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Обща характеристика на дисертационния труд

Темата за англо-холандските отношения в ранното ново време отдавна е 

привлякла вниманието на историческата наука. Редица автори са се обръщали към 

тази тема от позицията на традиционната дипломатическа история или, 

напоследък, от интердисциплинарна – икономико-културологична гледна точка.1 

Натрупването на значителна литература нуждаеща се от един нов поглед, както и 

ревизирането на някои традиционни постановки ни даде повод отново да се 

обърнем към този въпрос. Във фокуса на настоящото изследване ще бъдат 

поставени политическите и икономическите аспекти на англо-холандските 

отношения от втората половина на ХVІІ, като интересът ми е мотивиран от две 

причини. 

1Пример за първото е Jones, J. The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century. 
London, 1996. За втория подход виж най-вече Jardine, L. Going Dutch. How England 
PlunderedHolland's Glory. New York, 2008; Shama, S. The Embarrassment of Riches: An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, New York,  1987.



На първо място, Англия и Обединените провинции2  са двете най-развити в 

икономическо отношение държави, в които почти едновременно в началото на 

ХVІІ в. възникват едни от най-модерните икономически структури, трасиращи 

пътя към колониалните завоевания и икономическия просперитет. Сблъсъкът и 

взаимодействието на тези две сили в Европа, Далечния изток, Африка и Индия 

представлява интересен и важен етап от общото развитие на модерната 

европейска икономика и структурите на модерната държавност.  

На второ място, интересът към темата за англо-холандските отношения бе 

провокиран от един кратък пасаж от нашумялото изследване на Найл Фъргюсън 

„Империя. Как Британия създаде модерния свят“3. В тази книга покрай другите 

неща, той предлага интересна интерпретация на едно от ключовите събития  от 

ранното ново време - Славната революция от 1688 г., оценявайки я като 

политическия  „реванш” на холандците, загубили предишните три сблъсъка с 

англичаните. Според Фъргюсън, фактическото „обединяване” на двете най-

напреднали протестантски търговски държави под скиптъра на Уилям ІІІ и 

неговия екип от администратори (холандци) е в основата на възхода на 

Великобритания като водеща икономическа и политическа сила през XVIIIв. 

В дългата история на англо-холандските отношения, втората половина на ХVІІ 

в. бележи един от най-сложните и проблемни периоди. Вплетени в остра 

икономическа надпревара, те водят три морски войни по между  си, но в крайна 

сметка, през 80-те години на столетието, са положени основите на трйния  англо-

холандски съюз. Традиционно повечето историци определят Първата и Втората 

англо-холандска война (1652–1654 г. и 1665–1667 г.) като пряк резултат от 

Навигационните актове от 1651 г. и 1660 г., които  винаги са разглеждани като 

2 Официалното название на републиката  е Обединени провинции. Холандия е една 
от седемте провинции, но поради първостепенното значение, държавата бива 
означавана и като Холандска република, или най-кратко – Холандия.

3 Ferguson, N. Empire: How Britain Made the Modern World. London, 2007, р. 22–23.



стожер  на британската меркантилистка политика4. Третата война (1672–1674 г.) не 

се вписва напълно в тази рамка и затова понякога тя остава напълно 

пренебрегвана в изследванията,посветени на въпроса за англо-холандската 

икономическа надпревара. В едно по-ново изследване британският историк Дж. 

Джоунс поставя под съмнение идеята, че английските търговски кръгове оказват 

силно влияние върху  решението на управляващите да предприемат военни 

действия срещу  холандците5. И други историци, изследващи английската 

политическата история, достигат до подобни заключения6. Една напълно 

различна интерпретация  е предложена от Стивън Пинкъс, според когото 

републиканската и религиозната идеологии са главните фактори определящи 

насоката на английската външна политика и на англо-холандските отношения7. В 

хода на настоящата работа ще се опитаме да вземем отношение и по този, все още 

спорен въпрос

Въпреки тези опити да се пренебрегне значението на англо-холандската 

търговска надпревара като фактор  за избухването на войните, историци като 

Джонатан Израел и Дейвид Ормрод отново поставиха на преден план 

меркантилисткия аргумент8. Други скорошни изследвания се фокусират върху 

въпроса кога и защо търговското съперничество започва да влияе на процеса на 

4  Вж. Wilson, Ch. Profit and Power: A study of England and the Dutch Wars. London: 
Longman, 1957;
Davis, R. English Merchant Shipping and Anglo-Dutch Rivalry in the Seventeenth 
Century. London: H.M.S.O. [for the] National Maritime Museum, 1975, p. 28–31.

5 Jones, J. Op. cit.

6 Вж. Hutton, R.The Restoration: A Political and Religious History of England and Wales, 
1658–1667.NewYork, 1985; Seaward, P. The Cavalier Parliament and the Reconstruction 
of the Old Regime, 1661–1667. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 120–
121.

7 Pincus, S. Protestantism and Patriotism: Ideologies and the Making of English Foreign 
Policy, 1650–1668. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 14, 87–100.

8 Вж. Israel, J. England’s Mercantilist Response to Dutch World Trade Primacy, 1647–
1674. – In: Groenveld, S. and M. Wintle, eds. State and Trade: Government and the 
Economy in Britain and the Netherlands since the Middle Ages. Zutphen, 1992, p. 50–61; 
Ormrod, David. The Rise of Commercial Empires. England and the Netherlands in the 
Age of Mercantilism, 1650–1700. Cambridge, 2003.



вземането на политически решения, довели в крайна сметка до избухването на 

военните конфликти9.

Така, през последните десетилетия в историографията по въпроса за трите 

англо-холандски войни от ХVІІ в. се сблъскват няколко гледни точки. 

Икономическите историци се фокусират върху  англо-холандската търговска 

конкуренция , но до голяма степен пренебрегват политическите и 

дипломатическите отношения. Изследователите на политическата история, от 

своя страна, се опитват да сведат до минимум значението на противоречията, 

породени от преследването на агресивна меркантилистка политика. Нуждата от 

внасяне на известна яснота и балансиране на оценките е очевидна.

Обект на настоящото изследване са комплексните икономически, 

политически и идеологически взаимодействия между  Англия и Холандската 

република през втората половина на ХVІІ в., анализ на отношенията, както и 

отражението, което тези връзки имат върху  политическата структура и 

икономическата система на Англия от края на ХVІІ в. В хода на изложението тези 

особени отношения ще бъдат разгледани не просто от дипломатическа, военна 

или икономическа гледна точка, а като сложен процес на контакти и промени 

довели, в крайна сметка, до политическа и икономическа симбиоза между двете 

страни.  

