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POVZETEK

Magistrsko delo z naslovom Odnosi med Anglijo in Španijo v elizabetinski dobi
predstavlja politične odnose in konflikte med katoliško Španijo in protestantsko Anglijo
v drugi polovici šestnajstega stoletja. V delu so s pomočjo virov in izbrane literature
najprej predstavljene in opisane notranjepolitične razmere v Angliji in Španiji pod
Elizabeto I. in Filipom II. Gre za vladarja, ki sta s svojim dolgoletnim vladanjem
pomembno zaznamovala politično dogajanje v Evropi tistega časa. Osrednji del
magistrskega dela pa podrobneje prikazuje poslabšanje medsebojnih odnosov, ki so
sredi osemdesetih let prerasli v nikoli uradno razglašeno angleško-špansko vojno
(1585–1604). Skoraj dvajset let trajajoča vojna je v večjem delu potekala na morju, s
pomorskimi spopadi v evropskih vodah in piratskim plenjenjem v kolonialnem svetu.
Na evropskih tleh sta si nasprotnici razkazovali moč s podpiranjem nasprotnih strani v
okviru francoskih verskih vojn (1562–1598), nizozemske vojne za neodvisnost (1567–
1648) in irske devetletne vojne (1593–1603). Dosmrtna tekmeca nista uspela najti
skupnega jezika. Tako sta nikoli uradno razglašeno in skoraj dvajset let trajajočo vojno
končala šele njuna naslednika.
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ABSTRACT

The master's thesis Relations Between England and Spain in the Elizabethan Era
represents political relations and conflicts between Catholic Spain and Protestant
England in the second half of the sixteenth century. Based on sources and selected
literature the internal political situation in England and Spain was presented and
described under Elizabeth I. and Philip II. They are the rulers who, with their long years
of reign, have marked the political developments in Europe at that time. The central part
of the thesis, however, shows in detail the deterioration of mutual relations, which in the
mid-80s grew into a never-officially declared Anglo-Spanish war (1585-1604). For
almost twenty years, the war was largely held at sea, with maritime clashes in European
waters and pirated looting in the colonial world. On European ground the opponents
showed strength by supporting opposing sides within the French Wars of Religion
(1562-1598), the Dutch War of Independence (1567-1648) and the Irish Nine Year's
War (1593-1603). Lifelong rivals have not been able to find a common language, and so
nearly a twenty-year-old war that was never officially proclaimed, was ended by their
successors.
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UVOD
Elizabeta I. Angleška in Filip II. Španski sta bila mogočna vladarja v dobi druge
polovice šestnajstega stoletja. Filip II. je na oblast prišel leta 1556 kot nesporni dedič
svojega očeta, španskega kralja Karla I. oziroma Karla V. kot svetorimskega cesarja.
Elizabeta I. je Angliji zavladala dve leti kasneje, pri čemer je bila v versko razklanem
kraljestvu pred njo še dolga pot utrjevanja oblasti, bojev proti katoliški opoziciji,
odkrivanja zarot, poskusov izogibanja vojnam in vladanja v izrazito moškem svetu.
Španija je bila v času njunih nastopov že najmogočnejša katoliška sila Evrope. Njen
vladar, član španske veje Habsburžanov, je tedaj obvladoval obsežna področja od
Španije, nizozemskih provinc, Neapeljskega kraljestva, Milana, Burgundije in tudi do
špansko-ameriškega kolonialnega sveta. Filip, potrpežljiv, skromen in nezaupljiv
katoliški monarh, je želel imeti osebni nadzor nad vsemi državnimi zadevami. Kot
vladar najmočnejšega katoliškega kraljestva se je čutil dolžnega obračunati s
protestantizmom in drugimi herezijami, ki so se v tem stoletju razširile po evropskem
kontinentu. Pri tem mu je vera služila predvsem kot sredstvo utrjevanja kraljeve oblasti
in absolutizma. Kot sin portugalske kraljične si je znal pridobiti portugalsko krono in z
njo nadzor nad ogromnim portugalskim kolonialnim imperijem. Španija je bila za časa
njegovega življenja nenehno vpletena v vojne, kar jo je večkrat pripeljalo do bankrota.
Vendar pa se je špansko gospodarstvo s pomočjo zlata in srebra iz kolonialnega sveta
tudi vedno znova pobralo. Razen Mavrov v domači Španiji so moč Filipove
najmogočnejše vojske tistega časa občutile še nizozemske province v svojem boju za
neodvisnost, Francija v času verskih vojn, Osmani v Mediteranu in predvsem Anglija v
pomorski vojni, poskusih invazije ter spopadih na Irskem in na evropskem kontinentu.
Anglija je bila po drugi strani šele v vzponu in je pod Elizabeto I. doživela svojo ''zlato
dobo''. Angleška kraljica je po prihodu na oblast z elizabetinsko versko poravnavo
najprej poskrbela za pomiritev verskih strasti. Mir in razcvet je Angliji prinesla
predvsem z dolgim, skoraj petinštiridesetletnim vladanjem, med katerim se je trudila
izogibati neposrednim vojnim spopadom. V zunanji politiki je, nasprotno kot Filip,
ravnala previdno, preudarno in zelo spretno. Glavni instrument njene zunanje politike je
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bilo vprašanje njene poroke. Vse do začetka osemdesetih let je celo Evropo pustila
ugibati, kateremu izmed številnih domačih in evropskih snubcev bo uspelo priti na
zaželen angleški prestol. Kljub temu se Elizabeta ni mogla povsem izogniti vojni in z
njo povezanim stroškom. Na domačih tleh so ji največ preglavic povzročali uporni
katoliški Irci. V sami Angliji se je proti njej okrog škotske kraljice Marije Stuart zbirala
in kovala zarote katoliška opozicija; piratstvo angleških pomorščakov je vznemirjalo
španskega kralja; ob izbruhu vojn na Nizozemskem in v Franciji ni mogla samo stati ob
strani in čakati, da bo najmočnejši katoliški kralj prevzel nadzor nad celotno Zahodno
Evropo.
Vladavina Filipa in Elizabete se je časovno prekrivala, in ker sta bila predstavnika
nasprotujočih si religioznih strani, je med njima neizbežno prišlo do konflikta. Filipova
glavna skrb v prvih desetletjih vlade je bila ohranjanje ravnotežja moči v Evropi. Zato je
bil sprva naklonjen Elizabeti, čeprav je kot katoličan želel iz Evrope odstraniti vse
verske odklone. Protestantski kraljici se je po smrti njene polsestre in svoje žene celo
ponudil za moža, a ga je Elizabeta, ki je življenje preživela neporočena in brez
potomcev, zavrnila. Odtlej je Filip stremel k dvema ciljema: postati najmočnejši – prvi
vladar Evrope in si pokoriti Anglijo. Odnosi med Anglijo in Španijo so se pod njunim
vodstvom postopoma slabšali od šestdesetih let naprej, nakar so leta 1585 izbruhnili v
angleško-špansko vojno, ki je vrhunec dosegla v obsežni španski Armadi tri leta
kasneje.
Vojna je večji del potekala na morju. Španci so proti Angliji poslali več oboroženih flot
za invazijo, tako imenovanih armad, Angleži pa so s piratskimi napadi skušali slabiti
moč španskega monopola nad kolonialno trgovino. Zaradi nenehnih konfliktov sta obe
strani do konca stoletja izpopolnili in povečali moč svojih mornaric. Španija je sicer še
nekaj desetletij ostajala kopenska in pomorska velesila Evrope, vendar pa se ji je v
pomorski moči Anglija počasi približevala in jo slednjič tudi prehitela. Dosmrtna
tekmeca Elizabeta in Filip za časa njunega vladanja nista uspela doseči miru. To je
uspelo šele njunima naslednikoma Jakobu I. in Filipu III., ki sta avgusta 1604 z
Londonsko pogodbo končala več desetletij trajajoči konflikt.
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Magistrsko delo temelji na objavljenih virih, monografijah in spletnih člankih. Prvo
poglavje prikazuje razmere v Angliji v času Tudorjev s poudarkom na vladanju
Elizabete I., medtem ko drugo opisuje vladavino Filipa II. in notranjepolitične razmere
v Španiji v drugi polovici šestnajstega stoletja. Tretje poglavje pa sestavlja več
podpoglavij, ki podrobneje prikazujejo politične odnose ter konflikte med Anglijo in
Španijo v času omenjenih vladarjev.
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1
1.1

ANGLIJA V ČASU ELIZABETE I.
Vladavina Tudorjev

Henrik VIII.
V drugi polovici dvajsetih let šestnajstega stoletja, ko sta Evropo že slabo desetletje
pretresala verski razkol in reformacija, se je pod kraljem Henrikom VIII. (1509–1547) z
njegovimi številnimi ženami in neustavljivo željo po moškem potomcu začel cerkveni
preobrat tudi v Angliji. Drugorojeni sin Henrika VII. je postal prestolonaslednik leta
1502, po smrti starejšega brata Arturja. Hkrati s krono je ''podedoval'' tudi njegovo ženo
Katarino Aragonsko, hčerko španskega kraljevega para Izabele Kastiljske in Ferdinanda
Aragonskega. Kljub več nosečnostim se je angleškima vladarjema v zakonu rodila in
preživela le hči Marija (roj. 18. februarja 1516); ostali otroci so umrli kmalu po porodu
ali pa je kraljica predčasno splavila. Henrikovo nezadovoljstvo je naraščalo in približno
do sredine dvajsetih let je v njem dozorela odločitev o ločitvi od Katarine. K temu je
veliko pripomogla tudi prisotnost dvorne dame Ane Boleyn. Kralj je kardinala Thomasa
Wolseyja zadolžil, naj pri papežu Klemnu VII. doseže razveljavitev njegovega zakona z
bratovo ženo, ki naj bi bil zaradi tega v božjih očeh grešen in kaznovan z odsotnostjo
moškega potomca.1
Razveljavitev kraljevega zakona ni bila enostavna zadeva, še posebej, ker je bil dotični
vladar poročen s teto Karla I./V., v katerega ujetništvu je bil ravno v tistem času papež.
Ker se je situacija po Henrikovem mnenju predolgo vlekla, je dosegel, da je angleški
parlament (dalje: parlament) v letih 1529–1534 sprejel vrsto zakonov, s katerimi so na
ozemljih pod angleško krono zmanjšali pristojnosti papeža in duhovščine, del cerkvenih
dohodkov pa preusmerili v kraljevo blagajno. Leta 1532 je canterburyjski nadškof
postal Thomas Cranmer, prijatelj družine Boleyn, s pomočjo katerega je kralj na hitro
končal ločitveni postopek in svoj prvi zakon razglasil za neveljavnega. Papež je takšno
odločitev obsodil in razglasil prvo kraljevo zakonsko zvezo za veljavno. Henrik VIII.
se je v odgovor z Zakonom o premoči (Act of Supremacy) leta 1534 razglasil za
vrhovnega cerkvenega poglavarja v Angliji. Hkrati je od svojih podložnikov zahteval,
Jochen Bleicken et al., Svetovna zgodovina od začetkov do danes, Ljubljana, 1981, str. 384 (dalje:
Bleicken et al., Svetovna zgodovina); Mary R. Price, C. E. L. Mather, A Portrait of Britain Under Tudors
and Stuarts: 1485-1688, Oxford, 1984, str. 32–33 in 38–39 (dalje: Price, Mather, A Portrait of Britain).
1
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da odpovejo poslušnost papežu. Kdor se temu ni podredil, mu je grozila smrt zaradi
veleizdaje. Kralju so se upali upreti le redki in tako sta od visoko situiranih Angležev v
času angleške reformacije življenje izgubila le nekdanji lord kancler in kraljevi zaupnik
Thomas More ter rochestrski škof John Fisher.2
Bolj kot ustanovitev neodvisne Anglikanske cerkve je bil Henrikov namen doseči
neodvisnost pri odločanju o osebnih zadevah, vezanih na zakon in potomstvo. Ko je to
dosegel, se je poročil z Ano Boleyn, ki pa mu na veliko razočaranje ni rodila želenega
sina, temveč hčerko, kasnejšo vladarico Elizabeto I. Še preden je dopolnila tri leta, je
dal kralj maja 1536 ubiti njeno mamo, čeprav tedaj kronano angleško kraljico, na
podlagi obtožb izdaje in prevare. Šele po Elizabetinem prihodu na prestol so začeli na
njeno mater gledati kot na mučenico in junakinjo angleške reformacije.3
Le nekaj dni po usmrtitvi druge žene se je kralj poročil z Jane Seymour. Njegov zakon z
Boleynovo je bil z drugim Zakonom o nasledstvu (Second Succession Act/Succession to
the Crown: Marriage Act 1536) razglašen za neveljavnega; Elizabeta je bila posledično
razglašena za nezakonsko, izgubila je naziv princese in položaj prve dedinje prestola,
kot se je to pred leti zgodilo že njeni starejši sestri Mariji. Ta je s prvim Zakonom o
nasledstvu (Act of Succession 1533) izgubila naziv princese in naslednice krone, zakon
njenih staršev pa je bil razveljavljen. Mesto prestolonaslednice je leta 1533 zasedla
novorojena Elizabeta.4
Seymourjeva je Henriku rodila tako želenega sina, Edvarda, a je kmalu zatem umrla.
Sledili so še trije zakoni: četrti z Ano Klevsko je bil kmalu razveljavljen, peto ženo
Katarino Howard je dočakala enaka usoda kot njeno sestrično Ano Boleyn, šesta žena
Katarina Parr pa ga je uspela preživeti za eno leto. Tudi po posredovanju svoje zadnje
žene, ki ji je uspelo ponovno nekoliko zbližati družino, je Henrik VIII. leta 1543 s
tretjim Zakonom o nasledstvu (Third Succession Act/Act of Succession 1543) hčerki
2

Bleicken et al., Svetovna zgodovina, str. 384–385; Price, Mather, A Portrait of Britain, str. 39 in 41–43.
David Loades, Elizabeth I.: The Golden Reign of Gloriana, London, 2003, str. 3–8; John S. Morill,
Stephen
J.
Greenblatt,
Elizabeth
I.
Encyclopaedia
Britannica
Online,
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/184810/Elizabeth-I), 6. 5. 2018 (dalje: EBO-Morill,
Greenblatt, Elizabeth I.).
4
Keith Feiling, England Under the Tudors and Stuarts 1485-1688, London, 1959, str. 52–53 (dalje:
Feiling, England Under the Tudors).
3
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Marijo in Elizabeto, ki ju je prej razglasil za ilegitimni, ponovno postavil v vrsto za
nasledstvo, čeprav sta bili, pravno gledano, še vedno nezakonski. Edvard je ostal edini
zakoniti moški potomec in nesporni prvi dedič krone, torej pred Marijo in Elizabeto.5
Edvard VI.
Henrik VIII. je januarja 1547 umrl v palači Whitehall v Londonu. Pokopali so ga v
kapeli sv. Jurija na gradu Windsor, poleg Jane Seymour, na prestolu pa ga je nasledil
njun sin Edvard VI. Ker je bil ta ob očetovi smrti star komaj devet let, je do njegovega
osemnajstega rojstnega dne v njegovem imenu vladal svet šestnajstih regentov, ki jih je
imenoval fantov stric in starejši brat njegove matere Edvard Seymour, lord protektor. Z
že omenjenim Zakonom o nasledstvu je Henrik VIII. določil, da bodo, če Edvard umre
brez potomcev, angleški prestol nasledili njegova najstarejša hčerka Marija in njeni
potomci; če teh ne bi bilo, pa bi prestol pripadel mlajši Elizabeti. Če tudi ona ne bi
imela potomcev, ki bi nadaljevali linijo Tudorjev, bi prestol zasedli potomci Henrikove
pokojne mlajše sestre Marije, Greyjevi. S tem je Henrik iz nasledstva za angleški prestol
izločil Stuarte, katoliške naslednike svoje starejše sestre Marjete, škotske kraljice.
Henrikova želja je bila izpolnjena s tem, da so ga nasledili vsi trije preživeli otroci.
Vendar pa je po smrti zadnje med njimi, Elizabete, od leta 1603 do leta 1714 prestol
vendarle pripadel škotski rodbini Stuart.6
12. oktobra 1537 rojeni Edvard je bil edini tako želeni zakonski sin Henrika VIII. in
njegove tretje žene Jane Seymour. Kot se za "najdragocenejši dragulj kraljestva"
spodobi, so za Edvarda že od malega pazljivo skrbeli in ga vzgajali v dobro
izobraženega prihodnjega kralja. Zelo naklonjeni sta mu bili tudi obe starejši sestri, pri
čemer je bil posebej navezan na Marijo, ki je bila tudi njegova krstna botra. Že kot
majhnega dečka ga je oče julija 1543 z Greenwiško pogodbo (Treaty of Greenwich)
zaročil s škotsko kraljico Marijo I. Stuart. S tem je želel po pridobitvi irske krone
(Crown of Ireland Act 1542) leto prej dobiti še nadzor nad škotskim kraljestvom.
Vendar pa so Škoti dogovor kmalu preklicali. Tako Henrik kot njegovi nasledniki so se
zato še naprej zapletali v spopade s Škotsko. To je trajalo, dokler po smrti zadnje
5

Harry Kelsey, Philip of Spain, King of England: The Forgotten Sovereign, London, 2012, str. 29–30 in
32–33 (dalje: Kelsey, Philip of Spain); Price, Mather, A Portrait of Britain, str. 47.
6
John B. Black, The Reign of Elizabeth: 1558-1603, Oxford, 1994, str. 1 (dalje: Black, The Reign of
Elizabeth); Price, Mather, A Portrait of Britain, str. 48–51.
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predstavnice Tudorjev, Elizabete I., ni prišlo do združitve kron oziroma personalne
unije pod njenim naslednikom Jakobom I. Angleškim oziroma Jakobom VI. Škotskim,
sinom Marije Stuart. Tudorjem torej ni uspelo zavladati obema kraljestvoma hkrati. So
pa to uresničili Stuarti, in sicer prvi predstavnik kraljeve hiše Jakob I. s personalno unijo
in zadnja Stuartova, Ana, z Zakonom o združitvi (Acts of Union) leta 1707. Takrat je iz
samostojnih kraljestev Anglije in Škotske nastalo Kraljestvo Velika Britanija.7

Prvi dve leti Edvardove vladavine (1547–1549) je regentski svet vodil njegov stric
Edvard Seymour, vojvoda Somersetski, ki je kot lord protektor užival skoraj neomejeno
moč. Njegovo nadaljevanje vojne s Škoti je izpraznilo državno blagajno, kar je sprožilo
nerede in upore po državi. Regentski svet je Somersetskemu dal vedeti, da njegova moč
izhaja iz njih, ne iz oporoke Henrika VIII. Tako je lorda protektorja zamenjal John
Dudley, vojvoda Northumberlandski, ki je bil glavna figura moči v preostalih letih
Edvardovega vladanja. Ta je začel izboljševati slabo finančno stanje kraljevine, ki se je
dokončno popravilo šele v času Elizabete I.8
Edvard VI. je bil prvi angleški kralj, vzgojen v protestantski veri. Versko vprašanje je
bilo mlademu vladarju izrednega pomena. Prav v času njegove vladavine se je
intenzivno izvajala verska reforma, ki je izoblikovala Anglikansko cerkev. Čeprav je bil
Henrik VIII. tisti, ki je prelomil odnose z Rimom, je bil namreč njegov primarni cilj
doseči razveljavitev svojega prvega zakona. Prav tako je s pridom izkoristil razpustitev
samostanov in zaplembo njihovega premoženja za izboljšanje finančnega položaja
krone. Sicer pa je kralj ostajal naklonjen katoliškim verskim običajem in v njegovem
času protestantski reformatorji niso mogli uvesti velikih sprememb v delovanju
Anglikanske cerkve. Pod Edvardom oziroma canterburyjskim nadškofom Thomasom
Cranmerjem pa je prišlo do njene intenzivne reformacije, vključujoč odpravo celibata in
uvedbo bogoslužja v angleškem jeziku. Cranmer je že leta 1549 spisal prvi Splošni
molitvenik (The Book of Common Prayers). Ta je vseboval besedila v angleščini, od
jutranjih in večernih molitev do molitev za posebne priložnosti, kot so krst, birma,

7
8

Kelsey, Philip of Spain, str. 32; Price, Mather, A Portrait of Britain, str. 49–51 in 236.
Price, Mather, A Portrait of Britain, str. 49–53.
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poroka, pogreb ipd. Leta 1552 je izšla še reformirana različica, ki pa je bila zaradi
Edvardove nenadne smrti v rabi le kratek čas.9
Lady Jane Grey
V začetku leta 1553 je Edvard resno zbolel. Zdravstveno stanje se mu je slabšalo vse do
poletja, ko je 6. julija umrl v kraljevi palači v Greenwichu. Z njegovo smrtjo oziroma že
pred njo se je pojavilo vprašanje nasledstva, saj petnajstletni kralj ni imel potomcev.
Glede na Zakon o nasledstvu iz leta 1543 bi morala Edvarda naslediti starejša polsestra
Marija, a se je mlademu protestantskemu kralju upirala misel na vrnitev katolicizma v
kraljestvo. Zato je skušal zaobiti očetovo voljo in je v oporoki za svojo naslednico
postavil lady Jane Grey in njene potomce. Ker ni mogel izključiti samo ene, je iz
nasledstva izločil kar obe svoji polsestri, sklicujoč se na dejstvo, da ju je oče v
preteklosti že razglasil za nezakonski.10
Lady Jane Grey, vnukinja Marije Tudor, mlajše sestre Henrika VIII., se je v angleško
zgodovino zapisala tudi kot devetdnevna kraljica. Na željo Edvarda VI. ter po
prizadevanjih njegovega prvega ministra in svetovalca vojvode Northumberlandskega, s
katerega mlajšim sinom Guildfordom Dudleyjem se je poročila maja 1553, so jo že 10.
julija 1553 pri njenih šestnajstih letih razglasili za novo angleško kraljico. Vendar pa je
bila večinska podpora angleškega ljudstva in tudi vojske na strani Marije I. Tudor, ki je
prestol zahtevala zase in ga 19. julija 1553 tudi dobila. Marijo so podpirali tako
nasprotniki protestantizma kot tisti, ki se jim je zakonitost dedovanja in upoštevanje
oporoke Henrika VIII. zdelo pomembnejše od verskega vprašanja. Prihod zakonite
naslednice na prestol je sprožil val veselja na londonskih ulicah, Northumberlandskega
pa je stal njegove glave.11
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Marija I. je nameravala Jane Grey kljub izdaji sprva oprostiti in jo pustiti pri življenju, a
se je to spremenilo, ko se je njen oče Henrik Grey, vojvoda Suffolški, na začetku
naslednjega leta vpletel v tako imenovani Wyattov upor (Wyatt's Rebellion). Do
omenjene vstaje je prišlo zaradi nezadovoljstva ob kraljičini odločitvi, da se poroči s
Filipom II. Španskim. Angleži bi raje videli, da bi se kraljica poročila s sonarodnjakom,
saj so se bali prihoda tuje nadvlade. Štirje glavni voditelji upora, Thomas Wyatt, James
Croft, Peter Carew in Henrik Grey, so sprožili upore na svojih ozemljih. Njihov glavni
cilj je bil pohod na London, odstaviti Marijo Tudor in na njeno mesto postaviti njeno
polsestro. Zaroto so odkrili, še preden se je upor dobro razplamtel, voditelje pa obsodili
in usmrtili. Celo sama Elizabeta se je znašla v priporu, kjer so jo podrobno zasliševali,
da bi dokazali njeno vpletenost. Zaradi pomanjkanja dokazov se je Elizabeta izognila
smrtni kazni, medtem ko lady Jane Grey ni imela te sreče. Marija I. jo je zaradi
vpletenosti njenega očeta v upor smatrala za preveliko grožnjo prestolu, zato jo je dala
februarja 1554 skupaj z njenim možem usmrtiti.12

Slika 1: Tudorji: Henrik VIII. z družino: levo Edvard VI., desno Elizabeta I., skrajno desno
Marija Tudor, in skrajno levo zadnja žena Katarino Parr

Marija I. Tudor
Marijino prvo dejanje po prevzemu krone je bila potrditev veljavnosti zakona Henrika
VIII. z njeno materjo Katarino Aragonsko. S tem je legitimirala svojo zahtevo po
prestolu. Omilila je tudi krivico, ki ji jo je storil oče, ko jo je leta 1536, nekaj tednov po
12
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usmrtitvi Ane Boleyn, z grožnjami dobesedno prisilil, da je podpisala dokument, s
katerim je priznala neveljavnost zakona svojih staršev in lastno nelegitimnost ter očeta
priznala za vrhovnega poglavarja Anglikanske cerkve. Morala je tudi odreči poslušnost
papežu, čeprav je veljala za zelo verno katoličanko. To so bili Henrikovi pogoji za
izboljšanje odnosov z uporno Marijo. Ta je nato bila očetovi tretji ženi bolj naklonjena
kot drugi, ki je ni nikoli sprejela, prav tako ne njene hčerke.13
Drugi zakon, ki ga je Marija sprejela po prihodu na prestol, je bil uresničitev želje po
ponovni vrnitvi katolicizma v deželo. Kot hči katoličanke, prav tako je bil ob njenem
rojstvu tudi oče še katoličan, je bila Marija kot edina izmed Henrikovih otrok vzgojena
v katoliški veri. Tej je bila vse življenje tudi popolnoma predana. Vendar pa ponovna
združitev državne oblasti z Rimskokatoliško cerkvijo ni potekala povsem brez zapletov.
Proces je bil dolgotrajen in Mariji I. ga ni uspelo izvesti v celoti. Povrh kraljica in njen
mož nista imela podpore takratnega papeža Pavla IV., ki je bil precej protišpansko
usmerjen. Tako je bil Filip II. prav v tistem času v okviru italijanskih vojn (1551–1559)
vpleten v vojno s Francijo in papežem, ki sta si družno prizadevala eliminirati špansko
nadvlado v italijanskem prostoru.14
Vrnitev katolicizma je začasno prekinila proces oblikovanja Anglikanske cerkve. Ob
prihodu na prestol je kraljica zagotovila, da ne bo nikogar silila v katoliško vero proti
njegovi volji. Kljub temu je kmalu uvedla zakone o krivoverstvu in začela krvavo
preganjati protestante. V procesu rekatolizacije je dala sežgati mnogo protestantskih
voditeljev in vernikov, ki so zavrnili vrnitev h katoliški veri. Predzadnja vladarica
tudorske dinastije je v času svoje petletne vladavine na smrt obsodila in dala sežgati na
grmadi več kot 200 protestantov, ki so bili kasneje razglašeni za mučenike. Zaradi tega
si je prislužila vzdevek Krvava Marija (Bloody Mary). Nasilni ukrepi proti protestantom
so vzbujali odpor celo med katoliki. Nova vladarica se je znašla v protislovju, saj je
kljub poskusom vrnitve katolicizma in vere v papeško nadvlado, ustavno gledano, še
naprej vladala kot vrhovna poglavarka Anglikanske cerkve. Prav tako v času svoje
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kratke vladavine ni mogla Cerkvi povrniti vseh izgubljenih, razdeljenih in prodanih
posesti ter premoženja. Niti niso njene nasilne metode odstranile vseh protestantov.
Mnoge je resda dala usmrtiti, drugi pa so nadaljevali z delovanjem v ilegali ali so se
začasno umaknili v tujino. Izvajanje stroge religiozne politike se je nadaljevalo vse do
Marijine smrti. Ker je bil protestantizem ljudstvu še vedno razmeroma tuj, je prav
kratkotrajnost Marijine vladavine kriva, da se katolicizem ni uspešno vrnil na angleška
tla.15
Eden izmed pogojev za ohranitev katolištva v Angliji je bila tudi zagotovitev
potomstva. Prihodu na prestol je takoj sledilo iskanje primernega moža. Marijo je oče že
v njenem zgodnjem otroštvu iz političnih vzrokov in zaradi sklepanja zavezništev
zaročil s kar nekaj pomembnimi nosilci ali dediči krone več evropskih kraljestev. Do
prvega takšnega dogovora o potencialni poroki je prišlo, ko je bila Marija stara komaj
dve leti. Takrat jo je oče obljubil dofenu Francu III. Bretanjskemu, sinu takratnega
francoskega kralja Franca I. Pogodbo so preklicali čez tri leta, Marijo pa leta 1522
zaročili z njenim takrat dvaindvajset let starim bratrancem Karlom I./V. Habsburškim.
Tudi to zaroko so čez nekaj let preklicali, Karel pa se je poročil z Izabelo Portugalsko.
Kot angleška princesa in takrat še uradno priznana kot prestolonaslednica je bila Marija
zelo zaželena partija. Kralj in njegov glavni svetovalec kardinal Thomas Wolsey sta si
jo še naprej prizadevala poročiti čim uspešneje za Anglijo. Spet so začeli pogajanja s
francoskim kraljem Francem I. Tokrat za kar dvojno možnost poroke, bodisi z njegovim
drugim sinom Henrikom, vojvodo Orleanskim, ali pa kar s kraljem samim. Do poroke
ni prišlo, saj je kardinal Wolsey uspel doseči zavezništvo s Francijo tudi brez nje.16
Kot kraljica je imela Marija več besede pri izbiri moža. Odločila se je za enajst let
mlajšega Filipa II. Španskega, Karlovega sina, ki mu je bila kot majhna deklica
obljubljena za ženo. Angleži z njeno izbiro niso bili zadovoljni. Takratni lord kancler
nadškof Gardiner in njegovi zavezniki so se zavzemali za poroko z Angležem. Bali so
se, da bi Anglija prišla pod vpliv Habsburžanov, medtem ko je bilo protestante strah
vrnitve katolicizma. A Marija je vztrajala pri svoji odločitvi. 25. julija 1554 se je v
Winchestrski katedrali poročila s Filipom, ki ga je osebno spoznala le dva dneva pred
15
16
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tem. Par se je sporazumeval v mešanici španščine, francoščine in latinščine, saj Filip ni
znal govoriti angleško.17

Da bi sina povzdignil na kraljevski nivo, ki ga je imela Marija, je Karel pred poroko
Filipu prepustil krono Neapeljskega kraljestva in titularno zahtevo po Jeruzalemskem
kraljestvu. Marija je tako s poroko hkrati postala še kraljica Neaplja in Jeruzalema. Ko
je leta 1556 Karel odstopil, je Marija v času zakona s Filipom poleg svoje angleške in
irske krone skupaj z možem nosila naslove španske, neapeljske, sicilske, jeruzalemske
in francoske kraljice, braniteljice vere, avstrijske nadvojvodinje, burgundske, milanske
in brabantske vojvodinje ter habsburške, flandrijske in tirolske grofice.18
Pred kraljevsko poroko je angleški parlament aprila sprejel tako imenovani Zakon o
poroki kraljice Marije s Filipom Španskim (Act for the Marriage of Queen Mary to
Philip of Spain). Zakon je urejal bližnjo poroko ter skupno vladavino Marije in Filipa.
Marija je namreč bila, z izjemo kratkih in spornih vladavin Matilde v dvanajstem
stoletju in lady Jane Grey neposredno pred Marijo I., prva angleška vladarica, ki je
kraljica postala kot naslednica prestola in ne zaradi poroke s kraljem. Ker so v tistih
časih po angleškem pravu vse ženino imetje in naslovi ob poroki pripadli možu, je
obstajal strah, da bo tisti, s katerim se bo Marija poročila, postal angleški kralj po
nazivu in tudi dobil polno kraljevo oblast, medtem ko bo ona le nemočna kraljeva žena.
Omenjeni zakon je to težavo rešil. Bil je nekakšna pogodba med Anglijo in Španijo –
določal je, kaj Španija lahko pričakuje od zveze, in hkrati preprečeval, da bi Anglija
postala španski satelit.19
Po tem zakonu je Filipu, dokler bi zakon trajal, pripadel naziv ''angleški kralj''. Na vseh
uradnih dokumentih sta bila podpisana oba s kraljico in skupaj sta sklicevala parlament.
Filip je tako postal Marijin sovladar, večina oblasti pa je kljub temu ostala v rokah
njegove žene, kraljice. Zakon mu je preprečeval, da bi pridobil preveč moči, tudi s
prepovedjo imenovanja tujcev na uradovalna mesta brez Marijinega dovoljenja,
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prepovedjo odpeljati ženo ali katerega izmed njunih morebitnih otrok iz kraljestva in
prepovedjo terjati angleško krono zase, če bi živel dlje od žene. Prav tako po zakonu
Anglija ni bila dolžna zagotavljati vojaške podpore Španiji v njenih vojnah. Filip ni bil
navdušen nad poroko s toliko starejšo oddaljeno sorodnico ter nad vsemi postavljenimi
pogoji in prepovedmi. A njegov oče si je želel zagotoviti to poroko in Filipova dolžnost
kot njegovega naslednika je bila, da jo sprejme.20

