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1. Úvod
Po skončení Třicetileté války roku 1648 zavládl ve většině Evropy mír, a s
tím se zemím, vyčerpaným dlouholetými boji, otevřel prostor pro hledání nových
spojenců a vytváření nových aliancí. Stejné příležitosti využila i Anglie, která se sice do
konfliktu na kontinentě přímo nezapojila (pomineme-li několik ojedinělých akcí, jako
byl například pokus o dobytí La Rochelle), ale byla silně destabilizována právě končící
občanskou válkou. Zejména po popravě krále zkraje roku 1649 byla její prestiž silně
otřesena a nový režim hledal způsob, jak svoji pozici na mezinárodní scéně posílit.1
Vítanou příležitost mu k tomu poskytl zápas mezi Francií a Španělskem, kterého se
netýkaly výsledky Vestfálského míru a pokračoval dalších jedenáct let po jeho uzavření.
Anglie se tak dostala do výhodné pozice, kdy její rozhodnutí připojit se na jednu či
druhou stranu mohlo být pro výsledek zápolení rozhodující. Metoda lavírování mezi
oběma mocnostmi, ve snaze získat co nejvíce výhod a co nejlépe upevnit své postavení,
se tak stala dominantním prvkem zahraniční politiky první etapy Protektorátu. 2

Zahraniční politika Anglie za Protektorátu je poměrně komplikovaná
problematika, kterou nelze studovat bez znalosti širšího kontextu. Proto považuji za
vhodné jako uvedení do tématu na začátku své práce nastínit základní charakteristiku
vnitřního vývoje Anglie od bitvy u Prestonu v srpnu 1648 po jmenování Olivera
Cromwella lordem protektorem v prosinci 1653. Vnitřní politika však není předmětem
zkoumání této práce (obecný přehled lze získat z dostupných publikací české i
1

KORR, CHARLES P., Oliver Cromwell and The New Model Foreign Policy: England's policy toward
France, 1649-1658. Berkeley, University of California Press 1977, s. 11.
2
Tamtéž, s. 60.
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zahraniční provenience), proto se pro období Protektorátu omezím na zmínky pouze o
takových domácích událostech, které měli souvislost s politikou zahraniční (např.
Penruddockovo povstání či zásadní rozhodnutí parlamentu). V druhé části úvodní
kapitoly analyzuji zahraniční politiku Anglie před rokem 1653, který je sice uvedeným
mezníkem této práce, nicméně je zřejmé, že Cromwell jakožto protektor nezačal tvořit
svoji zahraniční politiku od nuly, ale byl vržen do sítě vztahů, které se utvářely před
jeho nástupem, a tak i příčiny jeho rozhodování lze odhalit v událostech, které
předcházely jeho jmenování. Proto je třeba tyto události připomenout a objasnit jejich
vztah k situaci v době Protektorátu, přičemž sledované období je víceméně totožné jako
v případě domácí situace.

Mým cílem je analýza zahraniční politiky Anglie vůči evropským státům
v tomto období. Jako metodu jsem zvolil zkoumání vztahů k jednomu či více státům
v chronologické posloupnosti, z čehož mi vyplynulo rozdělení práce na tři části. V první
se zabývám vztahem ostrovního státu ke kontinentálním mocnostem – Francii a
Španělsku. Cromwell dlouho lavíroval při výběru spojence mezi oběma zeměmi a jeho
politika vůči nim je natolik ambivalentní, že ji lze posuzovat jedině jako celek.
Podrobněji se pozastavuji nad přípravou, realizací a důsledky tzv. Západního plánu
(Western Design), který byl klíčovým zvratem ve vztahu k oběma královstvím a který
zároveň mnoho historiků považuje za Cromwellův největší omyl v rámci zahraniční
politiky. V této kapitole je rovněž vymezen prostor k objasnění anglického postoje vůči
Portugalsku, které hrálo nezanedbatelnou roli v jeho kalkulacích vůči mocnostem.
V druhé kapitole se zabývám politikou Anglie vůči Spojeným provinciím, přičemž
důraz je kladen na anglo-nizozemskou válku a cestu k uzavření míru, prostor je věnován
i snahám o realizaci unie protestantských států. Vztahy k Nizozemí přesahují i do
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poslední kapitoly, v které je prezentován anglický vliv na dění v Baltské oblasti, kde
hrál tento stát rovněž významnou úlohu. Zde se mocenské zájmy Anglie snoubily se
zájmy ekonomickými, výsledkem čehož se angličtí diplomaté stali signifikantními
faktory v utváření politiky zdejších států vůči sobě navzájem.
Hlavní důraz při analyzování poměru k jednotlivým zemím je kladen na
diplomatická jednání, jejichž následné výsledky i nerealizované plány nejlépe ukazují,
jak dané státy pojímaly svoji zahraniční politiku. Tato jednání byla nezřídka iniciována
ekonomickými zájmy a potřebami anebo v nich alespoň hrály podstatnou roli, proto
jsou náležitě zkoumány i hospodářské aspekty Cromwellovy politiky a rovněž jeho
vztah k anglickým obchodním kruhům, například k londýnské City. Dalším problémem,
kterému věnuji pozornost, je odraz Cromwellovy puritánské ideologie v jeho zahraniční
politice. Projevy na půdě parlamentu i veřejná prohlášení vyznívají často velmi
radikálně, otázkou však je, jestli se tato náboženská horlivost promítla i do formování
zahraniční politiky, a pokud ano, jak se to projevilo v konkrétních rozhodnutích. Bádání
nad těmito záležitostmi by nám mohlo pomoci při hledání odpovědi na ožehavou
otázku, v jejíž interpretaci se rozcházeli současníci i historikové a kterou lze formulovat
následovně: Byl Oliver Cromwell náboženským fanatikem a idealistou, který svou
vládu pojímal jako šíření protestantské věci ve jménu Božího plánu nebo byl naopak
protřelým pragmatikem a pokrytcem, který ideologii zneužíval k prosazování ryze
praktických cílů, případně byl kombinací obou výše zmíněných typů nebo snad ani
jedním z nich, a jak se toto přesvědčení odráží v jeho chápání a provozování zahraniční
politiky?

Jak již bylo naznačeno výše, současníci i historikové hodnotili Cromwella, ať
už jako člověka nebo jeho odkaz v podobě vnitřní a zahraniční politiky Anglie za jeho
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protektorátu, velmi odlišně. V různých dobách se setkáme s různými náhledy, od
oslavných až po velmi kritické. Přehledně tyto pohledy zachytila ve své práci Jana
Čerešňová. 3 Já zde na tomto místě hodlám představit pouze několik zástupců, na nichž
lze sledovat posun ve vnímání Cromwellovy zahraniční politiky. Za protektorova života
vycházely v Anglii spisy laděné v pozitivním duchu, zatímco jeho kritici působili
z pochopitelných důvodů v zahraničí. Po restauraci monarchie převládl negativní obraz
Olivera Cromwella, který přetrvával až do poloviny 19. století.4 Jedním z prvních
kritiků byl roajalista Slingsby Bethel, který je ve své knize The world's mistake in
Oliver Cromwell velmi nekompromisní.5 Dalším významným současníkem byl Edward
Hyde, roajalista působící s Karlem Stuartem v exilu, který ve své knize History of the
Rebellion and Civil Wars přináší cenné informace ke Cromwellovým akcím, které
ovlivňovaly postavení roajalistů na kontinentě a také líčí naděje Karla na zisk
anglického trůnu.6 Velmi přínosné jsou rovněž paměti Bulstroda Whitelocka,
velvyslance Commonwealthu ve Švédsku. 7
Velký posun ve vnímání protektorátní diplomacie mohl přinést Thomas Birch,
který již v první polovině 18. století publikoval ve svém sedmisvazkovém díle
Thurloovo podrobné memorandum o zahraniční politice, bohužel ale podstata informací
v něm obsažených zůstala ve značné míře nevyložena. 8
Britští historikové 19. století, jako byl Carlyle a jeho následovníci se zaměřovaly
především na Cromwellovu vojenskou a politickou kariéru a jeho počínání na poli
3

ČEREŠŇOVÁ, J., Obraz Olivera Cromwella v historiografii, Praha 1987, diplomová práce FF UK.
HOWELL, R., Jr., Images of Oliver Cromwell, s. 22.
5
BETHEL, S., The world's mistake in Oliver Cromwell, London 1668. Tvrdí zde například, že si
Cromwell vybral špatného spojence a špatného nepřítele, jelikož Španělsko bylo na úpadku, zatímco
Francii čekal vzestup, což bylo podle něj zřejmé již za Cromwellova působení. Dále tvrdí, že
Cromwellovo ekonomické uvažování a rozhodování bylo zastíněno jeho náboženským fanatismem.
6
CLARENDON, Edward Hyde. The history of the Rebellion. A new selection. Selected and edited with
an introduction and notes by Paul Seaward. Oxford University Press 2009.
7
WHITELOCKE, R.H. (ed.), Memoirs, Biographical and Historical of Bulstrode Whitelocke, London
1860.
8
BIRCH, T. (ed.), A Collection of the State Papers of John Thurloe I-VII, London 1742.
4
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zahraniční politiky brali především jako vyjádření jeho názorů a přesvědčení ve
veřejném prostoru. Ovšem z této doby pochází, právě z pera Carlyla, první edice
Cromwellových promluv a dopisů, které jsou bezesporu důležitým (nikoli však
klíčovým, jak je naznačeno níže) pramenem pro zkoumání jeho činů. 9
Posun ve vnímání nastal na přelomu 19. a 20. století v pracích Gardinera a
Firtha.10 Poukázali na to, že Cromwellova prohlášení nejde brát jako hlavní zdroj
k pochopení jeho diplomacie. Dokázali, že Cromwell v letech 1651-1654 zkoumal
španělskou diplomacii a výhody případné aliance. Zároveň se nehnal do spojenectví
s Francií dřív, než se zdálo, že uzavře mír se Španělskem a dokud nepotvrdila, že se
vzdá podpory Karla II. a jeho stoupenců. Stále také nepřestával nedůvěřovat jak
Francouzům, tak Nizozemcům. Podle Firtha měl navíc Cromwell „stálou péči o
ekonomické a národní zájmy země.“

11

Gardiner i Firth se domnívají, že Cromwell se

snažil prostřednictvím své armády podporovat šíření obchodu a protestantismu, přičemž
druhý zmíněný cíl dodával sice jeho záměrům vznešenost, ale zároveň vedl k jeho
největším omylům.12 Někteří historikové se domnívali, že Cromwellowa zapálenost pro
věc protestantismu je pouze přetvářkou a že ve skutečnosti je Cromwell ryze
pragmatickým politikem. Mezi takové patřil například Wolfgang Michael, který
přirovnal Cromwella k Bismarckovi a jeho realpolitik

13

nebo W.C. Abbott, který

považoval jeho výroky ohledně protestantismu za cynické.14 Oproti tomu historikové
9

CARLYLE, T. Oliver Cromwell’s Letters and Speeches I-III, London 1888.
GARDINER, S. R., History of The Commonwealth and Protectorate, London 1894; FIRTH, CH. H.,
The Last Years of The Protectorate I-II, London 1909.
11
FIRTH, CH., H., The Last Years of The Protectorate I-II, London 1909, s.340.
12
GARDINER, S. R., Cromwell’s Place in History: Six Lextures Delivered to The University of Oxford,
London 1897, s. 201.
13
MICHAEL, W., Oliver Cromwell. Berlin 1907.
14
ABBOTT, W.C., Writtings and Speeches of Oliver Cromwell IV, Cambridge 1947, s. 48.
10

9

druhé poloviny 20. století, jako jsou Christopher Hill nebo Robert Paul, se přiklánějí
k upřímnosti Cromwellowa jednání a popisují ho jako hluboce věřícího člověka. 15
Výhradně zahraniční politikou Commonwealthu se zabývá Charles P. Korr ve
svém díle Oliver Cromwell and The New Model Foreign Policy: England's policy
toward France, 1649-1658, kde se zaobírá, jak ostatně vyplývá z názvu, především
anglo-francouzskými vztahy, potažmo diplomatickými jednáními anglických zástupců
s jejich francouzskými a španělskými protějšky ve snaze o vytvoření aliance. Korr
nahlíží problematiku revizionistickou optikou a snaží se ukázat jak náboženské, tak
pragmatické aspekty Cromwellovy vlády.16 Zatím nejnovější a nejkomplexnější pohled
na zahraniční politiku daného období představuje Timothy Venning ve své monografii,
nazvané jednoduše Cromwellian Foreign Policy. Na rozdíl od ostatních autorů zkoumá
Venning podrobněji vztah Anglie také k baltským státům, Rusku či Turecku. 17 Přestože
stejně jako Korr začíná Venning již rokem 1649, zdůrazňuje, že až do roku 1653 nebyl
Cromwell, přes svou nezpochybnitelnou pozici na domácí půdě, rozhodující silou pro
určování zahraniční politiky země.

18

Autor klade velký důraz jak na detailní analýzu

diplomatických misí, tak na ekonomické aspekty Crowellovy politiky, a jeho dílo se tak
logicky stalo stěžejním pro tuto práci.
Česká produkce, případně publikace přeložené do češtiny, zabývající se danou
tematikou, je prozatím velmi sporadická. Přehledové práce, zkoumající novověké
anglické dějiny, jako je například Stuartovská Anglie Martina Kováře, se pochopitelně
zmiňují o Cromwellovi a Protektorátu, zaměřují se však především na vnitřní vývoj.19
K dispozici je dále spíše populárně naučná biografie z pera Miroslava Hrocha, a také
15 HILL, CH., God's Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution. London 1970; PAUL,
R., The Lord Protector: religion and politics in the life of Oliver Cromwell, Lutterworth Press 1955.
16
KORR, CHARLES P., Oliver Cromwell and The New Model Foreign Policy: England's policy toward
France, 1649-1658. Berkeley, University of California Press 1977.
17
VENNING, T., Cromwellian Foreign Policy. Palgrave Macmillan 1995.
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překlad Olivera Cromwella od Barryho Cowarda, který vyzdvihuje náboženské aspekty
Cromwellova jednání.

20

Jediným dosud v češtině vydaným dílem, zabývajícím se

zahraniční politikou Anglie v tomto období, tak je diplomová práce Markéty
Šantrůčkové z roku 2004, která stejně jako Korr analyzuje především vývoj anglofrancouzských vztahů a také podrobněji zasazuje politiku Commonwealthu do kontextu
vlády Stuartovců (předrevolučních i restauračních). 21

18

Touto rozhodující silou disponovali členové Státní rady, hlavně Henry Vane a Thomas Chaloner.
VENNING, s.38-39.
19
KOVÁŘ, M., Stuartovská Anglie: Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001.
20
HROCH, M., Oliver Cromwell. Praha 1968; COWARD, B., Oliver Cromwell, Praha 2000.
21
ŠANTRŮČKOVÁ, M., K zahraniční politice Anglie vůči Francii za vlády Olivera Cromwella (16491658), Praha 2004. Diplomová práce FF UK.
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2. Výchozí podmínky
1. Domácí situace: od bitvy u Prestonu po zvolení lorda
protektora
Na začátku července roku 1648 vtrhly skotské jednotky, podpořené anglickými a
irskými roajalisty, do Anglie. Došlo k tomu na základě jednání s králem Karlem – ten
11. listopadu předchozího roku uprchl ze zajetí parlamentních sil na ostrov Wight –
které dne 26. prosince 1647 vyústily v podepsání dohody známé jako Engagement.
Karel se v ní zavázal zavést v Anglii na tři roky presbyteriánské náboženství, aniž by ho
musel sám přijmout. 1 Za tento ústupek mělo skotské vojsko pomoci králi zpět na trůn,
aniž by ztratil jakékoli královské pravomoci.
V době skotského vpádu se Oliver Cromwell nacházel v jižním Walesu, kam
přišel potlačit zbytky povstání, které tam vzplanulo v dubnu. Po dlouhém obléhání se
mu 11. července podařilo dobýt Pembroke, baštu rebelů, čímž zde své poslání splnil a
mohl se rychle ubírat na sever. Po svižném pochodu dosáhl začátkem srpna Doncasteru,
kde vojáci dostali žold a munici,

2

a 14. dne tohoto měsíce se spojil s plukovníkem

Lambertem, operujícím v této oblasti. Přestože jejich vojsko čítalo asi jen třetinu mužů
oproti nepřátelskému, 3 Cromwell dokázal, že je nejen zkušeným taktikem, ale i dobrým
stratégem. Využil velkého roztažení nepřátelských jednotek a zaútočil na početně slabší
oddíl, vedený sirem Marmadukem Landalem. Vlastní bitva u Prestonu trvala poměrně
krátce a znamenala rozdělení oponentových sil na dvě části. Do 19. srpna se
Cromwellovi podařilo porazit a zajmout většinu nepřátelských sil. Vrchní velitel celého
skotského tažení, hrabě Hamilton, sice se zbytkem armády uprchl, nicméně 25. srpna
byl donucen ke kapitulaci.
1
2

KOVÁŘ, s. 163.
HROCH, s. 90.
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S neúspěchem skotských invazních sil došlo k politickému převratu ve Skotsku.
K moci se dostali radikální convenanteři, kteří spolupracovali s anglickým parlamentem
během první občanské války. Tato frakce, vedená hrabětem z Argyllu a Johnstonem
z Waristonu, 4 ochotně dojednala dohodu s Cromwellem, který po vítězné bitvě vstoupil
do Skotska.
Od jara znovu posílil presbyteriánský tábor v parlamentu (jehož vliv byl silně
omezen na úkor independentů po příchodu armády k Londýnu v srpnu 1647). Po vpádu
Skotů je Sněmovna lordů odmítla považovat za nepřítele a její zástupci dokonce začali
tajně jednat s králem.5 Jednání vyústila v tzv. Newportskou dohodu, v níž Karel sliboval
uznat na tři roky presbyteriánství a na 20 let svěřit parlamentu velení nad vojskem a ve
válce v Irsku. 6 Král tyto ústupky chápal pouze jako prostředek k tomu, aby mohl snáze
uprchnout,

7

což se mu ale nepodařilo. Dohoda však vyvolala velké pozdvižení

v armádě, kde se pro tuto chvíli podařilo urovnat neshody mezi independenty a
levellery, výsledkem čehož byl schválen tzv. Protest armády (Remonstrance of the
Army), což byl v podstatě kompromis mezi (na svou dobu) radikální Dohodou lidu (The
Agreement of the People) a umírněnějšími Články návrhů (The Heads of the
Proposals),8 o které se vedly neúspěšné debaty mezi oběma frakcemi minulý rok
v Putney. Protest byl nejdříve adresován králi, který ho však odmítl, načež se zástupci
armády obrátili na parlament.
3

Tamtéž.
KOVÁŘ, s. 165.
5
HROCH, s. 91.
6
Tamtéž
7
FIREBRACE, C.W. Honest Harry, the biography of sir Henry Firebrace, 1619-1691, London 1932, s.
344.
8
Články návrhů, jejichž hlavním autorem byl Henry Ireton a jež byly hájené zejména vyššími důstojníky,
požadovali zejména pravidelné svolávání parlamentu a jeho kontrolu nad armádou a námořnictvem. Dále
prosazovali svobodu vyznání všech protestantů, přičemž měla být zachována státní církev, byť
s omezenou mocí. Dohoda lidu sice souhlasila s pravidelným svoláváním parlamentu, požadovala ale
jeho kontrolu samotnými voliči. Problém byl, že prosazovala širší volební právo, a tudíž těmito voliči
měli být všichni beztrestní muži. Dále požadovala kodifikování „nezcizitelných práv lidu“, podle nichž
například nikdo nesměl být nucen k vojenské službě.
4
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Generálporučík Cromwell celé toto počínání sledoval zpovzdálí. Po vyřízení
skotských záležitostí volil místo rychlého návratu do Londýna oblehnutí pevnosti
Pontefract, jedné z posledních výsep roajalistů. Důvodem k tomu nejspíš byla absence
jasné politické koncepce a s tím spojená snaha získat čas na rozmyšlenou. Bojoval sice
proti králi a přál si jeho porážku, nevěděl však, jak postupovat dál. Neztotožňoval se ani
s levellerskými, ani s republikánskými myšlenkami, chtěl pouze reformovat současný
systém, neměl však představu jak. Jeho postoj výstižně charakterizoval jeden jeho
současník již roku 1640: „Mohu vám spíše sdělit, co si nepřeji, než čeho chci
dosáhnout.“

9

Toto tvrzení se dá ostatně vztáhnout i na některé aspekty Cromellovy

zahraniční politiky.

Proto se objevil v hlavním městě až 6. prosince, v den tzv.

Prideovy čistky.
Koncem listopadu nabraly události rychlý spád. Kvůli královu odporu
vyjednávat byl armádní radou pověřen plukovník Isaac Ewer, který měl za úkol
eskortovat krále z jeho pohodlného vězení na ostrově Wight na hrad Carisbroock, kam
byl dopraven 29. listopadu. V téže době odmítl parlament Protest armády, načež ona
zareagovala 2. prosince vstupem do Londýna. Parlament se navzdory tomu snažil
prosadit svou vůli a 5. prosince většinově odhlasoval další jednání s králem. Po tomto
aktu došla důstojníkům trpělivost a následující den vpadli vojáci pod velením Thomase
Pridea do dolní sněmovny, odkud vyhnali asi 110 poslanců, dalších 260 odešlo
dobrovolně.10 Zbytek parlamentu, označovaný od té doby jako Kusý (The Rump),
opanovali independenti, kteří se chystali s odbojným králem vést soudní proces.
Cromwell se v té době stavěl k soudu zdrženlivě a snažil se získat čas pro další
vyjednávání. Během Vánoc byl ke králi vyslán zástupce parlamentu s poslední
nabídkou na smír. Karel však i tuto možnost odmítl, načež 28. prosince ustavil Rump
9

HROCH, s. 36.
KOVÁŘ, s. 167.
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nejvyšší soudní dvůr, který měl proces s panovníkem řídit. Proces začal 20. ledna 1649.
Karel byl označen za hlavního viníka občanské války a také za hříšníka. Monarcha
odmítl uznat zákonnost soudu, to však nezabránilo nejvyššímu arbitru Johnu
Bradshawovi vynést 27. ledna ortel. Karel I. v něm byl shledán vinným a odsouzen
k trestu smrti. Exekuce byla vykonána o tři dny později. 30. ledna 1649 se tak Anglické
království ocitlo bez krále.
Poprava vyvolala rozdílné reakce. Horliví stoupenci revoluce ji pochopitelně
přivítali s nadšením, naopak roajalisté ji považovali za velké neštěstí, nicméně v této
době byli příliš slabí na organizovaný odpor, a tak proti novému režimu brojili pouze
prostřednictvím letáků a pamfletů. Většina obyvatelstva čekala, co nový režim přinese,
přičemž jejich představy však byly dosti rozličné. V závěrečné fázi občanské války
dosáhla svoboda slova v království svého vrcholu, a tudíž se vynořilo mnoho různých
idejí a požadavků, leckdy velmi radikálních. Značného vlivu nabyly náboženské sekty,
především tzv. Pátá monarchie (Fifth Monarchy), která viděla v revoluci a popravě
krále znamení příchodu Kristova království na zemi. Dalšími vlivnými sektami se stali
baptisté, metodisté a kvakeři, všechny prosazující rovnostářské pojetí společnosti.
Kromě náboženských se vyrojila i řada politických hnutí, signifikantní byli zejména tzv.
diggeři.11 Nejvlivnějším radikálně politickým hnutím však zůstali levelleři, kteří sice
podporovali revoluci, nicméně neváhali hned po nastolení nového režimu jej kritizovat.
Vedli je k tomu kroky představitelů revoluce, kteří se snažili nejednotnou společnost
konsolidovat způsobem, který se levellerům příliš nezamlouval.
11

Malá krajně radikální skupina (název odvozen od angl. to dig = kopat, rýt, v přeneseném smyslu
„obdělávat“), která se za anglické revoluce pokusila v roce 1649 uplatnit v praxi principy agrárního
komunismu. Její stoupenci požadovali rozdělení půdy a její společné obdělávání. Vůdce skupiny Gerrard
Winstanley spolu s 20 stoupenci založil v dubnu 1649 malou osadu u Svatojiřského pahorku v hrabství
Surrey, kde začali společně obdělávat zabranou soukromou půdu. Jejich čin se rovnal útoku na soukromé
vlastnictví, hnutí bylo již roku 1649 potlačeno. SKŘIVAN, Aleš st., Lexikon světových dějin, 1492–
1914, Praha 2002, s. 76.
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Hned následující den po exekuci prosadil Cromwell vyloučení z parlamentu
všech poslanců, kteří 5. prosince 1648 hlasovali pro pokračování jednání s králem.12 6. a
7. února byla zrušena monarchie, Sněmovna lordů a také Tajná rada a další vládní úřady
(formálně byly zákony schváleny až 17. a 19. března), jejichž funkce převzala nově
vytvořená Státní rada a velké množství výborů. Posílený parlament i Státní rada záhy
začali přijímat opatření namířené proti radikálům, zejména proti levellerům, kteří
rozdmýchávali

nepokoje v armádě, kde již

tak vládla nespokojenost

kvůli

nevyplacenému žoldu. Armádu však Cromwell nutně potřeboval mít na své straně, aby
mohl podniknout tažení do Irska proti tamním rebelům (již 15. března byl jmenován
vrchním velitelem tažení do Irska). 28. března byl uvězněn John Lilburne, hlavní
představitel levellerů, za svůj dvoudílný pamflet Nové řetězy Anglie (England’s New
Chains Discovered), tvrdě odsuzující nový režim. Jeho strana tím však nebyla zlomena,
šířila další pamflety a několik pluků se dokonce vzbouřilo proti režimu. Tito vojáci však
neměli širší podporu, a tak byli během dubna a května bez větších problémů potlačeni.
Kromě vojenského zásahu pomohlo nepokoje potlačit i vyplacení dlužného žoldu.13
Tato vzpoura byla posledním významnějším projevem levellerů, jejichž fungování
významně omezil zákon z 20. září 1649, který výrazně omezoval svobodu tisku
(hlavním cenzorem se stal John Milton, který také stylizoval některé důležité
diplomatické dokumenty). Díky tomuto zákonu se v podstatě jediným veřejným
médiem v republice (ta byla vyhlášena 19. května 1649) staly provládní noviny
Mercurius Politicus. K dalšímu utužení moci Rumpu došlo s uzákoněním tzv. Závazku
(Engagement) v lednu 1650, na jehož základě museli všichni muži starší osmnácti let
12

