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POVZETEK
Magistrska naloga predstavlja dobo kraljice Ane Stuart in združitev angleške ter
škotske krone. V nalogi so s pomočjo virov in izbrane literature predstavljeni in
opisani dogodki, ki so zaznamovali njeno vladavino. Ana Stuart
prestol zasedla leta

) je

02 in tako postala kraljica Anglije, Irske in Škotske. Del

naloge je namenjen podrobnejšemu opisu Aninega zasebnega življenja. Bila je
šibkega zdravja in ni zapustila potomcev, ki bi lahko nasledili prestol. V času
vladanja so ji večkrat očitali neodločnost in nepremišljenost, a je s pomočjo
sposobnih svetovalcev dosegla veliko zadanih ciljev. Njeno vladavino je
zaznamovalo

več

pomembnejših

in

odmevnih

dogodkov

tako

na

zunanjepolitičnem kot tudi na notranjepolitičnem prizorišču, zato naloga v
nadaljevanju predstavlja kraljico Ano Stuart in njeno politično delovanje. Jakob
II. je po slavni revoluciji leta 1688 odstopil s prestola, njegovo mesto pa je zasedel
Anin svak, Viljem III. Oranjski. Pred nastopom Ane na prestol se je zapletel v
vprašanje nasledstva v Španiji, kar je preraslo v špansko nasledstveno vojno. Ta je
imela leta 1714 za Britance ugoden razplet, saj je kraljica uspešno zaključila
mirovna pogajanja in s tem britanski imperij povečala za strateško pomembni
Gibraltar. Najpomembnejši dosežek na notranjepolitičnem področju pa je bila
združitev angleške in škotske krone leta

0 . Posledično je prišlo do združitve

angleškega in škotskega parlamenta in nastanka Kraljestva Velike Britanije.
Zadnji del naloge podrobneje opisuje združitvena pogajanja in postopke, s
pomočjo združitvenih aktov pa so predstavljena in prevedena pomembnejša
določila, ki so pravno-formalno urejala bodoče življenje v skupnem Kraljestvu.
Ana Stuart je umrla leta

in zaključila vladavino rodbine Stuart na Otoku.

Ključne besede: kraljica Ana Stuart, vigi, torijci, španska nasledstvena vojna,
združitev Anglije in Škotske, združitveni akti

07

ABSTRACT
The Master’s thesis presents the era of Queen Anne and the union of the English
and Scottish crowns. Major events that shaped the era are presented and described
based on the selected secondary sources, academic articles and other literature.
Queen Anne Stuart

) descended the throne in 1702 and thus, became

the Queen of England, Ireland and Scotland. One part of the thesis focuses on a
detailed description of Anne’s personal life and affairs. She was of week health
and had no surviving children that would inherit the throne and continue the line
of Stuarts. Throughout the reign she was often reproached for being indecisive
and reckless; however, with the help of skilled advisors she managed to achieve
her goals. In terms of internal politics and foreign policy, her reign achieved some
groundbreaking moments, therefore, the second part of the thesis focuses on the
description of Queen Anne’s rule and her politics. James II. abdicated the throne
after the Glorious revolution in 1688. He was succeeded by Anne’s brother-in-law
William III. (William of Orange). Towards the end of his reign he decided to
interfere with the succession of the Spanish throne, which later led to a War of the
Spanish Succession. Queen Anne managed to successfully finish the peace
negotiations which ended the war, and expanded the British Empire with
Gibraltar, a strategically important part of Europe. The milestone of her reign was
reached with the union of English and Scottish crowns in 1707. The English and
the Scottish parliaments were united into one parliament, and the country was
named The Kingdom of Great Britain. The last part of the thesis, therefore,
describes and analyzes the process of the union and presents the Acts of Union
which served as a legal basis for the formation of the Kingdom. Anne Stuart was
the last monarch from the line of Stuarts; she died in 1714.

Key words: Queen Anne Stuart, Whigs, Tories, the War of the Spanish
Succession, the Union of England and Scotland, the Acts of Union 1707
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UVOD
Ana Stuart je bila zadnja iz rodbine Stuart (različica zapisa rodbinskega imena
tudi Stewart), ki je vladala na britanskem otoku. Kraljica Ana Stuart se je rodila v
času vladavine Karla II. Omožili so jo z danskim princem Jurijem. Po slavni
revoluciji, s katero je bil s prestola odstavljen njen oče Jakob Stuart II. Angleški
oziroma Jakob VII. Škotski, in po smrti Viljema III. je nasledila prestol in tako 8.
marca leta

02 postala kraljica Anglije, Škotske in Irske. S prevzemom krone je

postala hitro priljubljena: že v svojem prvem govoru pred parlamentom je dejala,
da bo za srečo in napredek naroda storila vse, kar bo v njeni moči. Kmalu po
njenem nastopu se je Anglija zapletla v špansko nasledstveno vojno, ki jo je
sprožila smrt zadnjega španskega habsburškega kralja in v kateri se je ob boku
Habsburžanov in Danske bojevala proti Franciji in Španiji.
V prvem govoru pred parlamentom je kraljica Ana dejala tudi, da je zanjo zelo
pomembna možnost združitve Anglije in Škotske. V ta svoj cilj je vložila veliko
energije. Tako je prišlo . maja leta

0 z združitveno pogodbo Acts of Union)

do združitve dveh kraljestev, Škotske in Anglije, v eno kraljestvo z novim
imenom Velika Britanija. Anino vladavino je zaznamoval tudi sistem dveh
osrednjih parlamentarnih strank in posledično nenehne napetosti med tako
imenovanimi torijci in vigi. Kraljica Ana je umrla leta 1714. Za seboj zaradi
ponesrečenih nosečnosti ni zapustila potomcev.
Magistrska naloga temelji na objavljenih (spletnih) primarnih virih in
monografijah. Prvo poglavje prikazuje razmere v Angliji in na Škotskem pred
nastopom kraljice Ane. Drugo poglavje opisuje Ano Stuart, njeno osebnost in
zasebno življenje, medtem ko je v ospredju tretjega njena vladavina. Zadnje,
četrto poglavje, je v celoti namenjeno opisu procesa združitve angleške in škotske
krone v enotno združeno kraljestvo.

1

1

DRŽAVNO-PRAVNI OKVIR STUARTOVSKE ANGLIJE OD KARLA
I. DO ZGODNJEGA 18. STOLETJA

Da bi razumeli dogodke, ki so pripeljali do angleške državljanske vojne,
vladavine Oliverja Cromwella in ne nazadnje do restavracije monarhije, je
potrebno seči v dogajanje v preteklosti in v ozadju, predvsem v času kralja Karla
I.
Angleška državljanska vojna je izbruhnila v manj kot štiridesetih letih po smrti
najbolj kontroverzne kraljice Elizabete I. (umrla leta 1603). Na prestolu jo je
nasledil njen nečak, sin Marije Stuart, Jakob VI. Škotski in I. Angleški. Škotska in
Anglija sta bili pod njegovim vladanjem združeni v personalno unijo, v državi pa
je vladal tudi sorazmeren mir. Po Jakobovi smrti je leta 1625 prestol zasedel
Jakobov drugorojeni sin Karel I. Ta je želel uresničiti očetove sanje in združiti
kraljestva Anglije, Škotske in Irske v kraljestvo pod eno krono. Takšne tendence
so dvignile mnogo prahu predvsem med Angleži, saj so se bali, da bi združitev
pomenila konec oziroma uničenje starih angleških običajev in tradicij. Karel I. je
verjel tudi, da so kralji mali bogovi na Zemlji, in je vladal po doktrini božanske
pravice kraljev (Divine Right Of Kings).1
Da bi razumeli vzroke za izbruh državljanske vojne v Angliji, je potrebno
razumeti pomen vere in parlamenta v Angliji in na Škotskem. Različne razvojne
smeri, v katerih se je gibala reformacija v Angliji in na Škotskem, so se docela
zapletle v politiko. V času Stuartov je postalo to še bolj očitno, saj je vlada enega
samega kralja želela v obeh državah doseči enotnost vere, čeprav je bilo to tako na
papirju kot v praksi nemogoče doseči na način, ki ne bi izzval neodobravanja na
obeh straneh. V času reformacije so laiki na obeh straneh meje uveljavili svojo
voljo proti srednjeveški duhovščini, a na različne načine. V Angliji je Cerkev
ohranila svojo organizacijo, ki je temeljila predvsem na razvejani shemi
duhovščine. Zaradi tega ljudstvo ni moglo vplivati na njene nauke in bogoslužje
od znotraj, ampak samo od zunaj s posredovanjem krone in parlamenta. Na
Škotskem je bila slika drugačna. Tam so lahko laiki sodelovali v cerkveni
organizaciji in v vladi. Ker na Škotskem ni bilo parlamenta, ki bi lahko govoril v
1

Kenneth O. Morgan, The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford 1986, str. 308 (dalje:
Morgan, The Oxford Illustrated History).

2

ljudskem imenu, je bil to edini način, s katerim so laiki vplivali na vero. Razlike
med Škoti in Angleži so se kazale tudi v povezanosti s krono. Medtem ko so
Angleži svoji kraljici Elizabeti I. zaupali, so bili Škoti do Marije Stuart manj
naklonjeni. Na Škotskem je tako novo vero oblikovala demokratična skupnost
duhovnikov ter laikov in ne plemstvo ali krona. Nič čudnega torej ni bilo, da so
želeli Angleži, bodisi rojalisti ali pristaši parlamenta, državno oblast nad Cerkvijo.
Nasprotno je škotska prezbiterijanska stranka želela, da bi imela Cerkev vrhovno
oblast nad državo. Takšne razmere so bile vse prej kot ugodne za uvedbo enotne
vere na otoku. Tako so vsi poskusi kraljev iz rodbine Stuart in njihovih
sovražnikov klavrno spodleteli. 2
Angleži so imeli zastopnika v svojem tradicionalnem parlamentu, Škoti pa v svoji
Cerkvi. Stuartovski kralji tega položaja niso razumeli. Jakob I. je odrasel na
Škotskem in je ob prihodu v Anglijo domneval, da je naloga angleškega
parlamenta, prav tako kot škotskega, da posluša njegov tajni svet. Karel I. je bil
vzgojen v Angliji in je naletel na zmoto ob prihodu na Škotsko. Prepričan je bil,
da lahko na škotsko Cerkev vpliva z ukazi, kot je bilo to mogoče v Angliji. Kot
vladar, neodvisen od parlamenta, se je Karel zavedal, da parlament tudi na
Škotskem nima prave veljave. Ob tem pa je zmotno mislil, da lahko samovoljno
vpliva na Cerkev in v verskih zadevah na Škotskem deluje kot absolutni vladar.
Karel je želel vsiliti Škotom Laudov angleški Molitvenik. Sočasno pa se je skušal
znebiti angleškega parlamenta. Oba naroda je s tem hkrati razburil na
najobčutljivejšem in hkrati najmočnejšem področju ter s tem nezavedno strl
kraljevo moč v obeh kraljestvih. 3
V času vladavine Karla I. parlament ni imel pomembne vloge v angleškem
oblastnem sistemu. Parlament je bil sklican po potrebi in razpuščen po volji
vladarja. Kljub temu kralj ni mogel popolnoma zanemariti moči parlamenta, saj je
imel le-ta moč in zmožnost odobritve pobiranja davkov. Karel se je zapletel v
vojno s Španijo in kmalu tudi s Francijo. Ob poroki s Henrieto Marijo, sestro
francoskega kralja Ludvika XIII., je Karel obljubil pomoč v Angliji živečim
katolikom. Kmalu pa je ugotovil, da te obljube ne bo mogel izpolniti. Takratni
2

George M. Trevelyan, Zgodovina Anglije, Državna Založba Slovenije, 9 0, str. 9 –496 (dalje:
Trevelyan, Zgodovina Anglije).
3
Prav tam.

3

francoski dvorni kancler in dejanski oblastnik v državi kardinal Richelieu je
obsodil Karlovo neizpolnitev obljube. Karel je v odgovor izgnal vse ženine
pripadnike iz Anglije. Hkrati je za financiranje vojne v Španiji in Franciji
potreboval več sredstev; vendar parlament ni želel podpreti njegovih ambicij.
Kljub pomanjkanju sredstev in na prigovarjanje lorda kanclerja vojvode
Buckinghama je Karel leta

2 poslal angleške čete v Cadiz in nato leto kasneje

še v Francijo, kjer naj bi pomagale obrambi kalvinske utrdbe La Rochelle pred
vojsko kardinala Richelieuja. Obe odpravi sta bili popolnoma neuspešni in s strani
parlamenta označeni kot klavrno spodleteli. 4
Karel je bil zato leta

28 prisiljen sklicati parlament. Ta pa se je tedaj odločil

opomniti kralja, da je potrebno spoštovati državne zakone. Novoizvoljeni člani so
sestavili Peticijo pravic (Petition of Rights). Prošnja za pravice je skušala začrtati
natančno mejo med kraljevsko oblastjo in oblastjo zakona. Kralj se je obotavljal,
vendar je obupano potreboval sredstva. Pod pritiski lordov in spodnjega doma je
popustil in sprejel peticijo. Ta je močno omejila kraljeve posebne pravice. Zaradi
zavrnitve pomoči pri nastanitvi in vzdrževanju vojaštva tako kralj ni mogel imeti
več na razpolago stalne vojske. S tem je želel parlament posredno onemogočiti
nesmiselne in samovoljne vojaške posege vladarja. Leto zatem je kralj ponovno
sklical parlament. Na zasedanju so sprejeli tri resolucije. Prva resolucija je
predvidela, da bodo vsakogar, ki bi poskusil uvesti papeštvo ali arminijanstvo 5 v
Angliji, razglasili za sovražnika države. Druga resolucija je govorila, da bo kot tak
razglašen vsak, ki bi samovoljno, brez dovoljenja parlamenta, pobiral davke.
Tretja resolucija se je navezovala na drugo in kot državnega sovražnika označila
vsakogar, ki bi plačeval nedovoljene davke. Eden izmed kraljevih odposlancev, ki
je prisostvoval na zasedanju, je protestiral proti takšnim resolucijam. Člani
parlamenta so ga na silo zadržali in sprejeli resolucije. Kralj se je na predrznost
4

Morgan, The Oxford Illustrated History, str. 310; John Wroughton, The Longman Companion to
The Stuart Age, 1603–1714, Longman 1997, str. 8 (dalje: Wroughton, The Longman Companion);
André Maurois, Zgodovina Anglije, Naša Založba 939, str. 2 9–261 (dalje: Maurois, Zgodovina
Anglije).
5
Arminijanstvo je verska smer poimenovana po teologu in duhovniku nizozemske reformne cerkve
Jacobu Arminiusu. Le-ta je nasprotoval strogim kalvinističnim naukom o predestinaciji, po kateri
naj bi ljudje bili že vnaprej določeni za odrešitev ali pogubo. Arminius je zagovarjal pogojno
izbiro, pri kateri naj bi Bog izbral za večno življenje tiste, ki so se nanj obračali v veri.
Arminijanstvo je z nauki vplivalo na oblikovanje metodistične cerkve v Britaniji in ZDA delo.si,
10. oktober, 2006. Dostopno na: http://www.delo.si/druzba/10-oktober_2.html).

4

parlamenta odzval tako, da je devet poslancev spodnjega doma poslal v zapor.
Karel se je posledično odločil tudi vladati brez parlamenta. 6
Med leti

29 in

0 tako sploh ni bilo sklicev parlamenta. Njegov način

vladanja so nekateri poimenovali kar »enajst let tiranije«. V tem času parlament ni
bil sklican niti enkrat in tudi nič ni kazalo na to, da bi se kralj trudil spraviti s člani
parlamenta. Karel je uspel zbrati dovolj prihodkov, da je postala njegova
vladavina v tem času stabilna. Prav tako so se polegle strasti med Anglijo in
Španijo ter Francijo. V iskanju opore in podpore se je Karel obrnil na Viljema
Lauda in Thomasa Wenthwortha. Prvega je leta

33 imenoval za nadškofa

Canterburyja in s tem za metropolita anglikanske Cerkve, drugega pa leta 1640
povišal v grofa Straffordskega. 7
Thomas Wenthworth je bil aktiven član spodnjega doma. Kralj ga je najprej
postavil za predsednika sveta za severne pokrajine, nato pa še za upravitelja Irske.
Wenthworth je odločno vodil upravo brez upoštevanja mnenj drugih. Njegova
nepravična odločanja so mu nakopala sovraštvo katoličanov in protestantov. Irci
so bili ogorčeni nad njegovim načinom upravljanja, saj jim je dejansko prepovedal
njihovo vero. Prav tako je želel mnoge njihove posesti razdeliti med Angleže. 8
Karel I. je bil pripadnik anglikanske cerkve. Ko se je poročil s katoličanko
Henrieto Marijo Francosko, je to dvignilo veliko prahu med angleškimi puritanci
in škotskimi prezbiterijanci. S pomočjo nadškofa Lauda je izvedel številne
reforme, usmerjene proti kalvinistom. Laud je verjel, da je strogost dogme vredna
več kot svoboda prepričanja. Njegova želja je bila pod vsakim pogojem doseči
enakost vere in cerkvenega obredja. Njegova prepričanja so bila nenehno deležna
zgražanja kalvinskih duhovnikov. Laud je namreč ob več priložnostih izrekel, da
so prezbiterijanci enako nevarni kot papežniki. Papež je Laudu celo ponudil
položaj in naziv kardinala, a ga je ta zavrnil. S pomočjo cerkvenih sodišč je Laud
izvedel niz čistk med duhovščino. Vse pridigarje je imel pod strogim nadzorom.
Ni jim bilo dovoljeno pretirano pridiganje v protestantskem slogu; prav tako jim

6

Morgan, The Oxford Illustrated History, str. 310; Wroughton, The Longman Companion, str. 8;
Maurois, Zgodovina Anglije, str. 259–261.
7
Mary R. Price, A portrait of Britain under Tudors and Stuarts: 1485–1688, Oxford 1984, str.
140–142 (dalje: Price, A portrait of Britain); Maurois, Zgodovina Anglije, str. 262.
8
Trevelyan, Zgodovina Anglije, str. 492–493.

5

je ukazal, naj skrajšajo pridige. Množično je zapiral puritanske kapele in
prepovedal njihova snidenja. 9
Leta

8 je Jakob I. potrdil »Knjigo o športih«. Knjiga je vsebovala seznam

športov in aktivnosti, dovoljenih ob nedeljah in praznikih, vendar je puritance
navdala z ogorčenjem. Puritanski duhovniki so se uprli in je niso hoteli brati v
svojih cerkvah, kaj šele vključiti v svoje bogoslužje. Jakob I. na duhovnike ni
pritiskal; nadškof Laud pa jih je bil odločen prisiliti v to. Mnogi puritanci so v
času škofovanja Lauda zapustili domovino in odšli v Ameriko. V tem času je
vladala tudi stroga cenzura. Pet mož, ki so javno pisali proti njemu in njegovim
čistkam v cerkvenem obredju, je bilo javno usmrčenih. To dejanje je še bolj
razjezilo ljudi. Puritanci so Lauda obtožili, da želi Anglijo ponovno narediti
katoliško. V odgovor so bili kaznovani vsi puritanci, ki niso prisostvovali
anglikanskemu bogoslužju. 10
Gorečnost nadškofa Lauda je proti njemu in posledično proti kralju vzbudila
odpor glede vmešavanja duhovščine v zadeve Škotov. Pred cerkvena sodišča so
bili postavljeni vsi laiki, ki so se upirali Laudovim ukrepom. Cerkvena sodišča so
si nakopala sovraštvo puritancev. Škofje so medtem kot svetovalci začeli
spodrivati plemiče in člane spodnjega doma, v številnih župnijah pa si je
duhovščina prisvajala avtoriteto, ki je sicer pripadala posvetnim oblastem.
Medtem ko je nadškof vztrajno preganjal puritance, pa so zaradi vedno večjega
vpliva kraljice, Karlove francoske žene, prenehali s preganjanjem katolikov.
Kraljičina vera je na dvoru postala pravcata moda. V tem času so se mnogi tudi
spreobrnili v katolištvo. Tisti verniki, ki so sledili katolištvu, so bili pripadniki
High Church oziroma »visoke cerkve«, medtem ko so bili tisti, ki so sledili
protestantskim načelom, pripadniki Low Church oziroma »nizke cerkve«. V
takšnih okoliščinah so ljudje verjeli, da se skušajo pripadniki »visoke cerkve«, ki
so bili sicer v manjšini, otresti parlamenta in v državi uvesti osebni despotizem.
Da bi voditelji visoke Cerkve lahko strli Laudove nasprotnike, so se nemalokrat
zatekali k sodišču »zvezdne dvorane« Star Chamber). Star Chamber je bila v
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času Tudorjev priljubljena, vendar se je ljudem zaradi neupravičenih pregonov
zamerila. Puritanci pa so v tem času postali goreči zagovorniki parlamenta. 11
Ker je Karlu začelo primanjkovati sredstev, je obnovil nekatere stare davke. Od
premožnih članov plemstva si je sposojeval denar. Tisti, ki so zavrnili posojilo, so
bili kaznovani ali pa jim je kralj zagrozil. Karel je sicer pazil, da so bili vsi načini
pobiranja davkov in zbiranja denarja legalni, a največkrat so bili nepošteni in so
med ljudstvom poželi veliko neodobravanja. Prisilil je veleposestnike, da so
sprejeli imenovanje v viteze. Tako so bili zaradi naziva prisiljeni plačati za
privilegije. Še en način pridobivanja denarja je bil pomorski davek ali ship money.
Leta 1634 je zahteval, da vsa pristanišča plačajo za ladje, ki so bile zasidrane.
Karel je namreč želel, da bi bilo njegovo ladjevje dovolj močno, da bi zdržalo
morebitne napade nizozemskega ali francoskega ladjevja. Eden izmed vodij
zadnjega parlamenta se je uprl plačilu davka, saj ga parlament ni potrdil. Kralj je
zahteval, da mu sodijo. Sodišče je v strahu pred kraljevo oblastjo razsodilo, da
mora plačati tako davek kot tudi kazen. Sodniki so namreč razsodili, da ima kralj
v kriznem času pravico zahtevati pomorski davek. Ironično pa je, da je o tem,
kateri časi veljajo za krizne, odločal prav kralj. 12
Škoti so bili že od časov Johna Knoxa prezbiterijanci in Jakob I. kot prvi vladar
Anglije in Škotske se v škotske verske zadeve ni vmešaval. Ko je Laud skušal
Škotom vsiliti Molitvenik, se je to končalo z izgredi v Edinburgu. Škoti so zbrali
vojsko, ki ji Karlova ni bila kos. Kralj je bil prisiljen podpisati sporazum (Treaty
of Berwick) in prepustiti določila sporazuma škotskemu parlamentu in cerkveni
zbornici. Leta 1638 so se fevdalni glavarji postavili na stran škotske Cerkve in
posledično proti kralju. Razlog za to je bil predvsem ta, da je Laud nadomestil
plemiče v škotskem tajnem svetu s škofi. Cerkvena skupščina v Glasgowu je kljub
kraljevemu nasprotovanju odpravila škofovsko oblast in obnovila popolno oblast
prezbiterijancev v cerkvi. Ta ukrep je podprl tudi glavar najmogočnejšega
plemena na škotskem Višavju in tako sklenil tesno sodelovanje z nižinskimi Škoti.
Pri tem ne gre prezreti tudi tega, da je imela Škotska na voljo vojake, ki so se urili
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v pomorskih bitkah pod najvplivnejšimi in najsposobnejšimi kapetani takratnega
časa. Aleksander Leslie je, ko je bilo to potrebno, iz teh vojakov hitro naredil
disciplinirano vojsko, ki je bila pripravljena braniti domovino pred kraljem za
vsako ceno. 13
Po nasvetu grofa Straffordskega je kralj v začetku leta

0 znova sklical

parlament. Ta si je z zasedanjem med 3. aprilom in . majem prislužil naziv
»kratki parlament«, saj je bil razpuščen v rekordno hitrem času. Kralj je od
parlamenta pričakoval podporo v vojni proti upornim Škotom v obliki odobritve
sredstev, ki so bila potrebna za vzdrževanje in plačilo vojske. Parlament pa je
kraljeve želje grobo obsodil in od njega zahteval, naj se ljudem opraviči za svoje
grehe in se znebi Lauda. Odgovor na predrznost parlamenta je bila razpustitev letega. Strafford je tedaj kralju svetoval, naj se proti Škotom in nezadovoljnim
plemičem bojuje kar sam in se tako izogne opravičevanju svojih dejanj
parlamentu. V tem času so Škoti zasedli angleške pokrajine na severu in zahtevali,
da jih izpraznijo Angležev in jim omogočijo versko svobodo skupaj z odškodnino.
Kralj se je bil prisiljen ukloniti volji premočnih podložnikov. Novembra istega
leta je bil sklican drugi parlament. Tako imenovani »dolgi parlament« je bil za
razliko od kratkega parlamenta sklican z namenom priskrbeti sredstva za odpravo,
da bi Škoti zapustili severne dežele. Sočasno s sklicem parlamenta pa je bilo
kralju jasno tudi, da bo pred odobritvijo sredstev za plačilo odškodnin parlament
razpravljal o raznih pritožbah proti kraljevi volji. Še v jeseni je ta razprava o
pritožbah zanetila revolucijo v državi in Cerkvi. 14
»Dolgi parlament« je dosegel v času svojega zasedanja mnogo pomembnih
mejnikov. Prvi izmed teh je bil obsodba in usmrtitev Strafforda. Vzeli so mu
državljanske pravice in ga usmrtili. Dejstvo je bilo, da se je parlament bal
Starfforda in njegovega vpliva in zvestobe kralju. Z usmrtitvijo je odstranil
edinega moža, ki je bil zmožen spremeniti angleško monarhijo v absolutistično
vladavino po vzorcu drugih evropskih držav

Španije in Francije). Člani

parlamenta so bili prepričani, da je bil Strafford edini, ki bi lahko kralju vrnil
njegovo despotsko oblast. Kljub nejevolji je bil kralj tako prisiljen podpisati
smrtno obsodbo proti človeku, ki bi lahko uresničil njegovo željo po samostojni
13
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vladavini. Naslednje pomembno dejanje dolgega parlamenta je bila odprava
zvezdne dvorane in dvorne komisije. Prav tako je bilo prepovedano pobiranje
»ladijskega denarja« in carine od »tone in funta«, razen v primeru, ko bi pobiranje
teh davkov dovolil parlament. Kraljeva oblast je bila tako močno okrnjena in
ponovno močno odvisna od volje parlamenta. 15
»Dolgi parlament« je predstavljal pomemben preobrat v zgodbi odnosov med
kraljem in parlamentom. Delo parlamenta je preprečilo kraljev absolutizem in
naredilo pomemben korak k ustanovitvi neposredne oblasti spodnjega doma
(House of Commons). Ta je pri odločitvah parlamenta že imel vodilno vlogo,
lordska zbornica pa mu je pri tem majavo sledila. Leta 1640 spodnji dom ni bil
samo prostor za politične razprave. Postal je poslovna organizacija z lastnim
ustrojem, sposoben voditi posle, kot jih ni še noben dom do tedaj. V spodnjem
domu so puritanci za las izglasovali zakonski predlog o »koreninah in vejah«, s
katerim je bil ukinjen episkopat škofovstvo – položaj škofa). Izglasovali so tudi
»veliko pritožbo«, ki je predvidela, da morajo imeti kraljevi svetniki zaupanje
parlamenta in da mora parlament reformirati Cerkev po izključno le
prezbiterijanskih načelih. A versko vprašanje je ostalo nerešeno. Parlamentarci so
namreč verjeli, da mora postati država najprej stabilna, šele potem se lahko
rešujejo vprašanja o veri. Dejstvo je bilo, da se člani parlamenta glede verskega
vprašanja niso mogli zediniti. Vsem je sicer bilo skupno, da niso bili naklonjeni
Laudu in njegovim duhovnikom, saj so verjeli, da želi ta prisiliti Angleže nazaj v
katoliško obredje. Nekateri člani parlamenta so hoteli odpraviti vso cerkveno
obredje in tudi Molitvenik (Prayer Book); drugi pa so se – kljub sovraštvu do
škofov – oklepali anglikanskih molitev. 16
Kralj Karel je ubogljivo potrjeval zakone, ki jih je predlagal parlament. Sočasno
pa je proti obojim, parlamentu in njegovim zakonom, skrivoma koval zarote. Med
kraljem in parlamentom ni bilo nobene sile, ki bi lahko omehčala trenja; zato je
državljanska vojna postajala vedno bolj neizogibna. V delovanju proti parlamentu
je šel Karel celo tako daleč, da je prosil Škote kot najboljše vojake, da bi mu
pomagali v »bitki« s parlamentom. Ta načrt je bil sicer primoran opustiti. Začetek
15
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leta

2 je prinašal vest o državljanski vojni. Kronski vrhovni tožilec attorney

general) je želel odstaviti nekaj članov spodnjega doma. Kralj se je sam udeležil
enega izmed zasedanj, da bi prejel teh pet članov, vendar je naletel na zastražen
parlament. To je bil neposreden povod za zaostritev razmer na Otoku, kar je
vodilo v državljansko vojno. 17
Vzrokov za vojno je bilo več. Niso bili gospodarski in samo posredno so bili
družbenega značaja. Državljanska vojna v Angliji je bila boj za verske in politične
ideale, ki so pripeljali do popolnega razkroja v vseh slojih države in družbe.
Starejši aristokratski rod je bil sicer pripravljen podpreti kralja; vendar se je
družba v poreformacijskem obdobju bolj nagibala k podpori parlamenta.
Rojalistična stranka, katere člani so vneto podpirali kralja, je bila v večini
sestavljena iz squirov18, potomcev starih rodbin, ki niso imeli veliko veze s
trgovskim svetom. Na drugi stran so parlament podpirali plemiči, ki so bili
povezani s poslovnim svetom in trgovino. Ob tem ne smemo pozabiti, da je tudi
versko prepričanje vplivalo na privrženost določeni strani. Prebivalci mest, kjer so
Laudovi škofje uspeli obdržati svojo moč, so držali s kraljem. Druga mesta so v
večini podprla parlament. V času državljanske vojne so kmetje ostali nevtralni,
razen kadar so bili v boj prisiljeni. Tako imenovani yeomani19 so bili najboljši in
najgorečnejši vojaki na obeh straneh, še posebej v enotah pod vodstvom Oliverja
Cromwella. Prebivalci zahodnega in severnega dela Anglije so bili na kraljevi
strani, zato so najboljšo kraljevo pehoto predstavljali cornwallski prostovoljci. Ti
so bili dobro izurjeni in jih je kralj uporabil v vseh drugih pehotnih polkih. Jug in
vzhod Anglije sta bila predana parlamentu. V duhu zbiranja vojakov sta obe
strani, tako kralj kot parlament, nagovarjali gospodo k ustanavljanju lastnih
pomožnih enot za potrebe manjših lokalnih spopadov. 20
V času vojne je »dolgi parlament« uvedel trošarino na blago in izpopolnil odmero
davkov na zemljišča z namenom pridobitve čim višjih sredstev za financiranje
17
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vojne. Prva državljanska vojna je potekala med leti

2 in

in je v Angliji

napovedala velike spremembe. Zmage v bitkah med rojalisti in parlamentom so na
začetku pripadle prvim, pa še to zato, ker je imel kralj na razpolago dobre vojake.
Obe strani sta stremeli k temu, da si čim prej vzpostavita trajnejšo vojaško silo, v
kateri bi vojaki dobivali plačilo in bili disciplinirani. Dejstvo je bilo, da kralj kljub
začetnim uspehom denarja za kaj takega ni imel. Parlament je denar imel, a ni bil
ustrezno strateško podkovan. Oliver Cromwell je bil squire puritanskega izvora,
njegova priljubljenost je rastla s svetlobno hitrostjo. Za nalogo si je zadal, da bo iz
yeomanov in malih svobodnih posestnikov ustvaril polke dobro izurjenih
jezdecev. Ti vzhodnoangleški polki pod njegovim poveljstvom so postali znani
kot »železni jezdeci« Ironsides).21
Že proti koncu leta

3 je bilo prebivalstvo sito vojne. Ljudje so zahtevali mir, ki

naj bi bil dosežen sporazumno s kraljem. A v kraljevih očeh bi tak sporazum
pomenil isto kot predaja. Parlament je izkoristil trenutek kraljeve nezbranosti in
sklenil zavezništvo s Škoti. Ti so se bili pripravljeni umakniti nazaj na svoje
ozemlje in poslati svojo vojsko na pomoč parlamentu. V zameno so zahtevali
reformacijo angleške Cerkve po škotskem zgledu. Parlament tej zahtevi ni zmogel
ustreči v celoti, saj so Škoti zahtevali tudi, da bi naj začel parlament preganjati vse
krivoverne puritanske sekte še pred koncem vojne. V parlamentu so se pojavila
trenja. To je kraljevim privržencem kmalu prineslo zmago; a so se Škoti na
presenečenje vseh zadovoljili s tem, da je parlament sprejel »sveto zavezo«
znotraj lastnih vrst. Tako so vojske Cromwella iz vzhodne Anglije ter lorda
Fairfaxa in škotskih bratov Leslie uničile vojsko kraljevih privržencev na Marston
Mooru jeseni leta 1644.22 To je bila največja bitka državljanske vojne. »Dolgi
parlament« je dokazal, da je lahko vlada skupnosti močnejša in uspešnejša od
vlade enega samega človeka. Parlamentarna vojska »novega kova« je postala
redna armada, ki je bila neposredno podrejena parlamentu in vodena s strani
Cromwella in Fairfaxa. Slednji si je za cilj zadal uničiti kraljevo armado na
bojišču. To se je zgodilo poleti naslednje leto v bitki pri Nasebyju. Leto po tej
bitki

) se je uradno predalo še kraljevo središče v Oxfordu, kar je formalno

pomenilo konec državljanske vojne. Kralj je izgubil vojno. Razlogov za to je bilo
21
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več, najpomembnejši pa je bil vsekakor pomanjkanje denarja. Tisti deli Anglije, ki
so se bojevali proti kralju, so bili namreč premožnejši od tistih, ki so kralju ostali
zvesti.23
Parlamentarci so dosegli zmago, vendar so bile razmere v državi še vedno
kaotične. Spodnji dom je bil prepričan, da je vojska, ki je popeljala parlament do
zmage, njegova služabnica. Dolgemu parlamentu se po končani vojni ni posrečilo
vzpostaviti miru. Znotraj parlamenta se nobeni strani ni posvetilo, da je velik del
težav tičal v verski nestrpnosti tako med samimi člani kot tudi med ljudstvom.
Parlament je šel celo tako daleč, da je skušal v imenu prezbiterijanske vere
sočasno preganjati anglikance in člane drugih skupnosti. Druga napaka
parlamenta je bila ta, da je od poražencev zahteval plačilo glob, ki so skoraj v
celoti presegale finančne zmožnosti posameznikov. Parlament je v niz
nespametnih povojnih odločitev dodal tudi ukaz o odpustu vseh častnikov vojske,
ki so bili neodvisni politično neopredeljeni). Neodobravanje v vojski pa je
naraslo še takrat, ko je želel parlament naduto razpustiti vojsko, ne da bi vojakom
poplačal dolgove za nazaj. Odpor do tovrstnega ravnanja se je kazal v tem, da so
se začeli vojaki sklicevati na republikanske in demokratične ideale, temelječe na
splošni volilni pravici. 24
Novonastali spor med parlamentom in vojsko je iskal rešitev v kralju. Kralj naj bi
se odločil, katero stran podpreti, vendar se je odločitve v skladu s svojimi
navideznimi prepričanji vzdržal. V ozadju pa je spletkaril in s prikritimi pogajanji
s predstavniki obeh taborov želel zanetiti oboroženi spor med obema stranema.
Kralj, parlament in vojska se niso mogli sporazumeti. To je omogočilo Oliverju
Cromwellu, da se je prebil v ospredje političnega dogajanja. Leta