Tudi osemintridesetletna kraljica je bila pripravljena premagati vse ovire za dosego
želene poroke. Zelo si je namreč želela potomca, saj je bila protestantska polsestra
Elizabeta še vedno njena zakonita naslednica. Septembra 1554 je Marija začela kazati
znake nosečnosti in dvor je bil prepričan, da pričakuje naslednika. A čez devet mesecev
otroka ni bilo nikjer. Izkazalo se je, da je šlo za prvo izmed dveh lažnih nosečnosti, ki
naj bi jih Marija v svoji veliki želji po otroku enostavno uprizorila.21
Zakon o poroki kraljice Marije s Filipom Španskim je Anglijo torej odvezoval pomagati
Španiji v njenih vojnah. A Filip je svojo ženo leta 1557, ko so se po krajšem premirju
zopet razplamtele italijanske vojne, torej vojna s Francijo in papežem za prevlado na
Apeninskem polotoku, prosil za podporo. Marijini svetovalci so takšnemu dejanju
nasprotovali. Ne le, da je bilo v nasprotju z zakonom, ogrozilo bi tudi angleško trgovino
s Francijo. Sploh pa je bilo angleško kraljestvo v tistem času v slabem finančnem stanju
in zaradi slabe letine tudi na tesnem z zalogami. Marija je moževi želji kljub temu
ustregla. Rezultat so bili ohlajeni odnosi s papežem, ki je bil v vojni na strani
francoskega kralja Henrika II., in angleška izguba Calaisa, še zadnje angleške posesti na
evropski celini. Čeprav je bil Calais za Angleže zgolj finančna obremenitev, pa je imela
njegova izguba predvsem hude ideološke posledice, ki so dolgotrajno škodovale
Marijinemu ugledu.22
Spomladi 1558 je ob izteku druge fantomske nosečnosti ponovno zaman pričakovala
rojstvo otroka. Slednjič se je morala sprijazniti z dejstvom, da je mlajša polsestra njena
zakonita naslednica. Od maja do smrti med epidemijo gripe, 17. novembra 1558, je
20
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kraljica vseskozi bolehala. Vzrok za njeno slabo počutje bi lahko bile ciste na jajčnikih
ali rak na materničnem vratu. Čeprav je želela biti pokopana poleg svoje matere, so jo
pokopali v Westminstrski opatiji, v grob, ki si ga deli z Elizabeto.23
Elizabeta I.
Marijo je nasledila peta in hkrati zadnja vladarica tudorske dinastije Elizabeta I. Rodila
se je 7. septembra 1533 v Greenwiški palači jugovzhodno od Londona, kot sedemnajst
let pred njo polsestra Marija. Kljub hitri izgubi naziva princese je bila Elizabeta med
odraščanjem deležna zelo dobre izobrazbe, navadno namenjene moškim potomcem. Že
od četrtega leta starosti se je učila več tujih jezikov, francoskega, italijanskega,
latinskega, grškega in flamskega. Veljala je za sposobno in predano učenko. Rada je
prevajala besedila; na ta način je urila svoje možgane tudi v odrasli dobi. Ko je
zaključila s formalnim izobraževanjem, je bila Elizabeta med najbolj izobraženimi
ženskami svoje generacije.24

Henrikov Zakon o nasledstvu iz leta 1543 je tako Elizabeto kot Marijo vrnil v vrsto za
nasledstvo. Zaradi razveljavljenih zakonov z njunima materama pa sta pravno obe še
vedno ostajali nezakonski. Po kraljevi/očetovi smrti je Elizabeta živela v gospodinjstvu
mačehe Katarine Parr, ki se je nekaj mesecev kasneje poročila s Thomasom
Seymourjem, ambicioznim stricem novega mladoletnega vladarja. Thomas je bil mlajši
brat lorda protektorja in pod Edvardovo vladavino sprva najmočnejšega moža v
kraljestvu Edvarda Seymourja, vojvode Somersetskega. Kot brat je bil tudi on zelo
ambiciozen in pohlepen, kar je bil glavni razlog, da se je poročil s kraljevo vdovo, pri
kateri je v tistem času živela mlada Elizabeta, katere očim in varuh je zdaj postal. Takrat
štiridesetletni Seymour, ki je hotel priti bliže prestolu, je pridobljen položaj varuha
izrabil. Do štirinajstletne Elizabete je bil precej bolj pozoren, kot bi bilo to primerno. Ko
je Parrova zanosila, je Elizabeto zaradi moževega neprimernega obnašanja do dekleta
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poslala stran. To je bilo zadnjič, da sta se videli, saj je Katarina Parr umrla kmalu po
porodu septembra 1548.25
Po ženini smrti je Thomas Seymour postal eden izmed najbogatejših mož v Angliji, a to
ni zmanjšalo njegovih ambicij. Njegov naslednji cilj je bila poroka z mlado Elizabeto;
slednjič je tudi njegov brat spoznal, da Thomasovi častihlepnosti ni konca. Brata sta
prišla v odprt konflikt, ki se je končal s Thomasovo aretacijo, obsodbo za izdajstvo in
usmrtitvijo marca 1549. Zaradi preteklega odnosa z njim je bila takrat zaslišana tudi
Elizabeta, ki je zanikala, da bi bila kriva v poskusih spodkopavanja njegove avtoritete in
menjave oblasti. Edvard Seymour je bil prepričan o njeni vpletenosti, vendar ji ni mogel
ničesar dokazati. Takrat petnajstletna Elizabeta je ob tej izkušnji spoznala, da kadarkoli
se ji katerikoli moški približa, so njegove oči vsaj toliko na prestolu kot na njej. Zato ni
zaupala nikomur več, kar je postal eden izmed razlogov, zakaj se nikoli ni želela
poročiti.26

Ko je Marija I. Tudor leta 1553 zmagoslavno jezdila v London na kronanje, je bila
Elizabeta ob njej. Vendar pa naklonjenost med sestrama ni dolgo trajala; glavni razlog
je bil seveda versko razhajanje. Med vladanjem njene polsestre je bilo Elizabetino
življenje večkrat ogroženo, saj se katoliška kraljica nikakor ni mogla sprijazniti z
dejstvom, da jo bo nasledila v protestantski veri vzgojena hči osovražene Ane Boleyn.
Marija je bila odločena spreobrniti Elizabeto. Ta se je morala zaradi lastne varnosti, vsaj
na zunaj, podrediti sestrinim ukazom in obiskovati sveto mašo, česar prej kot
protestantka nikoli ni počela.27
Ko je leta 1554 zaradi načrtovane poroke s Filipom II. Španskim kraljičina
priljubljenost padla, je Elizabeta za mnoge postala žarišče Marijine opozicije.
Zgodovinarji se strinjajo, da sama ni bila neposredno vpletena v že omenjeni Wyattov
upor, katerega končni cilj je bil Marijo zamenjati z Elizabeto. Vendar pa je bila vsaj
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posredno povezana z nekaterimi uporniki, kar jo je spravilo v največjo življenjsko
nevarnost. Od marca do maja 1554, dobra dva meseca, je bila zaprta v londonski utrdbi
Tower, podvržena podrobnemu zasliševanju, nevedoč, ali bo še kdaj prišla na svobodo
ali je to njen konec. Elizabeta je zanikala kakršnokoli vpletenost v upor in ob
pomanjkanju dokazov kraljica ni mogla tvegati in kar ubiti prestolonaslednice. Konec
maja 1554 so jo preselili iz utrdbe Tower v Woodstock blizu Oxforda, kjer je še skoraj
leto dni preživela v hišnem priporu.28
Na dvor se je Elizabeta lahko vrnila šele v aprilu 1555, da bi prisostvovala zadnjim
tednom Marijine domnevne nosečnosti – dejanju, s katerim je kraljica želela pokazati
svoje zmagoslavje nad sestro. A ko otroka ni bilo, je postalo jasno, da bo Elizabeta
ostala edina Marijina zakonita naslednica. Kot takšno jo je sprejemal tudi Filip II..
Elizabeta se mu je kljub protestantizmu zdela boljša zaveznica kot škotska kraljica
Marija Stuart, že od otroštva obljubljena prvorojenemu sinu njegovega velikega rivala,
francoskega kralja Henrika II. Filip se je trudil za dober odnos z mlado angleško
princeso in pri svoji ženi tudi večkrat posredoval v njenem imenu, ko so bili odnosi med
sestrama najbolj zaostreni. Ker Marija kljub trudu ni imela svojih potomcev, jo je 17.
novembra 1558 na angleškem prestolu navsezadnje le nasledila Elizabeta. Angleško
ljudstvo jo je po letih Marijinega krvavega preganjanja protestantov z veseljem sprejelo
za svojo vladarico.29

Kronanje petindvajsetletne Elizabete I. v Westminstrski opatiji 15. januarja 1559 je bil
veličasten dogodek, ki ga je spremljala množica ljudi. Med njim so kraljici nadeli tudi
prstan, ki je simboliziral njeno poroko s kraljestvom, kar je kasneje, ko se je upirala
pritiskom po izbiri moža, tako rada poudarjala. Veličastnemu kronanju je sledil vstop v
realni svet, ki je Elizabeto postavil pred dva velika izziva. Prvič, preseči je morala
vsesplošno razširjeno prepričanje, da se noben monarh ne bo mogel kosati z dosežki

28
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Henrika VIII., in drugič, vsem dvomljivcem je morala dokazati, da je lahko tudi ženska
uspešna vladarica.30

Slika 2: Elizabeta I. ob prihodu na prestol
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štiriinštiridesetih letih Elizabetine vladavine sledi v naslednjih poglavjih. Na tem mestu
zaključujemo z vladaričinimi zadnjimi leti in vprašanjem nasledstva.

Kraljica ni nikoli uradno imenovala svojega naslednika, so pa njeni svetovalci z
Robertom Cecilom na čelu na prelomu stoletja v strogi tajnosti začeli pogajanja z
Jakobom VI. Škotskim. Ta je bil njen bratranec v drugem kolenu, sin Marije Škotske in
prapravnuk Elizabetinega dedka Henrika VII. Glede na sorodstvene vezi je imel Jakob
utemeljeno pravico do prestola. Z ljubeznivimi pismi Elizabeti si je v teh zadnjih letih
pridobil vsaj njeno naklonjenost, če že ne uradno priznane pravice do nasledstva.31
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Kraljico, ki je bila relativno dobrega zdravja, so šele smrti več bližnjih prijateljev jeseni
1602 spravile v hudo depresijo, od katere si ni več opomogla. Umrla je 24. marca 1603
v palači Richmond. Pokopali so jo v Westminstrski opatiji 28. aprila 1603, in sicer v
skupno grobnico s polsestro Marijo. Epitaf na njunem grobu se glasi: Regno consortes
& urna, hic obdormimus Elizabetha et Maria sorores, in spe resurrectionis, kar v
prevodu pomeni: ''Združeni v vladanju in smrti, tukaj spiva sestri Elizabeta in Marija, v
upanju na vstajenje.''32
Čeprav so vladarico leta 1562 črne koze skoraj pokončale in iznakazile z brazgotinami,
je znala z obnašanjem, oblekami in ličili ustvariti okoli sebe kraljevski blišč, ki so ga
prikazovali tudi na njenih portretih. Zato so se njeni podaniki, čeprav je zadnja leta
vladanja njena priljubljenost med ljudmi upadala, med vladavino njenih naslednikov
Stuartov z naklonjenostjo in nostalgijo spominjali zlate dobe vladanja svoje ''dobre
kraljice Bess''.33
1.2

Notranjepolitične razmere v elizabetinski dobi

Versko vprašanje
Po smrti Marije I. Tudor se je nadaljevala angleška reformacija in ena izmed
najpomembnejših nalog nove kraljice je bila rešiti vprašanje vere. Elizabeta je bila, za
razliko od svoje predhodnice, vzgojena v protestantski veri. Hkrati pa je, nasprotno kot
Marija, zagovarjala pragmatizem v veri: trudila se je za strpen odnos in se izogibala
verskemu preganjanju. S tako imenovano elizabetinsko versko poravnavo (Elizabethan
Religious Settlement) oziroma natančneje z njenim novim Zakonom o premoči (Act of
Supremacy) leta 1558 in Zakonom o enakopravnosti (Act of Uniformity) leto kasneje je
ustanovila angleško protestantsko cerkev oziroma Anglikansko cerkev. Sama je postala
njena vrhovna poglavarka. Ključne vladne in cerkvene položaje v državi so tedaj
prevzeli protestanti. Kraljice ni motilo, da so mnogi podaniki ostali zvesti stari veri,
dokler je imela javno podporo in poslušnost svojega ljudstva.34
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Z versko poravnavo je Elizabeta obnovila večino reform, uvedenih že med vladavino
Edvarda VI. Dokončno je oblikovala podobo nove Cerkve in tako opravila z verskimi
odkloni, do katerih je prišlo v času vladanja njenih predhodnikov. Zakon o premoči je
Elizabeti podelil dvoumni naziv vrhovna guvernerka (Supreme Governor), to je
upraviteljica. Na ta način so se spretno izognili njenemu dobesednemu imenovanju za
poglavarko Anglikanske cerkve, kar je v praksi pravzaprav bila. To je bilo zelo
pomembno, saj so bili mnogi takrat mnenja, da ženska ne more vladati Cerkvi.
Omenjeni zakon je tudi ukinjal versko avtoriteto papeža v Angliji in strogo obsodil
vmešavanje kateregakoli tujega vladarja v verske zadeve na Otoku.35

Z drugim pomembnim aktom, Zakonom o enakopravnosti, je parlament ponovno uvedel
nekoliko modificiran Cranmerjev Splošni molitvenik iz leta 1552. Prav tako so sprejeli
njegovih dvainštirideset členov (Forty-Two Articles) in jih leta 1563 preoblikovali v
devetintrideset členov (Thirty-Nine Articles), ki natančno opisujejo doktrino in prakse
Anglikanske cerkve. Dokončno obliko je devetintrideset členov dobilo leta 1571, ko so
jih tudi vključili v Splošni molitvenik. Čeprav s tem boja med angleškimi katoliki in
protestanti še ni bilo konec, je imel Splošni molitvenik velike zasluge pri standardizaciji
angleškega jezika ter je zaradi razširjenosti uporabe v poznejšem Združenem kraljestvu
in njegovih kolonijah trajno vplival na utrditev anglikanske vere.36
Nova kraljica je z nekdanjimi Edvardovimi odstranila večino sestrinih svetovalcev in
škofov. Vsi cerkveni in posvetni uradniki so morali ob nastopu položaja priseči
zvestobo Elizabeti kot vrhovni guvernerki. Ta zaprisega sprva ni bila tako obvezujoča,
saj je Elizabeta zaradi obtožb katolikov o njeni nelegitimnosti in nevarnosti morebitne
invazije s strani Španije ali Francije v prvih letih svojega vladanja morala pokazati
dobro mero strpnosti. Situacija se je zaostrila šele po buli papeža Pija V. 25. februarja
1570 (Regnans in Excelsis), s katero je izobčil Elizabeto, jo obtožil krivoverstva, izjavil,
da ni prava angleška kraljica. Njene podanike je odvezal zvestobe in poslušnosti, z
grožnjo, da bodo tudi sami izobčeni, če ji bodo še naprej služili. S tem je pravzaprav
spodbudil kar nekaj zarot, s katerimi so skušali ubiti Elizabeto in na njeno mesto
postaviti škotsko kraljico Marijo Stuart. Z bulo, izdano brez posvetovanja s
35
36
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pomembnimi evropskimi katoliškimi monarhi, je papež dosegel samo zaostren odnos do
katolikov v Angliji. Zatiranje katolikov se je stopnjevalo zlasti po prihodu jezuitov v
deželo in ob grožnji španske invazije sredi osemdesetih let.37
Snubci in vprašanje poroke
Od sestre je Elizabeta podedovala bankrotirano in vojaško šibko državo, izpostavljeno
močnejšim sovražnikom, kot sta bili Španija in Francija. Anglija je nujno potrebovala
zaveznike. Eden izmed najprimernejših načinov, kako jih pridobiti, v zgodnjem novem
veku je bila poroka. Privy Council je pritiskal na Elizabeto, naj se poroči s kakšnim
evropskim princem. Snubcev ni manjkalo. A kraljica je odločno zavračala misel na
poroko, za kar je imela tako politične kot osebne razloge. Prvič, na lastne oči se je
prepričala, kakšne težave je povzročila sestrina poroka s tujcem, sama pa je hotela
kraljestvo obvarovati neprijetnosti tujega vmešavanja. Drugič, skoraj vsi snubci so bili
katoliki in porajalo se je vprašanje, kako bi katoliški kralj vplival na mlado
protestantsko državo. In ne nazadnje se ji je porajalo vprašanje, kako naj se poroči z
moškim, ki ga še nikoli v življenju ni videla. Slaba izkušnja s Thomasom Seymourjem
jo je naredila previdno, in varneje se ji je zdelo, da se ne poroči.38
Kot je bilo pričakovati, so Elizabeto ob zasedbi prestola z vseh strani zasuli s poročnimi
ponudbami. Kraljičina poroka je postala veliko vprašanje tistega časa. Po eni strani bi
Elizabeta s poroko lahko poskrbela za protestantskega dediča. Tako bi se rešila
napetosti in strahu, da jo bo nasledila naslednja v vrsti za prestol, katoličanka Marija
Stuart oziroma Marija I. Škotska, vnukinja Marjete, starejše sestre Henrika VIII. Drugo
dejstvo pa je bilo, da bi pomembna poroka med dinastijama lahko prinesla takrat
izolirani in vojaško šibki Angliji močnega zunanjega zaveznika, pa naj bi bila to
Francija, Španija ali kdo drug. Elizabeti se je za moža med drugimi ponudil sam Filip,
Marijin vdovec, in to kmalu po ženini smrti. Elizabeta ga je hitro zavrnila. Dlje časa je
pustila odprto ponudbo švedskega kralja Erika XIV., luterana po veroizpovedi. Za enega
37
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izmed najobetavnejših kandidatov je veljal Filipov bratranec, nadvojvoda Karel II.
Notranjeavstrijski. Ko pa je po desetih letih postalo jasno, da do dogovora ne bo prišlo,
so pogajanja s Habsburžani zastala. Elizabeta je takrat začela dajati ''upanje''
Francozom: najprej anžujskemu vojvodi Henriku, kasnejšemu francoskemu kralju
Henriku III., nato pa še njegovemu mlajšemu bratu, anžujskemu vojvodi Francu.39

Pogajanja o poroki so bila pomemben adut v Elizabetini zunanji politiki. Snubce je
mesece in včasih celo leta pustila misliti, da bo na koncu privolila v poroko, in tako
spretno manipulirala z njimi v korist svoje države. Razen tujih snubcev je imela tudi
domače oboževalce. Najljubši med njimi ji je bil Robert Dudley, earl Leicesterski, čigar
družina je izgubila ugled leta 1553, ko je njegov oče John Dudley, vojvoda
Northumberlandski, neuspešno poskušal za kraljico postaviti lady Jane Grey. Postajalo
je jasno, da je kraljica zaljubljena v svojega prijatelja iz otroštva, s katerim sta bila svoje
dni skupaj zaprta v utrdbi Tower. Njun tesen odnos pa je vzbujal vedno večje
negodovanje. Tudi če je kraljica razmišljala o poroki s svojim ljubljencem, ji je
angleško plemstvo dalo vedeti, da takšne zveze nikakor ne odobrava in da bi lahko
prišlo celo do vstaje, če bo to izpeljala. Povrh je bil Leicesterski takrat še poročen in
izbruhnil je velik škandal, ko je leta 1560 njegova bolehna žena nenadoma padla po
stopnicah in umrla. Pojavljale so se špekulacije, da je Leicesterski vpleten v ženino
smrt, ker je želel postati svoboden za poroko s kraljico. Preiskava je Roberta Dudleyja
sicer oprala krivde, a Elizabeta je morala obvarovati svoj ugled. Tako ji ni preostalo
drugega, kot da ga vsaj začasno prežene z dvora.40
Do poroke tako še kar ni prišlo in razmere so leta 1562 postale zelo napete; kraljica je
zbolela in skoraj umrla zaradi črnih koz. Čeprav so jo zaradi tega mnogi obtoževali
neodgovornosti, je še naprej vztrajno zavračala prošnje svojih svetovalcev, naj se poroči
ali imenuje naslednika, čeprav je državi ob njeni morebitni smrti grozila
konstitucionalna kriza ali celo državljanska vojna. Imenovanju svojega naslednika se je
tako srdito upirala tudi zato, ker se je iz lastne izkušnje zavedala, da bi to lahko sprožilo
39
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zbiranje opozicije okrog imenovane osebe in morda celo upor proti njeni oblasti. Visoki
uradniki v vladi so se morali sprijazniti, da se Elizabeta nikoli ne bo poročila, in začeti
drugače reševati problem nasledstva. Z leti se je okoli neporočene Elizabete razvil kult
nedolžnosti. Prijel se je je vzdevek Deviška kraljica (The Virgin Queen), sama pa je rada
izjavljala, da je poročena s svojim kraljestvom in podaniki.41
Marija Stuart
Elizabeta se je na začetku svojega vladanja znašla v težki situaciji, saj je bila
protestantska kraljica v uradno še vedno katoliški državi. Z reformami je sicer dosegla
versko pomiritev, a katoliki, predvsem pa vodstvo Cerkve v Rimu, so za pravo
naslednico angleške krone vseskozi priznavali le Škotinjo Marijo Stuart. Stuartova je
Elizabeti predstavljala dvojno grožnjo. Po starem očetu Henriku VII. je bila njena
sestrična in je zato imela močno pravico do nasledstva angleške krone, katere
prihodnost je bila brez Elizabetinih potomcev vprašljiva. Poleg tega je bila katoličanka,
medtem ko je bil protestantizem v Angliji še vedno relativno nov in ranljiv.42
Marija se je avgusta leta 1561 iz Francije, kjer so jo vzgajali in je bila poročena s pred
kratkim preminulim mladim kraljem Francem II., vrnila na Škotsko in prevzela oblast.
V nasprotju z angleško sestrično je Marija imela željo po ponovni poroki, morebitna
naveza med Škotsko in kakšno močno evropsko državo pa bi lahko ogrozila varnost
Anglije. Elizabeta je zato skušala Mariji predlagati svojega, angleškega kandidata za
poroko. Ponudila je nikogar drugega kot ljubljenca Roberta Dudleyja. Če bi ga Marija
sprejela, bi to pomenilo pomemben uspeh za Elizabeto, saj bi bilo tako konec
nevarnosti, da se Marija Stuart poroči s kakšnim angleškim sovražnikom. Prav tako je
Elizabeta izjavila, da bi bili otroci iz te zveze upravičeni dediči angleške krone. A
Marija je takšen predlog odločno zavrnila in se poročila z moškim po svoji izbiri,
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čednim in postavnim Henrikom Stuartom, lordom Darnleyjem. Poroka s skupnim
bratrancem obeh kraljic je le še okrepila Marijino pravico do angleškega prestola.43
Škotska kraljica je junija 1566 rodila sina Jakoba. Elizabeto je novica o moškem
nasledniku škotskega prestola spravila v slabo voljo, Marijino zmagoslavje pa ni dolgo
trajalo. Njen mož se je namreč izkazal za nasilneža in arogantneža, ki je bil povrh še
ljubosumen na ženinega osebnega tajnika in prijatelja Davida Rizzia. Napeti odnosi so
vrh dosegli, ko je Darnley s pomagači pred Marijo ubil Rizzia. A manj kot leto dni po
tem dogodku je bil tudi sam škotski sovladar umorjen. Med osumljenimi je bila celo
sama Marija, ki je svojo usodo zapečatila, ko se je poročila z glavnim osumljencem,
lordom Bothwellom.44
Elizabeta je bila nezadovoljna z obnašanjem Stuartove po umoru njenega moža. Motil
jo je njen bližnji odnos z lordom Bothwellom, čeprav so ga uradno oprostili suma
umora škotskega kralja. Marija Stuart je ravnala nepremišljeno, ko je v njegovem
spremstvu zapustila škotsko prestolnico Edinburg. Prav tako se je postavila v ranljiv
položaj, ki ga je Bothwell spretno izkoristil in se je končal z njuno poroko maja 1567.
Angleška kraljica je bila nad takšnim razpletom dogodkov zgrožena. Škotski sestrični je
poslala ogorčeno pismo, v katerem je očiten prezir prevladal nad njenim običajno
umirjenim diplomatskim tonom. Med drugim je zapisala:
Kako bi lahko sprejeli slabšo odločitev za vašo čast, kot je ta, da ste se v takšni naglici
poročili s podložnikom, ki je, poleg ostalih in zloglasnih pomanjkljivosti, obtožen umora
vašega pokojnega moža ...45
Marijina priljubljenost na Škotskem je hitro padala. Škotsko protestantsko plemstvo, ki
se je okrepilo v času Marijinega odraščanja na francoskem dvoru, se ji je uprlo.
Premagali so jo v bitki in jo zaprli na otoški grad Loch Leven, kjer so jo prisilili k
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abdikaciji v korist enoletnega sina Jakoba. Nespametne poroke in nespretna politika so
Marijo Stuart pripeljale do tega, da je izgubila krono, sina in svobodo.46
Maja 1568 je Marija pobegnila iz svojega zapora in prebegnila v Anglijo. Očitno je
pričakovala, da ji bo angleška sestrična pomagala povrniti škotski prestol. Ta jo je
namesto tega zaprla in naročila preiskavo njene vpletenosti v možev umor. Preiskovalna
konferenca, ki je potekala v Yorku in Westminstru med oktobrom 1568 in januarjem
1569, ni prinesla nobenih dokončnih rezultatov. Močno obremenilni za Marijo so bili
zapisi, najdeni v srebrni šatulji (Casket Letters): osem pisem in ljubezenski soneti, ki naj
bi jih Marija napisala glavnemu osumljencu za umor, lordu Bothwellu. Ali je pisma res
napisala škotska kraljica, bo ostalo nepojasnjeno, saj so izvirnike kasneje uničili.
Preiskavo proti Mariji so končali z razsodbo, da ničesar ni mogoče dokazati.47
Takšen razplet je bil iz političnih razlogov zelo ugoden za Elizabeto. Marije kot kronane
kraljice ni nameravala resno sodno preganjati, prav tako pa se ji je zdelo prenevarno, da
bi jo spustila nazaj na Škotsko. Tam je tako kralj še naprej ostajal njen mladoletni sin,
medtem ko je Elizabeta Marijo devetnajst let držala v ujetništvu. V tem času se ni niti
enkrat osebno srečala z njo, sklicujoč se na dejstvo, da se angleška kraljica ne more iz
oči v oči srečati z nekom, ki ni bil opran krivde za sodelovanje v umoru. Elizabeta je
tako na zelo prefinjen način obračunala s svojo največjo tekmico, ne da bi si v očeh
javnosti umazala roke.48
Zarote, Norfolški
S prisotnostjo Marije Stuart v Angliji se je okoli nje zbrala Elizabetina katoliška
opozicija, zlasti na severu Anglije, ki je bil vedno najbolj uporen, tamkajšnji plemiči pa
zagrizeni katoliki. Škotska kraljica je bila vsaj posredno vpletena v več zarot, katerih
cilj je bil zamenjati vladarico na angleškem prestolu. Že v letu 1568 so Marijini
poslaniki predlagali Thomasu Howardu, vojvodi Norfolškemu, najmočnejšemu plemiču
v državi in Elizabetinemu najbližjemu moškemu sorodniku, naj se poroči z njihovo
46
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kraljico. Cilj je bil, da bi pomagal Mariji Stuart spet prevzeti nadzor nad Škotsko, njuni
potomci pa bi bili dediči tako škotske kot angleške krone. Privlačna ponudba za
častihlepnega moža, a hkrati nevarna, saj je Elizabeta pod grožnjo smrti vsem svojim
plemičem prepovedala poroko s škotsko kraljico. Ko so Elizabeto dosegle govorice o
teh dogovarjanjih, je poklicala Norfolka na zagovor na dvor. Ob pomanjkanju dokazov
ga je bila primorana izpustiti, a je ostajala sumničava, da pripravljajo zaroto, s katero jo
bodo skušali vreči s prestola.49
Občutek Elizabete ni varal. Voditelja zarote konec leta 1569 sta bila severnoangleška
katoliška plemiča Thomas Percy, earl Northumberlandski, in Charles Neville, earl
Westmorlandski. Katoliški sever, ki se je upiral že njenemu očetu, se je zdaj dvignil v
upor proti Elizabeti I. Njihov cilj je bil osvoboditi Marijo Stuart, a jo je Elizabeta
nemudoma preselila južneje, na varno v notranjost Anglije. Upor je po začetni iniciativi
razpadel, preden bi uspel doseči svoj cilj. Elizabeta je upornike ostro kaznovala; skupno
so ubili 700 ljudi, vodjem upora so zasedli zemljišča in moč severa je bila zlomljena.
Vojvodo Norfolškega so aretirali, a ni bilo dovolj dokazov, da bi ga lahko obtožili
izdaje in usmrtili, zato so ga izpustili v hišni pripor.50
A ambiciozni vojvoda se je kmalu zapletel v še eno afero, tako imenovano Ridolfijevo
zaroto. V obsežno tajno dogovarjanje leta 1571, ki ga je spodbudil in koordiniral
florentinski plemič in bankir Roberto Ridolfi, je bilo vključenih veliko pomembnih
osebnosti, med drugimi španski kralj Filip, papež Pij V., Marija Stuart in tudi Norfolški.
Glavni cilj je bil strmoglaviti Elizabeto, na angleški prestol postaviti Marijo in v deželo
vrniti katolicizem. Zaradi obsežnosti dogovarjanja so Elizabetini vohuni uspeli prestreči
sla s podrobnostmi o načrtu in razkriti zaroto. Zaradi globoke vpletenosti in predvidene
poroke z Marijo Stuart je bila tokrat usoda Norfolškega zapečatena. Elizabeti je bilo
težko ubiti tedaj še edinega angleškega vojvodo in svojega bližnjega sorodnika. Kar pet
mesecev je odlašala s podpisom ukaza za usmrtitev, a na koncu se je morala ukloniti
neizogibnemu. Norfolškega so usmrtili junija 1572.51
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Glavne zasluge za pravočasno razkritje zarot proti Elizabeti je imel poleg Williama
Cecila njen tako imenovani spymaster, sir Francis Walsingham. Mesto kraljevega
sekretarja in vodje kraljičine varnostne službe je prevzel konec leta 1573. Ridolfijeva in
Babingtonova zarota spadata med najbolj znane in obsežne zarote, ki jih je Walsingham
razkrinkal v svoji uspešni karieri. Bile pa so še številne druge, na primer
Throckmortonova zarota leta 1583, v katero je bil vpleten tudi španski ambasador v
Londonu, Bernardino de Mendoza. Po njej Španija do konca Elizabetine vladavine ni
več imela svojega ambasadorja v Angliji. Nadalje so bile tu Perryjeva zarota leta 1584
idr. Zaradi mnogih poskusov atentata je parlament leta 1584 izdal Zakon o varnosti
kraljice (Safety of the Queen Act 1584), hkrati pa sta Walsingham in Cecil osnovala
dokument, tako imenovani Bond of Association. Cilj obeh je bila obsodba in usmrtitev
vseh, ki bi škodovali kraljici Elizabeti in skušali prevzeti angleški prestol ter tako
preprečiti, da bi lahko imel kdorkoli korist od kraljičinega umora.52
Kot oseba, ki bi nadomestila Elizabeto na angleškem prestolu, je bila škotska kraljica
Marija Stuart posredno ali neposredno vpletena v veliko teh zarot. Ko je leta 1584 njen
sin Jakob dopolnil osemnajst let in kot škotski kralj zavladal brez regentov, je upala, da
ji bo pomagal omehčati Elizabeto in da so časi njenega ujetništva mimo. Vendar pa je
Jakob brez matere sklenil zavezništvo z Elizabeto (Treaty of Berwick, 1586) in Marija je
spoznala, da ne bo videla svobode, dokler bo angleška kraljica živa. Tako se je leta 1586
vpletla v zadnjo veliko zaroto, ki je ogrozila Elizabetino življenje, a so jo njeni
obveščevalci in vohuni pravočasno odkrili in preprečili. Gre za Babingtonovo zaroto, ki
je bila pravzaprav Walsinghamova skrbno nastavljena past, s katero je hotel dokazati
nečastne namene Marije Stuart. Zarota je poimenovana po Anthonyju Babingtonu,
bogatem mladem katoliku in idealistu, ki je, kot mnogi pred njim, skušal zamenjati
protestantsko kraljico s katoliško, za svoj cilj pa pridobiti tudi špansko podporo.53

