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Anotace
Bakalářská práce „Postavení Francie vůči možnosti nezávislosti indočínských států
1945-1954“ pojednává o vývoji vztahů mezi velmocí, za kterou se Francie považovala a
za kterou bojovala, a její kolonií. Po konci druhé světové války byl návrat Indočíny do
francouzské říše samozřejmostí pro celou Francii – její politiky i obyvatelstvo. Avšak
vlivem mnoha událostí (odchodem Komunistické strany z vlády či vypuknutím
Korejské války) se postoj politických stran vůči poskytnutí nezávislosti postupem
měnil. Trvalo 7 let, než se k moci dostal zastánce míru Pierre Mendès France, který
zajistil ukončení indočínské války, znamenající nezávislost pro všechny přidružené
státy.

Annotation
My thesis „The French Position towards the Independence of the Indochinese states
between 1945–1954“ deals with the development of the relations between France, as a
great power, and its colonies in Southeastern Asia. After the end of the Second World
War, whole France – both its politicians and general public – took it for granted that
Indochina should return into the French empire. Many circumstances (such as the
departure of the French Communist Party from the government or the internalisation of
the war) influenced the posture of the French parties towards the independence of its old
colonies. The designation of Pierre Mendès France marked the end of the war and the
independence for Indochina.
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ÚVOD
V dnešním vnímání světa se Francie nadále považuje za velmoc, i když se
slábnoucím postavením. Představíme-li si však velmoc z hlediska kulturního,
politického či historického, zaslouží si Francie uznání ve všech těchto doménách. Nelze
opomíjet, že Francie se po celou svou historii jako velmoc cítila a v jakékoliv okamžiku
se snažila svou sílu dokázat. Tento velmocenský postoj ji poškodil ve chvíli, kdy
převážně celý svět již tušil, že perspektiva kolonií je v jejich nezávislosti. Druhá
největší koloniální říše se těžko vzpamatovávala z šoku rychlé prohry od nacistického
Německa a upínala se ke svým koloniím, které ji měly zaručit návrat mezi hlavní aktéry
světa.
V dnešní době není již pojem Francouzská Indočína tolik rozšířený a známý.
Válka v Alžírsku na sebe strhla veškerou pozornost historiků i politiků a teprve
od nedávné doby se francouzská společnost navrací k indočínské válce a k černým
stopám, které ve francouzské historii zanechala. Ačkoliv Alžírsko znamenalo pro
Francii konec jedné republiky a přineslo změnu politického systému, Indočína položila
základ následné „alžírské tragédie“. O důležitosti postavení Indočíny svědčí především
délka a krutost bojů, které se zde začaly odehrávat po ukončení druhé světové války.
Nepokoje probíhaly i v jiných koloniích, převážně v Severní Africe, ovšem nebyly
řešeny válkou. Prohra v Indočíně donutila Francii udělat ústupky i v těchto částech
světa.
15. května 1945 Gaston Monnerville deklaroval před Poradním shromážděním,
že „Bez své říše by Francie byla pouhou osvobozenou zemí. Díky její říši je zemí
vítěznou“1. Po ukončení druhé světové války měla Francie před sebou řadu problémů,
se kterými se musela potýkat. Její říše jí dávala možnost věřit, že stále patří mezi
světové velmoci, po boku vítězných států. Francouzská politická scéna si nepřipouštěla
možnost ztráty své významné indočínské kolonie a její návrat do „francouzské rodiny“ i
přes válečné události bezvýhradně podporovala. Vedle ztráty prestiže, kterou by Francie
po porážce utrpěla, jí šlo v boji i o zabránění rozšiřování komunistického vlivu mezi
indočínskými státy, neboť se tato válka na přelomu 40. a 50. let stala součástí
mezinárodního dění.

1

GROSSER, A. Affaires extérieures. s.39.
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Cílem mé bakalářské práce je sledovat postupný vývoj postoje Francie
k Indočíně, k její válce a k nezávislosti jejích kolonií. Indočína stála u počátku rozpadu
francouzské říše a tedy je důležité, jak se vyvíjel přístup francouzské politické scény
k její nezávislosti a jak se postupně měnily postoje francouzských politických stran, od
strany komunistické po Lidové republikánské hnutí.
Válka a nezávislost jsou v tomto kontextu velmi spjaté a nelze je oddělit. Válka
vypukla odmítáním Francie přiznat nezávislost Vietnamské demokratické republice a
přestože s ostatními přidruženými státy nebojovala, vlivem této války i ony rozšiřovaly
svá práva v rámci Francouzského svazu. Ve své práci se nezabývám průběhem
indočínské války, ale přístupem francouzské politické scény, která tuto válku vedla,
přičemž ten ilustruje zároveň její přístup k nezávislosti těchto bývalých kolonií. Od
počátku byla válka podporována celou politickou scénou, avšak v jejím průběhu se tyto
postoje postupně měnily. Mým záměrem je odpovědět na otázku, jak byla vytvářena
politika Francie vůči indočínským koloniím a jaké byly důvody pro vedení této války a
co vedlo k jejímu ukončení, neboť pro mnoho lidí bylo nepochopitelné, že Francie
dovedla tuto válku až ke katastrofě v Dien Bien Phu.

Z časového hlediska se zaměřuji především na válečné období, respektive léta
1946 - 1954, ale pro uvedení do tématu je nezbytné začít exkurzem do 19. století, abych
osvětlila francouzskou přítomnost v této oblasti.
Pro upřesnění pojmů v práci rozlišuji názvy Indočína a Francouzská Indočína.
Geografický pojem Indočíny označuje státy ležící mezi Indií a Čínou, respektive
Barmu, Thajsko, část Malajsie, Laos, Kambodžu a Vietnam. Označení francouzské
kolonie v této části světa nese název Francouzská Indočína a zahrnuje dnešní Vietnam,
Laos a Kambodžu. Je výsledkem kolonizace: kolem roku 1830 poprvé použili britští
úředníci „the Indochina“, aby označili území oddělující Indii a Čínu [Elgey 1992 : 96].
V této práci pro zjednodušení užívám pojem Indočína ve stejném významu jako
Francouzská Indočína. V období, kterém ve své práci píšu, neexistoval jednotný
Vietnam. Skládal se z tří tzv. Ky (oblastí) – Tonkinu ležícím na severu, Annámu ležícím
ve středu a Kočinčiny ležící na jihu [Mülerová 2004 : 63].
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ANALÝZA LITERATURY
Období a téma mé práce nejsou české literatuře příliš známé. Z tohoto důvodu
jsem vycházela převážně z publikací psaných ve francouzském jazyce.
V českém jazyce pro mne byla nejpřínosnější kniha Alexandra Orta
Francouzská koloniální politika po druhé světové válce2, která se věnuje indočínské
problematice a celkovému přístupu Francie k jejím koloniím v průběhu druhé světové
války a po jejím ukončení. Není však tolik zaměřená na jednotlivé postoj francouzských
politických stran. Ostatní české publikace jsem používala spíše pro upřesnění informací
či českých názvů.
Pro události a průběh odehrávající se ve francouzské politice jsem využila
publikací L´Année politique, ročenek francouzských vlád, které obsahují i projevy
k dané problematice. Nejdůležitější publikací bylo pro mou práci dílo Historie de la IV.
République od Georgette Elgey. Je to trojdílná publikace, která se podrobně věnuje celé
historii Čtvrté republiky. Indočínské problematice se věnuje především druhý díl La
République des contradictions 1951-19543. Poslední díl La République des tournements
1954-19594 se následně zabývá především mírovým jednáním na Ženevské konferenci.
Kniha Charles de Gaulle et la guerre d´Indochine5 je zaměřena na jednotlivé postoje
osobností, které měly vliv na průběh tvoření francouzských rozhodnutí týkajících se
Indočíny, samozřejmě s důrazem na politiku generála de Gaulla. Pro osobnost Pierre
Mendès Franca je zásadní jeho životopis od Éric Roussela6, který představuje jeho akce
a názory na indočínskou politiku. Poslední zásadní knihou je Indochine 1940-1955. La
fin d´un rêve7 od Jacques de Folina . Autor podrobně rozebírá vývoj vztahů od počátku
druhé světové války po ukončení války indočínské. V mnohých případech odkrývá
události, které nebyly dříve známy a nelze je najít v jiných knihách.
Články jsem využila především pro znalost postojů francouzských stran.
Významným autorem zabývajícím se indočínskou problematikou je Jacques Dalloz,
který napsal L´opposition M.R.P. à la guerre d´Indochine8 a Alain Savary, un socialiste

2

ORT, A. Francouzská koloniální politika po druhé světové válce. Praha: Academia, 1968.
ELGEY, G. La République des contraditions (1951-1954). Paris: Editions Fayard, 1993.
4
ELGEY, G. La République des tournements (1954-1959). Paris: Editions Fayard, 1993.
5
GEORGES, A. Charles de Gaulle et la guerre d´Indochine. Paris: Nouvelles Editions Latines, 1973.
6
ROUSSEL, E. Pierre Mendès France. Paris: Editions Gallimard, 2007.
7
DE FOLIN, J. Indochine. La fin d´un rêve. Paris: Librairue Académique Perrin, 1993.
8
DALLOZ, J. L´opposition M.R.P. à la guerre d´Indochine. Revue d´histoire moderne et contemporaine.
No.43 (janv. mars 1996). s. 106-118.
3
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face à la guerre d´Indochine9. Oba články zajímavě představují, jaké postoje zaujaly
Lidové republikánské hnutí a Socialistická strana vůči indočínské válce a do jaké míry
se jim dařilo ovlivnit postoj francouzských vlád. Článek The Longest Wars: Indochina
1945-7510 se zaměřuje na důvody, které vedly k vypuknutí války, včetně zásadní role
generála Argenlieua a ministra zahraničních věcí Georges Bidaulta, a následně
porovnává francouzský a americký přístup k Indočíně v průběhu války indočínské a
následně vietnamské.

9

DALLOZ, J. Alain Savary, un socialiste face à la guerre d´Indochine. Vingtième siècle. . No.53 (janv.
mars 1997). s.42-54.
10
TØNNESSON, S. The Longest Wars: Indochina 1945-75. Journal of Peace Research. Vol.22. No 1
(mar 1985) s.9-29.
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1. FRANCIE A INDOČÍNA
Pro pochopení postoje Francie k Indočíně je důležité znát okolnosti jejího
příchodu do jihovýchodní Asie a politiku, kterou vedla francouzská exilová vláda, jež se
po osvobození Francie dostala do jejího čela. Její kroky v průběhu druhé světové války
měly nesmírný vliv na rozpoutání války v Indočíně a měly trvalý vliv na následné
tvoření indočínské politiky.

