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chu světových dějin - propojení osudů evropské a asijských civilizací,
v nichž, alespoň z počátku, sehrávají vůdčí roli evropské námořní mocnosti.
Současně se na nedávno objeveném severoamerickém kontinentě začíná
formovat společnost, která v budoucnu sehraje jednu z vůdčích rolí ve světových dějinách.
Sledujeme-li podrobněji historii zámořských objevů, vidíme záhy jak
se ve sledovaném období svět „rozšiřoval' 4 . Důsledky těchto objevů však
byly mnohem dalekosáhlejší, než pouhé „zvětšování^ světa. Přesun světového obchodu z vnitrozemských moří k oceánům znamenal, že mnohá dosavadní obchodní centra (Benátky, Janov aj.) jsou nahrazována novými (Lisabon, Sevilla, Rotterdam aj.) Klesá význam střední Evropy a velmocemi se
stávají Portugalsko a Španělsko, které doplňují „tradiční" Anglii a Francii.
Když j s m e již zmínili některé z evropských mocností, j e nutno si uvědomit, že „mapa Evropy" té doby vypadala značně odlišně od dnešní. Především neexistovaly Itálie a Německo v dnešním slova smyslu. Příslušná území byla rozdrobena na řadu samostatných celků. Podobně tomu bylo (viz
následující mapa) ještě na začátku 15. století i se Španělskem, které vzniklo

Pyrenejský poloostrov na konci 15. století
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?

ve víceméně dnešních hranicích až v r. 1516 sloučením Aragonie a Kastilie.
Kdybychom se přitom chtěli by jen stručně zmínit jen o těch nejdůležitějších událostech sledovaných století, nemohli bychom opomenout například:
říšskou reformu kolem roku 1500
boj o Itálii na přelomu 15. a 16. století
vznik španělské koloniální říše
reformaci v Německu pod vedením Martina Luthera
velkou selskou válku v r. 1525
zápas o evropskou hegemonii v první polovině 16. století
Kalvínovo učení ve Švýcarsku a jeho důsledky
dramatické události v Anglii vedoucí ke vzniku anglikánské církve
hugenotské války ve Francii
vrchol a úpadek Španělské říše
boj Nizozemí o nezávislost a jeho odtržení od Španělska
rozkvět Nizozemí v 17. století
občanské války ve Francii
rozmach Švédska a boj o hegemonii na Baltu
nástup protireformace
stavovské povstání v Čechách
bitvu na Bílé hoře a následnou rekatolizaci v Čechách
třicetiletou válku 1618—1648, která začala jako náboženský konflikt a skončila jako boj o hegemonii v Evropě
důsledky vestfálského míru z r. 1648
nastolení absolutismu ve Francii za Ludvíka XIII. a jeho dotvoření za Ludvíka XIV.
vzestup podunajské monarchie
dění v Anglii za vlády Stuartovců
válku v Anglii a vznik republiky pod vedením Olivera Cromwella
restauraci Stuartovců
a mnoho dalších událostí.
A to jsme se omezili téměř výhradně na politické události a dokonce
jen v Evropě. Kde zůstalo dění v Číně, Indii, Japonsku a dalších státech,
které mělo na světové dějiny neméně podstatný vliv? A kde jsou události
z oblastí vědy, vzdělávání, kultury, umění, které jsou mnohdy pro naši civilizaci tím nejzákladnějším? Vždy Newton, Descartes, Leibniz či Michelangelo nebo Leonardo da Vinci ovlivnili náš svět rozhodně podstatněji než
desítky státníků, vojevůdců či jiných politiků. (Dovolte v této souvislosti
malou odbočku: jak asi může historii opravdu pochopit pseudointelektuál,
který hrdě prohlašuje, že matematice nikdy nerozuměl a nikdy ji k ničemu
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nepotřeboval? Vždy v tom případě nemůže ani domyslet dosah myšlenek
výše jmenovaných osobností a o skutečně zásadních událostech například
17. století v tom případě nemá ani potuchy.)
A tak bychom se měli v oblasti umění alespoň zmínit o éře vrcholící
gotiky, o fascinujícím období renesance, kdy se na základě antického odkazu lidská kreativita pozvedla k netušeným výšinám, i o nástupu baroka
v 17. století.
A v oblasti vzdělávání?
Evropský středověk nebyl ani zdaleka tak strnulý, temný a deprimující, jak bylo ještě před nedávném módní uvádět. Podíváme-li se na mapku na
protější straně, na níž jsou znázorněny univerzity založené v Evropě do konce 15. století, je jistě i bez obsáhlejšího zdůvodňování zřejmé, že právě tady
jsou kořeny evropské vzdělanosti, která například matematiku dovedla v 16.
století k faktickému překonání mezí dosažených již v antice (řešení kubických rovnic) a v 17. století pak k úžasným výsledkům, které obdivujeme
dodnes (vznik analytické geometrie, teorie pravděpodobnosti, teorie čísel a
především diferenciálního a integrálního počtu).
Snad jsme již dostatečně zdůvodnili, jak obrovský úkol by před námi
stál, kdybychom chtěli poskytnout fundovaný přehled všech oblastí, událostí, jevů, objevů a myšlenek, které formovaly svět ve sledovaných stoletích.
Z nemožnosti poskytnout tento přehled v ucelené formě plyne metoda, kterou jsme zvolili, abychom v čtenáři alespoň částečně evokovali to podstatné
z uvedené doby. Zvolili jsme „mozaiku", z níž si pozorný čtenář poskládá
svět, v němž žili tvůrci, o nichž bude řeč především.
V následujících dvou kapitolách uvedeme přehledné tabulky nejdůležitějších událostí v nejrůznějších oblastech lidského konání a přehled evropských panovníků ve vybraných zemích v popisovaných dvou stoletích (přes
všechny výše uvedené výhrady přece jen kolorit doby výrazně dokresluje,
když si uvědomíme, že se zabýváme obdobím, v němž žil třeba Jindřich
VIII. či Boris Godunov), v následujících třech kapitolách pak uvádíme přehled nejdůležitějších osobností českých dějin 16. a 17. století, přehled osobností světového umění a konečně přehled světových matematiků té doby.
Výběr osobností v těchto třech kapitolách je však samozřejmě zcela
subjektivní a ani v nejmenším si nečiní nárok na úplnost.
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