Marijina komunikacija s sozarotniki je potekala prek kodiranih pisem, za katere je
Stuartova menila, da jih nihče ne more odkriti. Vendar so bili ljudje, ki so jih tihotapili,
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na Walsinghamovi plačilni listi, kar je pomenilo, da jih je vodja varnostne službe sproti
prebiral. Sčasoma je Walsingham zbral dovolj dokazov proti škotski kraljici, da so jo
lahko aretirali. Elizabeta je bila prisiljena sklicati sojenje proti Stuartovi. Ta je najprej
odločno zavračala sodelovanje, češ da kot kraljica odgovarja samo bogu in da ni
navaden podložnik, da bi ji lahko sodili. Vendar pa je Elizabeta od nje zahtevala, da se
sojenja udeleži, rekoč, da je Marija sodelovala že v več zarotah proti kraljici in jo
skušala vreči s prestola, pa jo je ona, Elizabeta, do zdaj vedno branila in obvarovala
njeno življenje. Škotska kraljica tako ni imela druge izbire, kot da se udeleži sojenja na
gradu Fortheringhay, ki je zapečatilo njeno usodo.54

Slika 3: Marija Stuart, škotska kraljica

25. oktobra 1586 je sodišče Marijo obsodilo na smrt. Elizabeta se ni mogla takoj
pripraviti do tega, da podpiše nalog za usmrtitev. Upiralo se ji je ubiti kronano kraljico,
kot je bila tudi sama. Skrbelo jo je tudi, kakšne posledice bi lahko to dejanje prineslo s
strani Marijinega sina Jakoba na Škotskem v sodelovanju s katero izmed močnih
katoliških sil v Evropi. Prosila je celo Marijinega ječarja, če jo lahko sam ubije, zastrupi
ali zaduši, da bi se le lahko izognila prevzemu odgovornosti za smrt velike tekmice, a jo
je ta zavrnil. Po pritiskih s strani parlamenta in svetovalcev ter vedno večjih govoricah,
da Španci pripravljajo invazijo, je 1. februarja 1587 Elizabeta le podpisala nalog. Marija
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je umrla kot mučenica teden dni pozneje, 8. februarja. Usmrtitev je odjeknila po
katoliški Evropi in dodatno vplivala na zagnanost Filipa II. Španskega za vojno proti
heretični angleški kraljici.55
Oblast, regionalno-upravna ureditev, vladanje
Ob prihodu na prestol leta 1558 je kraljica oblikovala novo vlado, zmanjšala število
članov tajnega oziroma državnega sveta (Privy Council) in iz njihovih vrst odstranila
katolike. Sestavila si je krog izkušenih in zanesljivih svetovalcev, ki so ji pomagali pri
vladanju. Privy Council je bil v tistem času še vedno najpomembnejše posvetovalno telo
vladarja, medtem ko je moč parlamenta šele počasi naraščala. Tajni oziroma državni
svet je imel svoj izvor v srednjeveškem kraljevem svetu (Royal council), ki se je do
približno leta 1550 preoblikoval v uradno posvetovalno in administrativno telo. Število
članov državnega sveta se je spreminjalo. V njem so bili tisti, ki jih je tja po lastni izbiri
postavil monarh, pa tudi nekaj najpomembnejših in najvplivnejših mož v deželi, ki jih je
bilo modro vključiti zaradi njihovega statusa in moči. Medtem ko je njena sestra imela
obsežnejši državni svet, člani v času Elizabetine vladavine niso nikoli presegli števila
dvajset, v devetdesetih letih pa se je njihovo število celo zmanjšalo na trinajst. Njegovi
člani so se sestajali pogosto, nekajkrat na teden. Niso imeli stalnega sedeža, sestanki so
potekali tam, kjer je bila trenutna kraljičina rezidenca.56
Kraljica se sestankov državnega sveta običajno ni osebno udeleževala, temveč je svojo
voljo sporočila po enem izmed njegovih članov ali prek kraljevega sekretarja (Secretary
of State), s katerim je bila v rednih stikih. Prav tako so se sestankov redko udeležili vsi
člani sveta hkrati. Običajno se je sestalo od osem do deset članov, pogosteje še manj.
Kot centralno posvetovalno telo elizabetinske administracije je državni svet kraljici
dajal nasvete in usmeritve za vladanje. Vendar pa je Elizabeta te nasvete poslušala in
sprejemala po svoji volji; ni pa bila striktno zavezana k njihovemu upoštevanju.57
Državni svet je bil odgovoren za vso administracijo v državi, za korespondenco z
lokalnimi oblastmi, nadzor nad davki in vodenje države. Svet je imel avtoriteto nad
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vsemi uradniki v državi, od škofov, sodnikov do šerifov, in je skrbno nadziral njihovo
delovanje. Zaradi lažjega upravljanja sta del obveznosti državnega sveta prevzela dva
podrejena sveta. Svet za sever (Council of the North) za področje Yorkshira in severno
od njega ter Svet za Wales in Marches (Council of the Wales and the Marches) za
področje Walesa in prehodnega območja z Anglijo.58
Administrativno je bila Anglija že od srednjega veka razdeljena na grofije. Pred
normansko osvojitvijo leta 1066 so lokalne anglosaške politične, administrativne in
pravne lokalne enote nosile ime shires (edn. shire). Po bitki pri Hastingsu (1066) in
normanski invaziji na Anglijo so te upravne enote ostale enake, le njihovo ime je
zamenjal francoski izraz counties (edn. county). Tudorska in tudi elizabetinska
birokracija je bila sestavljena iz relativno majhnega števila profesionalnih in plačanih
javnih uradnikov. V samem vrhu je bila peščica članov državnega sveta, sledili so
uradniki sekretariata, zakladnice (treasury – nadzorovala je državne finance in davke),
nekaj deset zaposlenih v sodstvu ter še 100–200 drugih plačanih javnih uslužbencev.59
Večina administracije ni bila profesionalna, temveč so delo opravljali amaterji. Na čelu
grofij so bili to šerifi (sheriff) oziroma poročniki (lord lieutenant), ki so jim pri delu
pomagali lokalni sodniki (justice of the peace). Ti so sčasoma postali glavni
administratorji okrožij in so izvajali lokalno zakonodajno, sodno in izvršno oblast.
Lokalni uradniki, sodniki, šerifi, poročniki in stražniki so prihajali iz vrst lokalnega
plemstva in za zadane naloge niso bili posebej izobraženi. Delo so torej opravljali kot
amaterji v kraljevi službi, vse z namenom ohranjanja miru in pravnega reda ter varnosti
lokalne skupnosti. Kot lokalne administrativne enote so grofije skrbele za izvajanje
oblasti in pobiranje davkov, bile pa so hkrati tudi volilne enote za parlamentarne
poslance.60
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Karta 1: Upravna razdelitev Tudorske Anglije na grofije

Druga centralna institucija, prek katere so lahko lokalni oblastniki prišli v stik z državno
oblastjo, je bil parlament. Sestavljen je bil iz zgornjega (House of Lords) in spodnjega
(House of Commons) doma. Parlament v času Tudorjev še ni imel tako pomembne
vloge kot kasneje pod Stuarti. Elizabeta in njeni predhodniki so nanj gledali predvsem
kot na telo, ki vladarju odobri dvig davkov. V smislu dobrih medsebojnih odnosov jim
je ta takšno zahtevo navadno odobril. Med naloge parlamenta je spadala tudi potrditev
novih zakonov. Vsak zakon je pred sprejetjem moral potrditi še monarh, ni pa bilo v
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kraljevi moči sprejemati nove zakone brez sodelovanja parlamenta. Zakone so
sprejemali tako, da je ob posvetovanju z monarhom državni svet sestavil osnutek
zakona, parlament pa je te zakone sprejel in jih potrdil, da so postali del veljavne
zakonodaje. Parlament je tudi potrjeval legitimnost ob nastopu oblasti novega vladarja.
Število članov parlamenta je v šestnajstem stoletju naraslo iz 296 na 462. Člani, med
katerimi je bilo vedno več premožnega in izobraženega plemstva, so se predvsem proti
koncu Elizabetine vladavine počasi začeli zavedati svoje moči, čeprav med njimi in
vladarico še ni prihajalo do odprtih konfliktov.61
Moč parlamenta je naraščala tudi zato, ker se je kraljica ves čas svojega vladanja
soočala s pomanjkanjem denarja. Čeprav se je trudila biti varčna, je od predhodnikov
podedovala finančno osiromašeno državo. Hkrati je država imela nenehne ogromne
izdatke, ki jih je kraljica povzročala s svojo zunanjo politiko. Predvsem so veliko stale
vojne na Irskem, Škotskem, Nizozemskem, s Francijo in zlasti proti Španiji. En način, s
katerim se je dalo priti do dodatnega denarja, so bili piratski podvigi in trgovina z
afriškimi sužnji v Novem svetu. Zato je dvor podpiral takšna dejanja svojih
pomorščakov. Drugi in najučinkovitejši način pa je bil odobritev parlamenta za višje
davke. Da je parlament to odobril, mu je morala kraljica v zameno ponuditi kakšne
ugodnosti oziroma več moči. Elizabeta je za razliko od svojih naslednikov Stuartov
imela dobre odnose s svojim parlamentom oziroma njegovimi člani, ga pa je sklicevala
redkeje od svojih predhodnikov. V času njene vladavine se je parlament sestal vsega
samo petnajstkrat, torej povprečno vsaka tri leta. A tudi do teh sklicev parlamenta je
najpogosteje prišlo takrat, ko je kraljica potrebovala denar. Kot je nazadnje dokazala z
zlatim govorom, ki bo kasneje še omenjen, je tudi vsa prejšnja leta s parlamentom
ravnala z izjemnim občutkom in premetenostjo, zaradi česar ni prihajalo do konfliktov,
kot kasneje pod Stuarti.62
Elizabeta I. je vodila zelo defenzivno zunanjo politiko. Ni se marala vključevati v
vnaprej dvomljive vojaške spopade in ni marala izdatkov, ki so jih takšni spopadi
prinašali. Kljub temu pa se nekaterim vojnam ni mogla izogniti. Najdaljša in
najintenzivnejša je bila angleško-španska vojna, nikoli uradno razglašena, ki je trajala
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od leta 1585 do leta 1604. Najbolj znan dogodek te vojne je napad španske
''nepremagljive armade'' na Anglijo leta 1588, ki se je končal z bolečim porazom za
španskega kralja Filipa II., medtem ko je Elizabeto I. povezal z eno izmed
najveličastnejših zmag v angleški vojaški zgodovini.63
O angleško-španskih odnosih v času omenjenih vladarjev več sledi kasneje. Prej je na
vrsti še nekaj besed o Elizabetini domači politiki in stikih z drugimi evropskimi silami
tistega časa. Trije najvplivnejši možje v času Elizabetine vladavine so bili: Robert
Dudley, earl Leicesterski in že omenjen kraljičin ljubljenec, William Cecil, baron
Burghley in kraljičin glavni politični svetovalec, ter Francis Walsingham, vodja dvorne
varnostne službe. Leicesterski je dolga leta veljal za kraljičinega najresnejšega
angleškega snubca, poleg tega je bil kraljičin prijatelj, zaupnik, član tajnega sveta in
vpliven veleposestnik. Nasprotoval je kraljičinim načrtom, da ga poroči z Marijo Stuart.
Bil je vzgojen protestant in podpornik angleške intervencije na Nizozemskem. Elizabeta
ga je postavila za vodjo angleških sil, ki pa so bile neuspešne pri pomoči nizozemskim
upornikom. Ob poskusu invazije španske Armade je bil Leicesterski poveljnik angleških
kopenskih sil. Umrl je kmalu po polomu Armade, septembra 1588; njegova smrt je bila
za kraljico hud udarec.64
William Cecil, baron Burghley, je bil najpomembnejši državnik v času Elizabetine
vladavine. Kraljica mu je zaupala vse od svojega prihoda na prestol do njegove smrti
leta 1598. V različnih obdobjih svoje politične kariere je zasedal različne pozicije, sprva
kraljičinega sekretarja (Secretary of State), odgovornega za dvorne finance (Lord High
Treasurer), in varuha kraljičinega osebnega pečata (Lord Privy Seal).65
Izkazal se je za zelo dobrega svetovalca ter previdnega in pametnega moža z ostrim
čutom za izogibanje nevarnostim. Takšna narava je ustrezala Elizabeti, ki v politiki tudi
sama ni rada po nepotrebnem tvegala. Glavni politični cilj barona Burghleyja je bil
doseči dokončen nadzor nad Irsko. Za to se je uspešno trudil že Henrik VIII., ki je leta
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1542 pridobil naziv irskega kralja. Dokončno je dežela prišla pod angleško nadoblast z
Elizabetinim naslednikom Jakobom I. Stuartom. Škotska je bila edina angleška
kopenska soseda. Prav zato so bili pomembni dobri odnosi s tem kraljestvom, ki se je
nato osebno povezalo z Anglijo v njegovi osebi kot kralju obeh. Ostale sile so bile od
Anglije ločene z morjem. Bile so močne, katoliške in potencialno nevarne, zato se je
Cecil zavedal, da je za Anglijo izrednega pomena okrepitev moči njene mornarice. Kot
tak je imel vpliv pri izvajanju tako elizabetinske notranje kot zunanje politike, ki bo
podrobneje predstavljena v nadaljevanju.66

Slika 4: Elizabeta I. z najpomembnejšima možema svoje vladavine

Zadnji izmed trojice najpomembnejših mož je bil sir Francis Walsingham. Na začetku
sedemdesetih let je služboval kot angleški ambasador v Parizu in bil priča pokolu
protestantov v šentjernejski noči 24. avgusta 1572. Nato se je vrnil v Anglijo, kjer je
naslednje leto prevzel položaj kraljičinega sekretarja in vodje dvorne varnostne službe.
Skupaj s Cecilom je imel Walsingham velik vpliv na vseh področjih politike in vladanja
ter je sooblikoval angleške odnose s Škotsko, Irsko, Španijo, Nizozemsko, Francijo in
drugimi. Tudi on je podpiral razvoj moči angleške mornarice, iskanje novih pomorskih
trgovinskih poti in raziskovanje novega sveta, ki je bilo takrat v polnem vzponu.
Podpiral je tudi razvoj trgovskih družb, kot sta bili Moskovska in Levantska trgovska
družba. Poskrbel je za financiranje angleških pomorščakov pri njihovem iskanju
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severozahodnega prehoda – pomorske poti skozi kanadski arhipelag. Predvsem pa se je
v zgodovino zapisal kot zelo učinkovit vodja dvorne varnostne službe, ki je s pomočjo
svoje obširne obveščevalne mreže preprečil marsikateri atentat na svojo kraljico in tako
predano branil svojo domovino.67
Poraz Armade je bila najveličastnejša zmaga v njeni vladavini. Po njej Elizabeta ni bila
več zgolj kraljica, temveč je postala Gloriana, angleška nacionalna ikona. Veličastno in
zmagoslavno so jo upodabljali na mnogih portretih; to je bila zlata doba elizabetinske
Anglije. A zenitu sledi zaton, priljubljena monarhinja, ki je vladala že trideset let, se je
počasi starala. Njeni dolgoletni prijatelji in svetovalci so se prav tako starali in umirali.
Leta 1588 je umrl Leicesterski, leta 1590 Walsingham in leta 1598 Cecil. Napočil je čas
zamenjav, Elizabeta pa je sovražila spremembe. Da bi bile te manj opazne, so na
mnogih

položajih

očete

zamenjali

sinovi.

Tako

je

novi

ljubljenec

takrat

petinpetdesetletne kraljice postal enaindvajsetletni Robert Devereux, earl Essexški. Kot
njegov očim Robert Dudley, earl Leicesterski, je bil tudi ta Robert očarljivec, prav tako
pa zgovoren, nastopaški in zelo ambiciozen. Njegovo pravo nasprotje je bil Robert
Cecil, earl Salisburyski in mlajši sin Williama Cecila, barona Burghleyja. Mlajši Cecil
je veljal za previdnega, pametnega, pretkanega in obetavnega državnika.68
Nova generacija je prinašala sveže ideje in starajoči se kraljici se je zdelo, da samo
čakajo na njeno smrt. A njen čas še ni napočil; prav tako starost še ni povsem utrudila
njenega največjega sovražnika Filipa II. Ta je leta 1597 znova zbiral armado za nov
napad na Anglijo. Španija, še vedno najmočnejša katoliška sila v Evropi, je marca 1597
zasedla Calais in tam organizirala floto za invazijo. Elizabeta se tudi tokrat ni mogla
izogniti vojaškemu spopadu, zato je tja poslala vojaško odpravo z nalogo uničiti
sovražnikove ladje, še preden bi izplule proti Angliji. Organizator in glavni financer
misije je bil Robert Cecil, poveljnik pa earl Essexški, ki je končno dobil tako želeno
priložnost, da se izkaže kot vojskovodja. 20. junija so Angleži napadli Cadiz, presenetili
Špance, uničili njihovo floto za invazijo in zasedli mesto. Španci so doživeli hud poraz
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in Angleži so znova slavili. Najbolj se je proslavil earl Essexški, ki ga je ljudstvo začelo
občudovati kot heroja. To je bilo nekaj novega v deželi, kjer je monarhija temeljila na
priljubljenosti kraljice. Ta pa ni bila pripravljena deliti priljubljenosti z nikomer, sploh
pa ne s svojim podložnikom.69
Essexški je storil napako; namesto da bi skromno sprejel občudovanje, je pokazal svojo
nečimrnost in ambicioznost. To je v Elizabeti še dodatno vzbudilo strahove, da jo
hočejo vreči s prestola. V tem času je v vedno uporni katoliški Irski avgusta 1598 zopet
izbruhnil večji upor, v katerem je življenje izgubilo 12.000 Angležev. Irce je podpirala
tudi Španija, kjer je pokojnega Filipa II. prav v tem času zamenjal sin Filip III. Ta je
nadaljeval očetove zunanjepolitične cilje – maščevanje Angležem za poraz Armade in
plenjenje Cadiza. Španci so nameravali na Irsko poslati vojsko in od tam ogrožati
Anglijo, zato je Elizabeta morala ukrepati. Spomladi 1599 je na otok znova poslala
največjo vojsko, zbrano v času njenega vladanja. Poveljnik je bil earl Essexški, ki pa s
ponujeno priložnostjo ni izpolnil pričakovanj. Angleška vojska se sploh ni odločno
spopadla z uporniki. Zaradi zavlačevanja so vojni stroški naraščali, vojska pa je zaradi
bolezni in dezerterstva slabela. Essexški se je izkazal za nesposobnega in se celo
približal izdajstvu, ko je sklenil premirje z vodjo upornikov Hughom O'Neillom, earlom
Tyronskim in zapriseženim Elizabetinim sovražnikom. Poleg tega je Essexški z
namenom pridobivanja podpore častnikov te pogosto povzdigoval v viteze. Šlo je za
čast, ki jo je Elizabeta izvajala redko in le po tehtnem premisleku, medtem ko si
Essexški z njo skušal pridobiti moč in lojalnost.70
Nekdanji ljubljenec si je z neposlušnostjo vztrajno zapravljal kraljičino naklonjenost.
Skrbela ga je tudi naraščajoča moč njegovega rivala Roberta Cecila. Tako se je
zaskrbljen vrnil v Anglijo in 28. septembra 1599 zjutraj vdrl v kraljičino spalnico v
palači Nonsuch. Vladarico je presenetil še v nočni halji, predvsem pa nenaličeno, brez
lasulje in vseh okraskov, ki so skrivali postarano žensko. Kraljica ga je še isti dan
poklicala na zagovor glede neuspehov na Irskem in tega, zakaj se je vrnil brez
69

Black, The Reign of Elizabeth, str. 418–419 in 484–485; Starkey, Elizabeth I: Gloriana.
Black, The Reign of Elizabeth, str. 419–420, 433 in 485–486; Price, Mather, A Portrait of Britain, str.
88–89; The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Robert Devereux to Elizabeth I. 6. september
1600, dostopno na: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/robertdevereux-to-elizabeth-i/, (14. 6. 2018).
70

35

dovoljenja in zakaj je sklenil premirje z uporniki. Nato ga je dala zapreti v hišni pripor,
kar je pomenilo njegov padec. Po prošnjah, namenjenih kraljici, je znova dobil osebno
svobodo, ne pa več tudi dotedanjega monopola nad uvozom sladkega vina, svojega
glavnega vira prihodkov, zaradi česar so se mu hitro začeli kopičiti dolgovi. Earlov
zadnji poskus povrnitve moči je bil odkrit upor proti kraljici. Izdelal si je načrt, kako
prevzeti kontrolo nad mestom London in utrdbo Tower, prisiliti kraljico k odstavitvi
Cecila ter imenovati Essexškega za lorda protektorja.71
Načrt bi lahko uspel, saj je imel Essexški podporo vojske in je bil zaradi priljubljenosti
prepričan, da ga bodo podprli tudi Londončani in se mu pridružili v uporu. Vendar pa se
to ni zgodilo, zato je upor neslavno propadel. Končal se je z aretacijo Essexškega,
obsodbo za izdajstvo in njegovo usmrtitvijo februarja 1601.72
Po smrti tekmeca je Robert Cecil postal najmočnejši mož v državi. A bil je precej
nepriljubljen, saj ga je javnost krivila za smrt Essexškega. Prav tako je mlajši Cecil pri
služenju kraljici uporabljal precej drugačne metode kot njegov oče. Na začetku leta
1601 je na primer začel tajno korespondirati z Jakobom VI. Škotskim za nasledstvo
angleške krone. Čeprav ga Elizabeta nikoli ni uradno imenovala, je bil Jakob očiten
dedič angleškega prestola. Bil je najbližji Elizabetin moški sorodnik, že izkušen vladar
in povrhu še protestant z že dvema moškima potomcema.73
Na prelomu stoletja se je vojna na Irskem nadaljevala; večkratne slabe letine so prinesle
pomanjkanje, večali so se pritiski oblasti na katoličane. Ljudstvo je bilo nezadovoljno
tudi zaradi korupcije sistema, predvsem podeljevanja državnih monopolov, s katerimi
so se okoristili le posamezniki, in visokih davkov. Kraljičina priljubljenost je padala in
postarana Elizabeta je postajala ovira za prepotrebne reforme. Skupaj s Cecilom je
izgubila nadzor nad parlamentom. Da bi ponovno pridobila nekaj podpore, je bila
prisiljena, zadnjič v svojem življenju, osebno nagovoriti parlament. V tako imenovanem
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zlatem govoru (The Golden Speech74) je kraljica s svojo tankočutnostjo in govorniškim
talentom zopet pridobila parlament na svojo stran. Skoraj sočasna zmaga na Irskem,
premirje v vojni s Španijo, izboljšana trgovina in končno dobra letina so spet nekoliko
dvignili kraljičino priljubljenost. A do marca 1603 se je njeno zdravje hudo poslabšalo.
23. marca je umrla, za sabo pa pustila Anglijo kot novo evropsko velesilo.75
Drugo polovico šestnajstega stoletja v Angliji pogosto štejejo za zlato dobo, čas
gospodarskega in političnega vzpona Anglije. Elizabeta je s svojim dolgoletnim
vladanjem kraljevini prinesla pomiritev verskih strasti in stabilnost ter spodbudila
krepitev narodne zavesti. Z izogibanjem verskim spopadom je bilo gospodarstvo v
razcvetu, krepila se je trgovina in Angleži so se, kot pred njimi že Portugalci, Španci in
Francozi, podali na pot raziskovanja in kolonizacije neevropskega sveta. Med
pomembnimi raziskovalci elizabetinske dobe so bili sir Martin Frobisher, sir Francis
Drake in sir Walter Raleigh. Država oziroma kraljica je na tihem podpirala tudi piratske
podvige svojih pomorščakov, s katerimi so skušali Angleži zmanjšati špansko prevlado
in pridobiti del njihovega bogastva. Kot pirat je deloval tudi Francis Drake, vodja
odprave, ki je v letih 1577–1580 drugič objadrala svet. Druga polovica šestnajstega
stoletja je bila tudi čas velikega razcveta angleške umetnosti in med drugim čas
delovanja slavnega dramatika Williama Shakespeara in njegovega stanovskega kolega
Christopherja Marlowa.76

Glede na izjavo:
Čeprav je bila samo ženska, sta se je bala veliko močnejši španski in francoski kralj,
sam svetorimski cesar in vsi v njenem času,
in na razcvet, ki ga je Anglija dosegla pod njo, se čas njene vladavine upravičeno
imenuje elizabetinska doba.77
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Karta 2: London v času vladanja Elizabete I.

Slika 5: Robert Cecil, prvi earl Salisburyski

Slika 6: Robert Devereux, drugi earl Essexški

(1563-1612)

(1565-1601)
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2
2.1

ŠPANIJA V ČASU FILIPA II.
Filip II.

21. maja 1527 rojeni Filip je bil edini preživeli sin in naslednik Karla I./V., kralja
obsežnega španskega imperija in svetorimskega cesarja, ter njegove žene Izabele
Portugalske. Mladega princa so pri sedmih letih začeli formalno izobraževati za
prihodnjega monarha najboljši španski matematiki in humanisti. Filip je poleg španščine
govoril grško, latinsko, francosko in portugalsko, nikoli pa se ni naučil angleščine. Bolj
kot jeziki sta ga že od začetka zanimala administracija in vodenje; ko je bil dovolj star,
ga je oče osebno poučeval o državniških poslih.78
Cesar in kralj Karel je v obdobju od leta 1554 do leta 1556 počasi prepustil svojo
vladarsko oblast naslednikoma. Po dolgoletnem vladanju je bil utrujen. Pogosto je imel
zdravstvene težave, zaradi katerih je v določenih obdobjih težje izpolnjeval svoje
vladarske dolžnosti. Po drugi strani je sina Filipa že dolga leta pripravljal na prevzem
oblasti, tako da je bil ta zdaj mladi mož s političnimi in vodstvenimi izkušnjami ter
pripravljen prevzeti očetovo breme. Filip je Karla nasledil kot španski kralj in vladar
celotnega španskega imperija, vključno z italijanskimi, nizozemskimi in kolonialnimi
posestmi. Svetorimski cesar je postal Karlov mlajši brat Ferdinand I. Habsburški.79
Poleg po očetu podedovanih naslovov je ob poroki z Marijo I. Tudor za kratek čas
(1554–1558) dobil še naziva angleškega in irskega kralja, ki ju je ob ženini smrti
praktično izgubil. Ostali pa so mu seveda vsi ''habsburški'' in na novo pridobljeni nazivi:
kralj Neaplja, Sicilije in Jeruzalema (od leta 1554), vojvoda Milana in Burgundije (od
leta 1540 oziroma 1556), kralj Španije (od leta 1556), nadvojvoda Avstrije (od leta
1556), kralj Portugalske (od leta 1581), grof Habsburga, Flandrije in Tirolske, ''branitelj
vere'' itd. V času zakona si je Marija svoje nazive delila z njim; Filip jih je nato
samovoljno in protipravno obdržal vse do svoje smrti, 13. septembra 1598.80
78

Kelsey, Philip of Spain, str. 1–2, 16, 20–21 in 118.
Eva Demmerle, Habsburžani, Ljubljana, 2013, str. 89–92 (dalje: Demmerle, Habsburžani); RodriguezSalgado, The Changing Face of Empire, str. 126–132.
80
Waller, Sovereign Ladies, str. 106; Helmut Georg Koenigsberger, Phillip II., Encyclopaedia Britannica
Online, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/456081/Philip-II), 18. 5. 2018 (dalje: EBOKoenigsberger, Phillip II.).
79

39

Karta 3: Evropske države/ozemlja pod oblastjo Filipa II.