Хронологическите рамки на изследването обхващат период от петдесет 

години, от 1652 до 1702 г. За начална точка на изследването е избрана годината, в 

която започва Първата англо-холандска война, която бележи повратен момент в 

отношенията между двете страни. Само година по-рано, по предложение на 

Оливър  Кромуел, двете страни са на прага на тесен политически съюз. В крайна 

сметка, холандският отказ провокира приемането на Навигационния акт от 1651 

г., който е една от основните причини за избухването на открития военен 

конфликт и цялостната промяна в отношенията между двете страни през втората 

9 Вж. Rodger, N.The Command of the Ocean. A Naval History of Britain, 1649–1815.New 
York, 2004, pp. 65–67; Rommelse, G. The Second Anglo-Dutch War (1665-1667): 
International Raison d’État, Mercantilism and MaritimeStrife. Hilversum, 2006



половина на ХVІІ в. За горна граница е избрана 1702 г. – годината на смъртта на 

Уилям III. Възшествието му  на английския престол след Славната революция от 

1688 г., слага началото на поредица от дълбоки промени в политически и 

икономически план, които трайно променят поведението на Англия в полето на 

икономиката и междудържавните отношения.10

Главните научноизследователски цели, които настоящата работа си поставя 

са:

- да вземе критично отношение към традиционните историографски 

интерпретации на  причините довели до избухването на трите войни

- да постави в нова светлина икономическите фактори, оказващи влияние 

върху процесите на вземане на политически решения в Англия и Холандската 

Република

- да даде нова интерпретация на Славната революция, като постави акцент 

върху нейната подготовка и реализация. В този смисъл, акцията на холандския 

щатхалтер Вилем Орански няма да бъде разглеждана само като холандска 

инвазия, а по-скоро, като англо-холандска инициатива за свалянето на Джеймс ІІ и 

пренасочване на английската външна политика. 

Постигането на тези цели ще бъде търсено чрез:

- изследване на традиционните насоки на англо-холандските отношения от 

началото на ХVІІ в. Фокусирането върху този по-ранен период ще позволи 

създаването на необходимия  контекст, в който да бъдат поставени проблемите, 

които представляват сърцевината на настоящото изследване.

 - анализ на вътрешнополитическите процеси, които протичат в Англия и 

Обединените провинции през втората половина на ХVІІ в. (именно през този 

период Англия преминава през  „републиканския  експеримент“, а Холандската 

република през т.нар.  „период на Истинската свобода“).

- изследване на  англо-холандското икономическо съперничество като нов 

10 През 1694 г. в Лондон е създадена Английска банка, а през 1689 г. Англия се 
присъединява към „Великия съюз“, който трябва да се противостави на 
експанзионистичните планове на Луи ХІV.



фактор, определящ отношенията между двете страни.

- анализ на мотивите, които определят участието на холандската страна в 

подготовката и реализацията на „Славната революция“.

Дисертацията се гради на обилната и разнообразна изворова база, състояща се 

от официални документи, посланически релации, спомени и памфлетни 

издания11. Огромната част от документите, които засягат политическите дебати и 

търговските взаимоотношения между  Англия и Обединените провинции, са 

публикувани (голяма част е достъпна в интернет), което улеснява работата на 

изследователите12.

Градирането на изворите следва по дефиниция да започне с официалните 

документи(договори, дебати в Камарата на общините и Провинциалните щати на 

Холандия), които в голямата си част са публикувани и известни. По тази причина 

за мен по-голям интерес представлява памфлетната литература, която формира 

възгледите на съвременниците, както и документи от полуофициален характер, 

спомени и дневници.

Ценен документален източник са спомените и посланическите релации на 

английските дипломатически представители в Хага – най-вече Дъдли Карлтън, 

11 Част от документите свързани с тези събития са достъпни в електронен формат. 
Вж. Anderson, R. (ed.)Journals and Narratives of the Third Dutch War 1946; Britch, T. 
(ed.). A collection of the State Papers of John Thurloe,vоl. 1, 1638 –1653;Gardiner, S.R. 
and C.T. Atkinson  (eds.).Letters and Papers Relating to the First Dutch War, 1652–1654. 
London, 1898–1930. 

12На първо място изданията на Парламентарните дебати и решения в Англия: 
Рroceedings in Parliament 1625–1642 in House of Lords and Commons; Proceedings in 
Parliament 1626–1642; Lords Proceedings 1628; Commons Debates Vols. I – IV; 
Commons Debates ; Calendar of State Papers, Domestic series, Charles I (1625–1641/3). 
За холандските извори вж. N. Stellingwerff, S. Schot, Notulen van de vergaderingen 
der Staten van Holland 1620–1640, 7 Vols. (Протоколи от заседанията на щатите на 
Холандия).



Джордж Даунинг13 и Уилям Темпъл14.

Важна информация за събитията от средата и втората половина на ХVІІ в., 

когато англо-холандските връзки са особено интензивни, се съдържа в дневника 

на Самюъл Пипс15. В него той добросъвестно отразява както катастрофи като 

чумната епидемия от 1665 г. и големия лондонски пожар  от 1666 г., така и 

събитията около Втората англо-холандска война (1665–1667), политическите 

трусове и придворните интриги от последните тридесет години на ХVІІ в. Като 

чиновник от Адмиралтейството той има пряко отношение и ценна информация за 

връзките с Нидерландите, които лично посещава16. 

Интересен документ, наскоро въведен в научно обръщение, който съдържа 

изключително ценна информация за  периода 1677–1691 г. е дневника на Роджър 

Морис (1628–1702). В продължение на 300 години този дневник отлежава в 

колекцията на малката лондонска библиотека „Dr Williams's Library” и е 

публикуван през 2007 г. от изследователски екип под ръководството на Марк 

Голди от Университета в Кеймбридж. Записките на Морис обхващат повече от 

1500 страници, като основната тема са политическите борби между  виги и тори и 

опасностите от възстановяването на католицизма в Англия, както и помощта, 

която холандските протестанти могат да окажат на своите братя по вяра.

Друг ценен документален извор  за англо-холандските отношения  е колекцията 

13 Джордж Даунинг (1623–1684) е от англо-ирландски произход. Заема поста 
посланик в Хага от 1657 до 1665 г. и за три месеца през 1671 г., когато е прогонен 
от Холандия. Той е един от политиците с най-големи заслуги за приемането на 
Навигационния акт, както и за отнемането на Нови Амстердам (Ню Йорк) от ръцете 
на холандците. 

14 Вж. за това Rowen, H. The Ambassador Prepares for War. The Hague, 1957,  p. 152; 
Други източници у N. Japikse (ed.) Correspondence van Willem III en van Hans Willem 
Bentinck. The Hague, 1932.

15По политически съображения текстът е зашифрован по системата на Томас 
Шелтън. Съхранявал се е в библиотеката на колежа Модлин до началото на XIX в., 
когато е разшифрован от Джон Смит. Издаден е за първи път през 1825 г. На 
адрес http://www.pepysdiary.com може да се намери линк към пълния текст на 
дневника.