1.1. FRANCOUZSKÁ PŘÍTOMNOST V INDOČÍNĚ
Jako přímořský stát měla Francie veliký potenciál stát se koloniální velmocí. Již
počátkem 17. století byly ve Francii zakládány zámořské obchodní společnosti – roku
1604 vznikla Východoindická společnost. Tento krok většina historiků považuje za
počátek moderní kolonizace [Ort 1968 : 9]. V průběhu 17. století odcházeli do
jihovýchodní Asie mezi prvními misionáři11, převážně Jezuité. Až druhé císařství
přineslo úspěchy v koloniální otázce, neboť Napoleon III. věnoval expanzivní
zahraniční politice velkou pozornost [Novotný 2003 : 6].
První francouzské intervence se datují do roku 1858 jako ochrana misionářských
expedic, avšak za veliké účasti španělských vojáků. S postupnými úspěchy, jako bylo
dobytí Saigonu12, se do středu francouzských zájmů dostal obchod [Bastin, Benda 1968
: 42]. Významný podporovatel expanzivní politiky Jules Ferry viděl v koloniích možné
odbytiště pro průmysl a obsazením Tonkinu se před Francií otevíral široký čínský trh.
Indočína představovala v dané době strategickou výhodu pro velmoc, která ji dobude,
právě z důvodu blízkosti Číny, která byla ve středu zájmu koloniálních mocností. Čínu
oslabila druhá opiová válka13, tudíž nemohla čelit imperiálnímu pronikání do
jihovýchodní Asie [Ort 1968 : 8]. V 19. století dominoval regionu Vietnam, skládající
se z Annámu, Kočinčiny a Tonkinu, jehož vazaly byla laoská a kambodžská království.
Francii se podařil odtrhnout Kočinčinu a následně roku 1862 vietnamský císař Hue
uzavřel s Francouzy dohodu, na jejímž základě získala Francie tři provincie Kočinčiny
za odškodné ve výši 20 milionů franků ve zlatě a stříbře [Novotný 2003 : 6]. O rok
11

Nejvýznamnější byl Alexander z Rhodes, který je považován za autora přepisu vietnamského jazyka
do latinky.
12
Saigon byl dobyt 17. května 1859.
13
Druhá opiová válka se odehrávala mezi lety 1856 až 1858 mezi Čínou na jedné straně a na druhé straně
Velkou Británií a Francií.
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později vnutila Francie protektorát Kambodže a roku 1867 rozšířila své panství
odtržením dalších tří provincií od Annámu. Největšího rozmachu koloniálního
pronikání dosáhla Francie v posledním čtvrtstoletí 19. století. Roku 1883 obsadila ústí
Rudé řeky a Hanoj, vnutila annámskému císaři protektorát a získala pod svou kontrolu
celou oblast. V roce 1887 byl vytvořen Indočínský svaz14 (tzv. Francouzská Indočína),
avšak francouzskému vojsku trvalo delší čas, než se mu podařilo omezit odpor místního
obyvatelstva a obsadit daná území. Laos se podařilo plně připojit až roku 1895 a byl
zapojen společně s Annámem, Tonkinem, Kambodžou a Kočinčinou do Indočínského
svazu [Ort 1968 : 9]. V jeho čele stál francouzský generální guvernér, který musel
přistoupit k přímé administrativní správě, neboť u místních úředníků Francouzi naráželi
na odmítání spolupráce.
Od svého počátku nebyla francouzská koloniální říše centrálně řízena, což
vycházelo i z jejího nejednotného přístupu ke kolonizaci. Až roku 1894 bylo zřízeno
ministerstvo kolonií, které mělo zajistit jednotný kolonizační postup. Do druhé světové
války přesto nebylo postavení francouzských kolonií nijak státoprávně upraveno a
v jednotlivých koloniích se vládlo velmi rozdílně. Jediné, co kolonie spojovalo, byla
moc v rukách francouzských koloniálních úředníků, kteří vládli velmi neomezeně [Ort
1968 : 12]. To vyvolávalo odboj kolonizovaných národů například ve Vietnamu, kde již
od konce 19. století existoval protifrancouzský odboj. Sílící odpor ke kolonizátorům
vyvolalo chování Francouzů za první světové války, neboť ti Indočínu intenzivně
využívali k podpoře svých zájmů na starém kontinentě15. Důsledkem bylo zesílení
národně osvobozeneckého hnutí v 30. letech, protože bylo pod vlivem mnoha asijských
událostí - mocenského vzestupu Japonska či čínské revoluce z let 1911-1913. Toto hnutí
bylo inspirované převážně komunistickou ideologií a do jeho čela se postupně dostala
vietnamská komunistická strana, která vznikla roku 1930 [Mülerová 2004 : 68]. Její
požadavky o nezávislost neměly však ve Francii žádnou odezvu, neboť meziválečné
období přineslo obdiv ke koloniální myšlence, které vyvrcholilo koloniální výstavou
v Paříží v roce 1931.
Francouzská Indočína nebyla tzv. „colonie de peuplement“, francouzská
přítomnost byla zajištěna pouze úředníky, obchodníky či inženýry nepřesahujícími
počet 40 tisíc oproti 23 milionům obyvatel, přesto zde žilo nejvíce Francouzů ze všech
14

Indočínská konfederace se skládala z Kočinčiny se statusem kolonie a zbývající 4 území byly
protektoráty.
15
Indočína Francii poskytovala dělníky, vojáky, suroviny, zejména pro válečný průmysl a velké finanční
půjčky.
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kolonií [Georges 1973 : 28]. Po vypuknutí druhé světové války a kapitulaci francouzské
vlády16 se správcové kolonií museli rozhodnout, ke které straně se připojí. Velká
autorita maršála Pétaina a na druhé straně relativně neznámá osobnost generála de
Gaulla zapříčinila věrnost většiny velitelů kolonií kolaborantské vládě ve Vichy. Ta
podepsala smlouvu s Japonskem, která umožnila japonským vojenským jednotkám
vstoupit do Indočíny za předpokladu, že zůstane zachována francouzská administrativa
[Georges 1974 : 23]. Z iniciativy vůdčího představitele indočínské komunistické elity
Ho Či Mina se v severním Vietnamu zformovala v roce 1941 Liga boje za nezávislost17
(Viet Minh), která spolupracovala s americkou zpravodajskou službou18. Jejich cíl však
nebyl pouze boj proti okupantům japonským, ale též nezávislost na Francii [Novotný
2003 : 19]. Situace se změnila 9. března 1945, kdy francouzský vichistický guvernér
Decoux odmítl japonské ultimátum žádající podřízení se a byl ochotný uznat legitimitu
de Gaullovy vlády19. Japonci obsadili francouzské strategické pozice, přičemž odzbrojili
francouzské vojáky. Z podnětu Tokia vyhlásil vietnamský císař Bao Dai nezávislost
Annámu a Tonkinu, stejně jako laoský král Sisavang Vong a kambodžský panovník
Norodom

Sihanuk.

Získaná samostatnost

byla

vykoupena

úzkou

spoluprací

s Japonskem, především ve válce proti spojencům [Ort 1968 : 24]. Viet Minh využil
faktického bezvládí v severním Tonkinu, úspěšně rozšiřoval své příznivce a do poloviny
roku 1945 kontroloval území v povodí Rudé řeky. Ho Či Min se snažil získat určité
záruky mezinárodního společenství pro své hnutí, neboť Francie, přestože deklarovala
poloautonomní statut Indočíny, směřovala k obnovení své koloniální suverenity ve
všech svých bývalých kolonií.
Podle rozhodnutí Postupimské konference, kde se jednalo o budoucnosti
Indočíny, se mělo území Vietnamu rozdělit podle 16. rovnoběžky. Na jihu měly převzít
správu od Japonců Britové a na severu Číňané. Po japonské kapitulaci v Indočíně 15.
srpna 1945 a před příchodem spojeneckých sil se Viet Minh zmocnil Hanoje, císařského
sídelního města Hue, Saigonu a vietnamský císař se podřídil jeho autoritě. Císař
abdikoval20 a předal své pravomoci prozatímní vládě, kterou vytvořili představitelé Viet
16

Francie podepsala s Německem příměří 22.června 1940. Následně Národní shromáždění odhlasovalo
ústavní zákon z 10.července předávající plnou moc maršálu Pétainovi, který utvořil kolaborantský stát na
neobsazeném území Francie.
17
Pod jejím vedením se vytvořila celonárodní koalice, sloučením stávajících rolnických, ženských a
dělnických organizací.
18
Kontaktem byla pověřena Office of Strategic Service.
19
Decoux se snažil uchovat věrnost Francii s jakýmkoliv režimem. Už dříve kontaktoval generála de
Gaulla, avšak bez úspěchu.
20
Abdikace proběhla 25.července 1945.
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Minhu, umírněných nacionalistů a katolíků. Zároveň Francii doporučil, aby „nezávislost
Vietnamu uznala…Jedná se o její zájem a o její vliv“21. Japonci ponechali Viet Minhu
volné ruce, Britové a Číňané do vnitřních záležitostí Vietnamu nezasahovali a Francouzi
tuto možnost neměli. 2. září 1945 vyhlásil v Hanoji Ho Či Min nezávislost Vietnamské
demokratické republiky [Novotný 2003 : 21].

1.2. POSTOJ FRANCIE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Francie vstupovala do druhé světové války jako koloniální velmoc. Avšak slabá
pozice francouzských představitelů, respektive exilové vlády, nabádala k opatrnosti
v krocích vůči svým koloniím. Kontakt s Indočínou byl ztížen na jedné straně
vzdáleností této kolonie a na druhé jejím přimknutím se k vichistické vládě.
Představitelé francouzské exilové vlády Francouzského výboru národního osvobození 22
si uvědomovali množství faktorů, které se objevily vlivem druhé světové války.
Vzrůstající úloha Sovětského svazu a jeho vlivu na komunistické strany ve světě,
aktivizace národně osvobozeneckých hnutí, ale i postoj Spojených států, především
jejich prezidenta Franklin Delano Roosevelta, který bojoval za samostatnost národů.
Nová francouzská koloniální politika nemohla opomíjet Atlantickou chartu23 a později i
Chartu Organizace spojených národů. S jejím přijetím musela Francie přijmout zásady,
které se příliš nehodily do její politiky vůči koloniím.
„Francie se již nejevila jako nepřemožitelná a všemocná, potřebovala své
kolonie, aby znovu dosáhla své nezávislosti.“24 De Gaullova exilová vláda dělala kroky
pro navrácení kolonií do jádra Francie, pro získání respektu a větší moci, ale i ze
samozřejmosti, že její kolonie jí patří. Během svého exilového působení se de Gaulle
několikrát vyjádřil k Indočíně, přestože jeho informace o tamější situaci byly spíše
mizivé. Veřejně se k otázkám kolonialismu vyslovil v Tunisu 27. června 1943 a jeho
projev je často označován za počátek „nové koloniální politiky Francie“. Jménem
Francie sliboval „organizovat v impériu na širších a spravedlivějších základech
spolupráci mezi svou svrchovaností a roajalismem milionů lidí, jejichž vedením je
21