8 je

izbruhnila druga državljanska vojna, ki je bila krajša in manj krvava kot prva, a je
pomenila dokončen padec kralja. Parlament in vojska sta se namreč bala ponovne
rojalistične vstaje. V začetku leta

9 so usmrtili Karla I. S tem se je končalo

obdobje državljanske vojne, ki je dodobra pretreslo britansko politično in
družbeno prizorišče. Karlova smrt je hkrati pomenila konec monarhije. 25
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Karlova usmrtitev je bila usodna tako za njegove privržence kot tudi za njegove
nasprotnike. Njegov načrt je pod Karlom II. v času restavracije monarhije le
zmagal, saj je njegova politika pospešila zavezništvo med prezbiterijanci in
rojalisti proti neodvisni vojski. Kraljeva smrt je to zavezništvo samo še poglobila
in utrdila. Na začetku je to zavezništvo pripeljalo do kratke druge državljanske
vojne, v nadaljevanju pa je to pomenilo vrnitev Karla II. na prestol in priznanje
starih pravic kroni, parlamentu in episkopatu. 26
Anglija je bila vse do leta 1660 commonwealth oziroma republika. Skupaj z
monarhijo sta bili ukinjeni tudi lordska zbornica in anglikanska Cerkev. Vodenje
države je prevzel Oliver Cromwell kot lord protektor (vrhovni upravitelj), ki je
stal skupaj z okrnjenim parlamentom in vojsko na čelu Anglije. Oliver je
ustanovil državni svet, kjer so zasedali squiri, odvetniki in vojaki. Državni svet je
uspešno skrbel za državne finance, vojsko in mornarico. V času Oliverja
Cromwella se je Anglija razvila v najmogočnejšo pomorsko silo. Pod vodstvom
Roberta Blakea se je Anglija zapletla v pomorsko vojno z Nizozemsko in kasneje
še s Španijo. Vojna z Nizozemsko je bila posledica nenehnih sporov in navideznih
bitk za premoč. Vojna s Španijo pa je izbruhnila zato, ker je Anglija želela pravico
do trgovanja s španskimi kolonijami in popolno svobodo pred inkvizicijo. Ta
vojna Angliji in protestantizmu ni veliko koristila. Anglija je bila sicer pod
Cromwellom spoštovana kot politična sila, a v vseevropski politiki ni dosegla kaj
dosti. Po hudih izdatkih za vojno z Nizozemsko je vojna s Španijo še bolj okrnila
državni proračun. Finančno breme je nosilo ljudstvo, kar je prizadelo splošno
blaginjo in povečalo davčno breme posameznikov. Oliverjev imperializem in
militarizem sta začela ljudem vedno bolj presedati. 27
V času Cromwella so bile razmere za prebivalce neugodne tudi na Irskem in
Škotskem. Cromwell je na ozemljih vzhodne Irske naselil protestantske vojake in
posledično potisnil Irce na zahod. Irska je bila prepuščena tujim lastnikom, ki si v
deželi niti niso želeli prebivati. Vojaki so dali svojo zemljo Ircem v najem ali jim
pustili, da jo prosto obdelujejo. Na Škotskem pa se je sovraštvo do kraljevih
morilcev še stopnjevalo. Škotsko plemstvo in prezbiterijanska Cerkev (Kirk) sta
26
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se združila v skupnem sovraštvu proti vsemu, kar ni izviralo iz kraljeve oblasti.
To dejstvo je podkrepilo tudi to, da je mladi sin usmrčenega kralja nekaj časa
preživel na Škotskem. Ko je na neki točki prišlo do kratkih spopadov med
škotskimi privrženci kralja in Cromwellom, je bil Karel II. prisiljen zbežati.
Zatočišče je našel v mnogokaterem domu v Angliji, kar kaže na to, da si je
angleško ljudstvo želelo vnovične monarhije. 28
Med leti 1653 in 1658 je bila Anglija pod Cromwellom protektorat. Eden izmed
glavnih ciljev Cromwella v tem času je bil pomiriti razjarjeno ljudstvo po
državljanski vojni in miroljubno rešiti spor z Nizozemsko. Kljub izvolitvi vedno
novih parlamentov se Cromwell in parlament nikakor nista mogla ali pa želela
zediniti. Proti koncu protektorata se je ukvarjal predvsem s tem, kako bi se rešil
odvisnosti od vojske in kako bi dosegel sporazum z zagovorniki zakonitosti in
ustave. Ti so celo predlagali, naj bi Cromwell postal kralj. Po njegovi smrti je bil
na ta položaj – še po volji očeta – imenovan njegov sin Rihard. Ker Rihard ni imel
moči nad vojsko in parlamentom, je bil prisiljen odstopiti in tako maja 1659
končati protektorat. Sledilo je 8 mesecev brezvladja, a so se vse sile usmerjale v
obnovo monarhije pod Karlom II.29
George Monk, guverner na Škotskem in general vojske, je prevzel vajeti nad
razmerami v Angliji. Videl je, da si je ljudstvo želelo vrnitve k monarhiji.
Kraljevo vrnitev je bilo težko pripraviti na zakonit način. Težava je bila v tem, da
je samo kralj lahko sklical parlament in samo parlament je lahko poklical kralja.
Monk je zbral ob sebi sposobne lorde in pozval volivce k demokratičnim volitvam
v spodnji dom. Tako je bil parlament, ki naj bi vzpostavil kraljevsko oblast,
svobodno izvoljen. V njem so sedeli zmerni republikanci, pristaši stare
prezbiterijanske stranke, in veliko kavalirjev. Kralj je kasneje potrdil sklic
parlamenta, pravniki pa so prikladno razglasili, da monarhija nikoli ni nehala
obstajati. Dejstvo je bilo, da je nepravilno sklicana skupščina povabila kralja
nazaj, a ker je bil Karel zakoniti naslednik, določen po nasledstvenem pravu, ni
temu nihče oporekal. Tako je bila po dolgem času v osebi obnovljena monarhija z
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glasovanjem obeh domov parlamenta. Restavracija je potekala brez izgredov, saj
je Monk poplačal dolgove vojski in si s tem pridobil njeno lojalnost. 30
Kraljeva oblast in oblast parlamenta sta postali ponovno nerazdružljivi.
Absolutizem in republikanstvo sta bila odslej stvar preteklosti. Kralju so bile
vrnjene pravice, a vendar v skrčenem obsegu, kot so jih uživali kralji pred
državljansko vojno. Na prvem zasedanju parlamenta so ukinili kraljeva sodišča,
zvezdno dvorano in visoko komisijo. Slednji sta bili označeni kot nezakoniti. Prav
tako je bilo proglašeno, da lahko davke nalaga samo parlament z glasovanjem.
Karel II. je leto zatem sklical parlament (Cavalier Parliament), kjer so si
prezbiterijanci in kavalirji razdelili sedeže. Ta parlament je bil kralju pogodu in ga
ni zamenjal celih osemnajst let, saj je imel izredno rojalistični značaj. Rojalistični
spodnji dom je odrekel kralju stalno vojsko in denar, ki bi mu drugače lahko
omogočil vladanje brez parlamenta. Med vladarjem in domom ni bilo nikakršnega
ministrskega sveta. Parlament je, čeprav ne pravno, ampak dejansko vladal
državi.31
Kralj je zaupal Edvardu Hydu lordu Clarendonu in mu tudi prepustil odločanje v
pomembnih državnih zadevah. Ta je bil sposoben in pameten in je že na začetku
vojakom padle republike poplačal še zadnje dolgove ter tako razpustil vojsko.
Parlament in Clarendon sta v verskem vprašanju odločno nastopila proti verskim
ločinam in tudi proti prezbiterijancem. Izdan je bil »Clarendonov kodeks«, ki je
vseboval štiri zakone. Prvi zakon je določal, da se morajo vsi župani in občinski
uradniki

odreči

prezbiterijanskemu

molitveniku

in

sprejeti

anglikanske

zakramente. Drugi je zapovedal, da mora biti vsa duhovščina posvečena s strani
škofa, uporabljati uradni molitvenik in sprejeti angleške cerkvene obrede. Tretji
zakon je prepovedal vso neanglikansko bogoslužje, kjer bi prisostvovalo več kot
nekaj vernikov. Zadnji zakon pa je prisilil vse nekonformistične duhovnike, da so
se s svojimi pridigami umaknili pet kilometrov stran od župnije, kjer so pridigali.
Clarendonov kodeks je prezbiterijanstvo v Angliji zakonsko onemogočil in
izbrisal; ni pa dejansko uspel odstraniti ločin, ki so skrivoma še vedno delovale. 32
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Clarendon je začel predstavljati dvoru breme kljub modrim odločitvam. Kralj je
vedel, da ga je potrebno zamenjati, a brez tehtnih razlogov tega ni mogel storiti.
Kaj kmalu so se razlogi začeli pojavljati kar sami od sebe. Karlov brat Jakob se je
tedaj zaljubil v Clarendonovo hčer, Ano Hyde. Najprej sta se poročila na skrivaj,
nato še javno. To je sprožilo škandal, ki Clarendonu ni prinesel nič dobrega.
Clarendon je prav tako organiziral poroko med Karlom II. in princeso Braganško
iz Portugalske. Kasneje se je izkazalo, da kraljica ne more meti otrok. Sočasno je
London prizadelo več katastrof. Leta

je razsajala kugi podobna bolezen ter

pomorila okoli sedemdeset tisoč ljudi. Jeseni leto zatem je v Londonu izbruhnil
požar, ki je popolnoma uničil skoraj celotno staromestno jedro. Množice so
obtožile Clarendona in nekaj njegovih prijateljev, da so požar zanetili namenoma.
Sočasno je Nizozemska mornarica priplula nevarno blizu in med ljudmi je
zavladala panika, saj so vedeli, da mogočne obrambne mornarice iz časa
Cromwella več ni. Clarendon je postal sovražnik države in je moral v izgnanstvo.
Nadomestila ga je skupina svetovalcev, tako imenovana »cabal« kratica sestoji iz
začetnic priimkov članov te skupine: Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley in
Lauderdale). Čeprav člani skupine niso bili istih političnih prepričanj, so kralju
služili kot orodje pri uveljavljanju volje pred parlamentom. Z njihovo pomočjo ni
kraljeval samo po imenu, ampak je resnično vladal. Ob pomoči te skupine je želel
Karel skleniti zvezo z Ludvikom XIV. in na tak način priti do denarja in vojakov
ter znova uvesti katolištvo. 33
Vladavino Karla II. so zaznamovale kar tri angleško-nizozemske vojne. Prva
vojna se je odvijala še v času Cromwella. Druga vojna se je začela leta
končala leta

in

s podpisom miru v Bredi Peace of Breda). Tretja vojna je

potekala med leti 1672 in 1674 ter se je zaključila s podpisom sporazuma v
Westminstru (Treaty of Westminster). V tem času je kralj s pomočjo sestre
Henriete podpisal tajno pogodbo, tako imenovano »gospejino pogodbo« Treaty
of Dover). S pomočjo pogodbe se je leta

2 skupaj s Francozi boril proti

Nizozemski. Čeprav se je ljudstvo upiralo nadaljnjim vojnam, je parlament
odobril sredstva. Nizozemci so se uspešno branili in tako je moral Karel končati
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tretjo vojno. Leta

se je Karlova nečakinja Marija, hči Jakoba in Ane Hyde,

poročila z Viljemom III. Oranjskim.34
Od restavracije monarhije so se v deželi začeli kazati začetki nastanka političnih
strank. Izvor političnih strank je najlažje povezati z državljansko vojno, saj so se v
tem času tudi bolj navadni ljudje začeli aktivneje vključevati v politično in
družbeno življenje. Angleži so se začeli zanimati za javno življenje, kar je
dolgoročno spremenilo politično prizorišče. V osnovi sta nastali dve stranki. Ena
skupina je bila sestavljena iz simpatizerjev kralja. Nasprotniki so jih poimenovali
torijci, po nekdanjih irskih razbojnikih (Tory), s čimer so jih želeli označiti za
potuhnjene papežnike. Torijci so bili zagovorniki monarhije in kralja. Verjeli so,
da ima kralj več oblasti in pravic kot parlament, zato so bili vedno naklonjeni
kraljevim odločitvam. Člani torijcev so bili raznoliki, v prvi vrsti pa so bili iz vrst
visokega plemstva in visoke Cerkve. Bili so fevdalni gospodje, vezani na posest in
gospodo s podeželja. Plemstvo, ki je živelo na podeželju, je bilo številčno, zato so
imeli torijci veliko podpornikov. Ljudje so se splošno lažje poistovetili z njihovo
ideologijo in pogledom na državno Cerkev, zato so imeli torijci v času volilne
kampanje občutno premoč. Tudi v zadevah zunanje politike so zagovarjali lastno
stališče.35
Torijci so kraljeve nasprotnike podobno zaznamovali z vzdevkom, in sicer vigi
(Whigs). Whigs je bila okrajšava za whigamores, skupino puritanskih kmetov na
Škotskem. Vigi so bili v večini zemljiški posestniki in so se zavzemali za
anglikansko cerkev. Prihajali so iz vrst trgovcev in plemstva ter se zavzemali za
ljudi drugačnih veroizpovedi. Trgovci so se v stranki zavzemali za gospodarstvo,
cerkveni dostojanstveniki, ki so tudi bili del vigov, pa za versko svobodo. Vigi so
si od samega nastanka prizadevali za omejitev kraljevih pooblastil in pravic ter
povečanje parlamentarne moči. Vigi so bili manj številčna stranka, a so bili pod
ustanoviteljem lordom Shaftesburyjem dobro organizirani in so imeli skupne
cilje.36
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Leta 1679 je Karel po sedemnajstih letih in šestnajstih zasedanjih razpustil svoj
prvi parlament. Razpisane so bile volitve, med torijci in vigi pa se je vnela napeta
bitka za mesta v parlamentu. Na volitvah so zmagali vigi, ki so poskusili
vzpostaviti ustavno vlado. Tajni svet s tridesetimi člani bi imel nalogo posredovati
med kraljem in parlamentom. Vigi so sprejeli tudi zakon (Habeas Corpus
Amendment Act), ki je omogočal vsakemu zaprtemu Angležu, da se pritoži pri
sodniku in mu posledično sodijo. Ta zakon je močno otežil samovoljno zapiranje
ljudi. Vigi so dobili priložnost, da se izkažejo, a so jo zapravili. Neusmiljeno so
začeli preganjati katoličane. Ker v iskanju miru niso bili najbolj uspešni, so
zahtevali, da je treba kralja popolnoma izključiti od nasledstva. Vigovska stranka
je imela tudi odklonilen odnos do poroke med Marijo in Oranjskim. 37
V odgovor vigovskemu nasilju in preganjanju so se torijci povezali v eno močno
stranko. Ko je kralj leta 1681 razpustil tretji vigovski parlament, so dobili torijci
proste roke. Začelo se je preganjanje vigov in ko se je izvedelo, da so želeli vigi
ubiti kraljevega brata, so jih torijci veliko večino polovili in zaprli. Karlov
parlament se od leta

8 pa vse do njegove smrti ni več sestal. Parlament tako

ponovno v državi ni več zavzemal vodilnega mesta. Kljub temu strankarsko
življenje ni zamrlo. Kljub številnim metanjem polen pod noge tako v eni kot v
drugi stranki sta se obe obdržali še nadaljnjih dvesto let. 38
V zadnjih letih Karlove vladavine je oblast v državi temeljila na sporazumu med
dvorom in anglikansko Cerkvijo ter torijsko stranko. Torijci so bili izrazito
sovražni do vigov in so njihovo preganjanje opravičevali tako, da so bile celo s
strani Cerkve vse akcije proti kralju prepovedane. Ker Karel II. ni imel potomcev,
ga je na prestolu nasledil brat Jakob II. Angleški in VII. Škotski. Jakob II. je začel
svojo vladavino s tem, da je sklical nov parlament, nova skupščina pa ni bila
svobodno izvoljena. Leta

8 je bil parlament bolj rojalistično razpoložen kot za

časa njegovega brata. Kralj je želel podvreči Cerkev in deželo katolištvu, vendar
mu parlament pri tem ni želel pomagati. Sočasno je izbruhnil upor puritancev pod
vodstvom vojvode Monmoutha. 39 Puritanci so se uprli zaradi preganjanja, ki so ga
37
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utrpeli zaradi nastopa Jakoba. Čeprav so goreče varovali svojo vero, so odšli v
tem uporu v smrt, saj so zmotno verjeli, da je Monmouth podpornik njihove vere.
Ta upor je kralja spodbudil k še hujšemu tiranstvu nad puritanci. V goreči želji, da
Anglijo spremeni v katoliško, je začel Jakob z različnimi postopki spreobračati
državo k Rimu. Mislil je, da lahko zaradi svojih kraljevskih pravic razveljavi
zakone in deluje v nasprotju z njimi. Za poveljnike svojih polkov je postavil
vodje, ki jih je predhodno prisilil, da so sprejeli katoliško vero. Nezadovoljstvo
nad vladanjem kralja je leta

8 ljudske množice pripeljalo tako daleč, da so

molili za kraljevo smrt. 40
Podeželski squiri so predstavljali jedro angleških katolikov in so bili v dobrih
odnosih s predstavniki torijske stranke. Ne enim ne drugim ni bila všeč politika, ki
jo je izvajal Jakob po zgledih Francije. Angleške katolike je podpiral tudi papež
Inocenc XI., ki pa je bil v sporu tako z Ludvikom XIV. kot tudi s francoskimi
jezuiti. Papež se je namreč bal francoske moči v Italiji in drugje v Evropi in je bil
zato zelo naklonjen Oranjskemu. Verjel je, da bi lahko Oranjski rešil Anglijo
francoskega vazalstva. Viljem Oranjski je papežu in angleškim katolikom
obljubil, da se bo z vsemi silami boril za strpnost. Vendar pa niti torijci niti
Viljem niso bili pripravljeni zaupati katolikom častniških mest v armadi, visokih
uradniških mest ali članstva v tajnem svetu. Kralj je s čedalje večjim nasiljem in
kršenjem zakonov vodil politiko, ki naj bi pripeljala do spreobrnitve celotne
Anglije v katolicizem. 41
Leta 1685 je Ludvik XIV. preklical nantski edikt in začel preganjati francoske
hugenote. Preklic je povzročil, da se je mnogo hugenotov zateklo v Anglijo.
Protestanti so ugotovili, da se je treba z združenimi močmi upreti kraljevi politiki
in njegovi neomajni oblasti. Torijci in pristaši anglikanske cerkve so bili dotlej
člani tajnega sveta, javni uslužbenci na deželi in v mestih ter namestniki lordov.
Tik pred revolucijo 1688 pa se je kraljev odnos do torijcev in anglikancev močno
spremenil. Bili so popolnoma izločeni z vseh mest osrednje oblasti, saj jih je želel
40
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kralj nadomestiti s katoliki. Kralj je tudi odkrito napadel imetje in posest
anglikanske duhovščine. V nasprotju z zakonom je obnovil sodišče visoke
komisije, ki je postalo kraljevo orodje za ustrahovanje Cerkve. Duhovniki so
prejeli ukaz, da morajo prebrati kraljevi razglas o strpnosti. Duhovščina je
smatrala ta razglas za nezakonit in je poslala kralju prošnjo, naj ga prekliče. Kralj
je duhovnike spravil pred sodišče, a jih je porota oprostila. Ljudsko razburjenje je
doseglo višek in kmalu zatem je sedem torijskih in vigovskih voditeljev podpisalo
in poslalo prošnjo Viljemu Oranjskemu, naj pride v deželo. Viljem se je zavedal,
da mora priti Angliji na pomoč, a se je bal nastopa francoske vojske proti
Nizozemski. Bojazen se je izkazala za nepotrebno, zato je Viljem uporabil
nizozemske pomorske sile in se namenil v Anglijo. Izjavil je, da bo parlament
ponovno svoboden in da bo imel odločilno besedo v vseh državnih zadevah.
Jakobova vojska je bila nepripravljena in razcepljena, zato si kralj ni upal tvegati
bitke. Zato je konec leta 1688 pobegnil na francoski dvor. Naslednje leto pa je, ko
so ga že proglasili za odstavljenega, prišel na Irsko in se pridružil katoliškim
silam.42

Slika 1: Jakob II.
(vir: https://annabelfrage.wordpress.com, 21. 08. 2017)
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Viljemova akcija in kraljev pobeg sta se v zgodovino zapisala kot slavna
revolucija (Glorious Revolution). V tem, da sta morali tuja mornarica in vojska
pomagati Angležem, da bi si pridobili izgubljene svoboščine, sicer ni bilo prav nič
častnega. A slavno revolucijo so izvedli brez prelivanja krvi, brez preganjanja,
ubijanja in, najpomembneje, brez državljanske vojne. Prinesla je sporazumno
rešitev verskih in političnih nesoglasij, ki so dolgo časa pestila ljudstvo in stranke.
Namesto boja med krono in parlamentom se je pričelo njuno sodelovanje,
parlament pa je ponovno dobil vodilno vlogo. Januarja in februarja 1689 se je
parlament sestal, da bi določil, kako naprej. Torijci so morali opustiti načelo o
božji pravici kralja do prestola. Privolili so, da bo parlament s posebnim zakonom
spremenil red nasledstva na prestolu. Mnogo torijcev bi raje imelo regentsko
vlado v imenu Jakoba II., samo da bi se držali svojih načel. Želeli so tudi, da bi
Jakobova hči Marija vladala sama, Viljem pa bi bil navzoč samo kot soprog.
Revolucija je rešila tudi vprašanje ravnotežja med parlamentarno in kraljevo
oblastjo v prid parlamentu. Anglija je tako dobila izvršno oblast, ki je bila v
skladu s suvereno zakonodajno oblastjo. 43
Viljem je torej sklical parlament, ki se je sestal 22. januarja leta 1689, z namenom,
da bi preučil dogodke, ki naj bi sledili Jakobovemu pobegu. Sam je bil glede
svojega položaja v dvomih, saj je vedel, da je bila njegova žena Marija v vrsti, da
zasede prestol. Želel si je lastne vladavine in ne sovladavine ob njej. Zahteval je,
da ostane ob morebitni Marijini smrti na prestolu še naprej in vodi državo sam.
Ko je skupina torijcev tako upala predlagati, da bi Marijo kronali za samostojno
vladarico, se je Viljem temu uprl in zagrozil s takojšnjim odhodom iz Anglije.
Ker je bila Marija vdana možu, se je odločila, da ponudbe torijcev ne sprejme, in
je tako podlegla moževim željam. V izogib nadaljnjim prerekanjem glede
nasledstva je spodnji dom hitro razglasil, da je prestol prost in da bi bilo za vse
najbolje, da ga zavzame protestant. Lordska zbornica, polna torijcev, je temu
sprva ostro nasprotovala, a po pogajanjih s spodnjim domom je ta končno pristal
na to, da potrdi nezaseden status prestola. Že februarja je parlament izdal
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Deklaracijo o pravicah (Declaration of Rights), ki je uradno razglasila sestop
Jakoba II. s prestola. 44
Kronanje Viljema in Marije je potekalo 11. aprila leta 1689. Viljem je sklical tudi
škotski parlament, ki je po začetnih nesoglasjih le razglasil, da Jakob II. ni več
škotski kralj, in tako priznal Viljema in Marijo kot vladarski par. Viljem in Marija
sta škotsko Cerkev sprejela kot prezbiterijansko. To je bilo nekaj novega, saj so
želeli vsi njuni predhodniki škotsko Cerkev urediti po lastni volji in jo narediti
podobno angleški. 45
Po odstopu in pobegu s prestola je Jakob II. odšel na Škotsko. Njegovi
simpatizerji in podporniki so želeli, da bi se Stuart vrnil na prestol, zato so bili
pripravljeni seči tudi po orožju. Jakobiti, privrženci Jakoba II., so se hitro
organizirali in so do julija 1689 uspeli sestaviti kar osem bataljonov vojakov.
Vodje jakobitov so še vseeno verjeli, da potrebujejo močnejšo vojsko, zato so na
pomoč poklicali vojake iz Višavja. Viljemova vojska je na napade odgovorila s
protinapadi, v katerih je premagala vstajnike. S tem je bilo vstaj na Škotskem za
nekaj časa konec, Jakob pa je nato pobegnil v Francijo. Jakobiti so se organizirali
tudi na Irskem. Viljem je po vrnitvi s Škotske v Anglijo generala Ginkella
imenoval za poveljnika vojske na Irskem. Marca 1689 so se francosko-irski
jakobiti vrnili iz Francije, da bi se pridružili vstajam na Irskem. Ginkell je prevzel
poveljstvo na Irskem in jih v nekaj bitkah premagal ter razbil. Viljem je poleti leto
zatem jakobite dokončno premagal v znameniti bitki ob reki Boyne (Battle of
Boyne); oktobra je bil podpisan tudi mirovni sporazum (Treaty of Limerick).46
V duhu zaključka slavne revolucije sta Viljem in Marija 16. decembra 1689
podpisala Listino o pravicah / Bill of Rights (Zakon o pravicah in svoboščinah
ljudstva ter o urejanju nasledstva krone / Act Declaring the Rights and Liberties of
the Subject, and Settling the Succession of the Crown), ki je vsebovala besedilo
deklaracije o pravicah in je v nadaljevanju urejala nasledstvo po njuni smrti.
Parlament (Convention Parliament) je želel s tem zagotoviti njuno skupno
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vladavino. V prvem delu je listina v dvanajstih točkah navajala in obsojala vsa
protidržavna dejanja Jakoba II. Zapisano je bilo:
Kralj Jakob II. si je s pomočjo svetovalcev, sodnikov in ministrov prizadeval k
strmoglavljenju in odstranitvi protestantske vere, zakonov in svoboščin kraljestva;
1. z uvajanjem in razpuščanjem zakonov brez privolitve parlamenta;
2. s prepričevanjem in preganjanjem več pomembnih politikov k namerni omejitvi
Parlamenta;
3. z imenovanjem sodišča za cerkvene namene (The Court of Commissioners for
Ecclesiastical Causes);
4. z uporabo in izrabo sredstev, ki jih je odobril parlament za določen namen v
drugačne namene;
5. z zbiranjem in vzdrževanjem stalne vojske znotraj kraljestva v času miru in
razdeljevanjem vojakov v nasprotju z zakonom;
6. z razorožitvijo in razrešitvijo določenih protestantov in zamenjavo le-teh s
papisti;
7. s kršenjem volilne svobode pri izvolitvi članov Parlamenta;
8. s pregonom članov kraljevega sodišča, imenovanih s strani Parlamenta, brez
upravičenih razlogov;
9. z imenovanjem podkupljivih, neusposobljenih in kazensko že preganjanih
politikov na mesta sodnikov, ki so sodili v postopkih proti posameznikom v
primerih državne veleizdaje;
10. z zahtevanjem visokih varščin za posameznike, ki so po zakonu storili manjše
prekrške;
11. z uvajanjem visokih, nezakonitih ter krutih kazni;
12. z obljubljanjem pomilostitve in/ali grožnjami o zasegi premoženja, preden so
bile izrečene sodbe.47
Točke jasno navajajo delovanje kralja, ki ni bilo v skladu z obstoječimi zakoni.
Parlament je kralju zameril predvsem oviranje pri volitvah in nalaganjem
nedovoljenih denarnih kazni za navidezne državne sovražnike ter preganjanem
protestantov. V nadaljevanju je listina strogo navajala, da kralj ne more
razveljaviti zakonov, potrjenih s strani parlamenta, da ne more pobirati in dvigniti
47
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davkov brez privolitve parlamenta, da lahko v mirnih časih skliče vojsko samo z
dovoljenjem parlamenta in da se ne sme vmešavati v parlamentarne volitve.
Sprejetje in podpis tega zakona je pravno in tudi dejansko pomenil konec
napetosti med krono in parlamentom, ki so se vlekla že več stoletij. Prav tako je
bilo jasno, da so vse ideje, da bi Anglijo spreobrnili v popolnoma katoliško,
dokončno pokopane. V trinajstih točkah so našteli pravice parlamenta in
razglasili:
1. Razveljavitev ali izvajanje kateregakoli zakona brez privolitve Parlamenta je
nezakonito;
2. imenovanje novih zakonov brez dovoljenja Parlamenta je nezakonito;
3. vsakršno imenovanje sodišč za cerkvene namene ali sodišč za druge namene, ki
bi bili v skladu s kraljevimi samovoljnimi načrti, je nezakonito in škodljivo;
4. uporaba denarnih sredstev za potrebe Krone brez vednosti Parlamenta je
nezakonita;
5. ljudstvo se ima pravico pritožiti nad Krono in vsi posledični pregoni ljudstva
so nezakoniti;
6. vzdrževanje ali sklic vojske v mirnih časih brez privolitve Parlamenta je
nezakonito;
7. vsi protestantski podaniki imajo pravico do uporabe orožja za zagotovitev
lastne varnosti v skladu z zakoni, predpisanimi s strani Parlamenta;
8. volitve članov Parlamenta morajo biti svobodne;
9. svoboda govora, razpravljanja in postopkov v parlamentu ne sme biti razlog za
odstavitev in razrešitev članov iz Parlamenta (s strani Krone);
10. varščine ne smejo biti visoke in kazni krute oziroma nenavadne;
11. člani porote morajo biti izbrani izključno samo iz vrst svobodnjakov in
politično neopredeljenih članov ljudstva;
12. obljube o pomilostitvi ali znižanju kazni pred obsodbo so nezakonite;
13. Parlament se mora z namenom krepitve, ohranitve in pravilnega izvajanja
zakonov sestajati redno.
Listina pa je rešila še eno nadvse pomembno vprašanje o nasledstvu prestola. Po
smrti Viljema ali Marije bi preživeli partner vladal do svoje smrti sam. Prav tako
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je listina uzakonila, da po smrti obeh prestol zasede Marijina sestra, princesa
Ana.48
Na začetku vladavine je Viljem zagovarjal ravnovesje med političnima strankama
torijcev in vigov. Ob nastopu Viljema na prestolu so bili torijci kljub svoji pretekli
goreči podpori stuartovskemu kralju Viljemu vseeno naklonjeni. Vigi, ki so imeli
večino v parlamentu, so pričakovali, da bodo lahko svobodno in po lastni volji
vodili parlamentarne zadeve, a jim je Viljemova želja po ravnovesju med
strankama prekrižala načrte. Ko je Viljem sprevidel, da se politika ravnovesja ne
bo obnesla, je leta 1690 razpisal volitve. Po parlamentarnih volitvah se je Viljem
začel nagibati k torijcem pod vodstvom Danbyja in Nottinghama. Torijci niso
želeli podpreti vojne s Francijo, zato se je kralj odločil, da bo raje sodeloval z vigi
(Whig Junto49). Vigovska vlada je v tem času uvedla nekaj prelomnih ukrepov, ki
so kasneje močno pripomogli k rasti Velike Britanije v eno največjih sil v Evropi.
Eno takšnih dejanj je bila ustanovitev banke Bank of England) po vzoru
Nizozemske. Leta 1695 je Viljem razpustil parlament. Novi parlament je bil
voden s strani vigov. 50
Med letoma

88 in

9 je po evropskih in tudi ameriških tleh divjala devetletna

vojna. Vojna je bila obsežen konflikt med Francijo Ludvik XIV.) in koalicijo
evropskih držav

Avstrije, Španije, Britanije in Nizozemske). Ob nastopu

vladavine se je Viljem aktivno vključil v slednjo. Anglija se je v času vojne
pridružila Augsburški zvezi in skupaj z zavezniki vodila bitke proti Franciji. Ker
je bil Viljem precej časa odsoten, je po njegovih navodilih državo vodila Marija.
A konec leta 1694 je Marija umrla. Tako je Viljem do svoje smrti vladal sam.
Leta 1696 so se jakobiti zarotili v poskusu uboja Viljema, da bi obnovili Jakobovo
vladavino. Poskus atentata jim ni uspel. Leto kasneje se je devetletna vojna s
Francijo končala Treaty of Rijswijk), Ludvik XIV. pa je Viljema dokončno
priznal kot angleškega kralja in se s tem rešil vseh vzgibov nadaljnje pomoči
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Jakobu. Ko so jakobiti izgubili francosko podporo, so se vstaje prenehale. Viljem
je lahko tako do smrti vladal brez bojazni pred jakobitskimi napadi. 51
Pred smrtjo se je Viljem zapletel v razprave o nasledstvu v Španiji. Za španskega
kralja Karla II. je bilo očitno, da bo umrl brez potomcev. Med najbližjimi
sorodniki sta bila francoski kralj Ludvik XIV. in rimsko-nemški cesar Leopold I.
Viljem si ne enega ne drugega ni želel na prestolu, saj je verjel, da bi to uničilo
razmerje moči v Evropi. On in Ludvik XIV. sta se sporazumela First Partition
Treaty), da se španska ozemlja razdelijo po naslednjem sistemu: bavarski volilni
knez Jožef Ferdinand bi dobil Španijo, medtem ko bi si francoski in svetorimski
vladar razdelila ostala španska ozemlja. Karel II. je sprejel Jožefa Ferdinanda kot
svojega namestnika. Zdelo se je, da je dilema o nasledstvu v Španiji rešena, a je
Jožef Ferdinand nenadoma umrl in nasledstveno vprašanje je bilo znova odprto.
Ludvik in Viljem sta podpisala drugi sporazum (Second Partition Treaty), po
katerem naj bi naslednik francoskega kralja prejel španska ozemlja v Italiji,
naslednik Ferdinanda pa ozemlje Španije. Ta sporazum je ujezil tako Špance kot
tudi Ferdinandovega naslednika. Prvi so želeli preprečiti delitev svojega ozemlja,
drugi pa si je obetal ozemlja v Italiji. Tik pred smrtjo je Karel II. rešil zagato in
predal vsa španska ozemlja Filipu Anžujskemu, vnuku Ludvika XIV. Viljema je
to močno razjezilo; Ludvik XIV. pa se je v odgovor na njegovo jezo odločil
priznati izgnanega Jakoba za angleškega kralja. Leta

0 je umrl Jakob II., leto

kasneje pa še kralj Viljem. Usoda Anglije je sedaj ležala v rokah princese Ane.52
Tukaj je pomembno dodati, da so leta 1701 torijci dosegli Zakon o nasledstvu na
prestolu (Act of Settlement), na podlagi katerega bi prišla po smrti Viljema in Ane
na prestol protestantska rodbina Hannover (volilna kneginja Zofija). Zakon je v
šestih obširnih točkah poleg določitve nasledstvene rodbine določal še nekatera
druga pomembna določila. Tu velja izpostaviti predvsem dve določili. V prvem je
omenjena nuja »prave« vere:
…That whosoever shall hereafter come to the possession of this Crown, shall join
in communion with the Church of England, as by law established …53
51
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Določilo jasno definira, da je moral kdor koli, ki naj bi nasledil angleško Krono,
postati član Cerkve. V drugem določilu v nadaljevanju zakona je jasno zapisano
sledeče:
…That in case the Crown and imperial dignity of this Realm shall hereafter come
to any person, not being a native of this Kingdom of England, this nation be not
obliged to engage in any war for the defence of any dominions or territories which
do not belong to the Crown of England, without the consent of Parliament …54

Če vladajoči monarh ni bil rojen v Angliji, ta brez privolitve parlamenta ni dolžna
sodelovati v kakršnem koli sporu ali vojni, z namenom zaščite rodnega ozemlja
monarha. Primarni namen tega določila je bil torej predvsem ta, da se Anglija na
željo monarha in brez privolitve parlamenta ne bi po nepotrebnem zapletala v
nove vojne. Navezujoč se na prejšnje določilo je zakon vseboval posebno
klavzulo, ki je monarhu prepovedovala potovanja v tuje dežele izven ozemelj
Anglije, Škotske in Irske ter vseh kolonij brez privolitve parlamenta:
…no person /…/ in the possession of this Crown, shall go out of the dominions of
England, Scotland, or Ireland, without the consent of Parliament ...