Kot angleški kralj je Filip sodeloval pri vrnitvi katolicizma v deželo in reševanju
problemov glede lastništva nekdanjih cerkvenih posesti. Novi lastniki jih niso bili
pripravljeni izpustiti iz rok in nova vladarja sta se morala s tem sprijazniti, če sta želela
obdržati njihovo podporo. Filip je izkoristil svoj in očetov – cesarjev – vpliv, da je tudi
papež pristal na takšno rešitev. Nadalje je Filip poskrbel za reorganizacijo angleškega
državnega sveta, katerega člani so bili v tistem času razdeljeni in sprti, kar je resno
slabilo njegovo učinkovitost. Svet je bil najučinkovitejši z manjšim številom članov in
ob močnem vladarju. Svet pod Marijo I. pa je imel preveč članov, ki so se med seboj
borili za prevlado, medtem ko kraljica ni znala vedno uveljaviti svoje volje. Bolj
izkušeni Filip je v tem primeru lahko pokazal svoje vladarske sposobnosti. Zmanjšal je
število članov sveta in predvsem z avtoriteto, ki je žena ni imela, poskrbel za njihovo
boljše delovanje.81
Čeprav je v času zakona nosil naziv angleškega in irskega kralja, ni bil Filip v Angliji
nikoli uradno okronan. Vsi so pričakovali, da bo okronan v tednih po prihodu na
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angleška tla, vendar se je izkazalo, da angleški parlament temu ni naklonjen. To je bil
znak nezaupanja do tujega vladarja in niti sama kraljica ni mogla izsiliti privolitve za
kronanje. Tema je spet postala predmet razprav v času Marijine fantomske nosečnosti.
A še takrat je bil parlament bolj naklonjen ideji, da bi v primeru kraljičine smrti ob
porodu Angliji vladal regentski svet, Filip pa bi bil samo eden izmed regentov in ne
edini. Otroka nazadnje ni bilo, in ko mu je umrla tudi žena, je Filip izgubil vse pravice
do angleške krone.82
Za kratek čas angleški sovladar je po letu 1580 vladal petini Evrope in četrtini njenega
prebivalstva. V času njegovega vladanja je špansko kraljestvo doživelo največji razcvet,
razsežnost in vpliv. Znan je bil izrek, da v Filipovem imperiju sonce nikoli ne zaide.
Kot je v istem času pod Elizabeto I. svojo zlato dobo doživljala Anglija, jo je tudi
Španija pod Filipom II. Nastajale so slikarske, kiparske, glasbene, književne in
arhitekturne mojstrovine španskega šestnajstega stoletja. V tem času sta delovala
znameniti književnik Miguel de Cervantes in slikar El Greco, zgradili so znamenito
palačo El Escorial, dom španskih kraljev in hkrati samostan.83
Filip se je že zgodaj pokazal za potrpežljivega, skromnega, previdnega in nezaupljivega,
kar so bile karakteristike, ki so ga kasneje odlikovale kot vladarja. Da ne sme zaupati
nikomur in se lahko zanese samo nase, ga je naučil že oče. Tako niti svojim najvišjim
državnim uradnikom ni nikoli prepuščal pravice do sprejemanja končnih odločitev. Vse
je želel nadzorovati sam, zaradi česar je bil konstantno preobremenjen z delom. Železna
samodisciplina in močan občutek dolžnosti sta ga usmerjala skozi vso njegovo
vladavino.84
Če so morali angleški kralji vladati skupaj s parlamentom, v Španiji ni bilo tako. Kralj
je imel svoje svetovalce, a vse pomembne odločitve je vedno sprejemal sam, bodisi
pravilne ali napačne, kot se je to izkazalo v primeru velike Armade. Želel pa je imeti
nadzor nad vsemi državnimi zadevami, financami, zunanjo politiko in vojnami ter
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inkvizicijo. Zadržan kot je bil, Filip ni maral osebnih srečanj, temveč je za njegov način
vladanja značilno pisanje pisem, s katerimi je, malce nenavadno, vodil tudi vojne. Po
osem ali devet ur na dan je sedel v svoji pisarnici v El Escorialu in tako vodil ogromen
imperij. Ni pa znal vedno uspešno ločevati med pomembnimi in nepomembnimi
informacijami, kar je vodilo v omenjeno preobremenjenost. Svoje odločitve je pogosto
tudi prelagal in odlagal, kar je še upočasnilo že tradicionalno počasen španski sistem
vladanja. Ta je bil v vsakem primeru počasen in premalo učinkovit, saj so vse odločitve
prihajale iz Madrida, ki je bil zelo oddaljen od mnogih delov obsežnega imperija.85
Mož, ki je imel v svojih rokah absolutno oblast, se je rad umaknil v samoto, zaradi
katere sta njegovo zasebno življenje in karakter še vedno delno zavita v tančico
skrivnosti. Za razliko od svoje angleške nasprotnice Elizabete, ki je rada živela v blišču
in pokazala, da je drugačna od drugih ljudi, se je kralj skoraj vedno oblačil v črna
oblačila in zaradi predanosti katolicizmu živel precej skromno življenje. Že na začetku
vladavine je zmanjšal potrošnjo dvora; edina ekstravaganca, ki si jo je privoščil, so bile
knjige in slike. Iberskega polotoka ni zapustil vse od leta 1559 do svoje smrti. To, da ga
njegovi podložniki zunaj Kastilje niso nikdar videli, je oslabilo lojalnost marsikaterega
izmed njih, kar je vodilo v upore na Nizozemskem (1568–1609), v Granadi (1568–
1571) in Aragonu (1591–1592).86
Vladarja, znanega po svoji pobožnosti, se je prijel naziv El Prudente, kar pomeni
pameten, moder. Dnevno se je udeleževal maše, redno hodil k obhajilu in spovedi. Še
najbolj verni ljudje so opazili, koliko kralju pomeni vera. Na obsesijo kaže tudi ne le
nekaj, temveč kar 7.422 zbranih verskih predmetov in relikvij. Ob takšni pobožnosti ni
presenetljivo dejstvo, da je bil kralj prepričan, da uživa božjo milost. Kraljeva dejanja so
bila torej božje delo, njegova beseda je bila brez izjeme zakon. Kot vladar
najmočnejšega katoliškega kraljestva v Evropi se je tudi čutil poklicanega tako za boj
proti protestantizmu in drugim herezijam, ki so se razširile po kontinentu v šestnajstem
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stoletju, kot za nenehen spopad z Osmani. Tako je bila Španija za časa njegovega
življenja vpletena v številne vojne.87
Leta 1558, istega leta kot druga žena Marija Tudor, je umrl tudi oče, ki mu je vodenje
imperija predal že dve leti prej. Filip je bil poročen štirikrat. Prvič (1543–1545) s svojo
sestrično portugalsko princeso Marijo Manuelo, ki je umrla kmalu po rojstvu sina Don
Carlosa. Filipova druga žena je bila angleška kraljica Marija I. Tudor (1554–1558),
sestrična v drugem kolenu, tretja francoska princesa Elizabeta Valois (1559–1568) in
zadnja Ana Avstrijska (1570–1580), hči svetorimskega cesarja Maksimilijana II. in
Filipova nečakinja. Razen Marije Tudor so Filipu vse žene rodile otroke. A odraslo
dobo so dočakali le trije, sin Filip III. (rojen leta 1578) ter hčerki Katarina in Izabela.88

Slika 7: Filip II. Španski

Sin Filip III. je na prelomu stoletja nasledil očeta na prestolu španskega kralja in vseh
posesti. Zelo zanimiva in zaradi svoje tragičnosti tudi razvpita pa je zgodba njegovega
starejšega polbrata Don Carlosa (1545–1568). Habsburška praksa, ki jo je začel
množično prakticirati Karel I./V., je bila poročanje med ožjimi sorodniki. S tem so
želeli ohraniti in povečati trdnost in moč družine, dosegli pa ravno nasprotno. Potomci
takšnih porok so imeli namreč velike možnosti za razvoj dednih degenerativnih bolezni.
Habsburžani so se na špansko in avstrijsko vejo razdelili v času cesarja Karla in
87
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njegovega brata Ferdinanda I., poroke med obema vejama pa so bile stalnica dinastične
oblastne politike.89
Rezultat takšnega početja je bil razvoj degeneracij, po katerih so Habsburžani
prepoznavni še danes: prevelika naprej štrleča spodnja čeljust s polno spodnjo ustnico
(tako imenovana habsburška ustnica) in rahlo odprtimi usti, visoka in ozka lobanja ter
ukrivljen dolg nos. Fizične pomanjkljivosti so pogosto spremljale še hujše duševne
napake. Duševna zaostalost je bila delno posledica sorodstvenega poročanja, delno pa je
norost v špansko kraljevo družino prinesla Izabela Portugalska s poroko z Ivanom II.
Kastiljskim leta 1447. Duševna bolezen je po Izabeli prizadela še mnoge generacije
članov španske veje.90
Značilen primer je prav Don Carlos, grozljiv rezultat tako fizičnih kot psihičnih
deformacij zaradi porok med sorodniki in duševne bolezni v družini. Don Carlos se je
že rodil telesno deformiran, zgodaj pa je začel kazati tudi znake duševne nestabilnosti.
Sad poroke med dvakratno sestrično in bratrancem v prvem kolenu je bil duševno
zaostal, napadalen in sadističen psihopat. Njegova sadistična nagnjenja so se še
poslabšala, ko si je pri dvaindvajsetih letih pri padcu hudo poškodoval glavo. Filip je
sina sprva skušal priučiti državniških poslov, a Don Carlos je kazal zanimanje le za
hrano, pijačo in ženske. Prinčeva paranoja, morilski bes in fizični napadi na podložnike
in kraljeve svetovalce so se stopnjevali. Ob vsem tem in hkratnem začetku njegove
sumljive korespondence z nizozemskimi uporniki očetu ni preostalo drugega, kot da ga
je zaprl v eno izmed kraljevih palač, kjer je v osami kmalu umrl, star triindvajset let.91
Habsburški potomci so imeli zaradi mnogih zakonskih zvez med sorodniki manjše
število starih staršev. Običajno ima človek štiri stare starše, osem prastaršev in šestnajst
praprastaršev. Don Carlos je imel recimo štiri stare starše, a tudi le štiri prastarše in
samo šest praprastaršev. Filip II. je bil stric svoji četrti ženi Ani Avstrijski in je postal
Hans Bankl, Bolni Habsburžani: bolezni in počutje vladarske rodbine, Ljubljana, 2004, str. 34–38
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stari stric lastnih otrok. Ožje poročanje med sorodniki je privedlo do izumrtja španske
veje po 150 letih, s Karlom II. leta 1700. Avstrijski veji pa je na koncu ostalo samo še
eno dekle – Marija Terezija.92
Čeprav je vladal največjemu svetovnemu imperiju, ki se je razprostiral prek dveh
oceanov, štirih kontinentov in nešteto otokov, ni Filip II. po letu 1559 nikoli več
zapustil Iberskega polotoka in obiskal katere izmed svojih prostranih posesti. Za razliko
od drugih evropskih vladarjev, ki so se morali boriti, da so si zagotovili mesto na
prestolu, je bil Filip neizpodbitni dedič svojega očeta Karla. In kot njegovega očeta pred
njim so ga dolgoletno vladanje, velika odgovornost in obremenjenost z delom izmučili.
Zadnji dve leti je preživel v bolezni v domači palači El Escorial. Tam je 13. septembra
1598 pri enainsedemdesetih letih umrl. Njegovo vladavino je nadaljeval sin Filip III.93
2.2

Notranjepolitične razmere v Španiji
Karta 4: Španski imperij pod Filipom II.

Filip II., nesporna vrhovna avtoriteta dinastije Habsburžanov, je bil najpomembnejši in
najmogočnejši vladar tedanje Evrope. V njegovem času je bila Španija na vrhuncu
Bankl, Bolni Habsburžani, str. 35–37.
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moči, kljub številnim političnim sporom in finančnim težavam, ki jih je podedoval po
očetu.94
V času njegovega vladanja so bila ozemlja pod špansko krono res obsežna. V Evropi so
zajemala: Španijo oziroma kraljestvi Kastiljo in Aragonijo, nizozemske province
(sedemnajst provinc, področje nekdanjih nizozemskih burgundskih ozemelj), FrancheComté (provinca na vzhodu Francije, do leta 1477 del Burgundije), Neapeljsko
kraljestvo, Sicilsko kraljestvo in Milansko vojvodino. Zunaj Evrope pa kolonialne
posesti v Severni, Srednji in Južni Ameriki, Kanarske otoke in Filipine. Pridružitev
Portugalske v personalno unijo leta 1581 mu je prinesla še nadzor in izkoriščanje
obsežne portugalske kolonialne posesti v Južni Ameriki, Afriki in Aziji.95
Novoveška podoba Španije se je začela izoblikovati pod katoliškima monarhoma
Izabelo Kastiljsko in Ferdinandom Aragonskim v drugi polovici petnajstega stoletja.
Poročila sta se leta 1469, svoji državi pa sta poskusila združiti v obdobju 1479–1516.
Leta 1479 je namreč Ferdinand prevzel oblast v Aragonskem kraljestvu, medtem ko je
Izabela postala kraljica v Kastilji pet let prej. Njuna vladavina se je zaključila s
Ferdinandovo smrtjo leta 1516 (Izabela je umrla že leta 1504). Oblikovanje nacionalne
države ni bil enostaven proces. Znotraj tako personalno povezanega kraljestva so pod
monarhoma ostajale velike razlike kot posledica dejstva, da je srednjeveški katoliški
Pirenejski/Iberski polotok sestavljalo več samostojnih kraljestev z lastnimi pravnimi
sistemi in ureditvami, od katerih pa se nobeno ni imenovalo Španija. Povrhu so jug
polotoka še vedno obvladovali Mavri.96
Velik vpliv in oblast v posameznih delih so še naprej imeli lokalni plemiči. Nova
vladarja sta se trudila to moč z različnimi ukrepi zmanjšati, hkrati pa povečati
kraljevsko avtoriteto. S številnimi odloki sta ukazala porušiti mnoge utrjene plemiške
gradove in prepovedala gradnjo novih. Plemstvo je moralo kroni vrniti v preteklih
obdobjih odtujeno zemljo; prepovedala sta jim tudi medsebojne spopade, fajde, s čimer
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sta zmanjšala njihovo vojaško moč. Moč plemstva sta zmanjševala tudi tako, da sta jim
odvzemala funkcije, ki so jih imeli v kraljevih svetih in na dvoru.97
Ena izmed najpomembnejših reform kraljevskega para pa je bila reorganizacija vlade.
Še iz srednjeveškega obdobja je imelo vsako posamezno kraljestvo državne
stanove/državni zbor, tako imenovani cortez. Tega so sestavljali trije redovi:
duhovščina, plemstvo in predstavniki mest, ki so skupno imeli precejšnjo moč pri
vprašanjih financ in zakonodaje. Najpomembnejši je bil kastiljski cortez, ker je bilo to
kraljestvo največje in v centru države. Cortez je kraljema služil predvsem kot
instrument za zmanjševanje moči plemstva. Ko je bilo to doseženo, se je njegova
avtoriteta zmanjšala izključno na nivo potrjevanja nasledstva kastiljske krone in
odobritve novih davkov. Podobno kot v Tudorski Angliji so španski vladarji državne
zbore sklicevali po potrebi, največkrat takrat, ko so potrebovali denar za financiranje
agresivne zunanje politike.98
Za lažje obvladovanje obsežnega ozemlja sta katoliška monarha želela ustanoviti enoten
pravni sistem, ki bi nadomestil dotedanjo razdrobljenost pravnih in upravnih ureditev. V
ta namen sta zasnovala sistem tako imenovanih svetov, v katerih so delovali s strani
krone pooblaščeni lokalni zastopniki. To so bili plačani uradniki, tako imenovani
koregidorji (corregidor). Ti uradniki so svojo funkcijo opravljali za dobo petih let. Niso
mogli uradovati v svojem domačem mestu, navodila za delo pa so dobivali od sveta,
nad katerim je imel oblast monarh. Ferdinand in Izabela sta tako vzpostavila temelje
centralizirani, absolutistični španski administraciji v naslednjih stoletjih. Prav tako sta iz
svetov spretno izključila plemstvo, ki je pred reformami upravno oblast držalo v svojih
rokah.99
Poleg močne administracije so se španski kralji pri vladanju naslanjali še na Cerkev in
inkvizicijo, o čemer več sledi v naslednjih odstavkih, ter na močno, dobro izurjeno
vojsko pod neposrednim nadzorom krone.100
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Karta 5: Upravna delitev Kastilje in Aragona v zgodnji dobi Ferdinanda in Izabele

Filip II., čeprav absolutist, kot vladar tako prostranih območij ni mogel imeti popolne
oblasti nad svojim celotnim imperijem. Oblast je izvajal prav prek omenjenih svetov, ki
sta jih vzpostavila njegova prastarša. Najvišji je bil državni svet, ki se je ukvarjal
predvsem z zunanjepolitičnimi vprašanji in čigar vpliv je bil nadnacionalen oziroma
močnejši od posameznih lokalnih svetov. Sestavljali so ga: predsednik sveta za Kastiljo,
generalni inkvizitor ter člani sveta za inkvizicijo in vojno. Naslednji so bili regionalni
sveti za: Kastiljo, Aragon, Portugalsko, Italijo, Flandrijo in kolonije. Delovali so kot
administrativna in posvetovalna telesa, pri čemer je najvišjo oblast še vedno imel
kralj.101
Najpomembnejši organ za kraljem in državnim svetom je bil kastiljski svet, ki je
pokrival večino španskega ozemlja na samem polotoku oziroma podkraljestva ali
guvernerstva Kastilje: Galicija, Asturija, Leon, Biskaj, Kastilja, Toledo, Sevilla,
Cordoba, Jaen, Murcia in Granada. Aragonska krona je v Ferdinandovi dobi in tudi
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pozneje obsegala podkraljestva na severovzhodu države: Aragon, Valencio, Katalonijo
in Baleare/Majorko, sem pa so spadali tudi Sardinija, Sicilija in Neapeljsko kraljestvo.
Kastiljskemu je sledil aragonski svet, v Filipovem času z nadzorom nad Aragonom,
Valencio, Katalonijo, Majorko in Sardinijo. Neapeljska ozemlja, Sicilijo in Milano je
pokrival italijanski svet. Portugalski svet je v kraljevem imenu skrbel za izvajanje
oblasti na Portugalskem in v njenih kolonijah v Braziliji, Afriki in Indijskem oceanu,
flandrijski za nizozemske province, kolonialni pa za španske kolonije v Ameriki in na
Filipinih. Podkraljestvo Navarra je bilo samostojna enota s svojim pravnim sistemom.
Prestolnica španskega imperija je bil sicer sprva Valladolid na severozahodu, v
šestdesetih letih pa jo je Filip prenesel v Madrid oziroma natančneje v El Escorial, kjer
je imel svoj stalni sedež.102
Podkralji in guvernerji niso mogli biti navadni plačani uradniki, temveč izključno
plemstvo. Visoki plemiči so bili tudi edini, ki so lahko prevzeli pomembne vojaške
položaje. Habsburška oziroma splošna praksa tedanjega časa je bila, da so takšna mesta
zasedali člani vladarske rodbine. Filip je imel težavo, saj mu je primanjkovalo
sposobnih posameznikov znotraj lastne družine. Sin Don Carlos je bil nesposoben
prevzeti politične funkcije. Polsestra Marjeta Parmska je sicer zvesto vodila nizozemske
province, a ji je primanjkovalo politične pretkanosti. Polbrat Don Juan Avstrijski je bil
ob Filipovem prihodu na oblast še premlad za prevzem političnih funkcij; kasneje se je
odlikoval v bitki pri Lepantu, kot guverner Nizozemske pa ni bil tako uspešen. Za
najbolj sposobnega se je izkazal Marjetin sin Aleksander Farnese, vojvoda Parmski, ki
je bil uspešen nizozemski guverner in vojskovodja. Preostale upravne položaje je moral
vladar zapolniti s predstavniki španskega, predvsem kastiljskega in aragonskega
plemstva.103
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Karta 6: Upravna delitev Filipovega Aragonskega kraljestva

Sprva se je Filip II. trudil živeti relativno v miru s sosednjimi kraljestvi. Ko je leta 1578
brez potomcev umrl njegov nečak, portugalski kralj Sebastijan, pa se je njegova politika
radikalno spremenila. Filip je prazen prestol smatral za svojo dedno pravico, zato ga je
zahteval zase in za njegovo pridobitev ni okleval glede uporabe nasilja. Španska moč se
je krepila, Evropa pa je postajala vedno bolj zaskrbljena nad njeno naraščajočo močjo.
Tako Anglija kot Francija sta zdaj začeli intenzivneje podpirati uporne Nizozemce.
Španski kralj je kot edino možnost ohranitve svoje moči in katoliške vere v Zahodni
Evropi videl v odprtem spopadu proti tema dvema silama. Nad Anglijo je leta 1588
poslal Armado in se zapletel v dolgoletno vojno z Elizabeto I. V Franciji pa je podpiral
Katoliško ligo, ultra katoliško stranko, ki se je borila proti Henriku Navarskemu in
hugenotom. Še kraljevi najožji zavezniki papeži so marsikdaj težko razlikovali med
Filipovimi pogledi na to, katera dejanja so storjena v službi Boga, in katera v službi
interesov španske monarhije.104
Ni pa bila vera zgolj Filipov fanatizem, kot so skušali prikazati nekateri, temveč je
kralju služila predvsem kot sredstvo za izvajanje absolutistične oblasti in uveljavljanje
osebne avtoritete. Katoliški kralj je bil pravzaprav zaradi svoje zunanje politike,
interesov v italijanskem prostoru in papeške protihabsburške naravnanosti stalno v
slabih odnosih s papeži. To se je spremenilo šele na začetku devetdesetih let, ko je
papeško stolico končno zasedel prošpansko usmerjeni papež. Prav tako je Filip
nasprotoval jezuitom, ki so bili najpomembnejše papeško orodje protireformacije. Sam
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je želel imeti popoln nadzor nad Cerkvijo v Španiji. Glavni instrument nadzora pri tem
mu je bila inkvizicija. Nadzor nad špansko Cerkvijo torej ni bil v rokah papeža, temveč
španskega kralja, ki mu je bila Cerkev ena izmed glavnih opor njegovega absolutizma.
V času protireformacije se kralj tako ni zapletal v vojne zgolj zaradi golih verskih
vprašanj, temveč so bili vedno posredi interesi in dobrobit španskega imperija. Zanj je
bila vera branik kraljeve moči in predvsem na domačih španskih tleh ni trpel religioznih
odklonov. Tako je bil oster odnos do na primer Mavrov v Španiji in kalvinistov na
Nizozemskem odsev kraljevega prepričanja, da heretični podložniki že zaradi narave
svojega verovanja ne morejo biti tako zvesti kot katoliški.105
Pod Filipom II. je bila Španija med drugim vojaško vpletena v: italijanske vojne (1551–
1559), upor protestantskih nizozemskih provinc proti španski nadoblasti, ki je prerasel v
osemdesetletno vojno (1568–1648), angleško-špansko vojno (1585–1604), francoske
verske vojne (1562–1598), kjer je špansko vmešavanje preraslo v francosko-špansko
vojno (1595–1598), portugalsko nasledstveno vojno (1580–1583), kölnsko vojno
(1583–1588), vojno z Osmanskim imperijem itd. Proti Osmanom so se evropske
katoliške sile, Papeška država, Španija, Sveto rimsko cesarstvo, Benetke, Genova,
Toskana, Savoja idr., leta 1571 povezale v Sveto ligo in v znameniti bitki pri Lepantu
porazile Osmane. Bitka, v kateri so Evropejci končno dokazali, da je mogoče poraziti
tudi zmagovite Osmane, velja za prelomnico v osmanskem vojaškem osvajanju Evrope,
saj je obrnila ravnovesje pomorske moči v Sredozemlju in naznanila začetek konca
osmanske prevlade. Odslej je bil Filip II. trdno prepričan v moč in učinkovitost španske
vojne mornarice.106
Načrti v Angliji in Franciji se španskemu kralju niso posrečili. Henrik IV. Navarski je
sprejel katoliško vero in Filip je moral pristati na podpis mirovnega sporazuma v
Vervinsu 1598 ter priznati Henrikovo oblast v Franciji. Anglija je ostala protestantska in
neosvojena, angleško-špansko vojno pa je zaključil šele njegov sin Filip III. S podpisom
Londonske pogodbe leta 1604 so morali Španci umakniti tudi pomoč katoliški Irski, ki
je ostala pod angleško nadoblastjo. Izgubil je tudi severne nizozemske province, ki so se
kot neodvisna republika odcepile od španskega imperija. Je bil pa Filip uspešen v bojih
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v južni oziroma Španski Nizozemski, ki je ostala pod špansko nadoblastjo. Preprečil je
angleške namere na Portugalskem ter širjenje reformacije v Španijo in Italijo. Prav tako
je bil uspešen v bojih proti Osmanskemu imperiju in je imel velike zasluge pri
spreobrnitvi Henrika Navarskega. Španija je še vedno ostajala najmočnejši svetovni
imperij z monopolom nad prekomorsko trgovino z Ameriko, prek portugalskih kolonij
pa tudi z Afriko in Azijo.107
Na domačih tleh se je Filip med letoma 1568 in 1571 soočil z uporom Mavrov v
Granadi. Po končani rekonkvisti pod katoliškima monarhoma Izabelo Kastiljsko in
Ferdinandom Aragonskim konec petnajstega stoletja je v Granadi na jugu Španije, ki so
jo Mavri najdlje obdržali v svojih rokah, ostalo precej spreobrnjenih muslimanov in
njihovih potomcev. Ti so se zdaj uprli zatiranju še zadnjih mavrskih običajev in
vsiljevanju katoliške verske prakse. Na to je Filip odgovoril z njihovim izgonom iz
pokrajine Granada in razselitvijo v druge province. V izpraznjena naselja so pripeljali
katoličane iz drugih delov kraljestva.108
Izgon Mavrov je prinesel negativne posledice za gospodarstvo na jugu Španije.
Predvsem pa je Filipova agresivna zunanja politika Španijo privedla do kar petih
državnih bankrotov v letih 1557, 1560, 1569, 1575 in 1596/1597. Finančni položaj
države je poslabšalo še to, da se je spustil v boj z nizozemskimi protestanti. Posledično
je izgubil bogate severne province, ki so mu prinašale večji letni prihodek kot celotna
Španija (torej Iberski polotok) skupaj. Čeprav prostrana, je bila Španija redko poseljena,
kar je pomenilo nižje lokalne prihodke. Poleg tega je mlademu kralju že oče zapustil
zadolženo državo, veliko pa je stala tudi naraščajoča zapletena birokracija, s katero je
vodil svoja kraljestva. Da je lahko španski kralj nadaljeval s svojo militantno zunanjo
politiko, si je izposojal velike vsote denarja. Zelo pomembna sta bila tudi stalen dotok
zlata in srebra iz ameriških kolonij ter bogata portugalska trgovina z začimbami,
afriškim zlatom in sužnji.109
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Za časa Filipovega življenja je nastala tako imenovana črna legenda, ki je španskega
kralja in vse, kar je bilo povezano s Španijo, postavljala v slabo luč. Črna legenda je bila
rezultat protikatoliške in protišpanske propagande v drugi polovici šestnajstega stoletja.
Filip je bil takrat kot vladar najmočnejšega katoliškega kraljestva vpleten v številne
vojne proti evropskim protestantskim silam. To je bil čas španskega osvajanja in
kolonizacije novoodkritega ameriškega kontinenta. Angleški, nizozemski in tudi
francoski avtorji, predvsem protestantske veroizpovedi, so Špance namenoma
prikazovali kot krute fanatike, njihovega kralja pa kot zlobnega tirana, ki s pomočjo
inkvizicije pobija nedolžne ljudi, vse z namenom čim bolj škodovati španskemu
ugledu.110
Finančno izčrpana država, ki jo je na začetku svoje vladavine podedoval od očeta, je
vodila v prvi bankrot in mladega kralja prisilila v podpis premirja s Francijo (mir v
Cateau-Cambresisu) in papežem ter v konec italijanskih vojn leta 1559. Bogati prihodki
obsežnega imperija niso zadostovali za pokritje enormnih vojaških izdatkov. Leta 1598
je svojo vladavino končal tako, kot jo je začel – državo je zapustil finančno onemoglo in
znova primorano v podpis premirja s Francijo (premirje v Vervinsu), tokrat končujoč
francosko-špansko vojno kot del francoskih verskih vojn.111

Slika 8: Bitka pri Lepantu 1571. Filipovo vojno ladjevje je bistveno pripomoglo k bleščeči
krščanski zmagi nad Osmani.
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TEDANJI ODNOSI MED ANGLIJO IN ŠPANIJO

3
3.1

Naraščanje rivalstva med Elizabeto I. in Filipom II.

Čeprav se je napetost med njima povečevala vse od Elizabetinega prihoda na prestol, je
minilo dobrih petindvajset let, preden je angleško-španska vojna dejansko izbruhnila.
Filip II. je veljal za branitelja katoliške vere v Evropi in svetu ter je z inkvizicijo krvavo
zatiral verske odklone v svojem imperiju. Na drugi strani je kazalo, da bo Anglija
oporna točka za protestante iz nizozemskega, francoskega, škotskega in nemškega
prostora oziroma od povsod, vse dokler bo na angleškem prestolu protestantska kraljica.
To je pomenilo, da dokler ne premaga Elizabete, španskemu kralju ne bo uspelo povsem
zatreti herezije. Vendar pa je bilo ozemeljsko manjše in vojaško dosti šibkejše angleško
kraljestvo Španiji v prvih letih manjša grožnja kot močna sosednja Francija. A to so v
šestdesetih letih začele pretresati verske vojne. Španski vladar je izkoristil situacijo, se
vmešal na strani katoliških sil in za nekaj časa pustil Elizabeto pri miru. Prav tako je
takrat vedel, da mu zmaga nad Anglijo ne bi dosti koristila, saj bi z odstranitvijo
protestantske Elizabete na prestol prišla Marija Stuart. Ta je bila res katoličanka, vendar
vzgojena na francoskem dvoru in kratek čas poročena s francoskim kraljem. Njen
prihod na prestol bi torej pomenil močno zavezništvo treh kraljestev: Francije, Anglije
in Škotske. Takšnega močnega zavezništva proti Španiji si Filip ni želel.112
Verske vojne so resda oslabile Francijo, vendar je bil španski kralj sočasno vpleten še v
boje z Osmani v Sredozemlju, prav tako so se mu uprli protestantski Nizozemci. Tako
je moral na obračun z Elizabeto počakati, čeprav je imel pod svojo oblastjo največjo
kopensko vojsko in mornarico na svetu. Elizabeta in njeno kraljestvo sta bila varna,
dokler angleško-španski konflikti niso dozoreli za odkrit spopad.113

Sploh pa je ob prihodu na prestol Filip II. pravzaprav podpiral Elizabeto I. Njen na novo
pridobljen položaj je bil dokaj ranljiv, saj je bila ženska vladarica v moškem svetu,
povrh pa še mlada, neizkušena, neporočena in v očeh mnogih tudi nelegitimna. Kazalo
je, da je angleško kraljestvo pod novo monarhinjo krhko, kar so močnejše sile skušale
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izkoristiti. V prvi vrsti je francoski kralj in dolgoletni Filipov nasprotnik Henrik II.
Valois v danih razmerah želel Anglijo obrniti stran od zavezništva s Španijo in
Habsburžani ter po možnosti na angleški prestol postaviti kar svojo snaho Marijo Stuart.
Ob tem je Filip Elizabeti zagotovil, da ima njegovo polno podporo, tudi po tem, ko je
zavrnila njegovo ženitveno ponudbo. Henrik II. je prav iz strahu, da se bo španski kralj
poročil z angleško kraljico, temu za ženo ponudil svojo hčer Elizabeto Valois.114
Španski kralj je bil torej najprej na Elizabetini strani, ki je bila zanj boljša izbira za
angleško kraljico kot s Francozi povezana Marija Stuart. Prav tako je protestantsko
vladarico branil pred papežem, ko jo je hotel leta 1559 izobčiti. Bal se je namreč, da bi
takšno dejanje povzročilo državljansko vojno v že tako nestabilni Angliji. V tem
primeru bi lahko v dogajanje posegli Francozi, medtem ko sam v tistem času ni imel
moči in predvsem financ, da bi lahko Elizabeti pomagal obdržati se na prestolu.
Izobčenje Elizabete bi povečalo Marijino pravico do angleškega prestola. Francoski
kralj pa bi lahko izkoristil vojne razmere za invazijo in postavitev Marije Stuart za
kraljico, s čimer bi Anglijo močno navezal na Francijo. Papež je z izobčenjem res
počakal, saj bi bil z njim ogrožen evropski mir. Julija 1559 je nato Henrik II. umrl in na
francoskem prestolu ga je nasledil sin Franc II., mož Marije Stuart. Ohranjanje krhkega
miru in ravnotežja moči s Francijo je Filipu še nadaljnjih dobrih dvajset let preprečevalo
odprt obračun z Elizabeto. Vendar pa so se odnosi med njima počasi slabšali.115
Tudi pri vprašanju Calaisa, ki je leta 1558 pod Marijo I. Tudor zopet padel v francoske
roke, je nekdanji svak sprva podpiral Elizabeto. Konec koncev ga je vezala čast: prav on
je bil odgovoren za to, da so Angleži mesto sploh izgubili, saj je sam potegnil svojo
ženo v vojno s Francozi. Prav tako je bilo za Španijo z vidika ravnotežja moči v Evropi
bolje, da bi bil Calais v angleških kot pa francoskih rokah. Francoski kralj je bil Filipov
močan tekmec, ki ni skrival želje po angleški kroni. Tako je po smrti Marije Tudor za
njeno zakonito naslednico razglasil svojo snaho Marijo Stuart in vseskozi čakal na
ugodno priložnost, da jo tudi postavi na angleški prestol. Calais je s svojo strateško lego
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nadzoroval pomorsko pot med Španijo in nizozemskimi provincami. Filipu je bilo zato
pomembno, da je mesto v prijateljskih rokah, kar je Anglija v tistem času še bila.116
A španska blagajna je bila leta 1559 prazna, niso si mogli privoščiti nadaljnjega
vojskovanja s Francijo. Prav tako Filip ni želel konkretneje podpreti angleških zahtev po
Calaisu, dokler ni postalo jasno, kakšno politiko do Španije bo izbrala Elizabeta I. Ko je
mlada angleška kraljica zavrnila njegovo ženitveno ponudbo in pokazala, da namerava v
svojem kraljestvu nadaljevati s protestantskimi verskimi reformami, je upadel njegov
interes povrnitve Calaisa. Na začetku aprila so sprte strani končale mirovna pogajanja v
Cateau-Cambresisu. Prvo mirovno pogodbo sta podpisali Francija in Španija ter tako
končali italijanske vojne in potrdili špansko hegemonijo v italijanskem prostoru. Novo
prijateljstvo sta kralja potrdila še s sklenitvijo zakonske zveze med Filipom II. in
Henrikovo hčerko Elizabeto Valois. Drugo pogodbo pa sta podpisali Francija in Anglija
in slednja je z njo, uradno za osem let, dejansko pa trajno, izgubila Calais.117
Ko je v šestdesetih letih izbruhnil upor na Nizozemskem, so protestantski uporniki
angleško kraljico prosili za podporo in pomoč. Temu so bili naklonjeni tudi nekateri
njeni protestantski svetovalci. Vendar pa se Elizabeta ni želela po nepotrebnem zapletati
v drage vojne. Tako jim sprva ni bila pripravljena pomagati. Sploh pa Elizabeta I. ni
bila naklonjena komurkoli, ki se je upiral kraljevi avtoriteti. Ker pa je vplivni španski
kralj vseskozi pritiskal nanjo zaradi protestantizma v Angliji, je Elizabeta razmere na
Nizozemskem vendarle skušala izkoristiti za zmanjšanje Filipovega vpliva. V njenem
interesu je bilo pomagati upornikom ravno toliko, da so ostali dovolj močni, da so mu
lahko še naprej kljubovali, a ne premočni, da bi se hitro dokončno osamosvojili. Čim
dlje je bil namreč Filip II. zapleten v spopade drugod, tem manj je lahko posvečal
pozornost Angliji.118
Leta 1568 je prišlo do nekoliko nenavadnega dogodka: angleška kraljica si je
''sposodila'' posojilo genovskih bankirjev španskemu kralju za plačilo španske
flandrijske vojske na Nizozemskem. Španske ladje, ki so prenašale blago, so se bile
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prisiljene pred pirati umakniti v angleške vode. Elizabeta je razglasila, da bo zajeto zlato
in srebro ostalo v angleških pristaniščih. Izjavila je, da bo blago varovala za španskega
kralja in da si ga bo morda celo sama izposodila, saj je – po njenem – formalno bilo še
vedno v lasti genovskih bankirjev in ima do tega enako pravico kot Filip II. Blago je res
zadržala in posojilo kasneje tudi vrnila. Glavni namen ob tem pripetljaju je bil Filipu
onemogočiti plačati vojsko, ki se je borila v nizozemskih provincah, in mu preprečiti
morebitno hitro zmago nad uporniki. Španski kralj je bil besen in je v povračilo ukazal
zajeti angleško lastnino v Španiji in na Nizozemskem, kaj več pa v dani situaciji ni
mogel storiti. Anglija je na to odgovorila z zajetjem španskih ladij in lastnine v Angliji.
Diplomatski odnosi med kraljestvoma so se poslabšali, a kljub temu si nobena stran ni
želela, niti mogla privoščiti odprtega spopada.119
Poslabšane odnose je nekoliko popravil dogovor v Nijmegenu na Nizozemskem leta
1573. Gre za pogodbo med Anglijo in Španijo, ki je začasno izboljšala diplomatske
odnose med njima in obnovila prekinjene trgovske odnose oziroma predvsem trgovino
med Anglijo in nizozemskimi provincami. Prav tako se je angleška stran obvezala, da
bo prenehala podpirati pomorske napade angleških pomorščakov in piratov na španske
flote v Novem svetu. Španija je v zameno obljubila, da bo iz nizozemskih provinc
odpoklicala neučinkovitega poveljnika flandrijske vojske, vojvodo Albo. Obe strani sta
tudi obljubili, da ne bosta podpirali piratov in upornikov v škodo nasprotne strani.120
V naslednjem desetletju so se odnosi med Anglijo in Španijo kljub dogovoru
neizogibno slabšali. Elizabeta I. je še naprej podpirala upornike na Nizozemskem ter
skušala preprečiti špansko zmago in slabiti veliko moč španskega kralja, angleški pirati
pa so še naprej plenili španske trgovske ladje. Na drugi strani je bil Filip II. posredno ali
neposredno vpleten v več zarot, ki so ogrozile Elizabetino življenje. Njeno vmešavanje
v upor na Nizozemskem prek francoskega vojvode Anžujskega in njenega ljubljenca
earla Leicesterskega, katerih intervenciji v osemdesetih letih sta bili neuspešni, je Filipa
vedno bolj jezilo. Svoje so prispevali še sočasni spopadi na morju, ki so prizadejali
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škodo španski trgovini. Drakovo plutje okoli sveta v obdobju 1577–1580 in hkrati
plenjenje v španskem Novem svetu sta bila le majhen del teh pomorskih konfliktov.121
Nadalje je po portugalski nasledstveni krizi na začetku osemdesetih let Anglija ponudila
zatočišče Antoniu Cratu, Filipovemu rivalu za prestol. Povrhu je Elizabeta že dolga leta
držala zaprto škotsko kraljico Marijo Stuart. Do nje, kot je že bilo omenjeno, španski
kralj sprva ni gojil velikih simpatij. A njen sin Jakob je leta 1586 sklenil zavezništvo z
Elizabeto in postalo je jasno, da mu je pomembnejša angleška krona kot lastna mati.
Marija Stuart je vedno bolj obupano iskala pot na prostost. To je pomenilo zapletanje v
zarote, s katerimi bi s špansko pomočjo s prestola vrgli Elizabeto in nanj postavili
Marijo. Ta je v korist španskega kralja svojemu sinu celo odrekla pravico do škotskega
in angleškega prestola. Ko so škotsko kraljico po vpletenosti v Babingtonovo zaroto leta
1587 usmrtili, je Filip II. angleški prestol zahteval zase oziroma svojo hčer Izabelo. V
njem pa je vedno bolj dozorevala misel o invaziji na Anglijo.122

