako v případě vyhnání jezuitů, sedmileté
války, války za americkou nezávislost či při přihlédnutí k vývoji v sousední Francii.
Z anglické literatury jsem nejvíce čerpala z eseje Josepha Addisona Charles III of Spain,
poprvé publikované v roce 1900; dále z knihy King Chales III of Spain Sira Charlese Petrieho a
ze dvou prací profesora W. N. Hargreaves-Mawdsleyho Eighteenth-Century Spain, 1700–1788: A
Political, Diplomatic and Institutional History a Spain under the Bourbons, 1700–1833: A
Collection of Documents, což je soubor vydaných pramenů. Důležitou pamětí pro studium vlády
španělských Bourbonů je práce Williama Coxe Memoirs of the Kings of Spain of the House of
Bourbon. Klíčovým pramenem španělské literatury je bezpochyby Vida de Carlos III, již napsal
Karlův současník a politicky činný státník hrabě de Fernán-Nuñéz. Jeho dílo zůstává pro studium
vlády Karla III. dodnes stěžejní. Hojně jsem čerpala také z velice kvalitní a podrobné práce Vaca
de Osmy Carlos III. Cenné informace o vývoji v zámořských državách jsem získala z práce Johna
H. Elliotta Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America 1492–1830.V otázce
imperiálních záležitostí, především pak reforem mi posloužila kniha Johna Fishera Bourbon Peru
1750–1824, dále rozsáhlé dílo dvojice Stein–Stein Apogee of Empire: Spain and New Spain in the
Age of Charles III, edice sestavená Gabrielem Paquettem Enlightened Reform in Southern Europe
and its Atlantic Colonies: c. 1750–1830, a v neposlední řadě edice Early Bourbon Spanish
America: Politics and Society in a Forgotten Era (1700–1759, již sestavili Eissa-Barossa a
Vázquez-Varela. Dále jsem vycházela z cizojazyčných článků z periodik Dieciocho, Anuario de
Historia de la Iglesia a History Today.

1

UBIETO ARTETA, A. et al., Dějiny Španělska, Praha 2007.
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1 Vývoj bourbonského Španělska před nástupem Karla III. na trůn
1.1 Válka o španělské dědictví (1701–1714) 2
Španělsko zažilo svůj největší rozmach v období po úspěšně dokončené reconquistě Pyrenejského
poloostrova při nástupu rodu Habsburků na trůn nově sjednoceného státního útvaru. V době
panování prvního španělského krále Karla I.3 v 16. století, jež tvořilo předehru éry zvané „zlaté
století“ (siglo de oro), skutečně platilo, že vládne říši, ve které slunce nikdy nezapadá. Již za Filipa
II. bylo však třeba se vypořádat s faktickou ztrátou části prosperujícího Španělského Nizozemí a
následné 17. století a třicetiletá válka marginalizovaly španělské postavení natolik, že
z velmocenského hlediska se Pyrenejský poloostrov ocitl na samé periferii Evropy. Až do konce
17. století vládla za Pyrenejemi španělská větev rodu Habsburků. Rok 1700 se však měl stát rokem
velkých změn.
Poslední habsburský panovník na španělském trůně, Karel II. zvaný „Očarovaný“ (1665–
1700), byl neduživý již od dětství. Navzdory očekávání lékařů se dožil dospělosti, dokonce během
života uzavřel dva sňatky, přesto však po sobě nezanechal žádné potomky. Proto krátce před svou
smrtí sepsal poslední závěť, v níž španělské impérium odkázal Filipovi z Anjou, vnukovi
francouzského krále. Bylo to jistě nelehké rozhodnutí, jelikož Francie Ludvíka XIV. byla
nepřítelem nejen Španělů, nýbrž téměř celé Evropy; Karel si však zvolil Ludvíkova vnuka za svého
nástupce právě kvůli mocenské síle a pevnému postavení Francie. Jednal podle své hlavní priority,
aby bylo španělské impérium s rozsáhlými zámořskými državami udrženo pohromadě, nikoli
rozděleno mezi evropské mocnosti. Roky po jeho smrti však měly ukázat, že realizace takového
přání bude nemožná.
Když Karel II. 1. listopadu 1700 zemřel, vydal se Filip Bourbonský v lednu následujícího
roku do Madridu, kde ho „Španělsko v daném okamžiku jednohlasně akceptovalo“4 a kde byl záhy
prohlášen králem.5 Ještě před odchodem z Versailles mu Ludvík XIV. po uznání Karlovy závěti
dával rady, které podle pozdějších Filipových vzpomínek doplnil Král Slunce slovy: „Nyní zde již

2 Datace války o španělské dědictví se různí. Nejobšírněji může být konflikt vymezen roky 1700, kdy na podzim
s úmrtím Karla II. vyvstala otázka španělského následnictví, a 1714, kdy byl podepsán mír v německém Rastattu.
Často se však jako počátek konfliktu uvádí rok 1701, kdy vévoda z Anjou odcestoval do Madridu, nebo také léta 1702
či 1705; jako konec válek může být uveden také rok 1713, kdy byl uzavřen Utrechtský mír, na nějž odmítl přistoupit
pouze císař. Srv. GRANADOS LOUREDA, J. A., Španělští Bourboni, Praha 2012, s. 23–26; UBIETO ARTETA, A.
et al., Dějiny Španělska, Praha 2007, s. 322–327.
3 Známější je tento panovník jako Karel V., jelikož byl pátým v pořadí tohoto jména jakožto císař; jako španělský
král byl titulován Karel I.
4 UBIETO ARTETA, s. 322.
5 Zajímavostí je, že španělští králové nejsou tradičně korunováni, nýbrž jsou králem pouze prohlášeni. VACA DE
OSMA, J. A., Carlos III, Madrid 1997, s. 24.
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žádné Pyreneje nejsou a dva národy, které byly po tak dlouhou dobu znepřátelené, se v budoucnu
spojí v jeden; věčný mír mezi nimi tak zajistí klid v Evropě.“6
Právě spojení španělského impéria se silnou Francií Ludvíka XIV., které by vedlo k
narušení evropské rovnováhy sil (tzv. balance of power), se však mocnosti obávaly, proto došlo k
mezinárodnímu konfliktu, který vešel ve známost jako válka o španělské dědictví. Na počátku 18.
století se tak proti sobě postavila Haagská aliance prosazující rakouského arcivévodu Karla
Habsburského proti Francii a jejím spojencům, kteří podporovali Filipa z Anjou. Oba pretendenti
odvozovali svůj nárok na španělský trůn od dynastického spříznění se španělskými Habsburky.
Nárok Filipa z Anjou se však jevil jako nadřazený, jelikož byl odvozen od prvorozené dcery
španělského krále Filipa III., zatímco rakouský arcivévoda byl potomkem jeho mladší dcery.7
Přesto k dohodě mezi velmocemi nedošlo a v roce 1701 se tak rozhořel celoevropský konflikt o
španělské dědictví, který na Pyrenejském poloostrově přerostl v občanskou válku, jelikož se proti
Filipovi V. vzbouřilo několik regionů doufajících ve výhody slíbené za podporu rakouského
pretendenta. Králem však zůstal Filip V. a za svou neloajalitu bylo nejvíce postiženo Katalánsko,
které si historicky drželo řadu privilegií zvaných fueros, jež habsburští panovníci tolerovali.8
V letech 1707–1716 odňal Filip V. dekrety zvanými Nueva Planta Aragonu, Mallorce, Valencii a
Katalánsku výsadní práva, což v duchu zavádění nového centralistického uspořádání po
francouzském vzoru znamenalo „vyvrcholení sjednocujícího procesu Aragonského a Kastilského
království započatého Katolickými králi“.9 Privilegia si zachovala pouze Navarra a Baskicko,
které včas změnily svůj prohabsburský postoj. Bourbonské centralistické tendence se tedy začaly
projevovat již v průběhu války o španělské dědictví.
Po několika letech vleklých bojů zemřel v roce 1711 císař Josef I., což znamenalo, že
z arcivévody Karla se stal rakouský císař Karel VI. Pokud by mu byl nyní přiznán nárok na
španělský trůn, hrozilo by opět nebezpečí spojení dvou národů a vzniku rozsáhlé a mocné říše.
V tomtéž roce se v Británii k moci dostala konzervativní strana toryů, což společně s výměnou na
rakouském trůně přispělo k přistoupení k mírovým jednáním válkou vyčerpaných velmocí.
Jednání vyvrcholila Utrechtským mírem z roku 1713, který byl následován Rastattským mírem

6

KAMEN, H., Philip V of Spain: The King Who Reigned Twice, New Haven 2001, s. 5.
Filipovou prababičkou byla Anna Rakouská, babičkou arcivévody Karla byla Marie Tereza Habsburská.
8
Katalánsko podporou arcivévody Karla ztratilo mnoho ze svého privilegovaného postavení. I po roce 1714 zde
zůstala armáda pro případ, že by se Katalánci opět vzbouřili. Z ochrany před povstalci se ovšem časem stala spíše
záminka pro přítomnost armádních jednotek, protože Katalánsko už natrvalo zůstalo vojenskou a námořní základnou
pro španělské manévry na Apeninském poloostrově. Katalánci tak nabyli trvalého pocitu, že jsou okupováni. Viz
KAMEN, Philip…, s. 112–116.
9
GRANADOS LOUREDA, s. 33.
7
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podepsaným o rok později.10 Výsledek válek pro Španělsko znamenal velké územní ztráty na
kontinentu, ale z důvodu úpadku země v 17. století za vlády posledních Habsburků se staly tyto
državy prakticky neudržitelné, takže mírové podmínky byly ve skutečnosti „projevem politického
realismu“.11 Předně se Španělé museli ve prospěch Rakouska vzdát strategicky výhodného
Španělského Nizozemí, stejně jako svých rozsáhlých území na Apeninském poloostrově.12 Ztratili
také Sicílii, jež připadla Savojsku (kterou později savojský vévoda vyměnil za Sardinii).
Nejbolestivější se však pro Španělsko stala ztráta Gibraltaru a Menorky, které přešly do rukou
Britů.13 Filip V. se také musel vzdát práva na francouzský trůn, ale to nejdůležitější, tedy post
španělského krále, si obhájil, stejně jako si udržel rozsáhlé zámořské oblasti. S koncem války byl
ve Španělsku stvrzen nástup nové dynastie Bourbonů, která se snažila zdecimované a zaostalé
Španělsko, představující po smrti Karla II. „panorama úpadku a černého horizontu“,14 od základů
změnit. A tento proces proměny započal hned první ze španělských Bourbonů – Filip V.

1.2

Vláda Filipa V. (1701–1746)

Když Ludvík XIV. necelý týden po smrti Karla II. uznal závěť posledního španělského Habsburka,
Filip z Anjou se stal v pouhých 17 letech králem Španělska. Válka o španělské dědictví ho velmi
zocelila, přinutila ho procestovat své državy a pomohla mu vyspět. Mentálně byl však Filip V.,
zvaný El Animoso, tedy „Smělý“, nevyrovnané a křehké povahy, která mu po celý život
způsobovala těžké deprese. Velkou psychickou podporu pro něj představovala nejen zbožnost, ale
především jeho manželky.15 První z nich, Marii Louisu Gabrielu Savojskou, si vzal již v roce 1701,
krátce po příjezdu do Madridu. Mezi manželi vládla harmonie, kterou v roce 1707 zpečetilo
narození následníka trůnu Ludvíka Filipa.16 S Marií Louisou měl celkem čtyři syny, na konci války
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Na utrechtskou dohodu nepřistoupil císař, proto s ním Francie uzavřela mír až v roce 1714 v Rastattu. Stojí za
připomenutí, že Španělsko s Rakouskem žádný mír nepodepsalo. Ačkoli války skončily, císař zůstával pro Filipa V.
nadále ústředním nepřítelem. KAMEN, Philip…, s. 110.
11
GRANADOS LOUREDA, s. 25.
12
Konkrétně se jednalo o Milánsko, Neapolsko a Sardinii.
13
Podobně jako Marie Terezie, neuznávající svou trvalou ztrátu Slezska, se ani Bourboni nikdy nevzdali naděje, že
získají strategicky výhodnou jižní výspu Pyrenejského poloostrova od Britů zpět, což tvořilo po celé 18. století
důležitý motiv zahraniční politiky. Jak uvidíme dále, Gibraltar se Španělům získat zpět nepodařilo a zůstává britskošpanělským jablkem sváru dodnes.
14
VACA DE OSMA, s. 15.
15
Často bývá Filip V. označován za sexuálně „nenasytného“, ovšem zdá se, že takové označení vyplynulo spíše
z nepochopení královy situace ze strany vnějších pozorovatelů, kteří jeho závislost na svých manželkách považovali
za sexuální puzení, zatímco Filip v nich hledal především své nejbližší spojence a ochránkyně, které mu pomáhaly
s jeho mentální poruchou. Podrobněji KAMEN, Philip…, s. 104–107.
16
V roce 1724 dokonce ve prospěch svého nejstaršího syna čtyřicetiletý Filip V., jehož vůle kralovat byla v důsledku
depresí čím dál menší, abdikoval. Ludvík I. však kvůli neštovicím osm měsíců po prohlášení králem zemřel a Filipovi
tak nezbývalo nic jiného než se vrátit na trůn. COXE, W., Memoires of the Kings of Spain of the House of Bourbon:
From the Accession of Philip V to the Death of Charles III, 1700 to 1788, 2nd Ed., Vol. 3, London 1815, s. 43–87.
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o španělské dědictví se však její zdravotní stav začal zhoršovat a v roce 1714 zemřela. Pro Filipa
to byla velká rána, která značně přispěla ke zhoršení jeho psychické nevyrovnanosti. I přes velkou
ztrátu chápal naléhání kardinála Giulia Alberoniho a souhlasil ještě téhož roku se sňatkem
s princeznou z Parmy Alžbětou Farnese.17
Při příjezdu do Španělska bylo Alžbětě 22 let a navzdory očekáváním byla inteligentní a
nezávislá, přičemž kromě rodné italštiny ovládala také francouzštinu, němčinu a brzy mluvila
plynně i španělsky. Tak jako Filip do Madridu přivezl kromě své rodné kultury také francouzské
rádce s Jeanem Orrym v čele, tak také Alžběta Farnese měla vlastní představu nejen o chodu dvora,
ale také o jeho složení. Na rozdíl od Filipovy první manželky se Alžběta od počátku angažovala
v politickém dění.18 Jejím rádcem se stal nejprve Alberoni (původem z Parmy) a později Ripperdá
(původem z Nizozemí), který královskému páru přidělal nejednu starost. Poté, co byla královská
rodina uražena v roce 1725 Francouzi, kteří poslali zpět španělskou infantku, jež měla být
provdána za Ludvíka XV., se Madrid přiklonil ke spolupráci s Vídní.19 Jednání s císařem se ujal
Ripperdá, avšak rakousko-španělské spojení se ukázalo být naprosto nefunkční a k radosti lidu
vedlo k velvyslancovu pádu.20 K dalším významným Filipovým ministrům patřili José Grimaldo,
José Patiño a José de Campillo. Pevným charakterem a neuvěřitelným talentem si krále získal také
známý zpěvák Farinelli.21 Filip nebyl neschopným vládcem plně ovládaným svými ženami, jak
bývá někdy portrétován, nýbrž to byl spíše král značně limitován svou mentální poruchou, která
se s množstvím vladařských povinností – a především pak se stoupajícím věkem – zhoršovala.
Alžběta se proto stala nepostradatelnou součástí králova života, kdy zvláště v posledních letech
před jeho smrtí podporovala „tu trošinku ducha, která ještě zbývala v této lidské trosce“.22
Alžběta Farnese porodila Filipovi sedm dětí, z nichž nejstarší mužský potomek byl budoucí
král Španělska Karel III. V době jeho narození bylo ale velice nepravděpodobné, že by kdy
některý z Alžbětiných synů dosáhl na španělský trůn. Proto se královna velmi činila, aby Karlovi,
Filipovi a Ludvíkovi Antonínovi zajistila co nejlepší budoucnost. Své prozíravé politické
17