To byl poněkud paradoxní krok, jelikož později se Cromwell zasazoval o mírné zacházení s roajalisty,
a dokonce již v dubnu 1649 žádal sněmovnu, aby se do ní mohli vrátit poslanci vyloučení při Prideově
čistce. viz KOVÁŘ, s.175; COWARD, s. 84-85.
13
Ten byl vyplacen formou dluhopisů, které vojákům zajišťovaly nárok na bývalou královskou půdu.
KOVÁŘ, s. 176.
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slíbit poslušnost Commonwealthu.14 V březnu pak vznikl Nejvyšší soudní dvůr (High
Court of Justice), který soudil velezrady a povstání ve vojsku. Mezi represivní patří také
zákon o rouhání z dubna 1650, následovaný v květnu zákonem o cizoložství, za které
dokonce hrozil trest smrti.
Se zaplacenou armádou se Cromwell mohl v létě 1649 vydat do Irska, kde hodlal
tvrdě potrestat katolické vzbouřence. Cromwell, stejně jako mnoho dalších Angličanů,
byl znám svou nenávistí k Irům a pohrdáním jimi, a proto se rozhodl postupovat velmi
tvrdě. Z celého tažení nejvíce proslul masakr 2500 obránců města Droghedy, které
republikáni dobyli 10. září a pobití 2000 civilistů ve Wexfordu dne 2. října.
Zdůvodněním byla „spravedlivá odplata“ za povstání z roku 1641 a snaha přinutit
povstalce kapitulovat a zabránit tak dalšímu krveprolití.15 Do konce roku se
Angličanům, přes tuhý odpor obránců, podařilo dobýt několik dalších pevností, a
kampaň pokračovala i v první polovině roku 1650. Přes neúspěch u Clonmelu, kde 27.
dubna ztratil přes 2000 vojáků, se Cromwellovi do června podařilo dobýt klíčové body
na pobřeží. S tím se spokojil, přenechal dobývání vnitrozemí (které trvalo další dva
roky) zkušeným velitelům Iretonovi a Ludlowovi a sám se vrátil do Londýna, kde byl
přivítán jako hrdina.16
V hlavním městě však Cromwell nepobyl příliš dlouho, jelikož již v červnu
přišel do Skotska Karel Stuart (nejstarší syn popraveného krále), který zde přísahal na
Covenant a snažil se odsud organizovat vpád do Anglie. Oliver Cromwell se však
rozhodl udeřit jako první a v červenci už opět táhl v čele armády,

17

spolu s Johnem

Lambertem a Charlesem Fleetwoodem, na sever proti nepříteli. Rychle proniknul až
14

Tamtéž.
Srov. KOVÁŘ, s.179; HROCH, s.106-107; ABBOTT, II., s.207; COWARD, s.88-89.
16
Největšího uznání se pochopitelně dostalo Cromwellovi, nicméně na úspěchu tažení se významně
podíleli i další velitelé, například plukovník Michale Jones nebo lord Broghill, kterému se podařilo
zverbovat na svou stranu mnoho protestantských roajalistů na jihozápadě Irska. COWARD, s. 89.
15
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k Edinburghu, poté ale kvůli nemocem a hladu ustupoval zpět k hranicím, kde mu 3.
září u Dunbaru zkřížilo cestu dvojnásobně početné skotské vojsko, vedené generálem
Davidem Lesliem. To se však Cromwellovi podařilo porazit a zahnat. Po tomto
neúspěchu zvolili Skoti vyčkávací obrannou taktiku a Angličané tak museli celý rok
podnikat neefektivní výpady18 do skotského vnitrozemí, doprovázené distribucí
propagandistických materiálů.19 Situace se změnila až v létě 1651, kdy Leslie s Karlem
Stuartem vytáhly do Anglie. Cromwell je dostihl na anglo-waleské hranici u Worcesteru
přesně rok po svém triumfu u Dunbaru. A stejně jako minulý rok, i 3. září 1651 se mu
podařilo zvítězit a tím definitivně ukončit válku.
Po eliminaci přímého ohrožení ze strany Irů, Skotů a roajalistů se začala
dostávat na povrch problematika Kusého parlamentu. Ten na jednu stranu dokázal
zajistit Commonwealthu mezinárodní uznání, stabilizaci poměrů i přijatelnou obchodní
politiku (např. ustavení Obchodní rady v srpnu 1650). Mezi pokrokové lze počítat
zákony ze září 1650, prosazující zrušení povinné účasti na bohoslužbách a nahrazení
latiny u soudů angličtinou. Na druhé straně ale vzbuzovala velkou nevoli jeho daňová
politika, související s rostoucím dluhem státní pokladny, a také slábnoucí nadšení pro
„boží reformaci“. Přes časté volby do Státní rady se navíc ve funkci střídal okruh
vlivných lidí, kteří často měli sklony ke korupci a spekulacím a celkově se
zpronevěřovali puritánské morálce.20 Parlament byl velmi nepopulární i u armády,
zejména kvůli vydání Zákona o plavbě a následné válce s Nizozemím, která kvůli
svému námořnímu charakteru mohla přispět k rozpuštění pozemního vojska. To by
17

Dosavadní vrchní velitel Thomas Fairfax velení této výpravě odmítl, a tak byl vrchním velením 20.
června pověřen Cromwell.
18
až na dílčí úspěchy, které měl většinou na svědomí John Lambert, jako byla bitva u Hamiltonu 2.
listopadu 1650 nebo drtivé vítězství u Inverkeithingu v červenci 1651. COWARD, s. 93.
19
Na rozdíl od Irů, které Cromwell i jiní nenáviděli kvůli jejich katolicismu a „barbarství“, Skoty
považoval za „dobré křesťany a počestné muže“ a snažil se zabránit zbytečnému krveprolití tím, že se je
snažil přesvědčit o společných zájmech. COWARD, s 91-3; KOVÁŘ, s 180.
20
Velkým kritikem zkorumpovanosti poslanců byl John Lilburne, kterého v reakci na to parlament
v lednu 1652 vyhostil z Anglie. HROCH, s.115-118.
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naopak vyhovovalo poslancům, u nichž rostla nenávist a strach z armády v souvislosti
s její rostoucí mocí a snahou jejích představitelů prosadit radikální reformy.
Za této situace se Cromwell, který s aureolou neporazitelného vůdce měl
nezpochybnitelné právo ovlivňovat chod věcí v Anglii, snažil po návratu do Londýna
obnovit své politické spojenectví z minulých let. Většina peerů se ale odmítla podílet na
republikánském zřízení, a tak se jeho oporou stali především političtí independenti
Henry Vane mladší a Oliver St. John. S nimi, jakož i s dalšími poslanci a důstojníky
diskutoval na podzim 1651 o novém státoprávním uspořádání. Zatímco důstojníci
obhajovali republikánský model, ostatní se přikláněli k návratu monarchie, přičemž jako
nový král se jim nejvíce zamlouval nejmladší syn Karla I., vévoda z Gloucesteru.
Cromwell vyjádřil s myšlenkou restaurace sympatie: „Domnívám se, že pokud by byla
zachována bezpečnost a naše práva coby Angličanů a křesťanů, pak by monarchie byla
velmi prospěšná.“

21

V následujícím roce a půl se snažil takovému uspořádání zajistit

širokou podporu, například mírným postojem vůči roajalistům.22 I díky jeho vlivu
schválil Rump 24. února 1652 zákon o všeobecné politické amnestii, zmírňující stíhání
roajalistů, nicméně bylo v něm tolik výjimek, že nemohl Cromwellovu představu
uspokojit. Ještě více ho ale znepokojoval stav náboženské tolerance. Parlament nejen že
nevydával zákony k jejímu prohloubení, naopak se uchyloval k represivním opatřením
(viz výše zmíněné zákony o cizoložství a rouhání). K tomu se přidala neochota poslanců
se rozejít a vypsaní nových voleb neustále oddalovali. Všechny tyto faktory utvrdily
Olivera v přesvědčení, že parlament není schopen prosadit patřičné reformy. Podpořen
ještě voláním obyvatelstva, které doufalo že „zničíte utiskovatele, zbavíte utlačované
jejich břemen, vězně jejich pout a chudým poskytnete chléb…“23, rozhodl se Cromwell
21

ABBOTT, II., s. 505-507.
COWARD, s.97.
23
COWARD, s.99.
22
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k radikálnímu kroku24. Dne 20. dubna 1653 vtrhl do sněmovny, nevybíravými slovy
počastoval přítomné poslance, načež je nechal vyvést ven vojáky.
Vzniklou situaci nevyřešil Cromwell vypsáním novým parlamentních voleb ani
uchvácením moci do svých rukou. Odmítl i variantu, kterou mu doporučoval generál
John Lambert, aby v době, než bude zvolen nový parlament, vládl spolu
s dvanáctičlennou radou, složenou z vojenských představitelů. Místo toho se rozhodl
pro ideu Thomase Harrisona, člena Páté monarchie a válečného veterána, který
navrhoval vytvořit „prozatímní“ sbor25 z „nejctihodnějších mužů Anglie“, tedy ze
zástupců independentských náboženských obcí. Nově uspořádaná Státní rada, která se
prozatím stala nejvyšším výkonným orgánem a které předsedal sám Cromwell, tak
vybrala 138 mužů (původní Harrisonův návrh předpokládal 70 členů) z rozličných
náboženských obcí. 4. července 1653 byl ustanoven Parlament svatých, nazývaný též
Malý či Barebonský parlament.26 Kromě náboženských fanatiků z řad Páté monarchie,
anabaptistů a dalších sektářů se do sněmovny dostali i univerzitní vzdělanci,
představitelé gentry či smírčí soudci – aristokracie zde stále měla většinu, přestože
sociální postavení a majetek poslanců byl obecně nižší.27
Cromwell vkládal do nově ustaveného shromáždění velké naděje, jelikož ho
chápal především jako nástroj k prosazení boží reformace, ve které Rump selhal.
Barebonský parlament byl navzdory svému krátké trvání velmi aktivní a prosadil či
24

Podle dřívějšího mínění, které zastává např. Hroch, mělo být popudem pro rozehnání parlamentu až
náhlé schválení tzv. zákona o zastoupení, kterým si měli současní poslanci zajistit doživotní mandát a
parlament měl být pouze doplňován dalšími zástupci z hrabství. Coward tuto tezi odmítá. Tvrdí, že zákon
měl zajistit nové volby na podzim, z nichž by vzešli noví poslanci. Dle něj uvažoval Cromwell o
rozpuštění sněmovny již na schůzce s důstojníky 19. dubna. Srov. HROCH, s 123; COWARD, s 99
25
Dle Harrisona měl sbor vládnout až do druhého příchodu Krista, který se podle chiliastického učení
Páté monarchie rychle blížil. Cromwell nicméně tyto úvahy nesdílel a počítal s časově omezeným
fungováním tohoto parlamentu. COWARD, s. 103.
26
Ani poté, co v dubnu 1653 rozehnal tzv. Kusý parlament (Rump), se Oliver Cromwell ještě nepokusil
zavést svou osobní vládu. Cromwell a důstojnická rada 4. července 1653 vybrali do nového parlamentu
140 „zbožných mužů“ - většinou šlo o zástupce různých náboženských sekt a obcí. Posměšný název
dostal podle poslance Praisegoda Barebonese (též Barbona). SKŘIVAN, s. 27.
27
COWARD, s. 104.
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minimálně prodiskutoval řadu umírněných zákonů. Reformoval daňový systém, zrušil
nepopulární spotřební daň, jednal o nahrazení desátků stálým platem. V oblasti civilního
práva byla pokrokem legalizace občanských sňatků, požehnaných smírčím soudem.
Zrušené církevní soudy nahradily aparátem, potvrzujícím závěti a registrujícím
narození, manželství a úmrtí. Ze sociální sféry lze zmínit zlepšení podmínek
slabomyslných a duševně nemocných lidí a návrh zákona o dlužnících a věřitelích.
V neposlední řadě byl projednáván plán anglo-skotské unie.
Parlament svatých si však nezískal podporu většiny obyvatelstva, která se
obávala jeho radikálního křídla. To, přestože bylo nepočetné, dokázalo díky své aktivitě
občas prosadit kontroverzní zákon, jako například zrušení kancléřského soudu. Tyto
kroky dále zneklidňovaly zejména šlechtu, která se bála o svůj majetek, který
v důsledku radikálních reforem mohla ztratit. Kromě toho však brzy zklamal i
Cromwella. Jedním z problematických bodů byl pohled na válku s Nizozemím. Zatímco
parlament byl pro rozhodné pokračování, Oliver se přikláněl k jednání a ukončení
války. Zásadním problémem pak byla náboženská nesnášenlivost poslanců, zejména
sektářů, vůči ostatním protestantům, což bylo v přímém rozporu s Cromwellovým
pojetím náboženské reformace, jejímž ústředním bodem byla svoboda náboženského
svědomí. Když se k tomu připočte ještě protiarmádní postoj části sněmovny, která
požadovala seškrtání výdajů na armádu, což mohlo vést k její demobilizaci, vznikne
nám celkem slušný výčet argumentů k nespokojenosti. Nepříjemnou situaci vyřešili
umírnění poslanci, kteří 12. prosince brzo ráno odhlasovali a podepsali dokument,
kterým sněmovnu rozpouštěli a moc předávali zpět Cromwellovi a armádě. Celá akce
byla zřejmě naplánována dopředu, protože již následující den vyrukoval John Lambert
před důstojnickou radou s návrhem ústavy, známé jako Nástroj vlády (Instrument of
Government). Na jejím základě byl Oliver Cromwell 16. prosince 1653 jmenován
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lordem protektorem. Tímto krokem se stal, spolu s nově ustavenou jednadvacetičlennou
Státní radou, vykonavatelem výkonné moci. Moc zákonodárná pak byla svěřena
parlamentu, který měl zároveň schvalovat všechny rozhodnutí výkonného aparátu.

2. Zahraniční politika v letech 1649-1653
Poprava krále byla bezprecedentním činem, a tudíž reakce zahraničí na ni byla
pochopitelně negativní a prestiž Anglie do značné míry utrpěla. To se projevilo tím, že
žádný stát nebyl zpočátku ochoten uznat nové uspořádání v čele s Rumpem jakožto
legitimní vládu. Novému vedení bylo adresováno mnoho protestních dopisů, například
od Ludvíka XIV., z Nizozemí byla dokonce vyslána mise Adriana Pauwa, marně
intervenující ve prospěch krále.28 Exekuce však poněkud překvapivě, až na drobné
výjimky, jako bylo vyhnání anglických kupců z carského Ruska,29 nevyvolala žádný
nepřátelský akt ze strany dalších zemí. K tomu přispěl do značné míry fakt, že dvě
velmoci, Francie a Španělsko, v té době spolu válčili a obě potřebovali Anglii spíše jako
potenciálního spojence, nikoli jako nepřítele. Spojené provincie v nástupu protestantské
moci v Anglii nespatřovala, na rozdíl od katolických velmocí, hrozbu a vzájemné
vztahy obou zemí významně poškodil až Zákon o plavbě. Severské státy, též
protestantské, navíc profitovaly z obchodu s ostrovní zemí a neměly tudíž zájem na
otevřeném nepřátelství. Za těchto okolností tak mohl Commonwealth v následujících
letech rozvíjet aktivní zahraniční politiku, díky které získala Anglie mezinárodní uznání
a stala se, do značné míry také díky vynikajícímu loďstvu, respektovanou silou.
Francie se stala hlavní baštou roajalistů – již od roku 1644 zde pobývala anglická
královna Jindřiška Marie, následovaná dalšími roajalisty včetně Jakuba, vévody
z Yorku. Logickou reakcí na popravu Karla Stuarta tedy bylo stažení francouzského
28
28
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vyslance hraběte de Grignon z Londýna.30 Francie také podporovala roajalistické
loďstvo, kterému od roku 1648 velel princ Ruprecht. Vzájemné přepady lodí přerostly
během roku 1649 v nevyhlášenou námořní válku, na oficiální úrovni se ale francouzští
diplomaté snažili zachovat neutralitu. Situace se však nadále spíše zhoršovala. Na
podzim 1649 vydal Ludvík XIV. edikt zakazující obchod s Anglií. Ludvík se v něm
dále zavázal podpořit nástup Karla II. na anglický trůn (k čemuž mělo sloužit vystrojení
osmi jízdních a dvanácti pěších pluků). Rump na to reagoval zákazem importu
francouzské vlny, vína a hedvábí na území kontrolovaná Commonwealthem.31 Situace
se dále mohla vyostřit během roku 1650. V září toho roku totiž Mazarin a Vilém II.
Oranžský začali jednat o spolupráci, jejíž součástí měl být společný útok Francie a
Nizozemí, plánovaný na 1. května 1651, proti Anglii, a poté obnovení království. Vilém
ale v listopadu 1650 zemřel a na tom plán ztroskotal.

32

Od té chvíle se začala situace

vyvíjet příznivěji pro Anglii. V té době vrcholila ve Francii fronda a kardinál Mazarin
byl nucen uprchnout do exilu.
V lednu 1651 přišel Mazarinův poradce Abel Servien s návrhem uznat
Commonwealth, přestat podporovat Stuartovce a navázat oficiální diplomatické styky,
jelikož námořní síla Anglie mohla pro Francii znamenat velké nebezpečí. Za tímto
účelem byl do Londýna vyslán hugenot Sieur de Gentillot. Snažil se o vzájemné zrušení
embarga a o dohodu o nepodporování svých nepřátel, čímž chtěl zabránit anglošpanělské alianci (která v tu dobu již nebyla příliš reálná, což však francouzští
diplomaté nevěděli). Parlamentní výbor s ním však odmítl mluvit do doby, než Francie
oficiálně uzná vládu Commonwealthu. To byl v danou chvíli nepřijatelný požadavek a
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Gentillotovi tudíž nezbylo než odplout zpět do vlasti.33 Po této epizodě kontakty obou
zemí na čas oslabily.
Anglická vláda od počátku svého působení slovně a morálně podporovala
hugenoty a frondisty, a na podzim 1651 se rozhodla přejít i ke konkrétním návrhům.
Cromwell nabídl, v reakci na zvěsti o eventuální francouzské podpoře skotské invazi do
Anglie, Condého vyslanci 40 000 pěšáků a 12 000 jezdců. Za to ale požadoval, aby
Condé ve Francii vytvořil protestantskou republiku, což bylo prakticky nereálné. Naděje
na úspěch frondy se navíc v průběhu roku 1652 začaly rozplývat, a proto mu nakonec
Oliver poslal pouze 1200 irských žoldnéřů. 34
Pomoci od Anglie se nedočkali ani hugenoti, kteří anglické Státní radě zaslali
v únoru 1652 dokument nazvaný „Krátká zpráva o současných podmínkách náboženství
ve Francii a o cestě k zjednání jejich nápravy“ („A Brief Information“), nastiňující jejich
situaci ve Francii a požadující pomoc Commonwealthu v boji proti kardinálovi.35
Žádali, aby Anglie posílila svoji morální podporu k nim a aby případná alianční
smlouva s Francií písemně potvrdila všechny výdobytky dosažené náboženskými
edikty.36 Státní rada zprávu projednávala v únoru a březnu 1652, ale nepodpořila ji.
Snažila se využít francouzských rozporů k dosažení výhodnějších podmínek. Ty se však
v průběhu roku nevyskytly, naopak na podzim byla fronda téměř potlačena a v reakci na
to byl v prosinci vyslán do Anglie Antoine de Bordeaux, který zde měl jednat
s parlamentem o nové spolupráci Commonwealthu a Francie jako rovný s rovným a
snažit se zatáhnout Anglii do války proti Španělsku. Tím nastalo pro francouzského
vyslance nesnadné období vyjednávání, jelikož londýnská diplomacie byla z různých
příčin specifická a zaslouží si podrobnější zmínku.
33
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Obecně těžká pozice pro zahraniční diplomaty vyvstávala do roku 1653 z
nepřehlednosti anglické domácí situace – nevěděli, zda jednat spíš s Rumpem nebo
s Cromwellem, za nímž stála armáda, ve které narůstala nespokojenost vůči
parlamentu.37 Všichni zahraniční diplomaté vyslaní do Anglie si také stěžovali na
pomalé jednání a zdržovací taktiku anglické politiky. Vyslanci z nepopulárních nebo
méně významných zemí (v prvním případě Polsko, v druhém např. Kuronsko) čekali
někdy dokonce celé měsíce na první audienci.38 Ale ani Nizozemcům či Francouzům se
nevedlo o moc lépe. Všichni si stěžovali na nezkušenost lidí, s kterými jednali, a jejich
neznalosti mezinárodních smluv, protokolu či latiny.39 Jednání se také prodlužovalo
kvůli častým nemocem Cromwella nebo Thurloa, kteří měli rozhodující vliv na zásadní
otázky.40 Diplomaté navíc žili v téměř naprosté izolaci a většině lidí bylo přísně
zakázáno s nimi komunikovat či je navštívit.

41

Všichni také byli překvapeni tajemností

a stupněm utajení, s jakým byla zahraniční politika vykonávána.

42

Ten byl skutečně

vysoký, například jednání Státní rady byla tajná,43 což značně stěžovalo pozici
vyslanců. Z členů rady se sestavovaly několikačlenné komise, které měly většinou za
úkol přijímání zahraničních vyslanců a delegátů. Rada také pověřovala komise
k posílání dopisů zahraničním mocnostem.44 Většina komisí byla sestavena za účelem
vyřešení jednoho konkrétního případu, jen pro významné záležitosti byly ustavovány
dlouhodobé komise (např. pro koordinaci pomoci protestantů ve Švýcarsku a Polsku).45
37
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Rada sice obstarávala většinu rutinní diplomacie, ale jak již bylo zmíněno,
rozhodující vliv na utváření zahraniční politiky měl kromě Cromwella i John Thurloe.
V jeho osobě se v roce 1653 spojila funkce Státního sekretáře a šéfa zpravodajství.46
Thurloe se v zahraničí potkával jak s ambasadory, tak s tajnými agenty. Také pomáhal
Radě a jejím komisím v mnoha otázkách týkajících se obchodu, diplomatických
manifestací, důležitých konvojů a podobně. Díky své zpravodajské síti totiž disponoval
informacemi, které se k Radě nedostaly. Dále dával instrukce anglickým diplomatům
před zahájením jejich mise, ačkoli Rada většinu z těchto dokumentů pročítala a
schvalovala. Tyto diplomaty i někdy sám určoval.47 Kromě něj hrály do dubna 1653
důležitou roli také poslanci a členové Rady Henry Vane a Thomas Chaloner (první
z nich prosazoval válku s Francií, zatímco druhý nenáviděl Španělsko), jejichž
stanoviska na zahraniční politiku měla dokonce větší váhu než Cromwellova. 48
Zhodnotíme-li fungování a problémy anglické diplomacie lze dobře pochopit,
proč Bordeaux nedokázal po dlouhou dobu nic významného dojednat. Neuspěl ani se
svým návrhem dělat zprostředkovatele mezi Anglií a Nizozemím v otázce mírových
jednání.49 Anglie totiž nedlouho předtím slavila několik vítězství a na mír v tu chvíli
tudíž nepomýšlela. Angličané byli navíc vůči Francii nedůvěřiví kvůli zvěstem o
pokračující podpoře Karla Stuarta a Nizozemí a francouzským návrhům na
zprostředkování míru příliš nevěřili.
Za dílčí úspěch mohl pokládat, když se mu podařilo přesvědčit parlament, aby
nepodpořil obléhané Bordeaux, které bylo posledním městem v rukou rebelů. K tomu
však přispěl i fakt, že odměna, nabízená princem Condé za pomoc, byla pro Anglii
46
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nevýhodná (princ nabízel území, které však nekontroloval a Anglie by ho musela teprve
dobýt).50 Situace se mohla zlepšit v dubnu, kdy Commonwealth vznesl požadavek na
vydání svých lodí, zajatých princem Rupertem a držených v Nantes. Bordeaux se
domníval, že tento požadavek je jediná věc stojící v cestě ke smlouvě s Anglií, a
vyžádal si pravomoc tuto záležitost vyřídit. Než ale stihl dojet do Londýna, Cromwell
20. dubna rozpustil parlament a Státní radu.51 Cromwell se po nástupu snažil hlavně
upevnit svoji pozici v Anglii, v zahraniční politice zaujal vyčkávací stanovisko (zatímco
předtím se dalo zdržování diplomatických jednání vysvětlit neschopností aparátu, nyní
se jednalo o záměrný strategický tah) a jednání o alianci tak na dlouhou dobu opět
ustrnula.
3. srpna 1653 padlo Bordeaux, čímž definitivně skončil ozbrojený odpor Frondy,
vyjednávací pozici francouzského vyslance to však nijak neupevnilo, neboť
Commonwealth již s povstalci ve svých plánech nekalkuloval, a tak navenek přijal pád
města s nezájmem.

