NOTATKA

Monarchia parlamentarna w Anglii.
1) Konflikt między władcami a parlamentem:
a.

angielski parlament, istniejący od XIII w., składał się z Izby Lordów, czyli wielkich

właścicieli ziemskich oraz Izby Gmin, w szeregach której zasiadała średnia szlachta
i bogate mieszczaństwo;
b.

za rządów Elżbiety I, córki Henryka VIII, Anglia przeżyła rozwój gospodarczy; zaczęto

zakładać pierwsze kolonie, a w 1588 r. pokonano Wielką Armadę; druzgocąca klęska
hiszpańskiej floty, zaprzepaściła szansę na podbój wysp brytyjskich, a z Anglii uczyniła
jedną z najważniejszych potęg morskich Europy;
c.

panująca od 1603 r. szkocka dynastia Stuartów w osobie Jakuba I, a następnie

Karola I, próbowała kontynuować rządy absolutne poprzedników, co wywoływało konflikty
między władcami a parlamentem;
d.

królowie nie liczyli się ze zdaniem parlamentu: sami ustalali wysokość podatków

i innych opłat oraz nadawali swoim zwolennikom monopole w gospodarce; postępowanie
monarchów wywoływało opór nowej szlachty (gentry) żyjącej z rolnictwa, handlu,
manufaktur czy transakcji bankowych;
e.

król widząc niechęć do podejmowanych decyzji postanowił ograniczyć, a następnie

przestać zwoływać obrady parlamentu;
f.

za sprawą żony Karola I, a siostry króla Francji Ludwika XIII na dwór angielski

powróciły wpływy katolicyzmu;
g.

purytanie, czyli angielscy protestanci wyrośli na główną opozycję wobec króla;

domagali się oczyszczenia kościoła anglikańskiego z naleciałości katolickich oraz
sprzeciwiali się umacnianiu władzy monarszej; purytanie, od łac. puritas – czystość,
odróżniali się surowością obyczajów i gorliwością religijną.
2) Wojna domowa:
a.

Anglia i Szkocja były połączone unią personalną; były to odrębne państwa, o dwóch

różnych religiach: w Anglii obowiązywał – anglikanizm, a w Szkocji – prezbiterianizm,
odłam protestantyzmu oparty na naukach Jana Kalwina; ponieważ Szkoci nie godzili się na
próby podporządkowania swojego kościoła anglikańskiemu, w 1637 r. rozpoczęli powstanie
przeciwko królowi;
b.

w 1640 r. Karol I zwołał parlament, aby uchwalić nowe podatki na wojnę

z prezbiterianami; ponieważ purytanie nie wyrazili zgody na dalsze finansowanie wojny
z innymi protestantami, król zerwał obrady;
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c.

rok później król ponownie zwołał parlament; ponieważ Szkoci wkroczyli do północnej

Anglii król znalazł się na łasce posłów; parlament nie pozwolił królowi na zerwanie obrad i
przygotował projekt reform ograniczających władzę Karola I: władca nie mógł samodzielnie
nałożyć nowych podatków, jego najbliższy doradca został skazany na karę śmierci, a wielu
urzędników odwołano i uwięziono; ponadto podpisano pokój ze Szkocją – wydarzenia te
zapoczątkowały rewolucję angielską, trwającą do 1660 roku;
d.

król nie chcąc utracić dotychczasowej władzy postanowił rozpocząć wojnę

z parlamentem; po nieudanej próbie uwięzienia najniebezpieczniejszych opozycjonistów,
wyjechał z Londynu i zaczął organizować armię;
e.

w 1642 r. doszło do walk między rojalistami – zwolennikami króla, a wojskami

parlamentu, na czele z Oliverem Cromwellem; był to początek wojny domowej;
f.

armia parlamentu była liczniejsza, jednak gorzej zorganizowana; po porażkach

z rojalistami Cromwell utworzył Armię Nowego Wzoru; ponieważ był on zagorzałym
purytaninem, żołnierze studiowali biblię, idąc do walki z psalmami na ustach; ponadto
awans w armii został uzależniony od osobistych zasług, a nie pochodzenia żołnierza;
g.

w 1645 r. pod Naseby Oliver Cromwell pokonał rojalistów, a Karol I uciekł do Szkocji;

tutaj został uwięziony, a następnie wykupiony, sprowadzony przed sąd i uznany za tyrana i
zdrajcę;
3) Czasy republiki:
a.

w styczniu 1649 r. Karol I został ścięty, a w maju Anglię ogłoszono republiką; władzę

miał sprawować parlament, pomniejszony o Izbę Lordów;
b.

Cromwell pokonał rojalistów ze Szkocji, po czym doprowadził do unii realnej między

obu państwami; podbił także wierną katolicyzmowi Irlandię;
c.

w 1651 r. uchwalono Akt nawigacyjny, zgodnie z którym do Anglii można było

przewozić towary tylko na statkach angielskich lub na statkach należących do państw, skąd
pochodziły importowane towary; handel i flota angielska zaczęły się rozwijać, jednak
osłabiało to pozycję Holandii.
4) Dyktatura wojskowa:
a.

w 1653 r. Oliver Cromwell zlikwidował parlament, a kilka miesięcy później ogłosił się

lordem protektorem; pomimo, że Anglia pozostała republiką w rzeczywistości zaczęła
w niej obowiązywać dyktatura wojskowa;
b.

z jednej strony mówiono o tolerancji religijnej, z drugiej purytańskie władze narzucały

swoją surowość i gorliwość; sukcesy na arenie międzynarodowej, pomimo malejącego
poparcia, pozwoliły Cromwellowi na sprawowanie rządów;
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c.

po śmierci Olivera Cromwella w 1658 r. tytuł lorda protektora przejął jego syn, jednak

dość szybko zmuszono go do ustąpienia.
5) Chwalebna rewolucja:
a.

po odwołaniu lorda protektora parlament zaproponował tron synowi ściętego króla –

Karolowi II; Anglia ponownie stała się monarchią, rządzoną przez dynastię Stuartów,
a rewolucja angielska dobiegła końca;
b.

Karol II zgodził się na niezależny parlament i amnestię dla uczestników rewolucji;

amnestia nie objęła morderców jego ojca, a ciało Cromwella wydobyto z ziemi
i powieszono; choć król popierał katolików, zgodził się, aby parlament przyjął ustawę
pozwalającą pełnić funkcje państwowe jedynie anglikanom;
c.

w 1679 r. uchwalono Habeas Corpus Act – przepisy ograniczające władzę królewską;

d.

rządy po zmarłym Karolu II przejął jego brat – Jakub II; ponieważ był gorliwym

katolikiem i zwolennikiem monarchii absolutnej w 1688 r. parlament dokonał jego
detronizacji;
e.

koronę zaproponowano protestanckiemu władcy Holandii Wilhelmowi Orańskiemu,

którego żona była siostrą detronizowanego króla; ponieważ zmiana monarchy nastąpiła
w sposób pokojowy, wydarzenia te nazwano chwalebną rewolucją;
f.

w 1689 r. parlament wydał „Deklarację praw narodu angielskiego” przekształcającą

Anglię w monarchię parlamentarną – monarcha zaakceptował dokument;
g.

w Anglii zaczęła obowiązywać zasada, że król panuje, a nie rządzi;

h.

Anglia, a następnie Wielka Brytania do dziś nie uchwaliła konstytucji.
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