Slika 9: Elizabetin (levo) in Filipov (desno) grb
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3.2

Angleško-španska vojna 1585-1604

V drugi polovici šestnajstega stoletja se je Filip, goreči katolik, nenehno boril proti
širjenju protestantske vere v Evropi. Ker je to pomenilo tudi željo slednjič zatreti
protestantizem v Angliji in pomoč irskim katolikom, Elizabeta ni imela druge izbire, kot
da se vmeša v dogajanje na celini. Tako je 10. avgusta 1585 v Surreyju v palači
Nonsuch podpisala pogodbo, s katero je zagotovila angleško vojaško in denarno pomoč
uporniškim protestantom – Republiki združenih provinc Nizozemske v boju proti
katoliški nadoblasti. Filip II. je podpis te pogodbe sprejel kot vojno napoved s strani
Anglije in začela se je pravzaprav že dolgo pričakovana vojna. Konflikt med državama
se je zaostroval in vrhunec dosegel leta 1588 v napadu španske Armade.123
Glavni španski argumenti za vojno so bili:
̶

gusarstvo angleških morjeplovcev oziroma piratstvo, uporabljeno v vojaške
namene in za zajemanje blaga, nekaznovano in na tihem podpirano s strani
angleške krone,
̶

angleška podpora upornim nizozemskim provincam,
̶

verska nasprotovanja in usmrtitev Marije Škotske.124

Čeprav Filip II. Stuartove leta 1559 ni želel videti na angleškem prestolu zaradi njenih
tesnih vezi s Francijo, so se razmere vmes spremenile. Francijo so oslabile verske vojne.
Elizabeta je začela vse bolj preganjati angleške katoličane ter finančno in vojaško
podpirati protestante na evropski celini. Tega Filip ni mogel trpeti v nedogled. Hkrati so
se Angleži čutili ogrožene ob naraščajoči moči španskega imperija, širjenju njihovega
vpliva in pridobivanju neizmernih bogastev v ameriških kolonijah. Preteči sta se jim
zdeli še močna podpora italijanskih in habsburških zaveznikov Španiji ter po letu 1580
pridobitev portugalske krone v obliki personalne unije. Vse to je privedlo do
neizogibnosti vojaškega spopada med protestantsko Anglijo in katoliško Španijo.
Napetosti so prerasle v vojno, ki je trajala od leta 1585 do leta 1604.125
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Kratek opis poteka vojne
Filip se je začel pripravljati na invazijo na Anglijo. Pri tem se je zavedal, da za
uspešnost svojega projekta potrebuje trdno bazo na nizozemskih tleh. V nasprotnem
primeru bi moral Anglijo napasti neposredno iz Španije. To bi zahtevalo ogromno
pomorsko odpravo in prineslo velike stroške. Kot nekdanji angleški sovladar se je dobro
zavedal moči angleške mornarice in je ni podcenjeval. Priprave na invazijo so se začele
v letu 1586 in so trajale dobri dve leti. Med razlogi za zamudo je bila uspešna
intervencija sira Francisa Draka v Cadizu aprila 1587, s katero je ta uničil precejšnje
število tam zasidranih španskih ladij. Predvsem pa so imeli Španci strateške težave, od
kod in kako bi napadli Anglijo. Kralj se je bal močne sovražnikove mornarice, in ker
jim ni želel dati časa za pripravo obrambe, se mu je mudilo v boj.126
Poleti 1588 je španska Armada, na katero so Španci polagali največje upe v času vojne,
priplula v angleške vode. A zaradi napačnih presoj, napada angleških zažigalnih ladij in
smole v vremenu je doživela poraz. Tako se je neslavno vrnila k svojemu kralju.
Naslednje leto so Angleži proti Španiji poslali svojo angleško ''armado'' – močno
ladjevje, ki pa je bilo podobno neuspešno. V naslednjih letih je prišlo do še več odprav
na obeh straneh, tudi zunaj evropskih meja, v kolonialnem svetu, vendar brez večjih
uspehov in učinkov na sam izid vojne.127
Nikoli uradno razglašena vojna se je z vmesnimi prekinitvami nadaljevala vse do leta
1604, ko sta 18. avgusta tega leta tako imenovano Londonsko mirovno pogodbo
podpisala španski kralj Filip III. in novi angleški kralj Jakob I. Z mirovno pogodbo je
bil dosežen status quo, stanje, kakršno je bilo pred vojno. To je pomenilo, da so Angleži
umaknili svojo pomoč tedaj že zmagujočim nizozemskim provincam, Španci pa
podporo katoliški Irski – nepokornim Angležem; obnovili so tedaj povsem izginule
trgovske zveze med državama.128
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Slika 10: Filip II., Armada in Elizabeta I.

3.3

Konflikti v neevropskem svetu

Večji del angleško-španske vojne se je odvijal na morju, s tremi velikimi španskimi
armadami, angleško protiarmado ter številnimi spopadi in plenjenji sovražnikovih ladij.
Največji evropski konflikti v času vojne bodo predstavljeni v naslednjih podpoglavjih.
Zunaj Evrope sta se državi največ spopadali na Atlantiku in v ameriških kolonijah.
Angleški pomorščaki, tako imenovani ''morski psi'' (Sea Dogs), so z dovoljenjem krone
napadali in plenili sovražne ladje, s čimer so skušali oslabiti španski trgovinski monopol
v Atlantiku. Pomembni predstavniki so bili sir Francis Drake, sir John Hawkins in sir
Walter Raleigh. Ker so imeli kraljičino dovoljenje, njihova dejanja v domovini niso bila
ilegalna, temveč sprejeta z odobravanjem. Mnogi bogati posamezniki in tudi kraljica
sama so pogosto investirali v njihove odprave. Tovrstno piratstvo so Angleži prakticirali
vse od šestdesetih let. Armada leta 1588 je bila v bistvu Filipov odgovor, s katerim je
skušal enkrat za vselej obračunati z angleškimi pirati.129
Po začetku vojne, predvsem pa po neuspehu Armade, so se angleški pomorski napadi
podeseterili. Napadali so španske ladje in pristanišča od Kapverdskih otokov in Azorov,
ki so bili sicer portugalska last, a zaradi personalne unije tedaj pod špansko nadoblastjo,
prek Atlantika do Karibskih otokov in postojank v Južni, Srednji in Severni Ameriki. Že
jeseni istega leta, kot se je začela vojna, se je Francis Drake s podporo dvora podal na
tako imenovano veliko odpravo. Na njej je napadal portugalske in španske kolonije od
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Kapverdskih otokov ob zahodnoafriški obali do Srednje in Severne Amerike. Uspešno
je plenil njihove ladje in naselbine ter se naslednje leto vrnil domov kot heroj. Napadi
so se nadaljevali skozi celotno vojno in so pomenili veliko grožnjo za španske trgovske
ladje ter so dejansko pripomogli k upadu španske trgovine. Kljub temu pa je Špancem s
konvoji in spremstvom bojnih ladij uspelo zavarovati svojo tako imenovano srebrno
floto. Tako se jim je – kljub škodi, ki so jim jo prizadejali Angleži – tovrsten način
prevažanja blaga še vedno izplačal.130
Angležem so se pomorske odprave na španske kolonialne postojanke v Novem svetu
sprva splačale, saj so jim poleg zlata in srebra prinesle še slavo in slabile špansko
trgovino, predvsem pa ugled. Obrambne sposobnosti španskih kolonij so bile namreč od
začetka zelo nizke, zato so bili prvi angleški plenilski napadi zelo uspešni. A Španci so
se učili iz svojih napak in so na začetku devetdesetih let okrepili svojo obrambo tako na
morju kot na kopnem. To je sicer pomenilo, da so del vojske in ladij poslali v Ameriko,
kar je zmanjšalo špansko vojaško moč v spopadih na evropski celini in v priobalnem
Atlantiku. Vendar pa je bila obramba kolonialne trgovine ključna za španski imperij,
tako za ohranitev trgovinskega monopola kot za vzdrževanje prestiža.131
Karta 7: Pomorske odprave sira Francisa Draka
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Španci so bili zdaj pripravljeni na boj in obrambo. Elizabetini pomorščaki so od srede
devetdesetih let na karibskih in drugih obalah doživeli prve poraze. Španija je uspela
ohraniti svoj trgovinski monopol skoraj nedotaknjen. Napadalci, Angleži, a tudi
Francozi in Nizozemci, so se odslej morali zadovoljiti s trgovanjem z obrobnimi kraji, s
piratstvom in tihotapljenjem. Zaradi okrepljene španske obrambe so postajali piratski
napadi za napadalce vedno bolj nevarni in nedonosni. Kljub temu pa so vsi ti še kar
nekaj časa raje napadali španske kolonialne postojanke kot pa ustanovili svoje. To
možnost so namreč imeli, saj so bili konec šestnajstega stoletja ogromni deli ameriškega
ozemlja še vedno neosvojeni in neraziskani. Vendar pa sta raziskovanje novega ozemlja
in kolonizacija zahtevala velike človeške in materialne sile, ki so jih bile v sposobne
zbrati samo največje velesile.132
Ne Anglija in ne Francija v drugi polovici šestnajstega stoletja nista imeli ali dovolj
denarja ali pa ne dovolj stabilne in mirne oblasti. Prav tako je takrat krožilo prepričanje,
da so Španci že odkrili in zasedli vse najbogatejše dele Amerike ter da ti še neosvojeni
deli niso vredni tveganja in stroškov. Angleška kraljica, ki je sicer občasno finančno
podprla svoje pomorščake (v zameno za del nagrabljenega plena), je bila venomer v
pomanjkanju denarja in se je izogibala stroškom. Zato zagotovo ni bila pripravljena
vlagati velikih vsot v kolonizacijo neznanega sveta. Hitre nagrade v obliki zaplenjenega
blaga so bile za španske nasprotnike privlačnejše, vse dokler jim ni uspelo zlomiti
španskega trgovinskega monopola.133
3.4

Nizozemske province kot prizorišče spopada med Anglijo in Španijo

Leta 1556 je Filip II. prevzel oblast v Španiji in s tem tudi v sedemnajstih provincah na
ozemlju današnjih držav Belgije, Nizozemske in Luksemburga ter dela severne Francije
in zahodne Nemčije. Južne province (približno ozemlje današnje Belgije) so bile pod
oblastjo Habsburžanov od poroke Maksimilijana I. z Marijo Burgundsko leta 1477.
Severne (približno današnja Nizozemska) pa je za španske Habsburžane v prvi polovici
šestnajstega stoletja pridobil njegov vnuk Karel I./V. Za razliko od očeta Karla je Filip z
inkvizicijo ostro nastopil proti protestantskim simpatizerjem v celotnem imperiju. To je
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skupaj z ekonomskimi pritiski, uvajanjem absolutizma in nasilnimi poskusi
centralizacije oblasti pripeljalo do upora v nizozemskih provincah in izbruha
osemdesetletne vojne za osvoboditev izpod španske nadoblasti. Upor in vojna za
politično in versko neodvisnost sta z vmesnim premirjem med letoma 1609–1621 trajala
od leta 1568 do vestfalskega miru po koncu tridesetletne vojne 1648. Pri tem je sedem
severnih provinc doseglo neodvisnost in osnovalo Republiko Nizozemsko, medtem ko
so južne province kot Južna ali Španska Nizozemska še naprej ostajale pod špansko
krono.134
Karta 8: Province v okviru Španske Nizozemske leta 1579

Nizozemske province so se med uporom in vojno razdelile. Južne province, ki so bile
sprva žarišče vojaškega upora, so pod pritiskom španskega vojskovodje vojvode
Parmskega ostale pod špansko nadoblastjo. Na začetku januarja 1579 so se povezale v
tako imenovano Arraško unijo ter prisegle zvestobo španskemu kralju in katoliški veri.
Na to se je sedem severnih provinc odzvalo z oblikovanjem tako imenovane Utrechtske
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unije nekaj tednov kasneje. Ta je nadaljevala z osamosvojitvenimi boji. Leta 1581 je
pod voditeljem upora Viljemom Oranjskim razglasila odcepitev in se preimenovala v
Republiko Nizozemsko oziroma Republiko sedmih združenih provinc. Španci so jih
skozi osemdesetletno vojno skušali pokoriti, vendar so se uspele razviti v pomorsko in
trgovsko velesilo, ki je v sedemnajstem stoletju doživela svojo zlato dobo.135
Guvernerka španske oblasti na Nizozemskem je bila na začetku Filipove vladavine
njegova polsestra Marjeta Parmska. Bila je nezakonska hči Karla I./V. in mati enega
izmed najpomembnejših španskih vojskovodij tistega časa Aleksandra Farneseja,
vojvode Parmskega. Ob izbruhu upora jo je na mestu guvernerja zamenjal Fernando
Alvarez de Toledo, vojvoda Alba. Ta je bil tudi poveljnik tako imenovane flandrijske
vojske, z vseh vetrov zbrane španske kopenske vojske na Nizozemskem, imenovane po
Flandriji/Flamski, pokrajini v današnji Belgiji. Šlo je za vojaško silo, ki je obsegala od
dobrih 10.000 do več kot 80.000 vojakov v času največjih spopadov. Filip jo je
ustanovil prav z namenom obvladovanja nizozemskih provinc, njena pozicija na meji s
Francijo pa je španskemu kralju omogočala tudi vpletanje v francoske verske vojne.136

Vojvoda Alba je flandrijsko vojsko vodil do leta 1573, ko je moral odstopiti zaradi
neučinkovitih represivnih ukrepov, ki so med ljudmi vzbujali še večji odpor. Obsežna
vojska je bila hudo finančno breme za državno blagajno. Neredno plačevanje in
večkratni finančni zlomi Španije, med drugim leta 1575, so nemalokrat povzročili upore
in plenjenje s strani neplačanih vojakov. Vojaški upori pa so hkrati Nizozemcem vedno
ponudili priložnost, da si povrnejo ozemlja, ki so jih pred tem izgubili v korist
Špancev.137
Upornim protestantskim Nizozemcem so v bojih proti Špancem pomagali francoski
hugenoti in angleške enote, ki jih je tja pošiljala Elizabeta I. A Francija, na katero se je
Elizabeta naslanjala kot na protiutež mogočni Španiji, se je po šentjernejski noči leta
1572 znova znašla v vihri državljanske vojne. S tem se je za nekaj časa prenehala
francoska pomoč Nizozemcem, za katere je zdaj ključna postala angleška podpora.
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Nizozemska, zlasti Antwerpen, največje trgovinsko mesto za angleški izvoz, je bil za
Angleže zelo pomemben, zato niso mogli ostati nevtralni. Angleška kraljica je sovražila
vojno iz več razlogov in se ji je kar dvajset let svoje vladavine tudi uspešno izogibala.
Poleg tega, da so vojne drage, so tudi tvegane, kar je spoznala, ko je izguba Calaisa leta
1558 uničila ugled njene polsestre Marije I. Prav tako pa kot ženska ni mogla sama
voditi svoje vojske, zato je morala poveljstvo predati v roke moškim. Delitev oblasti se
je kraljici vedno močno upirala; povrh pa ti moški niso vedno ubogali njenih ukazov.138
Prošnjo nizozemskih upornikov za pomoč je skušala uresničiti nekoliko drugače, tako,
da bi našla nekoga, ki bi se v odprte spopade vpletel namesto nje. Ni jim torej želela
odkrito pomagati v uporu proti španskemu kralju, prav tako pa tudi ni želela, da bi ta
spet dobil popoln nadzor nad Nizozemsko. To bi pomenilo poboje in skorajšnji konec
tamkajšnjih protestantov. Sploh pa je bila Nizozemska dobra odskočna deska za
invazijo na Anglijo. Tako je upornike sprva na skrivaj denarno podpirala, a ker sami
niso mogli premagati španske vojske, je morala najti učinkovitejši način podpore.139
Odlično priložnost je uzrla v vojvodi Francu Anžujskemu. Ta ji je bil pred nekaj leti že
predstavljen kot potencialni kandidat za poroko, a ga je zavrnila, saj je bil kar dvajset let
mlajši od nje. Na začetku osemdesetih let pa je bila situacija nekoliko drugačna.
Elizabeta je potrebovala pomoč in zopet je uporabila najmočnejše orodje svoje zunanje
politike, idejo poroke. Kot mlajši sin francoskega kralja je imel Anžujski malo možnosti
za dedovanje krone, zato si je moral slavo in ozemlje, ki bi mu vladal, poiskati drugje.
Elizabeta, dobro seznanjena z njegovimi ambicijami, ga je temu ustrezno spodbujala, da
naj bi to bile prav nizozemske province, ki so takrat potrebovale primernega vladarja in
so ga tudi iskale, tako pri Angležih kot Francozih.140
Da bi mladeniča pridobila na svojo stran, je Elizabeta zopet odprla vprašanje poroke.
Začela so se dopisovanja in izkazovanje naklonjenosti med štiriindvajsetletnim Francem
in šestinštiridesetletno Elizabeto. Kazalo je, da so Elizabetini nameni s poroko precej
resni. To se je dogajalo ravno v času, ko se je njen ljubljeni earl Leicesterski po skoraj
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dvajsetih letih spet skrivoma poročil, kar je kraljico spravilo v bes in slabo voljo. Zato je
dovolila mlademu in prefinjenemu Francozu, da ji dvori, to pa je povzročilo mešane
odzive med njenim ljudstvom in tudi v tajnem svetu. Ta je zadnjih dvajset let nenehno
pritiskal nanjo, naj se poroči, zdaj pa se je zdelo, da se svetovalci ne morejo odločiti za
ali proti tej poroki. Tudi med ljudstvom je bilo čutiti nenaklonjenost zgodovinsko
sovražnim Francozom. To je bilo Elizabeti dovolj, da je prekinila pogajanja o poroki.141
Eden izmed glavnih nasprotnikov poroke je bil sir Walsingham, ki je v šentjernejski
noči jasno videl posledice zaroke med protestantskim Henrikom Navarskim in Marjeto
Valoijsko. Ker na francoskem dvoru kralj Henrik III. ni imel potomcev, je bil kot
francoski prestolonaslednik določen mlajši brat Franc Anžujski. Elizabeta v tistem času
prav tako ni imela jasno imenovanega naslednika in je bila hkrati že nekoliko prestara
za rojevanje otrok. Če bi angleška kraljica umrla, medtem ko bi bila poročena z dedičem
francoskega prestola, bi lahko Anglija prišla pod francosko nadoblast. To bi lahko poleg
tuje vladavine prineslo še verske vojne med katoliki in protestanti. Elizabeta se je
morala strinjati, da so Walsinghamovi argumenti tehtni, in je popustila.142

Slika 11: Vojvoda Franc Anžujski, francoski prestolonaslednik
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Po zavrnitvi in preživetih dveh letih v bojih na Nizozemskem se je Anžujski zopet vrnil
na Elizabetin dvor, da zaprosi za denarno podporo in da zopet poskusi s snubitvijo.
Elizabeta, ki je že prvič kazala znake zaljubljenosti, je na veliko presenečenje vseh
privolila. Prvič se je zgodilo, da je kraljica dovolila svojim čustvom prevladati nad
umom. A le za kratek čas, saj si je že naslednji dan premislila. Anžujski je tako od
angleške kraljice dobil le denarno podporo in je naslednja leta preživel v bojih na
Nizozemskem. Tam je dobil naslov tako imenovanega protektorja nizozemske
neodvisnosti, a je bil nezadovoljen, saj je bila njegova oblast zelo omejena. Vendar pa
mu Nizozemci niso želeli dati višjega naziva. Na mestu svojega vladarja bi raje videli
angleško kraljico ali francoskega kralja, a sta oba njihovo ponudbo zavrnila, saj nista
želela konflikta s španskim kraljem. V januarju 1583 je Anžujski skušal zavzeti
Antwerpen in prevzeti popolno oblast nad provincami. Doživel je polom in se
osramočen vrnil v Francijo, kjer je že naslednje leto umrl. Elizabeto je novica o njegovi
smrti razžalostila in po Anžujskem ni bilo več pretvarjanja o morebitni poroki. Postalo
je jasno, da bo angleška kraljica vladala in umrla sama.143
Julija 1584 je bil umorjen Viljem Oranjski; nizozemski uporniki so tako ostali brez
svojega najpomembnejšega voditelja. To je bila slaba novica tudi za Elizabeto, ki je
ostala edina protestantska vladarica v Evropi, dobra pa za Špance, ki so dobili novo
priložnost za obračun z upornimi provincami in da hkrati iz Nizozemske sprožijo
invazijo na Anglijo. Od julija do avgusta 1584 je potekala bitka za Antwerpen, tedaj
kulturno, ekonomsko in finančno središče sedemnajstih provinc. V njej so Španci
osvojili mesto, ki je bilo od leta 1579 del Utrechtske unije in sedež nizozemskega upora.
Konec istega leta je Filip II. s pogodbo v Joinvillu obljubil še pomoč francoski Katoliški
ligi, ki je stala nasproti francoskim hugenotom in Henriku Navarskemu kot
potencialnemu dediču francoskega prestola. Zavezništvo med velesilama, kot sta bili
Španija in Francija, je bilo za Elizabeto I. alarmantno in več kot zadosten razlog, da se
je začela aktivneje vključevati v dogajanje na evropski celini.144
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S Filipovim sodelovanjem s Katoliško ligo se je širil tudi španski vpliv vzdolž francoske
severne obale, ki jo je Liga nadzorovala, kar je pomenilo dodatno grožnjo Angliji.
Elizabeti ni preostalo drugega, kot da svojo vojsko vendarle pošlje na Nizozemsko.
Avgusta 1585 je v palači Nonsuch podpisala pogodbo, s katero se je zavezala vojaško
pomagati upornikom na Nizozemskem, ki jih je zdaj vodil sin Viljema Oranjskega,
Mavricij Nassau Oranjski. To je bila prva mednarodna pogodba, v kateri so sodelovale
neodvisne province Republike Nizozemske. Elizabeta je upornikom obljubila letno
finančno pomoč in vzpostavitev stalne vojaške enote s 6.400 vojaki in 1.000 konjeniki.
Nizozemci pa so se zavezali za angleško pomoč oziroma vojsko plačati. Kot garancijo
za plačilo so Angleži dobili v upravo tri nizozemska mesta, ki so jih v svojih rokah
obdržali ves čas vojne. Zadržali pa so jih tudi po njej, vse dokler jih niso Nizozemci leta
1616 odkupili od Jakoba I.145
Angleška kraljica je sicer upala, da bo že sam prihod angleške vojske pod vodstvom
earla Leicesterskega dovolj, da se bo sovražnik umaknil, a vojvoda Parmski, ki je vodil
tamkajšnjo špansko vojsko, ni imel takšnih namenov. Elizabeta se je tako prvič v svoji
vladavini znašla v vojni. Njen ljubljenec se je ob nepravem času izkazal za
nesposobnega vojskovodjo, zato ga je morala konec leta 1587 odstraniti.146
Ni pa bil neuspeh angleške odprave povsem krivda Leicesterskega. Kraljica je namreč
še vedno ravnala precej defenzivno in mu je pred odhodom naročila, da se mora –
kolikor je le možno – izogibati vojaškim spopadom s špansko vojsko. Prav tako ni
želela sprejeti kakršnekoli oblike vladavine nad Nizozemci. Tudi Leicesterskemu je
prepovedala sprejeti vladarske naslove od njih. A ta tega ni upošteval in je ob prihodu
na celino sprejel naziv generalnega guvernerja upornih provinc severne Nizozemske.
Ker je bil hkrati še vedno Elizabetin podložnik, je to posredno pomenilo, da bi lahko
angleško kraljico smatrali tudi za nizozemsko vladarico. Elizabeta ni želela na takšen
način provocirati španskega kralja. Leicesterskega je zato prisilila k odstopu z novega
položaja ter mu s tem nepovratno spodkopala avtoriteto in ugled med Nizozemci.
Skupaj z majhno in slabo financirano vojaško silo Leicesterski ni imel možnosti za
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uspeh proti močni španski flandrijski vojski. Nizozemci so po tem angleškem neuspehu
in Elizabetini nepripravljenosti, da postane njihova vladarica, nehali iskati vladarja in se
odločili za republikansko ureditev. Prav tako so zdaj ostali sami v boju proti Špancem,
katerih pritisk pa se je zaradi priprav Armade in invazije na Anglijo za nekaj časa
zmanjšal.147
Leicesterskega so na položaju poveljnika angleških enot na Nizozemskem zamenjali
drugi poveljniki in angleške enote so na celini ostale skozi celotno angleško-špansko
vojno. V sodelovanju z Republiko Nizozemsko so se Angleži borili proti španski
flandrijski vojski tako na ozemlju osamosvojene Republike kot na Španskem
Nizozemskem, od koder so skušali Špancem odvzeti še več ozemlja. Bitke so v času
španskih pritiskov na francoske hugenote potekale tudi v severni Franciji (pokrajini
Bretanja in Normandija). Čeprav je Elizabeta vseskozi nudila pomoč upornim
provincam, ni bila ta nikoli tako srčna in obsežna kot tista na lastnih tleh proti upornim
Ircem ali ko je bila neposredno ogrožena sama Anglija. Medsebojna pomoč Angležev in
Nizozemcev se je nadaljevala skozi vso osemdesetletno vojno in vse konflikte s Španci.
Ko je bila španska moč v zatonu, sta omenjeni državi doživljali vzpon, kar je v
sedemnajstem in osemnajstem stoletju privedlo do konfliktov med njima in tudi do
štirih angleško-nizozemskih vojn.148
3.5

Spodletela invazija španske ''nepremagljive armade'' leta 1588 na Anglijo

Invazija na Anglijo
Vera in prevlada na svetovnih oceanih sta bila glavna vzroka za veliko špansko
pomorsko odpravo kralja Filipa proti Angliji in njeni kraljici Elizabeti. Širjenje
protestantizma v šestnajstem stoletju po celinski Evropi in nato še na britanskem otočju
je izredno motilo Filipa in Cerkev. Dodatne provokacije so Angleži Špancem nudili še z
dolgoletnim piratstvom na svetovnih morjih, kjer so s potapljanjem ladij in krajo blaga
povzročali škodo španski trgovini. Da je angleški dvor vedel za to dogajanje in ni
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ukrepal, se je Špancem zdelo nedopustno. Poleg tega sta jih zelo jezili Elizabetina
pomoč in podpora Nizozemcem ter slednjič še usmrtitev katoliške nasprotnice Marije
Stuart. Filipu II. ni bilo treba iskati nadaljnjih razlogov za invazijo na Anglijo. V
njegovi nameri je najbolj fanatičnega katoliškega vladarja takratne Evrope podprla tudi
Cerkev. Papež Sikst V. je podprl španski podvig v upanju, da se bo angleško kraljestvo
na ta način spet vrnilo pod okrilje svete Cerkve, angleški katoliki bodo postali svobodni,
brezbožna kraljica pa bo pregnana s prestola.149
Dobri dve leti trajajoče priprave na invazijo so Španci začeli zgodaj leta 1586. Začetek
invazije so zaradi različnih razlogov večkrat prestavili, tudi zaradi nestrinjanj na španski
strani pri izdelavi strategije za napad. Nato je naslednje leto angleški pomorščak sir
Francis Drake izvedel uspešen napad v zalivu Cadiz, na eno izmed najpomembnejših
španskih pristanišč in navzgor ob zahodnoatlantski špansko-portugalski obali vse do
Lizbone. V njem so Angleži potopili ali zajeli večje število španskih ladij ter s tem
velike količine blaga in hrane, namenjene za invazijo.150