52

Podle diplomatů ale touto událostí Cromwellova pozice utrpěla a

on k jejímu novému upevnění potřeboval vyvinout na Francii tlak. Soudili tak podle
zářijových instrukcí Státní rady pro kapitány Hannuma a Marstona, podle nichž měly
zajmout všechny nizozemské, francouzské či jiné lodě, které by mohly obdržet dopisy
nebo jinou komunikaci pro Karla Stuarta nebo prince Ruperta.

53

Tím v podstatě

nepřímo označovaly Francii za nepřítele. Napětí do vzájemných vztahů přineslo i
prohlášení Cromwella, že nebude dále jednat s Bordeauxem, dokud nezíská status
akreditovaného ambasadora. Vyslanec byl totiž akreditován pouze pro jednání
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s Rumpem a od změny režimu v dubnu 1653 se jeho status nezměnil.

54

Na prahu

Protektorátu tedy byly vztahy ostrovní země s kontinentální mocností poměrně napjaté.

Španělsko se od počátku stavělo vůči Commonwealthu příznivěji. Vyslanec
Alonso de Cardenas zůstal, na rozdíl od svého francouzského kolegy, v Londýně a
oficiální diplomatické styky tak nebyly přerušeny. V říjnu 1649 uznalo Španělsko jako
první stát oficiálně legitimitu nového anglického režimu. Stalo se tak zřejmě i vzhledem
k faktu, že španělské lodě, které přepravovaly pomoc pro Condého, se musely plavit
skrze Lamanšský průliv a Doverské úžiny, které kontrolovali Angličané. 55 Další
vstřícné gesto bylo učiněno vůči anglické flotile admirála Blakea. Ta byla na podzim
1650 vyslána stíhat flotilu prince Ruprechta, která po cestě z irského Kinsale do
Lisabonu zajala několik lodí. Zde se mu dostalo vřelého přijetí, jelikož král Jan IV.
prince od roku 1649 podporoval a dovolil mu mít zde základnu.56 Nicméně po připlutí
Blakeovy flotily, která neváhala napadnout portugalskou flotilu, vezoucí zlato
z Brazílie, a zajmout sedm z jejích lodí, dal král Jan IV. princi najevo své přání, aby
odplul.57 Ruprechtova flotila se následně vydala do Středozemního moře hledat ochranu
u španělských břehů před Blakem, a útočiště našla v Cartageně. Když sem nedlouho
poté dorazil Blake, guvernér města odmítl flotilu vydat, nicméně král Filip IV. její
vydání nařídil a omluvil se Blakeovy za způsobené škody.58
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Tyto kroky mohly vést k bližší kooperaci obou zemí, nicméně dobré vztahy se
zhoršily již v prosinci 1650. Tehdy byl v ulicích Madridu zavražděn vyslanec Anthony
Ascham, a to hned druhý den po svém příjezdu. Tato událost ukončila vyhlídky na
spojenectví, nicméně dobré vztahy se Španělskem přetrvávaly.59 Španělsko,
reprezentované svým diplomatem Luisem de Haro, sice nadále doufalo v uzavření
aliance, která by zajistila podporu anglické flotily proti francouzským přístavům
(zejména Dunkirku a Bordeaux) a pomoc proti Portugalsku, Anglie však na Harovy
návrhy neodpovídala a navíc přijala reprezentanta Braganzské vlády, hraběte
Peneguiao, čímž se od těchto plánů jasně distancovala.60 Až do nástupu Cromwella jako
lorda protektora nedošlo k žádným zásadním zvratům ve vzájemných vztazích, nicméně
samotné udržování komunikace vyvolávalo ve francouzských řadách znepokojení a
obavy z případného spojenectví, čehož si byla anglická diplomacie dobře vědoma a
snažila se to využít při jednání s Francií.

Nizozemí bylo hlavním obchodním partnerem Anglie již od dob Karla I., kdy
ovládlo evropské obchodní cesty díky o třetinu až polovinu nižším přepravním
poplatkům, než měli angličtí přepravci.61 Významně jim k tomu pomohlo i
zkonstruování a rozšíření vlastních obchodních plavidel, známých jako flauty.62
Zároveň se však stalo i největším obchodním rivalem, a to zejména v otázce kontroly
obchodu s kořením z Východní Indie. Vzájemné potyčky v této oblasti vyvrcholili
59
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masakrem na Amboině v roce 1623,63 což bylo jednou z příčin, kvůli které zůstávaly
vztahy obou zemí v následujícím období napjaté. Nezanedbatelnou roli hrála i expanze
v oblasti portugalské Brazílie a Karibiku, odkud získávali velký vliv na celý americký
obchod, což se dotýkalo i novoanglických kolonií. Po skončení Třicetileté války navíc
Španělsko oficiálně uznalo nezávislost Spojených provincií a v rámci mírové smlouvy
zrušilo embargo na jeho zboží.64 To dále přispělo k nizozemskému rozmachu a zároveň
ohrozilo pozici Anglie jako největšího obchodního partnera, jelikož nizozemské zboží
(především vlna) se začalo ve velkém dovážet na španělské trhy. Během občanské války
navíc místodržitel Frederik Hendrik Oranžský poskytoval významnou finanční podporu
Karlovi I. (jehož nejstarší dceru Marii Henriettu mě za manželku), a zvažoval i
vojenskou intervenci.
Přes vzájemnou obchodní rivalitu mnoho anglických protestantů s Nizozemím
sympatizovalo díky společné víře, a tyto projevy ještě zesílily po ustanovení
Commonwealthu. V tomto prostředí se objevily nápady na alianci nebo dokonce
federaci se Spojenými provinciemi, které chtěly navázat na vojenskou spolupráci z 80.
let 16. století. Prvním jednáním o takové alianci byl pověřen Isaac Dorislaus (právník
pocházející z Nizozemí, který zde působil již za občanské války), který měl v dubnu
1649 doplnit stálého vyslance Waltera Stricklanda (ten byl se zdejšími poměry
obeznámen díky své nizozemské manželce). Dorislaus byl však záhy po svém přistání
v Haagu zabit šesticí mužů, kteří údajně byli všichni Skoti a někteří z nich služebníci
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markýze z Montrose.65 Strickland opustil Haag poté, co se Karel Stuart přeplavil
s podporou Viléma II. do Skotska.

Diplomatická situace se zlepšila poté, co 28. ledna 1651 Generální stavy
oficiálně uznaly Commonwealth. V březnu vyslala Státní rada Olivera St. Johna a
Waltera Stricklanda do Haagu za účelem nových jednání o alianci. Angličané
navrhovali úzkou spolupráci, která by zabránila Karlovi v plánované invazi ze Skotska a
oslabila roajalisty v Nizozemí. Dokonce padly ambiciózní návrhy na rozdělení světa na
dvě sféry – Nizozemci měly kontrolovat oblast Afriky a Asie, za to měly Angličanům
pomoci dobýt americké území od španělské nadvlády. Tento nápad však pocházel
z hlav horlivých stoupenců reformace a náboženských fantastů, spíše než od racionálně
uvažujících politiků, a šance na jeho prosazení nebyla příliš reálná. Nizozemci totiž
neměli chuť se do velkých projektů pouštět a dávali přednost ukončení obchodního boje
a zajištění rovných práv obchodníků v obou zemích.66 22. dubna sice Nizozemci přijali
dohodu o vzájemném poskytnutí pomoci proti pozdějším rebelům, St. John a Strickland
však požadovali zásahy proti regentovi Vilému Oranžskému a jeho matce Jindřišce
Marii, která pobývala ve městě, jež bylo známo jako bašta roajalistů a oranžistů. Navíc
odmítli nizozemský návrh na rovná obchodní práva v Severní Americe a Západní Indii a
na volný rybolov v těchto vodách.67 Po těchto neshodách anglická delegace 18. června
odplula zpět do Anglie, kde prohlašovala, že Spojené provincie ovládají oranžisté, což
znamená bezpečnostní riziko pro Commonwealth.68
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Kromě sympatizantů se v Anglii našlo i mnoho odpůrců Spojených provincií.
Mezi ně patřili zejména obchodníci, jejichž živobytí strádalo jak za občanské války, tak
i v následných bojích proti roajalistům. Nejeden z nich se domníval (nikoli zcela
neoprávněně), že nizozemští kolegové využívají těchto rozbrojů a snaží se opanovat
evropský obchod a vyřadit tak anglické kupce ze hry. Podobné názory zaznívaly i
v parlamentu, kde byl v říjnu 1650 odhlasován zákon, který zakazoval jakýmkoli
zahraničním lodím bez udělené licence obchodovat s veškerými anglickými koloniemi
v Americe. Zákon také umožňoval jako sankci zabavit lodě, které by ho obcházely.
Přestože byl zákon primárně zdůvodněn snahou zabránit roajalistům opouštět Anglii a
oslabit jejich pozice v zahraničí, a ačkoli se týkal všech cizích lodí, byl jasně namířen
proti Nizozemí.69 Navzdory tomu, že zákon byl přijat jako válečné opatření a měl mít
pouze dočasnou platnost, byl o rok později (9. října 1651) nahrazen pečlivě
připraveným Zákonem o plavbě (Navigation Act), jehož hlavními strůjci byli Thomas
Chaloner, Thomas Gage a Oliver St. John, kteří byli napojeni na kruhy z londýnské
City, které zákon nejvíce prosazovaly.70 Tento zákon zamezoval dovozu zboží
z Ameriky, Afriky a Asie na jiných než anglických lodích, případně na lodích
s posádkou tvořenou z větší části neangličany. Dále zabraňoval dovozu evropského
zboží na lodích jiných zemí, než z kterých dané zboží pocházelo.71 Stejně jako v případě
předchozího zákona byl i tento namířen cíleně proti Spojeným provinciím, pod jejichž
v provincii Holland, jejíž zástupci viděli potenciálního spojence v Cromwellovi. Po smrti Viléma II. však
zůstala většina místodržitelských postů neobsazená (případný následník Vilém III. se narodil týden po
smrti svého otce), což hollandisty stavělo do silné pozice, a proto již dále neusilovaly o pomoc od Anglie.
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vlajkou se do ostrovního státu dopravovalo zboží z mnoha zemí. Stručně a jasně to
okomentoval generál Monck: „Nizozemci mají příliš mnoho obchodu a Angličané jsou
rozhodnuti si ho od nich vzít“.72
V Nizozemí se pochopitelně vzedmula vlna odporu a v prosinci 1651 byla do
Londýna vyslána delegace, která ale zrušení Zákonu o plavbě nedosáhla a Angličané
dále trvali na prohledávání nizozemských lodí a zabavování francouzského zboží, které
na nich nalezli.73 Zástupci Commonwealthu požadovali uznání Zákonu o plavbě,
omezení nizozemského rybolovu v Severním moři a velké odškodnění za ztráty ve
Východní Indii. To samozřejmě delegace nemohla přijmout a tyto nekompromisní
požadavky, spolu se zajetím dalších 27 nizozemských obchodních plavidel (které
porušily Zákon a dále obchodovaly s roajalistickým Barbadosem) v únoru 1652,74
dávalo tušit, že se schyluje k válce.
Na prahu války, jejímž jediným válčištěm mělo být moře, měla nespornou
převahu ostrovní republika. Angličtí povstalci vybudovali v rámci Armády nového typu
silné loďstvo, které ještě posílili a modernizovali během let 1649-1651, kdy do něj
přiteklo velké množství peněz,75 což se promítlo i do úspěšného tažení proti
roajalistickým základnám na ostrovech Scilly, Man a Normanských ostrovech roku
1651. V říjnu tohoto roku také připlul do Ameriky admirál George Ayscue, který si zde
vynutil uznání poslušnosti Commonewalthu na lordu Willoughbym, guvernérovi
Barbadosu, nejvýznamnější anglické osady v Karibiku.76 Naproti tomu stav válečných
plavidel kontinentální republiky byl přinejmenším povážlivý. Jejich kdysi slavné
loďstvo bylo po míru se Španělskem z roku 1648 z velké části rozprodáno (včetně
72
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vlajkové lodi admirála Trompa Aemilie)

77

, takže na počátku války čítalo jen 79 lodí,

z nichž jen kolem padesáti bylo plavby schopných.78 Aby se dorovnal deficit (Anglie
v téže době disponovala 80 řadovými loděmi)79, bylo počátkem března nařízeno
vyzbrojit lodě obchodníků, nicméně flauty nebyly na bitevní použití stavěné a v palebné
síle se nemohly anglickým řadovým lodím vyrovnat (kromě počtu děl na palubách měly
anglické lodě výhodu i ve větší ráži svých kanonů, což jim umožňovalo střílet na delší
vzdálenost a působit těžší škody).80 Ani jedna strana však nebyla na válku příliš
připravena, což její začátek oddalovalo. Napětí se vystupňovalo 29. května 1652, kdy
admirál Maarten Tromp odmítl pozdravit kolem plující anglickou flotilu stažením
vlajky (což byla dávná výsada, na které si Angličané zakládali), načež admirál Blake
nařídil palbu. Šarvátka u Goodwin Sands, poblíž Doveru, stála Nizozemce dvě lodě a
poslední naděje na urovnání konfliktu. Záhy byl sice do Londýna vyslán sám velký
penzionář Adriaan Pauw, který se na poslední chvíli snažil zabránit válce, nicméně
anglické požadavky byly extrémní, a parlament po jejich odmítnutí vyhlásil 10.
července válku Spojeným provinciím.
První měsíce války se nesly ve znamení anglických útoků proti nizozemským
konvojům. Blake byl poslán na sever, aby narušil rybolov v Severním moři a obchodní
trasy na Balt.81 Admirál George Ayscue zůstal s malou flotilou v Kanálu, kde se mu 12.
července podařilo zastihnout konvoj vracející se z Portugalska, z něhož sedm lodí zajal
a tři potopil.82 Když však o měsíc později napadl konvoj, vedený viceadmirál Michelem
de Rutyerem, utrpěl v bitvě u Plymouthu porážku, načež byl zbaven velení. Stejný osud
77
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potkal i nizozemského admirála Trompa, který poblíž Shetland natrefil na Blakeovu
flotilu, ale kvůli bouři nedošlo k bitvě. Jeho nástupce Witte Cornelis de With dokázal
shromáždit velkou údernou sílu a rozhodl se napadnout anglickou flotilu poblíž ústí
Temže. V bitvě u Kentish Knocku dne 8. října však byl poražen a s těžkými ztrátami se
musel stáhnout. Ukolébán tímto úspěchem odeslal Rump 20 lodí z Blakeovy flotily do
Středozemního moře k posílení zdejších pozic. Na tuto chybu doplatili Angličané
v prosinci, kdy Maarten Tromp s dvojnásobnou přesilou snadno porazil loďstvo
admirála Blakea u Dungenessu.83 Přes zimu se válečné síly obou stran zotavovaly a
připravovaly na jarní kampaň. Ta začala úspěšněji pro loďstvo Commonwealthu, které
na přelomu února a března 1653 v třídenní bitvě u Portlandu rozdrtila Trompovu
flotilu,84 která do té doby v podstatě kontrolovala Kanál. Nizozemci sice záhy rozprášili
středomořskou flotilu v bitvě u Leghornu a ovládli středomořský prostor, jejich celková
hospodářská situace však byla horší než oponentova, což je přimělo k uvažování o
mírových jednáních.
Na anglické straně byl odpůrcem války od jejího počátku Oliver Cromwell. Již
v červenci 1652 podepsal petici proti válce a také zasedal v komisi, která vyslala
Balthazara Gerbiera – Nizozemce sídlícího v Londýně a sloužícího jako diplomat ve 20.
letech pro Buckinghama – do Haagu, aby navázal jednání o míru, která však nebyla
úspěšná.85 Většina poslanců Rumpu však smýšlela proválečně. Jejich ochota jednat o
míru, která se vyskytla po porážce u Dungenessu, se opět rozplynula po vítězství u
Portlandu. Situace se příliš nezměnila ani po rozehnání Rumpu. Státní rada v květnu
odmítla nabídku Johana de Witta o jednání v neutrálním městě 86 , a trvala na Londýně
jakožto místu k jednání. Generální stavy nakonec v červnu skutečně vyslaly delegaci do
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ostrovní metropole. Přispělo k tomu i další anglické námořní vítězství, tentokrát u
Gabbardu, kde dokázal Blake zvítězit i přes početní nevýhodu dvaceti lodí,87 a po
kterém Angličané prakticky opanovali Severní moře a započali s blokádou
nizozemského pobřeží.
Jedním z průvodních problémů jednání byl fakt, že čtyřčlenná nizozemská
delegace, vyslaná do Londýna, nereprezentovala jednotné zájmy. Zatímco Jongestal byl
Oranžista a ani van de Perre a Beverning také nebyli příliš loajální k de Wittovi,
Nieupoort hájil zájmy nejbližší Cromwellovi.88 Státní rada sestavila celkem
devítičlennou komisi, které předsedal Cromwell jakožto vrchní velitel, aby jednala
s nizozemskou delegací. Poprvé se setkali 29. června a pak následovaly další schůzky
během celého července. Komise však nastavila tvrdé podmínky, s kterými Cromwell
nesouhlasil, a tak zároveň vedl soukromé jednání s Nieupoortem, a rovněž požádal o
odstranění jeho jména z hlášení, které se posílalo Radě.89 Ze vzájemných jednání vzešel
návrh užší aliance bez bližší specifikace, a tak byli koncem července Nieupoort a
Jongestal posláni zpět do Haagu, aby dostali nové instrukce. Další jednání ovlivnil
výsledek bitvy u Texelu (též známé jako bitva u Scheveningen) z 10. srpna. Admirál
Tromp se pokusil o narušení blokády, což se sice povedlo, ale za cenu obrovských ztrát
a vlastní smrti, což byla pro Nizozemí velká ztráta a šance na vojenské vítězství ve
válce se po této bitvě prakticky rozplynuly.
Se zbylými dvěma delegáty se Cromwell sešel soukromě a navrhl jim obranou i
ofenzivní unii, která by nezasahovala do suverenity jednotlivých států. Ti však návrh
ignorovali a Beverning dokonce odpověděl, že Cromwell nemá ani potřebnou autoritu a
kompetence k navrhování takové koalice.90 Vyslanci museli být překvapeni, když jim
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v září na oficiální schůzce byl představen návrh ještě ambicióznější, tzv. Vermuydenův
plán.91 Plán v mnohém připomínal návrhy z roku 1651 a ve stručnosti požadoval
sjednocení dvou největších protestantských zemí a rozdělení světového obchodu a
kolonií mezi ně. Kromě běžných formulí o pomoci druhé straně v boji proti nepříteli či
slibu vydržovat armádu a námořnictvo pro případ obranné války (přičemž Anglie by
hradila 2/3 nákladů na námořnictvo) zde byly zakotveny stejné svobody a obchodní i
rybářská práva pro občany jedné země na území druhého státu. Plán dále počítal
s volným obchodem, přičemž obchod v celé Asii, s výjimkou Osmanské říše a jejích
vazalů, měl spadnout pod kontrolu Nizozemců, za což měla Anglie dostávat
odpovídající podíly. Angličané také měli zrušit svou Východoindickou společnost. Za
to by dostali výsostné právo na obchod v celé Americe, s výjimkou nizozemských
(potažmo portugalských) držav v Brazílii. Spojené provincie měly dodat třetinu loďstva,
které by odsud vyhnalo Španěly, potažmo Portugalce a Francouze. V neposlední řadě
měl vzniknout výbor, složený ze zástupců obou zemí, který by projednával všechny
zákony, rezoluce a další nařízení obou zemí a pořizoval by jejich kopie (nebyly zde
však zmínky o tvorbě nové společné legislativy). Plán myslel i na náboženské aspekty a
prosazoval vysílání misionářů do celého světa, aby šířili protestantskou zvěst o Kristu.92
Cromwell s plánem sympatizoval a možná se i zasadil o jeho předložení.93
Delegáti plán jednoznačně neodmítli, ale chápali, že zvláště pro nizozemské
obchodníky je naprosto nepřijatelný (ostatně stejně jako pro některé anglické, zejména
pochopitelně pro Východoindickou společnost), a proto se ho snažili odsunout stranou a
vrátit se k jednání o obnovení obchodu mezi oběma zeměmi a obnovení mírového
statusu. Dílčí krok byl učiněn poté, co se v říjnu vrátili do Londýna Nieupoort a
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Jongestal a přijali návrh na vzájemnou výměnu vězňů. V klíčových otázkách se však
konsenzu do konce roku nedosáhlo a zásadní zlom nastal až po vzniku Protektorátu.

Baltská oblast byla pro Anglii zajímavá zejména z obchodního hlediska.
Dováželo se odsud dřevo, důležité pro stavbu lodí, dalšími důležitými komoditami pak
byla pšenice a dehet.94 Zatímco ve Středomoří se Angličané Nizozemcům v obchodu
vyrovnali, Baltský obchod zcela ovládla kontinentální republika. 95 Její dominantní
postavení však začalo být po třicetileté válce ohrožováno Švédskem, které se hodlalo
stát klíčovou mocí v tomto regionu. V reakci na švédskou expanzi uzavřelo Dánsko
alianci s Nizozemím, kterému přiřklo smlouvou z roku 1649 zvláštní privilegia
v Úžinách.96 Není proto divu, že po vypuknutí anglo-nizozemské války uzavřel Frederik
III. Úžiny pro anglické lodě, a v roce 1653 se dodatkem ke smlouvě zavázal je nechat
zavřené po celou dobu války.97 Kvůli tomuto opatření byla anglická admiralita nucena
vyslat flotily do amerických kolonií, aby zde hledaly potřebné suroviny. Tyto výpravy
však neměly příliš velký úspěch a na konci války byly anglické sklady vyprázdněné.98
K této situaci ještě přispěly napjaté státní finance, které nedovolovaly vytvořit potřebné
zásoby pro období krize. Tuto zkušenost bral Cromwell později na vědomí, když utvářel
svoji politickou linii jak vůči Dánsku a Švédsku, tak vůči Nizozemí.
Vzhledem k protestantskému vyznání Švédska a Dánska se nabízela i otázka
politické spolupráce, která však během vládnutí Dlouhého ani Barebonského
parlamentu nebyla navázána. Anglie neměla ani v jedné z těchto zemí žádného
oficiálního diplomata až do roku 1652. Toho roku byl do Švédska vyslán Bulstrode
Whitelocke. Hlavní slovo při jeho výběru měl, podobně jako ve většině pozdějších
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případů, Cromwell, který oceňoval zejména jeho loajalitu, iniciativu a lingvistické
schopnosti.99 Whitelocke během roku 1653 usilovně jednal o možnostech široce pojaté
aliance, avšak výsledky jeho práce a následná intenzivní diplomatická aktivita mezi
oběma státy spadá až do období Protektorátu.
V Rusku byla situace poněkud odlišná. Car Alexej zrušil v reakci na popravu
všechny privilegia Moskevské společnosti (Muscovy Company). Angličtí obchodníci
musely tedy platit stejná cla jako ostatní a byl jim zakázán vstup do vnitrozemí a směly
obchodovat pouze v Archangelsku, čehož využila švédská a nizozemská konkurence.
Nepřátelský postoj cara Alexeje byl zřejmě ovlivněn i roajalistickými důstojníky, kteří
se stali jeho vojenskými poradci.100 Rusko však jako vzdálená a poměrně slabá země
nepředstavovala pro Anglii přímé ohrožení, a proto mu nebyla věnována přílišná
pozornost. Obecně se sice spekulovalo o prostředcích pro dosažení oficiálního uznání a
zlepšení situace anglických kupců v Rusku, nicméně konkrétní kroky byly učiněny až
za Protektorátu.
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3. Politika Protektorátu vůči Francii a Španělsku
v letech 1654-1658

Vybírání aliančního partnera
Při zrodu Protektorátu se obě znepřátelené kontinentální mocnosti, Španělsko a
Francie, snažily získat protestantský ostrovní stát na svoji stranu a využít ho k porážce
soupeře. Jejich šance byly v tuto chvíli v podstatě vyrovnané, jelikož angličtí diplomaté
zvolili vyčkávací taktiku a na návrhy obou stran odpovídali pomalu a vyhýbavě. Způsob
diplomacie Protektorátu byl ovlivněn jednak absencí jasně definovaných dlouhodobých
cílů, a dále rozdílnými názory uvnitř Státní rady.101 Tento přístup však zároveň
umožňoval vyvíjet na obě mocnosti tlak a mohl vést k získání co nejvýhodnějších
podmínek.
Francouzský vyslanec Bordeaux se sice snažil v Anglii vytvořit obraz Francie
jakožto spolehlivého spojence, navzdory jeho úsilí však stále převládala všeobecná
nedůvěra vůči ní a její obraz jakožto domova Stuartovců a přirozeného nepřítele Anglie.
K tomu se navíc přidaly zvěsti, že se Mazarin snaží uzavřít mír se Španělskem.102
Kardinál se pokusil změnit tyto domněnky tím, že zkraje roku 1654 poslal do Anglie
svého zvláštního vyslance barona de Baas, aby ujistil Cromwella, že nemá úmysly
podporovat Stuartovce. De Baas však nebyl přijat dobře, protože byl vyslán jako
soukromý posel Mazarina, a ne jako oficiální diplomat krále Ludvíka XIV. Jeho mise
skončila neúspěchem a brzy se vrátil zpátky, nicméně kardinál ho koncem února poslal
zpět, aby oficiálně uznal Cromwellův status i titul protektora, a nabídnul mu vypovězení
101
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Karla Stuarta, pokud by to mělo urychlit vzájemnou dohodu.103 V březnu 1654 pak
kardinál skutečně požádal Karla o opuštění Francie. Ten pak v červnu opustil Paříž a
zamířil do Kolína, kde se snažil získat podporu císaře a knížat pro svůj postup proti
Protektorátu.104 Do doby, než k tomu došlo, se ale vyjednávací pozice Francie příliš
nezlepšila, a to i kvůli tomu, že Bordeaux a de Baas nedokázali koordinovat svoje úsilí.
Měli rozdílné zdroje informací i různé pohledy na anglickou politiku, což vedlo
k odlišným návrhům, které dávali Mazarinovi pro vyjednávání.105 De Baas byl z obou
diplomatů optimističtější, jelikož nezažil zdržovací taktiku a urážlivé zacházení, kterého
se dočkal Bordeaux.