Zakon o nasledstvu ni samo pravno in formalno uredil vprašanja o nasledstvu,
ampak je do določene mere uredil tudi odnos med kraljem in parlamentom. Jasno
je bilo namreč zastavljeno, da kralj in parlament odslej delujeta v sožitju, a sam
kralj nikoli brez privolitve oziroma odobritve parlamenta.
Z revolucijo, ki je istočasno zajela tudi Škotsko, je le-ta pravzaprav postala
neodvisna od Anglije. Torijci ali vigi so ji morali dopustiti, da je svoje cerkvene in
parlamentarne zadeve uredila po lastni volji in presoji. Edini pogoj za to je bil, da
škotski parlament prizna Viljema III. in Marijo II. kot naslednika Jakoba VII. na
lastnem prestolu. Škotska pa je v angleški dinastični zadregi videla priložnost
izsiliti nekaj prostora za urejanje lastnih zadev brez vmešavanja Angležev.
Edinburški parlament je

89. odstavil Jakoba in potrdil vladavino Viljema in

Marije na Škotskem ter hkrati izdal določila o prevzemu krone. V naslednjem letu
je obnovil še prezbiterijanstvo. Škotski parlament je bil sedaj neodvisna sila, ki jo
je osrednja oblast morala upoštevati, ni bil več zgolj senca cerkvene skupščine ali
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tajnega sveta kot par desetletij poprej. Čeprav je bil izvoljen na fevdalni način in
ni uspel predstavljati dežele, pa je lahko vodil lastno politiko. 55
Ob prihodu Viljema na oblast, je na Škotskem nastalo močno jakobitsko gibanje,
ki mu je povzročalo nemalo preglavic. Njegova oblast se je na Škotskem obdržala,
ker je bila strpnejša od prejšnjih in ker je upoštevala škotsko ureditev med državo
in Cerkvijo. Prezbiterijanstvo je ponovno postalo državna vera, oblast pa je v
političnem življenju namesto teologov začela nastavljati posvetne ljudi. Cerkvena
skupščina se je lahko svobodno in prosto sestajala ter razpravljala o svojih
zadevah. V politiki in oblasti pa več ni imela besede. Ker Cerkev ni dobila
vrnjenega predrevolucijskega vpliva in pravic, so Škoti v parlamentu le s težavo
sprejeli Viljema. Hkrati pa je bilo ljudstvo naveličano nenehnega preganjanja in
prelivanja krvi in je novo oblast mirno sprejelo. Le-ta je končno našla primerno
rešitev škotskih verskih problemov. Škoti so se tako lahko začeli ukvarjati s
posvetnimi zadevami. Nova oblast pa ni mogla skriti njihove zaostalosti v
gospodarstvu, trgovini, kmetijstvu in drugih vejah javnega življenja. Škoti so bili
skozi stoletja revno ljudstvo z malo političnih pravic. Zato se ne gre čuditi, da so
se tako krčevito oklepali svoje Cerkve. 56
Na Irskem je obnovljena angleška oblast kazala zelo malo strpnosti. Irska je bila
katoliška, vendar Viljem ni mogel zavarovati usode katoličanov na otoku.
Tamkajšnji režim je bil drugačen od škotskega. Irci so bili deležni vseh
predsodkov novih gospodarjev. Leta

90 je bila Irska skoraj žarišče evropske

krize. Usoda Britanije je bila odvisna od izida Viljemovega vojaškega pohoda, od
tega pa je bil odvisen uspeh evropskega upora proti Francozom. Ludvik XIV. je v
Irski videl priložnost: Jakoba II. je poslal kot svojega vazala s četami in generali,
da bi osvojil Irsko. Vedel je, da Anglija ni mogla sodelovati v vojni na celini,
dokler ni bila Irska trdno v Viljemovih rokah. A Viljem je tedaj uspešno zatrl
jakobitske upore. V začetku 8. stoletja je tako na Irskem vladala majhna skupina
premožnih protestantskih gospodov, medtem ko je bila večina populacije revna in
brez pravic.57
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2

ANA STUART DO VLADANJA

Ana Stuart se je rodila . februarja

v palači svetega Jakoba v Londonu. Bila

je hči vojvode Yorškega Duke of York), ki je postal kasneje kralj Jakob II., in
njegove prve žene Ane Hyde. Le-ta je bila hči Edvarda Hyda Clarendonškega
(Earl of Clarendon).
Pri komaj sedmih letih je Ani umrla mati, zato je bila prepuščena vzgoji Lady
Frances Villers. Leta 1671 so poslali otroke na podeželje v upanju, da bo življenje
tam izboljšalo njihovo zdravje. Kljub temu sta mlajši brat in sestra umrla. Ostali
sta samo še Ana in Marija, ki sta na podeželju okrepili svoje zdravje. Lady Villers
je Ano in Marijo vzgajala na podeželskem dvorcu skupaj s svojimi sedmini otroki.
58

Družabni krog sester Stuart je tako vključeval še drugih

hčera Lady Frances

Villers kasneje poročena Jennings), ki je bila ob poroki Ane Hyde z Jakobom II.
družica. Postali sta dobri prijateljici. Po Anini smrti je zato Frances pogostokrat
obiskovala njeni hčerki. S seboj je vedno pripeljala svojih šest hčera, med
katerimi je bila tudi bodoča vojvodinja Marlborough, Sara. Ta je bila pet let
starejša od Ane, a je bilo očitno, da ju razlika v letih ni motila pri druženju in
skupnem igranju. Sara je bila navihana in razigrana, medtem ko je bila Ana
zadržana in sramežljiva deklica. Najbrž se je njuno tesno prijateljstvo stkalo že v
teh rosnih letih, saj je Sara Ano s svojim značajem spravljala v dobro voljo. Kljub
čudovitemu podeželskemu okolju in številnih priložnostih za igro je bila Ana
skupaj z Marijo deležna tudi stroge vzgoje. Imeli sta zasebne učitelje za več
predmetov, a največji vpliv na njuno vzgojo sta imela kaplan, častiti Edward
Lake, in škof iz Londona, dr. Compton. 59
Ob poroki z Ano Hyde se je za vojvodo Yorškega tihoma govorilo, da je
neprimerno, da se poroči s katoličanko, saj je bil sam v vrst za prestol. Ko je
umrla, so vsi ugibali, če se je tudi sam spreobrnil v katoliško vero. Leta

3 je

parlament izdal zakon, s katerim so določili, da morajo imeti ljudje, ki zasegajo
pomembne položaje v Angliji, »pravo vero«. Vojvoda Yorški je v tem času tudi
58
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razmišljal o vnovični poroki. Na predlog dobrega prijatelja se je odločil poročiti z
Marijo iz Modene. Dekle je bilo precej mlajše od njega in tako kot Ana pred njo
prav tako katoliške vere. Poroka je bila izvedena potihoma in ko je mesec kasneje
novica dosegla parlament, je le-ta ostro obsodil to poroko. Člani parlamenta so
bili namreč besni, da se je kraljevi naslednik drznil ponovno poročiti s
katoličanko. Šli so tako daleč, da so od kralja Karla II. zahtevali razveljavitev
zakona.60
Ker pa je bila mlada vojvodinja Yorška že na poti iz Pariza v Calais, se je kralj
odločil, da zakona ne bo razveljavil. Ob prihodu na dvorec, kjer naj bi živela, je
Marija iz Modene dobila iste spletične, kot jih je imela Ana Hyde pred njo, s to
razliko, da je bila sedaj med njimi tudi Sara Jennings. Sara je, preden je postala
spletična, po rednih obiskih mlade princese Ane že postala stalna prebivalka
dvorca.61
Leta 1674 sta se Ana in njena sestra Marija vrnili v palačo svetega Jakoba. Ana je
bila takrat stara deset let, Marija pa dvanajst. V tem času sta obe dekleti
brezskrbno uživali v lepotah dvorca. Iz zapisov o Aninem življenju je razvidno, da
sta se s sestro po ogromnem dvorcu igrali skrivalnice in da sta skupaj s služabniki
igrali igro »Pell Mell«, ki bi naj bila predhodnica modernega kriketa. V letih
prebivanja v palači sta si dekleti pogosto krajšali čas z debatiranjem o vsakdanjih
zadevah ali pa z igranjem igre vlog. To naj bi bila vneta debata ali igra dveh
mladih deklet in že takrat se je videlo, da je imela Ana govorniške sposobnosti.
Ko je njen stric Karel II. to opazil, je na dvor poslal eno najboljših igralk in
govornic tistega časa, gospo Betterton. Bettertonova je Ano in Marijo naučila
umetnosti javnega nastopanja in govorjenja z uporabo jasne izgovarjave ter
pravilnega dihanja za nadziranju glasu (Elocution). Ta vzgoja je Ani močno
pomagala v času, ko je postala kraljica. V govorih pred parlamentom je s svojim
načinom izražanja, poudarjanjem besed in tonom glasu znala navdušiti in
največkrat tudi prepričati svoje poslušalce. 62
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Ana, Marija in občasno tudi Sara so prirejale predstave za prebivalce v palači. Ker
sta bili obe sestri tako navdušeni nad igro, sta imeli lastnega pisca iger, ki je
prirejal zanju znane igre. Ena izmed prvih iger, ki sta jih odigrali, je bila zgodba o
nimfi Kalisto. Predstavo mladih in nadobudnih sester si je ogledal celo sam kralj
in ugotovil, da sta obe izredno nadarjeni. Ko je postala Ana kraljica in je v
parlamentu lahko unovčila veščino naučenega javnega nastopanja, ni pozabila na
svojo učiteljico, gospo Betterton. Za časa vladavine ji je dajala vsaki mesec sto
funtov rente. Ta gesta je kazala na izredno nežno in ljubečo naravo Aninega
značaja. Čeprav je imela Ana zasebne učitelje, je bila njena izobrazba
pomanjkljiva. Nekateri so za njeno nezanimanje nad učenjem in knjigami krivili
Saro, ki se je večkrat celo pohvalila, da ne bere in da bi raje celo življenje igrala
karte, kot brala. Ana je imela kot deklica probleme z vidom, zato je dejansko
težko brala. Kljub temu pa se je naučila francosko. Znala je plesati in igrati na
kitaro. Poleg tega je bila mojstrica v jahanju in lovu. Od vseh umetniških veščin,
ki se jih je priučila, je imela najraje ples, igro in glasbo. 63
Med selitvami med palačo svetega Jakoba in dvorcem Richmond je živela Ana
srečno in zadovoljno življenje. Ob sebi je vedno imela ljudi, ki jih je imela
najraje; sestro Marijo, Saro Jennings, guvernanto (Sarino mater), vse učitelje in
služabnike ter celo častitega Lakea, ki so jo spremljali na vsakem koraku njenega
otroškega in najstniškega življenja. 64
Karel II. ni dovolil, da bi bili njegovi nečakinji vzgajani drugače kot v strogi
protestantski veri. Skrb za strogo protestantsko vzgojo je Karel zaupal dr.
Comptonu. Ta je leta 1676 predlagal Jakobu, da bi Marijo poslali h konfirmaciji, 65
a Jakob tega ni dovoli. Škofu je razložil, da mu sicer ni všeč, da sta hčeri vzgajani
v protestantski veri, vendar se zaveda, da bi mu dekleti brez pomisleka vzeli in
spreobrnili v protestantsko, če bi ju vzgajali v katoliški veri. Dr. Compton je
Jakobovo zavrnitev prenesel kralju, ta pa mu je naročil, naj brez zadržkov sprejme
mlado Marijo v Cerkev. Ko je bilo protestantsko nasledstvo urejeno in ko so se
pomirile politične strasti z Nizozemsko, je bilo Oranjskemu princu Viljemu
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naročeno, da mora za roko prositi princeso Marijo, Anino sestro. Po pogajanjih je
jeseni leta 1677 princ iz Nizozemske prispel v Anglijo. Komaj petnajstletna
Marija za poroko še ni vedela in ko ji je Karel II. povedal, da se bo v kratkem
poročila z Nizozemcem, je jokala celo popoldne in še naslednji dan. Princesi Ani
o poroki njene sestre niso povedali ničesar. Poroka med Nizozemcem in Marijo je
bila nujna, saj je bila Yorška vojvodinja noseča. V primeru, da bi povila sina, bi
imel le-ta prednost pred Marijo v nasledstvu prestola. To bi pomenilo krhanje
rahlega zavezništva z Nizozemsko, kar bi lahko imelo neugodne posledice za
Anglijo. Viljem in Marija sta se poročila . novembra

v naglici. 66

Kmalu po poroki je palačo zajela epidemija koz. V epidemiji je umrlo veliko
ljudi, med njimi tudi Lady Villers. Bolezen ni prizanesla niti mladi Ani. V
dnevniku, ki ga je vodil Lake, je bilo 10. novembra 1677 zapisano, da je princesa
bolna že pet dni. Lake je zapisal, da mu ni bilo dovoljeno obiskati Ane, je pa
vneto molil za njeno zdravje. Ko jo je končno smel obiskati, je videl, da je Ana
resno bolna. V zapisu s

. novembra piše, da je princesa vedno bolj bolna. V tem

času se je Marijin mož zbal za svoje lastno zdravje in se je na vsak način želel
vrniti na Nizozemsko. Lakeov zapis se nadaljuje z 29. novembrom, kjer je zapisal,
da si je princesa popolnoma opomogla in da se zahvaljuje Bogu za milost in
pomoč. Ana še vedno ni vedela za sestrino poroko in njen odhod na Nizozemsko.
Ko so ji končno le povedali, je novico prenesla mirno in potrpežljivo. 67
Dogodki po poroki Marije in Viljema so močno pretresli angleška tla. Anin oče
Jakob se je še tesneje spustil v sodelovanje z jezuiti. Dovolil jim je celo, da so
imeli zbor v palači svetega Jakoba konec aprila 1678. Jakob je jezuite pripeljal v
palačo in jih odpeljal iz nje, da ni nihče niti pomislil, kaj se v resnici dogaja. Če bi
se razvedelo o njegovem sodelovanju z jezuiti, bi bil lahko to povod za novo
revolucijo. Titus Oates je Karlu II. povedal, da so se jezuiti srečali na angleških
tleh in da načrtujejo zaroto, s katero bi na silo spreobrnili Anglijo v katoliško
vero. Karel II. Oatsu ni verjel, mu je pa zato verjel tajni svet, ki je izdal naloge za
aretacijo jezuitov. Na zasedanju parlamenta so poslanci od kralja zahtevali, da
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razdedini svojega brata, a je Karel raje razpustil parlament. Papeška zarota
(Popish plot) je nagnala strah v kosti Angležev. 68
Karel je svetoval bratu, naj se za nekaj časa umakne. Jakob in njegov žena sta
marca 1679 odplula v Haag in nato naprej v Bruselj. Po ukazu Karla je Ana
skupaj s svojo polsestro ostala doma. Nihče ne ve točno, koliko je Ana vedela o
tej zaroti, a vendar se zdi, da je vedela več, kot bi smela, in več, kot bi lahko
razumela. Dejstvo je, da je bila papeška zarota zanjo resničen udarec, saj je
odraščala pod okriljem samega londonskega škofa, obkrožena z največjo možno
mero protestantizma in strahu pred papeštvom Popery).69
Čeprav Ana in njena polsestra Izabela nista smeli oditi z očetom, ko je ta zapustil
Anglijo, sta proti koncu leta 1679 lahko obiskali sestro Marijo v Haagu. Ana je z
Nizozemske pisala pisma svojim prijateljem, v katerih je opisovala državo, mesto,
družabne dogodke, cerkve in druge stvari. Ko se je razširila novica, da je Karel
bolan, je Jakob takoj odhitel v London. Ko je prispel, se je kraljevo zdravje že
izboljšalo. Karel je bil svojega brata vesel, a se je sramoval njegove prisotnosti na
dvoru. Svetoval mu je, naj se umakne na Škotsko. Na poti nazaj v Bruselj je Jakob
obiskal hčerki v Haagu. Ugotovil je, da je Marija precej nesrečna. Marija je ob
odhodu iz Anglije vzela s seboj spletično Elizabeto Villers, ki je po prihodu na
Nizozemsko postala Viljemova ljubica. Jakob je nato odšel po svojo ženo in
skupaj sta potovala na Škotsko. Ker so bili Škoti vedno naklonjeni svoji vladarski
rodbini, so ga z veseljem sprejeli. Ana se je v tem času vrnila v London. Sočasno
so vigi organizirali pohode proti papeštvu, kar je Ano precej vznemirilo. Ker je
večino časa v palači preživela obdana s torijci, so bila njena čustva proti vigom še
močnejša.70
Leta

82, v Aninem sedemnajstem letu, se je kralj odločil, da ji poišče soproga.

Snubci za njeno roko so se vrstili. Eden izmed njih je bil njen bratranec princ
Jurij, volilni knez iz rodbine Hannover. Bil je predrzne narave in je Ano osramotil
s poljubom pred celotnim dvorom ter se nato vrnil nazaj na Nizozemsko. Nekaj
dni za tem je umrla Anina polsestra Izabela. Otrokova starša sta bila še vedno na
Škotskem, zato je bila Ana edina, ki je bila ob deklici v času njenih zadnjih
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vdihov. Sedaj je bila sama v palači, zato ji je oče napisal, naj pride na Škotsko. To
je bil zelo moder korak, saj so se Škoti razveselili, da bodo končno spoznali
možno naslednico prestola. Ana je prišla na Škotsko 17. julija 1682.71
Škoti pa se Jakobovega začasnega bivanja na Škotskem kljub svoji privrženosti do
rodbine Stuartov niso več veselili. So pa bili toliko bolj navdušeni nad Ano. Čisto
možno je, da je Anino bivanje na Škotskem delno pripomoglo kasnejši združitvi
držav. Odnosi med njo, njenim očetom in njeno mačeho niso bili ravno topli. Ana
in Marija se nista nikoli dobro razumeli, saj je bila mačeha zelo vzvišena in
ošabna. Tudi Škoti je zaradi njene neprijetne osebnosti niso preveč marali. Jakob
je zapustil Škotsko za pet tednov in se odpravil na pomorsko pot. Ladja pa je
doživela brodolom in Jakob se je komaj rešil. Po tej nezgodi se je celotna družina
vrnila v Anglijo. Po čudežnem preživetju so na Jakoba sedaj gledali z malce več
odobravanja; še bolj pa so se veselili Anine vrnitve Angleži.72
V času, ko se je Ana vrnila v Anglijo, je bila na višku svoje lepote. V dnevnikih je
bila opisana kot prijetno dekle s kodrastimi lasmi, rdečimi lici, velikimi očmi in
polnimi ustnicami. Ljudje so jo občudovali, saj je bila polna miline in nedolžnosti.
Njeno lepoto je opazil tudi John Sheffield, ki pa zavoljo neplemiškega izvora ni
bil primerni snubec zanjo. Prav tako njegovo dvorjenje ni moglo priti daleč, saj je
bila Ana nenehno obkrožena s služabniki. Sheffielda so skrbno odgnali z dvora,
začele pa so se debate okoli Anine poroke. Poročila naj bi se z bratom danskega
kralja Kristijana V., princem Jurijem Danskim. Poleti leta 1683 je prišel Jurij v
Anglijo. Bil je svetlolas in visok. Ana je v svojem pismu prijateljici zapisala, da je
bil zagotovo najlepši moški, kar jih je kdaj videla. Anin oče ni bil navdušen nad
poroko, saj je v Juriju videl heretika; vendar je priznal, da bi njun zakon uspel
pridobiti priljubljenost med širšo množico. 73
Kralj s poroko ni želel odlašati, zato sta se na dan svete Ane, 28. julija 1683 Ana
in Jurij poročila. Ta poroka ni bila nič kaj podobna hitri in skoraj skrivni poroki
Marije in Viljema. 28. julij je bil lep, vroč poleten dan. Ljudje so mladi par
pozdravljali z vso vnemo, prižigali so se kresovi, cerkveni zvonovi so zvonili
skozi celo noč, v gledališčih so bile organizirane predstave v njuno čast. Ljudje so
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slavili in bili navdušeni nad poroko, Ani so se priklanjali in jo hvalili. Dejstvo je
bilo, da so imeli Angleži kraljico Ano globoko v srcih. Bila je rojena in vzgojena
v Angliji, mnogi celo pravijo, da je imela videz prave Angležinje. Za nameček pa
je bila tudi predana in zvesta protestantka. Ob deseti uri je par prisegel večno
zvestobo v kapelici svetega Jakoba. Ljudje z vseh koncev so se nabrali pred
kapelico. Poroki so prisostvovali tako plemiči kot meščani iz najrazličnejših
rodbin. Lahko bi rekli, da je bil ta dan najlepši in najsrečnejši v Aninem
življenju.74
Usoda je bila prvič prijazna do nje, kajti cela Anglija se je veselila z njo. Ani se je
zdel Jurij popoln mož, pa tudi to, da ga je odobril njen stric Karel II., je pomenilo
veliko. Živela sta na dvorcu, imenovanemu cock-pit, ki je imel izhod na park
svetega Jakoba in vhod v Whitehallsko palačo. Ob poroki je bilo Ani obljubljenih
20 tisoč funtov žepnine na leto, princ pa je k temu dodal še lastnih 0 tisoč funtov,
ki so prišli z nekaj posesti v lasti danske Krone. Princ Jurij se je rodil v
Kopenhagnu leta

3. Večino svoje mladosti je preživel ob morju ali na njem,

zato je bil odličen pomorščak. Na dvoru so ga želeli priučiti vseh veščin plemiča,
zato so ga poslali v Francijo. Čeprav je govoril nekaj tujih jezikov, je imel zelo
značilen naglas, iz katerega so se na angleškem dvoru kdaj pa kdaj tudi norčevali.
Jurij je rad pogledal v kozarček in bil velikokrat neroden in okoren. Kljub temu pa
je bil vdan mož, ki ga je Ana ljubila. Čutila je materinsko potrebo po tem, da ga
zaščiti pred neprimernimi zbadljivkami nekaterih dvorjanov. 75
Anino življenje po poroki je bilo srečno. Prvo poletje sta zakonca preživela na
dvorcu Windsor, kjer sta uživala v brezskrbnem plemiškem življenju. Ana je v
pismu zaprosila prijateljico Saro Churchill, naj se preseli k njej na dvor. Le-ta se
je leto poprej poročila z baronom Churchillom Aymouthskim. Ob tem jo je prosila
še, naj je ne naziva z uradnim nazivom, ampak samo kot prijateljico. V pismu je
zapisala tudi, da jo ceni in da od nje pričakuje, da bo vedno govorila odkrito in
brez zadržkov. V tem času je bilo pogosto, da so si ljudje pri izmenjav pisem
izmislili drugačna imena, v primeru, da bi bila vsebina pisem kadar koli razkrita.
Sara je bila tako Mrs. Freeman, Ana pa Mrs. Morley. Ana si življenja brez Sarine
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prisotnosti skorajda ni znala več predstavljati. Mnogi bi celo rekli, da je v srcu
premogla več ljubezni do Sare kot do lastnega moža. 76

Slika 2: Princesa Ana in Princ Jurij okoli leta 1685
(vir: http://www.tudorsandstuarts.com/monarchs/anne.html, 17. 02. 2017)

Ker po Jakobu ni bilo direktnega potomca za prestol in ker Marija še ni imela
otrok, je Anina poroka s protestantskim princem vzbudila veliko upov. Hitro po
poroki je zanosila in maja naslednje leto rodila prvega otroka. Deklica je bila
rojena brez življenjskih znakov. Ana je prvič občutila globoko žalovanje, saj se je
otroka neizmerno veselila. Skupaj z njo je žalovala tudi polovica Angležev. A kaj
kmalu so vsi spet z upanjem zrli v prihodnost, ko se je 2. junija 1685 rodila mala
Marija. Jakob je Viljemu in Mariji pisal, da je Ana šibkega zdravja in da trpi za
omedlevicami in izčrpanostjo. Seveda pa je bila ob navdušenju nad rojstvom tudi
zaskrbljena. Dojenčica je bila izredno krhka in Ana se je bala, da bo tudi ta slej ko
prej zapustila ta svet. Sočasno z njeno bojaznijo, da deklica morda ne bo dočakala
naslednjega leta, so se na dvoru in v politiki dogajali preobrati. 77
Karel II. je umrl in zapustil bratu Jakobu ne samo prestol, ampak tudi državo, ki je
bila priča despotizmu in neusmiljenemu preganjanju verskih separatistov
(Dissenters). Ko je papeški teror Popish Terror) pod Jakobom II. kosil po
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Angliji, je Ana dogajanje opazovala z grozo. Videla je posledice, ki so nastale
zaradi očetovega fanatizma in jezuitskega vpliva. Vsako pismo, ki ga je poslala
komurkoli od svojih prijateljev, je izražalo grozo nad dogajanjem in obljubo, da
ne bo nikoli odstopila od svoje vere. Zaradi teh dogodkov je bila psihično precej
šibka, skrb za bolehnega dojenčka pa je njeno tesnobo samo še povečevala. Kljub
vsemu je Ana že nekaj časa prej, 2. maja

8 , rodila še eno deklico, Ano Zofijo.

Čeprav si je želela dečka, je bila presrečna, da je bila deklica zdrava, in kazalo je,
da bo preživela zgodnje otroštvo. 78
V nemirnih časih je bil celotni dvor v stanju nenehnega dvoma in pripravljenosti.
Vsepovsod so bili vohuni, celo znotraj Aninega gospodinjstva. Lady Fitzharding
je o dogajanju na dvoru poročala Anini sestri Mariji v Haag. Marija in Viljem sta
torej vedela vse, kar se je dogajalo v Aninem zasebnem življenju, največkrat pa je
bila resnica vsaj delno prikrojena. Haag je celo dosegla novica o tem, da naj bi se
Sara Churchill nagibala h katolicizmu. Ana jo je bila pripravljena braniti. 29.
decembra 1686 je Mariji poslala pismo, v katerem je zagovarjala Saro in njena
dejanja. V pismu je zapisala, da ljudje vidijo duhove tam, kjer jih ni, in čeprav
morda Sara ni tako zavzeta privrženka protestantizma, to še ne pomeni, da je
njena vera kaj slabša. 79
V začetku leta

8 je princ Jurij močno zbolel. Ana je bila nekaj dni v hudih

skrbeh. Dan in noč je bedela ob njegovi postelji in pazila nanj. Ves čas se je bala,
da bo umrl. Ob Jurijevem okrevanju si je oddahnila, a njen mir ni trajal dolgo.
Nekaj dni kasneje je sledila družinska katastrofa: na njen rojstni dan je umrla
mlajša hči Ana Zofija, naslednji dan pa še prvorojena hči Marija. Po tej tragediji
sta Ana in Jurij ostala brez potomcev. Ana svoje žalosti ni kazala navzven in je
zavračala vsakršno tolažbo, razen moževe. Svojih občutkov ni zaupala niti sestri.
Iz pisem, ki jih je pisala svojim prijateljem, je bilo razvidno, da se ji je očetovo
kraljevanje vedno bolj upiralo in da je zaupala samo še Sari. V pismih Mariji je
Ana zapisala tudi, da je kraljica vedno bolj osovražena s strani ljudstva. Videti je
bilo, da tudi sama verjame, da kralju vsiljuje še večje sovraštvo do ljudstva. 80
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Ni bila skrivnost, da je bila od svojega prihoda v Anglijo kraljica izredno
sovražno nastrojena proti vsem protestantom. V nadaljnjih pismih svoji sestri je
med drugim Ana zapisala tudi, da se na dvoru dogajajo čudne stvari; slišati je bilo
govorice, da je kraljica noseča, ampak so o tem vsi dvomili. Rojstvo kraljevega
sina je bilo zavito v skrivnost. Seveda se je Ana trudila, da bi izvedela resnico o
kraljičini nosečnosti še pred rojstvom otroka. Kraljico je njeno vsiljivo vedenje
zelo razjezilo; nekega dne jo je celo nagnala iz sobe. Z rojstvom kraljičinega
otroka, kasneje pogostokrat imenovanega pretendent (The Pretender), se je odprla
možnost, da bi angleški prestol zasedel kralj katoliškega porekla. To je sprožilo
bojazen med angleškim ljudstvom, nasledstvena kriza v Angliji pa je postala
skorajda evropska. 81
Poleti

88 so Angleži zaprosili Viljema Oranskega, naj pride v Anglijo. Jakob je

vedel, da je njegov položaj na prestolu ogrožen. Želel je celo prepričati Ano, da bi
se odrekla svoji veri in se spreobrnila v katolištvo. Nikakor ni slutila, da je položaj
njenega očeta ogrožen in je bila globoko razžaloščena zaradi njegovih poskusov
uvedbe papeškega despotizma Papist despotism). Anina globoka ljubezen do
protestantizma, svobode in verske strpnosti ter neodobravanje kraljice, pomešano
s strahovi za lastno varnost in varnost njene družine, so slabo vplivali na njeno
zdravstveno in psihično stanje. Poleg tega je bila ponovno noseča. Njen strah pred
vohuni in morebitnimi vsiljivci na dvoru je pripeljal celo do tega, da si je dala
zgraditi posebno stopnišče iz svojih prostorov do prostorov, kjer je živela Sara.
Jakob se je umaknil v Salisbury, a ko se je le vrnil v London, je ugotovil, da je
princesa Ana izginila. 82
Po dvoru so se širile govorica, da naj bi jo ubili Jakobovi papežniki Papists).
Služkinje so preiskale cel dvorec, a sledu o Ani ni bilo. Ljudje so bili nad to
novico tako zgroženi, da so grozili s požigom dvorca. Potem so le našli Anino
pismo in Jakob je ugotovil, da ga je tudi njegova najljubša hči zapustila. V pismu
je zapisala, da ni bila še nikoli tako razdvojena med dolžnostjo in ljubeznijo do
očeta in moža. Dodala je, da se je odločila slediti slednjemu, ampak samo zato,
ker si želi umirjenih razmer v Angliji. Iz pisma je bilo jasno videti, da Ana ni
odšla oziroma pobegnila, ker bi si tako želela, ampak ker so jo v to prisilile
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okoliščine. Sara je zapisala, da je Ana pobegnila skupaj z njo in še dvema
služabnicama ob pomoči dr. Comptona. Skupaj so po nekaj vmesnih postanki
odšli v Nottingham. Tam se je Ana srečala z Viljemovimi zavezniki in se šele ob
tem počutila varno. Pozneje sta bili Ana in Sara deležni veliko kritik zaradi
prikritega pobega. Mnogi so celo trdili, da je Ana lastne želje postavila pred
dolžnosti do očeta. Vendar pa je potrebno razumeti, da je ves čas očetove
vladavine živela v strahu, da bo država padla v roke katoliških duhovnikov in
posledično pod vpliv Ludvika XIV. 83
Po slavni revoluciji se je 8. decembra

88 vsa Anglija veselila rešitve situacije s

prihodom Viljema Oranjskega. Istega dne sta se skozi blatno podeželje Ana in
Jurij vračala iz Oxforda. Ana se je nadvse veselila, da bo končno spet doma.
Vedoč, da je Ana med ljudstvom zelo priljubljena, se je Viljem ob prihodu v
London najprej odločil obiskati njo z namenom, da izrazi skrb za njeno dobrobit.
V času, ko se je ves dvor vključno s strankami in parlamentom ukvarjal z
vprašanjem nasledstva, je Marija še vedno čakala na Nizozemskem. Ko si je
obupano želela priti v Anglijo, ji Viljem tega ni dovolil, saj naj bi bilo ozračje
zanjo še vedno prenevarno. 12. februarja 1689 je Marija naposled le prispela v
Anglijo. Ana jo je težko pričakovala in se ji je ob prihodu vrgla v objem. Viljem
je Mariji naročil, naj bo ob prihodu videti vesela in nasmejana, čeprav jo je težilo
veliko zadev. Med drugim tudi to, da je kot sovladarica dobila okrnjena
pooblastila.84
Prišla je oblečena v vijolično obleko, skrbno urejena z oranžnim trakom v laseh in
dragim nakitom okoli vratu. Ob sprejemu se je do podanikov vedla veselo,
vljudno in s pretiranim navdušenjem klepetala z njimi. Nekateri so to njeno
pretirano veselje ob vrnitvi močno obsodili. Sara je zapisala, da je hodila po
palači, kot da je bila ravnokar okronana za kraljico sveta in kot da še nekaj dni
nazaj v tej isti zgradbi ne bi prebival njen oče. Marsikdo je Marijino vedenje
gledal z začudenjem, saj so pričakovali, da bo vsaj malo užaloščena ob usodi
svojega očeta. Kronanje je bil bolj žalosten dogodek, saj ni bilo prisotnih veliko

83
84

Hopkinson, Anne of England, str. 104–110.
McCarthy, The Reign of Queen Anne, str. 12–13; Hopkinson, Anne of England, str. 110–112.

39

ljudi, Viljem pa je odšel v Hampton Court, ker se je želel umakniti od vseh
dogodkov zadnjih nekaj mesecev. 85
Poleti sta se Mariji in Viljemu pridružila tudi Ana in Jurij. Odnos med sestrama je
bil izredno zanimiv. V mladosti sta skoraj ves čas preživeli skupaj, sedaj, po
skoraj dvanajstih letih ločenega življenja, pa sta si bili tujki. Trudili sta se obdržati
vljuden in spoštljiv odnos, a se je že na daleč videlo, da so razlike med njima
nepremostljive. Marija je postala vdana in ubogljiva žena in je v slepi ljubezni in
veri v Viljema izpolnjevala vse njegove ukaze in želje. Ljubezen do Viljema jo je
okradla ljubezni do vseh drugih. Ana je kmalu ugotovila, da je postala Marija
hladna in neprijazna. Prezirala je celo svojo preprosto, srčno in iskreno mlajšo
sestro ter uživala ob pogovorih o nepomembnih stvareh, medtem ko je tiha Ana
komaj spregovorila kakšno besedo. Zaradi sramežljive narave se je še toliko bolj
izogibala pogovora s sestro in se je bala izraziti svoje mnenje. Odnose med Ano in
njeno sestro pa je kmalu še toliko bolj ohladilo dejstvo, da sta se Viljem in Marija
zavedala, da je Ana ljubljenka angleških src in da je tudi izredno naklonjena
Angležem. Kraljevski par se je zavedal grenke resnice, da bi Anglija na prestolu
raje videla Ano kot njiju. 86
2 . julija

89 je Ana končno rodila sina Viljema Henrika. Po rojstvu otroka je

bila še dolgo izčrpana in bolna. Dogodki preteklih mesecev so prišli za njo, prav
tako pa se je kralj Viljem do nje vedel hladno in jo preziral. Ob tem se je morala
ukvarjati še s pomanjkanjem denarnih sredstev, saj ji Viljem ni namenil nobene
prave rente. Ko je zaprosila, da bi se preselila v palačo, kjer je preživela mladost,
ji kralj tega ni dovolil. Viljem jo je želel imeti pod nadzorom in jo prisiliti v
zvestobo in spoštovanje do kraljevskega para. Zaradi pomanjkanja sredstev za
Anino dostojno življenje je Sara sestavila plan, ki bi Ani in njej prinesel več
denarja. Želela se je sestati z nekaterimi predstavniki parlamenta in se pritožiti nad
princesino nizko preživnino. Ana o tem načrtu ni vedela vseh podrobnosti, a ko
sta zanj izvedela Viljem in Marija, sta se sestri močno sprli. Ana je bila zaradi
prepira potrta in užaljena. Parlament je Ani odobril preživnino 0 tisoč funtov,
Viljem, stisnjen v kot, pa se je moral s tem strinjati. Posledice tega so bile zanjo
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hude. Kralj se je začel nad njo še bolj znašati, Marija pa je z njo prekinila vse
stike.87
Jeseni leta

90 je Ana povila še eno deklico, ki je umrla nekaj sekund po rojstvu.