Slika 12: Sir Francis Drake

Uspešen napad pod vodstvom Francisa Draka je trajal od konca aprila do vrnitve v
Anglijo na začetku julija 1587. Z njim so Angleži za dobro leto preložili napad španske
Armade. Francis Drake je bil pomemben pomorščak v elizabetinskem obdobju in za
Magellanom (1519–1522) vodja druge odprave, ki je obplula svet med letoma 1577 in
149
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1580. Med Angleži je veljal za heroja zaradi svojih pomorskih dosežkov, raziskovanja
in plenjenja španskih ladij in njihovih zakladov. Na drugi strani so ga Španci imeli za
pirata in Filip II. je na njegovo glavo razpisal bogato denarno nagrado. Ko se je leta
1585 začela vojna s Španijo, je imel Drake vso podporo angleškega dvora, da napada in
pleni španska pristanišča in ladje na odprtih morjih ter tako Špancem prizadene čim
večjo gospodarsko in vojaško škodo. Napad na Cadiz leta 1587 je tako bil eden izmed
večjih in najuspešnejših v seriji mnogih Drakovih akcij proti Špancem.151
Prvotni španski načrt za invazijo je bil sestavljen iz treh delov. Z diverzantsko akcijo na
Škotskem bi preusmerili angleško pozornost, medtem ko bi glavni del armade zavzel
otok Wight na jugu Anglije ali bližnje pristanišče Southampton in tam vzpostavil
špansko vojaško bazo kot nadaljnje izhodišče za desant. Tretji del napada bi po tem
načrtu predstavljala akcija okrog 30.000-glave vojske Aleksandra Farneseja, parmskega
vojvode, tedaj že delujoče na Nizozemskem, ki bi na španskih ladjah prečkala Rokavski
preliv in napadla jugovzhodno Anglijo. Za glavnega poveljnika Armade je bil imenovan
zelo izkušeni Álvaro de Bazán, markiz de Santa Cruz, a je februarja 1588 umrl.152
Za novega vodjo je Filip določil sposobnega kopenskega poveljnika, ki pa ni imel
pomorskih izkušenj, Alonsa Péreza de Guzmána, vojvodo Medina - Sidonia. Tedanji
španski guverner na Nizozemskem vojvoda Parmski je bil zaskrbljen nad izvedbo
takšnega načrta, še preden bi si sam uspel zagotoviti nadzor nad dovolj velikim
pristaniščem na Nizozemskem, da bi lahko poskrbel za varen prevoz svoje vojske čez
Rokavski preliv. Vendar pa je kralj odločil, da mu za to ni treba skrbeti, saj naj bi velika
Armada prevzela nadzor nad Rokavskim prelivom pri Dovrskih vratih, se pri Calaisu
srečala z vojsko vojvode Parmskega in jo spremljala v jugovzhodno Anglijo. Od tam bi
ta napadla naprej proti Londonu.153
Nasploh je kralj svoj načrt za invazijo izdelal malo preveč samozavestno in s
premajhnim upoštevanjem nasvetov svojih vojaških svetovalcev. Zavedal se je moči
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angleške mornarice, ki jo je v času zakona z Marijo Tudor sam pomagal posodobiti in
izboljšati, a jo je kljub temu sklenil napasti. Nadalje je zmotno pričakoval, da bo večina
bojev potekala na kopnem, ne na morju, in je temu primerno oborožil in pripravil svojo
vojsko. Predvideval je tudi, da se bodo angleški katoliki ob prihodu Špancev uprli svoji
kraljici in stopili na stran zavojevalcev. Preveč zlahka je vzel tudi problem ''zbiranja''
svojega vojaštva: kako bo španska vojska na Nizozemskem, katere poveljnik vojvoda
Parmski nikakor ni bil navdušen nad kraljevimi načrti, uspela priti na morje in se srečati
s floto kljub patruljiranju številnih angleških in nizozemskih ladij.154
28. maja 1588 je največja flota tistega časa izplula iz Lizbone in se napotila proti
Nizozemski, da bi se združila z vojsko vojvode Parmskega. Flota 130 ladij, ki so nosile
8.000 mornarjev in okrog 20.000 vojakov, je bila tako velika, da je potrebovala dva
dneva, da je v celoti izplula iz pristanišča. Armado je sestavljalo le 13 galej, večji del pa
so predstavljale trgovske ladje, nikakor namenjene boju. Španci so se zavedali, da so
njihove ladje okornejše od angleških, vendar načrt invazije niti ni predvideval odprtega
spopada na morju. Flota je bila namenjena predvsem prevozu kopenske vojske na
angleška tla ter pomorskemu spremljanju in varovanju dodatne vojske iz Nizozemske.
Namen je bil, da bi po izkrcanju močnejša španska pehota premagala angleško vojsko
na kopnem.155

Slabe vremenske razmere so poskrbele za nadaljnjo zamudo Armade, ki se je bila
prisiljena na svoji poti začasno ustaviti že v La Coruñi na španski severozahodni obali.
Velik del španske flote so sestavljale ladje, namenjene plovbi po Sredozemskem morju
in zato neprilagojene vodam razburkanega Atlantskega oceana. Armada je tako
napredovala le počasi, s hitrostjo najpočasnejše ladje v floti, in je potrebovala tri tedne,
da je dosegla 300 milj oddaljeni rt Finisterre. Izkazalo se je, da so v času hitrih priprav
na invazijo prezgodaj naložili hrano za vojsko na ladje, zato se je v določeni meri
pokvarila še pred izplutjem. Eden izmed vzrokov za to je bila nepravilna konzervacija.
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Podobno se je zgodilo z vodo, shranjeno v puščajočih sodih, izdelanih iz svežega lesa.
Odprava se je zato že na začetku potovanja soočila z lakoto, žejo in boleznimi.156
Ko se je vojvoda Medina - Sidonia odločal, ali naj v La Coruñi obnovi zaloge živil na
ladjah, jih je ujela nevihta. Armada ni imela druge izbire, kot da se res zateče v bližnje
pristanišče. Od tam je španski poveljnik pisal kralju, da razvoj dogodkov ne kaže v prid
Armadi in da ta morda ne bo sposobna izpolniti naloge, ki ji je bila določena. Vladarju
je previdno predlagal začetek mirovnih pogajanj z Anglijo ali pa vsaj odlog invazije za
eno leto. Kralj se za opozorila in prošnje ni zmenil in Armada je po mesecu postanka
odplula dalje.157
Prvi pogled na Armado se je Angležem tako ponudil šele 29. julija na Lizard Pointu v
Cornwallu in takrat so bili Otočani že dobro pripravljeni na spopad. Glavni poveljnik na
angleški strani je bil lord Charles Howard Effinghamski, ob njem pa so bili še sir
Francis Drake, sir John Hawkins, sir Martin Frobisher, lord Henry Seymour, sir William
Winter in drugi. Novico o prihodu Armade so Angleži razširili po kraljestvu z vnaprej
pripravljenim sistemom svetilnikov.158
Angležem je nasprotnika uspelo pričakati celo z nekoliko večjim številom ladij, in sicer
so jih zbrali skoraj 200. Nizozemci so svoje ozemlje branili s slabimi 70 ladjami. Od
španskih 130 ladij jih je bilo 55 težjih od 500 ton. A mnoge med njimi niso bile bojne
galeje in težak tovor, ki so ga nosile, jih je naredil dodatno nerodne in ranljive. Angleži
pa so imeli le 13 ladij težjih od 500 ton, vendar so bile prav vse močno oborožene
kraljevske bojne galeje. Največja izmed njih, Frobisherjeva 1.100-tonska ladja Triumph,
je bila večja od katerekoli primerljive španske ladje.159
Angleške ladje novega dizajna in opremljene z modernim orožjem so se od španskih
precej razlikovale. Španske galeje so bile velike, visoke, oborožene s topovi kratkega
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dometa in z oklopnimi topovskimi kupolami na vsaki ladji in vsakem koncu le-te, same
kupole pa so dajale ladjam videz plavajočih trdnjav. V nasprotju s tem so bile angleške
ladje manjše, hitrejše in okretnejše, kar jim je prineslo pomembno prednost v bojevanju.
Bile so oborožene tudi s topovi z daljšim dometom, zato so lahko na sovražnika streljale
z varne razdalje. Medtem pa je španska vojaška taktika še vedno predvidevala bojevanje
iz bližine, pri čemer so morali vojaki s svoje skočiti na sovražnikovo ladjo in jo tako
zavzeti. V pričakovanju, da se bodo v boj spustili šele po uspešnem izkrcanju na
angleških tleh, je bilo veliko orožja, ki so ga prevažale španske ladje, namenjenega
vojskovanju na kopnem, kar je le še slabšalo položaj Špancev.160

Slika 13: Španska galeja iz šestnajstega stoletja

Slika 14: Angleška bojna ladja, druga
polovica šestnajstega stoletja

Španci zaradi velikega obsega Armade svoje vojaške akcije nikakor niso zmogli
obdržati v tajnosti. V juniju in juliju 1588 so Angleži dvakrat poskusili ustaviti špansko
Armado, še preden bi ta sploh zaplula v Rokavski preliv, vendar so jim neugodni veter
in nevihte preprečili uspešne akcije. Ko je bil velik del angleških ladij po drugem
takšnem poskusu zasidran v angleškem Plymouthu, kjer je obnavljal svoje zaloge, jih je
Armada presenetila s svojim prihodom. Španci so imeli tedaj enkratno priložnost
napasti angleške ladje, ki se zaradi plime in brezvetrja niso mogle umakniti, jih uničiti
in od tam nadaljevati z invazijo na Anglijo. Vendar pa tega niso storili.161
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Na osnovi kraljevega ukaza, da mora Armada neprekinjeno pluti do otoka Wight, se
vojvoda Medina - Sidonia ni odločil za takšno akcijo in Armada je odplula naprej proti
vzhodu. S tem so Španci, tudi zaradi napačnih presoj Filipa II., zagrešili eno izmed
mnogih večjih napak pri poskusu desanta. Ko se je plima obrnila, vetrovne razmere pa
izboljšale, so angleške ladje izplule iz Plymoutha španskim ladjam za hrbet in jih
napadle. Španske ladje, kot že omenjeno, niso bile pripravljene na pomorski boj in so
lahko z nasprotnikom obračunavale predvsem iz bližine. Angleška flota je izkoriščala
hitrost in vodljivost svojih ladij ter je lahko z varne razdalje na sovražnika streljala s
topovi.162
Španske težave so se zdaj šele začele. Angleška mornarica jih je začela zasledovati in
31. julija obstreljevati pri Eddystone Rocks, skupini morskih skal blizu Plymoutha.
Španska Armada je plula naprej, in sicer v formaciji v obliki polmeseca: z
najmočnejšimi ladjami za krepitev varnosti na vsakem koncu in šibkejšimi v sredini. Po
začetnih bitkah Angleži z obstreljevanjem z razdalje niso povzročili večje škode
sovražni Armadi, zato so prišli do zaključka, da morajo to formacijo razbiti in Špance
napasti od blizu. Španci so v tem času izgubili le dve ladji in še to zaradi medsebojnega
trčenja.163
Do obračunavanja je spet prišlo dva dni kasneje pri Portlandu, vendar brez uspehov za
Angleže, da bi ustavili Armado. Ta je plula naprej in Angleži bi bili v še večji
nevarnosti, če bi ji uspelo postaviti začasno bazo v Solentski ožini, ki ločuje otok Wight
od britanskega otočja. Angleška flota se je takrat razdelila na štiri dele in z več strani
napadla Armado, ki je bila prisiljena zapluti nazaj proti odprtemu morju in se v
pomanjkanju drugega primernega pristanišča usmeriti dalje proti francoskemu
Calaisu.164
6. avgusta je Armada dosegla dovrsko ožino in se zasidrala v Calaisu, kjer je imela
namen počakati na novice o vojski vojvode Parmskega. A ta ni bil pripravljen izpluti na
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morje, dokler ne bi bil Rokavski preliv varen pred angleškimi in nizozemskimi ladjami.
Zaradi nestrinjanja z njegovimi načrti glede invazije se svojemu stricu Filipu ni
neposredno uprl, odločil pa se je za le minimalno udeležbo v tej vojaški akciji, in sicer
zaradi izpostavljene lege Calaisa – ta ni mogel nuditi varnega pristanišča Armadi. Ta
zaradi svoje velikosti, neokretnih ladij in nepoznavanja terena ni mogla nuditi
spremstva in varovanja vojski Parmskega, ko bi se ji ta na nezavarovanih barkah bližala
po obalnih plitvinah z nizozemske obale.165
Bitka pri Gravelinesu in Elizabetin govor pri Tilburyju
Španci so se zavedali svojega neugodnega položaja in se bali morebitnega angleškega
napada z zažigalnimi ladjami, taktike, ki so jo Angleži v preteklosti že večkrat uporabili
v bitkah proti sovražniku. In niso se motili. Malo po polnoči v noči iz 7. na 8. avgust so
Angleži proti skupaj zasidranim španskim ladjam, ki so bile v bližini, poslali osem
zažigalnih ladij. Kljub pričakovanju takšne taktike je imel pogled na bližajoče se goreče
ladje močan psihični učinek na može. Zaradi velikosti teh ladij so se španski kapitani
prestrašili, da gre za tako imenovani hellburners, poseben tip eksplozivnih zažigalnih
ladij, ki šteje za eno izmed prvih orožij za množično pobijanje. Lesene španske ladje,
napolnjene z eksplozivom in orožjem, so bile lahka in ranljiva tarča. Zato je več
kapitanov – kljub prepovedi vojvode Medine - Sidonie – prerezalo sidrne vrvi, izplulo
na odprto morje in tako zapustilo trdno formacijo. Izguba sider na takšen način je imela
kasneje usodne posledice na škotskih in irskih obalah.166
Napad z zažigalnimi ladjami proti angleškim pričakovanjem ni poškodoval španske
flote, a je imel zanjo drugačne posledice. Ob zori je vojvoda Medina - Sidonia našel
svojo floto razpršeno, angleške ladje, ki jim je končno uspelo razbiti špansko formacijo,
pa pripravljene na napad. Začela se je bitka pri Gravelinesu, imenovana po pristanišču
vzhodno od Calaisa, delu takratne Španske Nizozemske. Tokrat Angleži niso streljali
samo z varne razdalje, temveč so se približali razpršeni floti ter jo z orožjem in topovi
krajšega dometa učinkovito in uspešno napadali. V nasprotju z njimi so Španci
povzročili le malo škode na angleških ladjah. Angleži so se soočali s problemom

165

EBO-Armada: Spanish naval fleet; The Spanish Armada. BritishBattles.
James McDermott, England and the Spanish Armada: The Necessary Quarrel, London, 2005, str.
266–268; EBO-Armada: Spanish naval fleet; The Spanish Armada. BritishBattles.
166

77

pomanjkanja streliva, Španci pa z nepripravljenostjo na pomorsko bojevanje, kar je
mnogo vojakov stalo življenja. Angleške ladje so s svojo hitrostjo in okretnostjo zlahka
pazile, da se sovražniku niso toliko približale, da bi mu omogočile vkrcanje na ladjo.167
Bojevanje se je po celotnem območju med Gravelinesom in Dunkerquom nadaljevalo
čez dan, dokler ni Angležem zmanjkalo streliva in se niso Španci umaknili proti severu.
Armada je bila v boju precej poškodovana, a številčno ni utrpela velikih izgub. V
bojevanju so Angleži potopili ali zajeli tri španske ladje, nekaj pa so jih kasneje zajeli
Nizozemci. Zgodaj naslednjega dne so prevladujoči zahodni vetrovi začeli potiskati
prizadeto Armado na vzhod, proti plitvinam nizozemske province Zeelandije. Pred
usodnim trčenjem jih je rešila sprememba smeri vetra in ladje so lahko zaplule proti
severu. Veter jih je gnal stran od vojvode Parmskega, angleška mornarica pa je zaprla
Rokavski preliv in s tem možnost vrnitve po tej poti. Armadi tako ni preostalo drugega,
kot da se poda na dolgo plovbo okoli britanskega otočja in vse do doma.168
Še istega dne je sir Francis Drake, drugi v vrsti poveljstva, pisal svoji kraljici. Poročal ji
je o uspehu v bitki in o španskem umiku. Angleška mornarica je sovražnika potisnila
tako daleč na sever, da ni imel več možnosti pristati ne v Angliji ne na Škotskem.
Dodatno je Armado oslabila še huda nevihta in mnoge ladje so tako bile potrebne
popravila. Drake je zapisal tudi, da so mnogi španski vojaki bolni, Armada pa je zaradi
močnih vetrov prisiljena nadaljevati svojo plovbo proti severu.169
V neposrednem dvoboju so bili Angleži uspešnejši in so potopili ali poškodovali veliko
španskih ladij, ki so imele zaradi poškodb težave pri vračanju domov. Po bitki so
Angleži s pomočjo materiala iz zajetih in potopljenih ladij ugotavljali slabosti španske
oborožitve. Topovske krogle, ki so jih izstreljevali španski topovi, so bile slabo ulite, iz
železa slabše kakovosti in zatorej preveč krhke. To je povzročilo, da so se pri izstrelitvi
ob dotiku sovražnikove ladje razletele, namesto da bi jih poškodovale. Tudi za večje
število španskega strelnega orožja so Angleži ugotovili, da je bilo slabo ulito in
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neustrezne sestave ter je tako predstavljalo resno nevarnost za tiste, ki so ga upravljali.
V nasprotju z Angleži, ki jim je kmalu po začetku bojev začelo primanjkovati streliva,
so pregledi razbitin pokazali, da so španske ladje nosile s seboj velike zaloge streliva.
Vendar pa je bilo to pogosto napačnega kalibra in zato neuporabno za lastno orožje.170
Angleži so v bitki pri Gravelinesu preprečili španski načrt združitve Armade z vojsko
Parmskega vojvode in s tem tudi praktično uničili možnosti za invazijo. Armada se je
umaknila, še naprej pa je obstajala nevarnost akcije te vojske. 19. avgusta je kraljica
Elizabeta osebno prišla pogledat in pozdravit enote – okrog 5000 vojakov ̶

pri

Tilburyju ob ustju Temze, ki so bile pripravljene na morebitno nevarnost z Nizozemske.
Oblečena v belo obleko in srebrn oklep je jezdila skozi tabor in nato vojski namenila
sloviti govor, v katerem je nagovorila svoje ljubljeno ljudstvo. Čeprav so ji nekateri
izmed svetovalcev odsvetovali nastop pred veliko in oboroženo množico, je Elizabeta
dejala, da zaupa svojemu narodu.171
Ni je bilo strah Parmskega in grozeče nevarnosti invazije. Dejala je, da se zaveda, da
ima telo šibke in slabotne ženske, vendar ima tudi želodec in srce kralja, kralja Anglije.
Na čelu svoje vojske se je pripravljena boriti in umreti med svojimi ljudmi ter dokazati,
da se bodo Angleži uprli vsakemu, ki bi si drznil napasti njih, njihovo vero in kraljestvo.
V svojem verjetno najslavnejšem govoru je kraljica pokazala mnoge kakovosti, pogum,
ljubezen do angleškega ljudstva, močno žensko osebnost v sicer moškem svetu in tudi
sposobnost sestaviti mogočne, veličastne govore, v katere je tako rada vpletala čustva in
ljubezen.172
Vrnitev v Španijo in posledice
Špansko ime za armado Grande y Felicísima Armada v neposrednem prevodu pomeni
Velika in najsrečnejša armada, kar je ime, ki se nanaša na božansko pomoč in milost, ki
naj bi spremljala špansko floto na njeni plovbi. Angleži so ji kasneje posmehljivo nadeli
naziv nepremagljiva armada.173
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Po neuspešnem poskusu invazije je Armado čakala težka pot domov. Še enkrat se je
znašla nasproti svojemu največjemu, najvztrajnejšemu in uničujočemu nasprotniku. To
pa niso bili Angleži, temveč vreme, ki je Armado oviralo že vse od izplutja iz Lizbone.
Prav ugodno vreme je bilo oziroma bi bilo eden izmed ključnih pogojev za uspešnost
španske invazije. Armadi bi omogočilo mirno in varno plovbo, tudi krhkim plovilom,
zgrajenim za plovbo po Sredozemlju. Ugodni vetrovi pa bi Armado hitro prinesli do
jugovzhodne Anglije, kar je bilo ključno, glede na to, da tam ni imela na voljo nobenega
varnega pristanišča za zasidranje. Vendar je Filipov načrt, v tolikšni meri odvisen od
božje pomoči in milosti, neslavno propadel. Vreme je večino tistega poletja in jeseni
delovalo proti Armadi in njenim koristim. Tako so se na povratni plovbi okoli Škotske
in Irske v bojih poškodovane ladje znašle v nemilosti nepredvidljivega angleškega
vremena in predvsem neviht, ki so jih znova večkrat zanesle s predvidene poti.174
Najbolj poškodovana in neprimerna plovila za plovbo po nemirnem Atlantiku so
potonila. Za druge se je kot usodna izkazala izguba sider v noči pred bitko pri
Gravelinesu, saj se zdaj v nevihtah niso mogla zasidrati na varni razdalji od obale. Zato
jih je odneslo in razbilo na škotskih in irskih obalah. Španska flota je tako med vrnitvijo
domov izgubila bistveno več ladij in mož kot med samimi boji. Ladijske razbitine na
obalah so izropali domačini, ki so ''zaslužni'' tudi za smrt tistih španskih vojakov, ki niso
utonili ali podlegli lakoti.175
Nasploh so španski ujetniki v angleških rokah doživeli zelo različno usodo. Angleško
ravnanje z njimi je bilo raznoliko, odvisno od tega, kje so bili ujeti. S spoštovanjem so
ravnali z ujetniki, zajetimi v Rokavskem prelivu, in tistimi, ki so preživeli brodolome na
škotski obali. Ti so se smeli vrniti v domovino, takoj ko je vojvoda Parmski poslal ladje
ponje. V nasprotju s tem pa so Angleži polovili in obesili ali obglavili vse ujetnike na
Irskem. Stroga kazen je bila zagrožena tudi vsem Ircem, ki bi španskim osvajalcem
priskočili na pomoč. Angleški lord, namestnik na Irskem, sir William Fitzwilliam se je
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namreč bal, da bodo izkrcani katoliški Španci pomagali upornim katoliškim Ircem v
uporu proti protestantski angleški nadoblasti in kroni.176
Ko je Armada septembra končno priplula v Španijo, jo je sestavljalo samo še dobrih 60
ladij. Zaradi bojev, poškodovanih ladij, ki so potonile ali so jih na poti domov
raztreščile nevihte, navigacijskih napak, ki so jih pripeljale preblizu škotskim in irskim
obalam, bolezni ter pomanjkanja hrane in vode je Armada izgubila več kot polovico
mož. Izpolnila ni nobenega izmed zadanih strateških ciljev. Zaloge hrane, ki jih je
Armada vzela na pot, naj bi zadostovale za štiri mesece na vodi. Kljub temu so bili
vojaki na ladjah, ki so se po neuspešni vojaški akciji in neurjih uspele vrniti v
domovino, sestradani in na robu smrti. Zaradi posledic težkega potovanja na nagnetenih
plovilih, stradanja in bolezni je kasneje v španskih pristaniščih in bolnišnicah umrlo še
več članov odprave. V nasprotju s tem so Angleži zaradi bolezni izgubili nekaj tisoč
mož, v samih bojih pa niti ene ladje in zelo malo ljudi.177
Filip II., človek, ki je bil v največji meri zaslužen za žalostno usodo španske Armade,
po neuspelem poskusu invazije niti sam ni mogel kriviti svoje flote za neuspeh. Izjavil
je, da je poslal Armado v bitko z možmi (Angleži), ne pa božjimi vetrovi in valovi.
Angleži so slavili svojo zmago z besedami Flavit Jehovah et Dissipati Sunt: ''Bog je
zapihal in bili so razpršeni.''178
Po zmagi nad Armado se je angleška mornarica postopoma razvijala v najmočnejšo na
svetu, Velika Britanija pa je začela postajati prva svetovna pomorska sila. Angleži so
svojo zmago dojemali kot božje odobravanje protestantske vere, čeprav se je angleškošpanska vojna nadaljevala vse do leta 1604. Armadi leta 1588 ni uspelo dobiti nadzora
nad Rokavskim prelivom. Angleži so še naprej pomagali upornim Nizozemcem in na
svetovnih morjih so angleški pirati še vedno napadali in ropali španske ladje. Naslednje
leto so Angleži nad Špance poslali svojo floto, odpravo Drake/Norris oziroma tako
imenovano protiarmado, ki pa je bila podobno neuspešna. Španija, najmočnejši takratni
176
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imperij, je izgubila precej ugleda, še vedno pa je za nekaj naslednjih desetletij ostala
prva evropska velesila.179
Karta 9: Pot ''nepremagljive armade'' leta 1588

Spopad med Armado in angleško floto je prinesel nekaj pomembnih novosti v
pomorskem bojevanju. Španci so se še vedno držali uveljavljene taktike vkrcanja na
sovražnikovo ladjo in bojevanja mož na moža, ki jim ni prinesla nič dobrega v bitki leta
1588. Na drugi strani pa so Angleži prvič uporabili še zelo slabo znano orožje – ladijske
topove daljšega dometa – in na sovražnika streljali z varnejše razdalje, ne da bi se ta
lahko vkrcal na ladjo. Ta tehnika se je potem razširila na nadaljnja pomorska bojevanja,
saj se je izkazala za uspešno, podobno kot tudi manjše, hitrejše in okretnejše bojne
ladje, ki so jih Angleži uporabili v boju proti Špancem. Španci so šestnajsto stoletje
179
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zaključili s še vedno najštevilčnejšo in najmočnejšo floto na svetu, a so jih Angleži
postopoma dohitevali in prehiteli.180
Angleška armada
Kot že zapisano, so Angleži leta 1589, da bi nadgradili svoj veličastni uspeh, nad
Španijo poslali svojo tako imenovano protiarmado oziroma po glavnih poveljnikih
imenovano tudi odpravo Drake-Norris. Admiral mornarice je bil sir Francis Drake,
general kopenske vojske pa sir John Norris. Ta je bil eden izmed najpomembnejših
vojskovodij elizabetinske dobe, ki je dolga leta preživel v bojih na Irskem, pa tudi v
francoskih verskih vojnah, v angleško-španski vojni in kot poveljnik angleških in
škotskih sil v spopadih na Nizozemskem. Med poveljniki je bil tudi kraljičin novi
ljubljenec earl Essexški.181
Namen odprave je bil izkoristiti prednost, pridobljeno po neuspehu španske Armade, in
Špance prisiliti v mirovna pogajanja. Španska flota je bila v tistem trenutku hudo
oslabljena in nezmožna resnejše vojaške obrambe. Angleži so z nizozemsko podporo
zbrali vojsko okoli 20.000 mož in 150 plovil. Želeli so dodatno oslabiti moč španske
mornarice in spopade angleško-španske vojne iz svoje bližine prestaviti na severne
španske obale in vzdolž Atlantika do Lizbone ter osvojiti Azore. Ti bi jim zaradi
strateške lege služili kot izhodiščna točka za nadaljnje napade na špansko floto in
pristanišča ter za plenjenje njihovih trgovskih ladij, ki so bogato založene prihajale iz
ameriških kolonij. Prav tako so Angleži nasprotovali imenovanju Filipa II. za
portugalskega kralja leta 1580. To je namreč pomenilo uvedbo trgovinskega embarga za
angleške trgovce v celotnem portugalskem kolonialnem imperiju, od Brazilije do
Vzhodne Indije, kar je dajalo pomembno prednost španskim trgovcem pred angleškimi.
Z Armado leta 1589 so, čeprav nekoliko preoptimistično, videli priložnost, da na mesto
portugalskega kralja postavijo Antonia Crata, enega izmed kandidatov in Filipovega
konkurenta za krono v nasledstveni krizi. S tem bi si odprli pot v trgovanje z bogatimi
portugalskimi kolonijami.182
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Izkazalo se je, da se Angleži niso veliko naučili iz španskega neuspeha leto prej. Tudi
oni so svojo armado poslali nad sovražnika bolj na podlagi upanja na ponovitev uspeha
Drakovega napada na Cadiz leta 1587 kot na temeljih realističnega načrtovanja in
priprav. Naloge, naložene angleški armadi, so bile številne; glavna je bila zahteva
Elizabete I. po dokončnem uničenju moči španske mornarice.183
Podobno kot špansko je tudi angleško armado že pred izplutjem iz Plymoutha oviralo
slabo vreme. Ko so končno prispeli do severnih španskih obal, pa se je izkazalo, da
sovražnikova mornarica le ni tako zelo oslabljena, kot so predvidevali. Večina ladij, ki
so jih Španci izgubili leto prej, so namreč bile oborožene trgovske ladje, medtem ko so
bojne ladje preživele odpravo in se vrnile v španska pristanišča, kjer so v naslednjih
mesecih popravljali škodo na njih. A Angleži so pluli mimo San Sebastiana in
Santandera, kjer je bila večina preostanka španske mornarice in prvo mesto, ki so ga
aprila 1589 napadli, je bila La Coruña na izhodu iz Biskajskega zaliva v Atlantik.
Spopadi za mesto, ki je bilo v trenutku napada skoraj neoboroženo proti veliki
sovražnikovi sili, so trajali dva tedna. Spodnji del mesta so Angleži hitro osvojili,
medtem ko sta mestna obramba in mestni zid iz trinajstega stoletja v zgornjem delu
mesta napad zdržala. Napadalci so v poskusu osvojitve mesta utrpeli številne izgube.
Ob novici, da v mesto prihajajo okrepitve, so se umaknili na ladje in odpluli proti
Portugalski.184
Angleška pričakovanja, da bodo na Portugalskem lahko dvignili upor proti Filipu II. in
na mesto portugalskega kralja postavili svojega kandidata, so se izkazala za pretirana.
Portugalci so ga v preteklih letih že sprejeli za svojega kralja in angleška odprava ob
svojem prihodu ni dobila pričakovane podpore. Prav tako so Španci izkoristili čas, ki so
ga Angleži porabili za obleganje La Coruñe, in v tem času okrepili svojo obrambo
vzdolž portugalske obale in v sami Lizboni. Poveljstvo nad Lizbono je imel v tem času
Filipov nečak nadvojvoda Albert, ki je kljub pomanjkanju mož učinkovito organiziral
obrambo mesta. Izguba časa v La Coruñi in nepripravljenost Portugalcev za vstajo sta

183
184

Williamson, Sir Francis Drake, str. 136–138.
Prav tam, str. 137–139; Black, The Reign of Elizabeth, str. 411.