Druhá žena Filipa V. je někdy uváděna také jako Isabela de Farnesio či ještě častěji jako Isabela Parmská, já se však
kloním k ekvivalentu Alžběta Farnese, jelikož její jmenovkyně Isabela Parmská byla manželkou rakouského císaře
Josefa II. Byla to tedy jiná historická figura a při užití stejného jména může lehce dojít k záměně těchto dvou žen.
18
Ještě před prvním setkáním s Filipem V. se nedala Alžběta Farnese zastrašit familiárním chováním kněžny
Orsiniové (někdy uváděna jako kněžna Ursiniová), která měla na dvoře Filipa a jeho první ženy Marie Louisy značný
vliv, a s okamžitou platností ji vykázala za Pyreneje. Viz GRANADOS LOUREDA, s. 38–39.
19
Zajímavostí je, že Vídeňskou smlouvou byly dohodnuty sňatky dvou synů Alžběty Farnese a Filipa V., Dona
Carlose a Dona Felipeho, tedy Karla a Filipa, s dcerami císaře Karla VI. Za budoucího Karla III. tak měla být provdána
nejstarší císařova dcera Marie Terezie, budoucí habsburská „císařovna“. K těmto sňatkům však nikdy nedošlo, jelikož
se vytvořila opoziční Aliance obávající se důsledků takové sňatkové politiky, která by mohla vést k obnovení říše
Karla V. Podrobněji PETRIE, C., King Charles III of Spain: An Enlightened Despot, London 1971, s. 10–11.
20
Podrobněji o výsledku vídeňského jednání a o pádu barona Ripperdá viz COXE, s. 128–151.
21
KAMEN, Philip…, s. 200–202.
22
GRANADOS LOUREDA, s. 44.

12
ovlivňování proto po většinu času směřovala na Apeninský poloostrov, kde doufala v uplatnění
královské krve svých synů.
Filip V. propadal melancholii především v období míru, zato ve válce se zdálo, že se mu
vrací zdravý rozum. V době války o španělské dědictví byly ještě jeho výkyvy nálad pouze
příležitostné. Jeho stav se zlepšil také v období válek o polské nástupnictví v letech 1733–1735,
které byly uzavřeny Vídeňským mírem v roce 1738. Ten pro Filipa V. znamenal značné zisky na
Apeninském poloostrově.23 Ve Středomoří vedli Španělé agresivní expanzionistickou politiku pod
taktovkou Alberoniho s posvěcením Alžběty Farnese již od roku 1717, kdy obsadili Sardinii a
následně i Sicílii, což vyvolalo vytvoření opoziční Čtyřaliance24 a v roce 1719 způsobilo
španělsko-francouzskou roztržku.25 Nicméně po neúspěšné první fázi středozemního iredentismu
prosazujícího revizi utrechtských dohod přišel „Patiñův realismus, který položil v letech 1728–
1740 základy k dosažení středozemních požadavků“ a „integroval Španělsko do systému
kontinentální rovnováhy“.26 Patiño se v obavě z námořní převahy Británie rozhodl uzavřít v roce
1733 první rodinnou smlouvu s Francií, kterou o deset let později následovala druhá rodinná
smlouva. Vztah Madridu a Paříže však kvůli nevypočitatelnosti a nezávislosti jednání francouzské
zahraniční politiky zůstával napjatý.27
Mimo boje a lov našel Filip rozptýlení také ve stavitelské činnosti, z níž se
nejvýznamnějším stalo královské sídlo La Granja de San Ildefonso, „jeho malé Versailles“.28
Právě tam nakonec po 45 letech panování dožil a na rozdíl od svých Habsburských předchůdců
pohřbených v El Escorialu byl v kostele u paláce La Granja také pochován. Po jeho boku dodnes
leží jeho druhá choť, Alžběta Farnese, která svého manžela přežila o 21 let.

1.3 Vláda Ferdinanda VI. (1746–1759)
Ferdinand VI. se stal jediným synem z prvního manželství Filipa V. s Marií Louisou Savojskou,
který přežil svého otce. Po Filipově krátké abdikaci v roce 1724 ve prospěch svého nejstaršího
syna Ludvíka, který ještě téhož roku zemřel, byl Ferdinand jmenován princem asturským, tedy
následníkem trůnu. V roce 1728, krátce před Ferdinandovým sňatkem s portugalskou princeznou
23

Španělsko získalo Sicílii a Neapolsko společně s ostrovem Elba, zatímco se vzdalo Parmy a Piacenzy ve prospěch
císaře Karla VI.
24
V této alianci se spojil císař s Británií, Nizozemím a Francií.
25
VACA DE OSMA, s. 38–39.
26
UBIETO ARTETA, s. 368.
27
Po válkách o polské nástupnictví dohodli Francouzi za španělskými zády v roce 1735 předběžné mírové podmínky
ve Vídni, podobný scénář se zopakoval také po mírových jednáních v Cáchách v roce 1748. UBIETO ARTETA, s.
370; podrobněji o uzavření míru v Cáchách HARGREAVES-MAWDSLEY, W. N., Eighteenth-Century Spain, 1700–
1788: A Political, Diplomatic and Institutional History, London 1979, s. 87–89.
28
GRANADOS LOUREDA, s. 40.
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Marií Barbarou z Braganzy, se chtěl Filip V. opět vzdát trůnu, tentokrát ve prospěch Ferdinanda,
ale jeho druhá manželka Alžběta Farnese včas zasáhla, aby ochránila Filipa před unáhleným
jednáním.29 A tak Ferdinand VI. usedl na španělský trůn až v 35 letech po Filipově smrti v roce
1746.
S otcem měl Ferdinand mnoho společného. Byl dobrosrdečný a bodrý, ale jinak spíše
uzavřený, podezřívavý a plachý. Ferdinand po Filipovi také zdědil mentální poruchu, která se
stejně jako u jeho otce s věkem zhoršovala. Zároveň se však nový král, obklopený schopnými
ministry, těšil podpoře lidu, který „s nadšením očekával příchod nového krále, již narozeného na
španělské půdě“. 30
Uzavření dvou rodinných smluv přineslo po samostatném jednání Francie v Madridu
zklamání, které za vlády Ferdinanda „vyústilo v pokus o nový, neutrální postoj“,31 jehož se drželi
všichni královi ministři. Během třináctileté Ferdinandovy vlády se nejvlivnějšími státníky stali
José de Carvajal y Lancáster, španělský grand, a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, rytíř, který
se svou činorodostí, zvídavostí a vytrvalostí vypracoval navzdory svému nízkému šlechtickému
původu již v roce 1736 k titulu markýze de Ensenada. Po smrti Filipova ministra Campilla v roce
1743 markýzova hvězda dále rostla. Anglofil Carvajal a frankofil Ensenada se zdáli být téměř ve
všem odlišní, přesto se společně dokázali ztotožnit s Ferdinandovým přáním neutrality i za cenu
ústupků, což se projevilo v Cášském míru roku 1748, kdy Španělé Britům potvrdili držbu
Gibraltaru společně s rozsáhlými obchodními koncesemi, stejně jako ve smlouvě o italské
neutralitě z roku 1752, jež byla podepsána s císařem a se Sardinií. V roce 1750 vyřešil Carvajal
smlouvou z Madridu otázku španělsko-portugalských hranic v Jižní Americe a v Asii, což pro
Nový svět znamenalo „skutečný počátek reforem ve velkém měřítku“.32 Významným
Ensenadovým úspěchem se stalo uzavření konkordátu Ferdinanda VI. s papežem Benediktem
XIV. z ledna 1753, který urovnal nesrovnalosti mezi Římem a Madridem trvající již od roku 1709,
kdy papežský stolec uznal habsburského arcivévodu Karla španělským králem během války o
španělské dědictví.33
Markýz de Ensenada si stejně jako jeho přítel Farinelli, který se na Ferdinandově dvoře
těšil stejné přízni jako v dobách jeho předchůdce Filipa V., osvojil Patiñovy představy španělské

29

Tentokrát touhu po abdikaci rozdmýchaly zprávy z Francie o nemocném Ludvíkovi XV., což ve Filipovi vzbudilo
radostnou naději na možnost zisku francouzského trůnu, jelikož se domníval, že v rodném Versailles by byl o mnoho
šťastnější. Podrobněji KAMEN, Philip…, s. 166–167.
30
HARGREAVES-MAWDSLEY, Eighteenth…, s. 85.
31
UBIETO ARTETA, s. 370.
32
PAQUETTE, G., Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies: c. 1750–1830, Farnham 2009,
s. 311.
33
HARGREAVES-MAWDSLEY, Eighteenth…, s. 94.
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vnitřní obnovy. Proto se se svou nevyčerpatelnou vitalitou činil, aby neutralita byla využita
k výstavbě loďstva. Dobře si totiž uvědomoval, stejně jako mnozí jiní, že jakožto poloostrovní stát
s rozsáhlými koloniemi v Indiích34 si Španělsko nemůže dovolit v počtu a kvalitě svých flotil tak
radikálně zaostávat za ostrovní maritimní velmocí.35 Stejně dobře si svou námořní výhodu
uvědomovala i Británie, proto udělala vše proto, aby si hegemonii udržela a co nejrychleji přerušila
španělské stavební práce. Angličanům se skutečně podařilo prosadit své a s přičiněním britských
vyslanců přišel v roce 1754 Ensenadův pád, který byl markýzovým nepřátelům umožněn jak
náhlou smrtí Carvajala v dubnu téhož roku, tak také Ferdinandovým strachem z falešných pomluv,
že Ensenada chce za jeho zády Španělsko zatáhnout do války.36 S vykázáním markýze Ensenady
do granadského exilu tak skončila „éra skutečné prosperity španělské administrativy a nastaly roky
dekadence království“.37 Nedlouho po konci Ensenadovy éry přišla smrt královny Barbary v roce
1758, jíž následoval propad Ferdinandova duševního zdraví. Ferdinand se ihned po ztrátě své
milované manželky uchýlil na hrad ve Villaviciose, který do své smrti o necelý rok později už
neopustil.38
Postu uvolněnému po Carvajalovi se na posledních pět let Ferdinandovy vlády ujal
Richard39 Wall. Nový ministr pokračoval v kurzu neutrality a v důrazu na vnitřní obnovu, proto
se Španělsko za vlády Ferdinanda VI. neangažovalo v nově vypuklém konfliktu, jež je známý jako
sedmiletá válka (1756–1763). Pro Španělsko sice zachoval mír, bezděčně však přispěl k britskému
úspěchu při dobytí části francouzského koloniálního panství v Severní Americe, přičemž
posílením Británie zároveň „zvýšil britskou hrozbu pro španělské impérium v západních
Indiích“.40 Sedmiletá válka však trvala až do roku 1763, kdy již na španělském trůně seděl čtyři
roky nový král – osvícený monarcha Karel III.

34

V dané době se rozlišovalo mezi Východní Indií, představující dnešní Asii, a Západní Indií, což bylo označení pro
oblast Střední a Jižní Ameriky.
35
Podle Ensenadovy analýzy námořnictva z roku 1751 mělo britské námořnictvo 100 válečných lodí a bezmála 180
fregat, zatímco Španělé disponovali pouze 18 válečnými loděmi a 15 menšími. Blíže viz GRANADOS LOUREDA,
s. 57.
36
Podrobněji o Carvajalovi a Ensenadovi viz HARGREAVES-MAWDSLEY, Eighteenth…, s. 90–94.
37
GRANADOS LOUREDA, s. 64.
38
Tamtéž, s. 66–68.
39
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2 Karlovo mládí a politické působení na Apeninském poloostrově
2.1 Dospívání a charakter mladého infanta
Infant Don Carlos přezdívaný Carletto se narodil 20. ledna roku 1716 v madridském Alcázaru.
Narodil se pouhé tři roky po ukončení války o španělské dědictví jako první syn krále Filipa V. a
jeho druhé manželky Alžběty Farnese. Jako dítě byl „blonďatý, pohledný a světlý“.41 V jeho
charakteru se mísila francouzská krev otce s matčinou krví italskou, což Karlovi propůjčilo řadu
protichůdných vlastností. Podobně jako nevlastní bratr Ferdinand VI. zdědil po otci i Karel sklon
k melancholii vedoucí k výkyvům nálad, které však byly umírněny energií, cílevědomostí a
průbojností, jež měl po matce.42 Proti úpadku do melancholie však znal „nejlepší lék“, a tím byl
„únik od zahálky a neustálé zaměstnání“.43 Dodržoval pevně daný denní rozvrh a téměř všichni
ho „považovali za skromného a spolehlivého člověka s dobrými úmysly a příkladnými mravy“.44
Na rozdíl od jiných příslušníků královské krve dokázal obvykle dobře odhadnout charakter
druhých lidí a ve svém upřímném jednání uměl i verbálně vyjádřit svou náklonnost či podporu
svým blízkým. Naopak stejně jako ostatní Bourboni měl Don Carlos po celý život v oblibě lov a
střelbu, ale díky podpoře, kterou Filip a Alžběta věnovali umění a vědě,45 si vytvořil také kladný
vztah ke kultuře.
V šesti letech prodělal malý infant spalničky, jinak se těšil odmalička dobrému zdraví.
V sedmi letech začalo jeho vyučování. Než se zdokonalil v tanci a v jízdě na koni, musel se nejprve
učit latinsky, italsky, německy a francouzsky, a k tomu si osvojit také základy historie, geometrie,
vojenských taktik a opevňování. Vévoda de San Estébán dohlížel na studia mladého infanta i na
jeho učitelský sbor, který však podle všeho „vynikal spíše kvantitou než kvalitou“.46 Pozoruhodné
je, že byl Karel, jak vyplývá z jeho dopisů, velice poslušným dítětem a celý život prokazoval
hlubokou náklonnost a úctu ke své matce. Snad to bylo tím, jakou starost měla Alžběta celý život
o osud svých synů. Jak již bylo řečeno, v době Karlova narození bylo díky starším nevlastním
bratrům vysoce nepravděpodobné, že by kdy kterýkoli z Alžbětiných potomků dosáhl na
španělský trůn. Proto se královna zasazovala o získání vlivu na Apeninském poloostrově, kam by
její synové mohli v budoucnu odejít vládnout. Její snaha se vyplatila. Anglo-španělský spor ve 20.