16Latham, R. (ed.)Samuel Pepys and the Second Dutch War. Pepys's Navy White Book 
and Brooke House Papers.  Aldershot, 1995, Scholar Press for the Navy Records Society 
Publications, Vol 133.

http://www.pepysdiary.com
http://www.pepysdiary.com


от документи на Едуард Хайд (граф Кларендън), който е Канцлер  на съкровището 

(1643–1646) и Лорд канцлер  (де факто премиер) от 1658 до 1667 г., както и 

доверен съветник на Чарлз ІІ и тъст на бъдещия Джеймс ІІ17. Колекцията съдържа 

няколко части, като за целите на нашата работа от особено значение е 

кореспонденцията с английския дипломатически представител в Хага Джордж 

Даунинг18.

При написване на дисертацията са използвани множество монографични 

изследвания, научни статии, студии на английски, холандски, американски, 

френски изследователи.

17Routledge, F. (ed.).Calendar of the ClarendonState Papers.Vol. V. Oxford, 1970; 
http://www archive.org/details/calendar clarendon routgoog.  

18Rowen, H. The Ambassador Prepares for War. The Hague, 1957; също и Beresford, J. 
The Godfather of Downing Street: Sir George Downing. London,1925.

http://www
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Кратко изложение на дисертационния труд

Дисертационният труд се състои от увод, три глави и заключение.

Структурата на изследването е продиктувана от логическото развитие на 

връзките между  двете съседни нации, които стават особено интетнзивни от 

последната четвърт на XVI. По тази причина сметнах за нужно да включа една 

уводна глава (Англо-холандските връзки до средата на ХVII в. Едно 

необходимо предисловие), в която скицирам зараждането и развитието на 

„особените отношения” между двата съседни народа, религиозните контакти и 

миграции, както и икономическите конфликти, породени от съперничеството на 

двете Източноиндийски компании в началния период оттяхната дейност. Макар  че 

излиза извън хронологическите рамки на разработката, тази първа глава е 

наистина едно необходимо предисловие, което спомага за  изясняване причините 

за англо-холандските конфликти, което е една от целите на изследването. 

Примерите за тесните контакти в културната сфера, миграционните процеси 

демонстрират, че Северно море не представлява сериозна преграда между  двете 

Англия и Холандската република. На фона на една „статична“ ранномодерна 

Европа, англичани и холандци поддържат изключително интензивни отношения 

по между си.

Първият параграф „Религиозни контакти и миграции“ съвсем накратко 

отразява миграционните процеси, предизвикани от Реформацията и довели до все 



по-тесните контакти между двата съседни народа.

Вторият параграф „Икономически връзки“е посветена на възхода на Англия 

и Обединените провинции до позицията на водещи европейски икономически 

сили към втората половина на ХVІІ в. В периода 1609–1621 г. холандците 

изместват англичаните, като най-динамично развиващата се търговска сила. 

Спорните въпроси, подклаждащи все по-острото англо-холандско икономическо 

съперничество, засягат това кой ще има по-голям дял от търговията между 

балтийския регион и Иберийския полуостров, холандския достъп до риболовните 

райони около английските брегове, английската доктрина за „морския 

суверенитет“ и набиращата скорост колониална надпревара.

Освен ескалиращото напрежение между двете търговски сили, в този 

параграф  е обърнато внимание и на проникването на редица хондски практики в 

Англия. . През 1651 г.Хю Питър, който в качеството си на духовно лице прекарва 

шест години в Ротердам и развива пиетет към всичко холандско, посочва в един 

свой памфлет, че ако се възползват умело от техния опит, англичаните биха могли 

да се покатерят на раменете на холандците и да виждат още по-надалеко19.

Специално внимание е отделено на дейността на Холандската 

източноиндийска компания (ХИК) и Английската източноиндийска компания 

(АИК), които директно вкарват англичани и холандци в съревнование за контрол 

върху  глобалната търговия. Чрез разширяване геоографския обхват на 

разработката, фокусирайки внимание върху  англо-холндската напревара за 

„островите на подправките“, тази част подсказва за зараждането на онези 

процеси, които ще доведат в крайна сметка до глобализиране на икономиката.

Третият параграф разглежда англо-холандските отношения по време на 

управлението на Чарлз І. Анализирани са  вътрешно- и външнополитическите 

промени настъпили в Обединените провинции по време на управлението на 

щатхалтера Фредерик Хенрик и неговата съпруга Амалия ван Солмс. Вниманието 

е фокусирано и върху  Константин Хюйгенс, койтов продължение на дълъг период  

19Peters, Е. Hugh Peter: Preacher, Patriot, Philanthropist, Fourth Pastor of the First 
Church in Salem, Massachusetts, 1902, р. 34.



оказва влияние върху  дипломатическите и политическите кръгове от двете страни 

на Северно море. Разгледани са опитите за сключването на  англо-холандски 

съюз, увенчани в крайна сметка с брака между  бъдщия щатхалтер Вилем ІІ и 

Мери Стюарт.

Анализирани са претенциите на английския крал Чарлз за суверенитет над 

„английските води” (доктрината за „затвореното море “Mare Clausum), които се 

превръщат в една от главните причини з а англо -холандските 

противоречия.Анализирани са и промените в англо-холандските отношения, 

настъпили в резултат на започването на Английската гражданска война. В 

периода на Гражданската война англичаните (и от двата лагера) гледат на 

Нидерландите не само като на източник на опитни ветерани, но и като главен 

доставчик за снабдяване с военни материали.

Екзекуцията на Чарлз І на 30 януари 1649 г. и смъртта на Вилем ІІ през 

ноември 1650 г. са двете събития, които променят динамиката на връзките от 

двете страни на Северно море.В тези сложни обстоятелства Обединените 

провинции трябва да следват много внимателно своята линия на компромиси и 

търсене на мир, който изглежда поставен на все по-сериозни изпитания.

Втората глава: „Клопките на меркантилизма. Англия и Обединените 

провинции в епохата на търговските войни“ е посветена на промяната в англо-

холандските отношения в епохата на меркантилистките войни. Стъпвайки върху 

широк документален материал, отразяващ промяната на обществените нагласи,  

анализирам причините и последиците от трите военни конфликта между двете 

страни, както и тяхното отражение върху  общото икономическо и политическо 

състояние на Англия и Обединените провинции.

Трите параграфа на тази глава са посветени съответно на трите отделни 

конфликта.

 Изяснявайки причините за Първата англо-холандска война обръщам 

специално внимание върху  проваления опит за сключване на англо-холандски 



съюз (1651 г.).. Извоювали своята независимост само две години по-рано, 

холандците не са готови да я отстъпят в името на  дипломатическата фантазия на 

Кромуел за „тесен съюц“. Нито пък са готови да остъпят от позицията си по 

въпроса за „mare liberum”, нито да ограничат собствената си търговия в интерес 

на английската. Всички тези резерви водят до проваляне на преговорите и 

предизвикват гневната реакция на хора като Бенджамин Уорсли, който в своя 

памфлет „Защитникът” (1651 г.) заявява, че холандците се стремят да сложат ръка 

върху търговията по целия свят20.