Viljem je svoj prezir do Ane stresal tudi na njenega moža Jurija. Ko je odšel v
vojno s Francijo, ga je želel Jurij spremljati. Viljem se je njegove družbe
sramoval, a mu je sprva odobril sodelovanje v vojni. Ko je bilo vse pripravljeno
za Jurijev odhod in ko je bila njegova ladja že pripravljena, da odpluje, pa je kralj
naročil Mariji, naj Juriju odhod prepove. Pred očmi širše javnosti je moral Jurij
raztovoriti ladjo in se osramočen vrniti domov. Ana je v svojem pismu Sari
zapisala, da ne razume, kaj je njen dobrovoljni in srčni mož storil Viljemu, da ga
je ta tako kruto ponižal. 88
Ko se je Viljem odločil, da s političnega prizorišča izloči tudi Sarinega moža lorda
Marlborougha, je Sara zanetila prepir na dvoru. Kraljica je Ani ukazala, naj Saro
odpusti iz svojega kroga, saj je bila sramota za dvor in družino. Ana se je temu
ukazu uprla in kraljici odgovorila, da ne namerava upoštevati njenega ukaza. Bila
je ponovno noseča, a ker je bila tako nezadovoljna z življenjem blizu Viljema in
Marije, se je odločila, da se sredi zime preseli. Preden je odšla, se je želela spraviti
s sestro, a je ta sploh ni želela sprejeti. Anino življenje se je spreminjalo v pekel.
Preživnino so ji ponovno znižali, ob selitvi ni dobila nobene dodatne pomoči ali
spremstva. Marija se je na vse pretege trudila, da bi jo ponižala.89
Ko se je Ana s težavo le preselila, je močno zbolela. V obupu je pisala sestri in se
v pismu od nje poslovila, saj je resnično verjela, da umira. Kmalu je ponovno
rodila, a je deček umrl že nekaj ur po rojstvu. Marija je le prišla k njej, a je bila
samo še bolj nespoštljiva. Ani je rekla, da je z obiskom naredila prvi korak in da
je čas, da ona stori drugega in odpusti Saro. Kljub šibkosti ji je Ana odgovorila, da
tega ne bo storila. To so bile zadnje besede, ki sta si jih sestri izmenjali.
Naslednjih nekaj dni se je za las obdržala pri življenju. Jurij je bil ves čas ob njej.
Zdravniki so ji svetovali, naj za nekaj dni odide v zdravilišče v Bath, da si
dokončno opomore. Po vrnitvi iz zdravilišča se je Ana odločila živeti v Londonu.
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Z možem in sinom je v palači Berkley House preživela naslednji dve leti. Ko je
deček ponovno zbolel za vročico, so ji zdravniki svetovali, naj se ponovno
preselijo, saj bi mu menjava okolja dobro dela. 90
Proti koncu leta 1694 je kraljica zbolela za hudo obliko koz brez upanja na
preživetje. Ana je večino časa preležala ali presedela, saj so ji zdravniki
odsvetovali hojo. Ko je izvedela, da je njena sestra na smrt bolna, jo je želela
obiskati, a je kralj njen obisk zavrnil. Ko je eno od njenih številnih sporočil le
prišlo do umirajoče Marije, je ta samo hladno poslala svoje zahvale. Umrla je
umrla 28. decembra

9 . Po smrti kraljice se je Viljem znašel v nezavidljivem

položaju. Kljub globoki žalosti, ki jo je kazal ob izgubi žene, mu ljudstvo ni
prizaneslo. Sedaj so nanj gledali s še večje distance. Verjeli so, da je prišel do
vladavine samo zaradi Marije, po njeni smrti pa bi se moral umakniti. Tudi lord
Marlborough je bil takšnega mnenja; zato je Ani predlagal, da bi mu pomagala pri
»odstranitvi« Viljema s prestola. 91
Ana je vedela, da bi s tem v državi zanetila strašanski nemir, zato je raje pozabila
svoje zamere in svaku napisala sožalno pismo. Kralj in Ana sta se naposled
srečala in skupaj žalovala nad izgubo Marije; Ani je celo predal ves Marijin nakit.
Hipoma se je omehčal in ji dovolil, da prebiva v palači svetega Jakoba, kar ji je,
glede na možno nasledstvo prestola, tudi pripadalo. V tem času naj bi Ana
prebrala veliko knjig, ki bi ji lahko v primeru, da bi postala kraljica, zelo koristile.
Tukaj lahko opazimo, da se je Ana potiho že pripravljala na vlogo kraljice. Poleti
1696 je šla Anina družina v Windsor, njeno zdravstveno stanje je bilo boljše kot
kadarkoli prej. Videti je bilo, da je uživala v naravi ter v moževi in sinovi družbi.
Sredi leta 1697 je ponovno zanosila, a je decembra splavila. To jo je močno
užalostilo, vendar je bila še vedno dobrega zdravja in počutja. Vso svojo energijo
je usmerila v edinega preživelega otroka, ki pa je na prelomu stoletja, star enajst
let, umrl.92
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Slika 3: Princ Viljem, portret iz leta 1699
(vir: http://www.unofficialroyalty.com/featured-royal-date-july-24-1689-birth-of-william-duke-ofgloucester/, 21. 08. 2017)

Smrt dečka je pretresla celotno Anglijo. Mnogi so videli Ano, kako je v dneh po
sinovi smrti zbrano in umirjeno prenašala bolečino in sožalja najbližjih – a ne
prav vseh. V največji krizi svojega življenja je Ana spoznala žalostno resnico o
Sari. Ta je do smrti otroka in žalujoče prijateljice pokazala izredno malo
zanimanja in skrbi. Ana je ves čas preživela v tišini in v zavetju palače, kjer je
molila in brala posvetne psalme. Bila je v zelo slabem psihičnem stanju, zbolela
pa je tudi za protinom (putiko). Po smrti Aninega sina so jakobiti videli priložnost
vrnitve Jakoba na prestol. Viljem se je vrnil iz vojne in upal, da bo lahko zadnja
leta preživel v miru na Nizozemskem, a se je zmotil. London se je znašel sredi
trenj med vigi in torijci. Slednji so si želeli nastopa Ane kot kraljice, prvi pa so
začeli simpatizirati z Viljemom. Vedelo se je, da bi po Viljemovi smrti samo Ana
lahko preprečila ponovno državljansko vojno in udarce jakobitov. Septembra
1701 je umrl Anin oče Jakob II., 8. marca naslednje leto pa je zaradi poškodbe
umrl še kralj Viljem. 93
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3

VLADARICA ANA STUART

3.1

Notranja politika in dogodki na dvoru

Po smrti Viljema je Ana z osemintridesetimi leti še isti dan, 8. marca

02,

prevzela krono. Že takoj po kraljevi smrti so se ljudje veselil, saj so vedeli, da bo
njihova preljuba princesa Ana končno tudi njihova kraljica. Glede na neobstoj
moškega naslednika je bila zadnja vladarica iz rodbine Stuart, kar je imelo za
celotno ljudstvo še toliko večji sentimentalni pomen. Takoj po Viljemovi smrti se
je sestal parlament in priznal Ano kot novo kraljico. Dva dni kasneje je parlament
zasedal prvič po razpustitvi. V parlamentu je imela svoj prvi govor, v katerem je
dejala, da njeno srce pripada Angliji, da se na njene obljube in besede lahko
zanesejo. Ljudje so imeli od njene vladavine velika pričakovanja, čeprav so se
med njimi našli tudi dvomljivci, da kot ženska ne bo kos nalogi. Kronanje je
potekalo 23. aprila v Westministeru. Ker je imela kraljica protin, so jo na kronanje
prinesli na stolu brez naslonjala. Država tedaj še ni bila v vojni. 94
Kmalu po uradnem nastopu kraljevanja je želela Ana svojega moža Jurija
imenovati za poveljnika vseh vojaških sil na kopnem in na morju Generalissiomo
of all forces at land and sea). Želela je namreč, da bi Jurij prevzel vlogo, ki je bila
tipično moška. Čeprav so vsi vedeli, da je bil Jurij neizkušen in nedorasel takšni
odgovornosti, je kraljica vojvodo Marlborougha prisilila, naj prepriča nizozemske
zaveznike na celini, da ga priznajo tudi kot vrhovnega poveljnika zavezniškega
vojaštva na Nizozemskem. Nizozemci pa so se temu uprli in zato raje izbrali
Marlborougha, ki pa tudi še ni bil dovolj izkušen za takšno nalogo. Ker je kraljica
še vedno želela, da bi imel njen mož pomemben naziv, ga je imenovala za
vrhovnega admirala (Lord High Admiral), s čimer mu je dala nadzor nad kraljevo
mornarico, ob tem pa je samodejno postal tudi član izvršne vlade. 95
To je bila zares odgovorna in častna naloga, saj je bila kraljeva mornarica velik
ponos Anglije. Princa je celo neki škof oklical za neprimernega in pomanjkljivo
izobraženega za soočanje s tako veliko odgovornostjo. Jurij se je, da bi
dvomljivcem dokazal nasprotno, naloge lotil zelo resno. Pokazal je veliko
zanimanja za pomorstvo in vse, kar je bilo s tem povezano. Bil je – kot rojen in do
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poroke živeč tik ob morju – odličen pomorščak. Čeprav se v politično življenje
nasploh ni veliko vmešaval, je kdaj prisostvoval sestankom v vladi The Cabinet).
Članom vlade njegova prisotnost ni ugajala, saj je veliko članov verjelo, da ima
Jurij prevelik vpliv na kraljico. Dejstvo je bilo, da je kraljici njegova dobrobit
veliko pomenila, zato je znal večkrat blagodejno vplivati nanjo in je s tem
posredno pripomogel k ravnovesju v državi. 96
Drugo, morda najpomembnejše kraljičino dejanje takoj po umestitvi, je bilo
imenovanje lorda Marlborougha za vrhovnega poveljnika vojske (CaptainGeneral) in hkrati dodelitev mesta topniškega poveljnika

Master of the

Ordance). Ti funkciji sta mu samodejno prinesli tudi stalno članstvo v vladi. Ob
tem ga je Ana povišala še v vojvodo. Posledično je povišala tudi Saro, ki je sedaj
zasedala tri najvišje pozicije na njenem zasebnem dvoru. Ana je izključila vse
pomembnejše člane Viljemove vigovske junte iz svojega ministrskega kroga.
Prepričana je bila, da so bili le-ti ateisti in republikanci, zato je videla v njih
nevarnost za državo in krono. V govoru, ki ga je imela na svojem prestolu 11.
marca, je kraljica izrazila tudi gorečo željo združitve s Škotsko. Pri vodenju
države se je močno opirala na mnenje vojvode Marlborougha in je zato kaj kmalu
po nastopu vladavine kot državnega zakladnika imenovala lorda Godolphina.
Zanimivo je bilo, da sta bila Marlborough in Godolphin politična zaveznika in sta
dobršen del njene vladavine delovala složno in enotno. 97
Ana je bila izredno naklonjena družini in prijateljem, tako je s svojo močjo
marsikateremu družinskemu članu podelila nov naslov ali ga privzdignila v
položaju. V skladu s tem je svojega strica grofa Rochesterja imenovala za
namestnika na Irskem (Lord Lieutenant of Ireland). Grof Rochester je bil tako kot
grof Nottingham, ki je postal državni tajnik, član in zagovornik stranke torijcev.
Na tej točki je postalo očitno, da je Ana na vsa pomembnejša državniška mesta
imenovala torijce. Tako je, sledeč temu vzorcu, za predsednika tajnega sveta
imenovala grofa Pembroka, za drugega državnega tajnika pa sira Charlesa
Hedgesa. Za časa vladavine Viljema Oranjskega so se pojavili tudi zametki
kabineta. V kabinetu so – ob vseh zgoraj imenovanih – sedeli ministri, a so bili
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odvisni od odločitev, ki jih je sprejemal spodnji dom. Člani kabineta so bili
avtomatsko tudi člani parlamenta. 98

Slika 4: Kraljica Ana leta 1702
(Vir: http://www.englishmonarchs.co.uk/stuart_8.htm, 21. 08. 2017)

V Anini vladavini so tako vsi, ki so bili imenovani na kateri koli pomembnejši
položaj, posledično uživali prednosti sodelovanja in zasedanja znotraj kabineta.
Kabinet je skrbel tako za zunanjo kot tudi za notranjo politiko in vojne, v katere se
je zapletla Anglija. Člani kabineta so imeli večkrat burne razprave okoli državnih
zadev, a so vendar morali priti do skupnih zaključkov, delovati enotno,
odgovarjati za svoje odločitve in pojasnjevati svoje ukrepe. Kraljica je zahtevala,
da se kabinet redno sestaja. Sama se je teh sestankov skoraj vedno udeležila.
Sestanki so največkrat potekali ob koncih tedna in niso bili vezani na določen
kraj. Redni so bili tudi sestanki z obema državnima tajnikoma; vendar pa so bili ti
bolj tajni, njihova vsebina pa je bila kabinetu večkrat zamolčana. Urejanje in
vodenje financ je bilo edino, kar ni bilo v pristojnosti kabineta. Za te je namreč
lahko skrbel samo državni zakladnik in njegova zakladniška komisija. 99
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Kraljica Ana po mnenju mnogih ni bila dovolj inteligentna, da bi lahko vodila
državo. Dejstvo je bilo, da je bila po značaju bolj tiha, mila in nevajena izdajanja
ukazov. Pri izbiri svojih ministrov se je vedno zanašala na lastno presojo in tudi
na lastna čustva. Tako je veliko ministrov sprejela v službo ali pa jih odpustila na
podlagi tega, ali ji je bil človek všeč ali ne. V njeni dobi so se nasprotja in bitke
med strankama samo še stopnjevale. Svoboda tiska je omogočala, da so časopisi
in letaki redno poročali o dogajanju v politiki, kar je omogočilo ljudem, da so si
sočasno kreirali mnenja o družbenih zadevah. Eden izmed pomembnejših
novinarjev tistega časa je bil Daniel Defoe, politični propagandist, zaposlen s
strani vlade. Njegovo pisanje je na več točkah Anine vladavine vplivalo na
mnenje javnosti. Večkrat je člankom dodal tudi lastno mnenje, ki je hitro postalo
mnenje ljudstva. Eno izmed takšnih mnenj je podal nekje ob začetku te dobe, ko
je zapisal, da je Ana zaradi svoje ženske narave bolj nagnjena k neracionalnim
odločitvam in labilnosti.100
Seveda je bila resnica vse prej kot takšna. Marsikdo bi lahko trdil drugače; Ana je
bila kraljica, ki se je borila za mir in enakopravnost v državi, pa tudi za
anglikansko cerkev. Že v času Viljema si je parlament izboril pravice, ki so mu
omogočale aktivnejše sodelovanje pri odločanju, a hkrati omejevale vladarjeva
pooblastila. Osredje odločanja o javni dobrobiti se je premaknilo z vladarja na
parlament, kar je v njeni dobi oblikovalo nove politične smernice. Anina
organizacija političnega prostora je bila zelo podobna temu, ki ga v Angliji
poznamo danes. Vsak državnik, ki je želel obdržati svoj položaj, je moral
upoštevati javno mnenje. To je v praksi pomenilo, da so bili obračuni s političnimi
nasprotniki bolj javni in predvsem manj kruti. Torej: ko določenemu pripadniku
stranke ali ministru ni bilo všeč politično udejstvovanje nasprotnika, le-tega ni
mogel utišati z lažnim pričevanjem o njegovih dejanjih, ampak je moral z njim
obračunati znotraj parlamenta, se pravi pred očmi javnosti. 101
Zadnji parlament Viljemove vlade je imel od njegove smrti ter imenovanja Ane za
kraljico obvezen prehodni status. Z zakonom je bilo namreč določeno, da ob smrti
vladarja preneha delovati tudi njegov parlament. Tako so leta 1702 potekale
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volitve v Anin prvi parlament. Že iz časov Karla II. se je politično prizorišče
delilo na torijce in vige. Torijci so bili naklonjeni Aninemu danskemu možu
Juriju.102
Rojalistično usmerjeni torijci so potrebovali nasprotnika, ki so ga dobili v
parlamentarno usmerjenih vigih. V Viljemovem parlamentu so bili vigi v večini.
V Aninem času pa so torijci večji del uživali boljši položaj. Tedaj so lordi Halifax,
Orford, Somers, Sunderland in Wharton tvorili glavni svet v stranki, tako
imenovano junto. V zunanji politiki so se vigi želeli boriti proti Francozom.
Čeprav sta bila Marlborough in Godolphin pripadnika torijske stranke že od samih
začetkov političnega udejstvovanja, sta z junto dobro sodelovala in tako nista bila
najbolj zvesta strankarska člana. 103
Kraljica je v času svoje vladavine stremela k temu, da bi bili stranki v ravnotežju
in da med njima ne bi prihajalo do večjih nasprotij. V praksi je bilo to zelo težko.
Ker je v času odraščanja slišala od očeta preveč negativne propagande o vigih, je
zato bolj podpirala torijce. Vigi so bili v očeh njenega očeta nasprotniki
monarhije, sovražniki anglikanstva in republikanci, trudili so se omejiti kraljevo
oblast in kraljeve pravice. Zato se je Ana zbala, da bi se lahko enako vedli do nje.
Nadaljevala je tudi tako imenovano ubogljivo politiko do parlamenta in njegovih
zahtev, saj z njim ni želela sporov in še večje omejitve svojih privilegijev. Ker v
vigih ni videla prijateljev anglikanske Cerkve, se je tudi zaradi tega bolj nagibala
k torijcem. Bila je zavzeta in vdana pripadnica lastne Cerkve, zato jo je blatenje
le-te zelo motilo. 104
Podobnost Aninega angleškega parlamenta z današnjim bi bila lahko v tem, da so
v tedanjem parlamentu sedeli predstavniki obeh strank. Ti so predstavljali prvo
skupino od vseh parlamentarcev; drugo skupino včasih samo dobra desetina
poslancev!) pa so predstavljali tako imenovani neodvisni, ki niso pripadali nobeni
stranki. Parlamentarne volitve v spodnji dom so bile predpisane na vsaka tri leta.
Ob svobodi tiska je lahko potekala tudi pestra volilna kampanja, ki je bila na čase
na moč podobna kampanji, kot jo poznamo danes. Volilna kampanja je bila sicer
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omejena z zakonom; vendar to strankarskih članov ni odvrnilo od metanja polen
in obtožb pod noge nasprotnika. Izhajali so časopisi in letaki pamphlets), ki so
bili namenjeni širšemu ljudstvu in so imeli politično vsebino. 105
Obstajal je tudi volilni cenzus, ki je dovoljeval volilno pravico vsakomur, ki je bil
dovolj premožen. Posledično je imel v času kraljice Ane volilno pravico vsak,
katerega premoženje je bilo vsaj okrog štirideset šilingov letno. V tistem času
volivci niso bili člani strank in so največkrat volili po lastni presoji ali po lastnih
preferencah. Volitve v prvi Anin parlament so prinesle zmago torijcem; kljub
temu je sklic prve seje sledil – kot že običajno – šele po sredi oktobra. Prvo
zasedanje se je tako odvijalo med oktobrom 1702 in februarjem 1703. Torijci so v
goreči privrženosti kraljici in želji po odstranitvi strankarskih nasprotnikov začeli
razreševati vigovske člane s položajev. Prvi na njihovem seznamu je bil lord
Halifax, a jim je poskus njegove razrešitve spodletel. 106
Drugo zasedanje prvega parlamenta kraljice Ane je potekalo med novembrom
1703 in aprilom

0 . V tem času so se nasprotja med njimi samo še poglobila.

Torijci so si želeli sprejetja listine proti konformizmu Occasional Conformity
Bill). Name listine je bil, da bi iz političnega udejstvovanja izključila vse, ki niso
bili pripadniki anglikanske Cerkve. Lordska zbornica je listino zavrnila. Vigi so
obtožili Nottingama, da je sodeloval z jakobitskimi agenti. Torijci so postali
posledično bolj uporniški in niso več želeli podpirati vojne za špansko nasledstvo.
Kmalu po koncu zasedanja je kraljica razrešila Nottingama in njegove torijske
kolege, saj je bila zgrožena nad njihovo aroganco in oviranjem politike.
Nottingama je zamenjal lord Harley, ki je prevzel vodstvo nad zmernimi torijci, ki
so se poimenovali kar Harleytes.107
Tretje zasedanje parlamenta se je odvijalo med oktobrom 1704 in marcem 1705.
Torijci so ponovno pokusili predati listino o konformizmu, a jim je že tretjič
spodletelo. V tej stranki so se tedaj začele kazati težave, ki so povzročile ločitev
članov na dve strani. Jasno se je pokazalo tudi ob simpatijah med Godolphinom in
vigi. Vigovska junta je zaustavila torijce, ki so želeli izglasovati nezaupnico
Godolphinu, kar bi lahko končalo njegovo kariero. Posredovanje junte je bilo tudi
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ključnega pomena za začetek razpravljanja o Zakonu o tujcih Aliens Act). Zakon
naj bi z ekonomske strani pritisnil na Škotsko, da bi lahko končno začeli poganja
o združitvi. Parlament je bil razpuščen leta

0 , ko se je iztekel njegov

mandat.108
V času delovanja prvega Aninega parlamenta se je pokazalo, da so imeli torijci
drugačen pogled na probleme Anglije kot večina drugih parlamentarcev. Ti
problemi so zadevali cerkveno ureditev, vojne zadeve, nasledstvo angleškega
prestola in unijo s Škotsko. Čeprav sta se Godolphin in kraljica želela izogniti
enostrankarski vladavini, sta se bila zaradi torijske neodločenosti primorana
nasloniti na vige. 109
Maja in junija leta 1705 so potekale volitve v drugi Anin parlament, ki je postal
tudi prvi parlament obeh združenih kraljestev. Torijska kampanja je bila
usmerjena v cerkvene zadeve. Po njihovem mnenju je bila anglikanska Cerkev
vedno bolj ogrožena s strani razkolnikov. Godolphin in Marlborough sta polno
podprla

vigovsko

kampanjo,

ki

je

poudarjala

pomembnost

vojne

in

protestantskega nasledstva prestola. Kampanja obeh strank je bila dobro podprta s
tiskom, v nekaterih okrožjih pa so med množicami izbruhnili celo manjši spopadi.
V duhu napete kampanje so bili napeti tudi rezultati volitev. Vigi so uspeli dobiti
nekoliko več sedežev kot v prvem parlamentu, a so bili torijci še vedno
številčnejši. Pomembna sprememba znotraj torijskih vrst pa je bila tokrat ta, da je
pod vodstvom Harleyja dobilo sedeže tudi veliko zmernih torijcev. 110
V lordski zbornici so torijci skovali načrt, s katerim so želeli v past ujeti vigovsko
vodstvo. Volilni kneginji Zofiji so želeli predlagati, naj pride živet v Anglijo.
Predlog je imel v ozadju politični motiv. Torijci so želeli z njim vige spraviti v
precep, se znebiti obtožb, da ne želijo protestantskega naslednika, in se posledično
že sedaj prikupiti Zofiji. Vigi bi se s sprejetjem tega predloga zamerili kraljici, z
zavrnitvijo pa Hannovrskim naslednikom. Kraljica takšne manipulacije s strani
torijcev ni pričakovala in se je začela še bolj odmikati od njihove politike. Vigi so
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se rešili iz zagate, saj jim je kraljica dovolila, da so predlagali Listino o regentstvu
(Regency Bill). Ta je bila zasnovana z namenom, da bi med časom po Anini smrti
in pred prihodom naslednikov na prestol v Angliji vladala vmesna vlada oziroma
odbor regentov. Delovanje posameznikov znotraj strank je bilo precej odvisno od
tega, katera stranka je bila kraljici ljubša. Strankarski prvaki so želeli svojim
strankarskim kolegom omogočiti napredovanje. To so lahko dosegli samo s
spletkami in posrednim izsiljevanjem kraljice. 111
Ko je leta 1706 Marlborough dosegel uspeh v bitki pri Ramilliesu, se je povečala
priljubljenost Godolphina in njegovega kabineta. Ker so vigi videli, da gre njihova
politična strategija očitno v pravo smer, so si zaželeli še večje prisotnosti v vladi.
Godolphin je bil tako razpet med junto in kraljico, saj so prvi zagrozili z
bojkotiranjem odobritve vojnih stroškov. Ko je Godolphin le zagrozil, da bo
odstopil, je bila kraljica morala en sedež v kabinetu podeliti grofu Sunderlandu, ki
je bil hkrati tudi član junte. Ta je postal potem državni tajnik. Lord Harley, ki je
bil prav tako državni tajnik, je zavračal junto in imenovanje Sunderlanda za
drugega državnega tajnika, saj se je bal, da bi ga slednji lahko spravil s položaja.
Posledično so se začeli odnosi med Harleyjem in Godolphinom krhati. 112
Drugo zasedanje drugega Aninega parlamenta se je odvijalo med decembrom
1706 in aprilom

0 . Na tem zasedanju sta kabinet in junta z združenimi močmi

dosegla zaključek prvih pogajanj v sklepanju unije s Škotsko. Torijci so se
pritožili nad pooblastili, ki bi jih ob združitvi dobila škotska Kirk, a so jih vigi
skupaj s kraljico kaj hitro utišali. Maja leta

0 je kraljica privolila v zahteve

parlamenta in odobrila Akt o združitvi Act of Union). Tako je prišlo do združitve
škotskega in angleškega parlamenta. Skupni parlament se je imenoval parlament
Velike Britanije ali kar britanski parlament. 113
Junta se je zavedala, da ima znotraj vlade vedno večji vpliv; zato so si lordi
prizadevali, da bi v vladi pridobili še več mest. Tretje zasedanje drugega Aninega
parlamenta je potekalo med oktobrom 1707 in aprilom

08. V času zasedanja je

vigovska stranka svoje kritike na račun vlade usmerila v zunanjo politiko in na
postopke združitve s Škotsko. Kritizirali so vojaško nazadovanje zavezniških sil v
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španski nasledstveni vojni in počasno napredovanje zaveznikov pri osvobajanju
ozemelj na Pirenejskem polotoku. Torijci so se zavedali vedno večje vigovske
moči in tako se je Harley odločil ukrepati pri kraljici. Verjel je, da se bo njihov
vpliv končal, če v kraljičinih očeh dovolj očrni junto. Harley je nato predlagal še
Godolphinu, da bi ta v vladne kroge sprejel torijski podmladek. A to ga je stalo
mesta državnega tajnika, saj sta Godolphin in Marlborough zaradi njegovih spletk
želela odstopiti. Z razrešitvijo Harleyja je z njim odšlo tudi nekaj njegovih
somišljenikov. 114
Odstavitev prvega državnega tajnika je bila za vige voda na mlin. Godolphin se je
hitro znašel in kraljici predlagal, naj na mesto torijcev, ki so zapustili vlado,
imenuje člane vigovske stranke. Za novega državnega tajnika je bil imenovan
Henry Boyle, za novega vojaškega tajnika pa Robert Walpole. Tik pred koncem
zadnjega zasedanja Aninega drugega parlamenta je kraljica prvič in zadnjič
vložila veto na odločitev vlade. Vlada je izdala odlok o namestitvi in ponovni
uvedbi milice (Bill of Settling Scottish militia) na Škotskem. Ministri so se namreč
zbali ponovnega nastanka francosko-jakobitske vojske, ki bi lahko ogrozila
razmere v Angliji. 115
Leto 1708 je bilo za kraljico zelo turbulentno. Soprog Jurij Danski je hudo zbolel;
za nameček pa je preko vohunov v Franciji izvedela, da naj bi se njen polbrat
pripravljal na invazijo Škotske. Jakob, tako imenovani pretender, naj bi s pomočjo
francoske flote in 6000 vojakov vkorakal na Škotsko. Princ je bil pri svojih
dvajsetih letih na višku moči in zelo samozavesten glede uspeha svojega načrta.
Ko je za to izvedel Marlborough, je ukazal hitre premike vojske za obrambo
Škotske.

. marca je kraljica ukazala novemu državnemu tajniku Boylu, da

obvesti spodnjo zbornico o Jakobovih namenih. Le-ta je že čakal v Dunkirku ob
spremljavi flote in petnajstih bataljonov. V spodnjem domu sta zavladala zmeda
in strah. Britansko-nizozemska flota se je kmalu odpravila proti Dunkirku, a jim je
izkrcanje preprečilo slabo vreme. Jakob je v tem času zbolel in je kljub
neodobravanju zdravnikov zahteval, da so ga odnesli na krov. Kljub njegovi
bolezni so odpluli proti Škotski.116
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Ana se je znašla v precepu. Če je bil Jakob res njen krvni polbrat, bi morala biti
ob njegovi bolezni v skrbeh. Hkrati pa je Jakob ogrožal vse, kar je bilo Ani drago:
protestantsko vero, združitev s Škotsko in vojno na kontinentu. Sreča je bila na
njeni strani, saj se je zaradi razširjene okužbe in slabih razmer na morju francoska
mornarica obrnila. V duhu grožnje o invaziji in nemoči pri možnem razpletu
dogodkov je Ano še bolj zaskrbelo za moževo zdravje. Zavedla se je, da je
njegovo stanje zelo resno. V skrbi zanj je prebedela veliko noči; a je kljub temu
nadaljevala z vsemi obveznosti, ki jih je imela kot kraljica. Sodelovala je na vseh
sestankih sveta, ob tem pa prenašala vedno hujše izpade Marlboroughove žene
Sare. Ana je že velikokrat pomislila, da bi z njo prekinila svoje prijateljske vezi,
vendar tega ni storila. Ni želela, da bi se posledično Sarin mož oddaljil od nje in ji
odrekel pomoč pri odločanju v vladi. 117

Slika 5: Zakonca Marlborough okoli leta 1702
(vir: http://unusualhistoricals.blogspot.si/great-loves-in-history-immoderate.html, 16. 05. 2017)

Ob stalnih pritiskih vigov, da bi spravili na oblast čim več svojih članov, je
kraljica čutila močno napetost. Jurijevo stanje se je v tem času še bolj poslabšalo
in vsem je bilo jasno, da bo kmalu umrl. Ano so utrujali nenehni spori z ministri
in Saro, neprespane noči ob Juriju in skrb za prihodnost unije. Vse skupaj se je
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začelo čutiti tudi na njenem zdravju. Skupaj z možem se je odselila iz
Kensingtonske palače v majhno hiško v Windsor. Konec junija ji je sel prinesel
Marlboroughovo sporočilo, v katerem je opisal svojo zmago pri Oudenaardeju in
dodal, da so zavezniki izgubili okrog 3000 vojakov. Sarino ljubosumje do gospe
Masham, ki je postala nova kraljičina ljubljenka, se je stopnjevalo do te mere, da
se je do Ane začela vesti skrajno nespoštljivo. S tem je uničila v njej zadnja čustva
naklonjenosti. 118
Naslednja afera v vladi je kraljico še bolj utrudila. Že od začetka vladavine so ji
po malem grozili, da bi Zofijo Hannovrsko pripeljali v Anglijo. Zofija je večkrat
izjavila, da si močno želi priti v Anglijo in da si želi Anine smrti. Poleti

08 so

se vigi nad kraljico izjemno razjezili, saj je ta zavračala njihove zahteve glede
lorda Somersa. Da bi se maščevali kraljici, so ponovno predlagali, da bi
Zofijinega vnuka Jurija povabili v Anglijo. Lord Haresham je o tej odločitvi vigov
obvestil kraljico in dodal, da bodo za dosego svojih ciljev uporabili
Marlborougha. Prisotnost katerega koli Hannovrčana je bila za Ano nekaj
nedopustljivega, zato se je v stiski obrnila prav nanj in mu napisala ganljivo
pismo. Ministri so od Marlborougha pričakovali, da jih bo podprl pri ideji o
naselitvi Hannovrčana v Britanijo; a se je Marlborough zaradi njenega pisma
vzdržal odločitve. Je pa v odgovoru Ani ponovno zagrozil s svojim odstopom.
Odnosi med Marlboroughom in kraljico so se začeli ohlajati. Čutila je, da so njeni
stari torijski prijatelji in visoki cerkveni uradniki bolj vredni zaupanja kakor
Marlborough ali Godolphin in njuni privrženci vigi. 119
Čas Aninega drugega parlamenta se je iztekel; zato so maja leta

08 ponovno

potekale volitve. Hkrati je bil to tudi drugi parlament Velike Britanije, zato so
imeli sedaj tudi Škoti pravico do izvolitve svojih predstavnikov. Na tokratnih
volitvah so zmagali vigi; volilni izid je bil kar občutno, za 3 sedežev, na njihovi
strani. Z zmago so si utrdili položaj v spodnjem domu. Ana in Jurij sta odšla v
Bath, a Jurijevo zdravje se je le malce izboljšalo. Ko so vigi videli, da je Jurijevo
zdravstveno stanje še vedno zelo slabo, so ji začeli prigovarjati, da naj na mesto
admirala, ki ga je včasih zasedal njen mož, imenuje lorda Pembroka. A kraljica je
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bila ogorčena nad ravnanjem vigovske vlade in ministrov. Pričkanje okoli
Jurijevega možnega naslednika je nedvomno še bolj ogrozilo njegovo zdravstveno
stanje. Torijec grof Pembroke pa je po njegovi smrti (28. oktobra 1708) le dobil
mesto glavnega admirala mornarice, ki je do tedaj pripadalo Juriju, čeprav so vigi
kmalu po svojem prvem predlogu kraljici predlagali lorda Oxforda. Vigi so bili
pri svojih načrtih in političnih lobiranjih neusmiljeni, zato je Pembroke po slabem
letu prostovoljno odstopil. Vigi so ob njegovem odstopu svoje pritiske na kraljico
še povečali in tako se je le-ta končno vdala in na položaj imenovala lorda
Oxforda.120
Marlboroughova zmaga pri Oudenaardeju je oblasti prinesla svež zagon in
povečala njegovo popularnost. V kabinetu sta mesti pridobila lorda Somers in
Wharton, vrhovni odvetnik (attorney-general) pa je postal James Montague,
Halifaxov brat. Med februarjem in marcem 1709 so vigi s sprejetjem
Naturalizacijskega akta (Naturalization Act) dosegli enega izmed svojih ciljev.
Akt je bil pomemben za protestante, saj je preganjanim vernikom dovoljeval
naselitev v Angliji (Veliki Britaniji). Parlament je oblasti dal dovoljenje za
nadaljnje pogajanje o mirovnih točkah s Francijo. Britanija je vztrajala, da naj bi
Burboni predali špansko krono habsburškemu nasledniku, kar je pomenilo, da bi
se Ludvikov vnuk moral odpovedati kroni. Za Ludvika je bila to prevelika žrtev,
zato so ta mirovna pogajanja padla v vodo. 121
Sočasno z Jurijevo smrtjo je bilo konec tudi prijateljevanja s Saro. Zima v
Britaniji je bila tisto leto še izrazitejša. Leto