41
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letech s epizodou neúspěšného obsazení Gibraltaru Španěly byl ukončen v roce 1729 smlouvou ze
Sevilly, kterou nakonec v rámci snahy o prosazení pragmatické sankce na nátlak Britů uznal i císař
Karel VI. a z Parmy se stáhl.47 A tak se v roce 1731 po smrti Antonia Farnesia stává don Carlos
vévodou parmským, piacenzským a díky Patiñovu politickému umu také toskánským. Když
v pouhých patnácti letech Karel Madrid opouští, aby dostál svým povinnostem v Itálii, je z něj
„zdravý, dobře vychovaný, obstojně inteligentní mladík, toužící potěšit a úzkostlivý uspět".48
Úspěšné dokončení cesty do Itálie bylo ohroženo, když se don Carlos nakazil neštovicemi, ale
k úlevě všech se brzy uzdravil. V Parmě byl velkolepě přivítán a laskavě přijat. O čtyři roky
později se situace opět mění, když po ukončení válek o polské dědictví Vídeňským mírem
Španělsko v roce 1735 Parmu ztrácí a získává Neapolsko a Sicílii, díky čemuž se nyní už
osmnáctiletý Karel přesouvá na trůn Království obojí Sicílie. Z vévody se stává král.

2.2 Karel VII. králem neapolským a sicilským (1735–1759)
V Království obojí Sicílie korunovali nového vladaře jakožto Karla VII. Tato část Apeninského
poloostrova byla tradičně považována za sféru španělského vlivu, ostatně ještě před reconquistou
byly Neapolsko a Sicílie součástí Aragonského království.49 Karel se se svou novou rolí panovníka
rychle ztotožnil a snažil se spěšně učit vladařským záležitostem, s čímž mu pomáhali jeho rodiče,
kterým často psal. Neapolsko a Sicílie čítaly v době Karlova nástupu na trůn kolem 4 milionů
obyvatel50 a díky financím zasílaným z Madridu mohl nový král udržovat armádu čítající na 40
tisíc vojáků.51 Karel měl na jihu Apeninského poloostrova rozhodně co zlepšovat, protože v době
jeho nástupu na trůn nebylo podle Addisona italského státu, který by „beznadějněji zabředl do
neštěstí a úpadku než Království obojí Sicílie“.52
Neapolsko trpělo v důsledku své zaostalé agrární ekonomiky finančním nedostatkem a
většina příjmů putovala církvi. Církev jakožto dominantní mocenský hráč měla na venkově i ve
městech enormní vliv; vlastnila dvě třetiny půdy, a pokud nepočítáme majetky Koruny, pak
dokonce 80%.53 Manufaktury v této oblasti prakticky neexistovaly a brzdu dynamičtějšímu
ekonomickému vývoji tvořily vysoké spotřební daně a cla, které se však netýkaly církve, jež měla
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daňové úlevy. Úlevy na daních za své majetky měli také velkostatkáři, kteří produkovali a vyváželi
především olej, hedvábí a vlnu.54
Nejvýznamnějším Karlovým rádcem se stal Bernardo Tanucci, bývalý profesor práv na
univerzitě v Pise, který stál v pozadí za vladařovou reformní politikou. Provázel mladého krále od
počátku panování a záhy byl ustaven ministrem spravedlnosti. Tanucci neúnavně kritizoval vliv
církve i šlechty a brzy bylo zřejmé, že finanční zabezpečení státu nebude možné bez reformy
privilegií církve. To vytvářelo napětí mezi Neapolskem a papežským státem, které bylo v roce
1741 urovnáno smlouvou ve formě konkordátu.55 Provedené změny zdaleka nedosahovaly
králových požadavků, ale tvořily kompromis s papežovým stanoviskem a alespoň částečně
zbavovaly církev výsadního postavení, především pak některých daňových úlev.
Ačkoli bylo ve 20. letech dohodnuto, že si don Carlos vezme jednu z habsburských dcer,
Karel VI. o dekádu později toto dynastické spojení odmítl. O návrhy možných sňatků nebyla
nouze,56 ale nakonec se mladý Karel v souladu s přáním svých rodičů zasnoubil v roce 1737
s Marií Amálií, prvorozenou dcerou Marie Josefy Habsburské a saského kurfiřta a polského krále
Augusta III. Svatba proběhla v zastoupení v květnu roku 1738 v Drážďanech. Karel byl svou
manželkou od prvního okamžiku uhranut a Marie Amálie Saská se stala důležitou součástí jeho
života. Dokonce jí údajně nebyl nikdy nevěrný, což bylo vzhledem k bourbonským zvykům
neobvyklé. Podle vlastních slov měl Karel v životě „jen dvě vášně: svou manželku a přirozeně
každodenní lov, který si nikdy neodpustil“.57
Po úmrtí císaře Karla VI. se dědičkou habsburských držav stala jeho nejstarší dcera Marie
Terezie, která byla nucena ve 40. letech svůj nárok na trůn vojenskou silou obhájit. Během války
o rakouské dědictví se Neapolsko snažilo udržet zdání neutrality. Tento postoj však neuznali
Britové a v roce 1742 připluli k Neapoli, aby vyžádali stvrzení neutrality Království obojí Sicílie.
Ačkoli byl spor urovnán, poznamenal tento potupný incident Karlův vztah vůči Velké Británii na
celý život.58
V průběhu válek o rakouské dědictví zemřel v roce 1746 Filip V. Otcova smrt neapolského
krále hluboce zarmoutila, ale zároveň měl Karel od této chvíle volné ruce a nemusel se již ohlížet
na rodičovské rozkazy z Madridu. Měl konečně příležitost dospět, vedl pevnou rukou své ministry
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a činil sám za sebe důležitá rozhodnutí. Během svého panování v Království obojí Sicílie věnoval
Karel mnoho energie stavitelské činnosti, nechával zpevňovat cesty, opravovat pevnosti a dal
vystavět několik zámků, z nichž nejimpozantnější byl barokní palác Caserta.59 Z Parmy dal přivézt
knihy jako základ nové knihovny, zrenovoval Neapolskou univerzitu, podporoval založení
obchodních společností a během jeho vlády probíhaly také vykopávky v Herculaneu (1737) a
Pompejích (1748).60 Hlas církve a šlechty byl nadále silný, ale díky Karlovým reformám se
podařilo postavit neapolské hospodářství na nohy a podpořit vliv obchodníků a finančníků.61 Za
Karlovy vlády se tak z Neapole stalo „hlavní město kultury evropského Středozemí“.62 Zkušenost
s reformní politikou se ukázala být po čtvrtstoletí vlády na neapolském trůně užitečná pro nové
vladařské postavení v Madridu, kam se v roce 1759 Karel VII. Neapolský odebírá po smrti
Ferdinanda VI., aby jakožto Karel III. přijal titul španělského krále.
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3 Nástup Karla III. na španělský trůn a počátky panování (1759–1763)
3.1 Nástup na španělský trůn
Od smrti královny Barbary v létě roku 1758 se postupně zdravotní stav Ferdinanda VI. zhoršoval.
Jak píše Addison, Ferdinand se „pomalu propadal ze stavu melancholie do sebevražedného
šílenství“.63 Jeho schopnost kralovat byla den ode dne menší, což dělalo starosti jak ministrům ve
Španělsku, tak také Karlovi v Neapolsku. Toto „království bez krále“ však nemělo trvat dlouho,
protože Ferdinand VI. 10. srpna 1759 vydechl naposledy – necelý rok po úmrtí své ženy.
Zpráva o smrti nevlastního bratra se do Neapole dostala o dvanáct dní později.64 Ferdinand
ve své závěti z prosince roku 1758 uvedl Karla jako dědice impéria a Karlovu matku, Alžbětu
Farnese, stanovil prozatímní regentkou pro mezidobí, než se Carlo di Borbone přeplaví
z Apeninského poloostrova na Pyrenejský, aby se stal Karlem III. Než tak Karel učinil, musel
vyřešit naléhavou otázku nástupnictví na Apeninském poloostrově. Jeho mladší bratr Filip,
rakouská panovnice Marie Terezie a savojský král Karel Emanuel III., ti všichni toužili rozšířit za
řekou Pád svůj vliv. Karlovi se podařilo situaci uspokojivě vyřešit. Učinil monarchům drobnější
ústupky a bratru Filipovi, který byl od roku 1748 vévodou v Parmě, přiznal držbu Piacenzy a
Guastally. Samotné Království obojí Sicílie bylo zanecháno teprve osmiletému Ferdinandovi,
Karlovu třetímu synovi, pod dohledem regentské rady s věrným Tanuccim v čele.65 Nejstarší syn
Filip Pascal byl prohlášen za neschopného vlády. Vyjma těchto dvou synů se všichni ostatní
členové rodiny přeplavili v říjnu s novým králem do Španělska, a to včetně manželky Marie
Amálie Saské a druhorozeného syna Karla, z něhož byl nyní Príncipe de Asturias66 a jež se měl
později stát Karlem IV.
Dne 17. října se Karel vylodil v Barceloně, kde byl bouřlivě přivítán.67 Po měsíčním
zdržení v Zaragoze, zapříčiněném spalničkami infanta Karla, dospěla výprava 9. prosince, tedy
čtyři měsíce a jeden den od úmrtí předešlého krále, do Madridu. Doufala-li Karlova matka
v udržení svého čerstvě nabytého vlivu na chod země, pak musela brzy přijmout fakt, že se s ní ve
vládních záležitostech již dávno nepočítá. Alžběta Farnese se tedy brzy po vřelém přivítání
s královským párem odebrala zpět do rezidence San Ildefonso. Na rozdíl od otce a nevlastního
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bratra Karel III. během svého života „nepropadl vlivu žen, a dokonce ani jeho manželka neměla
žádnou kontrolu zahraniční politiky“.68 Ostatně ačkoli byla svým manželem velmi milována,
Marie Amálie měla podle Petrieho dvě velké vady: „neměla žádný smysl pro humor a žádnou
sebekontrolu“.69 Karel sám bral defekty své manželky obvykle s humorem. Marie Amálie si však
nedokázala na nové prostředí zvyknout, španělské způsoby se jí protivily a trpěla steskem po
Neapolsku, až se její zdravotní stav v důsledku pádu z koně zhoršil natolik, že 27. září 1760 náhle
zemřela. Smrt milované manželky necelý rok po nástupu na španělský trůn Karla těžce ranila a
„od té chvíle bude vládnout sám a neprojeví sebemenší zájem o uzavření nového sňatku“.70
Ostatně, Marie Amálie mu porodila třináct dětí, čímž byl rod zajištěn, takže se Karel následující
tři dekády mohl plně věnovat panovnickým záležitostem.

3.2 Sedmiletá válka (1756–1763)
Krátce před nástupem Karla III. na španělský trůn propukla mezi evropskými mocnostmi
sedmiletá válka (1756–1763). 50. léta 18. století se nesla nejen v atmosféře napětí v Novém světě,
ale také ve znamení politických změn, které symbolizuje tzv. diplomatická revoluce z roku 1756.71
Když v květnu téhož roku vyhlásila Británie Francii válku, Ferdinand VI. v souladu se svým
mottem „paz con todos, guerra con nadie“72 vyhlásil španělskou neutralitu. Sedmiletá válka, o níž
se někdy referuje také jako o třetí slezské válce, se vedla jak na kontinentě, tak v zámoří. Pro
Španělsko byl stěžejní právě zámořský konflikt mezi Francouzi a Brity.
Zpočátku se situace ostrovního státu zdála zoufalá. Britský vyslanec v Madridu sir
Benjamin Keene byl roku 1757 pověřen, aby Ferdinandovi VI. nabídl za asistenci ve válce územní
ústupky; Londýn byl dokonce ochoten vzdát se Gibraltaru.73 Ale Ferdinand chtěl za každou cenu
udržet španělskou neutralitu a rozhodně netoužil uskutečnit jakýkoli podnik namířený proti
Francii, i kdyby z toho pro Madrid měly plynout výhody. Karta se však záhy začala obracet.
Francouzi byli v důsledku své geografické polohy nuceni vést válku jak na kontinentě, tak
v zámoří, přičemž „válka v Říši vázala značný armádní kontingent, který pak chyběl v Kanadě a
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v Indii, takže Anglie tam nabyla převahu“.74 Zatímco Fridrich II. po oslnivém řetězci válečných
úspěchů zakusil těžkou porážku u Kunersdorfu a následně čelil ohrožení samotné existence
pruského státu, Britové situaci obrátili ve svůj prospěch a po počátečních prohraných bitvách se
jim během „zázračného“ roku 1759 podařilo upevnit svou pozici. Nový král Jiří III., který
nastoupil na trůn v říjnu 1760, toužil v souladu s britským veřejným míněním válku s Francií
ukončit. Namísto projednávání mírových smluv však byla v důsledku obav z rostoucího vlivu
Britů 15. srpna 1761 uzavřena Choiseulem a Grimaldim třetí rodinná smlouva mezi Paříží a
Madridem.75 V případě třetí rodinné smlouvy se podle Francouzů jednalo o „affaire de cœur,
nikoli o affaire politique“.76 Přesto se zdá, že uzavření dalšího bourbonského paktu bylo jak věcí
srdce, tak i politickou záležitostí rozumu, jelikož „sblížení s Francií bylo jediným způsobem, jak
omezit anglický imperialistický expanzionismus v Americe“,77 jež ohrožoval španělské zámořské
državy. Britský ministr zahraničí William Pitt st. se o francouzsko-španělském sblížení dozvěděl
a snažil se v parlamentu prosadit urychlené vyhlášení války Španělsku, s čímž však neuspěl –
naopak se stal terčem čím dál hlasitější kritiky, což vyústilo jeho odstoupením v říjnu 1761.78 Již
v prosinci téhož roku však byli Britové v důsledku neblahého vývoje v Portugalsku nuceni
Madridu válku vyhlásit. Španělsko tak do poslední etapy sedmiletého sporu vstoupilo v souladu
s třetí rodinnou smlouvou na straně Francie. Ačkoli se válečná vřava již schylovala ke konci,
Španělé stihli ještě mnohé prohrát. Británie obsadila v roce 1762 kromě Havany, „považované za
nedobytnou pevnost“,79 také Manilu, až byla náhle ohrožena i Florida a centrální Amerika. Pro
ztenčující se zásoby financí a nedostatek vizí dalšího možného územního či obchodního obohacení
však byli Britové ochotni jednat o míru. Válka mezi Španělskem, Francií a Brity byla ukončena
Pařížskou dohodou, kterou 10. února 1763 podepsali Grimaldi, Choiseul a Bedford.80 Mírovou
dohodou byla Britům přiznána držba Kanady (Nové Francie), kterou dobyli v roce 1760. Francii
Britové vrátili Guadeloupe a Martinique. Španělsku byly navráceny Filipíny i Kuba a od Francie
získali Španělé Louisianu.81 Ve prospěch Britů se však kromě přiznání některých obchodních a
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hospodářských práv, týkajících se především těžby dřeva a rybolovu, musel Madrid vzdát Floridy,
což bylo v té době označení pro rozsáhlý region na východ od řeky Mississippi. Vedle
nezpochybnitelného předního námořního postavení Velké Británie byl významným důsledkem
sedmileté války fakt, že Francie „nyní byla efektivně vyloučena ze Severní Ameriky“.82 O državy
se tak v těchto končinách dělila Británie pouze se Španělskem, přičemž obě země započaly po
sedmileté válce se zámořskými reformami, především pak s fortifikací, jelikož jako nejakutnější
se jevila nutnost posílení obrany rozsáhlých hranic.83