Bao Dai in FERRO, M. Dějiny kolonizací. s.334.
Comité national français de Libération national vznikl 3. června 1943.
23
Podle Atlantické charty měly podepsané země respektovat práva všech národů na volbu vládní formy,
v níž chtějí žít, a současně vrátit svrchovaná práva a samostatnou vládu těm, kteří o ně byly násilím
připraveni.
24
Borella in ORT, A. Francouzská koloniální politika pro druhé světové válce. s.18.
22
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pověřen“25. Pro podporu vietnamského odboje vydala exilová vláda prohlášení, ve
kterém chválila hrdé a loajální chování národů Francouzské Indočíny a slíbila, že
Indočína získá nový statut v rámci Francouzského společenství, kde jejich svobody
budou potvrzeny a rozšířeny26. Následně byl vytvořen Expediční sbor Dálného východu
a Akční výbor pro osvobození Indočíny. De Gaulle předpokládal, že se o Indočínu bude
bojovat, ale podle jeho názoru prolití krve na indočínské půdě mělo pouze potvrdit
francouzská práva [de Folin 1993 : 34].
Nejdůležitější událost pro vytvoření francouzské koloniální politiky byla
konference v Brazzaville, která se sešla 30. ledna 1944 pod předsednictvím René
Plevena27. Primárně byla zaměřena na budoucí politiku pro francouzskou Afriku,
později měla být aplikována na celou říši, což však znamenalo, že přítomni byli pouze
zástupci afrických kolonií a francouzští úředníci a nikoliv představitelé domácího
obyvatelstva. Přestože francouzští zástupci slibovali nový pohled na francouzskou
imperiální politiku, průběh jednání ukázal následovnictví francouzské koloniální
doktríny na principu asimilace. Konference zavrhla jakoukoliv ideu autonomie či
možnost vývoje mimo rámec francouzského impéria [Garrett 1967 : 310]. Přínosem byl
návrh na vytvoření federálního shromáždění, které „by respektovalo místní svobodu
v každém území tvořícím blok Francie-Kolonie nebo Francouzskou federaci, pokud
přijmeme tento termín i přes námitky, který vyvolává“28.
Po osvobození a návratu de Gaulla do Paříže29 se musela nová Prozatímní
vláda30 postavit mnohým problémům. Francie byla zdevastována a bylo nutné soustředit
veškeré síly na její obnovu. Události, které se odehrávaly 11 tisíc kilometrů daleko, bylo
těžké sledovat. Avšak de Gaulle věřil, že je potřeba okamžitě potvrdit francouzskou
přítomnost a vyhnat veškeré okupanty pro oprášení mocenského postavení Francie.
24. března 1945 vydala Prozatímní vláda deklaraci, která měla upřesnit slibovaný statut
Indočíny. Navrhovala vytvoření Indočínské federace v rámci Francouzského svazu,
který měl být definován novou ústavou. Indočínská federace s jejími pěti dřívějšími
územími měla zůstat pod vedením generálního guvernéra, s vlastní vládou a
25

Grosser in ORT, A. Francouzská koloniální politika…s.21.
Deklarace byla prohlášena 8. prosince 1943.
27
René Pleven byl v exilové vládě komisařem kolonií.
28
GROSSER, A. Affaires extérieures. s. 41.
29
Paříž byla osvobozena 24. srpna 1944. Generál De Gaulle se již 14.června usadil v prvním
osvobozeném městě Bayeux, jako předseda vlády.
30
Gouvernement provisoire de la République française se skládala z členů 3 stran – Komunistické strany,
Socialistické strany a Lidového republikánského hnutí. V její čele stál opětovně generál de Gaulle.
26
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parlamentem, které měly pouze konzultativní ráz stejně jako federální parlament31
[de Folin 1993 : 81]. Toto prohlášení by nejspíše mělo úspěchy před počátkem druhé
světové války, ale poté co se Vietnamci sami podíleli na svém osvobození a Bao Dai
vyhlásil nezávislost, nemělo toto prohlášení pro ně žádný význam.
Prvním vyslancem Francie se stal Jean Sainteny, který byl de Gaullem jmenován
komisařem Francie v Hanoji. Po podání prvních informací mohl de Gaulle pouze
konstatovat, že nic nezbývá z francouzské autority. V tomto nepřátelském kontextu, kdy
se Francie musela postavit hnutí bojující za svou nezávislost, její vláda nedokázala jasně
předefinovat vlastní politiku vůči indočínským státům. Ani zprávy od Saintenyho
nedokázaly de Gaulla přesvědčit, aby změnil svůj postup k Indočíně. 22. října vyloučil
možnost, aby francouzská vláda vydala novou deklaraci týkající se Indočíny
s odvoláním se na dostatečnost deklarace z března 1945 [de Folin 1993 : 98]. De Gaulle,
jako zastánce obnovy francouzské říše, dosadil do Indočíny i lidi se stejnou vizí jako on
sám. Počátkem srpna 1945 de Gaulle jmenoval Thierry d´Argenlieua, velikého
příznivce kolonialismu, vysokým komisařem Indočíny s velením nad Francouzským
expedičním sborem. Vrchním velitelem jmenoval generála Leclerca, který situaci viděl
střízlivěji, avšak musel plnit rozkazy Argenlieua, jehož cílem bylo znovu nastolit
francouzské pozice a nevyjednávat s Viet Minhem [Elgey 1993 : 288]. Boje, které
v jižním Vietnamu nastaly po jeho vylodění32, se podařilo ukončit francouzským
legionářům až koncem roku 1945, kdy obsadili Kočinčinu a Annám. Avšak území pod
vládu Vietnamské demokratické republiky zůstalo nezávislé.

V lednu 1946 de Gaulle odešel z vlády, ale nová prozatímní vláda pod vedením
Félixe Gouina opět nedefinovala politiku vůči Indočíně, ani se nesnažila. Francouzští
přestavitelé přítomní v Indočíně nedostávali žádné nové rozkazy, tudíž pokračovali
podle pokynů de Gaulla. Indočínskou otázkou byl pověřen ministr zámořské Francie,
avšak neměl právo rozkazovat expedičnímu sboru, který byl závislý přímo na
předsedovi vlády, což výrazně zpomalovalo rozhodnutí vůči Indočíně. Obě strany
začaly vyjednávat, spory se vedly především o „doc lâp“, jež byla vyhlášena 2. září
1945 v Hanoji: podle Francouzů to znamenalo ´svoboda´, podle Vietnamců
´nezávislost´33. Výsledkem byla předběžná dohoda z 6. března 1946. V této dohodě bylo

31

Deklarace zajišťovala i svobodu pro obyvatele, ale přesto volební právo bylo omezeno.
Francouzští vojáci se vylodili 5. října 1945.
33
FERRO, M. Dějiny kolonizací. s.336.
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ustanoveno, že „Francouzská vláda uznává Vietnamskou republiku jako svobodný stát,
mající svou vládu, svůj parlament, svou armádu, své finance, tvořící část Indočínské
federace a Francouzského svazu a zavazuje se potvrdit rozhodnutí obyvatelstva
projevená referendem“34. Pro spojení tří vietnamských oblastí bylo potřeba vyjádření
vietnamského obyvatelstva přes referendum a mezitím se měla francouzská armáda
přemístit do severního Vietnamu. Thierry d´Argenlieu označil v soukromí tuto smlouvu
za „indočínský Mnichov“35, neboť Ho Či Min neměl pod kontrolou celé vietnamské
území. Kočinčina36, jakožto francouzská kolonie, by podle jeho názoru, neměla spadat
pod Vietnamské území a měla by do budoucna být odrazovým můstkem pro dobytí
Vietnamu [Elgey 1993 : 298]. Prvního června byla vytvořena prozatímní vláda
Kočinčiny, která o týden později vyhlásila autonomní Kočinčinskou republiku
s podporu vysokého komisaře Argenlieua.
Avšak ani jedna strana neměla v úmyslu tuto dohodu dodržet, považovaly ji za
možnost, jak si lépe připravit výchozí pozici na případné střetnutí. Následná jednání
pokračovala na konferencích v Dalatu a Fontainbleau. Zde Francii zastupoval Marius
Moulet, ministr zámořské Francie, který v červnu ve Fontainbleau prohlásil „Indočína
byla a je francouzskou kolonií“37. Francouzská vláda odmítala udělat jakýkoliv ústupek.
V Indočíně na sebe obě strany útočily, avšak po incidentu v Hanoji z 19. na 20. prosince
194638 byla ukončena veškerá jednání mezi přestaviteli obou zemí a 11. ledna 1947
vyhlásila vietnamská vláda boj za nezávislost.

Důležitým momentem pro Francii v postoji ke svým kolonií bylo přijetí nové
ústavy. V referendu z 21. října 1945 francouzský národ ukázal vůli nastolit nový režim,
respektive Čtvrtou republiku. Bylo zvoleno nové Ústavodárné národní shromáždění, v
němž se nejsilnější stranou stala Komunistická strana Francie. Hlavním cílem bylo
vytvoření nové ústavy. Na počátku roku 1946 poslanci projednávali návrh na vznik
Francouzského svazu. První článek, týkající se této problematiky připravila komise ve
znění: „Francie tvoří se zámořskými územími a jejich obyvatelstvem z jedné strany a
přidruženými státy z druhé strany svobodně dohodnutý svaz, jehož příslušníkům přísluší
práva a svobody lidské osobnosti, zaručené touto deklarací. Všichni francouzští rodáci a
34

ORT, A. Francouzská koloniální politika... s.93.
DE FOLIN , J. Indochine. La fin d´un rêve. s.144.
36
Největší spory o Kočinčinu se odehrávaly při vyjednávání březnové předběžné smlouvy.
37
NOVOTNÝ, J. Úředně zapomenutá válka. s.33.
38
Francouzi bombardovali přístav Haiphong. Následně byli francouzští vojáci napadeni v Hanoji, 40 jich
bylo povražděno.
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příslušníci z metropole a ze zámořských území používají politických práv této ústavy
jako občané“39.
Ústava Čtvrté republiky z 28. září 1946 vytvořila tzv. Francouzský svaz,
skládající se z Francouzské republiky, zámořských departementů (DOM), které měly
stejné postavení jako departementy metropolitní Francie40, zámořských území41 (TOM),
z tzv.přidružených států42 a tzv. přidružených území43[Ort 1968 : 41]. Ohledně ústavy
vyvstává mnoho otázek, protože je víceméně nepřesná, avšak pokračuje v asimilační
politice a centristickém postavení Francie. Obyvatelstvo přidružených států a území se
stalo občany Francouzského svazu a nikoliv Francouzské republiky, tudíž zde
nefungovala úplná rovnoprávnost. Z praktické stránky však rozhodnutí týkající se
Francouzského svazu vycházela od Národního shromáždění a francouzské vlády. I přes
možnost kolonizovaných národů být reprezentovány ve francouzských shromážděních, i
v malém množství, toto uspořádání jim nedávalo větší pravomoci. Prezident republiky
byl prezidentem Francouzského svazu a měl po ruce poradní orgány – Vysokou radu
Francouzského svazu (Haut conseil de l´union française), tvořenou z delegace
francouzské vlády a představitelů přidružených států a Shromáždění Francouzského
svazu, tvořené z jedné poloviny představiteli Francie a z poloviny druhé představiteli
DOM-TOM a přidružených států.

1.3. NÁVRAT INDOČÍNY DO FRANCOUZSKÉ ŘÍŠE?
Postoj Francie k Indočíně byl oslaben skutečností, že nikdy ve své minulosti
neměla ve svých koloniích důslednou a koherentní politiku. V roce 1946, stejně jako na
počátku Francouzské Indočíny, byla koloniální politika postavena spíše na základě
zvyků a domněnek než na znalosti místních skutečností. Určitý mýtus okolo kolonizace
byl propojen s termíny: asociace, asimilace a civilizační poslání. Tyto tři postoje
předpokládaly, že se indočínské národy naváží na Francii a k přerušení vazeb nikdy
nedojde. Francie a její politika vůči Indočíně byla paralyzována vizí, kterou měla o své

39

Année politique 1946.s.28. (překlad Ort, A. s.32).
3alžírské departementy, državy v Antilách, Martinique, Guadeloupe, v jižní Americe Guyana a
v Indickém oceánu ostrov Réunion.
41
Francouzská západní Afrika, Franc.rovníková Afrika, Madagaskar, …
42
Bývalé protektoráty – Maroko, Tunisko, Kambodža, Laos, Vietnam
43
Označení zemí, které Francie spravovala jako poručenská území – Togo, Kamerun.
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říši, a touhou zachovat ji za každou cenu. Tento postoj byl přijímán po jejím osvobození
celým politickým spektrem.

