NOTATKA

Kolonizacja w XVI-XVIII wieku.
1) Podboje Hiszpanów w Ameryce:
a.

konkwistadorzy, (hiszp. conquista – zdobycie) czyli hiszpańscy najeźdźcy, którzy

podporządkowali sobie rdzenną ludność nowo odkrytych terenów;
b.

ponieważ Indianie nie znali żelaza, koni czy broni palnej, podboje nowych ziem nie

stanowiły dla Europejczyków większego problemu;
c.

w 1519 r. podbój państwa Azteków rozpoczął Hernán (Ferdynand) Cortés; dysponował

zaledwie 530 - 600 żołnierzami, kilkunastoma końmi, strzelbami i działami – liczba ta była
jednak wystarczająca; jeden z mitów azteckich głosił, że pod postacią białego i brodatego
człowieka przybędzie bóg Quetzalcoatl; podtrzymywanie ludności tubylczej w przekonaniu,
że Hiszpanie są bogami oraz strach Indian przed nieznaną bronią czy zwierzętami
wystarczył, aby w ciągu kilku lat podporządkować sobie Azteków; Cortés wkroczył do
stolicy ich państwa Tenochtitlánu i uwięził władcę Montezumę; brutalne rządy Hiszpanów
zmusiły Indian do wzniecenia powstania i wypędzenia najeźdźców; Cortés nie poddał się
chwilowym porażkom i oblegał stolicę z plemionami indiańskimi niechętnymi dominacji
azteckiej – głód i epidemia ospy zmusiły mieszkańców Tenochtitlánu do kapitulacji; na
gruzach miasta powstała stolica kolonii hiszpańskiej – Meksyk;
d.

Hernán Cortés organizował także wyprawy przeciw Majom zamieszkującym tereny

dzisiejszej Gwatemali i Hondurasu; wzdłuż wybrzeża Pacyfiku prowadził poszukiwania
złota;
e.

w latach 1524-1532 podboju państwa Inków próbował dokonać Francisco Pizarro;

w 1532 r. wyruszył w kierunku stolicy Inków z oddziałem liczącym zaledwie 150-180 ludzi;
Pizarro wykorzystał wojnę domową, jaka toczyła się między braćmi zmarłego króla;
sprawującego władzę Atahualpę zmusił do przyjęcia chrztu i podporządkowania się
Hiszpanii; ponieważ inka zlekceważył żądania przybyszy, Hiszpanie uwięzili go oraz
zaatakowali i wymordowali około 5 tys. inkaskich możnowładców i dowódców; Indianie
pozbawieni dobrego dowódca stali się łatwym łupem dla hiszpańskich konkwistadorów;
wystarczyły dwa lata, aby Pizarro zdobył stolicę Cuzco, a następnie całe państwo Inków;
f.

Inkowie wzniecali kolejne powstania, a stolicę państwa przenieśli do trudnodostępnej

Vilcabamby; w 1572 r. Hiszpanie ścieli ostatniego z królów Tupaca Amaru; w XVIII w. na
czele powstania w Peru stanął José Gabriel Condorcanqui, pochodzący z rodu inki – przybrał
on imię Tupac Amaru II, jednak i to powstanie zakończyło się klęską.
2) Rywalizacja o kolonie:
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a.

imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce – tak określano imperium stworzone

przez Karola V Habsburga, które obejmowało Niderlandy, Hiszpanię, Austrię oraz kolonie
w obu Amerykach i na Filipinach; Karol V był także cesarzem Rzeszy Niemieckiej;
b.

w latach 1581-1640 Hiszpania i Portugalia podpisały unię iberyjską; Portugalczycy

godzili się na rządy Habsburgów pod warunkiem zachowania kontroli w zamorskich
posiadłościach;
c.

Portugalczycy kolonizowali Brazylię oraz podejmowali próby zmonopolizowania

handlu azjatyckiego; wzdłuż wybrzeży Afryki zakładali faktorie, zdobyli porty w Indiach
Goa i Diu, Wyspy Korzenne, Timor, półwysep Makau (od 1999 r. pod kontrolą Chin); od
XVI w. utrzymywali kontakty handlowe z Chinami i Japonią, jednak Japończycy dość
szybko zerwali kontakty z Europejczykami i do połowy XIX w. pozostawali w izolacji;
d.

do kolonizacji nowych ziem dość szybko przyłączyli się Anglicy, Francuzi

i Holendrzy; król Francji Franciszek I na traktat dzielący świat między Portugalczyków
i Hiszpanów powiedział: Słońce świeci dla mnie tak samo jak dla innych. Pokażcie mi
testament Adama, czy jest w nim klauzula wyłączająca mnie z podziału świata?; przeciwnicy
podziału świata na dwie strefy wpływów wykorzystywali do swoich celów piratów i
korsarzy;
e.

w 1588 r. siły angielskie pokonały hiszpańską Wielką Armadę – bitwa ta osłabiła

pozycję Hiszpanii, a Anglia zaczęła wyrastać na nową potęgę kolonialną; mimo to, do
początku XIX w. imperium hiszpańskie zajmowało największą powierzchnię na świecie.
3) Wpływy gospodarcze:
a.

Anglia, Francja i Holandia próbowały ograniczyć ogromne zyski, jakie Portugalia

i Hiszpania czerpały z wymiany handlowej;
b.

Holendrzy na początku XVII w. chcieli odbić kolonie portugalskie w Brazylii i na

Dalekim Wschodzie; choć początkowo odnieśli sukces, Portugalczycy obronili swoich
interesów i odzyskali większość utraconych ziem; Holendrzy opanowali na dłużej okolice
Przylądka Dobrej Nadziei oraz wyspy Indonezji; Batavia na Jawie, obecna Dżakarta, była
główną siedzibą holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej i kolonii Indii Wschodnich;
c.

ekspansję Holendrów zahamowali Anglicy, którzy od początku XVII w. prowadzili

kolonizację wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej; ponadto przejęli od Hiszpanów
Jamajkę, a na Półwyspie Indyjskim, tak jak Holendrzy i Francuzi, założyli faktorie; w roku
1600 w Londynie powstała Kompania Wschodnioindyjska, spółka handlowa, której
zadaniem było wyeliminowanie innych państw z rynku azjatyckiego; organizacja miała
wiele przywilejów, dzięki którym prowadziła niezależną od monarchów angielskich
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politykę i działania zbrojne; kupcy angielscy zyskali monopol na handel w tej części świata;
Anglia opanowała porty w Bombaju i Kalkucie;
d.

w XVIII w. niezależne kontakty handlowe z Azją chciała nawiązać Francja; jej

posiadłości kolonialne ograniczały się do słabo zaludnionych Kanady oraz przyłączonej
w 1682 r. Luizjany; ponadto Francja posiadała wyspy Santo Domino, Gwadelupę
i Martynikę oraz kilka portów w Indiach;
e.

w latach 1756-1763 między państwami rywalizującymi o wpływy handlowe

i kolonialne doszło do wojny siedmioletniej; istniejąca od 1707 r. Wielka Brytania
sprzymierzyła się z Prusami i Hanowerem przeciw Francji, Austrii, Rosji, Szwecji
i Saksonii; Brytyjczycy, dzięki zwycięstwu umocnili swoją pozycję w Europie i na świecie;
powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki pomniejszyło terytorium zamorskie Brytanii,
jednak mimo tych strat w XIX w. Wielka Brytania stałą się największą potęga kolonialną.
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