 В тази част аз се опитвам да ревизирам отдавна утвърдената интерпретация, 

че приетия от англичаните през 1651 г. Навигационен акт е основна причина за 

избухналия конфликт. Несъмнено този акт на английския парламент има изцяло 

анти-холандска насоченост. Но анализирайки обстоятелствата при които е приет 

този закон, аз достигам до извода, че търговските противоречия между двете 

страни съвсем не са единствените мотиви. По време на управлението на Оливър 

Кромуел, републиканската и религиозна идеологии са главни фактори 

определящи насоката на външната политика. Именно отказът на холандците да 

приемат английското предложение за „близък съюз“ провокира приемането на 

Навигационния акт през 1651 г. Тук искам да подчертая, че аз не отхвърлям 

икономическото обяснение на тази война. Според мен правилният подход към 

изясняване причините за този конфликт е намирането на баланс между 

различните историографски интерпретации, а не крайното отхвърляне на 

„меркантилистките“ или „идеологически“ аргументи.

Този първи конфликт показва, че холандската„златна планина“ не може да 

бъде превзета чрез оръжие.Кромуел успява да гарантира сигурност на своя 

20Цит по Shama,S. The Embarrassment of Riches: An interpretation of Dutch culture in 
the Golden Age.London, 1987, p.623, бел. 22.;  Един типичен пасаж от пропагандните 
писания на Уорсли твърди, че „our neighbors (after they had settled their Libertie and 
had been a while encouraged by Prosperitie) have, likewise for some years, aimed to laie 
a foundation to themselves for ingrossing the Universal Trade, not onely of Christendom, 
but indeed of the greater part of the known world." [Benjamin Worsley], The Advocate; Or 
A Narrative of the State and Condition of Things between the English and Dutch Nations, 
in relation to Trade. (London, 1651). 



режим, но в останалите области холандците удържат своите позиции. За тях най-

важният резултат от войната се крие в това, че успяват да избегнат ограниченията 

на търговията и свободата на мореплаване21. Така в общи линии статуквото е 

съхранено, а това очевидно е в полза на холандците. Именно по тази причина 

отстъпчивостта на Кромуел е подложена на остра критика. В памфлета „Голямата 

грешка на Оливър  Кромуел”22, „ястребът” Слингсби Бетел директно го обвинява 

за това, че не успява да се възползва от предимствата постигнати през 1653 г., за 

да нанесе съкрушителен удар на холандската търговска система. В по-

дългосрочна перспектива войната нанася поражение върху  холандската търговия 

само в едно отношение –загубата на около 1200 кораба, потопени или отвлечени 

от англичаните. Може би най-важният резултат е прекратяването на дейността на 

Холандската западноиндийска компания (ХЗК) в Бразилия. Действията срещу 

англичаните налагат спиране на изпращането на подкрепления за последните 

останали фортове по североизточния бряг (т.нар. Капитанство Пернамбуко), които 

повече не могат да бъдат отбранявани. Оттеглянето на Холандската 

западноиндийска компания позволява на англичаните да спечелят значителен дял 

от търговията с Португалия и Бразилия.

В по-общ план войната кара холандските управляващи да осъзнаят, че заради 

географското си положение Републиката винаги ще бъде уязвима за удари от 

страна на английските военноморски сили. Именно по тази причина Ян де Вит 

съсредоточава всичките си усилия, за да предотврати евентуална следваща война.

При изясняването на причините за Втората англо-холандска война, аз 

отново се опитвам да балансирам между традиционните интерпретации 

предложени от Чарлз Уилсън, Джонатан Израел, Дж.Джоунс. При този конфликт 

„везните сякаш натежават“ в полза на икономическото обяснение. Англичани и 

холандци сблъскват интереси в Азия, Африка, Средиземноморието. 

21Jones, J. The Anglo–Dutch Wars of the Seventeenth Century, р. 143.

22 „The world's mistake in Oliver Cromwell“; Слингсби Бетел 1617–1697 е член на 
парламента със силни републикански симпатии. Текстът eнаhttp://www.archive.org/
details/worldsmistakeino00bethuoft. 

http://www.archive.org/details/worldsmistakeino00bethuoft
http://www.archive.org/details/worldsmistakeino00bethuoft
http://www.archive.org/details/worldsmistakeino00bethuoft
http://www.archive.org/details/worldsmistakeino00bethuoft


Напрежението нараства поради опитите на англичаните да изключат чужди 

търговци от своите американци колонии, приемайки серия от навигационни 

актове. В Европа, спорът за риболовните райони също подклажда напрежение.

Историците с право отбелязват, че това съперничество неизбежно ще доведе 

до открит конфликт, но  не анализират самия процес на взимане на политически 

решения, който предшества акта на официалното обявяване на война.  Дж.Джоунс 

обяснява как млади полици, придворни, адмирали по време на режима на 

Реставрацията се опитват да се облагодетелстват от конфронтацията с 

Холандската република. В техните очи войната, не само ще им донесе престиж и 

богатство, но и политическа власт. 

По време на управлението на реставрирания Чарлз ІІ, се обособява една 

фракция, състояща се от политици, придворни, меркантилисти от Лондонското 

сити. Сред тази група избуяват яростни анти-холандски настроения. Тази анти-

холандска кауза е използвана от младите амбициозни политици, в преследването  

на собствените им интереси. Разбира се те имат и подкрепата на търговските 

колониални компании. Така създалата се ad hoc коалиция, обединяваща, 

настроени за война фракции, успява да провокира войната.

Договорът от Бреда (август 1667 г.) слага край на Втората англо-холандска 

война и има сериозно отражение върху  баланса на интересите в колониалната 

област. Непосредствен резултат от мира е пренасочването на британската 

колониална енергия от Индонезийския архипелаг към Северна Америка и 

Карибския басейн. По отношение на останалите спорни въпроси почти нищо не 

се променя. Направени са нови отстъпки, засягащи стоките, включени в 

ограниченията на Навигационния акт – например платовете, които холандците 

изнасят от германския хинтерланд, вече ще се смятат за „холандски” и няма да 

влизат в кръга на забраните, но консенсус по въпроса за морския суверенитет не е 

постигнат. Тези условия оставят горчив привкус у англичаните, като Самюел 

Пипс отбелязва в дневника си, че „Никой не говори за мира с чувство на 

удовлетворение, а по-скоро англичаните премълчават, сякаш има от какво да се 



срамуват”23.

Войната, големият пожар  в Лондон и чумата разтърсват из основи 

англичаните. Доверието в правителството се срива и кралят е принуден да 

пожертва Кларендън, който се противопоставя  на войната от самото ѝ начало, но 

сега е свален заради това, че я е загубил.  Въпреки опитите за реформи много 

англичани остават с впечатлението, че кралят и министрите са използвали 

войната, за да заздравят политическите си позиции и да подобрят финансовото си 

състояние. 