09 je Ana pričakala v majhni mrzli

sobi, obdana z moževimi predmeti in utopljena v žalosti. K njej sta smela
pristopiti le gospa Masham in eden izmed osebnih strežnikov. Čeprav se je bližalo
novo zasedanje parlamenta, ga kraljica zaradi čustvene nestabilnosti prvič in
zadnjič v svojem vladanju ni otvorila. Marca se je Marlborough vrnil s kontinenta
in doma naletel na zelo spremenjene zadeve. Kraljica je še vedno žalovala in
videti je bilo, da je izgubila ves interes za vojno s Francijo ali za druge državne
zadeve. V času njene odsotnosti so vigi postali izjemno samosvoji. Marlborougha
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so želeli prepričati, da bi kraljica na admiralsko mesto imenovala lorda Oxforda,
še enega izmen članov junte. V Angliji pa so bili vsi razen vigov že naveličani
vojne in tudi zavezniki so si želeli miru. 122
Ana se je sedaj prvič po moževi smrti aktivno vključila v politiko, saj so bila
propadla mirovna poganja razočaranje za celotno državo, s podaljševanjem vojne
pa se je večala tudi luknja v državni blagajni. Ko je Marlborough s pomočjo
zaveznic 11. septembra leta 1709 v bitki pri Malplaquetu nanizal še eno zmago, a
tokrat s hudimi izgubami, si je tudi širša javnost v Britaniji zaželela miru. Ko se je
jeseni vrnil domov, je opazil, da se kraljica in Sara ne razumeta več. Tudi sama
kraljica je bila že sita vojne in nenehnega prerekanja z Marlboroughom in njegovo
ženo Saro. Vedno bolj se je oddaljevala od Sare in več naklonjenosti pokazala
svoji spletični Abigail Masham, ki je bila Harleyjeva sestrična. 123
Prav tako je bilo očitno, da se je Ana začela znova nagibati k torijcem in Cerkvi.
Marlborough je naletel na odklonilen odnos pri vigih, zato je od kraljice zahteval,
da ga imenuje za dosmrtnega vrhovnega poveljnika vojske (Captain General) ali
pa nepreklicno odstopi. Ana je bila nad njegovo prošnjo zgrožena, saj ni želela, da
bi v Angliji zavladal še en Cromwell. Potrebovala je čas, da razmisli o
Marlboroughovem predlogu. Dejstvo je bilo, da je bila lahko takšna služba
podeljena samo za čas vladavine enega vladarja in ne dlje. Pomoč je poiskala pri
vojvodi Somersetu (dotlej lord Dartmouth) in pri vojvodi Shrewsburyju.
Marlborough je še vedno vztrajal pri svojem odstopu, šel je celo tako daleč, da je
želel kraljico prisiliti, naj se odloči med njim ali gospo Masham. Vigi so celo
predlagali, da bi se odstop Marlborougha obravnaval pred parlamentom, kar pa bi
kraljici naredilo veliko sramoto. Godolphin je zato predlagal, naj se to reši izven
državniških zadev. Ana je bila sedaj bolj kot kadar koli prej odločena, da se znebi
vigov, katerih dominanca je postala preveč agresivna in škodoželjna. Z ukrepi
proti vigom je v vladi povzročila pravo zmedo.124
Kraljičino vedno večje nagibanje k Harleyju je pomenilo krhanje odnosov z
Godolphinom. 5. novembra je imel duhovnik Visoke Cerkve dr. Henry
Sacheverell pridigo v katedrali svetega Pavla, ki je bila naperjena proti »nepravim
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bratom« v Cerkvi in državi. Z njo je neprikrito napadel kraljičine ministre, škofe
in njihovo razkolniško politiko, v nadaljevanju pa se je dotaknil tudi
revolucionarnih načel leto

88). Junta in kabinet sta se strinjala in proti

Sacheverellu sprožila postopek odstavitve impeachment), ki pa je v resnici
pomenil začetek konca kabineta. 3. decembra je spodnji dom prevzel zadeve v
svoje roke, naslednji dan pa se je začel uradni postopek odstavitve. Sojenje se je
odvijalo ob množičnih protestih in izgredih ljudskih množic, ki so vpili
Sacheverellovo ime in bili naperjeni proti ministrom in celotni vladi. Lordska
zbornica je Sacheverella 0. marca

0 obsodila, a je bila izrečena kazen v očeh

vigov premila. Po sojenju Sacheverellu je pričela kraljica s postopno menjavo
mož na položajih, prvič pa se je tudi zavedla, da so Marlboroughtove usluge bolj
nepogrešljive, kot je predvidevala. 125
Naslednji meseci so za kabinet Godolphina in junte predstavljali boj za obstanek
na oblasti. Očitno je bilo, da so jim zaradi Harleyevih spletk med njim in kraljico
šteti dnevi. Na dan, ko se je končalo drugo zasedanje tretjega Aninega parlamenta,
je Sara Marlborough odšla z dvora in prekinila sodelovanje s kraljico. Kmalu za
tem je kraljica za svojega dvornega komornika (lord chamberlain) imenovala
vojvodo Shrewsburyja, ki je bil Harleyjev zaveznik. Oblast vigov se je še bolj
zamajala, ko je kraljica junija

0 z mesta drugega državnega tajnika razrešila

lorda Sunderlanda, Marlboroughovega zeta. Od vseh vigovskih ministrov ji je bil
lord Sunderland najmanj pri srcu. Ta je v njeni prisotnosti večkrat govoril ali
počel stvari z namenom, da bi jo užalil ali prizadel. Na njegovo mesto je postavila
torijskega lorda Darthmoutha. 126
Vigi so se hkrati – ob ogorčenju nad upiranjem kraljice – za nameček znašli še
sredi krize pri zadolževanju države. Ker so bančni uradniki v banki Anglije
zaupali samo Godolphinu, so se na kraljico obrnili s prošnjo. Prosili so jo, naj
preneha s stalnim menjavanjem ministrov in naj ne razpusti parlamenta.
Harleyjeva želja, da bi v vladi obveljala politika zmernosti s strani obeh strank, je
ponovno padla v vodo, saj ni uspel prepričati vigov, naj se znebijo junte in
Godolphina. Slednji je bil po kraljičinem spodrsljaju v parlamentu le razrešen s
položaja državnega zakladnika. Nova skupina finančnikov, odgovornih za
125
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državno zakladnico, je bila sestavljena pod vodstvom Harleyja. Kraljica pa je na
presenečenje vseh 2 . septembra razpustila parlament in nato razpisala nove
volitve. Vigi so bili nad njenim ravnanjem ogorčeni, saj so pričakovali, da se bo
pred tako pomembnim dejanjem posvetovala z njimi. Nekateri so celo odstopili s
položajev.127
Lord Sunderland pa ni bil edini Anin problem, težave ji je povzročala tudi Sara.
Želela je razkriti vsa kraljičina pisma, ki jih je shranila še iz časa njunega
prijateljevanja in dopisovanja. Ana se je njenih groženj zbala, saj je vedela, da je v
svojih pismih pogosto izražala čustva glede družine in lastne težave. Pisma bi tako
razkrila več, kot bi bilo primerno za javnost. Za pomoč je prosila Hamiltona in
Shrewsburyja. Sara je svoje grožnje naposled le omilila. Ko je ljudstvo izvedelo,
da je Sara grozila kraljici z razkritjem najintimnejših osebnih zadev, jo je skoraj
linčalo. Kraljičina razrešitev Sunderlanda pa je močno razveselila ljudi, saj je to
pomenilo, da se vojna ne bo vlekla v nedogled. Prav tako se je odločila razrešiti
Godolphina. Čeprav mu je bila za dosedanje usluge hvaležna, je verjela, da se ne
bi dobro znašel v nastajajoči novi vladi, kjer naj bi imeli večino torijci. Godolphin
je bil namreč tisti, ki jo je pred časom prepričal, da je slepo zaupala vigovski junti.
Kljub temu da mu vigi niso nikoli preveč zaupali, so se zbali, da bo njegova
razrešitev za seboj potegnila razrešitev še drugih vigov s položajev. 128
V

času

Aninih
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ministrov
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med

Sunderlandom
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Marlboroughoma potekalo živahno dopisovanje. Korespondenca med njimi je
jasno kazala na njihovo zahrbtno namero. Želeli so poklicati Hannovrčane v
Anglijo in celo prisiliti Ano k abdikaciji. Marlborough je pisal volilnemu knezu
na Nizozemsko, a se je ta odločno vzdržal kakršnega koli vmešavanja v
notranjepolitične zadeve Anglije. Ana je kmalu izvedela za to zaroto, zato je
odtlej prav vse vige v parlamentu obravnavala hladno in s precejšnjo aroganco.
Lord Somers je kmalu odstopil, sledili so mu še drugi. Po dveh letih in pol je bilo
vigovske vlade naposled konec. Če bi bila junta bolj zmerno usmerjena in imela
manj želje po ekskluzivni moči, bi se lahko vojna s Francijo končala že leta
ko je bila le-ta prvič pripravljena odpreti mirovna pogajanja. 129
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09,

Razpustitev tretjega Aninega parlamenta je začela kazati na novo politično pot v
Britaniji. Vse je kazalo na to, da naj bi bil naslednji kabinet strankarski, kjer bi
prišlo do menjavanja vigov in torijcev. Anine zamenjave ministrov so že v času
prejšnjega parlamenta napovedale menjavo večine pri sestavljanju naslednjega
parlamenta. Volitve v Anin četrti parlament so se odvijale oktobra in novembra
leta

0. Kot je bilo pričakovano, so dobili večino torijci. Vigi so imeli tudi

precej šibkejšo kampanjo; ljudstvo pa je vedelo, da so si želeli nadaljevanje vojne.
Kampanja torijcev pa je bila na drugi strani bolj organizirana in mirovno
usmerjena. Torijci, sploh zmerni, so si najbolj od vsega želeli sklenitve miru s
Francijo. Ljudstvo je imelo enake želje, saj je Britanija na evropskih bojiščih
izgubila veliko mož, pa tudi luknja v državni blagajni se je neustavljivo večala.
Harleyjev namen ni bil, da bi kabinet in vlado vodili ekstremni torijci. Sam je bil
naravnan precej zmerno; tako se je trudil, da bi čim več podobno mislečih
privržencev zmerne politike vključil v svojo novo vlado. Visoki torijci so ga iz
ozadja pri tem ovirali, saj so trdili, da novi ministri nimajo z njimi ničesar
skupnega. Spodnji dom, pred katerim se je znašel Harley, je bil težko
obvladljiv.130
Torijska vlada je bila sestavljena, kraljico pa je še vedno mučilo, kaj storiti s Saro.
Želela jo je razrešiti njenih dolžnosti, a se je zbala njenega odziva. Marlborough
se je konec leta vrnil domov in Ana ga je želela obvestiti o Sarini razrešitvi,
vendar tega zaradi osebnih razlogov ni mogla storiti. Ministri so od kraljice
zahtevali, naj Marlboroughu končno pove, da ima namen razrešiti Saro. Kraljica
je predolgo odlašala z novico, zato je Marlborough za to izvedel od enega izmed
ministrov. Znašel se je v precepu. Vedel je, da bi iz lojalnosti do svoje žene moral
odstopiti tudi sam, ampak bi to pomenilo konec njegove kariere. Zaradi teh skrbi
je hudo zbolel. Sara je napisala Ani pismo o moževem stanju, a to ni vplivalo na
Anino odločitev. Pozicijo upraviteljice kraljevih soban Groom of the Stole) je
predala vojvodini Somerset, gospa Masham pa je odslej skrbela za kraljičine
osebne stroške (Keepper of the Privy Purse).131
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Sara Marlborough je ohranila veliko korespondence, ki jo je imela tako z možem
kot tudi prijateljicami in drugimi pomembnejšimi državniki Godolphin, Harley in
drugi). V korespondenci so ohranjena in objavljena nekatera pisma, ki sta si jih
izmenjevali s kraljico, eden izmed pomembnejših ohranjenih dokumentov pa so
tudi zapisi Sare o ljudeh, ki so jo obkrožali. Zapis o Ani je najverjetneje sledil
Sarini razrešitvi, saj je poln čustev, predvsem jeze. Zapis ima na začetku izredno
cinično in posmehljivo noto:
Ko razmišljam o vsem, včasih pomislim, da ko bodo zanamci brali zapise o naših
časih, bodo priča prizorom slave in zmage brez izjem. Zaključili bodo, da je v
žalost nas vseh kraljica Ana, modra, pravična, dobra in častivredna, umrla.132
Nasledila jo je oseba istega imena, a drugačnega značaja; oseba, ki je imela v
čislih samo tiste, ki jih je njena predhodnica prezirala, in prezirala tiste, ki jih je
včasih imela rada; oseba, ki je razdirala dogovore in zaničevala trenutke, v
katerih je njena predhodnica slavila; oseba, ki je z veseljem odvzela položaj
tistim, ki jih je včasih povzdignila; oseba, ki ji ni mar za mnenje drugih; oseba, ki
ni pripravljena slediti mnenjem dobrih svetovalcev, ki so naredili njeno
predhodnico tako veličastno; oseba, ki je sebična, trmasta in postavlja svojo
dobrobit pred varnost lastnih ljudi in celotne Evrope. A ko bodo zanamci
seznanjeni z vsemi dosežki, bodo ugotovili, da gre za eno in isto kraljico Ano,
tisto, ki /…/ dolguje mir in varnost svojega življenja velikim generalom in zvestim
ministrom, ki jih je kasneje nagradila z javno osramotitvijo. 133
V nadaljevanju govori zapis o Aninem videzu. Sara zapiše, da je bila na videz
prijetna, dokler ni postala bolehna in obilna. Sara hvali njen spomin, a hkrati
zapiše, da je hitro pozabila tiste, ki so ji bili včasih blizu. Potem začne z
opisovanjem njune korespondence in zapiše, da je imela Ana odličen slog in
smisel za pisanje, dokler ni zamenjala prijateljev in prišla pod vpliv nekaterih
manj učenih ljudi s tem najverjetneje misli gospo Masham). Nadaljnje je
zapisano:
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Njeno prijateljstvo so bili plameni nenavadne strasti, ki se je končala z ignoranco
in sovraštvom.134
Iz te povedi lahko razberemo, da ji je Sara močno zamerila ohladitev odnosov. V
nadaljevanju Sara opisuje Anino vero, a hkrati zapiše:
A če je vera pravica, resnica, odkritost, čast in hvaležnost, naj njena dejanja
govorijo sama zase; prelomljene obljube, razdrta zavezništva, osorno vedenje do
starih prijateljev in sorodnikov …
Zapis je v nadaljevanju poln negativnih čustev do Ane, Sara pa ga zaključi z
besedami: Ali ji bodo naši nasledniki dajali blagoslov ali jo preklinjali, bo
pokazal čas.135
Sporov s Saro še ni bilo konec. Potem ko se je ta odselila iz svojih prostorov na
dvoru, je osebje odkrilo, da so izginile vse slike, vsa ogledala in vso pohištvo.
Prav tako je Sara od kraljice zahtevala 8.000 funtov. Ana je na začetku svojega
vladanja Sari ponudila 2.000 funtov letnega nadomestila, a ga je ta zavrnila. Ta
denar je zaradi lastnih finančnih težav sedaj zahtevala v celoti. Ker si je Ana
želela miru pred Saro, je svojemu tajniku ukazala, naj ji to izplača. Njeno
zdravstveno stanje se je zaradi čustvenih pretresov glede zakoncev Marlborough
močno poslabšalo. V parlamentu je to skušala prikriti, a se je hitro začelo šušljati,
da kraljica postaja nesposobna za opravljanje svojih nalog. Novo vlado je sedaj
vodil Harley, ki je močno napadel vige in zakonca Marlborough. Sočasno so med
Britanijo in Francijo potekala skrivna pogajanja o miru. Mnogi so bili prepričani,
da so bila ta skrivna pogajanja, brez vednosti zaveznikov, pogumna in predrzna
poteza oblasti. Harley je postal zaradi preživelega poskusa atentata ljubljenec
ljudstva, ki je bilo posledično še bolj naklonjeno njegovi politiki. Kraljica se je v
letu

popolnoma predala iskanju rešitev za končanje vojne in povrnitev

miru. 136
Ko so se parlamentarci v novembru

0 sestali na prvem srečanju parlamenta, so

torijci hitro želeli pokazati svojo moč. Glavni govorec je postal pripadnik visoke
duhovščine, William Bromley. Torijci iz ozadja backbenchers) so se združili in
organizirali Oktobrski klub (October Club). Njihov namen je bil prisiliti zmerne
134
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torijce v ospredju k vrnitvi k osnovnim načelom torijske stranke. Želeli so
razrešiti vse vige, ki so še bili v vladi, in obračunati s cerkvenimi razkolniki. Klub
je vodil St. John, mož, ki mu je tudi kraljica v veliki meri zaupala. Oktobrski klub
je postal v parlamentu izjemno dejaven. Želeli so sprejeti zakone, ki bi določali,
kako se lahko pridobi sedež v spodnjem domu. V skladu s svojim načrtom so
želeli preklicati tudi Naturalizacijski akt, ki je bil sprejet prejšnje leto. Zmerni
torijci so skupaj z vigi, ki so še ostali v lordski zbornici, ideje Oktobrskega kluba
zavrnili in označili za preveč radikalne. V začetku leta

sta bila sprejeta dva

nova zakona. Prvi je bil zakon proti občasnem konformizmu, drugi pa je uvedel
nov cenzus za članstvo v spodnjem domu. Član je po novem lahko postal samo
tisti, ki je imel vsaj 300 funtov ali več letnega dohodka od zemljišč. 137
Po sprejetju francoskega poslanika so 27. septembra v Windsorju podpisali
osnutek mirovnih pogojev. Podpisniki za britansko stran so bili kraljica in oba
državna tajnika Harley in St. John). Anino zdravje se je izboljšalo, nemirom v
vladi in parlamentu pa ni bilo videti konca. Shrewsbury, eden izmed ministrov, ni
prenesel vojvode Somerseta, zato je od kraljice zahteval, da zakonca Somerset
odpusti z njunih položajev. Vojvodinja Somerset je bila zaupnica kraljice že vse
od smrti Jurija in se je dokazala za zaupanja vredno. Prav tako je Ana želela
vojvodinjo obdržati v svoji bližini. Preko nje je namreč mnogokrat izvedela, kaj se
dogaja v vrstah vigov. Naslednji škandal je ponovno izbruhnil zaradi
Marlborougha. Pred vlado so bili predstavljeni dokazi, da naj bi Marlborough
izrabljal javna sredstva za lasten zaslužek v času vojne. Judovski trgovec, ki je
floto oskrboval s kruhom, je pri poslovanju prikazoval večje stroške in razliko
nakazoval Marlboroughu. Od leta 1707 je to naneslo slabih 65.000 funtov.
Marlborough je dokaze zanikal in ministrom ter kraljici očital skrivne dogovore
glede miru. Na zasedanju parlamenta so se vigi in torijci sprli glede mirovnih
pogojev.138
Harley je kot zmerni torijec poskušal prepričati radikalne torijce, naj omilijo svoje
zahteve. A v času njegovega okrevanja po spodletelem atentatu so prišli radikalni
torijci na svoj račun. Iz državnega proračuna so na silo dobili sredstva in tako
zaukazali gradnjo novih cerkva v okolici Londona. S tem so namenoma želeli
137
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razkropiti razkolnike, katerih sestajanja so morala biti vedno nekaj kilometrov
oddaljena od anglikanskih cerkva. Harley pa je na njihovo presenečenje kar hitro
okreval in se lotil reforme javnih financ, s čimer je radikalce popolnoma zasenčil.
Da bi se na položaju še bolj izkazal, je ustanovil Južnomorsko družbo South Sea
Company), katere glavni namen je bil rešiti državno blagajno skoraj
desetmilijonskega dolga. Za uspehe pri svojem delu mu je kraljica podelila tudi
grofovski naziv. Harley je postal grof Oxford in tudi državni zakladnik. 139
Osnutki mirovnih pogojev, ki so bili septembra podpisani s Francijo, so bili
torijski vladi v ponos in so okrepili tudi njeno pozicijo. Na začetku drugega
zasedenja parlamenta, ki se je pričelo . decembra

, so podrobnosti mirovnih

pogojev dosegle širše vladne kroge. Pogoji so bili podpisani s strani kraljice in
samo dveh ministrov. Poslanci so bili ogorčeni, ko so izvedeli, da ima Britanija
namen podpisati mir s Francijo brez vednosti ali prisotnosti zaveznikov. Temu so
ostro nasprotovali tako vigi kot tudi torijci. Opozicija je zaradi teh mirovnih
pogojev zagrozila vladi. Harley se je po pomoč obrnil h kraljici, ki je na njegovo
pobudo v plemiče povzdignila 2 izbranih mož iz torijskih vrst. S tem je ohranila
torijsko večino v lordski zbornici, sama pa je ponovno dobila proste roke za
mirovna pogajanja. A kraljičino dejanje je bilo protiustavno; mnogi v parlamentu
so to obsodili, vendar ji ni nihče javno oporekal. 140
Novo leto 1712 je prineslo kar dva finančna škandala. Marlborough in Walpole
naj bi si, vsak na svojem področju, prisvojila državna sredstva in o tem prikrivala
dokaze. Walpola so zaprli v Tower, Marlborough pa se je nekaj mesecev zatem
odselil iz Britanije in se s kontinenta vrnil šele po smrti kraljice Ane. Torijska
vlada je razveljavila Naturalizacijski zakon. Zadnje zasedanje parlamenta je
prineslo odobritev nadaljnjih mirovnih pogajanj in Harleyjeve politike. 141
Lord Nottingham je predlagal, da se, dokler bo Španija v rokah Burbonov, ne bo
podpisalo nobenega miru. Torijska stranka se je glede tega razdelila na več
skupin. Somerset je zaradi nestrinjanja z mirovnimi pogoji celo odstopil. Kriza v
vladi je povzročila zmedo tudi med ljudstvom. Ana pa je v teh turbulentnih časih
znala ohraniti mirno kri. Harley je bil prepričan, da je edini način, s katerim bi
139
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lahko prebrodili krizo, da kraljica razreši Marlborougha. Verjel je, da so vigi po
njegovi vrnitvi iz vojne povečali svojo moč. Prav tako je bilo jasno, da
Marlborough ne more obdržati svojega položaja vrhovnega poveljnika, če je
nasprotoval miru in želel nadaljevati z vojno. Kraljica je pred kabinetom že 30.
decembra 1711 razglasila, da ga razrešuje dolžnosti. Do sredine leta

2 so

mirovna pogajanja s Francijo napredovala in Ana je imela v lordski zbornici
navdihujoč govor. Zavezniki so jo želeli odvrniti od pogajanj s Francijo, saj niso
želeli slišati nič v zvezi z mirom, dokler bi imeli krono Burboni.142
Ane ni od iskanja miroljubne rešitve odvrnilo niti nestrinjanje zaveznikov. Jeseni
leta 1712 je po Windsorju razsajala epidemija vročice, ki je prizadela tudi Ano.
Od posledic bolezni si ni nikoli opomogla. Še pred zaključkom okrevanja jo je
presenetila novica o Godolphinovi smrti. Po njegovi smrti sta se Marlborougha
odločila, da zapustita Anglijo. Ana se je še bolj posvetila iskanju miru, ki bi
ustrezal vsem, a je leto minilo brez pravega napredka. Novo leto 1713 še vedno ni
prineslo novice o miru. Vedno bolj je trpela zaradi bolečin v sklepih, zato se je s
težavo udeležila praznovanja svojega rojstnega dne. Kraljica in vlada sta bili
naveličani čakanja na odgovor Francozov, zato se je odločila, da bo francoskim
ministrom poslala nujno pismo. Francozi so se nato le zdramili in mir v Utrechtu
je bil podpisan 31. marca. Nekaj dni po podpisu miru je imela Ana ob ponovni
otvoritvi parlamenta govor. Izjavila je, da je vesela, da je vojne končno konec in
da je ljudstvo osvobojeno vojnega bremena. Uradni razglasitvi miru je sledilo
praznovanje navdušenih množic. Zaradi hude bolezni se praznovanja ni
udeležila.143
Podpis miru s Francijo je preložil začetek zadnjega zasedanja parlamenta na april
3. Harley grof Oxford) se je že na začetku zasedenja moral spopasti z očitki
škotskih poslancev glede Unije. Visoki torijci so bili še vedno nezadovoljni z
njegovo politiko zmernosti. Nekateri so mu celo očitali, da bi namesto
hannovrskega nasledstva raje sprejel možnost, ki so jo ponujali jakobiti. Slednji so
hoteli, da prestol po smrti kraljice zasede Stuart, pretendent, ki se je nahajal v
Franciji. Hannovrski torijci so se na zadnjem zasedanju parlamenta uprli, saj so
verjeli, da je zaradi podpisa trgovske pogodbe s Francijo, Britanija izgubila preveč
142
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denarja. Vigi so sočasno od Francije zahtevali, da bi pretendenta pregnala iz
Lorene, kot je bilo predvideno v miru iz Utrechta. Rivalstvo med Oxfordom in St.
Johnom (vikont Bolingbroke) se je od prejšnjega zasedanja poglobilo.
Bolingbroke je opazil, da so člani vladne stranke v sporu in je želel izkoristiti
situacijo tako, da bi Oxfordu speljal vodilno mesto. 144
Volitve leta

3 so večino ponovno prinesle torijcem. Vigovska kampanja je

temeljila na pomanjkljivostih trgovske pogodbe, ki je bila podpisana sočasno z
mirom v Utrechtu. Javnost pa je bila prepričana, da vigi spodbujajo ponovno
bojevanje s Francijo, zato kampanja ni uspela. Oxfordova politika je bila preveč
mila in zmerna, da bi bila kos razprtijam znotraj torijske stranke. Le-ta je bila
sestavljena iz torijskih ekstremistov, med katerimi naj bi bilo vsaj osemdeset
jakobitov in hannovrskih torijcev. Oxford je uspel zadržati Bolingbrokove
ambicije za nekaj časa, ob tem pa je upal, da bo z imenovanjem visokega torijca
Williama Bromleya za državnega tajnika pridobil podporo visokih torijcev. Za
nekaj časa se je zameril kraljici, saj je želel od nje izsiliti imenovanje svojega sina
za vojvodo. Četrti parlament Velike Britanije in peti parlament kraljice Ane se je
odvijal med leti

3 in

. Vladne razprtije so se ob poslabšanem

zdravstvenem stanju kraljice odvijale okoli nasledstva. Nekateri torijci so bili še
vedno naklonjeni jakobitom in pretendentu, a sta oba domova prišla do zaključka,
da protestantsko nasledstvo še ni ogroženo. 145
Bolingbrokove želje po odslovitvi Oxforda so se sprevrgle v pravi politični boj.
Prvi je želel slednjega prikazati kot nesposobnega za vodenje vlade. On in visoki
torijci so po dolgem pregovarjanju sprejeli Razkolniško listino Schism Bill). Ta
naj bi razkolnike dokončno izbrisala iz angleške družbe. Bolingbroke je v očeh
kraljice obveljal kot naslednik Oxforda. Vigi pa so v njem videli premočnega
nasprotnika, zato so ga obtožili trgovanja s Španijo brez dovoljenja krone ali
parlamenta. Kraljica je malo pred smrtjo razrešila Oxforda in vsem je bilo jasno,
da bodo po njeni smrti izgubili vladne vajeti. Vigi so namreč že zadnjih nekaj let
spletkarili ter volilnega kneza Hannovrčana nagovarjali k svoji politiki. Ko je
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kraljica hudo zbolela in je bilo vsem jasno, da te bolezni ne bo preživela, se je
marsikateri minister in politik zbal jakobitske vstaje. Ta bojazen se je izkazala za
nepotrebno, saj je kraljica pred smrtjo imenovala nekaj pomembnih mož na
pomembna mesta. 146
Zadnje leto življenja je Ano pestilo še veliko težav. Znašla se je v ogromnem
dolgu in ni mogla poplačati svojih služabnikov. O finančnih težavah je bila
primorana obvestiti spodnji dom, ki ji je odobril sredstva v višini pol milijona
funtov. Ob nastopu zime ni bila več sposobna zapustiti Windsorja. Zadnje mesece
življenja je preživela v strahu zase in za prihodnost države. Na dvoru in v
parlamentu so se neprestano odvijale spletke. 9. julija

je še zadnjič otvorila

zasedanje parlamenta. Na smrtni postelji je imenovala še nekaj ministrov na
položaje, v nedeljo . avgusta

pa je umrla. Po kraljičini smrti je do prihoda

Jurija Hannovrskega državo vodila namestniška komisija, sam pa je v Britanijo
prišel 8. septembra, tri tedne po Aninem pogrebu. Jurij je vladal ob pomoči
vigov in hannovrskih torijcev. Zmerni torijci pa so prišli na oblast šele čez
let.147

Slika 6: Podpis kraljice Ane
(vir: https://www.zazzle.com/handwriting+posters, 12. 09. 2017)
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3.2

Zunanja politika

Tako kot je kraljica Ana podedovala prestol, je podedovala tudi vojno oziroma
spor za nasledstvo v Španiji. Če se Viljem proti koncu svojega vladanja ne bi
zapletel v ta spor, je vprašanje, če bi se v te evropske zadeve zapletla tudi sama.
Vojna, ki je zaznamovala celoten čas njene vladavine, je bila očitno rivalstvo med
agresivno politiko Francije in defenzivno politiko drugih držav v Evropi. Ker je
bilo za nasledstvo možnih več kandidatov kraljeve krvi, je dobil spor še večje
razsežnosti. Četudi bi naslednik na španskem prestolu postal potomec Ludvika
XIV. in četudi bi kasneje prišlo do združitve ozemelj Španije in Francije, je bilo
zelo malo verjetno, da bi nekdo želel pridobiti še ozemlja Anglije. Iz tega je bilo
razvidno, da Anglija za vstop v vojno ni imela bistvenega razloga ali celo potrebe.
Viljema je v spor gnala čista potreba po vplivu na razvoj dogodkov v Evropi in pa
nedvomno želja, da pokaže, da je Anglija postala evropska velesila. 148
Leta 1702 je odšel Marlborough na Anin ukaz iz Anglije z namenom, da zaključi
pogajanje glede zavezništva. V začetnih zavezništvih se je Anglija skupaj s
habsburško monarhijo in Nizozemsko bojevala proti Španiji in Franciji. Kasneje
se je prvim priključila še Savoja, Španiji in Franciji pa volilna kneževina
Bavarska. Marlborough je tej vojni odigral pomembno vlogo, saj je bil s strani
zaveznikov postavljen za vrhovnega poveljnika vseh zavezniških sil. Francija je
ob začetku bojevanj v imenu Filipa V., Ludvikovega vnuka, zasedla praktično vsa
tedanja španska ozemlja v Evropi: ob sami Španiji še nekatere države v današnji
Italiji

Milano in Neapelj s pripadajočimi otoki ter Špansko Nizozemsko

današnjo Belgijo). Leta

03 je združena angleško-nizozemska mornarica

zasedla Gibraltar, čemur je sledil podpis novega zavezništva s Portugalsko.
Angleži so takoj zatem tudi premagali francosko ladjevje pri Malagi. Ta dva
dogodka sta zaveznikom omogočila nadzor nad Mediteranom do konca vojne.
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Leto zatem je Marlborough slavil enega največjih uspehov v svoji vojaški karieri,
saj je dosegel do tedaj največjo zavezniško zmago v bitki pri Blenheimu.
Marlboroughova vojska je bila mobilna in okretna, zato so lahko vojaki hitro
sledili Marlboroughovim odločitvam. Tega leta je bil njegov napad sicer usmerjen
na Francijo preko reke Moselle, a je spremenil plan in odšel proti Dunaju. Dunaj
je namreč bil ogrožen s strani združene bavarsko-francoske vojske. Marlborough
je ob poti čez Donavo proti Bavarski hitro premagal nasprotnikovo vojsko, ki je
bila za nameček še mnogo številčnejša. Zmaga je pomenila velik napredek za
zaveznike, veselja pa ni manjkalo tudi v Angliji, kjer je vojskovodja postal
nacionalni heroj. 149
Izguba pri Blenheimu je pomenila za Ludvika hud udarec. Leto 1705 ni prineslo
novih napredkov ne na eni in ne na drugi strani. Na bavarskem se je zgodil
kmečki upor, kar je prisililo okupatorske čete, da so se zapletle v lokalne spopade.
Leto

0 je znova prineslo večje uspehe za zaveznike. Savojski princ Evgen je

premagal Ludvikove čete v severni Italiji, kar je pomenilo umik celotne francoske
vojske s tega ozemlja. Sočasno je Marlboroughova vojska v maju pregnala
Francoze iz Španske Nizozemske z zmago pri mestu Ramillies. Zavezniki so nato
zavzeli še druga tukajšnja pomembna mesta: Antwerpen, Brugge in Gent. Še
istega leta je tudi Barcelona padla v roke zaveznikom, v vojno pa so posledično
stopili tudi Katalonci. Zaradi pomanjkanja zavezniške obrambe pa so francoske
čete zavzele Madrid. Čeprav so se za zaveznike načrti v Španiji zavoljo
neenotnosti izjalovili, je bila slika na severu današnje Italije popolnoma drugačna.
Ker je imel Ludvik XIV. tudi želje po italijanskih ozemljih, so francoske čete že
pred časom začele ogrožati Torino, savojsko glavno mesto. Vojska cesarja
Leopolda I. je priskočila savojskemu princu Evgenu na pomoč in tako so z
združenimi močmi pregnali Francoze daleč stran od mesta. Napredovanje in
zmage zavezniških sil so posledično prisilile Ludvika XIV., da je začel premišljati
o premirju.150
Ob koncu leta

08 so bile francoske čete na Nizozemskem precej manj številčne

od zavezniških. A vendar to kmalu ni bilo več pomembno, saj je bil tem enotam
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dodeljen nov poveljnik, Hector de Villars. Čeprav mu ni uspelo obraniti trdnjave
Tournai, je zaustavil zavezniške čete, ki so napredovale proti mestu Mons. Bitka
pri Malplaquetu

. septembra

09 je bila še ena v nizu Marlboroughovih zmag,

a so bile izgube zaradi enako genialnega nasprotnika izjemno visoke. Kljub
močnemu odporu je Marlboroughova vojska nadaljevala proti Monsu. Na drugem
koncu Evrope je bila britanska flota prepozna, da bi preprečila padec Alicanteja.
Leta

09 so se začela tudi prva uradna pogajanja o miru. Kraljica Ana je v Haag

poslala Marlborugha in še enega vigovskega predstavnika. Imela sta nalogo, da
določita točke, ki bi jih morala Francija v primeru podpisa premirja v celoti
sprejeti. Dve izmed teh točk sta določali, da Francija prizna akt o nasledstvu in s
tem tudi Ano Stuart kot zakonito kraljico Britanije. Na drugi strani bi se moral
Filip odpovedati španski kroni v korist Ludviku. Filip tega seveda ni bil
pripravljen storiti in so ga bile zavezniške sile pripravljene na silo zvleči iz
Španije. Ob sestavljanju mirovnih točk se Britanci nadaljnjega bojevanja s
Francijo niso nadejali, zato so Ludviku postavili ultimat: ali napove vojno Filipu
ali pa Britanija odstopi od pogajanj. Pogajanja so zato že poleti popadla. 151
Proti koncu istega leta (1709) so se Portugalci naveličali vojne in se začeli
pogajati s Francijo. Ob sprejetju pogodbe (the Barrier Treaty) 29. oktobra 1709 se
je pogajanjem s Francijo pridružila še Prusija. S pogodbo je bila Britaniji s strani
Nizozemske obljubljena pomoč v primeru jakobitskih vstaj v obdobju
hannovrskega nasledstva. Sočasno je pogodba predvidela gradnjo trdnjav na
Nizozemskem, ki bi obranile napade Francozov v prihodnosti. Za tem so stekli
ponovni poskusi uradnih pogajanj o miru; a je v začetku leta