3.3 Počátky reforem a Karlovi ministři
Zkušenost sedmileté války byla pro Španělsko velkým otřesem národního sebevědomí. Madrid
mohl být spokojen, že mu bylo při vyjednávání míru přiznáno v důsledku neblahé politické situace
v Británii mnohem výhodnější postavení, než by se dalo vzhledem k drtivým bitevním prohrám
očekávat; přesto si Španělé uvědomovali celkovou slabost impéria, kterou po válce již nešlo
přehlížet. I přes příznivé mírové podmínky byla „španělská národní hrdost oslabena, její sebeúcta
pošpiněna“ a Španělé byli nuceni sklízet „hořké plody [třetí] rodinné smlouvy.“84 V Madridu
nikdo nepochyboval o nevyhnutelnosti reforem. Za Karlovy vlády se vnímání nutnosti Španělska
„proměnit se z ‚impéria dobývání‘ na ‚impérium obchodu‘ stávalo běžnou součástí myšlení ve
vládnoucích kruzích“.85
Avšak s reformami Karel III. začal již na počátku 60. let, tedy ihned po nástupu na trůn.
Stejně jako jeho dva bourbonští předchůdci se obklopil schopnými státníky, kteří mu měli být
v jeho úsilí nápomocni. Prvním ministrem zůstal Richard Wall, zkušený generál irského původu
pověřen svou ministerskou funkcí předchozím panovníkem Ferdinandem VI. v roce 1754. Na
vládě se vedle markýze de Esquilache, ministra financí a války, podíleli ministr spravedlnosti
Alfonso Muñiz, hrabě de Campo Villar,86 a Julián Arriaga jakožto ministr Indií a námořnictva.
Prominentní postavou španělské diplomacie byl nadále Jerónimo87 Grimaldi jmenovaný na
počátku Karlovy vlády velvyslancem v Paříži. Nový král tedy „zachoval na svých místech
ministry zesnulého nevlastního bratra“88 jen s jedinou výjimkou, a tou bylo jmenování ministrem
financí markýze de Esquilache namísto Juana de Gaona y Portocarrero, vévody de Valparaíso,
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který opustil Madrid a stal se velvyslancem v Polsku.89 Z Neapole se s novým panovníkem
přepravil ještě José Fernandéz de Miranda, králův důvěrník, kterého Karel III. ve Španělsku
povýšil na vévodu de Losada.90 Král také brzy po nástupu na trůn povolal z Granady zpět ke dvoru
široce respektovaného Ensenadu, kterého Ferdinand VI. po působení dvorských intrik vykázal v
roce 1754 do exilu. Přestože už nikdy nenabyl Ensenada takového postavení jako za vlády
Ferdinanda VI., těšil se přesto úcty, o niž byl připraven až s pádem markýze de Esquilache.91
Ačkoli si Karel svých ministrů vážil a vkládal do nich plnou důvěru, dával jim od počátku
vlády jasně najevo, že si přeje mít nad jejich názory a plány kontrolu. Karel se ujal reorganizace
ministerstva financí a armády, zajistil efektivnější administrativu, zlepšil podmínky pro kooperaci
mezi kleriky. Jako jedna z nejpalčivějších oblastí pro vynaložení reformního úsilí se jevila
přestavba hlavního města, které se nacházelo v tristním stavu.

3.4 Přestavba Madridu a kulturní rozkvět
Madrid byl při Karlově nástupu na trůn špinavý, neosvětlený a často bez chodníků a
dlážděných cest. Běžně se všechna špína vylévala z okna na ulici, takže celé město zapáchalo a
lidé byli zvyklí křičet ¡Agua va!,92 když se z oken nečistoty hrnuly.93 Běžně užívaný španělský
oděv, dlouhý kabát a široký klobouk, měly pro kolemjdoucí praktické využití a před nečistotami
je mohly lépe uchránit.94 Karel hodlal poměry v hlavním městě změnit. Za tímto účelem
vypracoval Francisco Sabatini plán přestavby města, který král v Aranjuezu v květnu roku 1761
přijal.95 Na počátku Karlovy vlády musela být „velká část Madridu proměněna v prašné
staveniště“,96 aby mohl Madrid dostát vážnosti svého postavení hlavního města rozlehlého
impéria. Nový král byl „odhodlán učinit ze svého hlavního města zářivé, čisté evropské město
moderního rázu“.97
Výstavba byla zaměřena na periferní oblasti či na oblasti dotýkající se centra, nikoli na
barokní jádro z 16. a 17. století, které zůstalo nezměněno. Nová madridská výstavba měla
sekulární charakter, byl vystavěn pouze jeden kostel, jinak byla stavitelská práce zaměřena na
paláce, školy, nemocnice a galerie. Velkého významu nabylo dláždění ulic a tvoření bulvárů
89
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zvaných paseos. Noel má za to, že „tyto paseos byly postaveny, aby dosáhly několika cílů: aby
zkrášlily Madrid a učinily z něj velkolepější hlavní město hodné svého krále a impéria; aby nabídly
pohodlné, bezpečné, uměřené a uspořádané otevřené prostory, v nichž by se madridští občané
mohli scházet a bavit; a aby poskytly přiměřeně vábné prostředí pro některé z nejprominentnějších
nových institucí osvícenství v Madridu.“98 Nejproslulejší z těchto bulvárů se stala architektonicky
zdařilá ulice Paseo del Prado, která zahrnovala Botanickou zahradu a Muzeum věd. Paseo del
Prado, za jejímž vznikem stál hrabě Aranda, se proměnila v „městský prostor nejatraktivnější
v celém Madridu s více než 2000 lavičkami, kavárnami, obchody, zahradami a fontánami“.99
Madrid tak začal vzkvétat. Po vyhnání Tovaryšstva v roce 1767 se z jezuitské knihovny
stala knihovna veřejná, zatímco „královská knihovna byla rozšířena a získala jednu kopii každé
knihy, která byla vytištěna“.100 Nově byly zakládány tzv. ekonomické společnosti, jejichž vznik
inicioval Campomanes. První taková společnost byla založena v Baskicku, Madridská
ekonomická společnost vznikla v roce 1775.101 Do konce vlády Karla III. vzniklo takových
společností více než sedmdesát a následně se jejich zakládání šířilo i do koloniálních měst.102 Tyto
společnosti „podporovaly průmysl, předkládaly daňové, obchodní a hospodářské reformy, staraly
se o chudé, nabízely ocenění za nejlepší eseje na určitá témata, zakládaly bezplatné školy a
zřizovaly výbory za účelem poskytnutí práce chudým ženám“.103 Jeden z takových výborů vznikl
v roce 1787, nazýval se Junta de Damas a jeho členkami byly ženy aristokratického původu.
Vůbec poprvé se tak v tomto období objevilo „množství talentovaných, vzdělaných žen v centru
dění madridského kulturního života“.104
V rámci bohatého kulturního života vzkvétala hudba, literatura, sochařství, architektura i
malba, ačkoli velká část umělců pocházela ze zahraničí či byla jejich tvorba zahraničními vlivy
utvářena.105 Nejznámější portréty Karla III. namalovali Anton Raphael Mengs a na sklonku
králova života Goya, který proslul především za vlády Karla IV. Významný odkaz Karlovy vlády
představuje pochod granátníků, jelikož „později se stal španělskou národní hymnou“.106 Další znak

98

NOEL, Madrid…, s. 27.
VACA DE OSMA, s. 328.
100
ADDISON, s. 128.
101
NOEL, Madrid…, s. 29.
102
NOEL, Charles…, s. 137.
103
ADDISON, s. 129.
104
NOEL, Madrid…, s. 30.
105
Podrobněji o jednotlivých zástupcích kulturního dění ve Španělsku za vlády Karla III. viz VACA DE OSMA, s.
337–355.
106
GRANADOS LOUREDA, s. 88.
99

25
španělské státnosti, červeno-žluto-červená vlajka válečného loďstva, byla Karlem vybrána v roce
1785 a platí za španělskou státní vlajku dodnes.107
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4 Éra vévody de Grimaldi (1763–1777)
4.1 Grimaldi ve funkci prvního ministra
Karel III. nerad měnil ministry, jelikož si špatně zvykal na nové tváře, ale po sedmileté
válce se na španělském dvoře udály významné personální obměny. V roce 1763 lord Rochford
nahradil lorda Bristola ve funkci britského velvyslance v Madridu.108 Hlavní politická změna po
skončení sedmileté války se však odehrála v nejvyšších vládních kruzích, kde se stal novým
ministerským předsedou vévoda Grimaldi. Nahradil tak Richarda Walla, jež ze svého postu po
devíti letech věrné služby státu odstoupil kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.109 Janovan
Pablo Jerónimo Grimaldi y Pallavicini, vévoda Grimaldi, sloužil jako velvyslanec již Ferdinandovi
VI. a před získáním ministerského křesla nasbíral bohaté diplomatické zkušenosti ve Švédsku,
v Parmě, v nizozemských Spojených provinciích a ve Francii. V Paříži jednal s Choiseulem o
delikátních státnických otázkách a byli to právě Grimaldi a Choiseul, kteří podepsali třetí rodinnou
smlouvu v roce 1761 a Pařížský mír o dva roky později.
Jiný význačný státník na španělském dvoře, Leopoldo de Gregorio, markýz de Esquilache,
si královu přízeň získal ještě v Neapolsku a v roce 1759 se přepravil na Pyrenejský poloostrov,
aby mohl svému panovníkovi, nyní Karlu III., dále sloužit. Z markýze de Esquilache110 Karel
učinil ministra financí a ministra války. Podobně jako si Filip V. na svém dvoře vybral státníky
opačného ražení – aristokratického anglofila Carvajala a frankofila Ensenadu nižšího šlechtického
původu – tak i tito dva přední Karlovi ministři se v lecčems zdáli zcela protikladní. Zatímco
Grimaldi vzešel z váženého janovského rodu, Esquilache, narozený v sicilské Messině, pocházel
ze skromné rodiny obchodníka. Grimaldi si potrpěl na dobré způsoby, rád chodil do společnosti a
tíhl k ostentativní sebeprezentaci, naproti tomu Esquilache si osvojil opatrný, umírněný přístup
k životu, byl velmi pracovitý a jeho vystupování se jevilo spíše jako rezervované.111 Esquilache
bývá popisován jako muž „zralý, nepříliš uhlazený, se svraštěným obličejem a zahnutým
nosem“.112 Grimaldi zůstal i po návratu z Paříže nadále nakloněn přátelskému vztahu s Francií.
Přesto byl ve svých zahraničněpolitických postojích opatrný a sám lord Rochford oceňoval
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Grimaldiho prozíravost a důslednost, ačkoli vůči němu zůstával obezřetný. Explicitního projevu
přízně se britský velvyslanec dočkal od Esquilacheho, který Francouzům nedůvěřoval a tíhl spíše
ke spolupráci s Brity. Král si vážil obou ministrů, přestože neapolský státník a Karlův blízký přítel
Tanucci nevěřil, že je Esquilache vhodným zastáncem tak vysokého postu, jaký mu byl přidělen –
dokonce Karla varoval, že „až španělské obyvatelstvo dospěje do bodu, kdy ho budou nenávidět,
[Esquilache] padne a poškodí tím Korunu“.113 Tato slova se záhy ukázala být sebenaplňujícím
proroctvím.

4.2 Vzpoura lidu a Esquilacheho pád (1766)
Při Karlově nástupu na trůn byl Madrid nejen městem špinavým a špatně osvětleným, ale také se
potýkal s rozšířenou chudobou, pouličními prodejci, prostitucí a násilím. Obyvatelé Madridu
„stále chodili ozbrojeni od hlavy až k patě“, takže vypadali, jak měl poznamenat Esquilache, „spíše
jako konspirátoři než jako občané osvíceného monarchy“.114 Lidé běžně nosili dlouhé pláště a
široké zahnuté klobouky, které je sice mohly chránit před špínou, zároveň však ztěžovali jejich
identifikaci a usnadňovali skrývání kradených věcí. Ve snaze snížit míru kriminality vydal
Esquilache 10. března 1766 zákon, který namísto nošení tradičních dlouhých plášťů a velkých
klobouků přikazoval nosit pláště kratší a klobouky se třemi rohy, a to pod pokutou „šesti dukátů
nebo dvanácti dní ve vězení při prvním porušení“.115 Tato reforma lidového oděvu měla napomoci
snadnějšímu odhalení podezřelých osob a znemožnění skrývání tváře. Záměrem bylo „bojovat
proti anonymitě maskovaných zločinců, kterými se to ve vesnicích a městech jen hemžilo“.116
Lid si však zákon vyložil jako útok na své tradice, které se jim snaží odejmout cizácký
ministr. Napětí mezi nižšími vrstvami obyvatelstva rostlo už dlouho. Španělsko bylo vždy
nepřátelské k lidem odjinud, kdy „cizinec byl nenáviděn proto, že byl cizinec“, přičemž paradoxně
„po větší část 18. století byla vláda naprosto v rukách cizinců“.117 Lidé byli tedy dlouhodobě
nespokojeni s vládou složenou z cizích státníků, ať už to byl irský ministr Richard Wall, Janovan
Grimaldi či sicilský markýz de Esquilache. Jelikož poslední jmenovaný stál za velkou částí
reformní politiky první poloviny 60. let, „nenávist národa v něm našla obětního beránka“.118 Před
vydáním zákona o změně oděvu připravila půdu pro nepokoje neúroda z let 1764 a 1765, která
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vedla ke zdražení spotřebního zboží i potravin. Vydání zákona, který měnil tradiční styl oblékání,
se stal poslední kapkou, která zapříčinila, že pohár trpělivosti lidu přetekl.
Dne 23. března 1766, na Květnou neděli, vyústila nevole uposlechnout zákon v povstání.
Po drobnějších půtkách v předešlých dnech nyní obyvatelé Madridu otevřeně žádali odstoupení
Esquilacheho z funkce. Za volání ¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache!119 pochodovali
povstalci po ulici Calle de las Infantas k Domu U Sedmi komínů (Casa de las Siete Chimeneas),
což bylo Esquilacheho okázalé sídlo. Markýze v domě nezastihli, přesto do jeho obydlí povstalci
vtrhli, vyrabovali ho a spálili jeho nábytek. Poté se dav přesunul k nedalekému domu Grimaldiho.
Ani tento ministr nebyl doma; zde se dav spokojil s rozbitím oken.120
24. března nabylo povstání nečekaných rozměrů, když bylo zabito několik členů
nenáviděné valonské gardy.121 S novými úspěchy rostlo také povstalecké sebevědomí a dav už
nyní nepožadoval pouze odstoupení (či smrt) markýze de Esquilache, ale také „aby nebyl ve vládě
nikdo jiný než Španělé, aby byla snížena cena chleba a aby král osobně slíbil vyhovění těmto
požadavkům“.122 Karel III. byl vývojem povstání zaskočen, ale rozvážně se rozhodl vystoupit na
balkon a dav vyslechnout. Tím byl lid prozatím ukonejšen, ale následně se rozšířila zpráva, že král
i s nenáviděným ministrem prchl z Madridu, a tak nepokoje o den později nabraly opět na síle.
Karel se skutečně nechal přesvědčit, aby odjel i s celou rodinou do Aranjuezu, královského sídla
nedaleko Madridu; svým slibům však hodlal dostát.123 Aby vzbouřenecké nálady, jež se z Madridu
šířily po celé zemi, utišil, přistoupil Karel k bezodkladnému řešení. Vzbouřenci vyvíjeli na krále
nátlak, aby se vrátil do Madridu. S využitím svého státnického umu se Karlovi podařilo podat
diplomatickou odpověď adresovanou Radě Kastilie s vysvětlením, že „vývoj posledních dní tak
poznamenal jeho zdraví, že okamžitý návrat do hlavního města je vyloučen“.124 Zároveň s tím
oznámil propuštění markýze de Esquilache a žádal dav, aby navrátil zbraně a aby se lidé uchýlili
zpět ke své práci. Tak byl lid ukonejšen, zatímco Esquilache byl zajat a poslán do exilu na italské
území. Do Španělska se už nikdy nevrátil, ale až do své smrti roku 1785 působil jako věrný Karlův
zástupce v Benátkách. 125
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Po pádu Esquilacheho se stal ministrem financí Miguel de Múzquiz a novým ministrem
války Gregorio Muniáin.126 První pocházel z Navarry a druhý se narodil v Baskicku, takže volání
lidu po ministrech španělského původu bylo vyslyšeno. Jedinou výjimkou byl Grimaldi, který
zůstal prvním ministrem až do roku 1777. Nejvýznamnější změna se týkala Rady Kastilie, do
jejíhož čela byl postaven Pedro Pablo de Abarca y Bolea, hrabě de Aranda, což byl „nejvýznačnější
zástupce osvícené části španělské šlechty – svou povahou to byl Španěl staré školy, svým
vzděláním energický reformátor“.127 Aranda situaci konsolidoval a ukázal se být člověkem v pravý
čas na pravém místě, protože dokázal šetrně prosazovat efektivní reformy a zároveň si udržet
přízeň krále i lidu. Zajímavou analogii se vzpourou proti Esquilachemu lze vidět v bouřlivých
událostech z roku 1808, které vedly k ukončení panování Karla IV.128 Právě „madridské nepokoje
z roku 1766 ilustrují rozkazy a omezení, jež charakterizovala bourbonské reformní úsilí mezi lety
1759 a 1808,“ přičemž lze říci, že „krize z roku 1808 byla mezníkem podstatného selhání těchto
reforem.“129 Reformní úsilí tedy přetrvalo, ale vzpomínka na sílu povstání z roku 1766 zůstala
hluboce vepsána ve všech španělských ministrech, a nejvíce pak v králi samém, který si napříště
dával pozor, aby se s reformami neunáhlil a aby nejmenoval do své vlády příliš velké množství
cizinců.