Англичаните достигат до още един много важен извод: холандското 

икономическо могъщество не може да бъде сломено със силата на оръжието. 

Англичаните понасят сериозни загуби в Западна Африка и Карибите, а АИК не 

успява да измести ХИК от ролята на основен играч на азиатските пазари. 

Балтийско море остава затворено за английските търговци. Нуждата от екипажи 

за бойните кораби намалява броя на отвъдокеанските плавания, което е и една от 

причините търговското съсловие да не подкрепя бъдещи военни инициативи.

В Обединените провинции Мирът от Бреда е отпразнуван като заслужена и 

оправдана победа. Холандската република успява да постигне своята основна цел 

– да оцелее на международната арена. Това изисква умела дипломация и огромни 

суми пари, но младата държава демонстрира своята сила. Външният натиск и 

заплахите убеждават Де Вит и приближените му, че трябва твърдо да отстояват 

позиците си. Политическото оцеляване на младата република зависи както от 

свободата на търговията, така и от териториалния интегритет. В сблъсъка с 

англичаните обаче проличава и военната слабост на Обединените провинции, 

както и това, че освен от огромен флот Републиката се нуждае и от силна армия. 

Но това се оказва невъзможно поради финансови причини. 

В крайна сметка Втората англо-холандска война подвърждава, че Англия, 

Франция и Холандската република имат статут на велики сили в онзи смисъл на 

дефиницията, който казва, че велика сила е такава държава, която има интереси в 

23Pepys, S. Diary, запис за 23 август, 1667.



световен мащаб и разполага с ресурси да защитава тези интереси. Несъмнено 

Франция е доминираща над останалите две и от нея зависи как ще изглежда 

западноевропейската политическа карта. 

Краят на втората война е повратен момент, който маркира фундаментална 

промяна във възприятията и на двете страни. Концепцията за баланс на силите в 

Европа ще се появи едва към края на ХVІІ в.  В това отношение Втората англо-

холандска война маркира началато на ерата на коалиционните войни, които в 

идните десетилетия ще оформят европейската политическа карта. Тези три 

основни сили и Испания ще създават променящи се съюзи, които ще се 

конфронтират. Външнополитическите стратегии на всички европейски държави 

обаче трябва да бъдат съобразени с доминиращата позиция на Франция.

И холандци, и англичани трябва да имат предвид военната мощ на Луи ХІV, 

демонстрирана от неговата армия при нападението над Испанските 

Нидерландиии. Това всъщност провокира малка дипломатическа революция: след 

като подписват мира, Англия  и Обединените провинции формират Тройния съюз 

(към тях се присъединява Швеция), чиято цел е да сложи преграда пред по-

нататъшното напредване на французите.

През 1668 г. Англия и Обединените провинции си подават ръка срещу 

амбициите на френския  крал. Швеция  също се присъединява към този по 

същество антифренски съюз, но тя има ограничена роля. Само четири години по-

късно холандците се оказват изправени срещу останалите две сили.

При третата англо-холандска война, икономическите противоречия с 

холандците по скоро са използвани с пропагандна цел от Чарлз ІІ.

Един от белезите, които отличават този период от предходния и последващия е 

съществуването на т.нар. „голям план” (grand design) за реставрацията на 

католицизма в Англия. Очевидно е, че самото наличие на подобен план разрушава 

вътрешната хармония и отслабва външната сила на нацията. Познавайки общата 

история на Реставрацията, трудно бихме могли да заподозрем сериозно 

религиозно тежнение у  краля и неговите министри. В своя политически живот 



Чарлз има навика да се обръща към Рим и католицизма за духовна утеха само 

тогава, когато му  е необходима финансова помощ. Всъщност, към този момент 

единственият искрен поддръжник на католицизма е херцогът на Йорк, но 

„големият план” е изработен без неговото участие.

Във финансово отношение положението на Чарлз ІІ след падането на лорд-

канцлера Кларендън е по-лошо от всякога. Отношенията между страните от 

Тройния съюз също не са хармонични, като съюзниците непрекъснато се 

подозират в двойна игра и спорят за паричните субсидии, осигурявани от 

Испанската корона.    

Що се отнася до холандците, трябва да се признае, че Ян де Вит не споделя 

антифренските настроения, които са много популярни в Амстердам 

(предизвикани от поредните едикти на Колбер, затрудняващи търговията) и залага 

на дълбоко вкорененото си отвращение към Испания и недоверието си към 

Англия. За него е важно да осигури Фландрия като бариера по границата на 

Холандия, като съдбата на останалата част от Испанската империя изобщо не го 

интересува. За него Тройният съюз не е свещена Лига, насочена срещу  Франция, 

а обикновен инструмент за баланс на силите, при който арбитър е именно 

Холандия.

Третата англо-холандска война е мотивирана по-скоро от политически 

отколкото от икономически причини. Чарлз и приближените му  вярват, че 

позициите на Короната могат да се подобрят чрез нова война срещу  Холандската 

република24. През 1670 г. Англия и Франция подписват тайния договор  от Дувър, 

предвиждащ офанзива срещу Обединените провинции. Според клаузите му 

английският крал ще получи сериозна финансова субсидия, която ще му  осигури 

независимост от Парламента. 

Чарлз използва меркантилистки аргументи само като претекст, за да 

легитимира войната25. Един нов военен конфликт би нанесъл нови щети върху 

24Hutton, R. Charles the Second: King of England, Scotland and Ireland. Oxford, 1989, p. 
266–282.

25Ibidem, pp. 266–282.



английската отвъдморска търговия и би провокирал силно обществено 

недоволство. За повечето англичани една нова война ще цели единствено 

увеличаване властта на монарха.26. Повечето търговци са готови да подкрепят по-

скоро мерки, насочени срещу  френските протекционистки мита, отколкото нова 

война срещу холандците27.

Инвазията на Луи ХІV в Обединените провинции през 1672 г. катализира 

английското обществено мнение. Образът на холандците, принудени да наводнят 

собствената си страна в един отчаян опит да попречат на френските армии да 

свалят републиканската власт, прави твърдението, че те преследват световно 

господство, напълно нелепо.  

В крайна сметка като се вземат предвид жертвите и похарчените средства, 

мирът, сключен на 19 февруари, не носи особени придобивки28. Холандците се 

съгласяват да отдават чест на английския флаг, но не признават суверенитета над 

моретата, като заплащат скромни компенсации (те си връщат по-голямата част от 

сумата, когато по-късно Стюартите изчистват дълга си към Оранж). Като един 

позитив Ню Йорк е върнат обратно в английски ръце.

Опитвайки се да направя една оценка за влиянието на войната смятам, че тя 

нанася сериозен удар върху английската финансова система, като страната 

буквално е изправена на ръба на фалита. През 1671 г. Чарлз ІІ е принуден да се 

откаже от плащанията по държавния дълг29.Този финансов катаклизъм има 

сериозни политически последици, тъй като никога преди връзките между  Сити и 

политическия елит в Англия не са били толкова близки.