0 postalo očitno,

da bo s Francijo zelo težko doseči dogovor. Zahteve in zavrnitve pogojev so ostale
enake kot pri prejšnjih neuradnih poskusih. Francija je bila sicer pripravljena
sprejeti mir, a pod lastnimi pogoji. Na drugi strani pa so tudi zavezniki želeli mir,
a pod drugačnimi pogoji. Nepripravljenost na odstopanja se je kazala na obeh
straneh, a mogoče za odtenek bolj na strani zaveznikov. Dejstvo je bilo, da je
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želela vsaka zavezniška država kos pogače, ki bi ga lahko prinesla ta vojna. Vojna
se je nadaljevala, a z neodločenimi rezultati. 152
V Španski Nizozemski so zavezniki z velikimi izgubami zasegli mesta Douai,
Bethune, Aire in St. Venant. Kot ovire na poti proti Parizu so jim stale le še utrdbe
v Buchainu, Cambraiju in Arrasu; a so le-te padle komaj v naslednjem mučnem
letu vojskovanja. V Španiji je zaveznikom šlo bolje. Prispele so prve okrepitve in
po dveh ofenzivnih bitkah so si zavezniki izbojevali pot v Madrid. Filip je moral
zapustiti mesto. Nadvojvoda Karel Habsburžan, na Dunaju samookronani kralj
Španije, je izkoristil priložnost in sam zavzel mesto; a so mu to lokalni uporniki
preprečili še pravi čas. Ko je slišal, da se mestu približuje nov val francoske
vojske, se je naposled le umaknil. Francozi so dobili bitko, sočasno pa je njihova
vlada začela izbirati poti, po katerih bi le lahko bil podpisan mirovni sporazum.
Tudi britansko ljudstvo je bilo že sito nenehnega bojevanja proti Francozom, zato
je želela kraljica skupaj s Harleyem skleniti mir. 153
V prvi polovici leta 1711 je Francija v Britanijo poslala poslanika, ki bi kraljici
prenesel pogoje za mir. Čeprav so bili pogoji nedefinirani in v veliko točkah
preohlapni, so predvideli varno trgovanje med Španijo in Britanijo v celotnem
območju Sredozemskega morja in Indijskega oceana. V tem dokumentu je Ludvik
priznal Ano za kraljico in protestantsko nasledstvo. Zavezal se je tudi, da Francija
in Španija nikoli ne bosta spadali pod isto krono. Kraljica je pripravljenost
Francozov na mirovna pogajanja navdušeno pozdravila. Dejstvo je bilo, da je bila
državna blagajna močno okrnjena zaradi vojne in je bilo samo vprašanje časa,
kdaj bi državo spravila na kolena. Smer dogodkov na evropskem prizorišču pa je
spremenila smrt cesarja Jožefa I. Tega je na prestolu nasledil mlajši brat Karel. Če
je bilo pred tem sprejetje miru odločitev, je postalo sedaj v očeh britanske vlade in
kraljice nuja. Britanci, ki so se že od časov Viljema III. bali neravnovesja v
Evropi, so sedaj postali še bolj prestrašeni. V primeru, da bi bil Karel tudi
dejansko okronan za španskega kralja, bi to znova porušilo ravnotežje velesil. 154
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Nizozemska se ni strinjala s francoskimi mirovnimi pogoji, a sta se kraljica in
Harley kljub temu odločila nadaljevati pogajanja. Na bojišču, kjer so bile bitke
precej daleč od domačih tal, je Marlborough v poslednji veliki bitki te vojne leta
1711 znova premagal Francoze. Velesile so se nehale bojevati na bojiščih, a so se
boji na političnem in diplomatskem prizorišču nadaljevali. Ker Britanija ni želela
deliti določil mirovnih pogajanj z zavezniki, so le-ti postali še bolj sumničavi.
Nizozemska mirovnih pogojev ni želela sprejeti, zato se je Britanija ustrašila
nadaljnjih bojev, v primeru, da Nizozemska nadaljuje bojevanje. Situacija je
privedla do ponovne točke vrelišča, zato se je kraljica Ana v začetku decembra
leta

odločila, da bo sklicala mirovno konferenco, ki naj bi se začela

naslednje leto in bi potekala v Utrechtu. 155
Mirovna konferenca se je začela s prvim dnem leta

2. Francoski predlogi za

mir so naleteli na ponovno, tokrat splošno neodobravanje. Britanci in Nizozemci
so francoske zahteve vzeli za šalo, saj bi po njihovem Španska Nizozemska
pripadla Maksimiljanu Bavarskemu, ki je bil slučajno tudi Ludvikov zaveznik.
Francoski dvor so v tem času pretresle kar tri nenadne smrti. Najprej je umrl še
zadnji Ludvikov sin; nato je leta 1712 umrl vojvoda Burgundski, Ludvikov vnuk,
ki mu je naposled sledil še njegov najstarejši sin. Z nepričakovanim obratom
dogodkov je postal dedič francoskega prestola mlajši sin umrlega vojvode
Burgundskega, ki pa je bil star komaj dve leti. Bila je velika možnost, da bo umrl
še ta, kar bi pomenilo, da bi Filip Anžujski lahko postal naslednik tako na
španskem kot tudi na francoskem prestolu. Preračunljive Britance je to spravilo v
obup. Nikakor niso mogli dovoliti, da bi se razmerje moči porušilo. Očitno je bilo,
da bo potrebno skleniti mir pod novimi določili. 156
Britanci so Filipa Anžujskega postavili pred težko odločitev. Združitev dveh tako
močnih držav pod eno krono ni bila možna pod nobenim pogojem. Zato je
Britanija Filipu predstavila dve možnosti. Prva možnost je bila, da bi Filip ostal
kralj Španije ter se posledično odpovedal pravicam v Franciji. Druga alternativa
pa je predvidela, da obdrži pravice do francoske krone in se odpove španskemu
prestolu. Druga možnost je v nadaljevanju predvidela, da bi španski prestol
zasedel savojski princ, Filip pa bi kot kompenzacijo dobil Savojo in kraljestvo
155
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Sicilija. Ob vsem tem bi torej Filip nasledil francosko krono in pridobil še
francoska ozemlja v Italiji. V trenutku se je znašel pred veliko odločitvijo in pod
hudimi pritiski. Britanci so navijali za drugo možnost, medtem ko so španski
ministri želeli, da bi ostala krona pod oblastjo Burbonske nasledstvene linije. Filip
se je odločil, da bo obdržal špansko krono. Ker to ni bilo v skladu s pričakovanji
večine, so stekla nova pogajanja. Britanija je v Francijo poslala spremenjene
pogoje, ki so predvidevali ureditev postopkov, s katerimi bi se legalno in pravno
obrezujoče Filip lahko odpovedal francoski kroni. Medtem ko je Francija tehtala
nova mirovna določila, sta si Avstrija in Nizozemska ponovno želeli v vojno.
Britanci so zato zaukazali začasno premirje. 157
Mirovna pogajanja so se v začetku leta

3 bližala koncu; prvo premirje je bilo

podpisano v aprilu. Najprej je Britanija podpisala mir s Španijo in Francijo in nato
pogodbe s Prusijo in Savojo, nazadnje pa še z Nizozemsko. Uradni konec vojne je
prinesel še podpis miru med Francijo in Avstrijo v Rastattu marca leta

.V

britanski vladi so bili vigi prepričani, da je bil mirovni sporazum do Francije
preveč popustljiv. Kljub temu je Britanija v Evropi dobila Gibraltar in še eno
oporišče v Sredozemlju. Nova Fundlandija, Nova Škotska in Hudsonov zaliv pa
so ji pripadli v Severni Ameriki. Habsburška monarhija je dobila veliko španskih
posestev, ki so se nahajala izven Iberskega polotoka: Neapelj, Milano in Sardinijo.
Habsburžani so se obvezali, da bodo pod svojo zaščito vzeli sosednjo
Nizozemsko; ozemlje Španije pa je pripadlo Filipu V. Pomembno določilo v
mirovni pogodbi je bilo tudi to, da je morala Francija pristati na prekinitev zaščite
obeh britanskih pretendentov (Jakoba Franca Edvarda in njegovega sina). Ti
sporazumi so bili za Britance velik uspeh, saj so z njimi močno utrdili svoj
položaj v Evropi ter hkrati iztržili izjemne trgovinske privilegije v španskih
kolonijah.158
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ZDRUŽITEV ANGLEŠKE IN ŠKOTSKE KRONE

4
4.1

Življenje in razmere na Škotskem v času kraljice Ane

Bilo bi napačno predvidevati, da se je združitev Anglije in Škotske v tej dobi
zgodila, ker bi se naroda med seboj dobro razumela. Prav nasprotno. Slabi odnosi,
ki so vladali med narodoma že nekaj časa, so bili poglavitni razlog za združitev.
Državniki na obeh straneh meje so zaznali potrebo po združitvi obeh parlamentov
v enega skupnega. To je bila edina rešitev, ki bi preprečila neizogibno
medsebojno vojno in ki bi končala večno delitev Otoka na Sever in Jug. V času
kraljice Ane Angleži niso imeli dovolj vojaške moči, da bi Škote prisilili k
združitvi, kot so jo imeli v času Cromwella. Tedaj je bila lahko združitev
dosežena samo z dogovorom in privolitvijo obeh strani. Vsaka stran je morala
najprej pristati na princip odpovedi oziroma popuščanje v nečem temeljnem: Škoti
so se morali odpovedati svojemu neodvisnemu parlamentu, Angleži pa so morali
Škotom dovoliti povsem samostojno trgovanje v kolonijah. Tedanji medsebojni
kontakti, sploh resnično iskreni, so bili bolj izjema kot pravilo. Ob vsakem stiku
pa je prišlo največkrat do prepirov, včasih celo do bojev in umorov. Škoti so svojo
srečo raje iskali na kontinentu kot v Angliji. Veliko Jakobitov je šlo v izgnanstvo
v Italijo in Francijo; prezbiterijanski vojaki in trgovci so odšli v Skandinavijo, na
Nizozemsko ali v cesarstvo. Škotski trgovci so bili izključeni iz trgovanja z
angleškimi kolonijami in ker Škoti niso imeli svojih kolonij, so se z dobrinami z
drugih koncev sveta seznanili razmeroma pozno. Tisti pustolovski Angleži, ki so
se v

. ali 8. stoletju podali na Škotsko, so bili razočarani nad tamkajšnjimi

razmerami in negostoljubnostjo. Tudi Škotom preljuba narava se je Angležem
zdela pusta in prazna, nič podobna tako občudovanim francoskim poljem ali
nizozemskim širnim planjavam. 159
Politiki iz vrst visokih torijcev so bili najbolj goreči zagovorniki nadaljnjega
obstoja statusa quo

ločenih držav. Verjeli so, da naroda ne bi mogla imeti manj

skupnih točk, kot jih že imata. Tudi vigi in zmerni torijci so na Škote gledali z
nezaupanjem, saj so jih imeli za privržence jakobitov in pobudnikov protiangleške
kampanje na celem Otoku. Škot je lahko bil za Angleže samo dvoje:
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prezbiterijanec ali jakobit. Angležem se je zdela škotska Kirk smešna in zaostala,
nekateri so celo govorili, da bi bilo treba škotsko duhovščino postaviti pred
inkvizicijo. Na škotski narodni in osebni ponos so gledali s posmehom, saj so
verjeli, da Škoti nimajo biti na kaj ponosni. Škotska je bila revna dežela. Večino
polj so še vedno obdelovali izključno ročno, skušali so saditi rastline, ki pa niso
uspevale, veliko močvirij ni bilo izsušenih, zemlja je bila pusta in podnebje vse
prej kot gostoljubno. 160
Škotski prezir, lahko bi rekli tudi sovraštvo do Angležev, pa je bila upravičena
posledica angleškega vmešavanja in poskusov podrejanja Škotov, njihove države
in Kirk. Vsak angleški vladar je skušal za vsako ceno svojim severnim sosedom
vsiliti nekaj angleškega. Od časa Karla I. naprej pa je to vsiljevanje in vmešavanje
postalo še intenzivnejše. Večina angleških vladarjev se je neizprosno znašala nad
škotsko Kirk. Menili so, da je škotska državna ureditev zaostala in da so Škoti
nasploh krivoverci, ki bi jih bilo potrebno spreobrniti in naučiti »prave vere«.
Poskusi vmešavanja v škotske zadeve so se končali z bitkami in s prelivanjem
krvi, večinoma škotske. Vsak v teh bojih padli vojak je postal za Škote skoraj
nacionalni heroj, saj je padel v obrambi domovine. Tamkajšnji jakobiti in
prezbiterijanci so si bili enotni v motu: agresija in nenehni poskusi nadvlade
Angležev so se morali nehati. 161
Škotski oziroma edinburški parlament Edinburg Parliament), ki je od časov po
slavni revoluciji deloval izjemno samostojno in odločno, pa je prav zato postal
zagovornik združitve v eno državo. Čeprav so škotski politiki vedeli, da se bodo
morali odpovedati marsičemu, je bila želja po končanju preganjanja vsega
škotskega s strani južnih sosedov močnejša. Vedeli so, da se bosta Škotska in
Anglija znova znašli na neenakih tleh in se bo obdobje sosedskih vojn in prepirov
nadaljevalo v nedogled, če bodo nasprotovali združitvi. Prav tako so vedeli, da bi
se Marlborough, podobno kot Cromwell, lotil vojaške osvojitve Škotske, če se
vojna s Francijo ne bi končala pravočasno.162
Miroljubna združitev z Anglijo bi Škotski prinesla vse trgovske in ekonomske
privilegije. Škotska bi postala posledično bogatejša kot kadar koli prej. Žrtev
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združitve bi bil nujno neodvisni edinburški parlament. Baroni oziroma podeželski
ugledneži, ki bi jih lahko primerjali s pripadniki spodnje zbornice v Angliji, niso
bili izvoljeni na podlagi cenzusa, ampak so bili izbrani s strani gospode blizu
Kroni. Družbena struktura Škotske je bila še vedno precej fevdalna in
aristokratska; tako so veliko večino mest v obeh domovih zasedali plemiči. Ti so
vodili razprave, oblikovali zakone in politiko. Škotske parlamentarce je kraljica
skrbno izbirala po Godolphinovem predlogu. Pri izbiri je Godolphin dodobra
pretehtal vpliv in moč vsakega plemiča posebej, da ne bi porušil tamkajšnje
vojaške in politične dinamike. 163
Nekateri škotski plemiči so bili zagrizeni jakobiti, kot na primer vojvoda Gordon,
ki je bil povrhu še katolik. Zato je bil skupaj z nekaterimi »poljakobiti«, kot sta
bila Hamilton ali Atholl, po mnenju Godolphina neprimeren za Anino vlado.
Nekateri drugi plemiči Queensberry, Argylle, Tweeddale, Stair in Marchmont) so
bili revolucionarji, zvesti Kirk in zagovorniki Hannovrskega nasledstva. Spet
drugi pa so bili bolj pozorni na to, kaj lahko pridobijo, in so se obračali z vetrom,
tako kot je bilo v danem trenutku najbolje za njihove interese. Vsi, ki so se
ukvarjali s politiko, so si želeli izboriti mesto v zbornici. Plemiči so bili v stalnem
pomanjkanju denarja zaradi prenizkih najemnin in neizplačanih posojil.
Službovanje v škotskem parlamentu in sploh ukvarjanje s politiko je tako mnogim
prineslo dohodek, ki so ga nujno potrebovali. Številni plemiči, tako z jakobitske
ali vigovske strani, so bili patrioti in dovolj razsodni ter pametni, da so z lastnimi
interesi sledili še interesom države. Takšna je bila podoba škotskih plemičev
parlamentarcev v času združitve z Anglijo. 164
Takoj pod plemiči so bili podeželski gospodje lairds). Ti so živeli v kamnitih
zgradbah, zelo podobnim vojnim stolpom. Življenje podeželske gospode na
Škotskem je bilo popolnoma drugačno od tistih v Angliji. Škoti so bili že od vsega
začetka revnejši, a varčnejši in bolj iznajdljivi. Nižinska gospoda je bila neenako
razdeljena na prezbiterijance in episkopalce. Ta razdelitev se skoraj ni razlikovala
od politične razdelitve na vige in jakobite. Torijcev v angleškem pomenu besede
tam skorajda ni bilo. Škotski episkopalci so bili večinoma tudi jakobiti, ki so
iskali protirevolucijo. To je bila tudi poglavitna razlika med škotsko in angleško
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notranjo politiko. Ko je prišla Ana na prestol, je bilo obredje v episkopalnih in
prezbiterijanskih cerkvah skoraj enako. Razlika je bila torej samo v politični
usmerjenosti, pa še to ne tako izrazita kot v Angliji. Revščina in zmerna verska
prepričanja so oblikovala narodni značaj, ki je bil tako močan, da je lahko segel
preko političnih nasprotij in deljenj, in je lahko združil Škote v mentalnem in
moralnem pomenu, ki je bil Angležem precej tuj. 165
Kmetje (peasants) so živeli na škotskih posestvih pod okriljem zemljiške
gospode. Odnos med obojimi je bil fevdalen: kmetje so gospodu služili in bili od
njega tudi eksistenčno in ekonomsko odvisni, saj so imeli kmetije v letnem
najemu. Najem so plačevali z ročnim delom zanj, z denarjem ali pa z dobrinami
pridelki in živali). Ti kratkotrajni najemi so bili za kmete zelo neugodni. Če je
bila letina slaba, je namreč zemljiški gospod zemljo enostavno predal nekomu
drugemu in tako so bili kmetje vedno v krogu revščine. Za Angleže je bila taka
fevdalna ureditev nekaj popolnoma nenavadnega, saj v Angliji takšnih odnosov že
stoletja niso več poznali. Škoti so se večkrat celo pohvalili, da so se tako
efektivnega načina podrejanja kmetov naučili od Francozov. 166
Šele proti koncu 8. stoletja so najemi zemlje postali bolj dolgoročni in so tako
omogočili postopno boljše finančno stanje kmetov. Tudi bivališča škotskih
kmetov v dobi kraljice Ane so bila revna. Hiše so bile brez oken, zidane iz kamna
in ometane z blatom ali mahom. Znotraj je bil en sam prostor in gorišče, na tleh pa
običajno zemlja. Dostikrat je bil del hiše tudi hlev, ki pa ni bil zagrajen posebej;
zato so živali in ljudje prebivali kar v skupnem prostoru. Kmečka oblačila so bila
preprosta. V kakršni koli primerjavi z angleškimi kmeti so na Škotskem živeli v
slabših razmerah in so bili precej revnejši. Zadnjih šest letin v času Viljemove
vladavine je bilo katastrofalnih, zato je deželo zajela huda lakota. Škoti so od
stradanja umirali, Angleži pa niso naredili ničesar, da bi jim pomagali. V času
kraljice Ane so začeli Škoti spoznavati naprednejše obdelovalne tehnike; vendar
so bili kmetje še vedno preveč odvisni od vremenskih pogojev, ki so vplivali na
letine.167
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Življenjski standard je bil na Škotskem zelo nizek. Veliko je bilo revnih in
odvisnih od pomoči drugih. V Angliji je pomoč brezdomnim revežem nudila
država, na Škotskem pa so bili v breme Cerkvi. Med opisanimi nižjimi sloji je
imela religija zelo pomembno mesto. Ljudje niso bili izobraženi in poučeni o
svetu, zato so se za pomoč v težavnih časih vedno obračali na Cerkev. Eden izmed
popularnejših načinov zbiranja so bili Communions. To so bila zborovanja na
prostem, ki so potekala v poletnih mesecih. Na tak način so se zbirali skoraj vsi
verniki na Škotskem. 168
Škoti so bili izjemno vraževeren narod. Preganjali so čarovnice, lovili vile in se
bali pošasti. Nič čudnega, da so jih imeli Angleži včasih za blazneže. Vraževerje
je bilo v Nižavju prisotno (Lowlands) še toliko bolj v Višavju Highlands).
Višavje je bilo, čeprav del Škotske, v očeh Angležev nek popolnoma drug svet.
Tudi prebivalci Nižavja so se redkokdaj odpravili tja. V poznejših zapisih o
Višavju so Angleži lahko razbrali, da so imeli tamkajšnji ljudje lastna pravila,
lastno hierarhijo in niso bili poslušni niti Kirk in niti kraljici. Bili so zavezani
klanom in poglavarjem klanov. Imeli so lastne običaje, navade in verovanje.
Poglavarji so odločali o življenju in smrti. Pripadniki klanov so imeli do
poglavarja strahospoštovanje, med njimi pa je vedno vladala zvestoba.
Prebivalcem Višavja je bila pomembna predvsem družina. Mnogi izmed
poglavarjev so imeli tudi prostor v politiki. Klan je odločitvam poglavarja slepo
sledil in če se je ta odločil za jakobite, vige ali drugo politično smer, se je tako
odločil tudi ves klan. 169
Škotska je bila v času kraljice Ane v očeh Angležev na splošno manjvredna
dežela. Več kot polovica Angležev se je bala, da jih bo le-ta ob združitvi okužila s
svojim barbarstvom in svojo Cerkvijo. Verjeli so, da bodo Škoti predstavljali
breme za državo. A kraljica je bila skupaj s svojo vlado prepričana, da bo
združitev preprečila nadaljnje prelivanje krvi. Združitev ji je uspela na miren
način.

168
169

Trevelyan, England Under Queen Anne: Ramillies, str. 184–194.
Prav tam, str. 214–219.

77

4.2

Združitev Anglije in Škotske

Vladavina Viljema II. je za Škotsko predstavljala obdobje političnega prerekanja z
Angleži. Škotski politiki so ugotovili, da je nujno, da se Škotska približa Angliji
in da se storijo prvi koraki k združitvi. Po slavni revoluciji je kralj obnovil
generalno skupščino General Assembly) in prezbiterijansko cerkev. Slednja sicer
ni bila obnovljena popolnoma, saj so ji bile pravice, ki jih je imela prej nad
državo, odvzete. V času Viljema in Ane je bil škotski parlament prvič v zgodovini
popolnoma neodvisen. Predstavljal je samostojno politično telo in sprejemal
odločitve, ki največkrat niso bile po godu niti angleškemu dvoru niti škotskemu
tajnemu svetu (Privy Council of Edinburgh). Svoje delovanje je posnemal po
angleškem parlamentu. Parlamentarno svobodo so škotski politiki izkoriščali v
polni meri. Lahko so debatirali o vsaki stvari, ne da bi morali za to komu
odgovarjati. Zato se je na Škotskem, predvsem v Edinburgu, razmahnilo pestro
politično življenje. Parlamentarci so kljub svojim finančnim, družbenim in
verskim razlikam delovali dokaj složno, predvsem pa so delovali v interesu
celotne države. Parlament je postal sredstvo komuniciranja z Anglijo in prvič v
zgodovini so Škoti čutili, da so v nečem enakovredni svojim južnim sosedom. Če
bi imel škotski parlament kontinuiteto in tako močan družbeni pomen, kot ga je
imel za Angleže njihov, je bistveno vprašanje, če bi do združitve sploh prišlo.
Malo verjetno je, da bi Škoti potem žrtvovali svoj neodvisni parlament tako, kot
so ga.170
Čeprav je Viljemova oblast v političnem in javnem smislu naredila za Škote še kaj
dobrega, je bilo drugače v ekonomskem vidiku: za njihovo trgovino je pomenila
katastrofo. Leta

9 so Škoti z odobritvijo dvora ustanovili trgovsko družbo,

imenovano Scottish Darien Company. Njen namen je bilo povsem samostojno
trgovanje z Afriko in Indijo. Tri leta po ustanovitvi je družba poslala svojo prvo
ekspedicijo, ki naj bi ustanovila kolonijo v provinci Darien v Panami. Na pot je
odšlo pet ladij in okoli tisoč petsto Škotov. Načrti pa so se izjalovili in večina mož
je tam tudi umrla. Veliko Škotov je investiralo v to družbo, a se jim ni investicija
nikoli povrnila. Naraslo je tudi sovraštvo proti Angležem, saj so bili Škoti
170
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prepričani o njihovi vpletenosti v propad te odprave. Prav tako so zamerili
Viljemu, da Špancev ni obtožil za njihovo oviranje le-te. Viljem si ni želel še
dodatnih problemov s Španijo, zaradi katere je bil tako ali tako že v vojni. Zato je
raje pustil Škote, da njihova jeza popusti. To je bil prvi in tudi zadnji poskus
Škotske, da bi se ekonomsko osamosvojila. Od tega časa naprej je edinburški
časopis redno izdajal letake, ki so spodbujali združitev z Anglijo. Viljem se je
moral v času vladavine spopasti z dvema neodvisnima parlamentoma, stoječima
na nasprotnih bregovih. Viljemov nasvet kraljici Ani pred smrtjo je bil, naj napne
vse moči za združitev parlamentov v enovito telo, ki bo lažje obvladljivo. 171
Anin nastop je zbudil skrbi tako med vigi in prezbiterijanci kot tudi med jakobiti
in episkopalci. Prezbiterijanci na Škotskem so bili prepričani, da bo Ana samo
uredila notranje razmere in pripravila »teren«, nato pa za naslednika izbrala
svojega polbrata pretendenta. Verjeli so, da je bila tudi sama skrivoma naklonjena
jakobitom, ker je zaupala Marlboroughu in Godolphinu. Slednji je Škote takoj
pomiril, da nihče od njih nima takšnih želja in da je kraljica trdno odločena
ohraniti protestantsko nasledstvo. V času vojne s Francijo je pretendent zagrozil z
invazijo Škotske. Skupaj s Francozi naj bi se podal na Škotsko in Ano v njenem
severnem kraljestvu odstavil s prestola. Če se je torej želela temu izogniti, se je
morala dobrikati škotskim vigom in prezbiterijancem. Oni so bili edini, ki jim je
lahko vsaj delno zaupala, da bi v primeru jakobitske invazije stopili na njeno
stran. Tri dni po nastopu na prestol je v prvem govoru v angleškem parlamentu
izrazila željo po zbližanju s Škotsko in po Uniji. Dejstvo je bilo, da bi Unija
zagotovila tako obstoj prezbiterijanstva na Škotskem kot protestantsko nasledstvo
in konec upov jakobitov.172
Ob kraljičinem nastopu na prestol so ji želeli tudi predstavniki škotskega
parlamenta izreči svoje čestitke. Ob tem so ji hoteli izraziti svojo vročo željo
razpustiti Viljemov vigovski parlament in vlado. Predvidevali so, da bo Ana
upoštevala njihovo željo. Imela je torej dve možnosti: najprej bi morala razpustiti
parlament in razpisati volitve ali pa v dvajsetih dneh po nastopu takoj sklicati
novo zasedanje obstoječega. Škotske predstavnike, ki so prišli izreč čestitke, pa je
171
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spretno prestregel vojvoda Hamilton, v Viljemovi dobi voditelj kmečke stranke
(Country party), ki je bila opozicija škotski vigovski vladi. Njeni člani so bili tisti
prezbiterijanci, ki niso dobili mest v vladi in so lahko tako odkrito zamerili
pokoritev škotske politike angleškim željam in potrebam. Hamilton je bil ena
izmed pomembnejših osebnosti tedanjega škotskega političnega prizorišča.
Njegova dvoumna politika in nezanesljiv značaj skupaj s podedovano politično
močjo sta pripomogla k temu, da je bil eden izmed najbolj gorečih nasprotnikov
Unije. Neumorno je spletkaril z jakobiti in tudi samim pretendentom, zato ga je
francoski dvor večkrat tudi denarno nagradil. 173
Hamiltonov glavni nasprotnik in tekmec v boju za vodenje škotske vlade je bil
vojvoda Queensberry, odločen vig in eden izmed najpomembnejših državnikov na
Škotskem. Rešil je dariensko krizo in bil eden izmed vodilnih politikov pri
snovanju pogojev za združitev. Ob njem sta pomembni vlogi pri združitvi odigrala
tudi vojvoda Argyle in earl Seafield. Slednji je bil sposoben politik, ki ni pripadal
nobeni strani in je svoje usluge ponudil vsaki vladi ter deloval brez predsodkov. V
prvih tednih po prevzemu krone sta bila Ana in Godolphin prezaposlena z
zadevami doma in v Evropi, da bi se posvečala Škotski. Zaradi tega sta zavrnila
Hamiltonovo skupino odposlancev in sprejela Queensberryjev nasvet ter tako
obdržala Viljemov parlament. Na Škotskem ni obveljal Triletni zakon o obveznih
parlamentarnih volitvah; zato je bil parlament iz dobe Viljema in Marije v
njihovih očeh še naprej legalno na oblasti. 174
Okoliščine, v katerih je bil parlament na Škotskem sklican, in dejstvo, da je bil na
oblasti že toliko let, je pomenilo, da je prišel čas izvolitve novega parlamenta.
Tako jakobiti kot tudi prezbiterijanci so bili že od začetka prepričani, da je
parlament nastal v čudnih, celo ilegalnih okoliščinah, in da je z novim vladarjem
čas, da se menja tudi parlament. Aktualni parlament bi postal ob ponovnem sklicu
še bolj nepriljubljen, prav tako pa bi bil najverjetneje neuporaben pri izpeljavi
združitve z Anglijo. Volitve so bile neizogibne. Queensberry je volitve skušal
upočasniti in pri postopkih združitve uporabiti še stari parlament. Načrte mu je
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preprečil njegov največji nasprotnik Hamilton, ki se je nagibal k združitvi kmečke
in jakobitske stranke pod njegovim vodstvom. 175
Zakon, sprejet že leta

9 po poskusu uboja Viljema, je predvideval, da se bi po

morebitni njegovi smrti parlament moral sestati v največ dvajsetih dneh. Zasedal
naj bi največ pol leta, v tem času pa bi moral opraviti vse nujne pravne podlage za
zagotovitev Aninega nasledstva. V praksi je bil zakon težko izvedljiv, saj je na
Škotskem trajalo več kot dvajset dni, da so se člani parlamenta zbrali v Edinburgu
z vseh koncev države. V bistvu pa je bil nepotreben, saj je tajni svet v Edinburgu
že zagotovil vse potrebno za njen neoviran tukajšnji nastop. Stari parlament se je
tako sestal po devetdesetih dneh, 9. junija 1702, in ne po dvajsetih, kot je bilo
zakonsko predvideno. S strani jakobitov in nekaterih prezbiterijancev pa je bilo to
zasedanje ilegalno. Queensberry in Godolphin sta nato družno poskrbela za
nadaljnjo žalitev škotskega parlamenta. Tajni svet se je namreč kar brez privolitve
parlamenta odločil, da Škotska vstopi v vojno s Francijo. Škotski parlament se je
torej le sestal; a še preden so vsi člani lahko zasedli svoja mesta, je Hamilton
samozavestno prebral protest proti sklicu in ga označil za ilegalnega. Večji del
parlamentarcev je dogovorjeno in pod vplivom njegove izjave takoj nato
odkorakal iz dvorane in se s prisego zavezal k uporu proti morebitni tiraniji
kraljice. Začetki Aninega kraljevanja so tako na Škotskem poželi ogromno mero
neodobravanja. 176
Ko je večina članov parlamenta zapustila politično prizorišče, je ostal okrnjen
parlament (the Rump). Ta je sicer izdal veliko resolucij in predlogov, ki pa so bili
popolnoma prezrti s strani Anglije. The Rump je izdal tudi zakon, s katerim so
dovoljevali kraljici, da imenuje skupino pooblaščencev oziroma pogajalcev
(Commissioners), ki bi izvedli pogajanja o Uniji. Zahtevali so, da se ob tem prizna
samostojnost škotske prezbiterijanske Cerkve in da bodo pogajalci o vseh
dogovorih hkrati poročali v obeh parlamentih. 177
Škoti, tako prezbiterijanci kot tudi jakobiti, so vedeli, da je edini način, s katerim
lahko posredno pritiskajo na Anglijo, ta, da pustijo odprto nasledstvo škotskega
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prestola. S tem so se strinjali tako separatisti kot tudi unionisti. Lord Marchmont
je predlagal sprejetje Listine o slovesni odpovedi vsem pridobljenim častem in
naslovom preostalim potomcem družine Stuart – izvzemši kraljico Abjuration
Bill) – ki bi pretendentu onemogočil nasledstvo. Kljub nekaterim poslancem, ki so
bili za sprejetje listine, ta potem ni bila potrjena. Ko je bil leta 1701 sprejet Zakon
o nasledstvu in je Anglija za naslednika po Stuartih določila Hannovrčane, Škoti o
tem niso smeli izraziti svojega mnenja. Zamera je bila huda, sploh zato, ker se je
Anglija o tako pomembni zadevi odločila, ne da bi sploh pomislila na čustva
Škotov. Slednji, vsaj nekateri med njimi, so namreč še vedno želeli, da rodbina
Stuartov nadaljuje vladanje na obeh prestolih. 178
V zimskim mesecih 1702/1703 je kraljica Ana po predhodnem dovoljenju
škotskega in angleškega parlamenta ukazala pogajalcem, da se prvič sestanejo in
spišejo okvirne pogoje za Unijo. Zasedanja so odtlej nemoteno potekala med
novembrom in januarjem. Dosegli so veliko skupnih točk in delovali izjemno
enotno. Skupina pogajalcev, ki je zastopala škotske interese, je priznala tako
nasledstvo rodbine Hannover kot tudi združitev obeh parlamentov v enovito telo.
Naleteli pa so na oviro, saj angleški pogajalci niso želeli sprejeti prostega
trgovanja Škotske z Anglijo in njihovimi kolonijami. Po številnih zasedanjih pa so
se angleški pogajalci le vdali, saj so vedeli, da brez privolitve na ta pogoj Škoti ne
bodo pripravljeni vstopiti v Unijo. Vendar pa ta, sicer pogajalsko gledano idealna
vdaja angleških pogajalcev, ni bila dobro sprejeta v Angliji. Tukajšnji trgovci so
se uprli, saj je to zanje pomenilo zmanjšanje trga in trgovinskega monopola. Prav
tako se je uprla angleška Cerkev, ki nikakor ni bila pripravljena sprejeti škotskih
prezbiterijancev. 179
Ko se je pozimi leta

02 zbral novi angleški parlament, je kraljica v enem izmed

govorov sicer pohvalila delo pogajalcev, a zaustavila pogajanja in jih preložila za
več kot pol leta. Tudi na Škotskem so dogovori naleteli na neodobravanje. Škoti
so bili namreč prepričani, da bodo Angleži na splošno imeli preveč pooblastil nad
škotsko avtonomijo. Pogajanja o Uniji, ki so skorajda že prišla od konkretnejših
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korakov k dejanski združitvi, so klavrno propadla in tako se je dejanska združitev
zavlekla še za nekaj let. 180
Medtem ko so skušali pogajalci popraviti še zadnje napake, je bil na Škotskem
pomladi leta

03 izvoljen in sestavljen nov parlament, hkrati tudi zadnji škotski

samostojno in neodvisno zasedajoč parlament. Nov parlament je bil vse prej kot
naklonjen Angležem, kar je pripomoglo tudi k temu, da je prišlo do združitve
toliko kasneje, kot je kraljica sprva pričakovala. Škoti so bili še vedno sovražno
nastrojeni do okrnjenega parlamenta, ki se je po Viljemovi smrti ilegalno obdržal
na oblasti še nekaj mesecev. Podporniki nove vlade so bili v manjšini, večina pa je
bila iz vrst kmečke stranke. Slednja je bila odločena braniti Škotsko proti vsem
nepravicam s strani Anglije in ob tem zavarovati prezbiterijansko Cerkev.181
Ko se je razširila vest, da naj bi nova torijska vlada v Angliji skušala delovati proti
škotski Kirk, se je razširilo še sovraštvo do škotske vlade. Prezbiterijanci pa so bili
bolj kot kadar koli pripravljeni polno podpreti kmečko stranko. Angleška vlada je
bila preveč vigovska v politiki in preveč torijska pri reševanju verskih zadev; zato
je na Škotskem požela neodobravanje. Unija se je zdela precej bolj nedosegljiva
kot prej. A vendar je kraljica gojila močno upanje, da bo do združitve na miren
način le prišlo. 182
Odnos med škotsko vlado in novim, nacionalno usmerjenim škotskim
parlamentom je bil precej neprijeten. Pred slavno revolucijo je edinburški tajni
svet prejemal ukaze iz Anglije in jih izvrševal brez upoštevanja volje parlamenta,
ki pa je sicer, v duhu slepe ubogljivosti, tako ali tako potrdil vse, kar je prišlo z
juga Otoka. Po revoluciji je postal parlament bolj dejaven. Politiki so bili bolj
sumničavi in sovražno nastrojeni do angleškega vmešavanja, po novih volitvah
leta

03 pa so postali še bolj nezaupljivi do Anglije. Ironija pa je bila večja, kot

bi si parlament želel. Da bi lahko krotil nasprotja med nižavskimi jakobiti in
višavskimi klani, je nujno potreboval pomoč Anglije. Škotska je bila namreč tako
razdeljena med Višavjem in Nižavjem, da ni bila sposobna samovlade. Čustva
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Škotov so bila tako razdeljena med obupno željo po samovladju in strahom ter
sovraštvom pred angleškim diktatorstvom. 183
Po volitvah pred prvim zasedanjem novega angleškega parlamenta je želela
kraljica dokončati imenovanje škotske vlade. V oblikovanje le-te je želela
vključiti izključno torijce, vigi z lordom Marchmontom na čelu, ki je klavrno
skušal vsiliti Odpovedno listino, bi bili torej iz nje dejansko izključeni. Njegovo
mesto je prevzel lord Seafield. Slednji bi naj skupaj z lordoma Athollom in
Queensberryjem pomagal kraljici, da bi bil škotski parlament širše sprejet. Na
zasedanju parlamenta je odločno prevladovala kmečka stranka, ki so se ji
pridružili jakobiti. Skupaj so bili pod vodstvom Hamiltona odtlej združeni v
glavno opozicijsko stranko. 184
Queensberyjeva škotska vlada je bila nestabilna zaradi notranjih osebnih
nasprotovanj in razlikovanj. Zmagovalna opozicija je prevzela vodenje in
nadaljevala pot k samostojnosti odločanja na Škotskem. To je počela tako, da je
kraljičine ministre silila sprejeti zakone, ki Angliji niso bili pogodu. Namesto
Tolerančnega akta za episkopalce (Toleration Act for Episcopalians), o katerem
se je vlada še odločala, je opozicija predlagala akt za zagotovitev protestantske
vere in prezbiterijanske oblasti (Act for securing Protestant Religion and
Presbyterian Government). Godolphin je bil nad dejanji Škotov zgrožen in je zato
v pismu Athollu in Seafieldu zapisal, da je združitev obeh parlamentov nujna za
ohranitev mirnih odnosov med obema državama. 185
Poslednji škotski parlament, ki je deloval med leti 1702 in 1706, je bil poln
nasprotij. Na začetku se je krčevito upiral vsemu angleškemu; kasneje pa je
izvedel združitev v Unijo. Ni bil več niti malo podoben predrevolucijskemu,
ampak je sedaj, v času kraljice Ane, močno vplival na razmere na Škotskem. V
njem so potekale razgrete debate ne samo o razmerah doma, ampak tudi o Uniji.
Parlament je bil izbran pametno in je zastopal interese vseh strank kot tudi
interese širšega ljudstva. V razgreti atmosferi, ki so jo povzročil neurejeni odnosi
med vlado in opozicijo, je stran za stranjo nastajal Zakon o varnosti (Act of
Security), katerega namen je bil ohraniti škotske svoboščine proti angleški agresiji
183
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in nadvladi. Zakon je bil dokončno spisan pomladi leta

03 in ni bil delo

ministrov, ki so želeli ugajati Angliji, temveč opozicije, ki je želela Angliji
nasprotovati. Škoti pa so proti Angliji v rokavu skrivali še en adut. 186
To je bilo sploh najbistvenejše vprašanje

o nasledstvu na škotskem prestolu .