Ani

Španělsko

nezanedbávalo

svoji

diplomatickou

aktivitu

a

činilo

Commonwealthu různé nabídky. Již po prvním odchodu de Basse se setkal státní
sekretář John Thurloe se španělským velvyslancem Antóniem Cardenasem, aby spolu
projednali podmínky případného spojenectví. Thurloe se chtěl sice vyhnout válce
s Francií, ale pokud by Španělsko zajistilo peněžní podporu, byl ochoten vyslat vojáky
na pomoc princi Condému do Flander a Pyrenejí. Cardenas souhlasil a návrh schválila i
španělská Rada, a také nizozemský arcivévoda Leopold byl z Nizozemí ochoten
poskytnout 30 000-50 000 korun měsíčně.106 Problém spočíval ve dvou věcech. Jednak
se Španělům nedařilo sehnat slíbené peníze, a navíc zprávy z Francie oznamovaly
slabou pozici rebelů. Informátor ve Francii Hane hlásil, že pro reálnou šanci na úspěch
by bylo zapotřebí obstarat 20 000 pěšáků, 10 000 koní, 100 lodí a dva miliony liber.107
Tolik peněz by se dalo získat jen zavedením nových daní, což by posílilo nespokojenost
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v zemi, a k tomu by v Anglii zůstalo málo vojáků, což by zvyšovalo riziko
roajalistického převratu.
Na jaře 1654 bylo vyjednávání rozděleno mezi Státní radou sestavené komise.
Zatímco Cooper a Strickland vyjednávali s Francií, Pickering, Montague a Lambert byli
pověření jednáním se španělskými představiteli.108 Obě skupiny byly názorově
rozděleny. Strickland usiloval o podepsání smlouvy s Francií, zatímco Cooper, který byl
zainteresovaný ve vlnařském podnikání, chtěl smlouvě zabránit, aby se udržely dobré
vztahy se Španělskem. Stejně tak ve druhé komisi zastával Lambert prošpanělský
postoj, ale Pickering stranil Francii. Thurloe se spíše přikláněl k pomoci Condému, tedy
ke španělské variantě aliance.

Konec anglo-nizozemské války v dubnu 1654 francouzskou pozici rozhodně
neposílil. Francie nedokázala mírová jednání ovlivnit a byla odsouzena do role
pozorovatele. Jediným pozitivem mohla být domněnka, že po skončení války bude
Cromwell přístupnější k francouzským návrhům o spolupráci. Ta se však, alespoň dle
oficiálních projevů, nepotvrdila. Cromwell se zdál být zaujat situací hugenotů a jejich
možným povstáním a prohlásil, že Anglie způsobila pád hugenotů a je teď na ní, aby
jim pomohla znovuzískat jejich postavení. Dále tvrdil, že Protektorát se považuje za
ochránce francouzských protestantů proti královské vládě.109
Když tedy Španělé navrhli Cromwellovi alianci, zahrnující ofenzivní kroky proti
Francii a příspěvek 300 000 liber na společnou invazi do Francie, reagoval Mazarin
snahou přebít španělskou nabídku. De Bass měl nabídnout vyšší sumu a zdůraznit, že
Francie dokáže platbu zajistit, na rozdíl od nespolehlivého Španělska. Dále poukazoval
106
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na možný vznik nových opozicí ve Skotsku a Irsku a na odříznutí se od Švédska
v případě konfliktu s Francií. Kromě peněz měl nabídnout i vojenskou podporu
v podobě kavalerie, pokud by Angličané obsadili Dunkirk nebo Gravelines. Dále jim
sliboval zisk velkého bohatství, pokud by zaútočili na španělské kolonie v Západní Indii
(čímž by se pro Francii eliminovala hrozba velké anglické flotily).110
V tuto chvíli byla Cromwellova vyjednávací pozice velmi silná, a proto i
odpověď z počátku května na de Bassův návrh byla velmi ambiciózní. Jeho požadavky
zahrnovaly postoupení Dunkirku, vyhnání Stuartovců z Francie, zaručení svobody
vyznání pro hugenoty, 200 000 liber jako náhradu škod způsobených francouzskými
piráty a omluvu Ludvíka XIV. princi Condému.111 Francouzská strana byla ochotna se
o tomto návrhu bavit a koncem května se již zdálo, že se začínají rýsovat kontury
spojenecké smlouvy. V tu chvíli však přišly zvěsti o plánovaném atentátu na
Cromwella, do kterého měl být zapleten i De Baas.112 Baron byl předvolán před Radu,
aby vysvětlil své spojení s konspirátory, kde však odmítl odpovídat na jakékoliv otázky,
načež mu bylo nařízeno opustit Anglii. Bordeaux dokázal přesvědčit Cromwella, že de
Baas nejednal ve jménu Francie, ale sám za sebe.113 Diplomatické vztahy tento incident
zásadně nepoškodil, nicméně dále posílil vyjednávací pozici Cromwella a umožnil
anglickým vyjednávačům dále protahovat jednání.
Po odjezdu barona pokračoval Cromwell ve vyjednávání s oběma zeměmi, a také
stále zvažoval podporu hugenotů, i když odmítl Condému poskytnout lodě, o které ho
žádal prostřednictvím svého vyslance v Londýně Barriéra.114 Když Cromwell seznal, že
Španělé nejsou schopni sehnat peníze, nabídl jim společnou akci ve Flandrech výměnou
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za zisk území. Anglie měla dostat do zástavy Dunkirk, a to do doby, než by bylo dobyto
Calais, načež by došlo k výměně měst.115 Ve stejnou dobu, tedy v červnu 1654, nabídl
podobnou možnost i Bordeauxovi, s tím rozdílem, že do anglické zástavy měl přejít
Brest, jenž by byl vyměněn za Dunkirk (poté, co by jej společné anglo-francouzské síly
znovu dobyly). Zatímco Bordeaux se k plánu stavěl skepticky a francouzská Rada
dokonce odmítla o plánu jednat, Cardenas návrh schválil a postoupil ho do Madridu,
kde ho však Státní rada v srpnu zamítla.116 Po této Cromwellově neúspěšné iniciativě
jednání s mocností z Iberského poloostrova uvázlo na mrtvém bodě. Cromwell
zablokoval další případné jednání požadavkem tolerance anglických protestantů ve
Španělsku místní vládou, a také prosazováním volného obchodu se Západní Indii, na
což Cardenas odpověděl, že „žádat tyto dvě věci je jako žádat obě oči jeho krále“.117
Tyto návrhy však padly v době, kdy již byl schválen Západní plán, a byly tedy nejspíš
projevem krycí taktiky a případným ospravedlněním dobytých španělských držav.118
S ohledem na tento fakt začalo být stále více jasné, že jedinou reálnou možností je
aliance s Francií, nicméně ani při jednání s ní nedošlo k výraznému progresu. Cromwell
byl přesvědčen, že čím víc se bude vyjednávání protahovat, tím náchylnější budou
Francouzi k přijetí jeho požadavků. Na ty ale nechtěl Bordeaux (a jeho prostřednictvím
ani Mazarin) přistoupit a francouzský diplomat dokonce několikrát vyhrožoval svým
odchodem z Londýna, k čemuž se ale nikdy neodhodlal, protože přerušení vztahů by
mělo v danou chvíli horší důsledky pro Francii než pro Commonwealth.
V říjnu vyrazilo anglické loďstvo k různým destinacím. Zatímco Pennova flotila
odplouvala do Karibiku plnit Západní plán, 24 lodí admirála Blakea zamířilo do
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Středozemního moře, kde měly za úkol zpacifikovat francouzské piráty.119 Blakeova
flotila tam dorazila ve chvíli útoku vévody de Guisse na Neapol (která patřila
Španělsku). Španělé proto požádali Blakea o pomoc při bránění tohoto důležitého
města. Admirál jim vyhověl, jednak proto, že ve vévodově flotile byli dva známí piráti,
které chtěl dopadnout, a navíc jeho vlastní flotila potřebovala zázemí španělských
přístavů, aby v nich mohla doplňovat zásoby. Mazarin se však rozhodně chtěl vyhnout
otevřenému konfliktu, a tak odvolal de Guisse zpět do Marseille a flotilu, která mu plula
na pomoc z Atlantiku, poslal zpět do Lisabonu.120 Blake tak demonstroval Francouzům
sílu anglického námořnictva a zároveň pomohl Španělům, jeho akce však také mohla
mít za úkol odlákání pozornosti od Pennovi flotily a při příchodu zpráv o jeho úspěchu
mohl rychle přistoupit k blokádě španělských přístavů, případně čekat na příjezd
Stříbrné flotily.121

Na jaře 1655 ovlivnila anglické mezinárodní vztahy, zejména pak s Francií,
událost na domácí půdě. Jednalo se o tzv. Penruddockovo povstání. Celá akce byla
iniciována roajalistickou skupinou, známou pod jménem Sealed Knot, která udržovala
korespondenci s dvorem Karla Stuarta v Kolíně.122 V dopisech ujišťovali svého krále o
síle a připravenosti celé skupiny. Vůdčí konspirátoři navíc předpokládali, že se mnoho
civilistů i vojáků postaví po vypuknutí povstání proti Cromwellovi, a velká část z nich
bude ochotna bojovat za krále. Povstání naplánovali na 6. února 1655, kdy se měl Karel
po prvních úspěších rebelie vylodit u anglických břehů, konkrétně v Kentu, ujmout se
velení armády a bez obtíží dobýt Doverský hrad.123 Karel Stuart v reakci na tyto
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přípravy vyslal do Londýna Henryho Wilmota, hraběte z Rochesteru, aby prozkoumal
zdejší situaci, a sám se přesunul do Middleburgu na pobřeží Flander, aby odsud
v případě potřeby mohl zavčasu přeplout do Anglie.124
Celá akce byla v podstatě předem odsouzena k nezdaru, protože špioni Johna
Thurloa již na podzim 1654 infiltrovali skupinu Sealed Knot, a díky jimi získaným
informacím v prosinci posílily vojenské oddíly obranu Londýna. Následně v lednu a
únoru 1655 bylo v několika vlnách provedeno zatýkání roajalistů.125 Po tomto incidentu
se část konspirátorů vzdala plánů na povstání, odhodlanější z nich se rozhodli posunout
datum o týden. Kvůli dalším preventivním opatřením však nedošlo ani 13. února
k rebelii.
Za této situace Rochester naznal, že situace v Kentském hrabství není příznivá,
zato se dozvěděl, že roajalistická myšlenka má stále silnou podporu v Yorku a
v Západní Anglii. Vyslal proto Marmaduka Darcyho do Yorku a sira Josepha Wagstaffa
do Salisbury, aby zde zhodnotili situaci a v příhodné chvíli zahájili povstání.
Povstání na Severu ztroskotalo již ve svém zárodku, jelikož mnoho vůdčích
roajalistů bylo pochytáno, a navíc do oblasti zavčasu dorazily oddíly protektorátního
vojska. K plánovanému útoku na York, který měl vést Rochester, se dostavilo jen sto
mužů, kteří se brzy rozprchli.126 Wagstaff se poblíž Salisbury setkal s Penruddockem i
dalšími členy odboje a s jejich dvěma stovkami vojáků. 12. března 1655 bez potíží
obsadili Salisbury, kde se setkali s mnoha příznivci krále, zmocnili se zdejších zásob a
zajali místní úředníky a šerifa, které donutili přísahat věrnost králi.127 Odsud se pak ještě
téhož dne vydali na cestu směrem na západ.
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Cromwell se o Penruddockově povstání dozvěděl v noci 12. března a ihned
vyslal Johna Desborougha, aby rebelii potlačil. Ten dostihl povstalce, které kvůli jejich
rozhádanému vedení část příznivců opustila, dne 14. března, a po několikahodinové
bitvě je donutil se vzdát.128 Ještě předtím se některým roajalistům, včetně Wagstaffa,
podařilo ukrýt a ujít tak zatčení, ostatní (včetně Penruddocka) však byli pochytáni a
následně popraveni nebo posláni jako otroci na Barbados.129
Přímým důsledkem v domácí politice bylo zavedení funkce generálmajorů, kteří
stanuli v čele dvanácti nově vytvořených okresů.130 Další reakcí byl návrat Karla Stuarta
zpět do Kolína. Z našeho pohledu nejdůležitějším však byla úloha Francie v rámci celé
akce. Král Ludvík XIV. vydal totiž v době povstání rozkaz zabavit všechno anglické
zboží a lodě ve svých přístavech.131 Bordeaux se tento čin snažil hájit tím, že zabavený
majetek bude vrácen ihned po podepsání alianční smlouvy, přesto tento bezprecedentní
krok mohl posloužit jako důkaz francouzské podpory roajalistů, a dával Anglii
oprávněnou záminku k tvrdé reakci. Cromwell si ale uvědomoval, že taková reakce by
nebyla v tuto chvíli ideálním řešením a žádal pouze okamžité navrácení zboží. To
Mazarin po selhání povstání skutečně zařídil a poslal protektorovi projevy své dobré
vůle. Francie měla štěstí, že v této době byl Západní plán již v plném proudu a podpora
hugenotů byla nevýhodná, tudíž aliance s Francií byla pro Commonwealth jediným
rozumným východiskem. Tato provokace tedy zásadně nepoškodila vzájemné vztahy,
nicméně Francie přislíbila vyhnat roajalisty ze země, což předtím odmítala.132
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Další komplikace vznikly v dubnu 1655, když John Pell poslal do Londýna
zprávu o masakru valdenských133 v Piemontu. První dubnový týden katoličtí vojáci
Karla Emanuela Savojského, vedení markýzem z Pianezza, povraždili valdenské
v Piemontu a vyrabovali jejich majetek.134 Pell, který působil ve Švýcarsku od roku
1653, se zde snažil narušit pouta mezi kantony a Francií a získat tyto kantony na stranu
Anglie, což by mimo jiné posílilo její vyjednávací pozicí s Francií.135 Na konci roku
1654 přerostly neshody mezi kantony ve válku, ve které získaly převahu profrancouzské
síly. Za této situace mohla Anglie získat vliv ve Švýcarsku a pomoci místním
protestantům jen prostřednictvím dobrých vztahů s Francií, které ale byly zprávami o
masakru ohroženy, zvláště poté, co se potvrdila účast francouzských vojsk. Valdenští,
stejně jako Cromwell sám, chápali Protektorát jako ochránce protestantismu ve světě a
žádali protektora o pomoc. Na poli domácí politiky nemohl Cromwell udělat o moc víc
než vyhlásit den půstu a sbírky na snížení jejich utrpení.136 V rámci zahraničních vztahů
padlo rozhodnutí vyslat admirála Blakea obléhat Villefranche – středomořský přístav
Karla Emanuela – vyvinout tak na něj tlak a zároveň zajistit transport přeživších
protestantů do Irska.137 Největší pozornost však byla soustředěna na přesvědčení
Ludvíka XIV., aby zasáhl ve prospěch valdenských.138 Ten neváhal a zahájil jednání
s vévodou savojským, která vyvrcholila v srpnu 1655 podepsáním smlouvy z Pinerola,
133
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zaručující valdenským svobodu vyznání (Ludvík XIV. se stal jejich ochráncem) a
zabraňující represím ze strany vévody. Zároveň bylo ale v jednom článku zmíněno, že
konflikt způsobili valdenští, jelikož se vzbouřili proti svému pánovi, kvůli čemuž mnozí
Angličané tuto smlouvu odsoudili.139 Nicméně Cromwell cítil, že Ludvíkův zásah
zabránil dalšímu utrpení valdenských a že on sám by nebyl schopen pro ně udělat víc.140
Francouzský zásah ve prospěch valdenských posílil vyjednávací pozici
Bordeauxe. Cromwellův přístup k celé záležitosti pak dokázal (nejen) Mazarinovi, že
nejednal

s náboženským

fanatikem

(jak

tvrdili

Cromwellovi

odpůrci),

ale

s pragmatickým státníkem, který dokáže reálně odhadnout svůj vliv a dokáže dělat
kompromisy. V době masakru již probíhal Západní plán a byl schválen útok na
španělskou Stříbrnou flotilu, což oboje mohlo vést k válce, a Cromwell si nechtěl
zablokovat možnost aliance s Francií kvůli protestantům izolovaným v Alpách (a to
přesto, že s uzavřením aliance nijak nespěchal).
Francouzské šance při vyjednávání se dále zvýšily díky jejich vítězstvím ve
Flandrech a prvním příchozím zprávám o selhání Západního plánu, které celé jednání
významně urychlily. Od září tak začalo být zřejmé, že se rozhovory blíží k závěru a
drobné neshody o finální formu smlouvy už nemohly zabránit jejímu podepsání, ke
kterému došlo 3. listopadu 1655 ve Westminsteru. Body smlouvy byly následující:
zákaz podpory rebelií v druhé zemi; konec nepřátelství mezi oběma státy a všemi jejich
subjekty; zajištění svobodného obchodu mezi smluvními zeměmi a částečně i vůči
dalším státům (výslovně se ke smlouvě mohli přidat Spojené provincie); zřeknutí se
podpory pirátů a případně vrácení jejich kořisti druhému státu; urovnat všechny staré
obchodní neshody. Na závěr byl připojen slib, že smlouva bude ratifikována a
139
140
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zveřejněna během dvou týdnů.141 Ke smlouvě bylo přidáno několik tajných článků,
z nichž nejdůležitější se týkal vyhoštění požadovaných osob. Cromwell tak měl vyhostit
několik podporovatelů Condého, zatímco Mazarin slíbil vykázat Karla a Jakuba Stuarta
(přestože první z nich již ve Francii nepobýval) a další přední roajalisty.142 Zároveň se
Cromwellovi dostalo ujištění, že bez jeho vědomí nezačnou žádná vyjednávání o míru
mezi

Španělskem

a

Francií.143

Tím

byly

zmařeny

papežovi

snahy

o

zprostředkovatelskou roli mezi oběma zeměmi při jednání o míru, o kterých se předtím
spekulovalo.
Smlouva oslabila pozice roajalistů, kteří vesměs museli opustit Francii a začít se
orientovat na Španělsko. Tento krok však jejich postavení nadále zhoršil, jelikož
umožnil Cromwellovi poukázat na jejich paktování s domovem Inkvizice a
s papežstvím a tím jim sebrat případnou domácí podporu. Navíc Filip IV. nechtěl
Karlovi poskytnout pomoc, pokud nebyl schopen zajistit si náklonnost svých poddaných
v Anglii, zejména námořníků.144

Přesto v dubnu 1656 nabídli Španělé roajalistům

vojáky, lodě a zásoby k podpoře povstání v Anglii. Karel Stuart a jeho dvůr se pak
přesunuli do Jižního Nizozemí a část roajalistů, včetně Jakuba Stuarta, vstoupila do
služeb španělské armády.145

Západní plán
Konkrétní kontury Západního plánu vykrystalizovaly až v průběhu roku 1654,
nicméně anglické ambice na oslabení španělské hegemonie v Karibské oblasti sahají již
do první poloviny 17. století. Už koncem 16. století nastal velký odliv Španělských
141
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kolonistů z karibských ostrovů do pevninské Jižní Ameriky. Po vypuknutí Třicetileté
války byla navíc většina španělské flotily, operující v těchto vodách, odvelena do
Evropy, což usnadnilo pronikání Nizozemců, Francouzů a Angličanů do této oblasti

146

a jejich kolonizování zdejších ostrovů. Roku 1628 byl Henry Powellem osídlen
Barbados, o rok později byl kolonizován ostrov Nevis, dále pak ještě Antigua, Barbuda,
Montserrat, Bahamy, Bermudy, Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Tortola.147
Během 30. let 17. století začali kolonizaci Západní Indie sponzorovat
protestanští lordi. Podnikání v této oblasti mohlo pomoci oživit upadající anglickou
ekonomiku a také bylo důležité zastavit příval zlata ze španělských kolonií, které bylo
používáno na vedení války proti protestantům. Hrabě z Warvicku, jeho bratranec Sir
Nathanael Rich, John Pym, Lord Saye and Sale, Lord Brooke, Sir Thomas Barrington,
Richard Knightley, Sir Benjamin Rudyerd a další tak roku 1630 založili Providence
Island Company, s níž iniciovali zrod kolonie na ostrově u pobřeží Nikaraguy, který
pojmenovali Providence. Ten se měl stát útočištěm puritánů a zároveň zárodkem mocné
anglické říše na Pobřeží komárů (Mosquito Coast).148 Hlavní motivací bylo
přesvědčení, že protestantská víra je v ohrožení, které spatřovaly například ve
jmenování Williama Lauda arcibiskupem z Canterbury a samozřejmě i ve velké moci
Španělska.149 Primárními cíli společnosti Providence Island Company se stalo vytvoření
zbožné společnosti, podnikání útoků na španělské konvoje a zajištění materiálu pro
anglickou ekonomiku, zejména léčiv, vláken a barviv.150
146
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Roku 1635 dokázali kolonisté odrazit španělský útok na ostrov, což vedlo
k ustavení zdejší základny korzárů, kteří odsud podnikali výpravy proti španělským
lodím a državám, především proti Cartageně a Portobelu.151 Tyto aktivity zvýšily
pozornost Španělska o ostrov, a tak bylo roku 1640 s cílem zničit kolonii vysláno
portugalsko-španělské vojsko, čítající 600 mužů na 12 lodích, které ale bylo odraženo,
což dále prohloubilo víru v boží přízeň kolonii.152 Ta však ostrov Providence zřejmě
opustila v květnu příštího roku, kdy byl podniknut nový, lépe připravený útok, který
definitivně kolonii zničil.153 Tento moment se později stal jedním z argumentů pro
realizování Západního plánu. O rok později navíc Španělé dobyli další základnu
anglických pirátů – Tortugu. V reakci na to následoval roku 1641 odvetný nájezd
kapitána Jacksona na americkou pevninu od Caracasu po Honduras a ten samý muž
následujícího roku vydrancoval přístav St. Iago de la Vega.154

Plán na dobytí některého velkého španělského ostrova vznikl již roku 1647, kdy
Cardenas poprvé informoval Filipa IV. o hrozbě útoku na Santo Domingo.155 Velkým
stoupencem plánu byl John Cotton,156 hlavní církevní představitel Bostonu, či guvernér
Rhode Islandu Roger Williams, a také mnoho puritánských obchodníků. Další návrhy
vzešly později od příznivců těchto myšlenek, z nichž nejvýznamnějšími byli Thomas
Gage a Thomas Modyford, kteří oba měli zkušenosti s pobytem za oceánem.157 Gageův
151
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plán kombinoval náboženské a národní zájmy. Cílem útoku měla být Hispaniola, která
jakožto první španělská kolonie měla být pro Španěly velkou ránou, a navíc její
obsazení mělo být velmi snadné. Jako jedna ze záminek posloužilo dobytí ostrova
Providence, Tortugy a napadání anglických lodí v Karibiku. Útok tak měl být
ospravedlněn jako preventivní úder. Španělé se neměli příliš bránit, jelikož to jsou „líní
hříšníci, kteří jako šelma ukájejí své touhy z tuku země… (a jsou) nepřipravení na
válku“.158 Kromě užívání podobných příměrů však Gage také bystře varoval před
tropickým klimatem a nemocemi a upozornil, že první útok musí být záhy podpořen
posilami, aby se Španělé nestihli mobilizovat.159 Anglickým jednotkám měli v boji
pomoc domorodé kmeny, které by po porážce Španělů misionáři konvertovali pro
„rozmnožení boží slávy“.160
Modyford navrhoval zaútočit na pevninu a využít pomoc místních Indiánů.
Argumentoval tím, že ztráta ostrovů by pro Španělsko nebyla tak vážná, a vybudování
nových kolonií zde by bylo kvůli neúrodné půdě a zarostlým plochám mnohem těžší
než na pevnině, kde už byla města a pole. Poukázal na Jacksonův úspěch s tím, že odpor
by na kontinentě neměl být valný. Cromwell měl vyslat 3000 vojáků na Barbados, kde
by domorodci doplnili armádu na dvojnásobek. Odsud měli zaútočit na Trinidad, ostrov
ponechat Indiánům a následně pronikat na západ kolem Orinoka a plenit Venezuelské
pobřeží. Správně upozornil na fakt, že dobytí malého neosídleného ostrova neuspokojí
vojáky, kteří začnou dezertovat.161
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18. či 20. dubna 1654 162 se sešla Státní rada, aby prodiskutovala nové směřování
zahraniční politiky. Stalo se tak s ohledem na ukončení války s Nizozemím a nutností
nově využít silné loďstvo, čítající kolem 160 lodí. Přítomným mužům se v podstatě
nabízeli tři varianty. Nejvíce negativně byla hodnocena možnost útoku na Francii.
Válka s ní by byla obtížná, finančně náročná a nepřinesla by výrazný profit, navíc
panovala obava, že Španělé by nepřišli Anglii na pomoc a jen by těžili z oslabení jí i
Francie. K tomu se přidal náboženský argument – Španělsko bylo domovem Inkvizice a
většinou Angličanů bylo vnímáno jako největší nepřítel protestantské víry, zatímco
Francie nebyla vůči protestantům tak tvrdá.163 Druhou variantou byl mír s oběma
velmocemi, od kterých by za to Anglie mohla získat slušnou sumu peněz. Nejvíce
sympatií však sklízel plán útoku na Španělsko, konkrétně na jeho americké kolonie.
Výhod u něj bylo spatřováno mnoho. Nájezd na tyto kolonie skýtal naděje na významný
zisk, navíc soudě dle informací o jejich obraně měly být šance na úspěch dosti vysoké.
K tomu se očekávala pomoc Francie, která by se prý v případě války přidala na stranu
Anglie.164 Dalším benefitem byl předpoklad vytvoření nové kolonie, kam by mohlo být
ročně posíláno několik tisíc vzdorujících Skotů, čímž by se ušetřily náklady na jejich
hlídání a sledování v jejich domovině. Nezanedbatelnou roli hrála i výše zmíněná
nábožensky motivovaná nenávist vůči katolické monarchii, kterou doplňoval
misionářský aspekt šíření protestantských zájmů. Dle největších optimistů navíc
nemusel šikovně provedený útok nutně vyvolat otevřený konflikt.165 Někteří členové
Rady, nejhlasitěji z nich generál Lambert, projevovali obavy o poškození anglického
obchodu (zejména s vlnou) na úkor rozvoje nizozemsko-španělského obchodu, jejich
námitky však zůstaly oslyšeny.
162
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Příprava Západního plánu byla časově náročná, a tak se Cromwell rozhodl při
rozhovorech o spojenectví vyčkávat a snažit se získat co nejlepší nabídku, buď od
Francie či od Španělska. Condému vyslanci v Londýně Barriérovi se dokonce zdálo, že
jediné neshody mezi státy jsou ve výši španělské podpory v případě anglického útoku
na Francii.166 Cardenas ale nedokázal nabídnout, kromě obecných frází o prospěšnosti
aliance, žádné konkrétní benefity, které by pro Anglii ze spojenectví plynuly. Cromwell
dost možná využíval jednání k maskování svého plánu a poukazováním na Cardenasovu
neschopnost nabídnout něco zajímavého chtěl o něm přesvědčit i ty členy Státní rady,
kteří s ním 20.dubna nesouhlasili.167 Kromě nich se snažil oslovit i vlivné obchodníky,
což se mu podařilo, a skupina obchodníků kolem Maurice Thompsona se zavázala
podílet se na financování projektu.168