4.3 Vyhnání jezuitů ze Španělska (1767)
Karel III. s návratem do Madridu nijak nespěchal. Zatímco se snažil přijít na to, kdo ve skutečnosti
stál za lidovou vzpourou, zvažoval přesun hlavního města do Sevilly, od čehož ho dokázal odradit
výřečný a přesvědčivý Grimaldi.130 Díky němu se v prosinci roku 1766 Karel konečně do Madridu
vrátil, a to s jasným závěrem o tom, kdo nese vinu za neblahé povstání – jezuité.
Societas Iesu čili Tovaryšstvo Ježíšovo bylo od svého založení v roce 1534 úzce navázáno
na Svatý stolec. Mnozí měli za to, že „jako královští zpovědníci v celé katolické Evropě vládnou
rozsáhlou tajnou mocí“.131 Jejich vliv a bohatství probouzely nedůvěru a závist nejen u
Encyklopedistů a u příslušníků ostatních řádů,132 ale také mezi světským klérem a u dvora.
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Nepřátele jezuitů bylo tedy možné nalézt „ve všech sociálních třídách, mezi vesnickými kněžími
i rolníky, u biskupů i v královském paláci“.133 Osmnácté století charakteristické centralistickými
tendencemi absolutních monarchů s ministry fascinovanými vědou a pokrokem bylo vůči
všudypřítomnému mocnému řádu čím dál nepřátelštější. Jezuité byli nuceni čelit sílícím proudům
pozitivismu, jasnenismu a reformismu.134
Mimo moc, kterou jim propůjčovala funkce královských zpovědníků, byli jezuité spjati
také s misiemi, obchodní aktivitou a se vzděláním. Na madridském dvoře bylo čím dál častěji
poukazováno na „zneužívání nezávislého postavení, jakého se jezuité domohli v Paraguayi“,135
kde jezuité úspěšně zakládali misie zvané redukce. Jezuité ve Španělsku navíc stáli v čele
veškerého vzdělání před studiem univerzity.136 Vůči jejich vzdělávacímu monopolu vznikl ve
Španělsku odpor, jež vyvrcholil v „nové sociální skupině manteístas“, kterou tvořili „univerzitně
vzdělaní muži nižší šlechty, v mládí vyloučení z jezuitských colegios mayores“.137 K příslušníkům
této skupiny, kteří se díky svým znalostem a schopnostem vypracovali k respektovaným postům
a titulům, patřili ministři Roda, Floridablanca či Campomanes. 138 Manteístas stáli v opozici ke
konzervativní skupině golillas, jež byla tvořena právníky, učenci a intelektuály aristokratického
původu. Golillas hájili postavení jezuitů a v desetiletí po vzpouře proti Esquilachemu byli spjati
především s prvním ministrem Grimaldim, zatímco proti nim stála „aragonská“ strana s Arandou
v čele.139
Krátce před Karlovým nástupem na španělský trůn se veřejné odsouzení řádu odehrálo
v Portugalsku, kde byli jezuité v roce 1758 obviněni z atentátu na panovníka Josefa I. a v lednu
následujícího roku vykázáni ze země. Nejednalo se o náhlý popud vášně; portugalský první ministr
Pombal již dlouho „nedůvěřivě sledoval záměry jezuitů v jejich paraguayské misii a nelibě nesl
jejich moc v Portugalsku“.140
Snad ještě napjatější situace nastala ve Francii, v jejímž čele stál od roku 1758
„protinábožensky smýšlející Choiseul,“ oblíbenec madame de Pompadour, která „Tovaryšstvu
Ježíšovu nemohla zapomenout tvrdou kritiku změny svého životního stylu“.141 Jansenismem
prostoupená Francie čelila finanční a politické krizi, jež v roce 1761 vedla k soudnímu procesu
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s jezuity ohledně dluhů. Parlamenty se při té příležitosti začaly zabývat „nebezpečností“ řádu a
v roce 1762 proces vyústil v zákaz jeho činnosti. Zrušení řádu jezuitů ve Francii bylo vítězstvím
parlamentů a prohrou Ludvíka XV., který „obětoval své poslední obhájce“142 – jezuité byli totiž
odjakživa stoupenci monarchie.
Také v Madridu narůstal antagonismus vůči jezuitům postupně. Katolická církev měla ve
Španělsku ohromný vliv, jelikož „celý národ byl prostoupen církevnictvím – kněz představoval
dominantní faktor španělského života“.143 Pro krále, který se snažil církevní pravomoce limitovat
již na neapolském trůně, bylo omezení vlivu katolické církve ve Španělsku obtížným úkolem.
Ačkoli byl jezuity vychovaný Karel III. „zapáleným katolíkem“, odmítal „jakékoli zásahy církve
do světských záležitostí“.144 Na rozdíl od Portugalska a Francie, kde bylo zapotřebí vládních intrik,
aby byl řád zrušen, to byl po povstání proti Esquilachemu sám král, kdo rozhodl o vyhnání jezuitů
ze země,145 ačkoli „prvním hybatelem vyhnání byl bezpochyby Aranda“.146 Aranda stál v čele
Rady Kastilie a společně s jejím prokurátorem, jímž byl Pedro Rodríguez de Campomanes, a
s ministrem spravedlnosti, což byl od roku 1765 Manuel de Roda y Arrieta, sdílel vůči řádu jezuitů
ostré nepřátelství. Aranda, Campomanes a Roda dosáhli díky tajné zprávě z 19. října 1766
vyhoštění jezuity Isidra Lópeze, což byl první krok na cestě k oficiálnímu obvinění celého řádu,
k němuž také došlo.147 Pro krále bylo nařčení ministrů dostatečně přesvědčivé a dne 4. dubna 1767
v oficiálním dokumentu deklaroval, že „by se mělo stát zákonem a obecnou praxí nevpouštět
jakoukoli osobu patřící k Tovaryšstvu ani kohokoli ze společnosti tohoto řádu, aby znovu
zatemňoval naše [španělské] pobřeží“.148 Vyhnání záhy nabylo platnosti nejen pro mateřskou
zemi, nýbrž pro celé impérium.
Po vydání ediktu informoval Karel III. o svých krocích papeže. V roce 1758 zemřel
smířlivý Benedikt XIV. a Svatého stolce se ujal Klement XIII., který jezuity na rozdíl od svého
předchůdce energicky bránil. Reformám jezuitského řádu nebyli v Římě nakloněni ani kardinál
Torregliani, ani generál jezuitů Lorenzo Ricci, jemuž je připisován výrok „sint ut sunt, aut non
sint“.149 Není tedy divu, že Řím s Karlovým počínáním zásadně nesouhlasil, ale Madrid již edikt
vydal. Ve španělském impériu bylo zhruba šest tisíc španělských jezuitů naskládáno „jako herinky
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do podpalubí španělských lodí“150 a deportováno do církevního státu. Papežská vláda vyjádřila
svůj nesouhlas s nespravedlivým nařízením tím, že vyslaným lodím nepovolila ve svých
přístavech přistát, takže vyhnaní patres skončili v azylu na ostrově Korsika.151
Španělsko inspirovalo k vyhnání jezuitů také Neapolsko a Parmu.152 Vlády v Madridu,
Paříži a Neapoli posléze žádali papeže o odvolání pokárání a o naprosté zrušení jezuitského řádu,
avšak Klement XIII. záhy po obdržení požadavku v roce 1769 skonal. K úplnému zrušení
jezuitského řádu došlo až za pontifikátu Klementa XIV. v roce 1773 vydáním papežského breve
Dominus ac redemptor.153

4.4 Řešení falklandské a marocké otázky
Karel III. choval vůči Britům nedůvěru již od neapolského ponížení z roku 1742. V roce 1766 se
vztah mezi Madridem a Londýnem zhoršil v důsledku britského obsazení španělských154
Falkland,155 jemuž následovalo uzavření dvou přátelských smluv mezi Madridem a Paříží z let
1768 a 1769. Bucarelli, guvernér Buenos Aires, byl ministrem Indií Arriagou v roce 1768
instruován k vyhnání Britů z falklandského přístavu Port Egmont, což se v roce 1770 také stalo.
Ve Španělsku Aranda válku doporučoval, stanovisko Francouzů však bylo naprosto zdrženlivé, a
to zejména po pádu Choiseula v prosinci 1770. Ludvík XV. musel Choiseula obětovat, aby se
„vyhnul konfliktu, který nemohl finančně podporovat“.156 Válku si nepřál ani Jiří III., a tak 25.
ledna 1773 Karel III. přistoupil na podmínky britského krále a hrozba války byla zažehnána.
Arandova bojechtivost způsobila ukončení jeho činnosti u dvora – ještě téhož roku byl vyslán jako
diplomat do Paříže, zatímco do čela Rady Kastilie se dostal Manuel Ventura Figueroa. Významné
je, že „otázka Falkland ukázala slabost rodinné smlouvy a chabost Francie, neschopné dostát svým
závazkům“.157
Napjatá situace panovala také ve Středomoří. Španělé měli na africkém pobřeží ve své
držbě exklávy zvané presidios, z nichž nejvýznamnější byly Ceuta a Melilla. Španělsko-marockou
mírovou smlouvu uzavřenou v roce 1767 porušil o sedm let později marocký sultán Sidi Mohamed
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ben Abdalláh, který, ovlivněn alžírským bejem, obléhal Melillu a Peñón de los Vélez. 158 Sultánovu
armádu se v roce 1774 podařilo odrazit a Alejandro O’Reilly, generál irského původu, byl pověřen
napadnutím Alžíru, k němuž došlo následujícího roku. Španělé nepochybovali o síle své armády,
jež byla v posledních letech výrazně reformována.159 Výprava do Alžíru však pro Španělsko
skončila naprostou katastrofou.160 Kromě generála padla vina také na Grimaldiho, kterého od
okamžitého pádu zachránila králova přízeň. Přesto ani panovníkova ochrana nestačila na
dlouhodobé udržení prvního ministra u moci. Grimaldi, který „si vždy přál, nikoli bezdůvodně,
římskou ambasádu pro svůj odpočinek, jako ten nejvíce čestný, příjemný a užitečný“,161 rezignoval
na svůj post dne 7. listopadu 1776. Vyměnil si tak místo s Floridablankou, který se nyní stal prvním
ministrem a místo něhož byl Grimaldi v souladu se svým přáním vyslán do Říma.162 Volba
Floridablanky jakožto zástupce golillas byla zklamáním pro aragonskou stranu, která doufala
v povolání do ministerského křesla hraběte Arandy.163 Ten však zůstal vyslancem v Paříži. A tak
„politická a personální rivalita“ mezi Floridablankou a Arandou, „oběma velkými patrioty,
loajálními svému pánovi a protipóly mezi sebou“, zůstala až do konce Karlových dnů „jedním
z nejzajímavějších aspektů jeho vlády“.164
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5 Éra vévody de Floridablanca (1777–1788)
5.1 Urovnání vztahů s Portugalskem
Nový ministr José Moñino y Redondo, hrabě de Floridablanca, měl 48 let, když se v roce 1777
stal prvním ministrem. Karel III. byl od počátku vlády svéhlavý a ačkoli se s ministry radil,
poslední slovo měl vždy on sám. Ve stáří však králova tvrdošíjnost polevila a Karel se nechal
novým ministrem ovlivňovat natolik, že „lze říci, že jeho rozhodující autorita byla sdílená“.165 To
bylo jistě také tím, že Karel v poslední dekádě svého života upadal do depresí a „cítil se sám, bez
síly pokračovat kupředu“.166 Naproti tomu hrabě de Floridablaca byl vitální, avšak zároveň
skromný, vážný a pracovitý. Pevně věřil v královskou autoritu nadřazenou nad církev a jakmile si
jednou získal královu přízeň, nikdy ji už neztratil. Pokud Grimaldiho období vlády bylo
„poznamenáno neúspěchem v Africe“, pak éra Floridablanky byla „charakterizována úspěchem
na samotném Iberském poloostrově“.167 To se ukázalo hned po jeho nástupu do úřadu. Jedním
z prvních Floridablankových úspěchů se stalo urovnání vztahů s Portugalskem uzavřením
smlouvy ze San Ildefonsa v roce 1777, jejímž nejvýznamnějším výsledkem bylo určení hranic
mezi portugalskými a španělskými koloniemi podél řeky Uruguay.168
Španělsko-portugalské vztahy byly dlouhodobě problematické jak v otázce zámořských
držav, tak také na samotném Pyrenejském poloostrově. Addison trefně přirovnává vztah Španělska
a Portugalska k poměrům mezi Anglií a Skotskem: „V obou případech daly staletí hořkých sporů
vzniknout vzájemné nenávisti […]. Angličtí králové zjistili, že Skotsko nemůže být trvale dobyto:
španělští monarchové zase nebyli schopni udržet si vojenskou silou Portugalsko. Jak Skotsko, tak
Portugalsko se staly spojenci největších nepřátel svých sousedů [tj. Anglie, resp. Španělska – B.
V.]. Skotsko bylo v 15. a 16. století prakticky závislé území na Francii; Portugalsko se stává v 18.
století anglickou provincií na [Pyrenejském – B. V.] poloostrově.“169
Připojení Portugalska ke španělské koruně v roce 1580 skončilo po šedesáti letech
opětovným odtržením Lisabonu v průběhu třicetileté války v roce 1640. Ve válce o španělské
dědictví se Portugalsko projevilo jako sféra anglického vlivu a ani v příštích dekádách tomu
nemělo být jinak. Není tedy divu, že se Madrid cítil Brity ohrožen, když vedle držby strategicky
položeného Gibraltaru se Británie těšila portugalské ochotě spolupracovat. Během sedmileté války
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Portugalci odmítli vyhlásit Britům válku, naopak se postavili na stranu Londýna.170 Cílem
bourbonských králů tedy bylo vymanit Portugalsko z britského vlivu, což se až do 70. let Madridu
nedařilo. Portugalský ministerský předseda Pombal odmítal francouzské či španělské spojenectví
a v zámořských državách razil ke španělské nelibosti nepřátelskou politiku. V roce 1750 sice
uzavřeli Portugalci se Španělskem smlouvu z Madridu řešící hranice v Novém světě, avšak to bylo
řešení nedostatečné a společně se silnými sekularizačními tendencemi hraběte Ensenady vedlo
mezi Indiány k napětí.171 Zvlášť v hraničních oblastech vznikl chaos, který v roce 1756 přerostl v
Guaranijskou válku, kterou lze označit za „začátek konce přítomnosti jezuitů v državách Karla
III.“.172 Situaci změnila až smrt portugalského krále Josefa I. v únoru 1777. Vdovou po zesnulém
králi a matkou nové portugalské královny, jíž se stala María Francisca jakožto Marie I.,173 byla
oblíbená Karlova sestra Marie Viktorie.174 Změna na trůně vedla ke sblížení Lisabonu a Madridu
a k propuštění Pombala.175 Novým portugalským ministerským předsedou se stal Francisco de
Souza Coutinho.176 Smlouvou ze San Ildefonsa, uzavřenou 1. října 1777, byly pevně stanoveny
hranice amerických kolonií, Španělsku bylo postoupeno sporné území Sacramento a Portugalsko
se vzdalo práv na Filipíny a Paraguay.177 Ke zlepšení vztahů mezi Španělskem a Portugalskem
došlo do té míry, že Marie Viktorie přijala pozvání svého bratra do Madridu a v rodném Španělsku
následně strávila celý rok. Mírové urovnání ze San Ildefonsa pak bylo stvrzeno mezi
Floridablankou a Coutinhem smlouvou z Parda ze dne 11. března 1778. Tak se Španělsku konečně
podařilo distancovat Lisabon od Británie, jelikož smlouvy zaručovaly, že octne-li se jedna ze zemí
ve válce, druhá si podrží přísnou neutralitu.178 Díky konsolidaci vztahů s Portugalskem se mohli
Španělé připravovat na vstup do americké války za nezávislost, což se o rok později skutečně stalo.