Po ukončení druhé světové války stála v čele Francie její Prozatímní vláda
vedená generálem de Gaullem. Jeho postoj, jako zastánce myšlenky o znovunavrácení
Francie mezi velmoci, byl v otázce Indočíny jednoznačný. V projevu z 11. srpna 1945
deklaroval: „Indočína, která je utlačována japonským nepřítelem a stále fyzicky chybí
ve Francouzském svazu, se vrátí. Jsme si tím jisti(…)“44. Je otázkou, do jaké míry si
uvědomoval závažnost situace. Francouzi podcenili vůli vietnamského lidu po
nezávislosti, považovali jej za pouhý důsledek japonské propagandy. Věřili, že Francie
je zde dobře etablována, mající podporu místního obyvatelstva, o čemž dosvědčuje nóta
Asijského oddělení Ministerstva zahraničních věcí Francie o Indočíně: „Existují
opravdová místní hnutí za nezávislost s protifrancouzskými a protiamerickými
tendencemi. Tato hnutí přirozeně ustoupí při návratu představitelů Francie - vítězné,
mocné a bohaté…“45. Obnovení francouzské suverenity mělo být tedy pouhou operací
s konečným úspěchem. Z tohoto přesvědčení jmenoval de Gaulle vysokým komisařem
Thierry d´Aregnlieua s doporučením, aby nic neuspěchal. I po počátku indočínské války
de Gaulle stále věřil, že čas hraje pro Francii. 17. listopadu 1948 stále tvrdil: „Myslím,
že nejlepší postup, který Francie může momentálně v Indočíně zaujmout, je nic
neurychlit. Musíme vyčkat. (…) Proč bychom měli být ti nejvíce uspěchaní ?“46.
Už na počátku snah o návrat francouzské přítomnosti do Indočíny bylo uděláno
několik chybných rozhodnutí. Úředníci, kteří podporovali bývalého generálního
guvernéra Decrouxe, byli zbaveni funkce, čímž Francie ztratila lidi, kteří znali místní
poměry. Ani armáda nebyla nijak připravena. Počet vojáků francouzského expedičního
sboru nepřesahoval 30 000 na konci roku 1945 [Georges 1973 : 61]. Nejspíše právě de
Gaulle nejvíce pomohl vietnamskému režimu svým nařízením, aby se francouzské
jednotky vylodily pouze na jihu země. Neuvědomil si, že tímto dal možnost a čas Viet
Minhu na zorganizování a vytvoření armády. O jeho určitém nepochopení situace
vypovídá i jeho rezignační dopis, který napsal při svém stáhnutí se z politiky 20. ledna
1946: „Francie již není ohrožena…Vše zásadní je nyní bezpečné, ekonomika se
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uzdravuje, naše území je opět naše, jsme zpět v Indočíně a veřejný mír byl opět
nastolen“47.

V průběhu své historie mnoho francouzských politiků odmítalo jakékoliv
koloniální expedice- ty podle jejich mínění odvracely pohled od důležitějších věcí48. Po
druhé světové válce se Francie soustředila na své vnitřní záležitosti, její obyvatelstvo se
zajímalo o své vlastní problémy a tisk ho následoval. O Indočíně informoval velice
málo. Jean Sainteny napsal: „I když indočínský problém některé z nás znepokojuje, je
umístěn velmi daleko v pořadí nesčetných starostí metropole“49. V návaznosti na
politiku de Gaulla, gaullisté přemýšleli, jak přesvědčit stát na pokraji sil, který se zajímá
o svoji obnovu, že není konec. Že musejí vytrvat v úsilí a vyhnout se ztrátě člena,
jednoho z nejdůležitějších pro existenci Francouzského svazu, který mnozí doufají, že
vybudují [Georges 1973 : 97]. Avšak přestože se politické strany shodovaly v odmítání
odchodu Indočíny, vždy stála mimo hlavní témata diskuzí.
Otázkou zůstává, zda Francie měla stanovenou politiku vůči Indočíně či
nikoliv. Je více pravděpodobné, že svou koloniální politiku vytvářela v průběhu
událostí. Francie nemohla své krajany nechat v područí Vietnamců a od jejich ochrany
se odvíjel její přístup, kdy hledala možnost dohody. Francie také zastávala názor, že
Indočína je z mnoha hledisek jejím výtvorem, neboť přinesla mír do této „země
donedávna sužované lupiči a vysávané annamskými mandaríny“. Rozvinula její
ekonomiku a měla v Indočíně své zájmy a práva. Francouzský vláda předpokládala, že
jednoduchý a jasný odchod Indočínské unie by nepřinesl nic dobrého pro její
obyvatelstvo. Jiné velmoci doufali, že budou moci Francii v této části vystřídat,
především Spojené státy americké a Čína, které zde byly přítomny [Année politique
1946 1947 : 47]. Z těchto důvodů se generál de Gaulle rozhodl vyslat expediční vojsko
pod velením generála Leclerca a jmenoval vysokého komisaře admirála Thieryho
d´Argenlieua. Zatímco ve Vietnamu Francii čekalo složité dobývání, v Kambodži a
Laosu se podařilo využít vzájemného nepřátelství mezi domorodými národy a podepsat
smlouvy s jejich představiteli. V Kambodži se dohoda podepsala s kambodžským
králem Sihanoukem a jeho prvním ministrem princem Monirethem 7. ledna 1946. Ti
doufali, že Francii se podaří je ochránit před Annámci a podpoří jejich teritoriální
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požadavky vůči Siamcům, neboť ti od Kambodže a Loasu odtrhli na počátku druhé
světové války několik důležitých území. Touto dohodou vstoupila Kambodža do
Francouzského svazu prostřednictvím Indočínské federace. Její administrativa měla
využívat velikou autonomii, avšak zahraniční politika zůstávala v rukou Francie.
S Laosem dosáhli Francouzi této dohody o půl roku později, neboť až v květnu 1946
obsadily francouzské jednotky celý Laos [de Folin 1993 : 130].

2.

POSTOJ K INDOČÍNĚ
Z politiky formulované generálem de Gaullem již nebylo cesty zpět. Francie

odmítala přiznat nezávislost svým přidruženým státům a vstoupila do války
s Vietnamskou demokratickou republikou. Návrat do Indočíny i prostřednictvím války
byl přijímán celou politickou sférou. Postupně se vlivem událostí její postoj měnil.
Nejmarkantnější byl počátek války v Koreji, které postupně změnily cíle Francie –
musela zabránit rozšíření komunismu v jihovýchodní Asii.

2.1. CESTA K VÁLCE
Vyjednávání s Vietnamem, respektive s Ho Či Minem, probíhalo od počátku
roku 1946. Na francouzské straně stáli admirál d´Argenlieu, komisař republiky Jean
Sainteny a generál Leclerc jako představitelé lokální úrovně a Max André, specialista na
otázky na Daleký východ a člena Republikánského lidového hnutí, vysláný
francouzskou vládou. Předběžná dohoda z 6. března 1946 byla podepsána Ho Či Minem
a Saintenym a ukončovala nepřátelství trvající od září 1945. Byl zaručen odchod
čínských vojáků a jednání, týkající se diplomatických vztahů Vietnamu se zahraničními
státy a budoucího statutu Indočíny, měla pokračovat na jednání v Dalatu a
Fointainbleau. O otázce Kočinčiny mělo hlasovat referendum, zda se připojí
k Vietnamu či vytvoří samostatný stát, což byl postoj kočinčinské rady, kterou však
jmenoval Argenlieu. Moutet, ministr zámořské Francie a socialista, upřesnil
francouzskou pozici, především její loajálnost k dohodě z 6. března. Přestože si konflikt
s Vietnamem, podléhal tvrdé politice ministra zahraničí Bidaulta, který se k Indočíně
stavěl stejně jako de Gaulle –jakoukoliv nezávislost odmítal.
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Konference v Dalatu byla zahájena 19. dubna admirálem Argenlieuem a od
počátku byla situace vypjatá, neboť odmítal účast kočinčinských zástupců, kteří se
vyslovovali pro připojení k Vietnamu. Vietnam souhlasil se svou integrací do
Francouzského svazu, ale pod podmínkou, že tento vztah zůstane jen „na papíře“ a získá
úplnou nezávislost a jako garanci vlastní diplomatické zastoupení. Francouzská
delegace však trvala na pevném federálním vztahu a tím na realizaci Indočínské
federace. Podle ní pokud Francie opustí Vietnam, nahradí ji jiná velmoc a především
potřebovala chránit své zájmy a své občany. Nebylo překvapením, když se obě strany
nedokázaly dohodnout a nechaly spory na následující konferenci ve Fontainbleau.
Avšak Argenlieuovi se podařilo vygradovat spory mezi oběma státy. Ve chvíli, kdy Ho
Či Min přijel do Francie na konferenci, vyhlásil 2. září vznik Kočinčinské republiky
v rámci Francouzského svazu a Indočínské federace. Jeho jednání bylo podle většiny
názorů aktem samostatným, avšak Francii nezbývalo než vést svou politiku v tomto
duchu. Je pravděpodobné, že za jeho akcemi stál ministr zahraničí Bidault, což
podporuje Mitterrand ve své knize Aux frontières de l´Union française, ale i článek The
longest wars : Indochina 1945-75. V průběhu konference Ho Či Min představil svoje
postoje na tiskové konferenci 12. července. Odvolal se na právo národů na sebeurčení,
avšak v ekonomické a kulturní otázce podporoval spolek s Francií v rámci
Francouzského svazu. Uznal i existenci Indočínské federace pro Laos, Kambodžu a
Vietnam, neboť by usnadnila vztahy mezi těmito třemi státy. V otázce Kočinčiny zůstal
neochvějný, protože ta „je stejně vietnamská jako je Korsika francouzská“50. Avšak
francouzští vyjednavači se spoléhali na nejistou pozici Vietminu ve vlastním státě a
doufali v návrat. Dalším krokem admirála Argenlieua bylo uspořádání druhé konference
v Dalatu ohledně statusu Indočínské federace za účasti Kambodže, Laosu a Kočinčiny.
Jejich delegace předaly Argenlieuovi dokument, který neschvaloval politiku a
požadavky Vietnamu (na konferenci ve Fontainebleau se vietnamská delegace
představovala jako reprezentace celé Indočíny), neboť se jimi cítili ohroženi [de Folin
1993 : 160]. Vietnam na protest vůči této konferenci, která se konala bez jeho účasti,
okamžitě opustil vyjednávání s Francií. Ve Francii prezentovali jako důvody nové
nacionalistické požadavky vietnamské vlády, ale podle socialistického časopisu Le
Populaire sehrál významnou roli admirál Argenlieu, kterému se podařilo vyjednávání
sabotovat [Année politique 1946 1947: 228]. Nakonec byla v 14. září podepsána

50

Année politique 1946. s.204.

22

částečná dohoda - jakýsi modus vivendi, neřešící hlavní spory (nezávislost Vietnamu a
účast ve Federaci), zaměřená na ekonomické a kulturní otázky a na zavedení jediné
měny, indočínského piastru a na celní jednotě.