Rada se sešla znovu 20. července 1654. Na této schůzi probrala detaily útoku na
Západní Indii a schválila celý projekt. Hlavním odpůrcem zde byl opět John Lambert,
který poukazoval na nákladnost celé akce, na malý přínos pro protestantismus a
zpochybnil i šance na dobytí území. Byl ale přemožen Cromwellovými argumenty,
které zdůrazňovaly náklady na vydržování loďstva, které by odpadli, pokud by úspěšně
přepadalo španělské konvoje. Protektorovým hlavním argumentem bylo přesvědčení, že
celý projekt skvěle zapadá do Božího plánu, přičemž se zdá, že „Prozřetelnost nás
k tomu vede“,
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což mělo útok ospravedlnit. Západní plán měl také posílit
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protektorovu pozici vůči nově zvolenému parlamentu a zajistit širší základnu pro jeho
vládu.170
V srpnu 1654 ustanovila Rada komisi z důstojníků a civilistů, kteří měli plán
připravit. Pět z nich bylo pověřeno vedením expedice a tito lidé měli jednat jako vrchní
velitelé všech anglických kolonií. Stalo se tak na radu Modyforda, aby se zabránilo
sporům o vedení. Jednalo se o admirála Williama Penna, plukovníka Roberta
Venablese, Edmunda Winslowa (bývalého guvernéra Plymouthu), Richarda Holdipa –
vlivného barbadoského plantážníka – a kapitána Edwarda Blagga. Výprava sestávala
z 3000 pěšáků a 100 jezdců naloděných na čtrnácti válečných lodích.171 Toto vojsko
mělo být doplněno místními na Barbadosu. Více nemohlo být poskytnuto, protože
Cromwell měl nutkání nechat většinu armády doma, kde stále hrozilo roajalistické
povstání. Význačným problémem byl fakt, že se jednalo o druhořadé vojáky, často
vyřazované veliteli pluků, kteří se jich chtěli zbavit. Na ulicích byli posbíráni žebráci,
zloději a dezertéři a byli posláni na výpravu bez řádného výcviku. Na jejich nevalnou
morálku a schopnosti si stěžovali velitelé již před odjezdem. Dalším pochybením byl
samotný výběr velitelů – úspěch operace byl vázán na jejich spolupráci, avšak o
admirálu Pennovi bylo známo, že je vznětlivý a podezíravý. 172 Mylné očekávání přinesl
i Barbados. Expedice zde nebyla vítána a místní plantážníci nechtěli své sluhy pustit na
tak nebezpečnou výpravu. Mnoho jich však přesto dezertovalo a k expedici se přidali,
ukázali se však jako mizerní vojáci.173
Výprava, které se coby armádní kaplan účastnil i otec plánu Thomas Gage,
dorazila v prosinci 1654 na ostrov Barbados. Invazní vojsko zde doplnilo 4000 osadníků
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z Barbadosu a Nové Anglie,174 naloděných na deseti pronajatých nizozemských lodích.
K výpravě se přidali i veteráni z ostrova Providence, kteří doufali, že se jim podaří
dobýt ostrov zpět.175 Na konečný stav 9000 mužů doplnili vojsko osadníci ze svatého
Kryštofa a dalších ostrůvků.176 Až po zkompletování armády rozhodli velitelé výpravy
o konečném cíli útoku. Rozhodli se pro začátek obsadit Hispaniolu, jelikož se
domnívali, že dobytí tohoto ostrova by nemuselo vyvolat válku. O snaze celou akci co
nejlépe utajit vypovídá skutečnost, že posádka se o cíli výpravy dozvěděla až 9. dubna,
tedy pouhé čtyři dny před přistáním.177
13. dubna 1655 dorazila flotila k Hispaniole. Jedna její část připlula k přístavu
Santo Domingo, kde měla blokovat lodě. „Hlavní část z původních šedesáti lodí začala
vyloďovat mužstvo celých 9 leguí od města na cestě z osady Jayna y Nisao. Vylodilo se
zde osm tisíc mužů, z nichž jedna skupina postupovala na Santo Domingo, druhá se
vylodila na místě zvaném Fuerte de Drake, kde měla pravděpodobně střežit týl.“
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Angličané podcenili zásobování, tropické vedro a vysokou vlhkost vzduchu, kvůli
čemuž postupovali džunglí pomalu. Guvernér ostrova Bracamonte, hrabě z Peňalby,
začal ihned po výsadku organizovat obranu a vysílat malé oddíly, aby napadaly
postupující nepřátele. Ti se nedokázali vůbec bránit a Penn musel poslat své námořníky,
aby vojáky zachránili a nalodili.179 Bilance po třech týdnech strávených na Hispaniole
vykazovala ztrátu třetiny invazní armády.180 Aby se domů nevraceli s prázdnou,
rozhodli se velitelé zaútočit na chabě střeženou Jamajku. Guvernér Bracamonte se od
vězňů dozvěděl o novém cíli útoku a stihl informovat guvernéra Jamajky o blížícím se
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nebezpečí. Ten dokázal před připlutím anglické flotily evakuovat pobřeží a
zorganizovat obranu. Ta však neměla proti Angličanům šanci a již brzy po jejich
vylodění došlo k dojednání kapitulace a evakuace většiny španělského obyvatelstva
z ostrova.181
Angličané převzali správu části ostrova, ale nedokázali se starat o zdejší
opuštěné statky a pěstovat nové plodiny, navíc byli často napadáni Španěly z hornatého
vnitrozemí. V červnu odplul do Anglie Penn, který předal velení zbytku flotily kapitánu
Goodsonovi, o devět dní později ho následoval Venables.182 Prozatímním vojenským
velitelem Jamajky se stal generál Gilbert Lachson. Ten útočil na okolní španělské
ostrovy, například na Santiago de Cuba. Anglická posádka ale kvůli častým přepadům a
neutěšené hospodářské situaci hladověla a její početní stavy kvůli nezvyklému počasí,
špatné hygieně a výskytu epidemií rychle klesaly, a to včetně důstojníků, což vedlo
k dalšímu úpadku morálky.183
Vláda se pokusila přimět ostatní kolonisty z Nového světa, aby přesídlili na
Jamajku. Zaručila nové kolonii ochranu a jejím obyvatelům odpustila některé daně,
přidělila půdu, zbavila je povinnosti sloužit v armádě a zaručila jim anglické
občanství.184 Přesto byl výsledek nepatrný. Pouze lidé z Nevisu pod vedením guvernéra
Stokese se ve větším počtu přestěhovali, jelikož jejich ostrov byl nehostinný a Jamajka
jim zaručovala i vyšší bezpečnost. Ostatní kolonie neposlechly nebo z nich odešlo jen
pár lidí. Největším zklamáním byla neochota „svatých“ kolonistů z Nové Anglie, kteří
180
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se doslechli zvěsti o nemocech a hrozícím nebezpečí od Španělů a rozhodli se setrvat na
místě.185
Protektorův přístup ke kolonii byl poněkud rozporuplný. Přestože Cromwell
chtěl na Jamajce vytvořit ideální protestantskou kolonii, posílal sem často lidi, kterých
se chtěl zbavit, například anabaptistické důstojníky či skotské a irské roajalisty.186
Jelikož většina odeslaných byli muži, bylo roku 1656 transportováno na Jamajku 4000
neprovdaných žen, z nichž některé byly prostitutky uvězněné v Toweru.187 Posádka
ostrova však byla i přes různé posily příliš malá a slabá na to, aby mohla zaútočit na
větší města či flotily a náklady na podporu kolonie tak postupně překročily její zisky,
což vedlo ke snižování zájmu vlády o ni. Po vypuknutí války v Evropě odplula většina
lodí tam a na ostrově zůstala jen slabá stráž. Toho využil velitel španělského odporu na
ostrově, Cristóbal Arnaldo Isasi, který se roku 1657 několikrát pokusil zmocnit
Jamajky, nicméně kvůli špatné koordinaci útoků neměla anglická posádka problém ho
vždy odrazit a zahnat na útěk. Poslední pokus o znovudobytí ostrova se odehrál zkraje
roku 1660, byl však rovněž neúspěšný a Isasi byl přinucen 3. května kapitulovat a
nadobro opustit ostrov.188 Důležitou složkou obrany byli angličtí piráti, kteří sem
poprvé přišly roku 1657. Postupně do zdejšího Port Royalu přesunuli své sídlo
z Tortugy a významnou měrou se podíleli na ekonomice zdejšího ostrova.189
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Katastrofa u Hispanioly a neúspěch celého plánu byly chápany samotným
Cromwellem i dalšími jako projev božího hněvu. Robert Sedgwick, který byl původně
vyslán v čele podpůrné flotily a který nakonec nahradil Roberta Venablese ve funkci
velitele jednotek, viděl příčinu ve snaze spojit v plánu neslučitelné cíle. Vyslané vojsko,
stejně jako předtím korzáři na Providence Island, plenilo a rabovalo, což se neslučovalo
s původní ideou o vytvoření zbožné společnosti.190 Také dle něj poškodilo obraz Anglie
u Indiánů a otroků, které mělo přijít chránit a místo toho je jen využívalo. Ačkoliv tyto
náboženské pohnutky nejde brát jako uspokojující odpověď, skýtají užitečné poznatky.
Přestože Západní plán nebyl unáhleným krokem či projevem Cromwellova
puritánského fanatismu, jak to někdy bylo interpretováno, rozhodně nebyl detailně
promyšlený a měl celou řadu chyb. Cromwell například podcenil návrh na pomoc
Indiánům, která by dle něj stála přílišné úsilí. Ignoroval plán pomoci indiánské rebelii
v Chile a útoku na španělské lodě, převážející stříbrný poklad z Acapulka.191 Dalším
problémem byla již několikrát zmiňovaná chabá úroveň vojska. Protektor odmítal vyslat
své elitní jednotky, protože je potřeboval pro ochranu země a jejich stažení zpět
v případě povstání by trvalo celé měsíce (na rozdíl od invazních vojsk do Francie).
Nejspíš však také podlehl představě o ubohé obraně španělských kolonií a byl
přesvědčen, že se jich zmocní i s nekvalitním mužstvem. To souvisí s dalším
problémem, tedy že sběr informací ze Zámoří byl mnohem náročnější než například
z Francie. Nemohl se opřít o informační síť Johna Thurloa, která se soustředila na
Evropu, a tak Cromwell důvěřoval informacím obchodníků z Hispanioly a nevyslal
vlastní informátory, což by výrazně zdrželo uskutečnění plánu. Útok navíc musel být
naplánován tak, aby jednotky dorazili v době vhodné pro válčení. Období od dubna do
srpna 1655 se jevilo jako nejvhodnější, a proto se muselo na podzim 1654 spěchat, aby
190
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se stačilo vše připravit a nalodit. Proto nemohla být expedice plánována tak důkladně
jako akce v Evropě.
Kromě těchto konkrétních problémů však osud projektu poznamenalo i
protektorovo nedostatečné pochopení koloniálních záležitostí. Cromwell trval na
oficiálním povolení anglického obchodu v Západní Indii (což bylo pro Španělsko
nepřijatelné), přestože reálná španělská nadvláda byla v tuto dobu již těžce narušena a
angličtí či nizozemští pašeráci zde byli trpěni, jelikož jinak by místní obyvatelstvo
nemohlo být zásobeno základním zbožím.192 „Je pravděpodobné, že upřímně věřil, že
jeho úsilí – nejdřív jeho krajní požadavky a potom válka – bylo pro největší dobro jeho
obchodníků.“193 Válka ale naopak zájmy obchodníků poškodila. Jedním z největších
Cromwellových omylů však bylo pevné přesvědčení o tom, že místní kolonisté horlivě
podpoří Západní plán. Pokládal za samozřejmé, že se budou chtít osvobodit od
španělské hrozby a budou šířit protestantismus, což ostatně mělo být jejich posláním od
Boha. Ve skutečnosti většina usedlíků byli mírumilovní farmáři a obchodníci, kteří
nesdíleli strach ze Španělů a kteří se do boje za náboženské výhody zrovna nehrnuli.
Někteří z nich navíc byli roajalisté, kteří ještě v 50. letech podpořili prince Ruperta.
Ačkoliv samotný plán skončil neúspěchem, byl v určitých ohledech průkopnický
a nebyl zcela bez přínosu. Poprvé v anglické historii stát sám naplánoval a vedl expanzi
mimo evropský prostor.194 Také válka, kterou invaze vyvolala, a která se v Evropě
nevyvíjela zcela příznivě a dostala Protektorát na pokraj bankrotu, probíhala v Americe
úspěšně. Mírovou smlouvou z Madridu roku 1670 Španělé oficiálně uznali kromě
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Jamajky i všechny další anglické državy. 195 V širším kontextu pak Západní plán přispěl
ke změně způsobu válčení, poněvadž od té doby se konflikty evropských států začaly
přesouvat i do Zámoří (přímo pro Anglii to platí třeba v případě druhé a třetí anglonizozemské války či později za války krále Viléma a královny Anny).
Západní plán ukázal, že Cromwell plně nerozuměl koloniálním záležitostem a
jeho plánování v této oblasti se opíralo více o emocionální než racionální soudy. Nechal
se zlákat zprávami nadšenců, z kterých usoudil, že lze snadno nabýt velkého bohatství a
zároveň podpořit protestantskou misii, přičemž podcenil přípravy a úsilí, které by
zajistili úspěch operace. Zde je možné vidět zřetelný rozdíl oproti zahraniční politice
v Evropě, kde i díky důkladnému zpravodajství dokázal pečlivě zvážit okolnosti a řídit
se pragmaticky, jak to dokazuje pouze umírněná podpora hugenotů či limitovaná pomoc
valdenským, případně jeho politika vůči baltským zemím.
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Válka se Španělskem a cesta k ofenzivní alianci s Francií
Přes vysoké utajení, které provázelo schvalování a přípravy Západního plánu, se
šířily zvěsti, ať už skrze různé bulletiny či mezi ambasadory, o chystaném útoku na
španělské državy.196 Přestože Cardenas nevěděl o ujednáních Státní rady z 20.
července, vzrůstaly ve Španělsku obavy z anglické flotily, kotvící v Portsmouthu,
pročež byla vyslána galeona do Santo Dominga, aby varovala zdejší posádku před
možným útokem.197 Když pak v lednu 1655 benátský ambasador Paulucci naznačil, že
cílem flotily by mohl být nějaký velký ostrov v Západní Indii, Cardenas naléhal na
Cromwella, aby mu sdělil směr flotily (která tou dobou již vyplula z Barbadosu),
protektor mu však odmítl odpovědět. Filip IV. v reakci na možné nebezpečí vyslal na
Hispaniolu nového guvernéra (hraběte Peňalbu), aby s 200 muži posílil obranu
ostrova.198 Španělsko dále reagovalo vysláním markýze de Lede, guvernéra Dunkirku,
který dorazil do Londýna v dubnu 1655. Měl se pokusit sabotovat anglo-francouzskou
smlouvu a nabídnout Cromwellovi vojáky pro společnou operaci proti Calais.199
Angličané za to požadovali volný obchod a toleranci protestantů, čímž debatu ukončili.
Lede ničeho nedosáhl a 12. června odjel zpět. Pouze se potvrdilo, že podmínky obou
států jsou neslučitelné, ale také, že ani jedna strana si nepřeje otevřený konflikt.
Důkazem toho bylo, že Cardenas nadále zůstával v Londýně. Pokud ovšem španělský
diplomat živil nějakou naději na dohodu, uhasla 13. června, kdy Cromwell poslal
rozkazy kapitánu Blakeovi, který se přesunul ze Středomoří do Atlantiku, aby napadal
jakékoliv španělské lodě mířící do Ameriky nebo zpět.200
Bezprostředně po útoku na Hispaniolu se přes Atlantik začaly šířit protichůdné
zvěsti – zatímco jedny oslavovaly velká anglická vítězství, jiné tvrdily, že flotila byla
196
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zničena.201 Ověřené zprávy dovezl až v červenci Thomas Noel, během srpna se pak
rozšířily po Anglii a Evropě.202 Protektorátní vláda se snažila zprávy ututlat a za tímto
účelem najala celou řadu pamfletistů a novinářů, aby produkovali oficiální pohled na
koloniální a zahraniční politiku.203 V říjnu 1655 pak následovala přísnější regulace
tisku. Držet situaci pod kontrolou se dařilo i díky tomu, že zbylé invazní jednotky se
usadily na Jamajce, a tudíž se nevrátili do Anglie.
Kvůli pozdnímu příchodu ověřených informací a jejich zadržování protektorátní
vládou se šířily mezi diplomaty i mezi širší veřejností nejrůznější zvěsti o budoucím
mezinárodním vývoji, zejména se spekulovalo o možnosti války.204 K té se však
Španělsko zpočátku neodhodlalo. Cardenas po obdržení zpráv požádal Cromwella o
schůzku, která mu však byla odepřena, načež byl z Anglie odvolán a v říjnu se přesunul
do Španělského Nizozemí.205 V září následovalo vyhoštění anglických obchodníků ze
španělských přístavů, zabavení jejich věcí a uvalení embarga na anglické zboží.206
Španělé se stále báli velké anglické flotily, možného spojenectví s Francií, a také neměli
na novou válku dostatek peněz. Ještě před odjezdem Cardenase však Cromwell znovu
instruoval Blakea, aby zaútočil na španělské obchodní flotily,207 což mohlo válku
uspíšit. 26. října rozhodla Státní rada, že Španělé musí platit reparace za jejich činy
v Západní Indii, za což jim byly zabaveny lodě v anglických přístavech a uvaleno
embargo na španělské zboží, a dále musí povolit volný obchod a toleranci protestantů,
aby se vyhnuli válce.208 O dva dny později bylo vydáno Manifesto, dílo Johna Miltona,
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poukazující na všechny zvěrstva Španělů a příkoří, kterému se od nich dostávalo
Angličanům a protestantům. Obhajovalo také válku v koloniích jako obranou a jako boj
proti antikristovi.209
I přes tyto krajní kroky zůstávala ve španělských vládních kruzích snaha o smír,
jež se projevila v listopadu a prosinci faktickým (i když ne formálním) upuštěním od
embarga.210 Když ale Commonwealth neučinil žádné smírčí gesto, naopak smluvně
stvrdil svoji alianci s Francií, byli v lednu 1656 zabavené lodě a zboží prodány a peníze
z jejich prodeje putovaly do královské pokladny. Následně byly korzárům v Dunkirku a
Ostende poslány dekrety, schvalující jim zásahy proti anglickým plavidlům.211 Dále
bylo zahájeno jednání o podpoře Karla Stuarta, který se přesunul do Španělského
Nizozemí. Poslední krok byl učiněn v březnu, kdy „válka proti Anglii byla vyhlášena a
oznámena ve Španělsku za zvuku bubnů a trumpet“.212

V ostrovní republice přijala většina obyvatel válku s nadšením. Jejich nenávist
vůči katolické monarchii byla přiživována různými manifesty, které mimo jiné
vykreslovaly Španěly jako brutální tyrany, zotročující Indiány, a také poukazovaly na
různé projevy nepřátelství, například na odepření vstupu anglických kupců do
španělských přístavů. Ústředním bodem manifestu, kterým byla oznámena válka, byla
krutost a bezprávnost útoků na Providence Island.213 Finanční situace Anglie ale scénáři
dlouhé války příliš nenasvědčovala. K jejímu financování bylo zapotřebí rychle ukořistit
španělský poklad, převážený Stříbrnou flotilou. V srpnu 1655 totiž dlužila vláda
námořnictvu 200 000 liber a samotným námořníkům z Blakeovy flotily dlužil stát
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dvacet měsíčních výplat, což činilo částku 120 000 liber. Další náklady (2000 liber
týdně) byly spojeny s údržbou loďstva v zimě.214
Dalším problémem Protektorátu byl fakt, že neměl ve válce proti Španělsku
žádného vojenského partnera, což se snažil Cromwell napravit vysláním misí do
Švédska a posilováním vlivu ve Švýcarsku. Také vyvinul tlak na Portugalsko. S tím
byla již v červenci 1654 podepsána smlouva, která zajišťovala volný obchod a možnost
vyvážet zboží do portugalských kolonií a také svobodu vyznání pro protestanty.215 Král
Jan IV. ale kvůli nátlaku katolického duchovenstva odmítl smlouvu ratifikovat a psal
Cromwellovi, že musí nejdříve získat souhlas papeže. Pro Anglii bylo Portugalsko po
vstupu do války se Španělskem klíčovým obchodním partnerem a také potřebovala
zdejší přístavy jako své námořní základny. Protektor reagoval na váhavý přístup
Portugalců hrozbou napadení jejich flotil a přerušením spojení s Brazílií. V únoru 1656
mu pak Státní rada doporučila, aby vyslal do Lisabonu Philippa Meadowa. Ten zde měl
vynutit okamžitou ratifikaci a požadovat 50 000 liber jako odškodné za způsobené
obchodní ztráty, nicméně neuspěl, a dokonce na něj byl spáchán atentát, vyvázl však
pouze se zraněním na ruce.216 Po neúspěšném atentátu připluly k portugalským břehům
lodě admirálů Blakea a Montagua, které pod hrozbami zajetí portugalských flotil
donutily krále Jana ke kapitulaci a ratifikaci smlouvy, k níž došlo 1. června 1656.
Také Španělé nalezli spojence, a to ve Stuartovcích. 12. dubna 1656 byla
podepsána smlouva mezi Filipem IV. a Karlem Stuartem, kterému španělský vládce
přislíbil 6000 vojáků pro jeho tažení, jakmile Karel zajistí anglický přístav, ve kterém
by mohli přistát.217 Karel začal ihned po svém příchodu do Španělského Nizozemí
214

VENNING, s. 110.
Tamtéž, s. 122.
216
Tamtéž, s. 123.
217
FIRTH, C.H., Royalist and Cromwellian Armies in Flanders, 1657-1662. Transactions of the Royal
Historical Society, New Series, Vol. 17 (1903), s. 68. Venning uvádí 4000 pěšáků a 200 jezdců. Karel
215