Kraljičino zdravstveno stanje se je slabšalo, obstajala je možnost, da umre, preden
bi bilo zagotovljeno nasledstvo obeh prestolov. V tem primeru bi bilo
nasledstveno vprašanje prepuščeno milosti ali nemilosti Ludvika XIV. To pa je
predstavljalo pravo agonijo za Anglijo. Zakon o varnosti je predvideval, da bi se
takoj po Anini smrti

a šele tedaj

sestal škotski parlament in se dogovoril o

njenem nasledstvu. Oseba naj bi bila iz kraljeve rodbine ter protestantske vere in
naj ne bi bila ista kot v Angliji, razen v primeru, ko bi Anglija Škotski predčasno
zagotovila prosto trgovanje in njeno avtonomno vlado. 187
Jakobiti so ta zakon videli kot žebelj v krsto hannovrskega nasledstva. Oseba, ki
naj bi prevzela škotski prestol, bi bil zagotovo pretendent Jakob, če bi se
spreobrnil v protestantizem. V duhu Zakona o varnosti je šel poslanec Fletcher
tako daleč, da je predlagal še nadaljnje omejitve Fletcher’s ‘Limitations’). Te
omejitve so predvidele, da bi določene pravice Krone prešle na parlament. To so
bile predvsem pravice podeljevanja mest v obeh parlamentarnih domovih in
drugih pomembnih državniških pozicij. To naj bi veljalo v primeru, da bi imeli
Škoti istega vladarja kot Angleži. Fletcher je želel te svoje ideje dodati k Zakonu
o varnosti, vendar ga parlament ni podprl. Prvo zasedanje parlamenta se je
končalo septembra

03, ko so bile Fletcherjeve omejitve zavrnjene in Zakon o

varnosti sprejet. Queensberry je predlagal kraljici, naj Zakon o varnosti sprejme,
češ da bi že našli način, kako ga spodbiti v primeru, da stopi v veljavo po njeni
smrti. Godolphin in Nottingham pa sta bila bolj premišljena in sta ji svetovala, naj
zakona ne sprejme pod nobenim pogojem. 188
Med prvim in drugim zasedanjem škotskega parlamenta je na Škotskem izbruhnil
incident, tako imenovani the Scotch Plot, ki je Queensberryja stal popularnosti
tako v parlamentu kot tudi v Angliji. Bil je razrešen s svojega položaja glavnega
ministra na Škotskem skupaj s svojo stranko. Kraljica in Godolphin sta na ta
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položaj imenovala prezbiterijansko opozicijo oziroma kmečko stranko. Pod
vodstvom markiza Tweeddala je skupina neodvisnih vigov delovala avtonomno in
postavila novo vlado. Jakobiti so Tweeddala videli kot preprostega moža,
preostali vigi pa so trdili, da je bil prešibek in nesposoben krmarjenja med
dvornimi intrigami. Skupina Tweeddalovih privržencev se je imenovala Flying
Squadron.189
Predstavniki nove vlade so prišli v London, kjer so ob padcu Queensberryjeve
vlade sami želeli prevzeti njihovo mesto. Godolphinu so obljubili, da bodo na
naslednjem zasedanju edinburškega parlamenta skušali prepričati člane, da se
uredi nasledstvo škotske krone po angleških željah. Na podlagi te obljube so
dobili želene položaje ministrov. Škotski poslanci pa so jim očitali dvojno igro in
vsem je bilo jasno, da so za svoj novo pridobljeni položaj morali kraljici obljubiti
nekaj v zameno. Kmalu se je izkazalo, da so bile obljube Godolphinu lažje
izrečene kot tudi dejansko uresničene. Nova škotska vlada je v iskanju lastnih
priložnosti prešla iz opozicije v proangleško pozicijo. Niso pa računali, da lahko
Queensberry naredi enako – postal je patriot in prešel v opozicijo. 190
Ko se je parlament poleti leta 1704 znova sestal, se je vlada izkazala nesposobno
dejansko izpeljati obljubo, ki so jo dali Godolphinu. Ministri so bili v manjšini.
Queensberry in Hamilton pa sta tedaj združila moči in ponovno podala Zakon o
varnosti v kraljevo presojo. V teh neugodnih časih je Anglija izgubila tudi nekaj
bitk s Francijo. Tako kot je Anglija počasi drsela v kremplje Franciji, tako je
Škotska drsela iz angleškega nadzora. Tweeddale se je izkazal za nesposobnega,
Queensberry pa je bil bolj kot kadar koli prej odločen, da vsili Angležem zanje
zelo neugoden (tudi za samo kraljico neustrezen) zakon. Škoti so celo zagrozili z
uporom. Tedaj je sam Godolphin svetoval kraljici, naj se izreče za Zakon o
varnosti. 16. avgusta 1704 je kraljica Ana pristala na potrditev. 191
Prav v tistih dneh pa je zavezniška vojska dosegla velik uspeh v bitki pri
Blenheimu, a je novica prepozno dosegla dvor. Če bi kraljica za zmago izvedela
prej, zakona prav gotovo ne bi potrdila. Škotska usoda bi se v tem primeru
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odvijala popolnoma drugače. Čeprav je Zakon o varnosti predvideval vse prej kot
združitev ali vladanje ene same krone obema državama, je bil to kljub vsemu
korak naprej pri snovanju Unije. Godolphinova predaja je malce omehčala
škotsko mnenje o Angliji; samo sprejetje zakona pa je prisililo Angleže, da so
škotske zahteve začeli jemati resneje. 192
Angleški parlament je na svojem zasedanju pozimi 1704/1705 razpravljal o
dejanskih posledicah ter učinkih Zakona o varnosti. Godolphin in Harley sta se
združila s Somersom, Halifaxom in Whartonom, da bi skupaj naredili načrt, kako
omejiti naraščajoči škotski nacionalizem in pogum. Želeli so najti skupno pot, po
kateri bi se državi končno lahko združili. Medtem so se visoki torijci pod
Nottinghamom, Rochesterjem in Havershamom organizirali v protiškotsko in
protizdružitveno reakcijo. Anina politična naklonjenost se je v tem času nagibala
v smeri, nasprotni visokim torijcem; zato je podpirala Godolphina in Harleya.
Tudi zato so se obtožbe visokih torijcev zoper Godolphina nenehno vrstile. Že na
zasedanju lordske zbornice konec leta

0 so ga obtožili izdaje interesov Anglije

in hannovrskega nasledstva. Kraljica je vedela, da je njen favorit v nevarnosti,
zato ga je z osebno prisotnostjo na zasedanju branila. On pa je v svojem zagovoru
priznal, da se je zbal škotske vstaje in če bi novica o zmagi pri Blenheimu prišla
pravočasno, ne bi svetoval sprejetja zakona. V nadaljevanju je še povedal, da
njegovi poslanci že preverjajo možnosti, kako bi lahko zakon obšli ali
razveljavili.193
V zbornici je zavladal strah pred morebitnim razpadom vlade, a se je po nekaj
dneh razprav izkazalo, da temu ne bo tako. Somers in Wharton sta predlagala, da
je Škotski potrebno predložiti vsa dejstva, ki bi jo doletela, če se odloči postati
samostojna kraljevina. Ta poteza je za seboj potegnila sprejetje Zakona o tujcih
(Alien Act), ki je Škotski ponudil prosto izbiro med Unijo ali sprejetje
hannovrskega nasledstva brez spremembe odnosov med državama. V primeru, da
bi Škotska še vedno vztrajala pri lastnem vladarju, bi sledile posledice. Vsak Škot
bi bil s strani Anglije tretiran kot tujec, prav tako pa Škotska ne bi smela več
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izvažati živine, tkanin in premoga v Anglijo ali na Irsko. Te določbe naj bi se
začele izvajati z božičnim dnem

0 , če si Škoti v tem času ne bi premislili in

pomirili situacije, ki je nastala s sprejetjem Zakona o varnosti. 194
Sprejetje obeh zakonov je za obe nasprotni strani pomenilo velik udarec; hkrati pa
je definiralo tudi zavedanje, da sta obe državi zreli za združitev. Čeprav je vsak
gledal s sovraštvom in jezo na svojega tekmeca, je to pravzaprav kazalo na nekaj
dobrega. Dogodki glede obeh zakonov so še hitreje vodili v združitev in prisilili
obe vladi, da stremita k istemu cilju. Zakon o varnosti je Angleže naučil, da
morajo s Škotsko ravnati kot enakovredno, Zakon o tujcih pa Škote, da morajo, če
se že odločijo za odcepitev, nujno poznati tudi celovite posledice uresničitve tega
dejanja. Obenem so želeli Angleži s tem zakonom pokazati tudi, da bi imeli Škoti
pri odločitvi za Unijo več koristi, kot se zavedajo. Pridobili bi nov trg in možnost
že dolgo želenega ekonomskega napredka.195
V samem začetku leta

0 , ko je bil Zakon o tujcih tik pred sprejetjem, sta bili

Škotska in Anglija v medsebojnih odnosih tik pred skorajšnjim izbruhom vojne.
Zadnji člen Zakona o varnosti je predvideval organizacijo in namestitev škotske
milice na celotnem ozemlju države. Lokalne milice so se začele zbirati v vsakem
okrožju, nekatere so dosegle število tudi do

.000 mož. Južna Škotska se je

oborožila, zaostajali pa niso niti Višavci, ki so zbrali svoje klanske pripadnike in
čakali na ukaz. Prezbiterijanci in jakobiti so bili pripravljeni zakorakati v
morebiten spopad z ramo ob rami in braniti nacionalni ponos države. Medtem ko
se je Škotska oboroževala, pa so bile severne meje Anglije popolnoma
nezaščitene. Angleži so bili prestrašeni in jezni, vendar k sreči niso ukrepali v
navalu negativnih čustev. V Westminstru so Zakon o tujcih kljub temu potrdili in
hitro je dobil tudi kraljičino odobritev. Konec januarja

0 je spodnja zbornica

zavrnila predlog, po katerem naj bi se šest obmejnih pokrajin oborožilo. Poslanci
so bili prepričani, da bi s tem še bolj razjezili Škote, kar bi lahko imelo
nepredvidljive posledice. Anglija se je zato raje odločila, da se bo v primeru
napada Škotov branila le z vpoklicem stalne ljudske vojske iz notranjosti. 196
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Velika večina poklicnih vojakov je bila razporejena po bojiščih v Evropi, zato bi
morebitni škotski napad pomenil nujno premestitev dela Marlboroughovih
vojakov iz Flandrije. Godolphin pa je bil odločen, da se Škotom ne bo pustil
ustrahovati, zato je lordu Seafieldu napisal pismo. V Angliji so predvidevali tudi,
da bi se ob morebitnih spopadih Škoti zaradi jakobitske večine odločili obrniti na
pomoč k Franciji. V pismu je predvideval, da bi Francozi lahko ponudili pomoč, v
zameno pa bi zagotovo zahtevali nadzor in prevlado na škotskih ozemljih.
Godolphin je imel v svojih predvidevanjih prav, saj so ob začetku oboroževanja
škotski jakobitski agenti že poročali v Francijo, da je sedaj čas napada na Anglijo.
Seafield je potem po prejetju tega svarila poslal v Versailles sporočilo, da Škoti
ne bi bili veseli, če bi prišla francoska vojska na Škotsko. 197
Flying Squadron oziroma Tweeddalova vlada se je spomladi dokončno izkazala
kot nesposobna opravljanja nalog. Lord Argyle je pri kraljici zahteval njihovo
razpustitev in vrnitev vigovske vlade pod njegovim in Queensberryjevim
vodstvom. Njegovo zahtevo so podprli tudi angleški vigovski lordi, ki so imeli iz
dneva v dan večji vpliv na Godolphinovo vlado. Tudi Godolphin sam je izgubil
zaupanje in vero v sposobnosti izbranih škotskih kolegov. Zato je kraljico
skorajda prisilil, da je Queensberryja ponovno postavila v vlado. Skupaj z
Argylom in Seafieldom je trojica tvorila jedro nove vlade. Mnogi so v njih in
njihove sposobnosti polagali vse upe, saj so verjeli, da so edini sposobni končati
to nemirno stanje med Škotsko in Anglijo. Njihova naloga je bila v nadaljevanju
leta 170 prepričati škotski parlament, da potrdi nasledstvo Hannovrčanov, ali pa
vsaj pričeti nova pogajanja o združitvenem sporazumu. Če te naloge ne bi opravili
uspešno, jim je grozil december, ko bi Angleži pričeli z izvajanjem Zakona o
tujcih. To pa bi lahko pripeljalo tudi do vojne. 198
Pred začetkom zasedanja škotskega parlamenta v juniju

0 in še dva meseca

kasneje škotska vlada še vedno ni bilo prepričana, kaj storiti. Lahko bi pritisnili na
parlament, da sprejme nasledstvo ali pa prične s poganjanji. Earl Mar je bil
postavljen s strani vlade, da sestavi skupino pogajalcev, ki bi skušala izpeljati
pogajanja o Uniji. Parlament se je temu uprl in predlagal, da se raje obravnava
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nasledstvo Hannovrčanov skupaj z listo omejitev Limitations) moči nad škotsko
krono. Ko je prišlo tako daleč, se je izkazalo, da naenkrat tudi Hannovri sami ne
zaupajo svojim sposobnostim vmešavanja v angleško-škotske zadeve. Še manj pa
so bili pripravljeni sprejeti Fletcherjeve »omejitve«. Ta možnost je torej padla v
vodo. Parlament je tako ob koncu zasedanja ugotovil, da se mora vrniti nazaj k
ponudbi Mara in dovoliti začetek združitvenih pogajanj. 199
December se je neizogibno bližal in Škoti si prav zares niso želeli občutiti
izvajanja Zakona o tujcih. Zadnji dan avgusta in prvi dan septembra je parlament
z glasovanjem določil pogoje, po katerih bi se izbrali škotski pogajalci za
formiranje združitvenih pogojev. Na prošnjo angleške vlade je pogajalce za
Anglijo izbrala sama kraljica. Načrt je bil, da bi pogajalci na obeh straneh prišli do
sporazumnih odločitev, ki bi bile nato predstavljene v času naslednjega zasedanja
škotskega in angleškega parlamenta. 200
Jakobiti in bolj ekstremni člani kmečke stranke si sicer niso želeli nikakršnih
pogajanj. A nasprotovanje uniji je bilo tokrat manj napadalno, saj so vedeli, da je
bila le-ta po propadlih pogajanjih z nasledstvom edina možnost za preprečitev
vojne. Kljub temu pa so opozicijski govorci vlado nenehno napadali in spodbijali
odločitev o imenovanju pogajalcev. Vojvoda Hamilton je v svojem govoru pred
parlamentom izjavil, da pogajanja o Uniji ne bi smela kršiti nobenih zgodovinskih
privilegijev, pravic, časti in svoboščin škotske državnosti. Dejstvo je bilo, da
Unija nikoli ne bi bila zmožna zaživeti, če bi to dosledno upoštevali pri
pogajanjih. Prej bi v tej obliki lahko prišlo do ohlapne federacije, ki pa bi ne rešila
problema dveh parlamentov. Hamiltonove ideje so bile zato preslišane in že
naslednji dan so se besedni boji opozicije nadaljevali. Zahtevali so, da se
imenovanja pogajalcev ustavijo, dokler Anglija konkretno ne prekliče začetka
izvajanja Zakona o tujcih. 201
Ta zakon je pri Škotih namreč povzročil preveliko zamero, da bi lahko bil sedaj
tako mirno spregledan. Igra mačke in miši se je tako nadaljevala. Če bi Angleži
preklicali Zakon o tujcih, ne bi bilo pogajanj; če pa bi pogajanja že stekla, ga
Angleži nikakor ne bi – niti pod prisilo – preklicali. Da bi rešili ta navidezno
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nerešljiv zaplet, je škotski parlament oblikoval predlog, da se kraljici prijazno
namigne, naj sama omili ali – še bolje – kar prekliče Zakon o tujcih. Ko je bilo
zasedanje že končano in je nekaj članov že odšlo, je Hamilton nagovoril
preostanek poslancev in izjavil, da bi morala biti izbira škotskih pogajalcev
pravzaprav v rokah kraljice in ne njihovega parlamenta. Ministri so njegov
predlog z navdušenjem podprli, medtem ko so bili člani opozicije zgroženi nad
Hamiltonovim izdajstvom. Slutili so namreč, da bi kraljica za enega izmed
pogajalcev lahko izbrala ravno njega. 202
Unionisti so po zasedanju s tako neverjetnim koncem proslavili dolgo pričakovan
začetek dogovarjanj o Uniji; a razmere so bile še vedno vse prej kot obetavne.
Siru Johnu Clerku je bilo ponujeno mesto pogajalca. V odgovor je izjavil, da se bo
potrudil po najboljših močeh. Vendar je bil prepričan, da bo opozicija na
Škotskem naredila vse, kar bo v njeni moči, da bo združitev znova in znova
izpodbijala. Spet drugi so verjeli, da je začetek pogajanj samo igra, s katero bi
Škoti radi zadržali izvajanje Zakona o tujcih, medtem ko bi iskali alternativne
možnosti. Nevarnosti, ki so spremljale odločitev o pričetku pogajanj, so tako
prihajale z vseh strani Škotske. Anglija pa je bila na drugi strani odločena, da
vestno izpolni vse dolžnosti. 203
Razmere v Angliji so bile v zgodnji zimi leta

0 združitvi izredno naklonjene.

Sploh sta bili tam leti 1705 in 1706 – z izjemo kritičnih dni v samem začetku

0

– v celotni Anini dobi najbolj naklonjeni združitvi ter sta se kasneje izkazali kot
odločilni za končni uspeh. Volitve, ki so potekale poleti, so odnesle politiko
visokih torijcev in na vladno mesto postavile Godolphina ter njegove vige. Slednji
so se strinjali o nujnosti Unije, ki je bila po njihovem mnenju edina mirna
možnost, da bi zagotovila nasledstvo dinastije Hannovrčanov tudi na Škotskem.
Da bi Anglija izkazala svojo resnost in pripravljenost na pogajanja, je novi
angleški parlament na svojem prvem zasedanju razveljavil Zakon o tujcih kljub
nestrinjanju visokih torijcev. Vigi so verjeli, da je Zakon, katerega namen je bil
pripraviti oziroma prisiliti Škote k pogajanjem, konkretno že odslužil svojemu
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namenu in sedaj ni več potreben. Ta neprisiljena in prijateljska poteza Anglije je
nedvomno na široko odprla vrata Uniji. 204
Od konca decembra pa do konca februarja 1706 je kljub nenehnemu vmešavanju
opozicije potekalo izbiranje škotskih pogajalcev v skladu z načrti. Škotski
parlament je

pod vtisom odprave Zakona

izbiro prepustil kraljici, ta pa

Godolphinu in Queensberryju. Po nasvetu slednjega pa v pogajalsko skupino ni
imenovala Hamiltona, čeprav mu je to bilo obljubljeno. Argyle je svetoval
Queensberyju, naj v skupino imenuje tudi nekatere člane bivše vlade (Flying
Squadron). Slednji se je bal, da bi njihove zamere, v primeru, da jih še gojijo,
lahko ogrozile pogajanja. Zato ni želel v njej videti nikogar, ki se že prej ne bi
izkazal za zvestega prijatelja Unije. Angleška stran pogajalcev je bila izbrana in
sestavljena šele na predvečer prvega zasedanja aprila

0 . Godolphin je člane

imenoval po istem principu kot Queensberry. Večina jih je bila iz vrst vigov,
medtem ko so bili ostali predstavniki torijcev. Skupino so tako sestavljala najbolj
zveneča imena angleške politične scene: lordi in vojvode Godolphin, Harley,
Hedges, Harcourt, Wharton, Halifax, Sunderland, Orford, Devonshire, Holt in tudi
Somers. Slednji je bil pri kraljici bolj slabo zapisan; vendar je verjela, da bo
njegovo znanje pozitivno pripomoglo k oblikovanju Unije.205
Zasedanja pogajalcev so se začela

. aprila

0 . V devetih tednih so po

številnih razpravah spisali predpogoje za združitev. Sestanki so potekali v duhu
dobre volje, spoštovanja, taktike in modrosti. Pri tem so veljala seveda tudi
nekatera pravila. Škotski in angleški pogajalci so morali sedeti ločeno na vsaki
strani sobe. Pogajanja so se odvijala v tako imenovanem Cockpitu v Whitehallu.
Skupaj jim je bilo dovoljeno zasedati samo takrat, ko je zasedanju prisostvovala
tudi kraljica in ko je bilo zasedanje enkrat odprto tudi za izbrano javnost. Izven
teh izjem so bila vsa dogovarjanja zaprta za javnost, obe skupini pogajalcev pa
med seboj izven zasedanj nista smeli komunicirati. Ta pogajalska pravila so bila
glede na splošno razpoloženje obeh narodov zelo preudarna. Predvsem na
Škotskem so bili njihovi pogajalci deležni precejšnjega negativizma, celo
sovraštva. Ljudje so verjeli, da Škotska pada v sovražen roke Angležev, in so tako
204
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svoje pogajalce že vnaprej krivili za padec škotske avtonomnosti. Le-ti so še pred
zasedenjem vedeli, da bodo Angleži zahtevali polnopravno Unijo in ne bodo
odprti za pogajanja o federativni Uniji. Angleži so bili dodobra seznanjeni s
federativno ureditvijo provinc na Nizozemskem in so poznali vse njene slabosti.
Škotska bi lahko imela namreč v primeru federacije še naprej avtonomni
parlament, kar bi močno otežilo skupno vladanje. 206
Tako kot so se Škoti zavedali, da se bodo Angleži pogajali izključno samo o pravi
Uniji, so Angleži še pred začetkom pogajanj vedeli, da bodo Škotom morali
dovoliti njihovo samostojno trgovanje z Anglijo ter celotnim kolonialnim
imperijem. V verskih zadevah pa je bilo jasno, da bi v primeru Unije v državi
deloval en parlament, obstajal bi enoten sistem pobiranja davkov in trgovanja ter
dve Cerkvi. V času prvih pogajanj, ki so potekala v letih

02 in

03, so bili

škotski pogajalci tisti, ki so prvi predlagali polno Unijo; sedaj pa so to storili
Angleži. Znameniti predlog, ki ga je sestavil Somers, se je glasil:
That the two Kingdoms of England and Scotland be for ever United into one
Kingdom by the name of Great Britain. That the United Kingdom of Great
Britain be represented only by one and the same Parliament, and that the
Succession to the Monarchy of Great Britain in case of failure of heirs of
her Majesty’s body be governed by the terms of the English Act of
Settlement in favour of the House of Hanover. 207
Predlog je torej predvideval, da se obe kraljestvi združita v eno pod skupnim
imenom in skupnim parlamentom. V nadaljevanju pa je bilo opredeljeno tudi
nasledstvo dinastije Hannover. Škoti so čutili, da se s predlogom še ne morejo
strinjati, in so v odgovor poslali sporočilo, v katerem so predstavili svoje videnje.
Njihov predlog je zahteval federativno Unijo, kljub temu da so vedeli, da bi to
prineslo več težav pri skupnem odločanju. Zanašali so se na Angleže, da bodo ta
predlog zavrnili. Po tem navideznem uporu so škotski pogajalci sprejeli predlog
Angležev in dodali, da bi morali imeti vsi prebivalci Združenega kraljestva
svobodo pri trgovanju znotraj Unije in v kolonijah. Angleži so razumno
odgovorili, da je to tako ali tako logična posledica združitve. 208
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Temelji sporazuma o združitvi so tako bili postavljeni. V nadaljnjih osmih tednih
so pogajalci razpravljali še o drugih podrobnostih. Dejstvo je bilo, da napredka,
doseženega za zaprtimi vrati, ne bi bilo, če bi se pogajanja odvijala v prisotnosti
javnosti. Čeprav se je Škotska odrekla svojemu avtonomnemu parlamentu, so
zanjo obveljali vsi tamkajšnji zakoni, sprejeti pred združitvijo, z izjemo tistih, ki
so Uniji nasprotovali. Vse nadaljnje zakone bi po dokončni združitvi sprejemali v
skupnem parlamentu in bi veljali bodisi samo za Škotsko ali pa za celotno
kraljestvo. Škotski pravni sistem, ki je bil precej drugačen od angleškega, je ostal
v pogajanjih nedotaknjen. Škotski tajni svet bi prav tako še deloval, vendar je bilo
v določilih sporazuma zapisano, da ostaja tako dolgo, kot se bo parlamentu Velike
Britanije zdelo potrebno. Na Škotskem je bil precej nepriljubljen, zato njegova
ukinitev že leta

08 ni sprožila negodovanja. 209

Po združitvenih določilih je bila izvršna in zakonodajna moč nad Škotsko odslej v
rokah Londona; sodna oblast pa je ostala v rokah samih Škotov. Še vedno prisotni
ostanki fevdalne ureditve na Škotskem so morali biti po mnenju Angležev
ohranjeni z Unijo. Če so želeli, da bi bila določila odobrena s strani škotskega
parlamenta, so morali biti pogajalci previdni in ne užaliti škotskega plemstva.
Najtežje se je bilo pogajalcem dogovoriti o tem, koliko škotskih predstavnikov naj
bi odslej sedelo v westminstrskem parlamentu. Škoti naj bi imeli glede na celoto
nacionalnega premoženja v razmerju do angleškega le trinajst mest v spodnji
zbornici, glede na številčnost prebivalstva pa petinosemdeset. Po dolgem
pregovarjanju

so se dogovorili, da

bo Škote zastopalo petinštirideset

predstavnikov. Število Škotov, ki bi sedeli v lordski zbornici, pa naj bi bilo
šestnajst. V novi skupni vladi naj bi imeli Škoti

predstavnikov, ki bi bili

odgovorni za urejanje političnih zadev na Škotskem. Kasneje se je izkazalo, da je
bilo predstavnikov ne samo premalo, ampak so bili tudi nesposobni pri urejanju
pobiranja davkov ali ohranjanju političnega miru. Lokalne škotske upravne enote
so bile po organiziranju skupne vlade prepuščene same sebi, brez nadzora iz
navodil iz Londona. 210
Tudi prihodnja finančna ureditev je bila po določilih zanje precej ugodna.
Določeno je bilo, da bodo enako obdavčeni, kot so bili do Unije Angleži. A ker je
209
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Anglija v Unijo »prispevala« lep nacionalni dolg National Debt), je Škotska
dobila ogromno denarno »nadomestilo«. Prav to je dokončno spodbudilo škotski
parlament h kasnejšemu sprejetju »prave« odločitve. Ta denar je Škotska lahko
porabila po lastni presoji. Polovico so ga namenili za vračilo in poplačilo vsem
investitorjem v Škotsko trgovinsko družbo. S tem je bila darienska kriza slednjič
pozabljena in Angležem je bilo skoraj popolnoma oproščeno. Drug del zneska pa
je bil namenjen poplačilu škotskega vladnega dolga, ki se je nakopičil po slavni
revoluciji. V največji meri so ga naredili visoki vladni predstavniki iz vrst
plemstva. Nekateri so to denarno nadomestilo označili kot podkupnino škotskemu
parlamentu, čeprav so angleški pogajalci skupaj s kraljico to zanikali. 211
Ni pa bila nobena skrivnost, da je ta denar pomagal zavrteti kolesje škotskega
parlamenta v smer proti Uniji. 22. julija

0 je polovica od skupaj malce več kot

šestdesetih pogajalcev z obeh strani podpisala sporazum. Po dva in dva so
vkorakali na sprejem h kraljici, kjer so ji sporazum razločno in odločno prebrali.
To je bil eden izmed pomembnejših, če ne celo najpomembnejši dogodek v njeni
vladavini.212
Priče branju sporazuma pred kraljico so zapisale, da je bil pravi čudež, da je
ženski, ki je želela stopiti v čevlje Elizabete I. in Marije Stuart, uspelo spraviti dva
tako različna naroda. Nihče pa ni slutil, kako bosta na predlagan sporazum
reagirala oba parlamenta. Vsi so verjeli, da bo angleški parlament sporazum
sprejel takoj; niso pa znali napovedati, kako se bo odzval škotski parlament. Zato
je bil sporazum najprej predstavljen na Škotskem, šele nato v Angliji. Pogajalci so
menili, da bi Škoti postali sumničavi in bi na celoten sporazum gledali kot na delo
Angležev, če bi angleški parlament sporazum potrdil pred škotskim. Če pa bi
dobil škotski parlament prednost, bi imeli ponosni Škoti občutek večje
pomembnosti in bi bili bolj pripravljeni sprejeti vsa določila sporazuma.
Parlament se je po običaju sestajal v začetku poletnih mesecev, a so takrat
pogajanja še potekala. Pogajalci so morali počakati vse do začetka oktobra, da so
na njegovi novi seji predstavili sporazum. Ta seja je bila pravzaprav tudi zadnja
seja neodvisnega škotskega parlamenta. 213
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Določila sporazuma naj bi bila strogo varovana skrivnost, vendar je škotska
javnost vseeno nekako izvedela, da so njihovi pogajalci pristali na polno Unijo z
Anglijo. Del Škotov je pogajalce označil za izdajalce, preostanek pa se je na tihem
združitve veselil. Ljudje so se veselili, da bodo lahko nacionalno identiteto delili s
premožnejšimi in sposobnejšimi Angleži. Zavedali so se tudi nevarnosti, v kateri
bi se znašlo škotsko prezbiterijanstvo v primeru, da do združitve ne bi prišlo.
Edini, ki bi morebitno propadlo združitev z veseljem pozdravili, bi bili jakobiti.214
To, da si je marsikateri Škot na tihem želel združitve, je bilo pripisati tudi
angleškim slavnim zmagam v bitkah pri Blenheimu in Ramilliesu. Anglija je
postala evropska velesila in je prevzela vlogo mediatorja med drugimi evropskimi
državami. Unija z državo, ki ima tako cenjen evropski status, bi tako Škotom
samo pripomogla. Unionisti so svojim nasprotnikom skušali predstaviti realen
položaj Škotske. Ugodnosti, ki bi jih prinesla Unija, bi bile za Škotsko velike,
žrtev v obliki avtonomije pa bi bila nekoliko izmišljena. 215
Dejstvo je bilo, da pred združitvijo, ko je Anglijo in Škotsko vezala samo
angleška krona oziroma dvojno okronan en kralj/kraljica, slednja ni imela takšne
narodne veljave kot kasneje. Ni imela bojne flote in tudi ni imela stalne vojske.
Vojska dobrih tri tisoč mož ni bila dovolj niti za obrambo Nižavja oziroma
osrednje

oblasti

pred

morebitno

»jezo«

Višavcev.