84

pokvarili drugi angleški cilj, menjavo na portugalskem prestolu. Preostal jim je še tretji
cilj, osvojitev Azorov.185
Vendar pa so Španci zdaj zbrali svoje sile in pri Lizboni uspešno napadli angleško
ladjevje. Angleže, ki so v prejšnjih kopenskih spopadih izgubili že precej mož, so še
dodatno slabile bolezni med vojaki in njihov začetni zagon je začel usihati. Svoje je
zopet prispevalo slabo vreme in še dodatno poškodovalo angleške ladje. Elizabeta I. je
začela kazati nezadovoljstvo ob neuspehu armade in naraščajočih stroških, zato je od
poveljnikov zahtevala, da se vrnejo v domovino. Armada se je razdelila. Norris je s
poškodovanimi in bolnimi možmi odplul proti Angliji, Drake pa je s preostalimi še
zadnjič skušal doseči nekaj uspeha, tako da bi v zasedi pričakal in oplenil španske
trgovske ladje. A nevihte so pregnale tudi njegove ladje in jih konec junija, po manj kot
treh mesecih od začetka odprave, prisilile k vrnitvi v Anglijo.186
Armada leta 1589 je bila velik neuspeh za Angleže in je pustila temen madež na
bleščeči zmagi prejšnjega leta, medtem ko je Špancem spet nekoliko dvignila moralo.
Skupno so Angleži izgubili približno 40 od 150 ladij in 11.000–15.000 mož. Predvsem
pa so zapravili odlično priložnost, da premagajo oslabljeno špansko mornarico.
Elizabeta I. je še enkrat pokazala svojo nepripravljenost v vojaških spopadih staviti na
vse ali nič. Namesto da bi investirala v močno armado in dodelan načrt za učinkovit
pomorski napad, je vojno s Španijo raje nadaljevala na kopnem in v zavezništvu z
Nizozemci. Angleško-španska vojna, ki je vrh dosegla prav v veliki španski Armadi leta
1588 in angleški protiarmadi naslednje leto, se je izkazala kot vedno večja finančna
obremenitev za obe vpleteni strani. Čeprav so Španci nad Anglijo poslali še dve armadi,
a manj številčni, je obseg vojaških spopadov počasi upadal vse do podpisa premirja leta
1604. Dolgoletni pomorski spopadi pa so dali obema stranema čas in priložnost, da sta
izpopolnili moč in učinkovitost svoje mornarice.187
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3.6

Nemirna devetdeseta leta

Zarota na Škotskem
Poskus invazije leta 1588 ni bil uspešen, a vsi so vedeli, da to ni bil zadnji španski
poskus izkoreninjenja protestantizma na Otoku. Tudi angleška soseda, Kraljevina
Škotska, je imela pod Jakobom VI. težave zaradi religioznih nasprotij. Uradna religija je
bila sicer prezbiterijanstvo, veja protestantizma, pod leta 1560 ustanovljeno Škotsko
cerkvijo (Church of Scotland). Medtem ko se je kralj trudil vzpostaviti red in nadzor v
državi, je bil del vplivnega škotskega plemstva še vedno naklonjen katoliški veri. Kot še
marsikje v Evropi se je v situacijo tudi tukaj skušal vmešati Filip II. Protireformacijo na
severnem delu britanskega otočja je poskušal širiti s pomočjo jezuitov in novih spletk.188
Škotska je bila ranljiva za morebitne španske poskuse invazije, prek nje pa posledično
tudi Anglija. Zato sta Walsingham in Cecil budno spremljala tamkajšnje dogajanje.
Učinkovita in razširjena angleška obveščevalna mreža je sodelovala pri razkritju zarote
konec leta 1592, ko so na zahodni škotski obali aretirali škotskega katolika Georga
Kera. Ta je pri sabo imel obremenilno korespondenco, ki je poleg drugih pisem
vsebovala tudi štiri prazne, a podpisane dokumente (tako imenovane Spanish Blanks).
Podpisali so jih močni škotski katoliški plemiči, earli Huntly, Errol in Angus ter sir
Patrick Gordon of Auchindounski. Podpis na praznih dokumentih je tistemu, ki jih je
posedoval, omogočal, da lahko doda poljubno vsebino. Sel, pri katerem so pisma našli,
je bil namenjen v Španijo.189
Namen zarotnikov je bil prositi Špance za pomoč in na Škotsko povabiti 30.000-glavo
špansko vojsko z Nizozemske. Tuja vojaška sila naj bi se na zahodni škotski obali
izkrcala spomladi 1593. Hkrati bi katoliški plemiči, ki bi jih prav tako financirala
španska krona, začeli oborožen upor. S skupnimi močmi so želeli pokoriti Škotsko in
tod ponovno vzpostaviti primat oziroma prevlado katoliške vere, ali vsaj doseči versko
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enakopravnost. Po vzpostavitvi nadzora nad Škotsko bi 4.000–5.000 španskih vojakov
ostalo tam, preostali pa bi z istim ciljem odšli dalje proti Angliji.190

Ob razkritju zarote kralj ni sprejel ostrih ukrepov proti vpletenim earlom. Njegova
pretirana naklonjenost katoliškim plemičem je vzbudila negodovanje Elizabete, ki mu je
svoje nezadovoljstvo izrazila tudi v osebnem pismu. Po njenem bi moral iz Škotske
pregnati jezuite, plemiče, vpletene v zaroto, pa vsaj ostro kaznovati, če že ne obsoditi
zaradi izdaje.191
Razlog neukrepanja najverjetneje tiči v tem, da naj bi bil škotski kralj celo sam vsaj
posredno vpleten v zaroto. Tisti čas je namreč tehtal, kakšne prednosti bi mu lahko
prineslo sodelovanje s Španci. George Ker je ob prijetju s sabo nosil tudi Jakobov
memorandum, v katerem je kralj navajal prednosti in slabosti škotske invazije na
Anglijo ob pomoči Špancev. Naposled je sprejel sklep, da zaradi nereda na Škotskem
takšen podvig v tistem trenutku ni bil možen. Poleg tega je v njem prevladal odpor do
oborožene invazije na Anglijo. Konec koncev je po Elizabetini smrti do zaželenega
prestola prišel na miren način. Vseeno pa je dokazal, da je kljub lastnemu
protestantizmu pripravljen sodelovati s Filipom II., če bi mu to prineslo korist.192

Slika 15: Škotski kralj Jakob VI. leta 1595
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Ob razkritju zarote je Jakob torej vedel, da je njegov položaj na škotskem prestolu v
vsakem primeru varen. Prav tako bi še naprej ostal dedič angleškega prestola, saj je bil
prvotni cilj zarotnikov predvsem vrnitev prevlade katoliške vere. Korespondenco s
papežem in španskim kraljem je Jakob nadaljeval skozi devetdeseta leta in do
Elizabetine smrti. Pri tem je skrbno pazil, da ne bi obremenilni podatki ali dokumenti
prišli v roke angleškim obveščevalcem, in je vedno zanikal vsakršno vpletenost v
spletke. To je trajalo, vse dokler se ni prepričal, da mu nihče ne bo stal na poti do
angleškega prestola.193
Irski upor 1593–1603
V letih 1593–1603 se je razplamtela tako imenovana devetletna angleško-irska vojna
(Nine Year's War), v kateri so se katoliški irski plemiči uprli angleški nadoblasti.
Celoten konflikt je imel korenine v tudorskem podrejanju Irske, ki ga je v dvajsetih letih
šestnajstega stoletja začel Henrik VIII. Čeprav je bil ta leta 1542 imenovan za irskega
kralja, so se Irci še naprej upirali angleški nadoblasti in uvedbi angleškega prava, jezika
in kulture ter seveda anglikanizma kot državne religije. Kot zaščitnica katolicizma v
Evropi je Španija v času najbolj zaostrenih odnosov med angleško-špansko vojno
večkrat intervenirala na Irskem. Špansko vmešavanje je zgolj zaostrilo angleško-irske
odnose, saj so se Irci znašli stisnjeni med pokornostjo angleški monarhiji in
upoštevanjem papeške avtoritete.194

Potomci Henrika VIII. so se morali tudi po njegovi smrti ukvarjati z nepokorno Irsko.
Prvi način sta bili uvedba vojaške uprave in stalna naselitev manjših enot angleške
vojske. Ko se ta metoda ni obnesla, pa so začeli z angleško kolonizacijo (plantations).
Ta je potekala tako, da so posamezne dele dežele zasegali domačim plemičem in jih
postopoma naseljevali z angleškimi priseljenci, ki so bili zvesti angleški kroni in so s
sabo prinesli angleški jezik, kulturo in vero.195
Kolonizacija se je izkazala za učinkovitejšo in nastopilo je obdobje premirja. To je
trajalo, dokler ni leta 1570 papež Pij V. izobčil Elizabete in s tem poskrbel za nove
193
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upore na Irskem. V letih 1569–1573 in 1579–1583 je prišlo do prvega in drugega
Desmondovega upora v Munstru na jugu Irske, kjer je upornike z denarno in vojaško
pomočjo podprl tudi sam papež. Leta 1593 pa se je v Ulstru, na severu Irske, začel
upirati mogočni irski plemič Hugh O'Neill, earl Tyronski. Vodja upora O'Neill in Hugh
Roe O'Donnell sta leta 1595 španskemu kralju Filipu II. v zameno za pomoč v boju
proti Angležem ponudila irsko krono. To je Filip zavrnil; je pa proti Irski poslal pomoč
v obliki druge španske armade. Sprva upor lokalnega značaja proti angleškemu
zaseganju zemlje je po španski obljubi o pomoči prerasel v boj za nadzor nad celotno
Irsko. Španci so dogajanje na Irskem videli kot priložnost za novo odskočno desko za
invazijo na Anglijo. Angažiranje Angležev na Irskem pa je tudi pomenilo, da so morali
tja preusmeriti del svojih vojaških sil in denarja, sicer namenjenega vojni v Španski
Nizozemski. Devetletna vojna na Irskem je bila tako zaradi španskega vmešavanja samo
še en stranski učinek veliko obsežnejše angleško-španske vojne.196
Konflikt v francoskem prostoru in Calais leta 1596
Dogajanje v Franciji je bilo po smrti kralja Henrika II. leta 1559 zelo razgibano. Poleg
verskih vojn (1562–1598) je namreč prihajalo še do hitrih menjav na prestolu. Umrlega
kralja so nasledili kar trije sinovi. Karel, Franc in Henrik pa so tudi dokaj hitro umrli, še
preden bi si uspeli zagotoviti zakonite moške potomce in prestolonaslednike. Franc II.,
poročen z Marijo Stuart, je vladal le dobro leto (1559–1560), preden je umrl za
posledicami ušesne okužbe. Nasledil ga je mlajši brat Karel IX., ki je vladal v letih
1560–1574. Njegovo vladavino so močno zaznamovale verske vojne, med drugim
pokol hugenotov v šentjernejski noči leta 1572 in regentstvo njegove matere Katarine
Medici. Ko je Karel umrl za tuberkulozo, ga je nasledil mlajši brat Henrik III., ki si do
svoje smrti leta 1589, ko ga je umoril katoliški verski fanatik, prav tako ni uspel
zagotoviti moškega potomca. Vmes je leta 1584 umrl še četrti Henrikov in Katarinin sin
Franc Anžujski in nasledstvena linija hiše Valois se je končala. Zakoniti dedič francoske
krone je postal protestant z juga, Henrik IV. Navarski, prvi francoski kralj iz dinastije
Bourbonov.197
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Protestantski kralj Navarre je kar dvakrat prestopil v katoliško vero: prvič leta 1572, ko
se je poročil z Marjeto Valois, a je nato prestopil nazaj v kalvinizem, in drugič ob
kronanju za francoskega kralja. Močna katoliška opozicija na severu Francije, tako
imenovana Katoliška liga, Henrika IV. ni želela za svojega kralja. V vojni proti njemu
jim je pomagal tudi Filip II. Španski. Vmešavanje španskega kralja v francoske verske
vojne med katoliki in hugenoti je pomenilo vzpostavitev španskih vojaških postojank
vzdolž francoske in flamske obale do konca osemdesetih let. S tem so Španci dobili
izredno strateško pozicijo in dobro izhodiščno točko za morebitne napade na Anglijo.
To je angleško kraljico Elizabeto I. spodbudilo, da je podprla francoske protestante.
Angleži so se tako na začetku devetdesetih let v širšem okviru angleško-španske vojne
proti Špancem borili tudi na strani francoskega kralja Henrika IV. Navarskega. Ti
spopadi so se odvijali v Bretanji in Normandiji, vojvodinah, ki sta bili zaradi strateške
lege ob Rokavskem prelivu pomembni za obe strani.198
Leta 1596 je teklo že dvanajsto leto neuradne vojne med Angleži in Španci, pri čemer si
nobena od strani ni uspela pridobiti odločilne prednosti. Ko so aprila Španci zasedli
Calais, celinsko pristanišče ob Rokavskem prelivu, ki je najbliže Angliji, se je nevarnost
španskega napada še povečala. V francoskih verskih vojnah so Španci podpirali
Katoliško ligo in večkrat intervenirali na francoskem ozemlju. Zato je med Francijo in
Španijo leta 1595 tudi uradno izbruhnila vojna, ki je trajala tri leta, do 1598. V tem času
so nasprotniki francoski kroni odvzeli precejšnja ozemlja na severu Francije. Oktobra
istega leta so Anglija, Francija in Republika Nizozemska podpisale trojno zavezništvo
proti Španiji. S podpisom te pogodbe sta bili Anglija in Francija prvi državi, ki sta
priznali obstoj neodvisne Republike sedmih združenih provinc.199
Z Elizabeto I. se je Henrik IV. znašel v pogajanjih, da bodo Angleži pomagali pod
pogojem, da po ubranitvi mesta Calais ta zopet preide pod njihov nadzor. S tem je
skušala Elizabeta zopet pridobiti pristanišče, ki ga je njena polsestra izgubila leta 1558.
Nizozemci pa so bili pripravljeni pomagati, a je njihova pomoč prišla prepozno. Calais
je ostal v španskih rokah dve leti, do podpisa premirja med Francijo in Španijo. Podpis
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premirja v Vervinsu leta 1598 je končal vojno med Španijo in Francijo ter hkrati
prinesel tudi konec francoskih verskih vojn, ki so potekale vse od leta 1562. K podpisu
premirja je Špance spodbudil padec francoskega Amiensa. Mesto so zavzeli marca 1597
in ga izgubili še istega leta po dolgotrajnem obleganju, ki je trajalo od maja do
septembra. Francoski vojski je pri obleganju na podlagi trojnega zavezništva pomagalo
dobrih 4.000 angleških vojakov.200
Povrnitev Amiensa je tako bistveno utrdila položaj Henrika IV. med francoskim
ljudstvom, da je lahko aprila 1598 izdal tako imenovani Nantski edikt, ki je prinesel
svobodo veroizpovedi francoskim hugenotom in končal francoske verske vojne.
Neuspešne armade, vojna z Nizozemci, Angleži in Francozi, vse to je od Španije terjalo
preveč. Po novem finančnem zlomu Filipu II. ni preostalo drugega, kot da podpiše
premirje, s katerim je nekdanjega protestanta Henrika Navarskega priznal za
francoskega kralja. Umaknil je svojo podporo Katoliški ligi in končal vojno s Francijo.
S tem je naznanil tudi začetek zatona španskih Habsburžanov in postopni vzpon
francoske hegemonije v naslednjem stoletju.201
Cadiz leta 1596
Po španskem zavzetju Calaisa so Angleži poleti 1596 vnovič – kot desetletje nazaj –
napadli in oplenili Cadiz, pristaniško mesto na jugu Španije. Cadiz je bil v tistem času
eno izmed glavnih španskih pristanišč in izhodiščna točka za ladje, ki so plule v Novi
svet in od tam prevažale velike zaklade. Angleško vojsko in ladjevje so v napadu
podprle tudi uporne nizozemske province. Kopenski vojski je poveljeval Robert
Devereux, earl Essexški, mornarici pa Charles Howard, earl Nottinghamski. Med
drugimi poveljniki je bil še Thomas Howard, earl Suffolški, sin istoimenskega vojvode
Norfolškega, ki ga je Elizabeta I. dala leta 1572 usmrtiti zaradi načrtovanja poroke z
Marijo Stuart in sodelovanja v Ridolfijevi zaroti. V napadu je sodeloval tudi sir Walter
Raleigh, pesnik in eden izmed najznamenitejših Angležev tistega časa. Ta je kot vojak
sodeloval tako v bojih na Irskem, proti Špancem v Cadizu in na Azorih, znan pa je
predvsem po svojih odpravah v Novi svet in iskanju izgubljenega zaklada El Dorada.
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Poveljnik sil na španski strani je bil vojvoda Medina - Sidonia, znan iz prve španske
Armade.202
Napad, ki je potekal od 20. junija do 5. julija 1596, je bil uspešen za napadalce, saj so
Špance ujeli povsem nepripravljene na takšno vojaško akcijo. Angleži in Nizozemci so
s skupnimi močmi zbrali približno 120 ladij in 14.000 mož. Nekaj neoboroženih
španskih trgovskih ladij je ob prvi novici o angleškem prihodu pobegnilo v bližnje
pristanišče Puerto Real. Preostale ladje so Španci zažgali, da bi sovražniku preprečili
njihovo zajetje in dostop do zakladov. Napadalci so se nato izkrcali in začeli pleniti po
mestu. To se zaradi slabe pripravljenosti branilcev, pomanjkanja oborožitve in slabe
organizacije skorajda ni bilo zmožno braniti. Angleži so v naslednjih dneh nadaljevali
plenjenje po mestu in osvobodili nekaj sonarodnjakov, ki so jih Španci zajeli v enem
izmed predhodnih spopadov. Tudi sami so odpeljali nekaj pomembnih meščanov, da bi
kasneje zanje zahtevali odkupnino. Nato so mesto požgali, niso pa skušali obdržati
nadzora nad njim in si tam organizirati postojanke, saj so se bali verjetnega španskega
protinapada.203
Cadiz je v tem uspešnem angleškem napadu utrpel veliko škodo in velja skupaj s prvim
napadom na Cadiz leta 1587 in Armade leta 1588 za največji španski poraz v angleškošpanski vojni. Mesto je bilo uničeno v požaru, prav tako špansko ladjevje. Čeprav
Angležem ni uspelo zaseči španskega srebra z ladij, kot je bil prvotni cilj napada, je
Španija utrpela veliko gospodarsko izgubo. Ta je veliko prispevala k temu, da je država
naslednje leto razglasila bankrot. Vendar pa so bogastva iz Novega sveta kmalu
povrnila moč španski kraljevi blagajni. Filip II. je nad Angleže v povračilo poslal drugo
in tretjo špansko armado, ki pa sta bili neuspešni. Cadiz so Španci obnovili, zajete talce
pa so Angleži izpustili šele po Elizabetini smrti.204
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Druga armada leta 1596
Čeprav je Španija v letu 1596 spet razglasila bankrot in državna blagajna ni premogla
viška denarja za večji vojaški podvig, je napad na Cadiz v Filipu II. spodbudil željo po
maščevanju. Vojna z Anglijo se je zdaj vlekla že dobrih deset let, ne da bi katera stran
dosegla odločilno zmago. V povračilo je takoj, ko so angleške ladje julija 1596 odplule
proti domu, začel zbirati ladje in može, da nad Anglijo pošlje drugo armado. Ta je bila
oktobra nared za izplutje, njen končni cilj pa ni bil takoj določen. Kot prva možnost se
je omenjal francoski Calais, ki so ga Španci zasedli aprila istega leta in so ga Francozi z
angleško pomočjo skušali dobiti nazaj. Druga destinacija, ki so jo nazadnje tudi izbrali,
pa je bila Irska in s tem pomoč vodji upornikov earlu Tyronskemu.205
Angleže so kmalu dosegle govorice, da Španci zopet pripravljajo invazijo. Zato so bili v
stanju pripravljenosti in so poostrili vojaški nadzor v krajih, kjer je bilo pričakovati
sovražnikov prihod. Svoj obalni obrambni sistem so začeli krepiti že kmalu po armadah
v letih 1588 in 1589, saj so ob nadaljevanju vojne vseskozi previdno pričakovali
ponoven španski napad. Čeprav so nevihte in vetrovi rešili Angleže pred Armado leta
1588, se na podobno srečo niso želeli več zanašati in so raje na novo organizirali svojo
obrambo. Pripravili so nove načrte za mobilizacijo in urjenje mož v primeru invazije.
Prenovili so obrambo na Temzi do Londona in pripravili nov sistem signalizacije, s
katero bi lahko ob prihodu sovražnika hitro alarmirali deželo. Cilj je bil preprečiti
Špancem, da se izkrcajo in postavijo vojaško bazo, iz katere bi potem neovirano
napadali. S tem razlogom so Angleži na začetku devetdesetih let v Normandijo in
Bretanjo nenehno pošiljali tako vojaško kot denarno pomoč. Tudi njune obale bi namreč
lahko bile dobra izhodiščna točka Špancem za napade na Anglijo.206
Konec oktobra 1596 je torej druga španska armada, ki je imela več kot 100 ladij in
približno 16.000 mož, izplula proti La Coruñi. To pristanišče ob atlantski obali je
španski kralj določil za nov vmesni cilj, saj se je izkazalo, da je pravi čas za izplutje že
mimo in da vreme tega leta ne bo več dopustilo plutja do Irske. Armadi je poveljeval
veteran iz bitke pri Lepantu Don Martin de Padilla. To nalogo je prevzel le nerad, saj se
je zavedal pomanjkljive oborožitve in opremljenosti španskega ladjevja in posadke. O
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svoji zaskrbljenosti je poročal tudi kralju, ki pa mu je odgovoril z ukazom, naj armada
nemudoma izpluje.207
Iz La Coruñe bi potem armada napadla Brest, ki je bil zaradi manjše oddaljenosti boljši
cilj kot Irska. Brest kot strateška postojanka bi lahko po uspešnem zavzetju celo služil
kot primerno izhodišče za napade na Anglijo in Nizozemsko. Kot takrat mnoga
francoska obalna mesta je Brest z okolico na začetku devetdesetih let prišel pod oblast
Špancev, ki so s pridom izkoriščali francoske verske vojne za širjenje svojega vpliva.
Vendar pa so ga Francozi s pomočjo Angležev jeseni 1594 uspeli dobiti nazaj. To je
kralju prekrižalo načrte, zato ga je želel zdaj, ko vreme ni dopuščalo plovbe do
britanskega otočja, z drugo armado ponovno osvojiti.208
A še preden je armada zapustila špansko ozemlje, jo je pri rtu Finisterre v Atlantiku
ujela huda nevihta. Tudi tokrat se je za glavnega sovražnika armade izkazalo slabo
vreme. Armado je to razbilo in jo prisililo k vrnitvi v španska pristanišča, še preden je
dosegla svoj cilj. Potonilo je več kot 20 ladij in 3.000 mož, med preživelimi pa je v
naslednjih dneh kosila še kuga. Slabo vreme je preprečilo tudi kakršnekoli načrte po
novem izplutju tistega leta in Anglija je bila vsaj za nekaj časa znova obvarovana pred
invazijo.209
Tretja armada leta 1597
Med junijem in avgustom 1597 so Angleži in Nizozemci na Azore poslali pomorsko
odpravo. Po poveljnikih Robertu Devereuxu in Walterju Raleighu se je je prijelo ime
odprava Essexškega in Raleigha. Kampanja je imela več ciljev: prvi je bil uničiti
špansko floto v bližini La Coruñe na severozahodu Španije, ki je predstavljala grožnjo
Angliji, drugi pa je bil osvojiti Azore, prek katerih se je iz ameriških kolonij vračala
tako imenovana srebrna flota bogato otovorjene španske trgovske ladje. A ambiciozna
pomorska odprava, zadnja angleška v času vojne s Španijo, se je izkazala za neuspešno.
Slabo vreme jih je pregnalo nazaj v pristanišče, iz katerega so lahko izpluli šele po 17.
avgustu. To španske mornarice ni uničilo, saj so vmes spremenili načrt in se odpravili
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neposredno do Azorov. Tudi tukaj niso bili uspešni: otočja niso osvojili, prav tako se
jim je v zavetje španskih pristanišč izmuznila španska flota. Essexški je po neuspešno
opravljeni nalogi izgubil še več kraljičine naklonjenosti, Filip II. pa je v odgovor
organiziral tretjo veliko špansko armado.210
Tretja španska armada, ki jo je sestavljalo slabih 140 ladij in 10.000 mož, je bila zadnja
velika vojaška akcija španske mornarice pod Filipom. Z njo je skušal španski kralj
Angležem vrniti udarec za izgubo Bresta leta 1594, za napad na Cadiz leta 1596 in za
Essexsovo-Raleighovo odpravo na Azore leta 1597, hkrati pa je želel popraviti vtis, ki
ga je pustila neuspešna druga armada. Španska cilja sta bila prestreči angleško
mornarico, ki se je vračala z Azorov, in pa izkrcati se na Irskem ali v Falmouthu na
cornwalski obali. Z izkrcanjem bi Angleže lahko prisilili k mirovnim pogajanjem in po
možnosti k umiku angleških sil iz Francije in Nizozemske. Če bi bila pogajanja
neuspešna, pa bi Španci pridobili vsaj vojaško bazo na angleških tleh in bi od tam
nadaljevali vojno proti sovražni protestantski deželi.211
Armada se je proti Angliji odpravila sredi oktobra 1597, v istem času, kot se je z
Azorov vračala Essexova odprava. Ko so v Angliji slišali o približevanju armade, je
zavladal preplah, saj se njihova lastna armada še ni vrnila in je to pomenilo, da so
angleške obale nebranjene. Tretja španska armada je ob lepem vremenu celo uspela
pripluti do Rokavskega preliva. A tam je Špance spet ujelo nevihtno vreme, ki je na
veliko olajšanje Angležev razbilo in pregnalo španske ladje. Glavnina armade se je
vrnila nazaj proti Španiji, nekaj pa jih je spregledalo signale, da se flota vrača. Tako je
nekaj španskih ladij le uspelo pristati na angleški obali, kjer je – ob odsotnosti angleške
flote – zavladala panika. A Španci zaradi majhnega števila ladij in mož niso imeli
možnosti za uspešno bojevanje. Ko se je tisti čas že vrnila angleška mornarica, pa jim ni
preostalo drugega kot vrnitev.212
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Nadaljevanje irskega upora
Kralja je ponovni neuspeh armade potrl. Do svoje smrti naslednje leto ni več poskušal
izvesti invazije na Anglijo. Njegov sin in naslednik Filip III. je bil v vojaških odločitvah
previdnejši kot oče, a je še naprej želel pomagati irskim upornikom. Zato je tudi sam
poslal svoje flote na Irsko v letih 1599 in 1601. Angleške oblasti so razmeroma pozno
doumele razsežnost upora na Irskem in uporniki so se uspeli organizirati v močno
vojaško silo. Ta je avgusta 1598 res hudo porazila angleške enote v bitki pri Yellow
Fordu na severu Irske, ki je postala najhujši angleški poraz na irskem otoku sploh. Po tej
zmagi se je upor kot požar razširil po celotni deželi in le redki plemiči so še ostali zvesti
angleški kroni. Elizabeta I., ki ji je le malo pred tem porazom umrl najpomembnejši
politik in svetovalec William Cecil, je morala najti način, kako si povrniti oblast na
Irskem.213
Kot že omenjeno, je kraljica spomladi 1599 v boj proti irskim upornikom poslala
Roberta Devereuxa, earla Essexškega, na čelu največje vojaške sile v vsej elizabetinski
dobi. Earl ni bil kos irskim upornikom. Obotavljal se je odločilno spopasti z njimi,
predvsem pa je imel velike težave zaradi slabe preskrbe svoje vojske. Državni svet mu
pod vplivom Roberta Cecila ni bil pripravljen kaj dosti pomagati. Zato se je znašel v
nezavidljivem položaju, ki bi lahko uničil njegov vojaški ugled, pridobljen v preteklih
spopadih s Španci. Medtem so vojni stroški vztrajno naraščali, moč vojske je slabela,
kraljičino nezadovoljstvo pa je bilo vedno očitnejše. Nazadnje je earl sklenil premirje z
O'Neillom, kar je na angleškem dvoru vzbudilo veliko negodovanja, in se brez
kraljičinega dovoljenja vrnil v London, kjer so ga kmalu po neuspešnem poskusu puča
usmrtili.214
Nov poveljnik angleške vojske na Irskem je postal Charles Blount, baron Mountjoy, ki
se je izkazal za precej bolj sposobnega v boju z uporniki. Angleži so tokrat vojsko
opremili bolje kot pri Essexškemu in močno pritisnili na upornike. Uporabili so taktiko
požiganja zemlje, ubijali pa so tudi civiliste, da bi upornikom preprečili dostop do hrane
in novih človeških sil. Filip III. je upornikom pošiljal denarno pomoč in, kot že
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omenjeno, dvakrat tudi floto z vojaki. Irski uporniki so bili konec devetdesetih let
uspešni v bojih proti Angležem. Če bi španska armada, poslana poleti 1599, dosegla
irske obale, bi bilo to lahko usodno za angleško nadoblast. Vendar pa Špancem, kot že
tolikokrat prej, cilja zaradi neviht ni uspelo doseči. Angleži so medtem z Essexškim in
njegovim naslednikom Mountjoyem zopet pridobili prednost v bojih z uporniki.215
Filip III. je leta 1601 ponovno poskusil z vojaško odpravo nekaj tisoč vojakov. Tokrat je
Špancem uspelo pristati in se izkrcati v Kinsalu na jugu irskega otoka. A številčnejša
angleška vojska jih je začela oblegati skoraj nemudoma po pristanku. Irski plemiči s
severa so se podali na jug, da bi Angleže stisnili v sendvič med upornike in Špance. Od
oktobra 1601 do januarja 1602 je potekala bitka pri Kinsalu, v kateri so Angleži porazili
združene irske in španske sile. Na tej točki so Španci prenehali pomagati upornikom.
Upor je zato začel pojemati. Končal se je s predajo O'Neilla in začetkom pogajanj marca
1603.216

Premirje v Mellifontu so podpisali konec marca 1603. Elizabeta je umrla le nekaj dni
pred tem. Sama in njen naslednik Jakob I. sta bila v upanju, da se bo dolgoletna vojna
res končala, do upornikov prizanesljiva. Bili so pomiloščeni in so lahko obdržali svojo
posest, sicer v manjšem obsegu. Odreči pa so se morali svojim irskim naslovom in
svojim zasebnim vojaškim silam, prav tako so morali priseči zvestobo angleški kroni.
Razlog za blago kazen je bila želja po koncu vojne, ki je Anglijo skupaj z vojno na
Nizozemskem veliko stala in privedla skoraj do bankrota. Angleži so po premirju zopet
uspeli vzpostaviti nadoblast. Večina irskih earlov, ki so sodelovali v uporu, pa je do leta
1607 zaradi medsebojnega nezaupanja z Angleži v tako imenovanem ''begu earlov''
(Flight of the Earls) zapustila domovino. V celinski Evropi so skušali na svojo stran
dobiti Špance za ponovno invazijo in upor na Irskem. A Španija po koncu angleškošpanske vojne 1604 ni bila več pripravljena sodelovati v takšnem podvigu. Medtem so
Angleži njihovo zemljo v novem valu kolonizacije razdelili angleškim priseljencem.217
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Karta 10: Angleška kolonizacija Irske z angleškimi in škotskimi naseljenci med letoma
1556 in 1620