Третата част от работата е посветена на централния проблем за англо-

26Spurr, John.England in the 1670s:‘This Masquerading Age’.Oxford, 2000, pp. 33–57.

27Priestley, M. London’s merchants and opposition politics in Charles II’s reign. – In:Bulletin of 
the Institute of Historical Research. No.29, 1956, pp. 205–219.

28 Мирният договор е подписан в Уестминстър на 19. 02. 1674 г. 

29 Събитието е известно като „The Great Stop of the Exchequer” и се случва на 2 
януари 1672 г. Всички коронни плащания са прекратени. Срокът на 
прекратяването е до края на годината. 



холандската икономическа и политическа симбиоза, настъпила след „Славната 

революция” от 1688 г. В тази част, стъпвайки върху широка документална основа, 

се опитвам да взема отношение по дискусионния въпрос за оценката на събитията 

от 1688 г., като съвместно, англо-холандско дело и „първата истински модерна 

революция” в периода на Новото време.

При анализът на събитията от 1688 г., се опитвам да „избягам“ от 

традиционната вигска интерпретация, според която те не се вписват в представата 

за „модерна революция“, а по-скоро представляват един обикновен 

аристократически преврат. Според мен революцията от 1688 г., трябва да бъде 

поставена в рамките на един по-широк международен контекст, в който чисто 

„английската” представа за революцията, трябва да отстъпи място на идеята за 

един по-сложен англо-холандски феномен. 

Специално внимание обръщам на икономическото развитие на Англия  в 

годините на управлението на краля католик Джеймс  ІІ. Тук застъпвам идеята, че 

по негово време Англия всъщност е изправен пред два възможни пътя за 

модернизация – единия е френския модел (идеята за абсолютистката 

централизация, въплътен в „монархията модел” на Краля   Слънце), а другия 

холандския  модел (базиран върху републиканските и федеративни идеи, 

персонифицирани от републиката на Обединените провинции). Погледнати през 

призмата на английските политически и социални реалии, събитията от 1688 г.  са 

интерпретирани като реакция срещу  реформената програма, инициирана от 

Короната, целяща възраждане на католицизма и установяване на абсолютна 

монархия по френски модел.

При анализа на причините за  внимание е обърнато на холандската роля за 

Революцията 1688 г., която често е пренебрегвана от изследователите. Мащабната 

военноморска опреция, съпътстваща прехвърлянето на Уилям ІІІ на английския 

бряг е организирана и финансирана от холандските търговски кръгове, целящи да 

защитят интересите си, заплашени от френските агресивни икономически мерки 

(ограничителните мита, наложени върху холандския внос).



Според някои изследователи истинската революция в Англия през ХVІІ в. 

не настъпва нито през 40-те години (периода на Гражданската война), нито през 

50-те години (републиканския експримент), а  именно през 90-те години, като 

последица от "Славната революция". Тази революция, част от споразумението 

постигнато след 1689 г., формира основите на модерната английска държава.

Фиксирането на епицентъра на английската революция през 90-те години 

на ХVІІв., едва ли отрича важността на събитията от 1649 г., когато офицерите от 

парламентарната армия унищожават монархията, или на тези от 1689 г., когато 

Парламентът променя основния принцип на престолонаследието. Но ако 

изхождаме от глобалните ефекти, военната и фискална реорганизация от 90-те 

години е тази, която полага основите на британската световна империя.

Все пак, раждането на британския Левиатан – въоръжената, бюро-

кратична, имперска монархия – е последствие именно от възшествието на Уилям 

ІІІ. Агресивната политика на Луи ХІV принуждава холандския  крал на Англия да 

приеме ролята на лидер  на анти-френската кауза. Ключът към събитията от 1688–

9 г. е в разглеждането им като елемент от развитието на общата 

външнополитическа ситуация - когато Луи ХІV инициира анти-холандски 

действия  точно в момент, когато Англия клони към профренска политика. Когато 

холандците решават да отвърнат на удара, тяхната първа крачка е откъсването на 

Англия от френската орбита.

В тази част анализирам един ключов документ, обосноваващ причините за 

акцията и същевременно насочващ интерпретациите на самата акция в 

благоприятна насока. Става дума за т.нар. „Декларация”30, която в огромна степен 

повлиява върху интерпретирането на събитията от 1688–1689 г.

Обърнато е внимание на икономическите отражения от Революцията. Не 

може да се отрече, че участието на Англия в континенталните войни срещу  Луи 

ХІV стимулира изграждането на военно бюрократичния апарат, макар  че в по-

краткосрочен аспект, то оказва известно негативно въздействие върху английската 

30http://www.jacobite.ca/documents/16881010.htm –  текста на “Декларацията”

http://www.jacobite.ca/documents/16881010.htm%20
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икономика.

В своето изследване посветено на създаването и развитието на британската 

колониална империя историкът Найл Фъргюсън предлага една интересна и 

провокативна интерпретация на събитията от 1688–1689 г. Според него, 

ключовият момент в Славната революция  и последвалите промени е най-вече 

англо-холандската икономическа „синергия”. Съгласявайки се с него искам да 

напомня, че „синергия” означаваособен тип взаимодействие на няколко елемента 

в дадена система, което продуцира ефект по-голям от простата сума на техните 

индивидуални приноси.31 Едва ли има по-добро обозначение за онова, което се 

получава след обединяването на усилията на англичани и холандци, в рамките на 

цялостния процес започнат от Славната революция.

Тук трябва внимателно да посоча, че англичаните, които подкрепят 

Славната революция не чувстват необходимост да „взимат уроци“ от холандците 

в сферите на религията и политиката. Както холандците, така и англичаните вече 

са възприели протестантството и парламентарната форма на управление. Това, 

което Англия  трябва да възприеме от Обединените провинции е модерната и 

ефективна финансова и данъчна система.

Именно холандския пример  инспирира създаването на Английската банка 

1694 г. В ядрото на фискалните и военни постижения от 90-те години на ХVІІ в. 

също откриваме инструмента на публичния дълг „който позволява на Англия да 

прави военни разходи пропорционални на данъчните постъпления.” Тази 

новоустановена връзка между заемите и данъците работи по холандски образец, 

като „използва държавната банка за управление на заемите, базира дълга на 

дългосрочни възстановими анюитети и го разхвърля сред значителен брой 

инвеститори.”32

След 1688 г. изцяло се променя и характера на английската 

Източноиндийска компания. От обикновена търговска корпорация тя се превръща 

31 Терминът συνέργια  идва от гръцкото συνεργός, – „да работим заедно”.