Incidenty ve Vietnamu se množily a ve Francii byla v listopadu 1946 ustanovena
komise pro Indočínu, s admirálem Argenlieuem, pod vedením Bidaulta. Thierry
d´Argenlieu se vyjádřil: „Neustále jsem hledali dohodu (…)Francie je pevně rozhodnuta
dosáhnout a zajistit, aby tato velká konstrukce nebyla pouhou fasádou, aby Indočínská
federace dostala tělo a život a aby členství Vietnamu ve Francouzském svazu nebyla již
fikce.“51. Události v Hanoji, k nimž došlo z 19. na 20.prosince, byly počátkem konce
vyjednávání. V tomto období byla Francie v procesu jmenování nové vlády, což
zpomalilo reakci na dané události. Nový předseda vlády, socialista Léon Blum, vyslal
do Indočíny Mariuse Mouteta a generéla Leclerca. Vždy věřil, že role Francie je
pomáhat kolonizovaným národům a dovést je k nezávislosti, ale také nemohl nechat bez
odpovědi agresi vůči Francii. Se souhlasem Komunistické strany a Lidového
republikánského hnutí se rozhodl použít sílu ve Vietnamu a tím položil základ k další
politice vůči jejím koloniím – žádné vyjednávání bez vojenského vítězství [Elgey 1983 :
312]. „Byli jsme nuceni čelit násilí. Oznamuji, že bojující muži, indočínští Francouzi,
přátelské obyvatelstvo se mohou spolehnout na bdělost a rozhodnutí francouzské
vlády“52. Jeho cílem tedy nebyla válka, ale mír. Avšak pro jeho dosažení musela Francie
do války vstoupit.
Přívrženci vyjednávání měli velikého zastánce ve veliteli expedičního vojska
generálu Leclercovi, jmenovaném generálem de Gaullem pro znovuzavedení pořádku
v Indočíně. Během několika měsíců se mu podařilo dobýt Kočinčinu, ale poznal
nepřátelské ovzduší panující ve Vietnamu vůči francouzské přítomnosti a pochopil, že
tato válka by neměla možnost úspěchu. „Nikdy nebylo v mém úmyslu znovudobytí
Indočíny zbraněmi. Kočinčinská zkušenost ukázala, že bychom potřebovali daleko více
síly, než kterými disponujeme. Z těchto důvodů při přípravě expedice jsem se snažil
přednést vysokému komisaři výhody pacifistické intervence, v zájmu zahájení
vyjednávání s Číňany na jedné straně a s vládou Ho Či Mina na druhé..“53. Odhadoval,
že by Francie potřebovala až 500 tisíc vojáků, aby rozdrtila nepřítele. Předpokládal, že
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by válka byla zničující, její trvání nebylo možné odhadnout a zabránila by obnově
Francie v Evropě. Z těchto důvodů generál Leclerc doporučoval vyjednávat. Jeho postoj
lze vidět na hlášeních, která podával vládě. 14. února 1946 doporučoval, pro dosažení
dohody s Ho Či Minem, aby se nebáli použít slovo „nezávislost“, což francouzští
politici odmítali. Svým přístupem, kdy se snažil vytvářet francouzsko-vietnamské
hlídky či komise nebo svým přístupem k Ho Či Minovi, kterého nazval přítelem, byl
jedním z hlavních podporovatelů vyjednávání s Viet minhem [Geogres 1973 : 104]. I
přes rozdílnost ideologií zaujal stejný postoj jako komunistická strana, avšak
z rozdílných důvodů. Leclerc představoval určitý most mezi komunisty a nekomunisty a
legitimoval všechny, kteří se z jakéhokoliv důvodu stavěli proti válce.

2.2. POSTOJ POLITICKÝCH STRAN
Při studii postoje francouzské politické scény k Indočíně nelze opomenout, že
Francie se nacházela ve složité situaci. Čtvrtá republika se vyznačovala vysokou
nestabilitou francouzských vlád. I přes nový politický režim, který nastolila nová
ústava, se v čele Francouzské republiky vystřídalo 22 vlád, než podlehla institucionální
krizi. Cíle války se snažily být nově vytyčovány téměř po každém novém jmenování
vlád. Prostřídalo se 18 vlád, než se k moci dostal Pierre Mendès France, který se zaručil
za mír v Indočíně. U vypuknutí války stály tři nejsilnější strany poválečné Francie Komunistická strana, Strana socialistická a Lidové republikánské hnutí, které po celou
dobu určitým způsobem ovlivňovaly postoj Francie vůči Indočíně.

2.2.1.

Komunistická strana Francie (Parti communiste francais)
V roce 1946, kdy válka vypukla, byli komunisté ve vládě. V tomto období

věřili, že by se Francie stala socialistickou a zavedla by tedy opravdovou demokracii.
V tomto duchu chtěli zachovat Francouzskou unii a vrátit Francii její ztracenou moc.
Maurice Thorez, místopředseda vlády54 při setkání s kočinčinským generálem prohlásil
„Komunistická strana nechce v žádném případě být považována za narušitele
francouzských pozic v Indočíně a horlivě touží vidět vlát francouzskou vlajku ve všech
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koutech Francouzské unie“55. Komunisté podporovali vytvoření Indočínské federace
v rámci Francouzské republiky, neboť věřili, že tím získají její obyvatelé rovnoprávnost.
Francouzská komunistická strana byla po druhé světové válce nejsilnější stranou
Francie. Od tohoto postavení si do budoucna mnohé slibovala a tudíž se jim nelíbila
možnost vietnamské revoluce. Ta by narušovala její politiku spojenectví se socialisty a
republikány a její pokusy stavět se do pozice francouzské vlastenecké strany, která
vycházela z jejího odboje v průběhu války. Válka v Indočíně by podle nich pro Francii
znamenala ekonomické problémy a možnost americké intervence v záležitostech
Francouzského svazu. Tyto faktory mohly posunout voličský zájem na pravici politické
scény, čemuž se komunisté chtěli vyhnout. Francouzský tisk se o Indočíně příliš
nezmiňoval, komunistický tisk ještě méně [Tønnesson 1985 : 17]. Nelze opomíjet, že
národně osvobozenecký boj v Indočíně, vedla komunistická strana, přestože její
politický význam nebyl tolik důležitý na počátku konfliktu a následkem událostí se stal
determinujícím v tomto boji. Ústřední výbor se postavil zamítavě ke schválení
vojenských úvěrů pro opětovné získání Vietnamu, protože válka byla proti Ústavě a
prohlubovala nepřátelství s národy zámořské Francii. Ale v březnu 1947, kdy byly
úvěry projednávány v Národním shromáždění, předseda vlády Ramadier56 měl ke
komunistům projev: „Jestli se budete držet vaši neúčasti, obnovujete ve francouzské
politice tuto opozici mezi komunismem a antikomunismem, kterou jsme se snažili
odstranit…“57. Následně komunističtí ministři následně odhlasovali finanční podporu
pro expediční sbor. Jejich rozhodnutí nebylo ani tak následkem podpory indočínské
politiky, ale určité ministerské solidarity; bylo přeci jen výhodnější být ve vládě než
mimo ni. Ke všemu Komunistická strana podporovala ministra zahraničí Bidaulta v jeho
národním postoji proti Američanům ohledně německé otázky. Za všech okolností se
přesto snažili podtrhávat svůj postoj odmítání války. Například při poctě vojenskému
expedičnímu sboru za vlády Ramadiera, se komunistický ministr národní obrany
Billoux odmítl připojit k ostatním ministrům a zůstal sedět [Georges 1973 : 97].
Odchod komunistů z vlády také nebyl následkem indočínské problematiky, ale
spíše problémy tykající se vnitřních problémů metropole, respektive ekonomické a
sociální politiky Ramadierovy vlády. Od chvíle, kdy komunistická vláda odešla z vlády
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či byla odejita58, aktivně bojovala proti této „špinavé válce“, jak ji sama nazvala –
odmítala ji jako nejšpinavější z koloniálních zasahování. Ve své kampani nezůstala jen
u veřejných projevů. V listopadu 1949 Etienne Fajon, člen Komunistické strany,
deklaroval novou linii politiky své strany: „V každém podniku, který se oddá výrobě či
transportu vojenského materiálu, by komunisté zradili svou povinnost, pokud by
nezorganizovali otevřený politický boj proti této výrobě, pro pacifistický převrat
v podniku“59. Komunistická strana bojovala tedy na dvou frontách – politicky a
vojensky. Komunisté podnikali různé sabotáže, které vyvrcholily zákazem členům
strany darovat krev pro zraněné vojáky expedičního sboru. Na její stranu se postavila
Všeobecná konfederace práce (Confédération générale du travail), která se na počátku
1950 mobilizovala, aby řekla „ne válce dělnické třídy“. V mnoha přístavech loďaři a
železničáři blokovali nakládání vojenského materiálu, někdy docházelo i k násilnostem.
Nejznámější je aféra s Henry Martinem, bývalým vojákem v Indočíně, který se po svém
návratu do Francie spojil s komunistickou stranou v manifestacích proti válce. V říjnu
1950 byl obviněn ze sabotáže, ale byl to spíše politický proces. Byl shledán nevinným,
ale odsouzen na 5 let za nepřátelskou agitaci proti indočínské válce60. Podle autora
knihy La France sous l´influence se Komunistická strana nebála spolupracovat
s nepřítelem, když mu posílala tajné zprávy týkající se stavu francouzské armády a
jejích následných cílů [Wolton 1997 : 151].
Komunistická kampaň byla podporována řadou intelektuálů v čele s Jean
Paulem Sartrem či katolíky z revue Témoigne chrétien, kteří se účastnili
komunistických

manifestací.

Mnoho

osobností

z řad

intelektuálů

vytvořilo

„Rassemblement démocratique révolutionnaire“, ale jejich vliv se zvýšil až po porážce u
Dien Bien Phu. Pro opuštění Indočíny se též rozvinula teorie, ekonomických zájmů.
Podle ni je lepší kolonii vojensky opustit ale zachovat si ekonomické vztahy, které jsou
pro metropoli převážně výhodné. Raymond Aron předpokládal, že Francie musí opustit
Indočínu pokud si chce zachovat Afriku. Podle něj se velikost demokratického národa
nenahlíží prostřednictvím jeho kolonií a Francie by měla mít odvahu svůj přístup
obnovit. Avšak plné zapojení intelektuálů do politické roviny proběhlo až při Alžírské
válce.
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2.2.2.