Dosmrtna tekmeca Elizabeta I. in Filip II. nista uspela skleniti miru, zato sta njuna
naslednika Jakob I. in Filip III. podedovala dolgoletni konflikt. Prvič je do mirovnih
pogajanj prišlo že po smrti Filipa II. Čeprav so bila neuspešna, so odprla diplomatske
poti med sprtima stranema. Jakob I. je kmalu po prihodu na angleški prestol pokazal
željo po končanju vojne. Ker je bil sin umorjene Marije Stuart, so Španci s tem izgubili
enega izmed glavnih vzrokov, zaradi katerih so se podali v vojno z Angleži. Prav tako je
bila Španija finančno oslabljena zaradi dolgoletnega vojskovanja. Tudi Filip III. je želel
doseči mir. Kot je že bilo zapisano, je mirovna pogodba prinesla status quo. Španci so
se odrekli namenom po obnovitvi Rimskokatoliške cerkve v Angliji in s tem priznali
Anglikansko cerkev, prav tako so prenehali podpirati upornike na Irskem. Na drugi
strani so Angleži odrekli pomoč upornim nizozemskim provincam, njihovi pomorščaki
pa so nehali pleniti španske trgovske ladje. Rokavski preliv je končno postal odprt in
varen za plovbo španskih ladij.218
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SKLEP
Elizabeta I. Angleška in Filip II. Španski sta bila sodobnika, mogočna vladarja v drugi
polovici šestnajstega stoletja. Španija je takrat že veljala za svetovno velesilo, Anglija
pa je bila na dobri poti do tega naziva. Med njima, predstavnikoma nasprotujočih si
religioznih strani, je prišlo do neizbežnega konflikta. Ob prihodu na oblast, Filipa leta
1556 in Elizabete leta 1558, so bili njuni odnosi še dokaj dobri. Filip je bil namreč
Elizabetin svak in kratek čas tudi angleški sovladar. Po smrti žene Marije I. se je za
moža ponudil tudi sami Elizabeti, čeprav je bila protestantske vere. Tako je še naprej
želel obdržati nadzor nad Anglijo in ohraniti reforme Marije I., ki so v deželo vrnile
katolicizem. Kot vladar najmočnejšega katoliškega kraljestva v Evropi se je namreč
čutil dolžnega braniti katoliško vero na evropskih tleh in v svetu. Prav zato se je zapletel
v mnoge obračune s protestantizmom in drugimi herezijami, vojne in finančne težave. V
zgodovini se je tako nekoliko nepravično ohranila njegova podoba gorečega verskega
fanatika. Ta vtis namreč ne upošteva dejstva, da Filip ni ravnal nič kaj drugače kot drugi
vladarji tistega časa. Tudi ti so se za svoje države trudili doseči položaj evropske
velesile, pri čemer jim je vera služila kot pomembno orodje za dosego teh ciljev.
Razlikuje pa se način, na katerega sta omenjena vladarja prišla na oblast. Filip je bil
nesporni dedič svojega očeta, španskega kralja in svetorimskega cesarja Karla I./V.
Čeprav je to bil čas, ko se je v Evropi bil boj med reformacijo in protireformacijo, je
bila moč katoliške vere v španskem kraljestvu, z izjemo nizozemskih provinc,
neizpodbitna. Na drugi strani pa je Elizabeta na prestolu nasledila katoliško polsestro in
protestantskega polbrata, in to v kraljestvu, ki ga je v verski razkol pahnil njen oče
Henrik VIII., da bi se lahko poročil z njeno materjo Ano Boleyn. Angleški kralj je
vedno znova potreboval proste roke za novo poroko, zato sta bili polsestri Marija in
Elizabeta – vsaka ob svojem času – razglašeni za nezakonski. S tem sta izgubili pravico
do dedovanja angleške krone. Proti koncu življenja, ko je kralj le dobil tako želenega
sina in ko je nanj spravljivo vplivala zadnja žena Katarina Parr, je z Zakonom o
nasledstvu leta 1543 obe ponovno vrnil v vrsto za nasledstvo. A zakona z njunima
materama sta še naprej ostajala razveljavljena in dekleti s tem, pravno gledano,
nezakonski.
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Ko je torej po kratkih vladavinah Edvarda VI. in Marije I., ki sta umrla brez potomcev,
prišla na oblast petindvajsetletna Elizabeta I., njen položaj ni bil najbolj trden. Oče, ki je
sprožil ločitev od Rimskokatoliške cerkve, se je nato do konca življenja bolj ukvarjal z
mislijo na moškega potomca kot s tem, kako urediti Anglikansko cerkev. Z
obsežnejšimi verskimi reformami je začel njen brat Edvard, ki pa je leta 1547 umrl po le
nekaj letih vladanja. Nasledila ga je polsestra iz očetovega prvega zakona s Španko
Katarino Aragonsko. Marija Tudor, katere starša sta bila ob njenem rojstvu katolika, je
bila tudi sama zvesta katoličanka. Zato je ob prihodu na prestol v Anglijo vrnila primat
katoliške vere in s tem odpravila bratove protestantske reforme. Kjer se ji podložniki
niso mirno pokorili, je skušala svojo voljo doseči z nasiljem in obsodbami na smrt,
zaradi česar si je prislužila naziv Krvava Marija. Pri poskusu vrnitve katolicizma v
deželo ji je pomagal tudi mlajši mož in branitelj katoliške vere v Evropi Filip II.
Španski.
Ker je bil protestantizem na angleških tleh v petdesetih letih šestnajstega stoletja še
vedno relativno nov, bi Mariji I. uspelo deželo zopet spreobrniti v katolištvo, če ne bi
leta 1558 tudi ona predčasno in brez potomcev umrla. Tako jo je na prestolu nasledila
Elizabeta, hči ženske, ki je bila kriva za razveljavitev zakona Marijinih staršev in ki je
deželo pripeljala do verskega razkola. Mlada Elizabeta se je torej znašla na čelu enega
izmed najmočnejših evropskih kraljestev, njen položaj pa je bil sprva dokaj negotov.
Bila je protestantska vladarica v uradno še vedno katoliški deželi. Konflikt med
katoličani in protestanti bi lahko izbruhnil v državljansko vojno, kot se je to sočasno
dogajalo drugod po Evropi. Prav tako je predvsem katoliška opozicija opozarjala na
razveljavitev zakona njenih staršev in s tem Elizabetino nelegitimnost na prestolu.
Namesto nje so hoteli kot angleško vladarico videti škotsko kraljico, katoličanko Marijo
Stuart, Elizabetino sestrično, prav tako potomko skupnega prednika Henrika VII.
Elizabeta je morala v verskih zadevah postopati previdno in modro, saj bi lahko
angleškim katoličanom v vsakem trenutku na pomoč priskočila katera izmed evropskih
katoliških velesil. Denimo Španija in Francija sta bili obe zelo blizu in tako potencialni
grožnji.
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A Elizabeta se je izkazala za preudarno vladarico. Obdala se je z zanesljivimi in
sposobnimi svetovalci. Na čelu teh je bil William Cecil, lord Burghley, ki je bil njen
glavni minister kar štirideset let. Med trojico najpomembnejših mož ob Elizabeti
spadata še sir Francis Walsingham, znan kot mojster odkrivanja zarot, ki je vseskozi
budno pazil na Elizabetino varnost, in nazadnje še kraljičin ljubljenec Robert Dudley,
earl Leicesterski. Sama kraljica je bila graciozna, tankočutna in inteligentna. Imela je
izjemen govorniški dar, s katerim je znala na svojo stran pridobiti tako podložnike kot
parlament. S tem je imela bistveno manj težav kot njeni nasledniki iz rodbine Stuart.
Elizabeta je s preudarnim, predvsem pa dolgim vladanjem – vladala je kar
petinštirideset let (1558–1603) – Angliji prinesla stabilnost in razcvet. Čas njene
vladavine se po njej imenuje elizabetinska doba. V tej zlati dobi angleške zgodovine so
Angleži pospešeno razvijali gospodarstvo, trgovino in odkrivali kolonialni svet, cveteli
so kultura, umetnost in znanost.
Z elizabetinsko versko poravnavo (Zakon o premoči iz leta 1558 in Zakon o
enakopravnosti iz leta 1559) je kraljestvu prinesla pomiritev verskih strasti. Dokončno
je ustanovila Anglikansko cerkev, katere vrhovna guvernerka je postala. V zunanji
politiki je ravnala spretno in preudarno. V prvih dvajsetih letih vladanja je bil priljubljen
instrument Elizabetine zunanje politike vprašanje njene poroke. Vsa Evropa se je
spraševala, kdo bo lahko postal angleški sovladar. Snubcev Elizabeti ni manjkalo. Tako
domači plemiči kot evropski princi so z vnemo pogledovali proti zaželenemu
angleškemu prestolu. Kraljica pa je nejasno obljubljala svojo roko, kazala naklonjenost,
sprejemala pozornosti in skušala iz situacije potegniti čim več koristi za Anglijo. Šele
na začetku osemdesetih let je postalo dokončno jasno, da se ne bo nikoli poročila ter da
bo vladala in umrla sama.
Na domačih tleh se je z največjo nevarnostjo srečala v že omenjeni osebi Mariji Stuart.
Ta je po nespretnih potezah na Škotskem padla v nemilost tamkajšnjega plemstva in
prebegnila v Anglijo, kjer se je nadejala Elizabetine pomoči. A angleška kraljica je s
tem dobila enkratno priložnost, da spretno omeji vpliv svoje največje tekmice za
prestol, in jo dala zapreti. Kar devetnajst let je bila Marija Stuart zaprta na različnih
angleških gradovih. V tem času je bila vpletena v več zarot, katerih namen je bil vedno
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odstraniti Elizabeto in na njeno mesto postaviti Stuartovo. Pri tem so sodelovali domači
katoličani, pomoč pa je med drugim prihajala tudi iz Španije. Vendar pa so bile zarote,
med njimi Percyjeva, Ridolfijeva, Throckmortonova in Babingtonova, pravočasno
odkrite. Zaključile so se leta 1587 z Marijino usmrtitvijo, s čimer je izginila moč
Elizabetine opozicije.
Angleška kraljica je večji del svoje vladavine imela finančne težave, zato se je trudila
biti varčna in se izogibati dragim vojnam. Vendar pa ji to ni uspevalo, saj je bila hote ali
nehote, finančno ali z vojaško silo, vpletena v spopade na Škotskem, upore in
devetletno vojno na Irskem, nizozemski upor španski nadoblasti in njihovo
osemdesetletno vojno za neodvisnost ter še v francoske verske vojne. Vse skupaj je bilo
neizogibno povezano z njenim življenjskim rivalstvom s Filipom II. in angleškošpansko vojno.
V vojne z Anglijo in še drugod je bil Filip II. vpleten ves čas svojega vladanja (1556–
1598). Absolutistični španski vladar je najraje vladal iz majhne sobice v palači El
Escorial. Vero je uporabljal kot sredstvo za izvajanje oblasti in uveljavljanje svoje
avtoritete. Njegova vojaška posredovanja torej niso bila zgolj posledica verskega
fanatizma, kot skušajo prikazati nekateri viri, temveč so bili vedno posredi interesi in
dobrobit španskega imperija. Ta je bil v tistem času res ogromen in je doživljal zlato
dobo. Ni zaman krožil izrek, da v imperiju španskega kralja sonce nikoli ne zaide. Filip
je svoj čas vladal petini Evrope in četrtini njenega prebivalstva. Nosil je naziv
španskega, neapeljskega, sicilijanskega in jeruzalemskega kralja, nekaj časa tudi
angleškega kralja, od leta 1580 pa še portugalskega kralja. Bil je tudi milanski in
burgundski vojvoda itd. ter je imel nadzor nad obsežnimi španskimi in pozneje tudi
portugalskimi kolonialnimi posestmi v Ameriki, Afriki in Aziji.
Bil je potrpežljiv, skromen, previden in predvsem nezaupljiv vladar, ki je hotel imeti
oseben vpogled in nadzor nad vsemi državnimi zadevami. V domači Španiji vera ni bila
vprašljiva, medtem ko je do konfliktov prihajalo drugod. Eno izmed takih območij je
bilo sedemnajst nizozemskih provinc. Tamkajšnje prebivalstvo je dobro sprejelo
protestantizem in se začelo upirati kralju zaradi njegovih ekonomskih in verskih
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pritiskov, uvajanja absolutizma in nasilnih poskusov centralizacije oblasti. Upor je
izbruhnil v vojno za politično in versko neodvisnost ter je z vmesnim premirjem trajal
od leta 1568 od leta 1648. Pri tem so se severne province (približno ozemlje današnje
Nizozemske) uspele osvoboditi, medtem ko so južne (približno ozemlje današnje
Belgije in Luksemburga) ostale pod špansko nadoblastjo.

Med letoma 1562 in 1598 so potekale tudi francoske verske vojne, boji med hugenoti in
katoliki. V njih je španski kralj skušal izkoristiti priložnost s podporo Katoliške lige
proti francoskim protestantom z juga. Vmes je brez kralja ostala še sosednja Portugalska
in v kratki nasledstveni vojni je tudi to krono zase pridobil Filip. Portugalska si je nato v
obliki personalne unije s Španijo delila vladarja v obdobju 1580–1640. V Sredozemlju
je bil uspešen v boju z Osmani, kjer so združene katoliške sile leta 1571 v bitki pri
Lepantu premagale osmansko mornarico. S tem so obrnile ravnovesje pomorske moči in
slednjič naznanile začetek konca osmanske prevlade.
Glavna Filipova nasprotnica je bila prav angleška kraljica Elizabeta I. Konflikti med
njima so se stopnjevali vse do srede osemdesetih let, ko so izbruhnili v odkrito vojno.
Vendar pa njuni odnosi niso bili vedno slabi. Ko je Elizabeta leta 1558 v negotovih
razmerah zasedla angleški prestol, je bil Filip eden izmed njenih trdnih podpornikov.
Bila je namreč njegova svakinja in že v preteklih letih jo je večkrat podprl, ko je bila v
sporih s katoliško polsestro in njegovo ženo Marijo I. Predvsem pa se mu je zdela boljša
izbira za angleško vladarico kot škotska kraljica Marija Stuart. Ta je imela namreč tesne
vezi s francoskim dvorom. Bila je poročena s francoskim kraljem Francem II., Francija
pa je bila španska največja in najbližja tekmica za prevlado v evropskem prostoru. S
Stuartovo na angleškem prestolu bi nastalo močno zavezništvo med Škotsko, Anglijo in
Francijo, čemur se je španski kralj želel izogniti.
Po ženini smrti je želel Filip obdržati vladarsko oblast v Angliji in na Irskem, zato je
Elizabeti kaj kmalu ponudil predlog za poroko. A kot je bilo že večkrat omenjeno, se je
angleška kraljica odločila za življenje brez moža in potomcev, saj je v tem videla način,
da svoje kraljestvo obvaruje pred nadaljnjimi verskimi obračuni. Kljub temu je Filip še
naprej ostajal na njeni strani in jo celo branil pred papežem, ki jo je želel izobčiti in bi ji
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s tem nedvomno povzročil nove težave pri utrjevanju oblasti. Odnosi med njima in
njunima kraljestvoma so bili torej v prvih letih od njenega prihoda na prestol dokaj
dobri, če odštejemo njegove pritiske na Elizabeto glede protestantizma.
Odnosi so se začeli postopoma slabšati v šestdesetih letih, predvsem po izbruhu upora
na Nizozemskem leta 1567. Ko so uporniki prosili angleško kraljico za pomoč, jim
sprva ni bila pripravljena pomagati. Temu sta botrovala pomanjkanje denarja in kraljičin
odpor do vpletanja v vojne, ki neizogibno prinesejo velike stroške. Kraljica pa tudi
nikoli ni odobravala upornikov proti kraljevski oblasti. A Elizabeta je, tudi po nasvetih
svojih svetovalcev, spoznala, da bi lahko podpora upornikom zmanjšala naraščajoči
španski vpliv v Evropi. V angleškem interesu je bilo zadržati Filipa II. v spopadih na
drugih frontah, saj je to pomenilo, da je lahko posvečal manj pozornosti Angliji.
Angleži so začeli najprej tiho podpirati uporne nizozemske province. Hkrati so angleški
pirati napadali španske trgovske ladje in s tem skušali oslabiti španski monopol v
trgovini z Novim svetom. Vse to je neizogibno slabšalo odnose med Anglijo in Španijo.
Ni pa bila za naraščanje konfliktov kriva samo angleška stran. Tudi Španci so, potem ko
so ugotovili, da Elizabeta ne bo ravnala po njihovih željah, začeli sodelovati v tajnih
načrtih za odstranitev in zamenjavo angleške kraljice.
Angleški poskusi vmešavanja v portugalsko nasledstveno vojno in podpora upornikom
na Nizozemskem v prvi polovici osemdesetih let prek Elizabetinega potencialnega
snubca, francoskega vojvode Anžujskega, so vedno bolj jezili Filipa II. Elizabetin
podpis pogodbe v Nonsuchu leta 1585, s katero je obljubila vojaško in denarno pomoč
nizozemskim upornikom, je bil prelomna točka za španskega kralja. Začela se je
dolgoletna angleško-španska vojna. Filip je sklenil, da je to ob stalnem angleškem
piratstvu španskih ladij in zatiranju angleških katoličanov zadnja kaplja čez rob ter da je
treba heretično kraljico enkrat za vselej premagati. Ob svojeglavi protestantki Elizabeti
je Marija Stuart v Filipovih očeh postala sprejemljivejša za nosilko angleške krone.
Njen francoski mož je medtem umrl, Francijo pa so oslabile verske vojne. Ko jo je
Elizabeta leta 1587 dala ubiti, je španski kralj ostro reagiral in sklenil, da je čas za njeno
odstranitev s prestola. To je želel doseči tako, da je nad Anglijo poslal slavno Armado.
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Obsežna Armada, ki je poleti 1588 priplula v angleške vode, je bila vrhunec konflikta
med Anglijo in Španijo. A zaradi napačnih presoj, napada angleških zažigalnih ladij in
smole v vremenu je bila poražena ter se je neslavno vrnila k svojemu kralju. Angleži so
skušali izkoristiti prednost te zmage in so naslednje leto proti Španiji poslali svojo
protiarmado, ki pa je bila podobno neuspešna. Ni jim uspelo uničiti preostanka
oslabljene španske flote in neuspela odprava je odvzela nekaj blišča veličastni zmagi
leto prej.
V naslednjih letih je prišlo do še več odprav na obeh straneh, a niso imele večjih
uspehov in učinkov na sam izid vojne. Ta se je večji meri odvijala na morju. V
evropskih vodah s tremi velikimi španskimi armadami (1588, 1596 in 1597), angleško
armado (1589) ter številnimi spopadi in plenjenji sovražnikovih ladij tako v evropskem,
predvsem pa v kolonialnem svetu, vse od Kapverdskih otokov in Azorov do Amerike.
Anglija in Francija ter nato še Nizozemska so raje plenile obstoječe španske kolonialne
postojanke in napadale špansko srebrno floto, kot da bi kolonizirale še neraziskane dele
Amerike. Za kaj takšnega namreč v drugi polovici šestnajstega stoletja niso imele
dovolj stabilnih notranjepolitičnih razmer ali pa ne dovolj denarja. Kljub naraščajoči
učinkovitosti španske obrambe v kolonialnem svetu konec stoletja se je napadalkam
piratstvo še vedno bolj izplačalo kot kolonizacija. Počasi in vztrajno so poskušale slabiti
španski trgovinski monopol, ki pa je v ameriškem svetu kljub temu še desetletja ostajal
brez prave konkurence.
Dolga pomorska vojna je postopoma le utrudila španske pomorske moči. V Evropi je
Anglija do konca Elizabetine vladavine hitro postajala največja pomorska velesila.
Sedemnajsto stoletje je bilo tudi čas vzpona in zlata doba osamosvojenih severnih
nizozemskih provinc, prihodnje Republike Nizozemske.
Spopadi v okviru angleško-španske vojne pa so poleg pomorskih spopadov v evropskih
in kolonialnih vodah potekali tudi na evropski celini. Tu sta si sovražnici moči kazali
predvsem z boji na Nizozemskem, v severni Franciji in na Irskem. Angleži so skušali s
podporo protestantskim nizozemskim provincam slabiti špansko prevlado v Evropi. Z
istim namenom so pomagali francoskim hugenotom. Poleg tega so bile tako province
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kot severna Francija nevarno blizu Angliji, takoj na drugi strani Rokavskega preliva. To
je pomenilo, da če bi španski kralj dobil nadzor nad temi ozemlji, bi lahko od tam
nevarno ogrožal angleško kraljestvo. Velika skrb Elizabete I. in njene vlade je bila torej
s finančno in vojaško pomočjo ohranjati nizozemske upornike in francoske hugenote
dovolj močne, da so se lahko še naprej upirali Špancem. Za Angleže pa je bila boleča
tudi izguba Calaisa, zadnjega angleškega ozemlja na kontinentu. Tega so izgubili pod
Marijo I., ko je kraljica na željo svojega moža stopila v vojno proti Francozom.
Elizabeta ga je na različne načine poskušala dobiti nazaj, a pri tem ni bila uspešna.
Španci so pod Filipom II. na območju sedemnajstih provinc organizirali najmogočnejšo
vojsko tedanjega časa, tako imenovano flandrijsko vojsko. Ta je v času največjega
obsega štela več kot 80.000 mož. Španski kralj je obsežno vojsko uporabljal za boje
proti nizozemskim upornikom in za vmešavanje v francoske verske vojne kot podporo
hugenotom nasprotni Katoliški ligi. Flandrijski vojaki pa so bili tudi del španskih
armad, namenjenih za invazijo na Anglijo. Velika mnogonacionalna vojska je bila
močno finančno breme na plečih Španije. Ta je postajala odvisna od srebra in zlata, ki je
v velikih količinah prihajalo iz kolonij. Filipova agresivna zunanja politika je Španijo
večkrat privedla do bankrota. Blago iz kolonij je sicer kmalu spet zagnalo špansko
gospodarstvo, a dokler vojaki niso bili poplačani, je prihajalo do hudih uporov
flandrijske vojske. Posledice je čutilo lokalno prebivalstvo, kjer je bila vojska
nastanjena.
V odgovor angleškemu vmešavanju na kontinentu je Filip Španski nudil pomoč
katoliškim plemičem na Irskem. Ti so se že od časa Henrika VIII. upirali vpeljavi
angleške nadoblasti, prava, jezika, kulture in anglikanske vere. Upor je leta 1593
izbruhnil v tako imenovano devetletno vojno. V njej sta upornike finančno in tudi
vojaško podpirala najprej Filip II., nato pa še njegov naslednik Filip III. Cilj Špancev je
bil prisiliti Angleže k preusmeritvi dela vojaških sil in denarja, namenjenega vojni v
nizozemskih provincah ter spopadom v Bretanji in Normandiji. Videli pa so tudi
možnost, da katoliško Irsko dokončno rešijo izpod nadzora protestantske Anglije. S
španskim vmešavanjem je tudi devetletna vojna na Irskem postala še en stranski
konflikt veliko obsežnejše angleško-španske vojne.
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Irska vojna se je najbolj razplamtela prav konec devetdesetih let. Uporniki so leta 1598
v bitki na severu Irske porazili angleške enote in upor se je kot požar razširil po
celotnem otoku. Angleška krona je hitro izgubljala podporo irskih plemičev. Na srečo
Elizabete I. armada, ki jo je naslednje leto, po očetovi smrti, na pomoč Ircem poslal
Filip III., zaradi slabega vremena ni dosegla irskih obal. V nasprotnem primeru bi lahko
Angleži dokončno izgubili svojo oslabljeno nadoblast nad katoliškim otokom. A
ponoven neuspeh španske armade je dal Angležem priložnost, da so z enotami pod
earlom Essexškim in baronom Mountjoyem ponovno izboljšali in utrdili svoj položaj na
otoku. Leta 1601 so Španci končno uspeli pristati na jugu irskega otoka in so združili
svoje moči z upornimi katoliškimi earli s severa. A takrat so jih Angleži uspeli poraziti
v bitki pri Kinsalu. S tem se je končala španska pomoč upornikom in upor je začel
izgubljati zagon. Dolgotrajna vojna se je približevala koncu in Angleži so marca 1603,
nekaj dni po Elizabetini smrti, uspeli skleniti mir z vodjo upora, earlom Tyronskim.
Glavna protagonista za časa svojega življenja nista uspela doseči miru, zato je ta naloga
padla na njuna naslednika Jakoba I. in Filipa III. Nova kralja sta avgusta 1604 podpisala
Londonsko mirovno pogodbo in z njo končala več desetletij trajajoči konflikt. Konec
vojne je prinesel status quo, torej stanje, kakršno je bilo pred vojno. Pri tem so Angleži
umaknili svojo pomoč nizozemskim protestantom in nehali napadati španske ladje,
Španci pa so nehali podpirati irske katolike in se odrekli namenom po obnovitvi
Rimskokatoliške cerkve v Angliji.

107

VIRI, LITERATURA, SPLETNO GRADIVO
VIRI – OBJAVLJENI

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Answer of the Queen to the addresses of
both Houses of Parliament delivered to Mr Speaker Thomas Williams, 28. januar 1563,
dostopno na: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabethmonarchy/answer-of-the-queen/, (28. 8. 2018).

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth I to François, Duke of
Alençon and Anjou, 19. februar 1579, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/elizabethi-to-the-duke-of-alencon/, (28. 8. 2018).

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth I to James VI, 5. januar 1603,
dostopno na: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabethmonarchy/elizabeth-i-to-james-vi-1603/, (29. 8. 2018).

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth I to James VI of Scotland, 22.
december 1593, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/elizabeth-

̶

i-to-james-vi-of-scotland-1593/, (29. 8. 2018).
The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth I to Mary, Queen of Scots, 23.
junij 1567, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/answer-of-

̶

the-queen/, (28. 8. 2018).
The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth to Robert Devereux, Earl of
Essex, julij 1597, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/elizabeth-

̶

to-robert-devereux/, (28. 8. 2018).
The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth I to Robert Dudley, Earl of
Leicester, 19. julij 1586, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/elizabeth-

̶

to-robert-dudley/, (28. 8. 2018).
The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Elizabeth's translation of The
Consolation of Philosophy, oktober in november 1593, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/elizabethstranslation-of-the-consolation-of-philosophy/, (18. 6. 2018).

108

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Robert Devereux to Elizabeth I, 6.
september 1600, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/robertdevereux-to-elizabeth-i/, (14. 6. 2018).

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, Sir Francis Drake to Elizabeth, 8.
avgust 1588, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabeth-monarchy/sirfrancis-drake-to-elizabeth/, (29. 8. 2018).

̶

The National Archives. Elizabeth I's monarchy, The Golden Speech, 30. november
1601, dostopno na: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/elizabethmonarchy/the-golden-speech/, (18. 6. 2018).

̶

The National Archives. English Reformation c1527-1590, Letter from Privy Council to
the bishops, 15. marec 1548, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/the-english-reformationc1527-1590/edward-vi-and-religion/, (28. 8. 2018).

̶

The National Archives. English Reformation c1527-1590, Thomas Cranmer to the
Privy Council, 7. oktober 1552, dostopno na:
http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/the-english-reformationc1527-1590/cranmer-on-religious-practice/, (28. 8. 2018).

LITERATURA

̶

Hans Bankl, Bolni Habsburžani: bolezni in počutje vladarske rodbine, Ljubljana:

̶

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2004.
John B. Black, The Reign of Elizabeth: 1558-1603, Oxford: Oxford University Press,

̶

1994.
Jochen Bleicken et al., Svetovna zgodovina od začetkov do danes, Ljubljana, ČGP Delo,

̶

1981.
Stephen Coote, Drake: The Life and Legend of an Elizabethan Hero, London: Simon &
Schuster, 2003.

̶

Eva Demmerle, Habsburžani, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013.

̶

John R. Elder, Spanish Influences in Scottish History, Glasgow: Maclehose, Jackson

̶

and Co., 1920.
John H. Elliott, Europe Divided 1559-1598, Glasgow: Fontana/Collins, 1980.

109

̶

Keith Feiling, England Under the Tudors and Stuarts 1485-1688, London: Oxford

̶

University Press, 1959.
Felipe Fernandez-Armesto, The Spanish Armada: The Experience of War in 1588,

̶

Oxford: Oxford University Press, 1989.
V. H. H. Green, Renaissance and Reformation: A Survey of European History between

̶

1450 and 1660, London: Edward Arnold, 1975.
John Guy in John Morrill, The Oxford History of Britain: The Tudors and Stuarts,
Oxford: Oxford University Press, 1992.

̶

Christopher Haigh, Elizabeth I, Harlow: Longman Pearson, 2000.

̶

Mack P. Holt, The French Wars of Religion, 1562-1629, Cambridge: Cambridge

̶

University Press, 1995.
David Kaiser, Politics and War: European Conflict from Phillip II to Hitler, London:

̶

Harvard University Press, 2000.
Harry Kelsey, Philip of Spain, King of England: The Forgotten Sovereign, London: I.

̶

B. Tauris & Co., 2012.
Brenda Ralph Lewis, Temačna zgodovina: evropski kralji in kraljice: od srednjeveških

̶

tiranov do norih monarhov, Jezero: Morfem, 2010.
David Loades, Elizabeth I.: The Golden Reign of Gloriana, London: The National

̶

Archives, 2003.
Wallace T. MacCaffrey, Elizabeth I: War and Politics 1555–1603, New Jersey:

̶

Princeton University Press, 1992.
Diarmaid MacCulloch, Reformation: Europe's House Divided; 1490-1700, London:

̶

Penguin Books, 2004.
Colin Martin, Geoffrey Parker, The Spanish Armada, London: W. W. Norton & Co,

̶

1988.
Garrett Mattingly, The Defeat of the Spanish Armada, Boston: Houghton Mifflin

̶

Company, 1984.
James McDermott, England and the Spanish Armada: The Necessary Quarrel, London:

̶

Biddles Ltd, 2005.
Patrick McGrath, The Papists and Puritans Under Elizabeth I, London: Blandford
Press, 1967.

̶

Geoffrey Parker, The Grand Strategy of Philip II, London: Yale University Press, 1998.

̶

Geoffrey Parker, Why the Armada Failed, History Today, št. 5 (1988): str. 26–33.

̶

Charles Petrie, Philip II of Spain, London: Eyre & Spottiswoode, 1963.

110

̶

Linda Porter, Mary Tudor: The First Queen, London: Little, Brown, 2007.

̶

Mary R. Price, C. E. L. Mather, A Portrait of Britain Under Tudors and Stuarts: 14851688, Oxford: Oxford University Press, 1984.

̶

Mia J. Rodriguez-Salgado, The Changing Face of Empire: Charles V, Philip II and
Habsburg Authority, 1551-1559, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

̶

J. A. Sharpe, Early Modern England: A Social History 1550-1760, London: Edward
Arnold, 1988.

̶

Anne Somerset, Elizabeth I., London: Anchor Books, 2003.

̶

Hugh Trevor-Roper, The Golden Age of Europe: from Elizabeth I to the Sun King,
London: Guild Publishing, 1987.

̶

Maureen Waller, Sovereign Ladies: The Six Reigning Queens of England, New York:
St. Martin's Press, 2006.

̶

Richard B. Wernham, Before the Armada: The Growth of English Foreign Policy,
1485–1588, London: Oxford University Press, 1966.

̶

Richard B. Wernham, The New Cambridge Modern History: vol. 3: The Counterreformation and Price Revolution 1559-1610, Cambridge: Cambridge University Press,
1968.

̶

Anna Whitelock, Mary Tudor: England's First Queen, London: Bloomsbury, 2009.

̶

James Alexander Williamson, Sir Francis Drake, London: Fontana Books, 1969.

̶

Michael J. Wintle, Adriaan G. Jongkees, William I., Stadholder of the United Provinces
of Netherlands. Encyclopaedia Britannica Online,
(https://www.britannica.com/biography/William-I-stadholder-of-United-Provinces-ofThe-Netherlands#ref241705), 28. 8. 2018.

̶

Dragoljub Živojinović, Uspon Evrope: 1450-1789, Novi Sad: Matica srpska, 1989.

SPLETNO GRADIVO

̶

Armada: Spanish naval fleet. Encyclopaedia Britannica Online,
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/35029/Armada#toc284700), 23. 5. 2018.

̶

Battle of Lepanto, Creative Commons Search – Wikimedia Commons.

̶

County. Encyclopaedia Britannica Online, (https://www.britannica.com/topic/county),

̶

23. 8. 2018.
Hugh O'Neill, 2nd Earl of Tyrone. Encyclopaedia Britannica Online,
(https://www.britannica.com/biography/Hugh-ONeill-2nd-Earl-of-Tyrone), 15. 6. 2018.

111

̶

Robert Dudley, earl of Leicester. Encyclopaedia Britannica Online,
(https://www.britannica.com/biography/Robert-Dudley-earl-of-Leicester-BaronDenbigh), 16. 5. 2018.

̶

Robert Cecil Earl of Salisbury, Creative Commons Search – Wikimedia Commons.

̶

Robert Devereux 2nd Earl of Essex and Ew, Creative Commons Search – Wikimedia

̶

Commons.
Shire. Encyclopaedia Britannica Online, (https://www.britannica.com/topic/shire-

̶

British-government-unit), 23. 8. 2018.
The Spanish Armada. BritishBattles.com, (http://www.britishbattles.com/spanish-

̶

war/spanish-armada.htm), 26. 5. 2018.
Thomas Seymour, Baron Seymour. Encyclopaedia Britannica Online,
(https://www.britannica.com/biography/Thomas-Seymour-Baron-Seymour-of-Sudeley),

̶

8. 5. 2018.
Simon Adams, Capture of Cadiz. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/event/Capture-of-Cadiz-1596), 14. 6. 2018.
Simon Adams, The Spanish Armada. BBC History,

̶

(http://www.bbc.co.uk/history/british/tudors/adams_armada_01.shtml), 22. 5. 2018.
Stephen Budiansky, Sir Francis Walsingham. Encyclopaedia Britannica Online

̶

(https://www.britannica.com/biography/Francis-Walsingham), 27. 5. 2018.
John A. Cannon, Elizabeth I. Encyclopedia.com, Online,
(https://www.encyclopedia.com/people/history/british-and-irish-history-

̶

biographies/elizabeth-i), 14. 5. 2018.
Raymond Carr et al., Spain Under the Habsburgs. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/place/Spain/Spain-under-the-Habsburgs), 22. 8. 2018.
Antonia Fraser, Mary, Queen of Scotland. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/biography/Mary-queen-of-Scotland), 23. 5. 2018.
J. R. L. Highfield, Isabella I, Oueen of Spain. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/biography/Isabella-I-queen-of-Spain), 28. 8. 2018.
Helmut Georg Koenigsberger, Phillip II. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/456081/Philip-II), 18. 5. 2018.
Agnes M. C. Latham, Sir Walter Raleigh. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/biography/Walter-Raleigh-English-explorer), 14. 6. 2018.
John S. Morill, Stephen J. Greenblatt: Elizabeth I. Encyclopaedia Britannica Online,
(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/184810/Elizabeth-I), 6. 5. 2018.

112

̶

Herbert H. Rowen, Michael J. Wintle, Netherlands, History. Encyclopaedia Britannica
Online, (https://www.britannica.com/place/Netherlands/Cultural-life#ref214479), 28. 8.

̶

2018.
Lacey B. Smith, John S. Morill, United Kingdom: Elizabeth I (1558-1603): The Tudor
Ideal of Government. Encyclopaedia Britannica Online,

̶

(https://www.britannica.com/place/United-Kingdom/Edward-VI-1547-53), 23. 8. 2018.
Bernard Winslow Beckingsale, William Cecil, 1st Baron Burghley. Encyclopaedia
Britannica Online, (https://www.britannica.com/biography/William-Cecil-1st-Baron-

̶

Burghley), 1. 6. 2018.
David Starkey, Elizabeth I: From Prison to Palace (Episode 1). Online dokumentarec,
United Kingdom: Channel 4, (https://www.youtube.com/watch?v=VQbvaGl4jrg), 12. 5.

̶

2018.
David Starkey, Elizabeth I: The Virgin Queen (Episode 2). Online dokumentarec,
United Kingdom: Channel 4, (https://www.youtube.com/watch?v=ivX-RkofpqM), 18.

̶

5. 2018.
David Starkey, Elizabeth I: Heart of a King (Episode 3). Online dokumentarec, United

̶

Kingdom: Channel 4, (https://www.youtube.com/watch?v=d0S6xhuf4hc), 29. 5. 2018
David Starkey, Elizabeth I: Gloriana (Episode 4). Online dokumentarec, United
Kingdom: Channel 4 (https://www.youtube.com/watch?v=Pqq3obA6GpA), 7. 6. 2018.

113