32 Brewer, Sinews of Power, p. 133.



в един от стълбовете на новата британска империя. Дългото съперничество с 

холандците е прекратено, като са постигнати споразумения регулиращи работата 

на двете компании в азиатската зона. Търговията с подправките остава под 

контрола на холандската ХИК, докато английската компания (АИК) се ориентира 

към търговията с индийски платове. Това очевидно е „добра сделка“за 

английската компания, тъй като в Европа пазарът за текстилни изделия е много 

по-голям от този за подправки. Подобно на холандската ХИК и английската АИК 

получава правото да рекрутира армия, да изгради флот и да води войни.

С настъпването на новото столетие Холандия слиза от авансцената на 

голямата европейска политика, като мястото ѝ се заема от Великобритания. 

Поради това не е никак чудно, че финансирането на всички военни усилия  на 

англичаните през XVIII в. е немислимо без доверието, което холандските 

вложители имат към боновете на Английската банка и английския държавен 

дълг.33 За целия период от 1723 до 1794 г. двете страни на практика имат единна 

монетарна политика. Така холандците сякаш имат последната дума в дългия 

търговски и военен конфликт с англичаните. След близо стогодишно 

противопоставяне те успяват да реализират на практика старата английска 

поговорка – „Ако не можеш да ги победиш – присъедини се към тях!”

Основни изводи 

В опита да взема критично отношение към традиционните историографски 

интерпретации на причините довели до избухването на трите войни, достигнах до 

няколко заключения. 

На първо място, смятам, че тези конфликти не трябва да бъдат разглеждани 

само и единствено през призмата на меркантилизма. Тук е уместно да отбележа, 

че причините за всяка една от войните следва да бъдат разглеждани поотделно, на 

фона на политическите процеси, които протичат вътре в самите държави. Едва 

33 Ferguson, N. Empire. How Britain  made the Modern World..London, 2007, p. 23.



след това е допустимо да бъдат направени сравнения и обобщения. 

Изясняването на причините за Първата война изисква анализ на 

обстоятелствата довели до приемането на Навигационен акт от 1651 г. 

Гласуването на този закон, който безспорно е насочен срещу холандските 

икономически интереси, е мотивирано до голяма степен от провала на англо-

холандските преговори за сключване на „близък съюз“. В този смисъл, 

избухването на войната през 1652 г. поражда въпроса, защо англо-холандската 

търговска надпревара която към този момент продължава вече четири 

десетилетия не ескалира до военен конфликт по-рано. По мое мнение, причаната 

за това е, че до средата на века Англия  не разполага с военен капацитет за да 

наложи доктрината за суверенитет над своите териториални води.

С установяването на новия  режим в Англия през 1649 г. Кромуел започва 

ускорено изжграждане на боен флот, тъй като се нуждае от сигурност за да 

легитимира новата власт. Нарастването на английската военноморска мощ, което 

води до относително изравяване на силите с Обединените провинции, е 

необходимата предпоставка за избухването на първата война.

С промяната на режима в Англия  Парламентът все по-осезаемо попада под 

влиянието на търговските кръгове. Това се случва именно в момент, когато 

холандци и французи застрашават английските интереси във всяка точка от 

земното кълбо. Мнозинството изследователи посочват Навигационния  акт като 

пряка причина за избухването на войната. Но тази крайна мярка е резултат от 

вътрешнополитическите промени в Англия способствали на преден план да 

излязат меркантилистките интереси, а също така от нарасналата английска мощ, 

което в крайна сметка провокира англичните да искат повече от това, което 

холандците могат да отстъпят. Както посочват някои изследователи: „За 

холандците би било лудост да търсят война с Англия, но те са длъжни да приемат 

това предизвикателство веднага, щом въпроса за свободата на мореплаването и 

търговската хегемония е поставен на карта“.34Както посочва Имануел Валерщайн, 

34Rowen, H. John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625–1672. Princeton University 
Press, 1978, p.71



хегемонията може да бъде дефинирана като такава ситуация, при която 

продуктите на дадена държава принадлежаща към „кръга на икономически най-

развитите държави" могат да конкурират останалите съперници и поради това тя 

би спечелила най-много от налагането на свободен световен пазар. За да се 

възползва обаче в максимална степен от своето превъзходство държавата-

икономически хегемон трябва да бъде достатъчно силна, за дапредотврати 

издигането на външни политически бариери.35  Ако искат да останат хегемон, 

холандците трябва да приемат предизвикателството, въпреки ясното съзнание, че 

силите им не са достатъчни.

След Реставрацията от началото на 60-те години, в Англия настъпват промени, 

които подготвят условията за избухването на Втората война. Все повече нараства 

влиянието на ръководената от херцога на Йорк, Джеймс, групировка, състояща се 

от агресивно настроени млади офицери и търговци. Икономическата депресия, 

следствие от войната с Испания и последвалото увеличение на данъците, кара 

лондонските търговски кръгове да настояват за нова война, която ще им помогне 

да преодолеят икономическите затруднения. Ескалацията на англо-холандския 

колониален конфликт, особено по бреговете на Западна Африка, акумулира 

допълнително напрежение. Освен това холандците, сключили съюз с Франция 

през 1662 г., не са така склонни към отстъпки, както през 1652 г. 

В крайна сметка Втората англо-холандска война подвърждава, че Англия, 

Франция и Холандската република имат статут на велики сили в онзи смисъл на 

дефиницията, който казва, че велика сила е такава държава, която има интереси в 

световен мащаб и разполага с ресурси да защитава тези интереси. Несъмнено 

Франция е доминираща над останалите две и от нея зависи как ще изглежда 

западноевропейската политическа карта. И холандци, и англичани трябва да се 

съобразяват с военната мощ на Луи, демонстрирана от неговата армия  при 

нападението над Испанските Нидерландии. Това всъщност провокира малка 

дипломатическа революция: след като подписват мира, Англия и Обединените 

35Wallerstein, I. The Modern World System, vol. 2,London, 2011, p. 38.



провинции формират Тройния съюз (към тях се присъединява Швеция), чиято цел 

е да сложи преграда пред по-нататъшното напредване на французите. Тук вече е 

очевидно, че икономическите интереси отстъпват място на геополитическата 

мотивация.

Анализирайки причините за избухването на тези войни става ясно, че 

икономическото съперничество е само един от факторите.В ярък контраст с 

Холандия, където търговските интереси стоят над всичко, в Англия загрижеността 

на правителството за търговията е само съпътстващ мотив при първата, 

пропагандно средство при втората и фалшива претенция, при третата. Краят на 

третата война отбелязва края на англо-холандската търговската надпревара, която 

отстъпва място на сътрудничеството пред лицето на заплахата от възраждане на 

католическата хегемония в Европа.36

Кулминация на това сътрудничество е „Славната революция“ от 1688 г. 