Socialistická strana ( Section française de l´Internationale ouvrière)

Socialistická strana zaujímala méně vyhraněné názory než komunisté, přesto
doufala v mírové řešení. Touha po moci však spojovala všechny politické strany, které
se účastnily řízení země. Nevůle opustit vládu mělo za důsledek podrobení se socialistů
členům Lidového republikánského hnutí, kteří prosazovali tvrdý postoj k indočínskému
řešení.
Léon Blum krátce před tím, než se stal předsedou Prozatímní vlády61, napsal do
Le Populaire: „Je jen jediná možnost, jak v Indočíně zachovat naši prestiž, náš vliv a
naše zájmy: upřímnou dohodou (s Vietnamem) na bázi nezávislosti(…)“62. Ve stejném
duchu se nesl jeho projev před Národním shromážděním při jeho inauguraci, kdy
deklaroval konec starého koloniálního systému, který se zakládal na dobývání a
udržování útisku. Obsazené národy by měly mít možnost se osvobodit a samy si
vládnout; odměnou kolonizátorů je navození pocitu vděčnosti v kolonizovaném národě
a solidarity prostřednictvím kultury a společných zájmů, které umožní je dobrovolně
spojit. Přesto se Blum ocitl přímo v místě událostí, které vedly k válce v Indočíně. Její
vzdálenost však bránila vládě porozumět průběhu a Blum následoval politickou linii,
která nejdříve prosazovala zavedení pořádku a až poté vyjednávání s Vietnamem. Další
socialistický předseda vlády Paul Ramadier, který nastoupil po něm řekl: „Indočínský
problém nevyřešíme silou, stejně jako žádný jiný problém zámořské Francie. Existují
jen politická řešení (…) Žádná nadvláda, žádné podrobení, …což zahrnuje, že musíme
respektovat nezávislost národů. Nařizuje nám to preambule Ústavy“63.
Socialisté po vypuknutí války litovali ukončení kontaktů s Ho Či Minem a byli o
mnoho skeptičtější k znovunastolení Bao Daie jako představitele Vietnamského státu.
V tomto znění poslal Guy Mollet dopis předsedovi francouzské vlády Henri Queuillovi
v lednu 1949: „Vojenského řešení jsme nedosáhli a každý ví, že nedosáhneme…Pokud
chceme mír, musíme vyjednávat s tím, kdo válku vede a nikoliv s těmi, kteří
v nepřátelském táboře nic neznamenají.“64. V tomto odmítání Vietnamského státu hrálo
roli i ideologického přesvědčení odmítající restauraci monarchie a nepřestali vyzývat
vládu, aby vyjednávala opět s Ho Či Minem. Po implikaci války do mezinárodního dění,

61

Leon Blum byl předseda vlády mezi prosincem 1946 a lednem 1947.
GEORGES, A. Charles de Gaulle… s.98.
63
GEORGES, A. Charles de Gaulle… s.99.
64
DALLOZ, J. Alain Savary, un socialiste face à la guerre d´Indochine. s.42.

62

27

Socialistická strana podporovala pokračování války, tentokrát ve jménu zastavení
komunismu, ale nepřestala věřit řešení s Ho Či Minem.

Od srpna 1951 Socialistická strana již nebyla ve vládě a od března 1953 se
přesunula do opozice. Podobně jako u strany komunistické ji její neúčast ve vládě
umožnila kritičtější postoj vůči indočínské politice. V dubnu 1952 socialisté odmítli
odhlasovat vojenské úvěry a v listopadu se její národní rada vyslovila pro zahájení
vyjednávání s nepřítelem. Tento posun v rámci Socialistické strany se udál i vlivem
jejího člena Alain Savaryho, který několikrát odcestoval do Indočíny „Ani jako zastánce
stáhnutí našich jednotek z Indočíny bez předchozích jednání, či zmezinárodnění
konfliktu, zůstáváme přesvědčení, že zůstává ještě a stále vyjednávání s nepřítelem, kde
se můžeme pokusit všemi způsoby dosáhnout příměří, které by bylo následováno
svobodnými volbami. V průběhu šesti let žádný pokus se neudál v tomto směru“65.
Savary se stal zastáncem vyjednávání, které by, podle jeho názoru, mělo být ulehčeno
uvolňováním napětí mezi oběma bloky po smrti Stalina. Navrhoval zapojení velmocí do
možného vyjednávání – Čínu, Sovětský svaz a Organizaci spojených národů. V období,
kdy se pomalu rýsovala Ženevská konference, chtěl ministr obrany René Pleven vyslat
Savaryho na misi do Vietnamu, kde by mohl navázat tajná jednání s Ho Či Minem.
Avšak Bidault se snažil jeho vyjednávání pozastavovat, až došlo k pádu Dien Bien Phu
a jeho akce již nebyla nutná.

2.2.3.

Lidové republikánské hnutí (Mouvement républicain populaire)

Indočínská válka začala pod vládou socialisty Bluma a skončila díky Pierre
Mendes Francovi. Ani jedné vlády se Lidové republikánské hnutí (dále MRP)
neúčastnilo. I přes jeho nepřítomnost ve vládách, které zahájily a poté ukončily
Indočínskou válku, lze tvrdit, že Lidové republikánské hnutí hrálo největší roli v této
válce a v odmítání nezávislosti indočínských států. Během celého období stálo u moci a
spoluvytvářelo postoj Francie, respektive její vlády, k indočínskému konfliktu a bylo
tvrdým zastáncem francouzské přítomnosti v Indočíně.
Jejich členové měli obsazené ministerstvo zahraničních věcí téměř po celou dobu
indočínské války. V roli předsedy vlády se představili Georges Bidault i Robert
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Schuman, ale první z nich zůstal hlavním představitelem politiky Lidového
republikánského hnutí k Indočínské válce [Dalloz 1996 : 106]. Indočínská politika MRP
byla založena na vlastenecké a emotivní bázi, neboť většina jejich poslanců
nezapomněla na ponížení, které Francie prožila při obsazení nacistickým Německem.
Indočína byla důležitým článkem v řetězu a její ztrátu si nemohli připustit. V tomto
znění lze i chápat projev Bidaulta, který se obával možnosti, že by se tento konflikt
mohl rozrůst na celý Francouzský svaz. Jako křesťanští demokraté neměli být stranou
podporující válku, avšak jejich touha navrátit Francii ztracené místo byla silnější. Podle
Georgese obětovali indočínskou kolonii vlastnímu patriotismu [Geogres 1973 :100].
Na počátku konfliktu, přestože jsou ochotni k reformám, odmítali jakoukoliv
možnost spojení tří Ky a jejich nezávislosti pod vedením Ho Či Mina. V chvíli, kdy
válka opravdu začala, tedy v prosinci 1946, odmítali přímé vyjednávání s Ho Či Minem,
a prosazovali vytvoření Vietnamského státu s Bao Daiem v čele. Po výhře Mao Ce
Tunga v Číně, chtěli, aby Francie pokračovala ve válce jako zastánce svobodného světa.
Ve chvíli, kdy bylo znatelné, že válka byla již neudržitelná a byla potřeba začít
vyjednávat, odmítlo MRP přímé vyjednávání a sjednotilo se s názorem o uspořádání
mezinárodní konference týkající se Koreji a Indočíny. V danou chvíli doufalo ve využití
dobré vůle komunistických vlád po úmrtí Stalina.
Mnohokrát strana opakovala, že nebýt jich, Francouzská Indočína by byla
ztracena. Tento jednotný postoj převážil po celou dobu války. V roce 1950 dodalo
představitelům MRP nové argumenty vypuknutí války v rámci konfliktu mezi dvěma
bloky, ale zároveň se postupně uvnitř hnutí vytvářela opozice k tomuto konfliktu. V létě
1949 deník Témoignage chrétien upozornil na týrání, které Francouzi v Indočíně
prováděli, což významně ovlivnilo křesťanské voličstvo. Křesťanská konfederace
francouzských pracovníků66 nesouhlasila s indočínskou politikou MRP, protože podle
nich dostatečně neusilovala o vyjednávání. Na druhé straně ale odmítala útoky, které
Komunistická strana prováděla ve své kampani proti indočínské válce [Dalloz 1996 :
109].

V roce 1950 se poprvé několik poslanců oddělilo od politiky strany a během
debaty o Indočíně v Národním Shromáždění navrhlo text požadující vyjednávání s Ho
Či Minem a volby pod mezinárodní kontrolou. Nikdy před tím se část poslanců
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nerozešla s oficiální politikou svých představitelů – již vůbec ne před Národním
shromážděním. Jejich návrh nebyl přijat a poslanci odešli z Lidového republikánského
hnutí. Několik dnů poté kongres v Nantes schválil jednání vlády v Indočíně. Tyto ataky
v rámci strany však byly výjimečné. Pozice představitelů lidových republikánů se
neměnila. Přesto Robert Schuman nebyl v indočínské otázce tolik vyprofilovaný, jako
Georges Bidault, spíše se orientoval na události v Severní Africe. Například ve svém
programu, představovaném v rámci legislativních voleb v roce 1951 mluví o Indočíně
pouze v rámci Atlantické obrany [Dalloz 1996 : 111]. Přestože by se nejspíše objevily
skupiny kritizující postoj své strany, mnoho z nich se k tomuto neuchýlilo; měli strach,
aby neoslabili francouzskou pozici před nepřítelem. Jeden z poslanců, Léo Hamon, o
několik let později přiznal: „Osobně jsem si myslel, že je nutné ukončit válku, kterou
nemůžeme vyhrát a která Francii vyčerpávala. (…) Zakazoval jsem si pouze prohlásit
svůj závěr mimo stranickou radu, neboť mi přišlo, že veřejným vymáháním
vyjednávání, jsme oslabovali Francii v jejím potřebném vyjednáváním“67. Vedení MRP
nepřestalo po celou dobu války tvrdit, že voláním po mírovém vyjednávání se
oslabovala pozice Francie. Dokonce, by se tím kompromitovaly možná budoucí jednání,
protože by nepřítel byl jistější ve své pozici a více by vyžadoval.
V roce 1953 již bylo znechucení indočínskou válkou tak veliké, že mělo i vliv
na politické strany. Kritika se rozrůstala a několik poslanců již nevolilo podle stanov své
strany – nejdříve podpořilo jmenování Pierre Mendès Franca a následně odmítalo
podpořit Goerges Bidaulta na předsedu vlády. Na kongresu v květnu 1953 byla slyšet
kritika z více stran a následovala diskuze o situaci v Indočíně a o budoucnosti
Francouzského svazu. „Jsem přesvědčen, že pokud bychom v roce 1946 Ho Či Minovi
přiznali polovinu toho, co jsme později přiznali Bo Daiovi, nebyla by žádná Indočínská
válka“68. Tato deklarace patřila k té mírnější kritice, ale později si členové začali
uvědomovat, svou svázanost s touto válkou. „To není válka státu. Odvaha, je možná
mluvit jasně, neboť přijdou-li zhroucení, Lidové republikánské hnutí se zhroutí s ní“69.
Avšak jeden z republikánských státních tajemníků pro válku, Pierre de Chevigne
opakuje postoj vedení a i když přiznává skepticismus v budoucnosti v Indočíně, dodává:
„Abychom dobře vyjednávali na politické rovině, nesmíme být ve stavu méněcennosti
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v rovině vojenské. Musíme vylepšit naši pozici násilím“70. Bidault měl veliký vliv na
tuto stranu, kterou vedl několik let a mnoho politiků nechtělo vystoupit proti němu. To
dokazuje postoj Henri Tietgena, prezidenta strany a místopředsedy Lanielovi vlády,
který potvrdil, že byl přívržencem vyjednávání, ale nechtěl jít proti Bidaultovi.
Během debat v Národním shromáždění se více a více lidových republikánů
projevovalo proti vládě v otázce indočínského konfliktu a mnoho z nich se stavělo na
stranu Pierre Mendès Franca. Přestože většina republikánů podpořila vládu, hlasy volící
proti ní začaly poukazovat na rozdělení proudů ve straně. V senátu pouze jediný
republikán, Hamon, hlasoval proti vládě a ve svém projevu nařkl Američany, že
zabraňují Francii uzavřít mír, přestože sami ho v Koreji nedávno uzavřeli. Většina
politiků je ze strany vyloučena a republikáni se během Ženevské konference jednotně
staví za vyjednávání Bidaulta, jakožto ministra zahraničí. Žádný z představitelů
republikánů nepodporoval politiku nového předsedy vlády a Ženevské dohody byly
přijaty pouze 15 poslanci, většina se opět zdržela hlasování. I přes kritiku ozývající se
v průběhu války, převážná část poslanců podporovala Bidaulta, který to připomněl po
alžírských událostech v roce 1958: „Nebudu komentovat rozhodnutí Lidového
republikánského hnutí. Mám příliš mnoho vzpomínek o jeho neochvějné věrnosti
během Indočíny, než abych měl slova hořkosti“71.