66

shánět vlastní armádu. Nejdříve vyzval všechny roajalisty, kteří sloužili ve
francouzských službách, aby je opustili a připojili se k němu. Přestože španělská vláda
mu zpočátku nechtěla poskytnout peníze na vystrojení armády, po určitém nátlaku
svolila k postavení čtyř (později zvýšeno na šest) pluků na její náklady.218 Od října 1656
do dubna 1657 se mu podařilo navýšit početní stav svých vojsk ze 400 na 2000.
Jednotlivé pluky se skládaly z anglických, skotských, a především z irských žoldnéřů.
Někteří z nich přišli z Francie, jiní dokonce ze Švédska, kde je zlákal k dezerci
generálporučík Middleton, který byl v září 1656 vyslán do Polska, aby v Gdaňsku a
dalších městech získal peníze od skotských kupců, a odsud následně putoval do
Švédska.219 Protektor byl ale o stavu roajalistické armády, jejíhož velení se ujal Jakub
Stuart, výborně informován díky Thurloovým zvědům, a přesné počty jednotlivých
pluků se dokonce dostaly na veřejnost prostřednictvím novin Mercurius Politicus. To
byl záměrný strategický tah, protože zdůrazňovaný velký počet Irů v králově vojsku
mohl snížit ochotu lidí se k němu připojit, kdyby se vylodil v Anglii.220
Kvůli absenci klíčových spojenců spoléhal Cromwell na čistě námořní charakter
války a doufal, že se mu podaří zlikvidovat španělský námořní obchod, což by dovedlo
monarchii k bankrotu a jednání o míru. Tato myšlenka však byla zavádějící, jelikož
Španělsko v této době již nemělo silnou obchodní flotilu a většina španělského zboží
převáženého přes Atlantik se vozila na nizozemských plavidlech.221 Pokud by tedy
Cromwell chtěl zasadit španělskému obchodu smrtelnou ránu, musel by potápět
nizozemské lodě, což by zřejmě znamenalo válku s protestantskou republikou, kterou si
rozhodně nepřál. Navíc ani samotné námořní operace nebyly příliš úspěšné. Ještě před
měl také po usednutí na trůn Španělům pomoci znovudobýt Portugalsko a vrátit jim všechny državy
v Západní Indii. VENNING, s. 115.
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vypuknutím války, v říjnu 1655, odplul kvůli nedostatku zásob admirál Blake od
Cádizu, kde čekal na Stříbrnou flotilu, zpět do Anglie. Flotila s pokladem, který by
výrazně pomohl vyprázdněné anglické státní pokladně, připlula do přístavů pár dní nato.
Na jaře 1656 chtěl Cromwell obsadit základnu v Gibraltarském průlivu, aby se anglické
lodě nemusely přes zimu vracet domů a mohli ohrožovat španělský obchod celoročně.
Cádiz i Gibraltar se však ukázaly jako příliš dobře chráněné pevnosti, a tak z útoku
sešlo.222 Toho roku byla také většina španělského pokladu zadržena v amerických
přístavech a na cestu se vydala výrazně zredukovaná Stříbrná flotila. Blakeovi se v říjnu
1656 podařilo zadržet z konvoje pouze dvě lodi, které vezly zboží za 45 000 liber, což
bylo oproti očekáváním do akce vkládaným velké zklamání.223
Protektor si brzy uvědomil, že pokud chce proti Španělsku pomýšlet na
výraznější úspěch, musí uspíšit jednání o ofenzivní alianci s Francií. Již v říjnu 1655
proběhla konverzace mezi Mazarinem a Georgem Downingem, jejímž tématem byla
bližší spolupráce Anglie a Francie.224 V tutéž dobu psal Mazarin Bordeauxovi, že by
měl být připraven na schválení pevnější aliance, ale musí vyčkat na návrhy anglické
strany, čímž dal jasně najevo, že nyní bude muset převzít iniciativu ve vyjednávání
Commonwealth. Toho si byl vědom i Cromwell, a proto se rozhodl vyslat do Paříže
svého ambasadora (do té doby neměl Commonwealth ve Francii žádné oficiální
zastoupení, pouze Thurloovy špehy). Stal se jím William Lockhart,225 jenž měl během
své mise mimo jiné udržovat kontakty s hugenoty a dohlédnout, že se s nimi dobře
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zachází. Také měl spolupracovat s ostatními protestantskými ambasadory ve snaze o
velkou alianci. Francouzi se báli, že by mohl rozpoutat povstání, a tak se snažili jeho
příchod zbrzdit varováním, že by ho zde mohli zavraždit roajalisté.226 Přes tyto hrozby
přistál Lockhart 6. května 1656 v Dieppe, kde se mu dostalo vřelého uvítání, a o dva
dny později se setkal s Ludvíkem XIV. a Mazarinem. První schůze se nesla v oficiálním
duchu a neřešily se na ní žádné konkrétní návrhy. Během května a června se dohodlo, že
francouzská vojska s podporou anglické flotily dobydou některý z přístavů ve
Flandrech, a následně ho předají do rukou Angličanů.227
Invazí do Flander ale nebyla příliš nadšená Státní rada, která se obávala
případného neúspěchu, který by se maskoval o dost hůře než fiasko na Hispaniole a
mohl by vážně ohrozit situaci v republice. Cromwell však trval na invazi do Flander
z několika důvodů. Nejzávažnějším aspektem bylo působení flanderských korzárů,
zejména z Dunkirku a Ostende, kteří devastovali anglické rybářství a obchod jak
v Kanálu, tak v Severním moři. Jen dunkirkští kapéři zajali v období od začátku války
do pádu města kolem 250 anglických lodí.228 Angličtí obchodníci na to reagovali
ustavováním konvojů, díky kterým se částečně bezpečnost zvýšila, nicméně narušení
obchodu mělo za následek velké zvyšování cen. Obsazení tohoto města by tedy
ochránilo anglický obchod, zároveň by znamenalo citelnou ztrátu pro Španělsko, a
navíc by Commonwealthu posloužilo jako strategická základna, z které mohl šířit svůj
vliv dále na kontinent. Zisk přístavů ve Flandrech by rovněž omezil vliv Karla Stuarta,
který sídlil v Bruggách, odkud mohl vysílat konvoje přes kanál a plánovat invazi do
Anglie.
Mazarin byl sice společné ofenzívě nakloněn, zvláště po neslavném obléhání a
následné porážce u Valenciennes v červenci 1656 se ale snažil změnit destinaci útoku.
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Navrhoval nový útok na Valenciennes či na Cambrai nebo Doway, ale Lockhart trval na
Flandrech. Mazarin nakonec ustoupil a souhlasil s útokem na Dunkirk a Mardyke.
Krátce po projednání konkrétních kroků ale kardinál namítl, že akce by mohla příliš
oslabit francouzské síly a návrh odložil. Lockhart si byl vědom, že kardinálova váhavá
politika souvisí s jeho nejistou mocenskou pozicí229 a snažil se ho přesvědčit, že
úspěšný útok posílí jeho pozici. Dle Lockharta měl být útok podniknut v zimě, což by
překvapilo Španěly a vedlo k vítězství, kardinál ale plán odmítl jako příliš riskantní a
navrhl počkat s útokem do jara.230
Na počátku roku 1657 vstoupily rozhovory do finální fáze a již v únoru psal
Lockhart v dopise Thurloovi o konkrétních požadavcích a ujednáních. Ty se pak
v téměř totožné podobě objevily ve smlouvě, jež byla 23. března podepsána v Paříži.
Jejím hlavním bodem byl návrh společné vojenské akce. Anglo-francouzská armáda,
krytá z moře anglickou flotilou, měla napadnout Dunkirk a Mardyke, které by následně
přešly do anglického vlastnictví. Pokud by nemohl být Dunkirk napaden ze souše, pak
se mělo zaútočit na Gravelines, které mělo přejít pod protektorátní správu do doby, než
by byla dobyta výše zmíněná města. Francie se zavázala postavit dvacetitisícové vojsko,
Cromwell měl vyslat 6000 anglických (tedy nikoliv skotských či irských) pěšáků.
Polovinu z nich měl sám zaplatit, náklady na druhou půli měla hradit francouzská
pokladna. V dalším bodě se pojednávalo o tom, že všechny Angličany získaná města
musí povolit svobodné vyznávání katolictví. V tajném dodatku se pak obě strany
zavázaly k tomu, že do roka od podepsání neuzavřou mír se Španělskem bez vzájemné
domluvy. Pokud by papež nebo Benátčané svolali kongres o francouzsko-španělském
míru, angličtí ambasadoři měli být přizváni. 29. dubna byla smlouva rozšířena o další
228
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tajné články. Dle nich musela jedna strana v případě války pomoci té druhé, dokonce i
proti vlastnímu spojenci. To v praxi znamenalo, že Anglie měla poskytnout svoji flotilu,
kdyby Francie napadla Nizozemí. Kdyby byla potřeba další pomoc, Cromwell ji měl
zajistit a Francie za ní zaplatit. Další bod byl variací předchozího. Obě země si měly
vzájemně pomáhat v boji proti subjektům, které napadaly jejich občany – což bylo opět
namířeno proti Nizozemcům, z nichž mnozí působili jako korzáři ve španělských
službách. V dalších bodech se psalo o společné pomoci Švédsku v případě dánské
invaze a o koordinaci diplomacie ve snaze zabránit Habsburkům získat říšský trůn.231
Ve Francii se ofenzivní aliance s příliš velkým nadšením nesetkala, proti bylo
zejména duchovenstvo. Mazarin utišoval katolické obyvatelstvo, které ji pokládalo za
pakt s heretiky, tvrzením, že nabídl mír Španělům, ale oni ho odmítli. Vylodění
Angličanů by tak mohlo přispět k přijetí francouzských požadavků a zaručit mír se
Španělskem. V Anglii se nejvíce negativních ohlasů ozývalo z obchodních kruhů, které
na válce jednoznačně tratily, a také v parlamentu se projevovala nespokojenost
s vedením války, většina obyvatel byla však stále protišpanělsky naladěna. Lockhart se
vyjádřil, že bylo důležité rychle získat Francii na svou stranu, protože dle něj působení
papežského nuncia, snažícího se o nalezení smíru mezi katolickými mocnostmi, nebylo
tak nereálné, jak se obecně soudilo. Také prohlásil, že v dané situaci se jedná o nejlepší
možnou dohodu.232
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Anglická invaze do Flander
Oliver Cromwell nemeškal a vzápětí po podpisu smlouvy začal sestavovat
slíbené šestitisícové vojsko, složené rovným dílem z mušketýrů a kopiníků.233 Pouze
třetina mužů byla povolána z existujících pluků, zbytek tvořili dobrovolníci, z nichž
většina však měla určité vojenské zkušenosti. Velením vojska byl pověřen sir John
Reynolds, v době jmenování generál-komisař jezdectva, sloužící v Irsku pod Henrym
Cromwellem, jeho zástupcem se stal generálmajor Thomas Morgan, veterán z občanské
války, který sloužil u Monckovy skotské armády.
V květnu 1657 přistálo expediční vojsko v Boulogne, kde je přivítal pověřenec
krále Ludvíka XIV. a mnoho francouzských šlechticů. Vstřícným gestem bylo
vyplacení tří měsíčních platů všem vojákům hned po přistání.234 Odsud expedice
pokračovala přes 70 mil do vnitrozemí, kde se počátkem června u St. Quentinu setkala
s francouzskou armádou maršála Turenna, pod jehož velení pak přešla, jak bylo
domluveno ve smlouvě. Společnými silami dobyli Cambrai, Montmédy a St. Venant a
podařilo se jim osvobodit město Ardres.235 Obsazování těchto vnitrozemských měst ale
bylo v rozporu s ujednáními březnové smlouvy, a Lockhart na to velmi důrazně
poukazoval, žádaje okamžitou změnu kurzu na Dunkirk. Kardinál se snažil ambasadora
přesvědčit, že není možné v tuto chvíli přístav oblehnout, a dokonce se ho pokusil
uplatit šesti koňmi, když nebude proti směru útoku nadále protestovat, což ale dotyčný
odmítl.236 Během letní tříměsíční kampaně ve vnitrozemí Flander ztratili Angličané
třetinu mužstva, většinu z nich však kvůli útrapám během výpravy, ne v boji. Cromwell
slíbil poslat náhradních 2000 rekrutů, když se vojsko okamžitě přesune na pobřeží a
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oblehne Dunkirk a Mardyke, o které mu šlo především.237 Zřejmě i díky tomuto tlaku se
fronta na počátku září změnila a 24. září 1657 byl Mardyke dobyt. Město přešlo dle
dohody pod anglickou správu, guvernérem se stal plukovník Francis White.238 S ním
zůstala ve městě jen poměrně malá posádka, zbytek vojska vytáhl na Gravelines, které
se však dobýt nepodařilo, načež se Turenne stáhl do zimních táborů a ukončil pro tento
rok vojenské operace.
Osud nové anglické državy zůstal nejistý. 22. října podnikli španělské oddíly
spolu s Karlovými roajalisty noční útok na pevnost, který byl jen stěží odvrácen. Když
Lockhart požadoval lepší obranu, dostalo se mu odpovědi, že „by bylo lepší ji (pevnost)
opustit, neboť je vystavena nepřátelským nájezdům, má malou strategickou hodnotu a
její obrana je nákladná.“239 To však nebyla zcela pravda, jelikož Mardyke je situován
mezi Gravelines a Dunkirkem, ke kterému střeží vodní přístup. Toho si byla vědoma i
Státní rada, která na svém zasedání 6. listopadu rozhodla, že si Angličané Mardyke
podrží. Francouzští vojáci odcházeli přezimovat mimo Flandry, což ponechávalo
pevnost téměř nestřeženou, Mazarin ale vyčlenil část své osobní stráže a mušketýry na
její obranu.240 Přesto v pevnosti nepanovalo nadšení, poněvadž posádka trpěla
nemocemi i nedostatkem zásob. Stejný problém ostatně postihl i zbytek anglické
výpravy, která v lednu 1658 čítala již jen 3000 mužů, a to přesto, že na Reynlodsovo
naléhání byly vysílány z Anglie nové jednotky i zásoby.241 Reynolds také žádal
Turenna, aby poslal anglické oddíly zpět do Mardyke, a když zůstal nevyslyšen, rozhodl
se odplout do Londýna a řešit situaci tam. Po cestě však loď, na které byl i plukovník
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White, ztroskotala u Goodwin Sands a oba muži zahynuli. 242 Velitelem anglické
expedice se nakrátko stal generálmajor Morgan, kterého však Cromwell záhy odvolal a
nahradil ho Williamem Lockhartem.
V únoru a březnu 1658 se v Londýně rozšířily zvěsti o chystané roajalistické
invazi, podle kterých měl v květnu připlout Karel Stuart v čele vojska. Vláda riziko
nepodcenila a 3. března vyhnala všechny známé roajalisty a katolíky z města, načež
následovala série zatýkání.243 Tyto obavy však nebyly opodstatněné, jelikož nepříliš
silná roajalistická armáda byla ještě více oslabena po útoku admirála Goodsona, který
na konci února potopil tři z pěti nizozemských lodí, které měly převézt Karlovi vojáky
do Ostende.244 Karel navíc nemohl počítat se španělskou pomocí, dokud nekontroloval
přístav v Anglii. Větším problémem se tak ukázala zhoršující se nálada ve společnosti,
parlamentu, a především v armádě. Té vláda dlužila 200 000 liber na žoldu. Parlament
navíc odmítl poskytnout peníze, a půjčku odmítli i obchodníci z londýnské City.
Cromwell tak hodlal na umoření dluhů použít zbývajících 90 000 liber, které mu zůstali
ze sbírky na valdenské.245
Přes rostoucí odpor k válce byla 28. března 1658 v Paříži podepsána nová
smlouva, prodlužující společnou vojenskou spolupráci s Francií o rok.246 Jarní kampaň,
na kterou Protektor vyslal 3300 čerstvých vojáků, začala akcí proti Ostende, které mělo
být dobyto překvapivým přepadem z moře. Ten sice skončil neúspěchem, nicméně
následně se Turrenova vojska spojila s anglickou posádkou Mardyku a obklíčila
Dunkirk. Španělské jednotky pod velením Dona Juana a prince Condého, které dorazily
na pomoc obleženému městu, se pokusily obležení prorazit, a tak byla 14. června
svedena rozhodující bitva na dunách (battle of the Dunes). V tomto střetu byla
242
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zmasakrována většina roajalistického vojska, přežilo jen kolem 700 mužů, což
znamenalo konec nadějím na invazi do Anglie. Velké ztráty zaznamenaly i španělské
oddíly, mimo jiné v bitvě padl guvernér města markýz de Lede, což podkopalo morálku
obránců a vedlo ke kapitulaci Dunkirku o deset dní později. 247 Dle dohody bylo město
ihned předáno do anglické správy.
Guvernérem nové anglické bašty na kontinentě se stal Lockhart, který se ihned
pustil do oprav města i okolních pevností, a dokonce nechal postavit novou pevnost,
nazvanou Fort Oliver. Také se snažil udržet ve městě mír a zabránit hromadnému
odchodu katolického duchovenstva, navzdory touhám některých radikálů, kteří chtěli
převést všechny kostely na protestantské, což by ale porušilo smlouvu a mohlo vyvolat
nebezpečnou reakci.248 Dle guvernéra se obyvatelé Dunkirku vypořádali se změnou
vlády bez problémů, Lockhart dokonce v dopise Thurloovi psal: „Říkají, že se k nim
chováme lépe než Španělé i Francouzi, což je nejspíš pravda.“249 Dále však konstatuje,
že jejich vstřícnost je zřejmě jen přetvářkou a proto se na ně bude raději dívat jako na
nepřátelé v zázemí.250 Lockhartovi zbylo na obranu anglických držav 4000 pěšáků a 400
jezdců, přičemž 2500 nechal v Dunkirku, 1000 jich nechal střežit Mardyke a 500 poslal
do pevnosti Fort Royal poblíž Dunkirku.251 Bojeschopnost obránců sice snižovaly různé
nemoci či nezkušenost některých nováčků, díky vítězstvím postupující francouzské
armády však nebezpečí přímého napadení nehrozilo.
Zbytek protektorátních sil pokračoval s Turrenovým vojskem, kterému se během
letního tažení podařilo získat města Bergues, Dixmunde, Gravelines a Ypres.252
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Pokračující kampaň si však žádala stále větší výdaje, které si státní pokladna nemohla
dovolit. V červenci 1658 dostala Státní rada finanční hlášení. Částka 240 000 liber,
kterou měl poskytnout parlament, se snížila. Armádě nebyl vyplacen žold za posledních
šest měsíců – to se rovnalo sumě 300 000 liber pro pozemní vojsko a 540 000 liber pro
námořnictvo. Námořnictvo navíc vyžadovalo celkem přes milionu liber na pokrytí
současného provozu a na platy pro příští rok. Státní dluh dosahoval výše dvou milionů
liber.253 Za této situace se plán na dobytí co největšího kusu pobřeží, který by tvořil
základnu anglické moci na kontinentě, ukázal jako nereálný. Tyto starosti však již
Oliver Cromwell, který 3. září 1658 zemřel, řešit nemusel. Za jeho nástupce Richarda
už k žádným velkým vojenským operacím nedošlo, jelikož 6. května 1659 byl podepsán
Pyrenejský mír, čímž byly zastaveny boje mezi Francií a Španělskem, a tím pádem
skončila i válka ve Flandrech. Commonwealthu byla potvrzena držba Dunkirku. Jeho
guvernér si ale brzy uvědomil, že k zajištění obrany a fungování města by potřeboval
značnou vojenskou i finanční pomoc, kterou zadlužená státní pokladna nemohla
poskytnout. Kvůli těmto okolnostem bylo nakonec rozhodnuto o prodeji Dunkirku
Francouzům, což bylo stvrzeno v říjnu 1662 smlouvou, která stanovila cenu transakce
na pět milionů livrů.254
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4. Vztahy Anglie a Nizozemí v letech 1654-1658
Po rozpuštění Parlamentu svatých a ustanovení Protektorátu došlo k určitým
personálním změnám, které ovlivnily průběh anglo-nizozemských jednání. Přestože
Cromwell odmítal zcela zavrhnout lákavou myšlenku unie dvou protestantských
republik, na rozhodujících místech ve vyjednávacích komisích byli největší zastánci
federace a podobných ambiciózních plánů nahrazeni poněkud střízlivěji uvažujícími
diplomaty. Čerstvě jmenovaný lord protektor měl však na jednání dále velký vliv, což
situaci poněkud komplikovalo, jelikož nyní předložil několik nových požadavků. Trvání
na oficiálním uznání své vlády se jevilo jako poměrně logické, a stejně tak to zřejmě
viděla i nizozemská reprezentace, která k tomuto kroku začátkem února 1654
přistoupila.255 Komplikovanějším se ukázal požadavek zbavit mladého prince Viléma
jeho titulu místodržitele a vyhostit další příslušníky Oranžského rodu z Nizozemí.
Představitelé části provincií s tímto návrhem neměli problém (například Hollandu, kde
byl dlouhodobě odpor vůči tomuto rodu), některé provincie se však hlásily
k oranžistům. K těm druhým se počítalo i Frísko a Guelderland, odkud pocházeli
delegáti van der Perre a Jongestal, což případný konsenzus stěžovalo. Nejvýše
postavený muž ve Spojených provinciích, velký penzionář Johan de Witte, byl sice
ochoten tento požadavek přijmout (sám měl velký zájem na odstranění vlivu Oranžistů),
ale jen pokud by byl formulován v rámci tajného článku, čímž by se zamezilo
nežádoucímu odporu, který by jinak v některých provinciích po přijetí článku nastal.
S udržením tohoto bodu v tajnosti Cromwell souhlasil, na oplátku za tento ústupek však
požadoval, aby byl do připravované mírové smlouvy zahrnut i Frederik III., který měl
zaplatit ztráty způsobené dánskými piráty anglickým obchodníkům během anglonizozemské války. Na tento bod však komise odmítla přistoupit a když většina delegátů
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nebyla ochotna jednat ani o kompromisu (výjimkou byl Beverning, který nejvíce
sympatizoval s anglickými představami), rozhovory ustaly a Nizozemci se koncem roku
vrátili do své vlasti.256
Když se ale dánský král dozvěděl o nabídce zahrnout jeho zemi do mírové
smlouvy, vyjádřil se pozitivně, protože doufal, že bude stačit, když propustí dvacet
anglických obchodních lodí, které držel v zajetí, což se jako cena za mír jevilo dosti
výhodně. Následně proto vyslal do Anglie Henryho Wilhemsena Rosenvinga, aby
poblahopřál protektorovi ke jmenování a ujistil ho o dánském přátelství.257 Také
Generální stavy měly značný zájem na uzavření míru, a proto v únoru 1654
akreditovaly Beverninga jako svého zvláštního ambasadora a poslaly ho zpět do
Londýna. Brzy po svém příjezdu byl se všemi poctami přijat na audienci, kde
pogratuloval Cromwellovi ke jmenování. Získal také pověření podepsat mírové dohody,
v rámci nichž měl jednat o účasti Dánska na smlouvě či o odškodnění za masakr na
Amboině.258 V druhé půli se pak vrátili s instrukcemi od Generálních stavů i Jongestal a
Nieupoort, kteří byli pověřeni jakožto poradci Beverninga. Vyslanci brzy po příjezdu
požádali Státní radu o ustavení komise, s kterou by probrali finální podobu smlouvy,
vyhověno jim ale bylo až 14. března, kdy bylo pověřeno šest členů této komise.259
Následujícího dne se všech devět mužů sešlo v sídle ambasadorů a zahájili tak sérii
konferencí, při kterých diskutovali nad všemi články smlouvy. Do konce března se na
všech bodech shodli, a tak mohla být 5. dubna 1654 smlouva ve Westminsteru
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podepsána a následně poslána Generálním stavům, které ji měly ratifikovat do čtrnácti
dnů.260
Výsledná smlouva byla kompromisem mezi představami obou států. Nizozemci
dokázali prosadit svoji ideu ryze obranné aliance a obnovení normálních obchodních
vztahů, na druhou stranu byly přijaty oba Cromwellovy požadavky. Z běžných článků
byl ve smlouvě zakotven závazek obou států k vzájemné pomoci proti případnému
útoku nepřítele. Dále, pokud lodě obou států pluly stejným směrem, měly se vzájemně
chránit a pomoci si v případě napadení třetí stranou. Rebelové z jedné země nesměli
pobývat v druhé zemi (pokud byl rebel objeven, dostal lhůtu 28 dní na opuštění země).
V obchodní sféře bylo dojednáno, že obchodníci jedné země budou platit v té druhé
poplatky jako příslušníci jiných států a nebudou mít žádné zvláštní výsady.
Nizozemcům byl také potvrzen volný obchod se Španělskem a jeho koloniemi.
Zajímavý byl bod týkající se reparací. Obě strany si zvolily po čtyřech soudcích, kteří
měli prozkoumat škody způsobené druhému státu v letech 1611-1652, přičemž sporné
situace měli rozhodnout švýcarští arbitři. Komise postupovala při šetření velice rychle a
již 31. července 1654 došli soudci k následujícím výsledkům: Anglie měla získat
odškodné ve výši 97 973 liber a Východoindická společnost měla obdržet ve dvou
splátkách sumu 85 000 liber za ztráty v koloniích a dalších 3615 liber jako náhradu za
Amboinský masakr. Navíc ostrov Pula Run měl být vrácen Angličanům. Z vojenského
hlediska lze zmínit dohodu, která povolovala skupině až osmi válečných lodí bez
povolení kotvit v přístavu spojence, větší flotila pak musela žádat o povolení. Zároveň
všichni generálové, admirálové a guvernéři Spojených provincií museli přísahat na tuto
smlouvu.261
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Smlouva byla v této podobě dne 22. dubna 1654 ratifikována Generálními stavy.
Tato oficiální verze však neobsahovala ani zmínku o zbavení Viléma III. úřadu
místodržitele. De Witt si byl vědom, že tento požadavek by v Generálních stavech
nejspíš neprošel, a proto byl tzv. Act of Exclusion (známý též jako Act of Seclusion)
připojen jako tajný článek, který v Londýně podepsali pouze Beverning a Nieupoort,
zatímco Jongsetal o ničem nevěděl.262 Následně ho ještě musel ratifikovat parlament
provincie Holland, který tak, po určitých sporech jednotlivých měst a frakcí, učinil 4.
května.263 Po zveřejnění tohoto kontroverzního článku nastaly v provinciích velké
nepokoje, nejhlasitější protesty zaznívaly s Fríska, jehož delegáti v Generálních stavech
požadovali jeho odmítnutí. De Witt a jeho stoupenci však situaci ustáli, částečně i kvůli
tomu, že jednotlivé provincie byly vnitřně rozhádané a nedokázaly vytvořit
koordinovaný tlak.264 Ke zklidnění situace přispěl i Cromwell, který poslal dopis
zástupcům Zeelandu, ve kterém zbavoval De Witta zodpovědnosti za přijetí článku a
pohrozil obnovením války, pokud by byl článek odvolán.265
Ke smlouvě byly následně připojeny dodatečné články, které se týkaly anglodánského vyrovnání. Během války Dánové podporovali Nizozemí a hned na jejím
začátku zadrželi anglické lodě a náklad ve svých přístavech. Dohoda nařídila vrácení
anglického majetku zadrženého po 18. květnu 1652 a případnou peněžní náhradu za
prodané zboží. 266
Mírová smlouva byla Cromwellovým vítězstvím, jelikož ukončila válku, proti
které byl jak z náboženských, tak z politických důvodů. Smlouva upevnila jeho domácí
pozici – zvýšila jeho slávu, uklidnila náboženské kritiky, ukončila velké výdaje na
válku a posílila jeho pozici vůči nadcházejícímu parlamentu, který se měl sejít v září.
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Zároveň mu k dispozici zůstalo silné loďstvo, které dle potřeby mohl použít pro
upevnění pozice Protektorátu.267 Válka navíc posílila i prestiž jeho režimu u okolních
států, a také podpořila anglický obchod se Španělskem a posloužila i k obnovování
obchodních styků s Francií.268
Po skončení války měla Anglie díky silné pozemní armádě i loďstvu výhodnou
vyjednávací pozici vůči evropským mocnostem, které se snažily o navázání aliance s ní.
Obecně se očekávalo, že Cromwell bude chtít výrazněji zasahovat do mocenských
poměrů v Evropě, a zejména se více angažovat ve francouzsko-španělském sporu. Toto
očekávání se vskutku potvrdilo a komunikace se Spojenými provinciemi se tak na čas
dostala do pozadí. Vzájemné vztahy však zůstaly dále napjaté a prodchnuté nedůvěrou,
nicméně k výraznějšímu zhoršení došlo až v souvislosti se Západním plánem. V rámci
této operace dostali totiž velitelé výpravy instrukce potápět a zajímat všechny lodě
obchodující se Španěly. Admirál Penn tak tudíž činil i v případě nizozemských lodí, což
vedlo k řadě formálních protestů v Amsterodamu (jak bylo zmíněno výše, mírová
smlouva zaručovala Nizozemcům volný obchod se Španělskem a jeho koloniemi).
K tomu se přidaly i stížnosti Willema Nieupoorta, který se stal ambasadorem
v Londýně, proti rabování nizozemských lodí v dalších oblastech, ke kterému čas od
času docházelo.269 Například v březnu 1655 zajali angličtí kapitáni lodě Three Kings a
St John a admiralita je v květnu povolila prodat. Se sílícími akcemi proti Španělům
takových případů přibývalo. Nieupoort vytrvale protestoval proti těmto porušováním
smlouvy a po dlouhých jednáních s komisemi, pověřenými Státní radou, se mu část
zajatých lodí podařil získat zpět, ačkoli většina verdiktů vyzněla v jeho neprospěch.270
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Kvůli zvyšujícímu se napětí a pokračujícím akcím proti Španělsku byla ustavena
komise, která měla projednat některé závažné obchodní záležitosti, týkající se
zabaveného kontrabandu a práv nizozemských obchodníků na obchod se Španělskem.
K žádným zásadním dohodám však nedošlo, alespoň však Anglie jako projev dobré
vůle udělila občanství všem nizozemským protestantům pobývajícím v zemi.271
Protektorátní vláda se ale nemohla zbavit podezření, že ve Spojených provinciích
zůstávají roajalisté a Oranžisté, a De Witt musel v březnu 1655 dokonce vyvracet
tvrzení, že Karel Stuart vstoupil v přestrojení do země.272
Po vypuknutí války se Španělskem se Cromwell nejvíc obával otevření
nizozemských přístavů pro korzáry a také toho, že mnoho nizozemských kapitánů se
stane korzáry, aby si přivydělali. Nicméně nemohl proti tomu nijak zásadně zasáhnout,
jelikož námořnictvo potřeboval v jiných vodách na boj se Španěly, a navíc i kvůli
obchodu s Baltem si nemohl dovolit uvažovat o nové válce s Nizozemím. Vláda
Spojených provincií však zpočátku do konfliktu nechtěla příliš zasahovat a provokovat
Angličany, a tak admirál De Rutyer dostal rozkaz nevplouvat do španělských přístavů,
ale pouze bránit nizozemské lodě, které měly být prohledány Angličany.273 Situace se
pro Commonwealth stala závažnější až v listopadu 1655, kdy Generální stavy navrhly
vyslat do Madridu svého diplomata, což značně rozhněvalo protektora, když se o tom
dozvěděl. Nebezpečí vzrostlo poté, co byl do Haagu poslán nový španělský ambasador
don Esteban de Gammara, aby prozkoumal možnosti případné aliance. Té byly nejvíce
nakloněni Zeelanďané, kteří si přáli podkopat spojenectví s Anglií.274 V reakci na
takovéto ohrožení vyslal v srpnu 1656 protektor do Haagu neoficiálního posla
s dopisem pro Generální stavy, v němž je varoval před jednáním se Španělskem.
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V dopise označoval Španělsko jako odvěkého nepřítele Nizozemí a naopak Švédsko (s
kterým v této době byly Spojené provincie na hraně nepřátelství) označil za jednoho
z největších obránců protestantských zájmů.275 Tento více idealisticky, než realisticky
koncipovaný dopis se však nepřekvapivě neshledal s porozuměním.
Již předtím ale začaly nové rozhovory mezi představiteli obou států o sporných a
stále nevyřešených obchodních otázkách. V březnu 1656 jmenovala Státní rada výbor,
který měl vést jednání s Nieupoortem. Nizozemci požadovali zásadu neprohlížení
spojeneckých lodí, což ale Angličané v obavě z pašování kontrabandu do Španělska
odmítli. Naopak navrhli přesně definovat kontraband a možnost jeho zabavení a
nepodporovat nepřátele druhého státu.276 V současné konstelaci nebyla touha dosáhnout
konsenzu příliš velká, a tak kvůli neústupnosti obou stran byly na počátku podzimu
1656 rozhovory přerušeny.
Nové komplikace nastaly na jaře 1657, kdy hned dvakrát hrozilo nebezpečí
námořní války. Poprvé to bylo kvůli agresivním anglickým rybářům, kteří vyhrožovali
rybářům nizozemským a vyháněli je z lovišť v Severním moři. Druhým problémem
byla snaha admirála Blakea zajmout, tak jako minulý rok, španělskou Stříbrnou flotilu,
na jejímž zdárném doplutí však závisel osud několika nizozemských obchodníků.277
Blakeovi se nicméně flotilu dopadnout nepodařilo, tudíž De Rutyer proti němu nemusel
zasáhnout a nebezpečí tak bylo zažehnáno.
Dalším problémem, který kalil vzájemné vztahy obou protestantských republik,
byl nepřátelský postoj Nizozemí vůči Francii a Portugalsku, tedy proti spojencům
Commonwealthu. V prvním případě byla příčinou neshody obchodní rivalita,
Nizozemci se navíc báli, že vzájemné sbližování Anglie s Francií poškodí jejich obchod
se Španělskem. Když pak pro ochránění tohoto obchodního styku začali blíže
275
276