Именно 90-те години на ХVІІ в. могат да бъдат характеризирани като англо-

холандското десетилетие, когато след Славната Революция, която някои историци 

интерпретират като холандска инвазия в Англия, двете държави тясно обвързват 

своите политически, икономически и финансови структури, в едно фактическо 

сливане, персонифицирано от Уилям Орански, Щатхалтерът-крал. Сложността на 

неговата позиция в двете страни кара самиятУилям язвително да отбележи, че 

наистина е щатхалтер-крал, макар  и щатхалтер  в Англия и крал в Обединените 

провинции. И в тази горчива шега може да се открие доза истина. В някои 

отношения Вилем наистина има повече правомощия в Холандия, отколкото в 

Англия.37

Истинската революция в Англия настъпва именно през 90-те години на ХVІІ 

в. Тази революция, част от споразумението постигнато след 1689г.,формира 

основите на модерната английска държава – финансов, военен ибюрократичен 

резултат от войната срещу Луи ХІV.Фиксирането на епицентъра на английската 

36Wilson, Ch. Profit and Power: A study of England and the Dutch wars. London: Longman, 
1957, р.156

37Blom,'Our Prince is King!', p. 45–58.



революция  през 90-те години на ХVІІв., не отрича важността на събитията от 

1649 г., когатоофицерите от парламентарната армия унищожават монархията, или 

натези от 1689 г., когато Парламентът променя основния принцип на 

престолонаследието. Но ако изхождаме от глобалните ефекти, военната и 

фискална реорганизация от 90-те години е тази която полага основите на 

британската империя.

Разглеждането на събитията от есента на 1688 г. като съвместна англо-

холандска инициатива за свалянето на режима на католика Джеймс ІІ, позволява 

да бъдат добавени някои нови щрихи към отдавна наложилата се историографска 

интрепретация на Славната революция.

Що се отнася до причините за революцията, то необходимо е да бъде 

подчертана холандската роля. Драматичните събития от 1672 г. показват на 

щатхалтер Вилем (Уилям), че изправенипред френската опасност, холандците не 

могат да си позволят да игнорират Англия. За Уилям, Англия е недзаменимо 

средство за постигането на главната цел, сдържането на Франция. В този смисъл, 

революцията от 1688 г. наистина трябва дабъде интерпретипана като англо-

холандска инициатива, оглавена от холандския щатхалтер, действащ в съгласие с 

холандските търговски кръгове. Две несвързани събития  от 1688 г. дават ход на 

революцията:раждането на сина на Джеймс ІІ през юни и неочакването задържане 

нахоландските кораби във френските пристанища през септември. Първото 

събитие привежда самия Уилям в действие, докато второ, предизвиква вълна от 

недоволство сред холандските търговски кръгове и убеждава Генералните щати да 

одобрят плана за експедицията в Англия. Въпреки че,инвазията де факто 

осъществява династическите амбиции на Уилям, както и неговата цел за 

изграждане на анти-френска коалиция, до голяма степен тя е утвърдена, 

финансирна и организирана от търговските кръговев Холандия, и особено тези в 

Амстердам. Тяхната главна цел е запазванепревъзходството на холандската 

световна търговска система. Тази далновидна политико-икономическа стратегия е 

продиктувана от необходимостта от гарантиране на спокойствието и сигурността 



на Обединенитепровинции. За да бъдат застраховани срещу френска агресия, 

холандците се нуждаят от подкрепата на Англия, а за да я получат, Вилем трябва 

да седне на английския престол. 

Англо-холандската революция от 1688–89 г. радикално променя формата и 

насоките на английската политика и икономика. Ключовият момент в Славната 

революция  и последвалите промени е най-вече англо-холандската икономическа 

„синергия“38.Развитите и модерни финансови институции позволяват на 

холандците не само да спонсорират търговските си начинания, но и да поддържат 

първокласен флот. С идването на Вилем Орански на английския престол тези 

институции ще бъдат успешно привнесени и в Англия.

В края на ХVІІ в. Англия става все по-урбанизирана, с диверсифицирана 

икономика и бързо развиваща се манифактурна индустрия, като тези промени са 

подкрепени от все по-софистицираната икономическа инфраструктура. Този бърз 

икономически растеж стои в ярък контраст с преобладаващите  тенденции на 

Континента, а моторът на динамиката трябва да се търси в индиректния ефект на 

колониалната търговия с Изтока (Азия), Западните Индии (Карибите) и Северна 

Америка. В този смисъл, тогавашните англичани напълно отговарят на 

стандартите за модерна икономика, като Англия създава и развива пазари за земя, 

труд и капитал. Страната се превръща в нетен износител на селскостопански 

стоки, способна да понесе едно мащабно разделение на труда. В политически 

план, нацията възприема схващането, че икономическата продуктивност има най-

важно значение за общото благосъстояние на кралството. За разлика от повечето 

европейски държави Англия достига такова ниво на технология и организация, 

което ѝ позволява да поддържа устойчиво развитие. Казано накратко, в края на 

ХVІІ в. англичаните започват все повече и повече да приличат на своите съседи 

отвъд Северно море. И, ако холандците могат да се похвалят със създаването на 

първата модерна икономика именно през ХVІІ в., то англичаните много бързо 

38 Синергия е взаимоотношение, при което полученият ефект е по-голям от сумата на 
индивидуалните ефекти.



започват да се учат от техния успех.39  През 70-те, 80-те и най-вече, през 90-те 

години на ХVІІ в. както отбелязва Ендрю Ярнтън, Англия вече сериозно е стъпила 

по пътя на своето „холандизиране” и модернизация.40

СПРАВКА

за научните приноси в дисертацията

Настоящата дисертация анализира политическите, дипломатическите и 

икономическите аспекти на англо-холандските отношения в периода 1652-1702 г. 

До този момент тази тема от ранномодерната европейска история не е поставяна 

във фокуса на задълбочено научно проучване в България.

1.За първи път е направен опит за анализ на политическите, дипломатическите и 

икономическите аспекти на англо-холандските отношения в хронологическите 

рамки 1652-1702 г.

2. Направен е опит за анализ на причините за англо-холандските войни, като 

приложеният подход е търсенето на баланс между различните историографски 

39 Vries, Jan de, Ad van der Woude, The First Modern Economy: Success, Failure, and 
Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge University Press, 1997, р. 
693.

40 Yarranton, А. England's Improvement by Sea and Land. (London, 1677), р. 48–49. 
Текста е на https://archive.org/details/englandsimp00yarr. 
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интерпретации, а не крайното отхвърляне на „меркантилистките“, „политически“ 

или „идеологически“ аргументи.

3. Направен е опит за ревизия на традиционната интерпретация на причините  за 

Революцията 1688 г., като събитията са поставени в рамките на един по-широк 

международен контекст, в който чисто „английската” представа за революцията, 

отстъпва място на идеята за един по-сложен англо-холандски феномен.

4. Анализирана  е холандската роля за подготовката на Славната Революцията.

5. В рамките на изследването се въвеждат в употреба научни текстове и автори, 

които до този момент са слабо популярни, а в някои случаи и непознати на 

българската научна общност.
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