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Obszarem przewagi angielskiej sta∏a si´ tak˝e Ameryka
Pó∏nocna. Poniewa˝ zamieszkujàce jà prymitywne ple-
miona indiaƒskie nie posiada∏y bogactw, ziemie pó∏noc-
noamerykaƒskie unikn´∏y podboju przez konkwistado-
rów. Do wybrze˝y kontynentu docierali za to ˝eglarze
angielscy i francuscy, którzy poszukiwali nowych dróg
na Daleki Wschód lub atakowali statki hiszpaƒskie, po-
wracajàce do Europy z cennymi ∏adunkami. Pod koniec
XVI w., po upadku dominacji morskiej Hiszpanów, Angli-
cy i Francuzi (w mniejszym stopniu Holendrzy) rozpo-
cz´li kolonizacj´ wschodnich obszarów Ameryki Pó∏noc-
nej. Tym razem kolonizatorami nie byli kupcy ani
szlachta, lecz g∏ównie wyw∏aszczeni ch∏opi oraz ucieki-
nierzy przed przeÊladowaniami religijnymi (zob. rozdz.
29, 30). W 1585 r. powsta∏a pierwsza angielska kolonia
w Ameryce Pó∏nocnej. Do koƒca XVII w. Anglicy opano-
wali niemal ca∏e wschodnie wybrze˝e, wypierajàc z nie-
go Indian, Francuzów i Holendrów. Poszczególne kolonie
angielskie ró˝ni∏y si´ stosunkami politycznymi, spo∏ecz-
nymi, ekonomicznymi i religijnymi. ¸àczy∏o je jednak dà-
˝enie do uzyskania wi´kszych uprawnieƒ samorzàdo-
wych, pozwalajàcych na swobodny rozwój gospodarczy.
W XVIII w. tendencja ta doprowadzi∏a do otwartego
konfliktu z metropolià* i utworzenia niepodleg∏ych Sta-
nów Zjednoczonych (zob. rozdz. 38).

Równolegle z ekspansjà kolonizatorów angielskich swoje
posiad∏oÊci w Ameryce Pó∏nocnej poszerza∏a Francja,
która zaj´∏a ziemie kanadyjskie i tereny wzd∏u˝ Missisi-
pi. W efekcie dosz∏o do walk z Anglikami, w które wciàg-
ni´to tak˝e Indian. Najd∏u˝ej (do 1763 r.) panowanie
francuskie utrzyma∏o si´ w Kanadzie, gdzie kolonizato-
rzy rozwin´li handel futrami z miejscowà ludnoÊcià. 
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Posiad∏oÊci paƒstw europejskich na kontynencie
amerykaƒskim u schy∏ku XVII w.

Podpisanie umowy regulujàcej prawa w kolonii przez angielskich emigran-
tów p∏ynàcych w 1620 r. na statku Mayflower do Ameryki Pó∏nocnej.
Wi´kszoÊç kolonistów stanowili uciekinierzy chroniàcy si´ w Nowym Âwie-
cie przed przeÊladowaniami religijnymi. Podpisana umowa sta∏a si´ podsta-
wà rzàdów w kolonii Plymouth, przy∏àczonej póêniej do Massachusetts.

Wódz indiaƒski – rysunek sporzàdzony przez ko-
lonistów w XVII w. W odró˝nieniu od konkwi-
stadorów w Ameryce Po∏udniowej, którzy po-
trzebowali Indian do pracy w swoich majàtkach,
kolonizatorzy Ameryki Pó∏nocnej sami chcieli upra-
wiaç ziemi´. Indianom pó∏nocnoamerykaƒskim nie
dano wi´c szansy asymilacji z europejskimi przyby-
szami – tubylcy zostali wyparci ze swych ojczyzn
i w póêniejszych czasach zamkni´ci w wydzielo-
nych rezerwatach. Stawiajàcy opór padli ofiarà
bezlitosnego wyniszczenia, prowadzonej pod has-
∏em: „Dzikus musi odejÊç”.
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