Tamtéž, s.180.
Tamtéž, s. 181.

83

kooperovat se Španělskem, rozhodl se Mazarin uvalit restrikce na nizozemská obchodní
práva ve Francii, což vztahy obou zemí vyostřilo.278 Olej do ohně pak přilil admirál De
Rutyer, který začal ve Středozemním moři zajímat francouzská obchodní plavidla a
korzáry.279 Situace dosáhla vrcholu v březnu 1657, kdy Anglie s Francií stvrdily
smlouvu o společném útoku proti španělským pozicím ve Flandrech. Po tomto kroku se
v obou zemích (tedy Francii a Nizozemí) reálně uvažovalo o válce. Zklidněním situace
byl pověřen anglický vyslanec v Paříži Lockhart, který se stal prostředníkem mezi
oběma státy. Jemu se na konci května podařilo zažehnat konflikt a následné podepsání
francouzsko-nizozemské dohody zabránilo případné válce.280 Nicméně vztahy s Anglií
zůstaly i nadále napjaté, jelikož anglická přítomnost ve Flandrech ohrožovala
nizozemský námořní obchod, který musel proudit skrz Doverskou úžinu, kterou mohli
v dohledné době opanovat Angličané. Proto se objevily zvěsti, že Nizozemci pomůžou
Španělům znovu dobýt Mardyke nebo uzavřít Gibraltarský průliv pro anglické lodě, ke
konkrétním krokům však nakonec nedošlo.281
V případě druhého anglického spojence se pak jednalo o teritoriální spory
v oblasti Brazílie, odkud Portugalci po znovuzískání samostatnosti roku 1640 začali
vyhánět nizozemské dobyvatele. Situace se vyostřila v létě 1657, kdy se De Rutyerova
flotila chystala na blokádu Portugalska, ve snaze o znovuzískání území v Brazílii, které
Portugalci dobyli roku 1654. Pro Protektorát bylo Portugalsko klíčové kvůli svým
námořním základnám, které využíval k blokádě Španělska. Spolu s Francií tedy vyvinul
na Spojené provincie velký nátlak, který je nakonec donutil plán zrušit a požadovat po
Portugalsku pouze reparace za ztracené území.282
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V létě 1657 se Nieupoort snažil obnovit jednání o obchodních podmínkách,
nicméně stanoviska obou stran se od předcházejícího roku nijak nezměnila a jednání
tudíž nebylo úspěšné. V listopadu tudíž odjel Nieupoort z Anglie. Nicméně v reakci na
jeho odjezd vyslal Cromwell v prosinci svého vyslance Georga Downinga do Haagu.
Jeho hlavním cílem bylo urovnat spory Nizozemců se spojenci Protektorátu. Proto se
ihned nabídl jako prostředník k urovnání nizozemsko-portugalského sporu, což
Generální stavy na počátku roku 1658 přijaly.283 V srpnu 1658 dojednal i setkání Jana
de Witta se švédským vyslancem Appelboomem.284 Kromě toho měl za úkol
organizovat zpravodajskou síť, sledující roajalisty a Španěly jak ve Spojených
provinciích, tak ve Španělském Nizozemí.285
Další třecí plochou byla Baltská oblast. Zde Generální stavy dlouhodobě
podporovaly Dánsko, zatímco vůči Švédsku, které udržovalo přátelské vztahy
s Commonwealthem, zastávaly téměř nepřátelský postoj a oba státy se několikrát ocitly
na prahu války. Cromwell, který se stále nevzdával naděje na širší protestantskou
alianci, se zde snažil hrát roli usmiřovatele, což však ponechávalo vzájemné vztahy
poměrně napjaté.286 Kvůli tomu nebyla anglo-nizozemská obchodní smlouva podepsána
do konce života Olivera Cromwella ani za jeho nástupce, jenž se znovu ocitl na pokraji
války s Nizozemím kvůli expanzivním sklonům Karla X., který v létě 1658 znovu udeřil
na Dánsko.
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5. Commonwealth a baltská oblast, 1654-1658
Anglické zájmy na Baltu byly převážně ekonomického charakteru. Proto bylo
Cromwellovou hlavní snahou vyhnout se otevřenému nepřátelství se zeměmi v regionu,
a pokud možno zabránit i konfliktům mezi nimi navzájem, čímž by ochránil anglický
obchod. K tomu přistupoval náboženský aspekt, jelikož dle protektora mělo
Nizozemsko (které sice geograficky do dané oblasti nespadá, ale jeho vliv významně
ovlivňoval zdejší vývoj), Dánsko i Švédsko jakožto protestantské země mít do jisté míry
společné zájmy v boji proti papeženectví, přičemž zejména posledně jmenovaný stát
vynikal v Cromwellových hodnoceních jako udatný bojovník proti katolickým
Habsburkům.
Se Švédskem navázal Protektorát čilé diplomatické vztahy. Bulstrode
Whitelocke působil ve Švédsku již od roku 1652. Jeho vyjednávací pozici významně
posílilo uzavření anglo-nizozemského míru, které přesvědčilo kancléře Oxenstiernu o
síle a schopnostech protektorátní vlády.287 Whitelocke obdržel počátkem dubna
povolení k podepsání smlouvy, která pak byla stvrzena 11. dubna 1654. Její charakter
byl převážně obchodní – například dovolovala švédským rybářům volně lovit ve vodách
Commonwealthu –

obsahovala však i prvky obranné aliance.288 Anglie poté dále

prokazovala svoji dobrou vůli, například v zprostředkování jednání při sporech Švédska
s Brémami. Situace se změnila po abdikaci královny Kristíny 30. května toho roku, na
jejíž místo usedl jako Karel X. Gustav její bratranec z falcko-zweibrückenské větve
Wittelsbachů. Ten sice ihned ujistil Protektorát o svém přátelství a dobré vůli, zároveň
byl ale podezříván z ochoty pomoci Karlu Stuartovi.289 Proto Cromwell vyslal do
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Stockholmu v půlce roku 1655 svého příbuzného, Edwarda Rolta, který měl zabránit
roajalistickým pokusům o navázání bližších kontaktů s Karlem X.290
Roku 1654 vypukla polsko-ruská válka o Ukrajinu, během jejíhož začátku se
nový švédský král orientoval protirusky a pomýšlel na spojenectví s Polskem.
Problémem ale byly jednak nároky tamního krále Jana II. Kazimíra, pocházejícího
z rodu Vasa, na švédský trůn, a také vzájemné spory v Pobaltí.291 Švédská státní
pokladna navíc byla dosti vyprázdněná a válka byla vhodným prostředkem, jak ji
naplnit, obzvlášť kontrola polských přístavů a Visly by výrazně pomohly švédskému
obchodu.292 Po zvážení těchto okolností Karel X. svůj záměr přehodnotil a rozhodl se
k útoku na Polsko, který započal 22. července 1655. Švédská vojska rychle postupovala,
v září se vzdala Varšava, v říjnu Krakov.