Brez

diplomatskih

predstavnikov in posledično brez zunanje politike je bil škotski glas v Evropi
neslišen. Škotska torej ni bila resnično samostojna in če bi želela nadaljevati svojo
pozicijo samostojne kraljevine, bi na evropskem prizorišču slej ko prej postala
sovražnica Anglije, kar pa bi jo prisililo v iskanje zaveznikov, kot je bilo že
običajno v njeni zgodovini. Posledično bi nadvlado na Škotskem skušali uvesti
jakobiti s pomočjo Francije, kar bi pomenilo, da bi se Škotska morala odpovedati
svoji prezbiterijanski Cerkvi. V najslabšem scenariju bi celo Anglija ponovno
zasedla škotska ozemlja in tako bi se Škoti znašli v še slabšem položaju. 216
Kljub jasno razkritim dejstvom opozicija v svoji protizdružitveni kampanji ni
počivala. Vnela se je tudi prava novinarska vojna, tako so večja mesta preplavili
letaki, ki so promovirali Unijo ali pa ji nasprotovali. Večina argumentov opozicije
214
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je bila izmišljenih ali težko verjetnih; resda pa so imeli v posamičnih točkah prav.
Eden izmed problemov morebitne Unije, ki so ga izpostavili, je bila prav
ohranitev škotske prezbiterijanske Cerkve. Čeprav je sporazum predvideval njen
obstoj v vseh naslednjih generacijah vladarjev, ni bilo nikjer pravnega ozadja ali
zakonske garancije, ki bi lahko to popolnoma zagotovila. Sporazum tudi ni
predvidel, da bi bil v Veliki Britaniji oziroma v Združenem kraljestvu kakršen
koli pravosodni organ, ki bi presojal, ali so sprejeti zakoni v skladu z določili
Unije ali ne. Nov skupni parlament bi bil očitno vsemogočen, saj bi lahko s
kakršnim koli zakonom prepovedal ali celo ukinil prezbiterijanstvo ali katolištvo
na Škotskem. 217
Vprašanje, ki se je prav gotovo porajalo vsakemu Škotu ob teh prelomnih in
pomembnih trenutkih, je bilo, ali lahko Angliji zaupajo ali ne. Dotedanja
neodvisnost škotskega parlamenta je povzročila, da se je politično dogajanje na
Škotskem začelo prebujati. Angleži so na to gledali z nezaupanjem in tudi s
strahom, saj so vedeli, da bolj izurjeni, kot bodo Škoti postali v parlamentarnih
zadevah, manj bodo potrebovali angleški nadzor in vlado. Vera, kmetijstvo,
trgovina in literatura so v 8. stoletju na Škotskem zaživeli s polno silo; politično
življenje pa je znova precej zamrlo. Nekateri so potem pozneje za to krivili Unijo.
Drugi pa pravijo, da se je ob poplavi novosti škotski interes enostavno premaknil
iz politike na druge veje družbenega življenja. 218
Razprave in glasovanja o združitvenem sporazumu so se v škotskem parlamentu
začela v začetku oktobra

0

in so trajale vse do januarja

0 . Skupine v

parlamentu so se na določila sporazuma različno odzvale. Splošno vzdušje je sicer
bilo naklonjeno Uniji; vendar pa je stalo na bolj krhkih nogah. Ko so se politiki
znotraj parlamenta zedinili, je bila nevarnost proti Uniji samo še od zunaj. Odpor
do Unije je bil organiziran in je prišel v treh oblikah: nagovori parlamenta, vstaje
in grožnje z oboroženim uporom. Množice v Glasgowu in Edinburgu so bile
izrazito proti Uniji; vendar je kazalo, da bi si vsaj bogatejši sloji lahko hitro
premislili.219
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Takoj po začetku zasedanja parlamenta so pred poslopjem parlamenta izbruhnili
hudi nemiri, ki jih stražarji niso zmogli ustaviti. Vstaje so se zvrstile v vseh večjih
škotskih mestih, dokler se ni jedro vstajnikov nazadnje dvignilo tudi v Edinburgu.
Skozi celoten november in december, ko so bili za prihodnost združitve odločilni
meseci, je bil Edinburg v primežu uličnih bojev med škotsko milico in vstajniki.
V Glasgowu je mestni svet slednjič izrekel podporo Uniji, saj so v njej videli
napredek. A vstajniki so vdrli v mestni hišo in celotno mesto držali v strahu. Zima
na Škotskem je bila to leto precej huda, zato se je veliko vstajnikov odločilo
odnehati, druge skupine pa sploh niso sklicale demonstracij. V zadnjih dneh
decembra se je vzdušje pomirilo in z novim letom je Škotsko zajela nova
atmosfera. V začetku januarja je škotska vlada kolegom v Anglijo pisala, da je
sporazum varen. 220
Med škotskimi poslanci in politiki, vpletenimi v načrte o Uniji, je vseskozi
prevladoval strah, da bi vstajniki fizično preprečili sprejetje sporazuma. Dejstvo je
bilo, da so skupine, organizirane na severovzhodu, želele v prvi vrsti obraniti
Cerkev pred Unijo. Ker so Angleži predvidevali največ nasprotij ravno zaradi
cerkvenih zadev, so novembra

0

z dovoljenjem Škotske sprejeli dodatne

varnostne klavzule, ki so zagotovile »varnost« škotske prezbiterijanske Cerkve.
To je pripomoglo k temu, da so se vstaje naposled le končale. 221
Čeprav je sporazum o Uniji prepovedal kakršno koli odločanje Anglije o škotskih
cerkvenih zadevah, je bil Zakon o zaščiti protestantske vere in prezbiterijanske
cerkvene uprave znotraj Škotskega kraljestva (Act for securing the Protestant
Religion and Presbyterian Church Government within the Kingdom of Scotland)
precej dobrodošla poteza. Zakon je bil kasneje vključen v sporazum. Zagotovil je
moralno odgovornost westminstrskega parlamenta, da se ne bo nikoli vtikal v
organizacijo Cerkve in njene uprave na Škotskem. 222
Škotski parlament je podal hkrati s tem zakonom še kar nekaj pripomb in
popravkov v sporazum. Večina se jih je nanašala na sistem pobiranja davkov in
trgovanja; a je njihova vlada to zavrnila. Vedeli so, da angleški parlament na to ne
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bi nikoli pristal. Konec januarja je bilo jasno, da bodo odobrili sporazum in ga
predali v presojo angleškim kolegom. 223
Zakon o združitvi je sestavljen iz 2 členov; zadnji člen ima

dodatnih določil. V

nadaljevanju so izbrani členi ali povzeti ali pa v celoti oziroma delno prevedeni.
1. člen
Kraljestvi Anglije in Škotske sta po prvem dnevu v maju v letu 1707 za vedno
združeni v eno kraljestvo z imenom Velika Britanija. Zastava omenjenega
Združenega kraljestva bo takšna, kot jo bo določila kraljica. Grba sv. Gregorja in
sv. Andreja bosta združena tako, kot bo določila kraljica, in uporabljena na vseh
zastavah tako na kopnem kot na morju.
2. člen
Nasledstvo monarhije Združenega kraljestva Velike Britanije in pripadajočih
kolonij po času njene svete Visokosti je in ostaja v rokah princese Zofije, volilne
kneginje Hanovrske. Nasledstvo monarhije je protestantsko, kar je bilo določeno
že v dvanajstem letu vladavine Viljema III. z Zakonom o nadaljnjih omejitvah
krone in zavarovanju pravic ljudstva (An act for the further limitation of the
crown, and better securing the rights and liberties of the subject). Vsi papisti in
osebe, ki se poročijo s privrženci papeštva, so za vedno izključeni iz dedovanja
Krone Velike Britanije in kolonij.
3. člen
Združeno kraljestvo Velike Britanije zastopa en sam parlament, ki se imenuje
Parlament Velike Britanije.
4. člen
Prebivalci Združenega kraljestva Velike Britanije imajo od trenutka združitve in v
času po združitvi popolno svobodo in trgovanje s katerim koli pristaniščem
znotraj omenjenega Združenega kraljestva. Pravice, privilegiji in druge prednosti
veljajo za naroda iz obeh kraljestev, razen če je v nadaljnjih členih zapisano
drugače.

223

Trevelyan, England Under Queen Anne: Ramillies, str. 282.

99

5. člen
Vsa plovila, pripadajoča kraljevim podanikom s Škotske v času ratificiranja
sporazuma o združitvi obeh kraljestev v škotskem Parlamentu, čeprav zgrajena
drugod, so razglašena kot plovila Velike Britanije.
6. člen
Vsi deli Združenega kraljestva imajo za vedno, od časa združitve in vselej naprej,
enaka dovoljenja in enake prepovedi, omejitve ter regulacije trga in so zavezani k
enakim običajem in obveznostim pri uvozu in izvozu, ki so določeni ob začetku
združitve. Od združitve naprej je izvoz škotskega goveda v Anglijo reguliran z
enakimi pravili kot prenos goveda znotraj Anglije.
. člen ureja regulacijo uporabe, izvoza in uvoza alkohola in drugih žganih pijač.
8. člen določa pravila hrambe, uvoza in izvoza soli in rib ter regulira vrednotenje
živil tako na Škotskem kot tudi na angleškem delu Združenega kraljestva. Členi
od 9. do

. določajo predvsem davke za določene dele Kraljestva in urejajo

nekatere izjeme, do katerih je opravičen škotski del Kraljestva kot na primer
določene dajatve na uporabo premoga). V nadaljevanju 15. člen določa višine
zbranih dajatev in davkov za oba dela Kraljestva ter jasno definira zneske s
točnimi številkami.

. člen se nanaša na prejšnjega in govori o enotnosti valute in

denarnega poslovanja po celotnem Kraljestvu,

. člen pa ureja enotnost mer in

uteži znotraj Kraljestva.
18. člen
Zakoni, ki uravnavajo trgovino in trgovanje po združitvi, veljajo tako za Škotsko,
kot so do sedaj veljali za Anglijo. Vsi zakoni, obstoječi znotraj Kraljestva
Škotske, ostanejo po združitvi nespremenjeni razen tisti, ki so v tem sporazumu
določeni drugače), a spremenljivi s strani parlamenta Velike Britanije.
Členi od 9. pa do zadnjega določajo delovanje skupnih institucij parlamenta,
vojske in drugih uradniških ali državniških organov) in zagotavljajo neodvisnost
dosedanjih škotskih ali angleških institucij, če delovanje le-teh ni v nasprotju z
določili sporazuma o uniji. Tako na primer 22. člen v prvih vrsticah navaja, da so
Škoti upravičeni do predstavnikov v spodnjem domu v skupnem parlamentu. 23.
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člen navaja, da so Škoti upravičeni do

predstavnikov v lordski zbornici in do

članov v spodnjem domu in da imajo ti predstavniki popolnoma enake pravice
kot predstavniki Angležev. Zadnji člen je s pravnega vidika zelo pomemben, saj
jasno navaja vse prej sprejete zakone, ki bi utegnili biti v nasprotju z določili
sporazuma o Uniji, in jih uradno preklicuje.224

Slika 7: Sporazum o Uniji
(vir: http://www.rampantscotland.com/know/blknow_union.htm, 21. 08. 2017)

Že po sprejetju in potrditvi sporazuma so nekateri nasprotniki Unije ponovno našli
nove očitke proti. Pred zasedanjem je angleška vlada škotskemu parlamentu
nakazala 40.000 funtov v dveh obrokih. Parlamentarci so sicer trdili, da je ta denar
posojilo; vendar nikoli niso povedali komu in za kaj. Opozicija je bila prepričana,
da je to podkupnina, in je zahtevala, da parlament denar vrne. Čeprav ni imela
dokazov, je bilo vsem jasno, da je šel denar v prvi vrsti za velikodušno odplačilo
dolgov nekaterih premožnejših plemičev, ki so odločali o sporazumu. Parlament
tega niti ni skušal skrivati. Prav tako je ogromno denarja prejel Queensberry, kar
naj bi bilo plačilo za njegove usluge in trud, čeprav je že do sedaj prejemal zajetne
vsote. Torej se ni mogoče izogniti očitnemu dejstvu, da je denar prepričal še
zadnje dvomljivce. Tudi člani opozicije so si delili takšne in drugače nagrade.
224
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Veliko denarja je preko Hamiltona iz Francije prišlo v roke podpornikov
opozicije. Čeprav je bilo v času odločanja o sprejetju sporazuma veliko živahnih
denarnih transakcij med posamezniki, je nemogoče trditi, da je nastala Unija s
podkupovanjem. Nastala je zaradi vsesplošne nuje po spremembi in bila
oblikovana s strani mož, ki so kljub občasnim podkupninam delovali bolj v javno
kot zasebno dobro. 225
Februarja 1707 je bil sporazum končno predan v angleški parlament. V obeh
domovih so imeli predstavniki visokih torijcev govor proti Uniji. Trdili so, da bo
uničila Anglijo v vseh mogočih pogledih in s seboj pripeljala bolezen Škotsko).
Ti govori so bili bolj oblika formalnega odpora, saj je bilo vsem jasno, da so ji
naklonjeni vsi vladni vigi in torijci. Tudi velika večina škofov je podpirala Unijo.
Angleži so skladno z Zakonom o zaščiti škotske Cerkve sprejeli podoben zakon za
zaščito svoje Cerkve (Bill for Securing the Church of England). Po vključitvi tega
zakona v sporazum o Uniji ni bilo potrebe, da ga škotski parlament ponovno
potrdi. Queensberry je imel samo še nalogo, da Škote obvesti, da je Anglija
ratificirala sporazum. 226
Pred koncem marca je tudi škotski parlament zaključil s svojim zasedanjem kot
neodvisni škotski parlament. . maja

0 je Unija pravno in formalno zaživela.

V Angliji so Veliko Britanijo pričakali z vsesplošnim navdušenjem; Škoti pa so
bili zaradi svoje navezanosti na državo bolj klavrnega razpoloženja. Škotski
pogajalci so kot kraljičino spremstvo vkorakali v London, kjer jih je pričakala
navdušena množica. Prvič po dolgem času so bili Škoti v Angliji dobrodošli in
celo sprejeti z velikim navdušenjem. Na ta dan je Anglija razglasila praznik.
Kraljica je prišla v spremstvu okoli stotih konjenikov na zahvalno mašo v cerkev
svetega Pavla, kjer se je javno zahvalila Bogu, da je blagoslovil njeno vladavino
in ji pomagal pri združitvi Škotske in Anglije v Združeno kraljestvo.227
Leta 1708 so sprejeli zakon o izboljšavi unije med kraljestvoma

Act for

Improving the Union of the Two Kingdoms), ki so ga poimenovali tudi Treason
Act. Uskladil je kazenske zakone Škotske in Anglije ter jih poenotil tako, da so
bili v skladu z določili Unije iz leta

0 . Zakon je bil najprej spisan v enajstih
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delih, ki so bili kasneje oštevilčeni s številkami od 1 do 14. Prvi del zakona
našteva že obstoječe zakone, ki so bili do tedaj v veljavi na Škotskem in v Angliji,
ter jih enoti po načelih Unije. Drugi, tretji, četrti in peti del naštevajo dejanja, ki
so označena kot veleizdaja: ponarejevanje škotskih ali angleških pečatov kot tudi
pečata Združenega kraljestva, uboj katerega koli sodnika (škotskega ali
angleškega, ne glede na položaj in veljavo, ki jo ima), ki deluje pod sodniško
zaprisego, ponarejanje kovancev ali katerih koli drugih plačilnih/denarnih
sredstev … Posebej je bilo omenjeno tudi ponarejanje pečatov Krone, kjer bi bilo
vsako takšno dejanje obtoženo kot veleizdaja:
… if any person counterfeit Her Majesty's seals appointed by the twenty fourth
article of the union, to be kept, used, and continued in Scotland, that the doing
thereof shall be construed and adjudged to be high treason.

V nadaljevanju so zapisani tudi postopki sojenja oziroma kaznovanja v primeru
veleizdaje.228
Ko se je navdušenje nad Unijo poleglo, sta se oba naroda polno zavedala položaja,
v katerem sta bila sedaj združena. Nacionalnih razlik ni bilo mogoče na hitro
izbrisati s preprostim papirjem o Uniji; zato so bili izbruhi negativizma iz ene in
druge strani še vedno zelo prisotni. V kasnejših zabeležkah je bilo celo zapisano,
da so se prepiri med škotskim in angleškim prebivalstvom še poglobili. Škoti so
pričakovali takojšen ekonomski napredek, a je ta prišel počasi in razmeroma
pozno. Seveda so za to krivili Angleže; ti pa so označili škotske trgovce za
nesposobne. Šele po Anini smrti, že globoko v Hannoverskemu nasledstvu, so se
začeli kazati pozitivni učinki, ki jih je povzročila Unija. Nihče na tej točki ni
mogel zanikati, da je postala Velika Britanija še večja sila, kot bi lahko kadar koli
postala Anglija s Škotsko kot sovražnico. Škoti so kot narod in država napredovali
v smereh, ki jih nihče takoj po združitvi ni upal napovedati. 229
Unija je sčasoma prinesla spravo dveh popolnoma različnih narodov ter začetek
krepitve drugačne narodne zavesti. Čeprav so se Škoti odpovedali svojemu
parlamentu, niso izgubili škotske »duše« in nacionalne zavesti. Škotska je z Unijo
končno dobila mednarodno veljavo in je postala v očeh drugih Evropejcev enako
228
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Kingdoms,

dostopno

na:

pomembna kot Anglija. Viri ne navajajo hujših kršitev določil Unije. Čeprav je bil
ukinjen škotski tajni svet, tega Škoti niso videli kot kršitev. Njim je bilo bolj
pomembno, da se Anglija ni vmešavala v posvetne in druge upravne zadeve.
Čeprav je bil eden izmed ciljev takratnih politikov najverjetneje tudi, da bi se
razlike med narodoma čim bolj izenačile, je to uspelo samo delno. Izenačenje na
domačem in mednarodnem političnem in tudi trgovskem prizorišču je prišlo
sčasoma. Narodne razlike, ki so se oblikovale skozi stoletja, pa so še vedno
prisotne.

104

SKLEPI
Ana Stuart škotski izpis: Stewart) je bila zadnja članica dinastije Stuart, ki je
vladala Angliji, Irski in Škotski. Njeno vladavino je zaznamovalo veliko
pomembnih dogodkov, ki so pustili pečat v zgodovini Velike Britanije. Mnogi so
ji očitali premilo in premalo odločno politiko, vendar je v času svoje vladavine
dosegla vse zastavljene cilje. Anglijo oziroma Veliko Britanijo je s pomočjo
sposobnih generalov in lastne odločnosti uspešno popeljala iz španske
nasledstvene vojne. Še pred tem je po mirni poti z imenovanjem pravih ljudi na
ključna mesta dosegla združitev Anglije in Škotske v enotno kraljestvo, z enim
imenom in eno krono. Njeno zasebno življenje je bilo tako pred vladanjem kot
tudi v času vladanja polno pretresov in bolezni. Velik del naloge je zato namenjen
tudi njenemu zasebnemu življenju. Lahko bi zapisali, da je bila tragičen lik v
nemirnih časih.
Ana Stuart se je rodila 6. februarja, na dan svete Ane, leta 1665. V mladosti je bila
navihana in polna življenja, a vendar zadržana in nemalokrat molčeča ter
sramežljiva. Imela je izjemne govorniške sposobnosti, zato je politike v
parlamentu prepričala ravno s svojim glasom in načinom govorjenja. Iz opisov
njenega zasebnega življenja je moč razbrati, da je imela starejšo sestro Marijo
rada, a do nje ni gojila tako globokih čustev kot do Sare Jennings, kasneje
Churchill, vojvodinje Marlborough. Slednja je v Anino življenje stopila že v
mladostniških letih in jo spremljala vse do smrti. Ana je imela v zasebnem
življenju malo iskrenih in globokih odnosov; ta s Saro je predstavljal enega izmed
njih. Anino navezanost na Saro je moč razumeti, saj je bila Sara njeno pravo
nasprotje. Bila je zgovorna, drzna in neustrašna. Imela je značajske lastnosti, ki so
Ani primanjkovale, zato jo je ta zelo občudovala. Iz Sarinih zapisov je vidno, da
jo je zelo spoštovala in skoraj vedno upoštevala njeno mnenje, a ji je včasih tudi
zavidala in jo večkrat označila kot neodločno in preveč čustveno. Čustvenost je
bila ena izmed lastnosti, ki so jo kot Anino šibkost prepoznali tudi njeni državni
zaupniki.
Po smrti Karla II. je prevzel prestol Anin oče Jakob II. V zapisih njun odnos ni
nikjer natančno opisan, pa vendar je v nekaterih pismih, ki jih je Ana pisala očetu,
moč zaslediti spoštovanje in sorodstveno navezanost. Dogodki v času Jakobovega
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vladanja so Ano močno zaznamovali in so pripomogli k njeni goreči pripadnosti
protestantki veri. Jakob je bil simpatizer katolištva in je skrivaj organiziral
sestanke jezuitov. V javnosti se je razvedelo, da so sestanki potekali v Angliji, na
protestantskih tleh, zato so ljudje nemudoma posumili v Jakobovo vpletenost. Ana
se je posledično od očeta precej odmaknila. Leta

88 se je pričela tako

imenovana slavna revolucija, ki je Jakoba odnesla s prestola. Moral je pobegniti v
Francijo in prepustiti prestol zetu Viljemu. Ana se je takrat odločila ostati v
Angliji; mnogi so na to gledali z neodobravanjem in ji očitali preveliko
ravnodušnost do očeta; spet drugi so jo obtožili izdaje lastne družine. Ana se na
obtožbe ljudi ni ozirala. Očetu v pismih pa je zapisala, da pričakuje, da bo njeno
odločitev sprejel. Vilijem III. Oranjski je zasedel prestol skupaj z Marijo Stuart.
Kmalu po nastopu vladavine sta podpisala Listino pravic/Bill of Rights (Act
Declaring the Rights and Liberties of the Subject, and Settling the Succession of
the Crown), ki je obsodila Jakobova dejanja ter urejala nasledstvo po smrti enega
zakonca iz vladarskega para. Listina je zelo pomemben dokument v zgodovini
Anglije, saj je onemogočila delovanje vladarja brez privolitve parlamenta in hkrati
povzela pravice parlamenta, ob tem pa predvidela še nasledstvo takratne princese
Ane.
Drugi izmed tistih redkih globokih odnosov, ki jih je imela Ana, je bil odnos z
možem Jurijem. V pismih Sari je zapisala, da je Jurij gotovo najlepši moški, kar
jih je kadar koli videla. Čeprav se je kmalu pokazalo, da je Jurij manj sposoben
kot drugi možje na pomembnih položajih, ga je Ana oboževala. Ko je nastopila s
svojim vladanjem, je najprej poskrbela zanj in ga imenovala na pomembno in
častno mesto. Kljub osemnajstim nosečnostim nista uspela dobiti potomca. Njeno
zdravje je bilo vseskozi šibko, nosečnosti pa tvegane. V tistih časih je bila
umrljivost otrok visoka, zato so Anini živorojeni otroci podlegli otroškim
boleznim. Najstarejši sin Viljem je sicer dočakal

let, a je na prelomu stoletja

umrl. Naslednje leto je umrl še Anin oče, kar je pomenilo zanjo kar dvojno žalost.
Ob nastopu na prestol je Jurij Ani brezpogojno stal ob strani in ji pomagal. Tudi
ko je sam resno zbolel, je Ana dneve in noči prebila ob njegovi postelji, skrbela
zanj in molila za njegovo zdravje. Jurijeva smrt jo je docela pretresla in zdi se, da
si ni nikoli zares opomogla. Sočasno so se skrhali tudi odnosi s Saro. Slednja je v
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svojih zapisih večkrat omenila, da se ji je Anina čustvenost in občutljivost začela
upirati. Zdelo se je, kot da so Ano začeli zapuščati tisti, ki jim je dala v svojem
življenju največ ljubezni. Odnos s Saro se je spremenil do te mere, da je tudi Ana
sama priznala, da je njuno prijateljevanje postalo breme in da ne prinaša več nič
dobrega. Odnos med ženskama se je po odstavitvi vojvode Marlborougha,
Sarinega moža, dokončno ohladil. Sara je ta dogodek doživljala zelo osebno,
čemur priča tudi njen zadnji zapis o Ani, v katerem z veliko mero sarkazma in
zaničevanja opisuje tako Anino osebnost kot tudi njena dejanja. Ta vir je priča
koncu njunega dolgoletnega prijateljstva.
Ana je bila kronana 23. aprila

02 in je tako postala kraljica Anglije, Škotske in

Irske. Že v svojem prvem nastopu pred parlamentom je jasno nakazala tendence k
ohranitvi protestantske vere, iskanju miru s Francijo in združitvi kron na Otoku.
Posledično je vložila veliko truda v pogajanja in iskanje skupnega jezika s Škoti.
Njeno vladavino je zaznamovalo tudi nenehno politično obračunavanje med
torijci in vigi. Kraljica je sicer zagovarjala zmerno politiko, kjer bi obe stranki
delovali v sožitju, a je tudi sama kolebala med podporo enim in drugim. V Aninih
parlamentih so sedeli predstavniki obeh političnih strank, ki so zmeraj tvorili
največji del parlamenta, preostanek pa so sestavljali neodvisni kandidati.
Parlamentarne volitve so bile razpisane vsake tri leta, spremljale pa so jih tudi
živahne volilne kampanje. Notranjepolitično prizorišče sta močno zaznamovala
vojvoda Marlborough, vrhovni poveljnik vojske, in lord Godolphin, državni
zakladnik. Kraljica se je v času svojega vladanja močno opirala na njuno
svetovanje in je njuno mnenje v veliki meri tudi upoštevala.
V dobi njene vladavine se je zvrstilo kar pet vlad. Prvo vlado je zaznamovala
zmaga torijcev, drugo in tretjo vlado je zaznamovala premoč vigov, zadnji dve
vladi v času Aninega kraljevanja pa so ponovno vodili torijci. Skozi celotno
obdobje menjavanja vlad je vladala med strankama napetost. V času med prvo in
drugo vlado je prišlo v vrstah torijcev do manjšega razkola. Pod vodstvom lorda
Harleya je nastala skupina zmernih torijcev, ostali pa so bili označeni kot
radikalni torijci. Slednji so bolj zavzeto zagovarjali svoja stališča in bili manj
naklonjeni popuščanju kot zmernejši torijci.
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Še pred nastopom Ane na prestol je leta

0 torijcem uspelo doseči potrditev

zakona o nasledstvu (Act of Settlement), ki je določal nasledstvo rodbine
Hannover po smrti Viljema in Ane. Zakon o nasledstvu je bil izjemnega pomena,
saj je urejal eno izmed najbolj perečih vprašanj v kraljestvu, in je dejansko
obveljal po Anini smrti. Zakon je bil spisan v

točkah, v katerih je bilo določeno,

da mora biti naslednik prestola protestantske vere in postati član angleške Cerkve.
Prav tako je bilo z zakonom preprečeno, da bi se Anglija zapletala v nepotrebne
vojne z namenom obrambe rodne države monarha v primeru, da le-ta ne bi bil
Anglež). V nadaljevanju je zakon predvidel tudi, da monarh ne sme zapustiti
Anglije brez privolitve parlamenta ali nasploh delovati in odločati brez oziroma
mimo parlamenta. Sprejetje zakona je pomenilo tudi konec zadnjih vzdihljajev
slavne revolucije, čeprav je na Škotskem nastalo močno jakobitsko gibanje.
Kraljica je bila skozi celotno obdobje vladanja bolj naklonjena torijcem. Zato so
vigi velikokrat spletkarili tako proti kraljici kot tudi proti torijcem. V eni izmed
svojih spletk so vigi kraljici zagrozili, da bodo v Anglijo povabili Zofijo
Hannovrsko, če ne bo upoštevala njihovih zahtev o imenovanju lorda Somersa v
kabinet. Naslednje volitve so tako zmagali vigi, vlado pa je vodila vigovska junta.
Kljub maloštevilnim prijateljstvom v zasebnem življenju pa je Ana v političnem
svetu sklepala številna zavezništva in sodelovala s sposobnimi ter odločnimi
politiki in državniki. Eno najpomembnejših sodelovanj je bilo s Sarinim možem,
Johnom Churchillom, ki ga je po nastopu na prestol povišala v vojvodo
Marlborougha in imenovala za vrhovnega poveljnika vojske. Marlboroughovo
delovanje na zunanjepolitičnem področju je bilo za Anglijo in kasneje Veliko
Britanijo zelo pomembno, saj je s svojimi četami izbojeval veliko zmag v španski
nasledstveni vojni. Še pred nastopom Ane na prestol je njen predhodnik, Viljem
III., začel z vpletanjem v zadeve v Španiji.
Španska nasledstvena vojna je izbruhnila kmalu po začetku Anine vladavine in je
zaznamovala tudi celotno obdobje njenega vladanja. Vojna je na različna bregova
postavila veliko evropskih držav. Bavarska, Francija in Španija so sklenile
zavezništvo proti kraljevini Portugalski, kraljevinama Angliji in Škotski,
Združenim nizozemskim provincam, Svetemu rimskemu cesarstvu in Savoji.
Bojevanje je terjalo veliko angleških in škotskih vojakov, zato si je kraljica hitro
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začela prizadevati za podpis miru. Mir je bil nato podpisan leta

3 v Utrechtu.

Velika Britanija je s podpisom miru pridobila Gibraltar, ki je bil strateško
pomembna

točka

pri

obvladovanju

Sredozemlja

in

Atlantika.

Na

zunanjepolitičnem področju je vladavino zaznamovala predvsem španska
nasledstvena vojna in iskanje miru s Francijo tako na celini kot tudi v Severni
Ameriki. Na notranjepolitičnem področju pa je bil kraljičin največji dosežek
združitev Anglije in Škotske.
Odnosi med Angleži in Škoti so bili slabi od nekdaj, zato si je že Karel I.
prizadeval k združitvi obeh držav v eno. Kraljici Ani je to uspelo; a je bila pot k
združitvi težka in dolgotrajna. Prva pogajanja so se začela že leta

02, a se

pogajalci obeh strani nikakor niso mogli zediniti pri določitvi pogojev združitve.
Škoti so si želeli prostega trgovanja z Anglijo in njenimi kolonijami, česar pa
Angleži niso bili pripravljeni sprejeti. Kraljica je videla, da so pogajanja dosegla
mrtvo točko, zato jih je preložila. Škoti so v tem času izvolili nov parlament ki je
bil tudi njihov zadnji parlament). V letu 170 sta si Anglija in Škotska stali na
tako nasprotnih bregovih, da je prišlo skoraj do izbruha vojne. Angleži so namreč
sprejeli Zakon o tujcih, ki bi kot tujca obravnaval vsakega Škota, živečega na
angleških tleh. Škoti so nato le pristali na ponovni začetek pogajanj ter pričeli z
vnovičnim imenovanjem pogajalcev.
Nova zasedanja so se pričela v aprilu leta

0 , združitveni pogoji pa so bili

spisani v kratkih devetih tednih. Pogoji so opredelili nasledstvo rodbine
Hannover, prav tako pa so predvideli združitev obeh kraljestev v eno samo, pod
skupnim imenom in skupnim parlamentom. Angleži so tako morali Škotom
dovoliti trgovanje s kolonijami, Škoti pa so se morali odpovedati lastnemu,
neodvisnemu parlamentu. S . majem

0 je Unija formalno zaživela, Škotska in

Anglija pa sta bili združeni v Kraljestvo Velike Britanije. Akti o združitvi, sprejeti
leta

0 , so urejali pravne vidike življenja v skupnem kraljestvu in nasledstvo po

smrti kraljice Ane.
Akt je v 2

členih določal skupni parlament, svobodo trgovanja obeh delov

Kraljestva znotraj lastnih meja in z vsemi kolonijami, enoten trg, mere in uteži ter
druge pomembnejše vidike nove države. Ker so Škoti žrtvovali svoj neodvisni
parlament, sta bila zanje pomembna predvsem dva člena, in sicer 22. in 23. Prvi je
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dajal Škotom pravico do predstavnikov v skupnem parlamentu, drugi pa je
definiral njihovo število. V lordski zbornici naj bi jih imeli
pa

, v spodnjem domu

. Veliko Škotov je na združitev gledalo z veliko mero skepticizma, saj so

verjeli, da jim želijo Angleži vsiliti lastne zakone in jih prikrajšati za pravice o
soodločanju. Ta dva člena sta nekatere skeptike sicer pomirila, vendar je bil dvom
še prisoten in nekateri združitvi še vedno niso bili naklonjeni.
Leta

08 je bil sprejet še Zakon o izboljšavi unije med kraljestvoma, imenovan

tudi Treason Act. Zakon je igral pomembno vlogo pri formalni in pravni okrepitvi
Unije. V

delih zakon sprva navaja vse že obstoječe zakone, veljavne v obeh

kraljestvih, v nadaljevanju pa našteva, katera dejanja so označena kot veleizdaja.
Kot takšno je bilo označeno kakršno koli kazensko in protizakonito delovanje
proti uslužbencem države predvsem sodnikom) ter ponarejanje in zloraba denarja
ali državnih simbolov, predvsem pečatov Krone.
Združitev dveh kron v eno kraljestvo je bil vrhunec Anine vladavine in hkrati njen
največji dosežek. Vladavina kraljice Ane je pomenila za Anglijo in Škotsko
oziroma Veliko Britanijo prelomnico, saj sta se združila dva popolnoma različna
naroda in stopila na pot skupne prihodnosti. Čeprav so mnogi Ano označili za
neodločno in ji hkrati pripisovali veliko pomanjkljivosti, ki so v očeh moških
politikov izhajale iz dejstva, da je bila ženska, je v zgodovini pustila velik pečat.
V enem izmed svojih pisem Sari je zapisala, da bi z veseljem videla kašnega
izmed svojih mož politikov, ki so jo obkrožali), kako bi po toliko tragedijah v
zasebnem življenju lahko tako neutrudno vztrajal pri svojih ciljih in vodil Anglijo
po poteh mednarodne veljave, hkrati pa zagotavljal blaginjo ljudstvu in se branil
pred političnimi nasprotniki. Kraljica Ana je umrla . avgusta leta

, stara

komaj 9 let. Že pred smrtjo je bila zelo bolna, nekaj tednov pred smrtjo pa je
otvorila celo zasedanje parlamenta. Njeno življenje je bilo precej tragično.
Pokopala je vse svoje otroke, sestro in moža ter tako na pragu lastne smrti ostala
sama v svoji bolečini.
Z vidika današnjega opazovalca je bila doba kraljice Ane z več vidikov ena izmed
najpomembnejših dob v zgodovini Anglije oziroma Velike Britanije. Žal njena
vladavina v srcih Britancev ne zaseda istega mesta kot vladavina kraljice
Elizabete I. ali kraljice Marije I., a je bil kljub temu to čas velikih dosežkov. V
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določenih pogledih je španska nasledstvena vojna in prizadevanje kraljice Ane za
iskanje miru dala Veliki Britaniji mednarodno veljavo in moč ter pripravila tla za
nadaljnji razvoj Velike Britanije v kolonialno, vojaško in politično svetovno
velesilo. Vsekakor je bilo življenje Ane Stuart in doba njenega kraljevanja
zanimivo obdobje za raziskovanje. V nadaljevanju raziskovanja bi lahko pod
drobnogled vzeli njen – za marsikatere sporen – odnos z drugimi ženskami
(predvsem s Saro in kasneje z Abigail Masham), saj nekateri poznavalci
verjamejo, da je imela Ana raje svoje ženske prijateljice kot denimo svojega
moža.

Slika 8: Kip kraljice Ane pred katedralo Svetega Pavla v Londonu (postavljen leta 1885)
(vir: https://secret-cities.com/2010/03/26/the-statue-of-queen-anne-at-st-pauls/, 22. 08. 2017)
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