5.2 Americká válka za nezávislost (1775–1783)
Po Bostonském pití čaje v roce 1773 se vztahy mezi americkými koloniemi a mateřskou zemí
natolik zhoršily, že v roce 1775 vyústily až v propuknutí americké války za nezávislost. Válka
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byla vedena jak na souši, tak na moři.179 Španělé a Francouzi, nespokojení s Pařížskou dohodou
z roku 1763, se v zásadě shodovali na ochotě tajně podpořit povstalce a využít tak příležitosti
oslabit moc Británie, která výrazně vzrostla po sedmileté válce. Když 4. července 1776 vyhlásili
američtí kolonisté ve Filadelfii nezávislost, padlo rozhodnutí, že markýz de la Fayette180 se vydá
na americký kontinent, aby povstalcům pomohl.181
Po vyhlášení nezávislosti to nebylo Španělsko, nýbrž právě „především Francie, v níž nová
republika hledala okamžitou morální a praktickou podporu, zásadní pro vítězství v jejím zápase
za svobodu“.182 Do Paříže se tedy tajně vydal americký vyslanec Silas Dean, s nímž jednal
francouzský první ministr Vergennes a následně i Grimaldi. V září se k Deanovi přidal Arthur Lee
a v říjnu do Francie dorazil Benjamin Franklin.183 Dean, Franklin a Lee tvořili „triumvirát
amerických vyslanců v Paříži“.184 Vergennes se na rozdíl od pasivitu prosazujícího Turgota
jednoznačně přikláněl k pomoci povstalcům, stejný názor nutnosti angažovat se panoval také
v Madridu. Avšak zatímco Grimaldi chtěl na počátku konfliktu vyhlášení nevyhnutelné války
uspíšit, Vergennes moudře navrhoval vyčkávat a raději „nechat Británii vyčerpat se potlačováním
povstání“.185 Kolonistům byly tedy poskytnuty půjčky a následně Francie, ovlivněná klíčovým
vítězstvím povstalců u Saratogy, nezávislost amerických kolonií 6. února 1778 uznala, čímž se
octla ve válce s Velkou Británií. Španělé si však dávali na čas a celý další rok udržovali neutralitu.
Karel III. si sice přál Brity oslabit, ale zároveň si uvědomoval, že otevřená podpora americké
revolty by mohla povzbudit španělské zámořské državy k prosazování obdobných požadavků na
nezávislost, a proto se snažil prozatím udržet mír.186 Navíc se problematizoval vztah s Francií,
jelikož Paříž a Madrid, podobně jako v předešlých konfliktech, jednaly často nezávisle a skrytě
bez uvědomění svého spojence, což na důvěře mezi těmito zeměmi a ochotě Španělska vstoupit
do války nepřidalo. Karel, „nezastrašený sarkasmem ve Versailles ani mručením v samotném
Madridu“,187 doufal, že se mu podaří v roli prostředkovatele sjednat mezi Británií, americkými
koloniemi a Francií mír. Navrhované možnosti mírových podmínek však nepřicházely v úvahu a
veškerá jednání ztroskotala. Španělsko, povzbuzeno jak francouzskými dílčími úspěchy ve válce,
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tak také schopnostmi amerických povstalců, vyhlásilo 16. června 1779 Británii válku.188 Ostrovní
stát se tak dostal do bezprecedentní situace, jak píše Ferling: „Poprvé v řetězu válek stála Velká
Británie bez spojence proti sjednoceným silám Francie a Španělska, čelíce stále hrozící možnosti
invaze, riziku na Gibraltaru, nebezpečí v Karibiku a velmi reálné šanci – nebo tak tomu alespoň
ministři věřili – americké invaze do Kanady.“189
Britové se snažili konsolidovat situaci jednak snahou zahájení mírových jednání se
Španělskem, a pak také vyjednáváním možné pomoci z Petrohradu, leč ani jedno počínání
nepřineslo kýžený výsledek. Jiří III. usiloval o mír také s Francií, ale jelikož podmínkou
samotného zahájení mírových jednání bylo francouzské stažení z konfliktu, což Paříž odmítala,
veškerý dialog ztroskotal dříve, než mohl vůbec začít.190 Naopak strach Britů z možné ztráty
Kanady se nenaplnil a tato část Severní Ameriky zůstala po celé trvání konfliktu významným
opěrným bodem britských operací proti americkým povstalcům.191
Zatímco Francie finanční podporou amerických povstalců prohlubovala svůj enormní
státní dluh a samotné kolonie ekonomicky strádaly v důsledku zdražení potravin, situace ve
Španělsku se v roce 1779 ve srovnání s rokem 1761 zdála velmi příznivá. Spory s Portugalskem a
Marokem byly vyřešeny a veřejnost byla nyní nové válce nakloněna. Válka s Británií byla tak
populární, že „dokonce i žebráci darovali vládě části svých almužen“,192 aby vyjádřili svou
podporu. Madrid usiloval – jako už tolikrát – především o opětovné získání Gibraltaru a Menorky,
ztracených po válce o španělské dědictví, v zámoří pak o znovuzískání Floridy.193 V roce 1782
Španělé dobyli Menorku, avšak Gibraltar se Britům podařilo k velkému rozčarování Španělů
ubránit.194 Hlavní události se však odehrávaly na americkém kontinentě. Porážka Britů u
Yorktownu v roce 1781 „zničila jakoukoli realistickou možnost získat kolonie zpět“.195 Kapitulací
generála Cornwallise se obrátily karty a generál Washington, dosud v roli obránce, se stal pánem
situace, což vedlo k definitivnímu vítězství povstalců.196 Válkou vyčerpané mocnosti uzavřely
v roce 1783 mír ve Versailles, čímž nezávislost třinácti amerických kolonií uznala také Velká
Británie. Madrid mírovým ujednáním, jež bylo „nepochybně velkým triumfem nad Anglií“, získal
Menorku a Floridu, avšak zůstává otázkou, do jaké míry „tyto přírůstky španělské monarchie stály
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za její ohromné úsilí a ztráty“.197 Přesto Španělé mír vřele uvítali, jelikož úspěchy amerických
kolonií podnítily, jak se Karel III. se svými ministry obával, nežádoucí protimonarchistické nálady
také ve španělské Americe.