293

V prosinci už z velkých přístavních měst

odolával jen Gdaňsk, který se ale nacházel v důkladném obležení. Po několika měsících
války Karel X. uvalil mýto na obchodníky směřující do Pruska,294 čehož se obávaly
všechny strany zainteresované na baltském obchodu. Nejvíc ohroženo se cítilo
Nizozemí, jelikož baltský obchod pro něj byl prioritou,295 proto hned v červenci
uzavřelo obrannou alianci s Braniborskem, která měla zabránit případné další švédské
expanzi.296
Za této situace se jak Švédsko, tak Nizozemí snažilo přetáhnout Cromwella na
svoji stranu. Nieupoort se ho pokusil získat pro velkou alianci zahrnující Braniborsko,
Anglii, Nizozemí a případně i Francii, jejímž cílem měla být ochrana baltského
290
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obchodu. Dále Angličany přesvědčoval, že jejich obchodu rozhodně neprospěje, když
všechny důležité baltské přístavy bude kontrolovat pouze jeden stát.297 Švédský
vyslanec v Londýně Peter Coyet se naopak už od března snažil vyjednat ofenzivní
alianci namířenou proti Spojeným provinciím, jelikož se soudilo, že by se mohly zapojit
do války na straně švédských protivníků. Protektor rozhodně netoužil vyhrotit své
vztahy s protestantskou republikou, a proto Coyetovu žádost o 6000-8000 vojáků, kteří
by posílili švédské oddíly, odmítl. Vyslance pouze ujistil, že nevstoupí do navrhované
velké aliance a že se pokusí zajistit, aby nizozemské lodě nezaútočily na švédské.298
Karel X. se nenechal odradit prvotním neúspěchem a poslal do Londýna dva své
představitele, kteří tam dorazili počátkem srpna. Christer Bonde měl z funkce zvláštního
ambasadora navázat na Coyetovo úsilí a přeměnit rok starou obchodní smlouvu na
úzkou politicko-vojenskou alianci, zatímco George Fleetwood měl na své polooficiální
misi za úkol rekrutovat vojáky pro švédskou armádu.299
Cromwell choval vůči Švédům sympatie, a tudíž se vyslancům dostalo vřelého
uvítání i výjimečnému zacházení během jejich pobytu.300 Tyto sympatie pramenily
hlavně z jeho sentimentálního obdivu Gustava Adolfa, přičemž Karla X. automaticky
považoval za jeho nástupce v boji proti katolictví, ačkoli o jeho reálných záměrech a
politice měl nedostatečné informace.301 Kromě náboženského souznění sympatizoval
Cromwell s Karlem i kvůli jeho útoku na Polsko, které bylo vůči Anglii nepřátelské.
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Jednak podporovalo roajalisty, a také diskriminovalo anglické a skotské kupce. Roku
1653 přijala Anglie ochotně polského místokancléře Radziejoeskiho, který zradil Jana
II. a hledal proti němu pomoc. Naopak když roku 1655 přijel do Londýna polský
vyslanec žádat o pomoc proti Rusku, dočkal se potupného zacházení a ničeho zde
nedosáhl.302 I další státy, se kterými Švédsko mělo brzy vstoupit do války, neměli
v Anglii dobrou reputaci. V Rusku měla problémy Moskevská společnost a
diplomatická jednání zde ztroskotala. Braniborsko zase podporovalo Oranžisty – kurfiřt
Bedřich Vilém byl ochráncem mladého Viléma Oranžského – a Karla Stuarta, kterému
měl kurfiřt dle Thurloových špehů nabídnout vojenskou pomoc ve výši tří tisíc mužů.303
Navzdory těmto okolnostem se Cromwell nehodlal v konfliktu vojensky angažovat a
odmítal Bondovy návrhy. Opatrně se zachoval i poté, co vyjevil ambasadorovi své
přání, aby se Švédsko soustředilo na boj proti katolictví, tedy nejen na válku s Polskem,
ale zejména proti Říši. Bonde nebyl proti, místo takovýchto velkých plánů ale
upřednostňoval konkrétní kroky, a požádal o vyslání dvaceti anglických lodí do Baltu
k varování Nizozemců. což protektor nechal bez odpovědi.304 V říjnu sice Cromwell
vyhověl Fleetwoodovi a schválil verbování skotských jednotek do švédských služeb,
jednalo se však pouze o tisíc mužů, což vzhledem k žádaným osmi tisícům bylo dosti
neuspokojivé.305 Zároveň se snažil o urovnání sporů a naivně navrhl, aby bylo Švédsko
přizváno do projednávané velké aliance Anglie, Dánska, Spojených provincií a
Braniborska, což bylo pochopitelně ihned zamítnuto.306 Protektor alespoň dosáhl
zlepšení vztahů s Bedřichem Vilémem, který vyslal diplomata Schelzera jako svého
reprezentanta do Londýna.
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V lednu 1656 byla ustanovena komise, která projednávala s Bondem články
připravované nové spojenecké smlouvy, do které měly být zahrnuti i Nizozemci. To
však Bonde rázně odmítal. Ještě v lednu sice padla jedna překážka k vytvoření
protestantské unie, když Bedřich Vilém Braniborský přijal své državy jako švédské léno
a slíbil vojenskou pomoc proti Janu II. To sice dočasně zabránilo válce dvou
protestantských zemí, nicméně ustanovení širší koalice bylo v nedohlednu. Počátkem
února dorazily Bondovi nové instrukce, dle kterých měl nabídnout protektorovi
obrannou alianci, namířenou proti nepřátelům druhého státu a proti všem, kteří by
porušili smlouvu z Osnabrücku. Cromwell návrh odmítl, jelikož první závazek by ho
mohl snadno přivést do konfliktu s Nizozemím, zatímco druhý znamenal v podstatě jen
obranu vyznání v protestantských státech, pokud by byla ohrožena.307 Cromwella však
momentálně více trápil konflikt Říše s Francií, v rámci něhož posílal Ferdinand III.
pomoc svým španělským příbuzným, do kterého se však Karel X. nehodlal vměšovat.
Císař navíc stále zachovával vůči Švédsku neutralitu, navzdory svému poradci Lisolovi,
který se ho snažil zatáhnout do konfliktu na straně Polska. Cromwell tak dospěl
k poznatku, že při případném zásahu proti Říši nemůže počítat se švédskou pomocí.308
Po vypuknutí španělské války nabídl Bonde Cromwellovi útok na Španělské
Nizozemí a následný průnik do Evropy, kde by se spojil se švédským vojskem.
Protektor opět odmítl, jednak kvůli přílišným nákladům na takovou výpravu a také
proto, že potřeboval své vojsko doma, kde nedávno zřídil úřad generálmajorů.
Cromwell také odmítal vyslat další vojáky na pomoc Švédům a soustředil se na
financování flotil napadajících Španěly.309 Kromě neúspěchu v otázce vojenské
spolupráce vázla i jednání o obchodní smlouvě. Bonde chtěl zajistit lepší ochranu
švédských zájmů vůči anglickým korzárům, zatímco komise požadovala zákaz dovozu
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švédského konopí, dehtu, smoly a lnu do Španělska. Tuto podmínku se nakonec po
bouřlivé diskuzi podařilo 31. března vyjednat.310 Na oplátku Anglie poskytla 6000
dobrovolníků pro švédské vojenské tažení, což byl vzhledem k dřívějším postojům na
toto téma velký ústupek. Tím se záležitost urychlila, smlouva byla v létě uzavřena,
přičemž další politické či vojenské plány se prozatím ponechaly stranou. Bonde
podpisem smlouvy svůj úkol splnil a v létě 1656 opustil Londýn, odměněn za své
služby dary v hodnotě 6500 liber.311
Další problémy se naskytly v červnu 1656, když Dánové a Nizozemci nabídli
pomoc Janu II. a nizozemská flotila následně ukončila švédskou blokádu Gdaňsku.
Přestože Karel X. v červenci zvítězil u Varšavy, jeho pozice v Polsku se zhoršovala a
aby si zajistil další podporu braniborského kurfiřta, zaručil mu smlouvou z Labiau
suverenitu nad Pruskem a Varmií.312 Cromwell se zmohl pouze na napsání dopisů všem
stranám, ve kterých varoval před vzájemným konfliktem, který by poškodil zájmy
protestantismu, a tím se jeho diplomatická aktivita vyčerpala. Tentokrát se však ještě
podařilo vše urovnat bez boje, když Švédové smlouvou z Elbingu, podepsanou 1. září,
zaručili neutralitu Gdaňsku, který Nizozemcům za jejich pomoc vyšel vstříc v otázce
cel.313
Švédské postavení se zhoršilo poté co Rusko uzavřelo přiměří s Polskem a
následně vpadlo do švédského Livonska, kde dobylo Rigu a Dorpat. 314 Zastavení
vzájemných bojů a zprostředkování mírových jednání navrhl William Prideaux,
anglický ambasador v Rusku.315 Ten zde však nepůsobil jako oficiální vyslanec, ale byl
zástupcem Moskevské společnosti, o jejíž zájmy šlo v anglo-ruských vztazích
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především, jeho výhodou ale byla dobrá znalost místních poměrů, čímž se diplomaté
Protektorátu nemohli pyšnit. Jeho mise začala v srpnu 1654, kdy přistál v Archangelsku.
Zde byl vřele uvítán anglickými kupci, kterým se hned snažil u guvernéra zlepšit pozici,
především skrze zrušení současných restrikcí. Guvernér měl ale své rozkazy z Moskvy a
nesvolil k žádným ústupkům.316 Podobně si Prideaux vedl i při návštěvě Moskvy
v únoru 1655, kde předal oficiální dopis Cromwellovy vlády určený caru Alexejovi I.
Po různých obstrukcích byl pozván na audienci k carovu kancléři, což samo o sobě
poukazovalo na podřadnější přístup oproti diplomatům jiných zemí. Snažil se ho
přesvědčit o legalitě Commonwealthu a přirovnal tuto změnu režimu ke zvolení
Alexejova otce Michaila III. Fjodoroviče carem z roku 1613, dále poukázal na fakt, že
ostatní země, jak protestantské, tak katolické, již dávno republiku uznaly.317 Především
ale žádal o lepší zacházení s kupci i se sebou samým a rovněž se zeptal na důvody
rusko-švédské války a na možnost jejího ukončení. Jeho stížnosti zřejmě měly určitý
efekt, neboť 11. března si ho povolal sám car k audienci. Žádnému požadavku však
Alexej nevyhověl a bylo to zároveň jejich poslední setkání, protože Prideaux po svém
neúspěchu opustil Moskvu.318
Kvůli ruskému nebezpečí, které se nepodařilo vyřešit diplomatickou cestou,
obnovil Karel X. své požadavky. Poté, co mu byla zamítnuta žádost o vyslání anglické
flotily, zažádal švédský král o půjčku 100 000 liber. Pro zatíženou státní pokladnu to
byl poměrně velký obnos, nicméně Cromwell byl ochoten půjčku poskytnout, ale chtěl
jako záruku dočasně zastavit Brémy, které měli v držení Švédové.319 Toto vévodství
bylo totiž ze švédských držav nejblíže Anglii a také bylo posledním dobytým územím
Švédů, takže ještě nebylo tolik podřízeno a přizpůsobeno jejich vládě. Brémy také měly
315
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ideální pozici k přerušení spojeneckých kontaktů Nizozemí a Dánska, a zde přítomná
vojska a flotila mohla oba státy odradit od nepřátelských aktů vůči Švédsku. Další
výhodou bylo skrze vévodství rozšířit export anglického zboží do vnitrozemí, a vojsko
zde umístěné mohlo povzbudit říšské protestanty k akcím proti Habsburkům. Navíc by
tím Cromwell zlepšil vztahy jak se Švédskem, tak s Francií, jelikož Mazarin na něj
naléhal, aby poskytl Karlovi X. finanční pomoc.320 Švédský panovník se však k návrhu
nestavěl příliš nadšeně. Místo Brém navrhl Oldenbursko či Východní Frísko, ale
vzhledem k tomu, že ani jedno území nebylo v rukou Švédů, Cromwell to nechápal jako
seriózně myšlenou nabídku. Je ovšem možné, že ani Cromwell nemyslel svůj návrh na
Brémy příliš vážně a chtěl skrze něj pouze udržovat komunikaci se Švédy do doby, než
se vyjasní nizozemská pozice v otázce švédsko-polské války.321
Otázka pomoci dočasně pozbyla významu v první půli roku 1657, jelikož hned
v lednu vpadl do Polska švédský spojenec Jiří II. Rákoczy, v dubnu se spojil se
švédskými oddíly a společně dobyli Brest Litevský, načež vytáhli k Varšavě.322 Proti
hrozbě rozsáhlé švédské expanze se ale záhy začala formovat široká koalice. Koncem
března byl uzavřen spolek mezi Polskem a Ferdinandem III., k němuž se později
připojili spojenci švédského krále Bedřich Vilém Braniborský a Rákoczy. Situace se
rozhodl využít i Frederik III. a 1. června vyhlásil Švédsku válku. Tato událost ukončila
vyhlídky na potenciální protestantskou a protihabsbursky orientovanou koalici. Hlavní
vinu však svaloval Leeuw van Aitzema, Thurloův přední zvěd v Nizozemí, právě na
Spojené provincie, podle jehož zpráv měly iniciovat dánskou agresi z velké části ony.323
Aitzema sice dlouhodobě kritizoval De Wittovu politiku, zveličoval nebezpečí
Oranžistů a obecně líčil všechny nizozemské akce jako nepřátelské vůči Anglii, na
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druhou stranu se dokázal dostat k nejtajnějším informacím a jeho reporty byly většinou
velmi přesné a Cromwell i Thurloe jim přikládali značnou váhu.324 Aitzema však nyní
obvinil De Witta, že stál v pozadí celé akce a že navíc intrikuje s Rakouskem a
Španělskem, což byl zcela zřejmě předpojatý úsudek a celá jeho zpráva značně
přecenila vliv Nizozemí na rozpoutání války. De Wittova politika byla totiž spíše
umírněná a chtěla, pokud možno, udržovat dobré vztahy jak s Dánskem, tak se
Švédskem. Do Dánska byl sice vyslán van Beuningen, který apeloval na Dány, aby byly
vojensky připraveni, ale jeho cílem byla defenzivní aliance. Navíc Frederik byl zřejmě
rozhodnut jít do války ještě před van Beuningenovým příjezdem. 325 Názory Aitzemy ale
našli ve vládních kruzích ohlas, v nichž vzrůstal odpor vůči Nizozemcům i kvůli jejich
sporům s Portugalskem a Francií.326
Cromwell nemohl v danou chvíli Švédsku nijak pomoci, protože jeho flotily byly
zaměstnány válkou se Španělskem a pozemní armáda byla vyslána do Flander. Tím, že
neposkytl žádnou pomoc si alespoň ponechal volný průjezd Úžinami, které by mu jinak
mohly Frederik III. a Nizozemci uzavřít. Rozhodl se tedy alespoň k diplomatické
ofenzívě a konečně vyslal do Kodaně Phillippa Meadowa, aby se nabídl jako
zprostředkovatel mírových rozhovorů. Meadowe měl původně začít svou diplomatickou
misi již v únoru, ale pracovní záležitosti ho zdržely v Londýně, tudíž se nemohl pokusit
zabránit dánskému útoku (což by se mu ale stejně nejspíš nepodařilo).327 Cromwell také
nevylučoval možnost výsadku v Brémách (i kvůli pomalému postupu ve Flandrech),
pokud by byl celý projekt hrazený Karlem X., a vyslal svého příbuzného Williama
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Jephsona do Švédska, aby zjistil obranyschopnost brémských pevností a možnosti
financování.328
Švédský král se ale tentokrát nehodlal spokojit s kompromisním řešením, zvláště
když jeho vojáci pronikli do Jutska, a záhy po dánském vpádu vyslal do Londýna
nového ambasadora Freisendorffa, který zde představil velmi ambiciózní plán. Za
požadavek přímé vojenské pomoci proti Dánsku nenavrhoval nic menšího než si tento
stát mezi sebou rozdělit. Ostrovní republice měla připadnout velká část Jutska a taková
část Východního Fríska a Vestfálska, kolik by byla schopna dobýt od místních vládců.
Oldenburg se měl stát Cromwellovým osobním knížectvím. Pro anglické obchodníky
měly být ve švédských přístavech zajištěny nejlepší podmínky, přičemž měl být
pochopitelně zaručen volný průjezd Úžinami. Po zničení Dánska se spolupráce měla
přesunout proti Habsburkům, Karel X. byl ochoten zvážit společnou alianci s Francií a
Portugalskem.329 Tyto nabídky brzy následovaly další, navrhující také společnou
ofenzívu proti Rakousku nebo nabízející Island a Grónsko. Nabídky byly doprovázeny
výhružkami, že pokud nebudou rychle přijaty, Švédsko by se mohlo usmířit
s Rakouskem. Za pouhou finanční pomoc nabízel Karel menší územní zisky, například
přístav Gluckstadt nebo pevnosti Lehe a Buxtehude.330
Protektor však nehodlal vyhlásit Dánsku válku, a to ani tehdy, když mu za to
Karel nakonec nabídl vévodství brémské a celé Jutsko. Kromě absence potřebného
množství financí a vojáků byl důležitým faktorem pro toto rozhodnutí souhlas Frederika
III. s nabídkou Meadowa jakožto prostředníka při mírových jednáních, který v této době
Cromwell obdržel. Na žádost o finanční pomoc odvětil, že Buxtehude a další nabízená
území nejsou dostatečnou zárukou pro velkou půjčku, protože skýtají pouze vojenskou,
ale nikoli ekonomickou výhodu, nicméně poté přislíbil poslat alespoň 30 000 liber, což
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však nebyla nějak závratná částka. Co se týče vojáků, Cromwell byl ochoten je
poskytnout pouze v případě, že by Švédsko uzavřelo mír s Dánskem a obrátilo se proti
Habsburkům. A i v tomto případě by musel Karel X. zaplatit výdaje s nimi spojenými a
zajistit vojsku potřebnou základnu na kontinentě.331 Aby však alespoň částečně
uspokojil Freisendorffa, povolil mu verbovat dobrovolníky do švédských služeb.332
Protektor vsadil vše na diplomatickou kartu a v září odeslal Jephsona do ležení
švédského krále, aby zde připravil podmínky pro mírové rozhovory. Počátkem října byl
Thurloe informován o vyslání 18 nizozemských lodí, směřujících k Úžinám. Tento krok
mohl ohrozit veškeré vyjednávání a rozpoutat válku, proto se Cromwell rozhodl
k okamžité protiakci. 9. října dostal admirál Montague tajné rozkazy, aby vyplul
k Úžinám za účelem „ochránění švédských zájmů, které byly vysoce ohroženy“.333 Tento
počin působil jako promyšlený tah, jak pomoci Švédsku méně nápadným způsobem než
přímou vojenskou intervencí. Záhy se však ukázaly zprávy o nizozemské flotile jako
mylné, a navíc anglická vláda stále nebyla schopna poskytnout slibovaných 30 000
liber, jelikož v Anglii v té době hrozilo další vojenské povstání, potažmo vylodění Karla
II., a peníze musely jít především na zaplacení vojáků a námořníků.
I bez anglické pomoci dokázal Karel X. vést úspěšnou ofenzívu. 24. října padl
Frederiksodde, a v prosinci už byla švédská armáda na Fynu, načež musel Frederik III.
prchnou do Skane.334 30. ledna 1658 překročily švédské jednotky zamrzlé Úžiny a
vpadly na dánské ostrovy, rychle postupujíc na Kodaň. Frederik III. si uvědomil, že
nemá šanci situaci zvrátit (kvůli ledu mu nemohly pomoci ani nizozemské lodě), a byl
postaven před velmi tvrdé švédské podmínky příměří. Ty poněkud zmírnili Meadowe a
francouzský ambasador Terlon, kteří se jednání účastnili, přesto však výsledná smlouva,
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podepsaná 26. února 1658 v Rokslide, přinutila Dánsko k největším ústupkům v jeho
dějinách.335 Postoupilo Švédsku rozsáhlé oblasti na jihu Skandinávie – Skåne, Blekinge,
Halland, norské oblasti Bohuslan a Trondheim a ostrov Bornholm a také ho osvobodilo
od placení cel v Úžinách.336 Švédsko se tak stalo jednoznačně dominantním hráčem na
Baltu, což mohlo výrazně ovlivnit obchod v této oblasti.
I po uzavření míru s Dánskem musel Karel X. stále živit svoji armádu, a
nejlepším způsobem, jak to zařídit, bylo pokračovat ve válce s koalicí Polska,
Braniborska a Rakouska, dokud nebudou nastoleny mírové podmínky. Hned druhý den
po podpisu roskildské smlouvy slíbil Karel boj proti Habsburkům a přislíbil také vyslat
3000-4000 mužů, pokud by Anglie byla napadena roajalistickou či španělskou invazí.337
V reakci na to vypracoval Thurloe plán na užší ofenzivní protihabsburskou alianci.
Švédský panovník měl vtrhnout do Říše, podpořen jím zaplacenými anglickými vojáky,
a Cromwell měl zároveň zaútočit na španělské flotily a narušovat španělský obchod.
Účast na podniku byla nabídnuta i Francii a Nizozemí. Tento plán Cromwella zaujal,
mimo jiné proto, že by zaměstnal Karla X. natolik, že by nemohl uvažovat o útoku na
Dánsko či Nizozemí. Protektor dokonce poslal dopis Vilému Hessensko-Kasselskému,
který měl stanout v čele spojeneckých protestantských vojsk.338 Také vyslal do Švédska
oddíl vojáků, kteří však prokázali velmi nízkou bojeschopnost a udělali Anglii spíše
ostudu. Cromwell toužil poskytnout švédskému králi větší pomoc, ale na počátku roku
1658, zvláštně po rozpuštění parlamentu dne 4. února, byla již finanční situace
Protektorátu tak neutěšená, že si nemohl dovolit poslat mu peníze ani kvalitní vojáky.
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V dubnu Karel X. oznámil, že je ochoten uzavřít mír s Janem II. Kazimírem. Ten
se totiž předtím spojil s Vilémem Brandenburským a Leopoldem, aby Švédy vyhnal
z Pomořan.339 Na mírovou konferenci dorazil i Meadowe, který zde měl hájit zájmy
Anglie a pokusit se obrátit jednající strany proti Habsburkům. To se mu sice nepovedlo,
nicméně konference stejně žádného konsenzu nedosáhla.340 Protektorátní diplomacie si
ale v této době připsala dílčí úspěch v souvislosti s volbou nového císaře, která se tento
rok konala. Cromwell byl ohledně této záležitosti v kontaktu s říšskými protestantskými
knížaty, především s lanckrabětem hessenským a kurfiřtem braniborským. Reprezentant
Bedřicha Vilém v Londýně Schlezer se snažil přesvědčit protektora k podpisu smlouvy,
která by zajistila Braniborsku v případě potřeby vojenskou pomoc. Za to by zajistil že
Bedřich Vilém, který byl nakloněn volbě Leopolda, by hlasoval pro saského kurfiřta a
ukončil by nepřátelství se Švédskem.341 Neúspěch Habsburků při volbě by se Anglii
hodil, jelikož by se tím omezila pomoc Španělsku a ochránil obchod na Baltu, nicméně
Cromwell nabídku zamítl s odůvodněním, že mu to nedovoluje finanční situace, která,
jak již bylo zmíněno, byla vskutku dosti vážná. Když se pak na začátku roku 1658
kurfiřti sešli ve Frankfurtu, byl jejich poradě přítomen i neoficiální anglický vyslanec
plukovník Bamfylde, který jinak působil jako zpravodaj ve Francii. Ten se zde měl
pokusit prosadit, že v případě zvolení Leopolda bude císař nucen přijmout takovou
volební kapitulaci, aby nemohl poskytovat žádnou pomoc Španělsku. Braniborský
kurfiřt s touto myšlenkou souhlasil a slíbil, že na tom bude trvat.342 Většina kurfiřtů
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tento požadavek schválila, a tak po svém zvolení 18. července Leopold musel podepsat
kapitulaci, která jeho moc poměrně výrazně omezovala.343
Po císařské volbě odezněla hrozba války v Německu, načež Karel X. ztratil o
zdejší dění zájem a místo toho obrátil svou pozornost na Dánsko, na které v srpnu
zaútočil s cílem získat ho celé pod svoji nadvládu. Protektor byl tímto krokem postaven
před dilema: buď mohl přímo podpořit Švédsko a snažit se s ním za to vyjednat co
nejlepší obchodní podmínky, nebo se postavit na stranu Dánska a Nizozemí, aby udržel
status quo, tedy především volný průjezd Úžinami, případně mohl zkusit opět
zprostředkovat diplomatické řešení. Cromwell nicméně zemřel dřív, než stihl učinit
zásadní rozhodnutí. Jeho nástupci však převzali model politiky z minulých let, a
výsledné smlouvy z následujících let byly do jisté míry úspěchem politiky Oliverova
protektorátu. Velký vliv při uzavírání míru však měla i Francie, která i bez vojenské
intervence dokázala pomáhat svému švédskému spojenci.344 Válka mezi severskými
státy skončila podpisem mírové smlouvy v Kodani dne 6. června 1660, přičemž Dánsko
získalo zpět Bornholm a Trondheim a definitivně se vzdalo šlesvického vévodství.345 Již
o měsíc dříve uzavřelo Švédsko v Olivě mír s Polskem, Rakouskem a Braniborskem.
K rusko-švédskému usmíření došlo o rok později, kdy se Rusko smlouvou v Kardisu
zavázalo vrátit Švédsku dobytá livonská území.346
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Politika Protektorátu na Baltu, jejímž klíčovým faktorem byl poměr ke Švédsku,
zůstávala po celé období víceméně konzistentní. Hlavním zájmem se stalo udržení
volného průjezdu Úžinami, kterými proudily cenné suroviny. Cromwell se snažil využít
Karla X. ve svůj prospěch a apeloval na jeho protestantské povinnosti, v tomto ohledu
nicméně špatně odhadl jeho osobnost, která dávala přednost expanzionismu před
náboženskými zájmy. Po útoku na Hispaniolu se Cromwell vzdal riskantních podniků,
které by mohly přinést krátkodobé zisky, a koncipoval svoji politiku zdrženlivě a
s ohledem na možný dopad svých rozhodnutí. K tomuto směřování přispěla i válka se
Španělskem, která se stala prioritou a kvůli níž si nemohl dovolit aktivněji zasahovat na
Baltu, a tudíž zde působil především skrze své diplomaty.
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6. Závěr

Zahraniční politika Protektorátu z velké části vycházela a navazovala na linii
utvářenou v první fázi Commonwealthu, tedy během zasedání Dlouhého a
Barebonského parlamentu. Už v této době byl Oliver Cromwell velmi důležitou osobou,
ovlivňující mnohá diplomatická jednání, a po jmenování lordem protektorem jeho vliv
pochopitelně významně vzrostl. Rozhodně ovšem nebyl jediným, kdo určoval směr
zahraniční politiky. „Cromwellův hlas měl nepochybně velkou váhu, avšak
„Cromwellova zahraniční politika“ nebyla na rozdíl od zahraniční politiky Karla II.
toliko zahraniční politikou Olivera Cromwella.“
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Kromě Státní rady, která měla

většinou funkci poradní, hrál signifikantní roli státní sekretář John Thurloe, jenž byl
díky své rozsáhlé špionážní síti patrně nejlépe informovaným mužem v republice,
pokud šlo o zahraniční záležitosti, a kromě předávání zpráv protektorovi také sám vedl
jednání či korespondenci s řadou diplomatů.
Prvních pět let republiky se neslo ve znamení získávání důvěryhodnosti a snahy
o oficiální uznání evropskými státy a hlavním cílem se stala stabilizace režimu na
domácí půdě, přičemž zahraniční politika nevykazovala známky ucelené koncepce a
jejími metodami bylo především vyčkávání a lavírování mezi soupeřícími katolickými
mocnostmi. Tato politika svůj účel splnila, jelikož na sklonku roku 1653 byla Anglie
vnitřně poměrně stabilní zemí, uznanou a respektovanou většinou evropských
panovníků. K tomu přispěly i námořní vítězství během války s Nizozemím, jež byla
jedinou výraznější iniciativou v tomto období, kterou ale Cromwell od začátku
odsuzoval kvůli ekonomickým i náboženským důvodům a na jejíž problematiku po
svém jmenování zaměřil hlavní pozornost.
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Uzavření mírové smlouvy s Nizozemím, včetně prosazení tajného dodatku o
zbavení Viléma III. Oranžského titulu místodržitele, bylo velkým Cromwellovým
úspěchem, který dále posílil prestiž Protektorátu u okolních států. Duben roku 1654,
kdy byla smlouva podepsána, lze považovat za mezník v zahraniční politice
Commonwealthu. Anglie disponovala silným loďstvem, které se osvědčilo v právě
skončené válce, a Cromwell se rozhodl jej využít jako nástroj své zahraniční politiky,
která měla být od této chvíle mnohem aktivnější a dalekosáhlejší. Koncem měsíce
předložil protektor poprvé Státní radě Západní plán, nad kterým již nějakou dobu
přemýšlel. Prosazení a realizace tohoto projektu bylo asi nejrozporuplnějším
protektorovým rozhodnutím. Samotná myšlenka nejspíš nebyla zcela beznadějná, šance
na úspěch však byla výrazně snížena nedostatkem kvalitních zpráv, což vedlo
k podcenění situace a k naprosto nedostatečným přípravám. Cromwell se nechal zlákat
vidinou snadného zisku a byl přesvědčen, že při šíření protestantské mise mu jistě bude
nakloněna Prozřetelnost (která při něm stála dle jeho mínění již při vítězných bitvách
občanské války), a nedokázal reflektovat námitky Johna Lamberta a dalších, kteří
poukazovali na problémy, které se pak skutečně dostavily a přispěly tak k neúspěchu
celé akce. Přes katastrofu u Hispanioly a nenaplnění původních cílů však neměl
výsledek plánu pro Anglii tragické důsledky. Neúspěch útoku se podařilo režimu na
domácí půdě poměrně dobře ututlat a zisk Jamajky se do budoucna ukázal jako značný
přínos. Na druhou stranu protektor útokem na španělské državy poněkud omezil
manévrovací prostor anglické diplomacie. Následná válka se Španělskem se stala
dominantní problémem a anglické zájmy v dalších oblastech se jí musely podřídit.
Jediným logickým východiskem se tak stalo uzavření aliance s Francií a snaha udržet na
Baltu status quo, aniž se zde Anglie mohla výrazněji angažovat.
347
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I když se objevil názor, že aliancí s Francií učinil Cromwell z Anglie nástroj
francouzské hegemoniální politiky,348 je nezpochybnitelné, že v období Protektorátu
bylo spojenectví s jednou z nejsilnějších evropských mocností pro ostrovní republiku
výhodné. Obchodní smlouva z roku 1655 eliminovala problém francouzského
korzárství, které poškozovalo anglický obchod, uzavření ofenzivní aliance pak vedlo ke
zisku Dunkirku a Mardyku, odkud operovali flanderští kapéři. Tajným dodatkem
k alianční smlouvě pak protektor zajistil, že za jeho života nedošlo k podepsání
separátního míru mezi Francií a Španělskem. V neposlední řadě dokázal protektor
zastavit francouzskou podporu Karlu Stuartovi, který sice následně hledal pomoc u
Španělska, to mu však kvůli špatné finanční situaci nemohlo mnoho nabídnout a riziko
roajalistické invaze do Anglie tak nebylo příliš velké.
Anglické působení v baltské oblasti v tomto období lze hodnotit jako relativně
úspěšné. Nedošlo sice k vytvoření protestantské aliance, což byl Cromwellův vysněný,
leč v dobových podmínkách nerealizovatelný plán. Protektorovi se ani nepodařilo
přesvědčit Karla X. k napadení Říše, jelikož špatně odhadl povahu švédského krále, a
navíc mu kvůli válce se Španělskem nemohl poskytnout finanční ani vojenskou
podporu. Na druhou stranu se mu jen pomocí diplomatického úsilí dařilo poměrně
dlouho udržovat mír mezi protestantskými státy a prostřednictvím toho zajišťovat dobré
podmínky pro anglické kupce, což bylo primárním cílem. Když pak Frederik III. napadl
Švédsko, dokázal protektor udržet Anglii mimo konflikt a jeho diplomaté přispěli
k uzavření míru. Diplomatická jednání v Rusku sice skončila bezvýsledně, ale vzhledem
k nízké důležitosti tohoto státu pro anglické zájmy se nejednalo o závažný neúspěch.
Diskutabilní je otázka úspěšnosti protektorátní politiky z ekonomického
hlediska. Cromwell se snažil hájit zájmy anglických obchodníků, mezi nimiž měl řadu
348
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známých, a obchodními smlouvami s Nizozemím, Francií, Švédskem a Portugalskem
jim dokázal zařídit slušné podmínky a zaručit relativní bezpečnost jejich podnikání.
Toto úsilí nicméně zásadně mařila válka se Španělskem, která poškozovala anglický
obchod a také vedla k posílení konkurenčních nizozemských kupců, kteří navázali čilé
styky s katolickou monarchií a začali navíc vozit značnou část španělského zboží na
svých lodích. Se začátkem války se také výrazně zvýšily výdaje námořnictva, které
postupně přestalo být schopné splácet své dluhy. Dluh námořnictva sice neustále rostl
již od roku 1650, ale díky systému krátkodobých úvěrů, který vznikl spolu s
Commonwealthem, bylo schopno své dluhy splácet a přitom efektivně fungovat,
modernizovat se a početně posilovat.349 Výrazný problém nastal až roku 1657, kdy
Cromwell snížil daně, což spolu se zmíněným zvýšením výdajů vedlo k prudkému
nárůstu dluhu, který ale námořnictvo kvůli nedostatku peněz od státu nebylo schopno
splácet a roku 1658 se celý systém zhroutil.350 Samotná myšlenka krátkodobých úvěrů
však byla velmi moderní a na její princip navázal jak restaurační režim Karla II., tak
vláda Viléma III., během níž se plně rozvinul.351
S invazí do Flander se zvýšily výdaje i na pozemní armádu, které vláda dlužila
také velký obnos, jelikož státní pokladna zela prázdnotou a na konci Cromwellova
života tak stála Anglie na pokraji ekonomického kolapsu. Tento stav do značné míry
způsobily protektorovy neshody s posledním svolaným parlamentem, který odmítl vládě
poskytnout peníze, načež Cromwell na počátku roku 1658 parlament rozpustil. Ke
zlepšení situace přispěl až konec války se Španělskem, díky čemuž mohl Karel II. opět
zvýšit daně, a navíc byl finančně podpořen parlamentem, takže se mu podařilo situaci
stabilizovat a většinu dluhů splatit.352
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Zcela jednoznačně nelze hodnotit ani vliv Cromwellovy puritánské víry na jeho
rozhodování v zahraničně-politických záležitostech. Cromwell bezpochyby věřil, že je
jeho posláním šířit myšlenky protestantismu a hájit jeho zájmy, zároveň však nebyl
náboženským fanatikem, neschopným činit kompromisy, a vedle svého náboženského
přesvědčení se bezesporu snažil co nejlépe hájit ekonomické a národní zájmy Anglie.
Příkladem může být politika v baltské oblasti, kde přes neúspěšné pokusy sjednotit
protestantské státy v alianci proti katolickým Habsburkům dokázal prosazovat dobré
podmínky pro anglické kupce. O jeho racionálním přístupu svědčí i reakce na masakr
valdenských, kdy si uvědomil limity své moci a vyvinul pouze přiměřený diplomatický
tlak, aby svým souvěrcům pomohl. Aliance s katolickou Francií pak jasně vylučuje
Cromwellův protestantský fanatismus, naopak dokládá jeho pragmatické smýšlení.
Spojenectví bylo totiž uzavřeno primárně kvůli vojenským a ekonomickým důvodům,
což však protektorovi nebránilo snažit se v rámci možností o zajištění dobrých
podmínek pro hugenoty. Největší úlohu mělo náboženské cítění zřejmě v otázce
Západního plánu, nicméně i zde hrály vedle nenávisti ke katolickým Španělům a šíření
misie důležitou roli ekonomické aspekty.

Zahraniční politiku Anglie za protektorátu Olivera Cromwella nelze hodnotit
jednoznačně kladně ani záporně, jelikož je nutno reflektovat složitost této problematiky
a místo vynášení soudů je důležitější snažit se porozumět jejím jednotlivým aspektům.
Přesto se domnívám, že v období Protektorátu hrála Anglie na mezinárodním poli
významnější úlohu než za vlády prvních Stuartovců, a během tohoto krátkého období
byly položeny některé základy pro budoucí velmocenské postavení Anglie.
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