2.3. OKOLNOSTI VÁLKY
Jedním z hlavních důvodů a neustále se opakující pro vedení této války bylo
postavení, které Francie chtěla získat zpět. Určitá nostalgie nad velikou koloniální říší
byla cítit mezi politiky i obyvatelstvem. K nostalgii se přidal strach ze její ztráty. René
Pleven: „Nám všem, kteří jsme v těchto letech byli ve vládě, náš instinkt napovídal:
pokud se celá záležitost ukončí mírem, je to celý Vietnam, který spadne do
komunistické sféry. Ale to není to, co nás zadržovalo, bylo to přesvědčení, že následně
se všechny státy Francouzského svazu odtrhnou od Francie“72. Stejný postoj zastával
Bidault, který předpokládal, že by ústupky v Indočíně by byly následně vyžadovány i
v jiných částech Francouzského svazu. „Existuje lokální problém, ten indočínský, a
celkový problém, ten Francouzského svazu. Nelze je rozdělit. Nesmíme nic udělat
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v Indočíně, co by mohlo sloužit jako precedens, převážně z hlediska Tuniska a
Maroka.“73
Charakter války se však změnil vlivem mezinárodních událostí. Jak jsem již
uvedla v úvodu, nezabývám se válkou jako takovou, ale pro účely mé práce je potřeba
znát její průběh. Podle Alexandra Orta ji lze rozdělit do dvou období. První období trvá
přibližně do ledna 1950 a má charakter koloniální války, v níž hlavní roli hrála Francie
jako kolonizátor, využívající sice materiální pomoci Spojených států amerických, ale
omezující všechny jejich další snahy o pronikání do Indočíny. Hlavním způsobem byla
guerilla, neboli partyzánská válka Druhé období symbolizoval boj proti komunismu,
ovlivněný nástupem komunismu v Číně74 či korejskou válkou75. François Mitterrand
dělí tuto válku dokonce na tři období. Nejdříve to byla válka o znovudobytí koloniální
říše, poté Francii bojovala pro osvobození přidružených států a posledním krokem byla
válka proti komunismu, kdy se hrálo o osud Asie. Podle Mitterranda si Francie válku
ani nepřála, ale neuměla vyjít z dané cesty, kterou před sebou nastolila. Je ironií, že
v průběhu války se vzdala svých původních požadavků a stala se jakousi poslední
hlídkou v jihovýchodní Asii. To co původně odmítala dát Ho Či Minovi, následně
přenechala Bao Daiovi. Cíle měnící se v jejím průběhu byly spíše odrazem světových
událostí, než přímo francouzskou vůlí. Avšak někteří politici se pokoušeli o tajné
vyjednávání. Například snaha vlády Antoina Pinaya o vyslání tajné mise pro mírové
jednání, skončila nezdarem, protože vláda padla dříve, než dostala jakoukoliv odezvu od
vietnamské strany. Jacques Raphaël-Leygues, který měl tuto misi na starost to
okomentoval: „Započali jsme mnoho věcí, ale nikdy jsme neměli čas je dokončit“76.
Otázkou zůstává, do jaké míry byly tyto snahy upřímné; podle Leyguese mnozí členové
vlády v těchto misích viděli jen alibi, které mohli v budoucnosti použít s tím, že se
snažili o mírové dohody.
Přestože Francie bojovala od roku 1945, jednotné vedení neexistovalo.O válku
se starali převážně ministr národní obrany a ministr zámořské Francie. Až v roce 1950,
vlivem vypuknutí korejské války, bylo vytvořeno ministerstvo pro přidružené státy,
které mělo na starost Indočínu. S cíli měla Francie stejný problém, v květnu 1953 nový
vrchní velitel generál Navarre našel v Saigonu složku nesoucí název „Cíle války“, avšak
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byla prázdná [Elgey 1993 II : 500]. Pro armádu byla tato dobyvačná válka též možností
znovuzískat výsostné postavení, který ztratila po devastující porážce z roku 1940.
Významný byl i hospodářský přínos Indočíny pro francouzskou ekonomiku.
Indočína byla zlatým dolem pro Francii, jak jsem již zmiňovala v předchozím textu.
Mnoho soukromých společností i přes válku vydělávalo na dovozu z indočínských
států77. K této otázce přitáhl pozornost skandál s piastrem. Jeho nepoměr mezi
Indočínou a metropolí umožňoval mnoho celních podvodů a rychlého obohacení
převážně z řad ministrů či úředníků pracujících v Indočíně. Přestože následně vytvořená
komise nikoho neodsoudila, válka se opět zdiskreditovala v očích veřejnosti [Elgey
1993 II : 529]. Byl to neopomenutelný fakt v rozhodování o budoucnosti Indočíny.

„Pro vedení války je zapotřebí tří věcí: za prvé peněz, za druhé peněz, za třetí
peněz.“78. Indočínská válka představovala pro francouzský rozpočet veliký zásah. Po
několika letech okupace, válčení a bombardování byla Francie na pokraji sil a
nezůstávaly jí peníze na další válku. Z tohoto hlediska se pro Francii stala nesmírně
důležitá angažovanost Spojených států amerických v jejich válce. Marshallův plán,
přestože byl aplikovatelný na zámořská území Francie, ji nestačil na pokrytí výdajů. Ve
svém projevu z 25. října 1952 francouzský prezident Vincent Auriol ukázal
nedostatečnost Marshallova plánu: „Bez pochyby nám Marshallův plán pomohl a my
jsme často děkovali s úctou. Avšak obrana svobody v Indočíně nás materiálně stála
téměř dvojnásobek než jsme od něj získali (…)“79.

Postoj Spojených států amerických vycházel z její tradiční antikolonialistické
teze, které byl prezident Roosevelt věrný. Indočínu chtěl svěřit pod mezinárodní
ochranu a odmítal návrat Francie na její ztracenou pozici. Avšak jeho politika vymizela
s jeho smrtí a byla vystřídána mírnějším postojem nového prezidenta Trumana. Na
stranu Francie se postavil i britský ministerský předseda Churchill. Tento postoj
Američané převzali, neboť se zvyšujícími ambicemi Sovětského svazu, chtěli, aby
Francie hrála důležitou roli v Evropě. Během jednání, které měl de Gaulle s Trumanem
v srpnu 1945, de Gaulle se samozřejmostí oznámil návrat Francie do Indočíny, ale
zároveň určitou možnost svobody pro indočínské státy. Truman jeho projev však
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pochopil jinak a předpokládal nezávislost. I když přestali Američané odporovat
francouzskému návratu, aktivně je nepodporovali. Jedním z důvodů byl i jejich obava,
že tento konflikt Francii naruší její pozici na mezinárodní scéně, zhorší její
ekonomickou krizi a tím by se její voličstvo mohlo obrátit více na komunistickou
stranu. Na druhé straně se Washington obával, že zásahem do této záležitosti by se
zvýšily protiamerické postoje a posílila se náklonnost ke komunistům [Tønnesson 1985
: 17]. Je ironií, že na počátku války stál strach z komunistů ve Francii a z toho důvodu
se Spojené státy do války nezapojily, zatímco na konci války to byl strach
z vietnamských komunistů, který je nutil válku prodlužovat.
Ve chvíli, kdy do průběhu války vstoupila Čína a následně Sovětský svaz80,
si Spojené státy uvědomily, že se nemohu nadále stranit. Ke všemu byla Francie na
počátku roku 1950 ekonomicky vyčerpána a nebyla schopna pokračovat ve válce.
Pomoc, o kterou zažádala 16. února se následně rychle zkonkretizovala prostřednictvím
finanční pomoci. Marshallův plán byl jakýmsi začátkem americké podpory Francie.
Prezident Truman si nepřál francouzský odchod z Asie a postupně podporoval
navyšování pomoci. I při změně amerického prezidenta v roce 1953, kdy se k moci se
dostal Eisenhower a na místo zahraničí J.Dulles, americká pomoc neustala. Od června
1950 po květen 1954 Spojené státy věnovaly 2 miliardy a 600 milionů dolarů pro
vojenskou a ekonomickou pomoc Francii a přidruženým státům v Indočíně. Podle
mnohých údajů Američané nesli v roce 1954 na sobě až 80% nákladů na Indočínskou
válku [de Folin 1993 : 320].
Spojené státy po druhé světové válce kritizovaly Francii ze její postup
v Indočíně, ale v kontextu studené války ji nemohly než pomoci její válku vyhrát,
přestože si uvědomovaly, že úspěch a vliv komunismu vychází z přežívajících
zastaralých metod francouzského kolonialismu. Podle Spojených států francouzská
přítomnost zesilovala místní komunismus. Výhra nad ním, o kterou usilovali, však byla
podmíněna nezávislostí Vietnamu [Elgey 1983 II : 511]. V období, kdy šlo o znovu
postavení Evropy na vlastní nohy, USA potřebovaly, aby se Francie soustředila na
evropské dění a vlastní obnovu. Evropa neustále stála v popředí jejich zájmů, i přes
důležitost vývoje ve Vietnamu a zastavení komunismu. Kontext studené války se
projevil i ve zvláštní rezoluci o Indočíně vydané Severoatlantickou aliancí v prosinci
1952: „Boj svobodných národů v jihovýchodní Asii stejně jako v Koreji je v plném
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souhlasu s cíly a ideálem atlantického společenství a v důsledku souhlasí s hodnocením,
že tažení, které v Indočíně vedou síly Francouzského svazu dostává plnou podporu ze
strany atlantických vlád“81. Hlavním nepřítelem se stal komunismus a postoj Spojených
států vycházel z tzv.teorie domina. Ztráta Indočíny by podle amerického postoje měla
nedozírné následky na celkový vývoj v jihovýchodní Asii. Již po vyhlášení války
v Koreji se Truman rozhodl zvýšit vojenskou pomoc silám Francie a přidruženým
státům. Finanční pomoc, kterou Francie následně získala byla zásadní pro její setrvání
ve válce. Jeden z návrhů, které Američané předložili francouzské vládě, bylo vtažení i
ostatních velmocí do konfliktu – včetně Velké Británie a Austrálie. Účast cizích
mocností ve vnitřních záležitostech Francie jednoznačně odmítala. Stejně jako návrh
představit tento konflikt Radě bezpečnosti, neboť v roce 1953 se boje dostávaly až na
samotné hranice s Laosem.
Vedle zadržování komunismu v Asii se Spojené státy soustředily na obnovu
Evropy. Jedním z kroků mělo být vytvoření Evropské obranné politiky (dále jen EOS).
Američané rychle pochopili, že nepomůžou-li Francii v jejím úsilí v Indočíně, Francie
EOS neodsouhlasí. Chtěli, aby se Francie soustředila na Evropou a její rekonstrukci, což
se nedařilo, pokud se musela neustále starat o indočínskou válku. Pomoc Francii byla
též podmíněna budoucí nezávislostí přidružených států, ale američtí představitelé si
nebyli jisti, zda je toho Francie schopna. Avšak museli ji nadále podporovat, protože se,
svým postojem, navázali na francouzskou politiku a francouzská porážka by se stala
porážkou i americkou, což nechtěli připustit [Elgey 1993 II : 515]. Přestože Spojené
státy odmítly bombardovat Dien Bien Phu, po katastrofické situaci, která zde nastala,
Dulles, podle Bidaultových pamětí, nabídl Francii atomovou bombu, což ale odmítl. I
americký prezident Eisenhower nechtěl Spojené státy zatahovat do války, kterou
v samotné Francii podporovala snad už jedině vláda. Byl ochotný získat podporu
ostatních velmocí, ale navržené řešení odmítla francouzská i britská vláda [Ort 1968 :
144]. Francie odmítala jakékoliv vměšování do záležitostí, které se týkali jen ji. Britská
vláda se rozhodla vyčkat na domluvenou konferenci v Ženevě, kde se měl rozhodnout
postup vůči Indočíně.
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3.