5.3 Charakter španělské Ameriky a potlačená povstání 80. let
Rebelie amerických kolonií proti mateřské zemi nezůstala ve španělských državách bez
povšimnutí, ačkoli i přes svou angažovanost v konfliktu Madrid informace o americké válce za
nezávislost z pochopitelných důvodů reguloval.198 Španělská Amerika byla rozdělena na
místokrálovství Nové Španělsko199 (od roku 1535), Peru (1542), Novou Granadu (1716) a Río de
la Plata (1777).200 Zatímco poloostrovní Španělsko mělo zhruba 9 milionů obyvatel,201 odhaduje
se, že v 18. století žilo ve španělské Americe kolem 17 milionů obyvatel. Z tohoto počtu přibližně
3 miliony tvořili běloši, především kreolové,202 5 milionů mesticové,203 8 milionů potomci
domorodých kmenů a pouhý 1 milion černoši.204 Americký kontinent byl od Madridu vzdálený a
v mateřské zemi byly často „informace o Novém světě nedostatečné, zkreslené a zaujaté“.205 V
místokrálovství Peru vládli vedle místokrále také ministři audiencií a corregidores, od roku 1782
pak intendanti, kteří nahradili systém corregidores a alcades mayores poté,206 co byly zřízeny
efektivnější intendencias.207
Španělská koloniální společnost se v mnohém lišila od té britské. Jedním z rozdílů byla
mobilita. Jelikož hustota zalidnění byla ve španělské Americe navzdory nemocem vyšší než
v britských koloniích, španělská vláda, obzvlášť zpočátku, příliv pracovní síly z Evropy spíše
omezovala, než podporovala. Oproti tomu Severní Amerika procházela přílivem ohromného
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množství imigrantů a černošské pracovní síly.208 Snad nejvýraznější odlišnost však tvořil vztah
k držbě půdy. Zatímco v britských koloniích byly „ve velkém rozdělovány akry půdy, ve
španělské Americe bylo rozdělováno právo využívat domorodé obyvatelstvo, a toto právo bylo
udělováno jen velmi úzké elitě“.209 Tento specifický systém španělského impéria se nazýval
encomienda. Vlastnictví půdy a domorodého obyvatelstva nebylo dědičné, protože vše zůstávalo
majetkem Koruny, a tak namísto snahy o svěřence pečovat byla z Indiánů nezřídka „sdírána kůže“,
ať už orbou půdy, nebo těžbou zlata a stříbra v dolech. Ruku v ruce s monopolem katolické církve
tak bylo vytvářeno oproti severoamerickým koloniím více rigidní a méně tolerantní prostředí,
přičemž Ferguson má za to, že „celý výsledek [tohoto systému] byl ten, že z conquistadorů se stali
bohatí američtí zahaleči“.210
V průběhu 18. století se „britské a španělské hospodářské vazby v Atlantiku stávaly stále
více vzájemně závislé“,211 což byl trend, který intenzivně pokračoval i po osamostatnění
Spojených států amerických. Vstup do americké války za nezávislost přispěl k prohloubení
finanční krize ve všech zainteresovaných zemích, tedy také ve Španělsku. Campomanes
předpověděl, že „Angličané se svými obchodními zájmy, zdecimovanými nedávným úspěchem
americké revoluce, budou hledat kompenzaci svých ztrát v Severní Americe rozšířením ilegálních
obchodních kontaktů se zbylými španělskými koloniemi v Karibiku a obzvlášť s pacifickými
přístavy Střední a Jižní Ameriky“.212 Britský ilegální obchod španělské zájmy dlouhodobě
poškozoval a Španělsko potřebovalo stále více financí na obranu rozsáhlých hranic impéria. Proto
byly v zámořských državách zvedány daně. Alcabala, daň ze zboží, byla na konci 70. let zvýšena
ze 4 % na 6 %,213 což společně s novými daněmi na produkci alkoholických nápojů (aguardiente),
zpřísňováním výběru daní a s rušením výjimek a výsad vytvářelo ve španělsko-americké
společnosti stále větší napětí.
V Novém světě Španělé čelili po celé 18. století několika povstáním, to nejvýznamnější
inicioval Túpac Amaru v Peru na počátku 80. let. Dne 4. listopadu 1780 ve městě Tungasuca
probíhala oslava na počest králových jmenin. Slavnosti se zúčastnil vedle corregidora Antonia
Arriagy214 také cacique215 regionu Tinta José Gabriel Condorcanqui, potomek domorodých králů,
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jehož incké jméno znělo Túpac Amaru. Průběh oslav byl obvyklý, ale na konci slavnosti se
Condorcanqui znenadání vrhl na Arriagu a po šesti dnech věznění ho na hlavním náměstí dal
popravit.216 Túpac Amaru se projevoval jako oddaný roajalista a vroucí katolík, ale byl „odjakživa
silným nacionalistou, který se nikdy neváhal zapojit do pomoci svým bratrům Indiánům“, což bylo
v ostrém rozporu s Arriagovým neblahým přesvědčením, že „dobrý Indián je mrtvý Indián“.217
Průběh povstání z let 1780–1782 byl v mnohém podobný předešlým rebeliím (například povstání
v Quitu z roku 1765). V rámci protestů se často indiánští povstalci uchylovali ke svým inckým
jménům, stejně jako vzpoury nejednou začaly zavražděním nenáviděného corregidora.218
Povstání Túpaca Amaru ještě nebylo potlačeno, a už se o pouhé čtyři měsíce později
zvedaly zbraně v sousední Nové Granadě. Dne 15. března 1781 propuklo tzv. povstání komunerů
ve městě Socorro, odkud se Juan Francisco Berbeo vydal s 20 tisíci ozbrojenými muži na pochod
do Bogoty.219 Toto povstání neusilovalo o nezávislost, ale bylo spíše projevem protestu proti
fiskálním změnám, které se v Nové Granadě odehrály. Obě indiánské vzpoury se podařilo potlačit.
Túpac Amaru byl i s dalšími povstalci popraven, přesto nezemřeli zbytečně, protože po
důkladnějším přezkoumání Karel po jejich smrti většině požadavkům vyhověl.220
Ani jednu z těchto rebelií nelze označit za přímou snahu o samostatnost, ačkoli povstání
Túpaca Amaru se svou tendencí o narovnání etnické diskriminace a vymezení se vůči
peninsulares, poloostrovním Španělům, separatistickým náladám blížilo. Obecně byla tato
povstání v Novém světě především „vzplanutím proti fiskálním aspektům zintenzivněného
absolutismu během vlády Karla III.“.221 Osvícenské reformy, které Karel III. se svými ministry
prosazoval v celém impériu, měly z dlouhodobého hlediska dvojí účinek. Na jednu stranu
vyživovaly loajalitu kreolů, kteří s Korunou jakožto nositelkou žádoucích inovací a poskytující
výhody obvykle ochotně spolupracovali, na druhou stranu šíření osvícenských myšlenek
„posilovalo kreolské vnímání vlastní identity jakožto odlišné, avšak rovnocenné identitě
poloostrovních Španělů“.222 V 18. století se ještě podařilo celistvost impéria zachovat, ale již na
počátku dalšího století se ukázalo, že jednota je neudržitelná, a v Jižní Americe tak postupně
vznikla řada na Madridu nezávislých samostatných států.
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5.4 Poslední léta vlády
Dílčí úspěchy slavil Madrid na počátku 80. let ve Středomoří, kde byly španělské lodě doposud
ohrožovány piráty. Ještě během americké války za nezávislost byly uzavřeny mírové dohody
s marockým sultánem (1780), s osmanským vládcem (1782) a již po podepsání Versaillského míru
také s libyjským (1784).223 Zvláště dohoda s osmanským sultánem Abdulhamidem I. z roku 1782
byla skutečným „diplomatickým úspěchem po staletích plných nepřátelství“.224 Nepoddajný se
ukázal být pouze alžírský bej. Když se Karlovi uvolnili po míru z Versailles ruce, poslal v roce
1784 do Alžírska španělskou flotilu, kterou doprovázela portugalská, neapolská a maltská
plavidla.225 I přes spojené síly se spor táhl dva roky, až nakonec alžírský bej podlehl a 14. června
1786 uzavřel se Španěly mír.226 Těmito mírovými ujednáními se dařilo výrazně omezovat činnost
severoafrických korzárů, tolik nebezpečných pro španělské lodě; proto Madrid i nadále „usiloval
o neutralizaci Středozemního moře“.227
Po 13 letech působení v Paříži se Aranda na konci Karlovy vlády navrací do Madridu a
novým španělským vyslancem ve Francii je Floridablankou jmenován v září 1788 hrabě de
Fernán-Núñez.228 Podobně jako se Aranda v předešlých letech vymezoval vůči Grimaldimu, útočil
nyní také na Floridablanku, neustále ho kritizoval a podněcoval tisk satirických pamfletů. První
ministr dokonce nabídl královi rezignaci, ten však o ničem takovém nechtěl slyšet.229
Floridablanca si svůj post udržel i po nástupu nového krále, ale pouze do roku 1792, kdy se
nakrátko stal prvním ministrem Aranda, jen aby mohl být ještě v témž roce nahrazen Manuelem
Godoyem, miláčkem královny.230
S koncem války za nezávislost uznali Britové v roce 1783 podepsáním Versaillské dohody
samostatnost třinácti amerických kolonií. Vznik Spojených států amerických však znepokojoval
Arandu, který podobně jako Campomanes varoval, že „nově vzniklé Spojené státy, ačkoli nyní
ještě trpaslíci, vyrostou v obra, který bude nejdřív chtít pohltit Floridu, a následně vrhne lačný
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pohled na Nové Španělsko“.231 Proto králi předložil odvážný návrh přerozdělení Nového světa na
tři království (Peru, Mexiko a Costa Firma), přičemž v každém z nich měl vládnout jeden princ a
sám král se měl stát císařem.232 Jedině v takovém přerozdělení moci viděl Aranda možnost
dlouhodobě udržet tak rozsáhlé a tolik vzdálené panství. Arandův návrh byl však odmítnut kvůli
obavám, že taková restrukturalizace impéria by vedla k jeho rozpadu. Druhým důvodem, proč král
návrh ihned smetl ze stolu, bylo také to, že ve Španělsku nebyl dostatek princů. Ačkoli měl Karel
13 dětí, na sklonku svého života si dělal nejednu starost kvůli zabezpečení rodu.
Po diplomatické revoluci a sedmileté válce došlo ke sblížení Bourbonů a Habsburků, které
vedlo k uzavření řady dynastických sňatků. Jedním z nich byla v roce 1764 svatba španělské
infantky Marie Luisy, Karlovy druhorozené dcery, s Leopoldem Habsburským, z něhož se později
stal císař Leopold II. O rok později se druhorozený syn Karla III., budoucí Karel IV., oženil s Marií
Luisou Parmskou, které bylo teprve 13 let.233 Marie Luisa Karlovi porodila čtrnáct dětí, avšak
pouhých šest z nich se dožilo dospělosti. V roce 1783 si tak Karel dělal starosti ohledně
nástupnictví, jelikož princ asturský byl bez synů – v červnu toho roku zemřel infant Carlos Eusebio
a na podzim také novorozená dvojčata.234 Až rok 1784 přinesl Karlovi úlevu s narozením infanta
Ferdinanda, který zajistil rod a který po svém otci Karlu IV. později usedl na trůn jako Ferdinand
VII.
Rodinné strasti měly ovšem na Karla III. brzy znovu plně dolehnout. Ačkoli měl král rád
všechny své děti, nejvíce si cenil svého třetího syna, infanta Gabriela, „nejvzdělanějšího a
nejsolidnějšího z jeho potomků“.235 Právě jeho oblíbený syn se nakazil od své manželky Mariany
Portugalské neštovicemi a deset dní po její smrti v listopadu 1788 zemřel. Smrt oblíbeného syna
Gabriela na Karla III. „tvrdě dolehla“ a 12. prosince se v důsledku nachlazení „poprvé od příjezdu
z Neapole král uchýlil na lůžko“.236 Karel nechal sepsat závěť, v níž stanovil svým dědicem
druhorozeného syna Karla, prince asturského, budoucího Karla IV. Karel III. v něj nikdy nevkládal
velké naděje a o budoucnost země pod jeho žezlem se obával. Na smrtelné posteli synovi doporučil
ponechat ministerské křeslo Floridablankovi a dále ho nabádal: „Karle, můj synu: pověřuji tě, abys
chránil křesťanskou víru, všechny mé vazaly, a především pak chudé…“237 A pak „nejlepší král,
jakého Španělsko mělo od 16. století“,238 dne 14. prosince 1788 necelou hodinu po půlnoci zemřel.
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6 Projevy španělského osvícenství v době vlády Karla III.
6.1 Struktura institucí
Osmnácté století bývá běžně spojováno s obdobím rozmachu osvícenských myšlenek. Po celé
Evropě vládli osvícenští vladaři: ve Francii Ludvík XV., v Rakousku Marie Terezie s Josefem II.,
v Rusku Kateřina Veliká, v Prusku Fridrich Veliký; ve Španělsku se jako osvícený monarcha
projevil právě Karel III. Spíše než jako jednolité hnutí lze osvícenství charakterizovat jako
„tendenci ke kritickému zkoumání a používání rozumu“.239 Tato tendence, formovaná osvícenými
filosofy, se v jednotlivých zemích projevovala odlišně a evropští panovníci přistupovali k vládním
záležitostem každý po svém. My se zde zaměříme na projevy nových myšlenek ve Španělsku za
osvícené vlády Karla III., jež bývá označována jako carlotercismo. 240
Dynastická výměna na španělském trůně s sebou přinesla proměnu ve struktuře vládních
kruhů. Zatímco během období vlády Habsburků měli na dvoře největší moc protěžovaní favoriti a
ve stínu protekcionismu se projevoval vliv vládních klik, po nástupu Bourbonů vzrostla
ministerská moc a postupně se začala tvořit efektivní veřejná služba.241 Tomu napomohlo
udělování úřadů zástupcům nižší šlechty (hidalgos), čímž byla „vládní převaha aristokratů a jejich
spojenců, charakteristická pro pozdní habsburské Španělsko, zlomena“.242 Během války o
španělské dědictví vzniklo v roce 1705 ministerstvo války a financí a ministerstvo veřejné správy.
Během vlády Filipa V. a Ferdinanda VI. se ministerstva dále štěpila, až se v roce 1755 ustálila na
čtyři hlavní odnože, a to na ministerstvo zahraničních věcí, milosti a spravedlnosti, námořnictva a
Indií a válek a financí.243 V roce 1787 Karel III. oddělil ministerstvo námořnictva od ministerstva
Indií, ale Karel IV. je o tři roky později sloučil opět dohromady.244 Významné bylo vytvoření
instituce Junta Suprema del Estado v roce 1783, jež měla sloužit jako rada ministrů. Ti dosud
běžně jednali přímo s králem a nikoli mezi sebou, což vedlo k neefektivnímu a zdlouhavému
řešení problémů, aniž by jedno ministerstvo mělo přehled o dění v tom druhém – Campomanes
vzpomínal slova Floridablanky, který vládní poměry hodnotil tak, že „aby mohla být vykonána
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jedna dobrá věc, musí být odčiněno čtyři sta špatných“.245 Král chtěl vytvořením čistě ministerské
Junty také vyřešit problém běžného ustavování komisí ad hoc, přičemž do takových komisí se
mohli dostat i jiní státníci než ministři. Nová instituce však nenaplnila očekávání a v roce 1792
Floridablaca přesvědčil Karla IV., aby Juntu zrušil a obnovil činnost Rady státu, jež byla
pozůstatkem vládních struktur Habsburků.
Při nástupu Bourbonů fungovalo ve Španělsku množství rad, které byly během 18. století
reformovány, posilovány, oslabovány a rozpouštěny.246 Vliv všech těchto institucí byl ovšem
zastíněn mocí Rady Kastilie (Consejo de Castilla). Ta sloužila nejen jako poradní a administrativní
aparát, ale také jako soudní dvůr. Obecně byla prostředníkem mezi králem a lidem a jejím úkolem
bylo zkoumat zprávy a hlášení, poskytovat panovníkovi rady a vydávat dekrety.247 Odnoží Rady
Kastilie byla Kastilská komora (Cámara de Castilla), která měla šest členů a řešila církevní a
městské spory. Vedle Rady Kastilie byly za vlády Karla III. významné také Rada války, Rada
financí a Rada pro Indie. V provinciích byl zástupcem královské moci corregidor, královský
úředník kontrolující výkon královské vůle na lokální úrovni. V roce 1749 Ferdinand VI. vytvořil
intendanci v každé provincii, přičemž role intendanta připadla corregidorovi, což znamenalo
značné rozšíření jak jeho povinností, tak také pravomocí. Karel III. oddělil osobu corregidora od
intendanta a znovuzavedl lokální volby městských úředníků namísto dosavadního ustavování
králem, které „ničilo všechen provinciální život a aktivitu“.248 Byly také tvořeny zcela nové posty
v rámci městské správy, jako např. v roce 1768 alcaldes de barrio, městští radní dohlížející na
určitou čtvrť v rámci větších měst. Hlavním cílem reforem v provinciálních vládách bylo
vytvoření silné exekutivy a obnova lokálního života. Přesto však „městská vláda zůstávala
přinejlepším těžkopádná, v horším případě rozštěpená frakcemi a rivalitou mezi soupeřícími
autoritami“.249

6.2 Výsledky reformního úsilí
K nejvýznamnějším reformátorům období vlády Karla III. patřili Campomanes, Esquilache,
Jovellanos, Roda, Floridablanca a Aranda. V reformním úsilí sehráli svou roli také Olavide,
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Gálvez a Pérez Bayer.250 Tito muži „neměli dychtivost věčnosti, ale to, co měli, byla vize reality
a ambice do budoucna“.251 V čele ekonomických změn stál Campomanes. Byla podporována
činnost manufaktur, lokální výroba lnu a konopí, stejně jako zapojení šlechty do obchodování a
řemesel tím, že byl obchod nově prohlášen za „upřímný a úctyhodný“.252 V roce 1767 byl všechen
vnitřní obchod zproštěn regulací, které dosud ekonomický rozvoj brzdily a ztěžovaly. Existovaly
tři typy daní: obecná renta, provinciální renta a teritoriální příjmy.253 Snaha zavést jednotnou daň,
tzv. única contribución, se po neúspěchu z roku 1749 zopakovala v roce 1770, kdy sice byla
jednotná daň formálně zavedena, fakticky se však nikdy neujala a musela být opět zrušena. Obecně
lze říci, že za Karlovy vlády byly daně snižovány, a to i přes velké válečné útraty a zadlužení. Aby
nedošlo k bankrotu, byla v roce 1782 na návrh Floridablanky založena banka svatého Karla.254 Ta
garantovala hodnotu bankovek, čímž zvýšila jejich důvěryhodnost, podpořila průmysl a
v neposlední řadě poskytla vládě zdroje pro výstavbu infrastruktury, která byla při Karlově
nástupu na trůn v žalostném stavu. Proto se stavěly silnice, kanály, mosty, přičemž vlivnou
postavou v této oblasti reforem byl myslitel Gaspar Melchor de Jovellanos. Zlepšená dopravní síť,
ač stále nedostatečná, měla ve vysoce členité zemi vedle ekonomických výhod také „politickou
dimenzi“ a sehrála svou roli „v posilování kontroly centrální vlády v Madridu nad zbytkem
Španělska“.255
Pro reformní vývoj se ukázala být stěžejní kolonizace oblasti Sierra Morena. Toto pohoří
na hranici provincie Mancha a Andalusie tvořila prakticky poušť; region byl téměř neobydlený a
zcela nevyužitý. Ačkoli počet populace ve Španělsku po celé 18. století rostl, zemědělský vývoj
zaostával. Proto se rozhodla vláda ke kolonizačnímu plánu importace německých, vlámských a
švýcarských farmářů a chovatelů dobytka, který navrhl Johann Kaspar von Thurriegel, německý
plukovník žijící ve Španělsku. Plán měl usilovat o „kalkulovaný proces transkulturace
s ekonomickými cíli jakožto pilíř pro sociologickou restrukturalizaci venkovského života v dané
části Španělska“. 256 Celý projekt Campomanes svěřil do rukou Pabla de Olavide, který měl
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přínosné zkušenosti z rodného Peru.257 Plán byl aplikován kvůli neefektivním zemědělským
praktikám a pro získání užitečných občanů. Projekt „nového obydlování“ (nuevas poblaciones)
skončil až v roce 1835 a celkově nenaplnil očekávání, která do něj byla vložena,258 přesto však
měl svůj význam. Tato kolonizovaná oblast se totiž stala zkušebním prostorem reforem – pokud
se zde reformy ujaly, byly následně aplikovány i v ostatních provinciích.259
Reformy v zámoří se začaly prosazovat po ponižující účasti v bojích za sedmileté války a
pokračovaly i po válce za americkou nezávislost. Díky zisku Louisiany a navrácení Floridy se
Španělsko těšilo od konce konfliktu v roce 1783 do poloviny 90. let imperiálnímu obrození, které
pro zámořské državy znamenalo „posílení imperiálního opevnění, racionalizaci provinciální
administrativy, zefektivnění a rozšíření výběru daní, liberalizaci obchodu a uvedení mnoha dalších
reforem“.260 Mezi mateřskou zemí a koloniemi byl v roce 1778 zrušen dosavadní monopol Cádizu,
což „ustavilo absolutní svobodu obchodu mezi Španělskem a jeho koloniemi“.261 Zásadní reforma
se týkala vytváření intendantur, jež započala v roce 1764 na Kubě a do roku 1788 se rozšířila do
většiny částí impéria.262 Do Ameriky byly nově vysílání dozorčí zvaní visitadores, kteří
kontrolovali a prošetřovali dodržování zákonů a navrhovali možnosti nových reforem.263 Na konci
Karlovy vlády se úspěchy jeho reforem projevily ve „stoupající prosperitě, rostoucí populaci,
zvětšující se produkci stříbra a v prudce stoupajících příjmech plynoucích do Madridu“.264
Bourbonské reformy tedy byly prováděny „v Evropě, Americe, a dokonce i na Filipínách v Asii
od roku 1714 do roku 1792“, nebo, podle některých historiků, „až do roku 1808“.265

6.3 Vliv katolické církve, postavení univerzit a přední osvícenští myslitelé
Španělsko bylo již od dob úspěšného dokončení reconquisty považováno za zemi se silným vlivem
katolické církve. Tento pohled převládal i v 18. století, což je patrné na výpovědích tehdejších
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cestovatelů. Představa o zaostalosti Španělska se zakládala na přesvědčení, že „po období
prosperity a moci během patnáctého a šestnáctého století se nyní Španělsko stalo zemí v naprostém
rozkladu“,266 přičemž za hlavní příčiny úpadku byl považován odliv obyvatel v důsledku objevení
Nového světa, dogmatismus katolické církve, vliv jezuitů, a především pak moc inkvizice, jež
měla zamezovat jakékoli snaze o intelektuální a kulturní rozvoj.267 Ve skutečnosti však byla
inkvizice opředena mnoha mýty a zatížena vzpomínkami na hrozivou, ale dávno zašlou moc,
ačkoli se objevily ojedinělé incidenty, jež zpřítomnily její minulou slávu.268 Stojí také za zmínku,
že stěžejní vědecké práce rozporující křesťanským dogmatům, jako byly Keplerovy či Galileovy
spisy, nebyly inkvizicí nikdy umístěny na španělský index zakázaných knih.269 Přesto měla ve
Španělsku inkvizice své místo a rozruchem kolem zákazu teologických knih, které papež v Římě
povolil, byli v roce 1747 poškozeni především jezuité, jelikož příslušníci tohoto řádu se na tvorbě
seznamu podíleli. Ferdinand VI. se přiklonil na stranu inkvizice270 a Tovaryšstva Ježíšova, ale to
nic neměnilo na stoupající neoblíbenosti jezuitů i s jejich teologickou doktrínou probabilismu.271
Karel III. po nástupu na trůn „přijal nejen politickou ortodoxii absolutistické vlády a
sociální hierarchie, ale také církevní ortodoxii katolicismu“.272 To Madrid značně odlišovalo od
Paříže, kde francouzští osvícenci na církevní dogmatismus pohlíželi jako na přežité zpátečnictví
neschopné uznat vědecký imperativ nově vznikající vlády rozumu. Přesto i v bourbonském
Španělsku sílil vliv galikanismu, kdy mnozí intelektuálové volali po státní církvi a požadovali její
návrat k chudobě.273
Zatímco ještě v 17. století nacházíme ve Španělsku uznávané myslitele jako byl Pedro
Hurtado de Mendoza, Rodrigo Arriada či Francisco Oviedo, v 18. století se Španělsko v očích
zbytku Evropy „příliš konzervativně uzavřelo vůči zdravému pokroku doby“.274 Pohled na
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Menéndez Pelayos píše o tom, jak byl „cizinec naprosto přesvědčen, že my Španělé jsme divoši, a to díky
inkvizici“, k čemuž dále sarkasticky poznamenal: „Proč nebyl ve Španělsku průmysl? Kvůli inkvizici. Proč jsou
Španělé líní? Kvůli inkvizici. Proč se ve Španělsku konají býčí zápasy? Kvůli inkvizici. Proč Španělé dodržují siestu?
[…] Kvůli inkvizici, kvůli fanatismu, kvůli teokracii.“ – MENÉNDEZ Y PELAYO, M., La Ciencia española, Tomo
I, Santander 1953, s. 102–103.
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Španělsko jakožto na prostředí intelektuálně a kulturně zpátečnické není pouze výplodem
osvícenců, ale má své kořeny již o století dříve v dobách vlády posledních Habsburků.275 Ve
skutečnosti mělo Španělsko v osvíceném století významné pokrokově smýšlející myslitele.
V první polovině 18. století patřil k vrcholu španělské filosofie jezuitský teolog Ludvík Lossada.276
V období vlády Karla III. zde byli intelektuálové jako alicantský děkan Manuel Martí, filosof a
historik Gregorio Mayáns y Siscar či pokrokový benediktinský mnich Benito Jerónimo Feijoo.277
Spolu s mnoha dalšími pomohli „prosadit omezené, leč autentické intelektuální probuzení mezi
vzdělanou městskou elitou“.278
Jezuitští myslitelé se stali trnem v oku nejen francouzským filosofům, ale osvícencům
vůbec. Zejména ve Španělsku jezuité svou důsledností a bystrostí navazovali na scholastickou
filosofii také dogmatismem a předkládáním metafyzických tezí, které osvícenci odsuzovali.279
Teologické myšlení v očích filosofů upadlo do rigidního tomismu, což ovšem nebylo pravou
příčinou sestupu španělských univerzit. Španělské univerzitní prostředí trpělo odlivem obyvatel,
dlouhodobě byly vzdělávací instituce poškozeny vyhnáním židů a Arabů i se svými učenci, stejně
jako doplácely na hospodářský úpadek – od roku 1620 nebyla založena v Kastilii až do počátku
19. století žádná nová univerzita.280 Avšak chod univerzit byl reformami vylepšen, především pak
fungování colegios mayores, 281 jež byly srovnatelné s univerzitami v Oxfordu či Cambridgi,
doplněné colegios menores, které se lišily pouze názvem. Univerzity získávaly po vyhnání jezuitů
nové budovy pro výuku282 a společně se vznikajícími ekonomickými společnostmi a akademiemi
se stávaly centry „osvícené diskuze a akce“.283
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7 Závěr
Tato bakalářská práce se zaměřila na analýzu vývoje Španělska za vlády Karla III. v letech 1759–
1788. Během téměř třicetileté vlády třetího (resp. čtvrtého, počítáme-li krátký pobyt na trůně
Ludvíka I. v období vlády Filipa V.) panovníka z rodu španělských Bourbonů se poměry v zemi
v mnoha aspektech proměnily díky četným reformám, které však nakonec nedosahovaly kýžených
výsledků. I přes dílčí neúspěchy tkví jejich stěžejní význam v nastartování reformních snah, na
něž mohli následující Bourboni navázat.
S vymřením španělské větve Habsburků se mezi evropskými mocnostmi rozpoutala válka
o španělské dědictví, v níž si španělský trůn obhájil rod Bourbonů. Po vládě Filipa V., který
postavení nového rodu stabilizoval, se na trůn dostal jeho syn Ferdinand VI., jež pokračoval
v bourbonské centralizaci započaté jeho otcem. Nejvýznamnější reformy a další postup
centralizace proběhl za vlády Karla III., který v Madridu uplatnil své zkušenosti s reformami a
vládou v duchu osvícenství z Království obojí Sicílie, kde se stal králem po krátké zkušenosti
s vládou ve vévodství parmském, piacenzském a toskánském.
Hovoří-li se o osvícenském absolutismu ve Španělsku, pak se má na mysli především
období vlády Karla III. Ihned po nástupu na trůn započal s přestavbou nuzně vypadajících ulic
Madridu, zavedl osvětlení a dláždění, zabýval se zlepšením infrastruktury v celé zemi. Společně
se svými nejvěrnějšími ministry, kteří sdíleli panovníkovo reformní smýšlení, reformoval
univerzity, podpořil kolonizaci pohoří Sierra Morena, souhlasil se založením banky sv. Karla.
Ministři tedy byly pro karlistické reformy klíčovou oporou, ale byl to sám král, kdo měl při
rozhodnutích poslední slovo. Za jeho vlády vzkvétaly madridské salony sekularizované a
galikanizované elity, která zakládala četná ekonomická společenství. I přes všechno reformní úsilí
však Španělsko stále mělo nedostatek silnicí, čelilo nízké efektivitě agrárního systému a
v důsledku účasti na válkách a podpoře amerických povstalců navyšovalo své zadlužení.
Reformní snahy byly ve Španělsku, podobně jako v jiných zemích 18. století, často
provedeny příliš horlivě a rozsáhle či s necitlivým načasováním, jako se to stalo v případě zákona
měnícího oděv v roce 1766. Vládní příkaz vedl k povstání lidu a k pádu Esquilacheho, přičemž
lidové bouře měly xenofobní podtón a volaly po vládě sestavené z ministrů se španělským
původem. Karel III. byl tak nucen poslat Esquilacheho do exilu a vykonat mnoho vládních změn.
Novým prvním ministrem se stal Grimaldi a do čela Rady Kastilie, prominentní vládní instituce,
byl postaven hrabě Aranda. Nejvýznamnějším důsledkem povstání se stalo vyhnání jezuitů z roku
1767, kdy Španělsko následovalo vzoru Portugalska a Francie. Přesto si katolická církev, na
Iberském poloostrově zakořeněná více než kde jinde, udržela i nadále silné postavení, které nebylo
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možné přehlížet. Ačkoli inkvizice už měla období své největší slávy za sebou, fungovala ještě po
celé 18. století a zrušena byla až roku 1813.
Vyhnání jezuitů, podobně jako jiné reformy, se dotklo také španělské Ameriky. Ani vývoj
v koloniích se neobešel bez obtíží. V 80. letech propukla v Novém Španělsku a v Nové Granadě
dvě povstání, obě se podařilo španělské správě potlačit. Pro usnadnění směny zboží a minimalizaci
ilegálního obchodování byl zaveden v celém impériu volný trh a proběhlo zrušení monopolu
Cádizu. Systém corregimientos a alcaldes mayores nahradily intendantury a nově byli do kolonií
vysíláni visitadores, kteří na chod správy zámořských držav dohlíželi. Španělská Amerika se od
britských kolonií v Severní Americe lišila v mnoha ohledech, především pak specifickým
systémem držby půdy zvaném encomienda.
Karel III. se chopil trůnu v roce 1759, tedy v době, kdy již třetí rok probíhala sedmiletá
válka, na níž se jeho předchůdce, Ferdinand VI., odmítal podílet. Karel se do války zapojil až po
uzavření třetí rodinné smlouvy s Francií a ačkoli Pařížskou dohodu z roku 1763 byla Španělsku
navrácena Kuba a Filipíny a nově přiznána držba Louisiany, ztráta Floridy a především odhalení
neschopnosti imperiální obrany vedlo ve španělských vládních kruzích k silnému konsenzu
nutnosti reforem. Během 60. let se britsko-španělské vztahy opět zhoršily v důsledku britského
obsazení Falkland, které hrozilo přerůst ve válku. V roce 1773 však byla válečná hrozba
zažehnána, když Karel III. po selhání zisku francouzské podpory přistoupil na anglické podmínky.
Další napětí vzniklo ve Středomoří, kde se projevila slabost španělské armády. Přesto se dařilo
naplňovat vizi středomořské neutrality a udržet severoafrické exklávy Ceutu a Melillu. Trvale
neúspěšnými se ukázaly snahy získat zpět od Velké Británie Gibraltar, který se v britských rukou
nachází dodnes.
V důsledku dílčích neúspěchů ve Středomoří bylo oslabeno postavení prvního ministra
Grimaldiho, kterého v roce 1777 nahradil Floridablanca, stoupenec golillas čili „límečků“. Tomu
se po smrti krále Josefa I. a po pádu Pombala podařilo urovnat vztahy s Portugalskem a uzavřít
přátelskou smlouvy ze San Ildefonsa a z Parda, které vyřešily problematiku hranic v Novém světě
a zároveň oddálily Lisabon od vlivu Londýna. Tou dobou již probíhala americká válka za
nezávislost, do níž se po boku Francie zapojilo také Španělsko, které podporovalo nezávislost
kolonií, aby tak oslabilo moc Velké Británie. Třináct kolonií se skutečně osamostatnilo a vytvořilo
Spojené státy americké, nového ekonomického rivala španělských zámořských držav. Madrid se
obával šíření revolučních myšlenek do španělské Ameriky, avšak za vlády Karla III. zůstávala
místokrálovství pevně v rukách španělské správy.
Na období vlády Karla III. následující generace Španělů vzpomínaly jako na „staré dobré
časy“ a jeho panování má v historii Španělska své významné místo. Říká se, že v každé španělské
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obci se nachází silnice, kašna či nějaká stavba z období jeho vlády. Karlův syn, který se stal v roce
1788 králem jakožto Karel IV., zdaleka nedosahoval otcových kvalit a nechal se ovládat svým
prvním ministrem Godoyem. Rok po smrti Karla III. propukla Velká francouzská revoluce, která
stála na počátku nové kapitoly evropských dějin. Napoleonské války proměnily poměry v celé
Evropě, Španělska nevyjímaje. Devatenácté století, nesoucí se ve stínu politické destabilizace ve
formě karlistických válek, přineslo v roce 1898 definitivní ztrátu imperiálního postavení po
prohrané španělsko-americké válce. Španělé vstupovali do nového století s pocitem rozčarovaní,
zklamaní a ublížení, které sublimovalo v generaci 98. Po krvavé občanské válce třicátých let se
téměř na půl století dostal k moci frankistický režim, kterému se nepodařilo účastnit se na integraci
Evropy. Iberský poloostrov tak zůstával v izolaci. Až po Frankově smrti mohla proběhnout
demokratizace země a rozhovory o přijetí Španělska do Evropského hospodářského společenství.
Španělé tak mohli začít věřit, že se konečně blýská na lepší časy. A právě takové zůstávají v paměti
časy panování osvíceného monarchy Karla III., po nichž jako by následovaly dvě století „temna“.
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