CESTA K MÍRU
Trvalo sedm let, než Národní shromáždění zvolilo osobnost na základě svého

mírového plánu. Poslanci již nemohli dále neslyšet odmítání války ze strany
obyvatelstva. Přesto se nejdříve projevila snaha vylepšit si výchozí podmínky pro
budoucí vyjednávání; prohra u Dien Bien Phu znamenala jmenování Pierre Mendès
Franca a definitivní odchod z Indočíny.

3.1. POSTOJ OBYVATELSTVA
Francouzské obyvatelstvo se veskrze nezajímalo o budování kolonií či jejich
vedení, tedy ani o Indočínu. Indočínská válka vyvolala u obyvatelstva opačnou reakci
než její následovnice - válka v Alžírsku – tedy totální nezájem. Válka ležící 13 000
kilometrů daleko nemohla vyburcovat francouzské obyvatelstvo, což se projevilo
v průběhu celé války. V průběhu roku 1945 koloniální a imperiální záležitosti stály až
na druhém místě v zájmu veřejnosti. Pouze lidé znalí této problematiky se více starali o
vývoj v koloniích, ale zasedání Ústavodárného shromáždění týkající se zámořských
území měla jen malé obecenstvo. Následující rok přinesl větší zájem, avšak rozdělený
na dva názory. Na jedné straně stáli ti, kteří si uvědomovali, že budoucnost Francie jako
velmoci (se všemi výhodami, které přináší v moderní světě) je vázaná na semknutí se
s její koloniální říší. Na druhé straně podporovatelé emancipace domorodých národů
byli slyšet hlasitěji než kdy před tím [Année politique 1946 1947 : 45].
Tisk se příliš nezajímal o vývoj ve Indočíně. Noviny zde neměli ani
korespondenta, tudíž jsou veškeré informace velmi vzácné. Jméno „Vietnam“ bylo,
v roce 1945, ve Francii téměř neznámé. Přesto považovali Francouzi, včetně
komunistických voličů, návrat do Indočíny za přirozený. Jakékoliv negativní zprávy
odmítali a mysleli si, že Indočína čeká jen na ně. Podle průzkumu z března 1947 na
otázku, kdo nese odpovědnost za nepokoje v Indočíně, 28% voličů MRP odpovědělo
Vietnamci, oproti jen 6% komunistů (18% všech dotázaných). Pouhých 6 % voličů
MRP si myslelo, že odpovědnost nesou francouzští představitelé, ale až
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komunistů. Přesto přetrvával názor, že Indočína zůstane francouzská. Věřilo tomu 52%
komunistických voličů, 64% socialistických a 67% voličů MRP. Neznalost
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problematiky se projevila na odpovědi 30% dotazovaných, kteří byli bez názoru
[Dalloz 1996 : 108].
Postupně se indočínská válka a otázka Evropské obranné politiky stala
rozhodujícími politickými otázkami, jimiž se francouzská veřejnost věnovala. Její
postoj už vládě nedovoloval dále odmítat jednání a pokračování v válce. Na podzim
roku 1953 Le Monde82 publikoval průzkum veřejného mínění ve Francii, které ukazují,
že obyvatelstvo nestojí za politikou svých vlád. 35% obyvatel si přálo, aby jejich vláda
začala vyjednávat s Viet Minhem, 15% podporovalo odchod francouzských vojsk
z Indočíny, 6% doufalo ve větší podporu ze strany Spojených států amerických či
Organizace spojených národů. Zastánců zvýšení vojenské přítomnosti a zjednání
pořádku bylo pouhých 15%. Avšak celých 23% nevědělo, co si o dané situaci myslet
[Elgey 1983 II : 654]. Toto číslo poukazuje na fakt, jak rozšířené bylo uvědomění o
Indočíně na počátku války, ale i na jejím konci. Až tragédie u Dien Bien Phu definitivně
postavila obyvatelstvo pro této válce a francouzští představitelé již nemohli se stavět
proti celé veřejnosti.

3.2. INDOČÍNA VE STŘEDU ZÁJMU
„Bylo zde jednomyslné přání skončit válku a vyšší důstojníci francouzského
generálního štábu již soukromě připouštěli, že nakonec bude nevyhnutelná evakuace“83.
Po delší dobu se mezi francouzskými politiky mluvilo o ukončení indočínské války,
avšak uvědomovali si, že nemohou opustit Indočínu „jen tak“. Museli najít způsob, jak
si zachovat tvář a „nezpůsobit škody francouzské reputaci v severní Africe a zvláště ve
Francouzském svazu“83.
Od počátku války hledali francouzští představitelé únikové východisko, které by
zachovalo vztahy v rámci Francouzského svazu. Řešením pro ně bylo opětovné
nastolení režimu Bao Daie na jihu Vietnamu, které zde měli pod kontrolou. Dohoda
podepsána v 5. června 1948 mezi Bao Daiem a prezidentem Auriolem, deklarovala:
„Francie přiznává nezávislost Vietnamu, kterému přísluší svobodná realizace jeho
jednotnosti. Ze své strany Vietnam uznává svůj vstup do Francouzského svazu jako
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přidružený stát Francie“84.

Tímto aktem, kde přiznávala Bao Daiovi rozšířenější

svobodu, než tu kterou odmítala dát Ho Či Minovi, doufala v možnost zachování svého
vlivu v dané oblasti. Smlouva z března 1949 dávala Vietnamskému státu základy
armády a diplomacie. Kambodža a Laos, následkem této smlouvy, požádali o stejné
výhody, které byly přiznány Vietnamu. Laos podepsal s Francií totožnou smlouvu 19.
července 1949 a Kambodža 8. listopadu 1949. Po zahájení války v Koreji, Francie již
nebojovala za sebe či přidružené státy, ale stala se především bojovníkem proti
komunismu.
Počátkem roku 1952 ministr zahraničí Robert Schuman představil směřování
francouzské indočínské politiky: „Naše politika v Indočíně je politikou míru. Nezabývá
se žádnými imperialistickými a dobyvačnými myšlenkami. I když se nechceme vzdát
francouzských zájmů a nebo zájmů přidružených států, které nám projevily důvěru a
nechceme podstoupit riziko otevření cesty ke komunismu, neodmítáme žádnou dohodu,
jež by mohla ukončit bolestný konflikt, který již pět let mučí tuto zemi, Jestliže je
možno uzavřít za čestných podmínek příměří, Francie nebude váhat uzavřít mír“85. Toto
období bylo ovlivněno nadějí, že dojde k příměří ve válce v Koreji. I státní tajemník pro
zámořská území Letourneau86, člen MRP, řekl 25. února 1952 v Saigonu: „Jestliže
dojde k příměří v Koreji, francouzská vláda bude podporovat svolání mezinárodní
konference k diplomatickému urovnání konfliktu“87. Avšak „čestný odchod“, o kterém
se mluvilo v Paříži, nepřicházel v úvahu pro Američany. Odmítali možnost ukončení
války, neboť to nezapadlo do snahy zastavit rozšiřování komunismu. Francouzská vláda
byla závislá na podpoře ze strany Spojených států amerických díky Marshallovu plánu a
dalším finančním dohodám, ale i z hlediska politického a vojenského. Navíc pouze od
Spojených států dostávala Francie prostředky pro pokračování války v Indočíně,
materiální i finanční.
Vláda Reného Mayera88 mohla udělat první krok v mírovém ukončení. Avšak
opozice Georges Bidaulta proti jakémukoliv vyjednávání, neumožnila nastolit jakékoliv
kontakty. Lidové republikánské hnutí stálo za svým předsedou a hrozilo odchodem
z vlády, což vyvolávalo obavu z možného návratu generála de Gaulla. Nastalo

84

GROSSER, A. Les affaires extérieures. s.96.
Année politique 1952. s.188.
86
Státní tajemník pro zámořská území, jehož úřad vznikl v červenci 1950
87
ORT, A. Francouzská koloniální politika … s. 130.
88
Vláda trvala od ledna 1953 do května 1953.
85

38

přesvědčení, že Francie potřebuje výhodnější pozici pro vyjednávání a z tohoto důvodu
byl jmenován vrchním velitelem generál Navarre.

Nový předseda vlády Joseph Laniel se rozhodl řídit politiku Indočíny sám a
zrušil ministerstvo pro přidružené státy. Při svém jmenování před Shromážděním16.
června 1953 deklaroval: „Kdo by se odvážil říci z této tribuny, že nepoužije veškerou
svou energii, aby skončila tato krvavá válka, naskytne-li se mu k tomu možnost? Moje
vláda se bude zabývat hledáním takové možnosti, ať již v průběhu jednání, jež budou
následovat po podpisu příměří v Koreji nebo při jakýchkoli jednáních, jež budou vedena
v souhlase s vládami přidružených států“89. Bylo to poprvé co francouzská vláda
představila novou pozici vůči Indočíně. O dva týdny později francouzská vláda
uveřejnila deklaraci určenou přidruženým státům v Indočíně, že Francie je připravena
dokonat jejich nezávislost a suverenitu. Francie se rozhodla převést na přidružené státy
poslední kompetence, které ji zbývaly. Jejich členství ve Francouzském svazu stále
trvalo, ale předáním plné nezávislosti těmto státům vystala otázka nad koncepcí a další
budoucností Francouzského svazu.
Lanielova vláda nebyla soudržná v indočínské problematice, rozštěpení v této
otázce bylo stále zřetelnější. Pokud by však Laniel převzal rozhodný postoj, znamenalo
by to jisté roztržení vlády, což se snažil oddálit [Elgey 1993 II: 538]. Tajná mise
socialisty Savaryho byla opět zablokována Bidaultem, který v tajném vyjednávání viděl
příležitost pro Ho Či Mina odhalit francouzské zoufalství. Tlak na vlády se posílil po
ukončení války v Koreji90, ale Laniel v Národním shromáždění tvrdil, že nemožnost
vyjednávání s nepřítelem je zaviněna neochotou Ho Či Mina. Ten však projevil svůj
postoj v rozhovoru pro švédské noviny Expressen v listopadu 1953. Odchod
francouzského expedičního vojska přestala být předběžná a absolutní podmínka pro
vyjednávání a projevil vůli prostudovat všechny návrhy směřující k míru mezi
Vietnamem a Francií [de Folin 1993 : 262].
Pro zajištění výhodnějších podmínek pro vyjednávání byl vytvořen ofenzivní
plán bojů proti Vietnamu, který měl změnit poměr sil v Indočíně. Jeho součástí byla i
operace Castor, jejímž cílem bylo obsazení Dien Bien Phu; tím měla být zatavena
ofenzíva Viet Minhu na Laos. Ohledně této operace se objevuje mnoho spekulací.
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Skutečný autor není znám, avšak je jednoznačné, že místo nebylo zvoleno strategicky.
Je otázkou, do jaké míry se na tomto rozhodnutí podílely americké složky.
Následující rok se situace vyostřila. V březnu se otevřela diskuze v Národním
shromáždění ohledně problému v Indočíně. Převážně politici levice interpelovali vládu
ohledně jejích cílů ve celé problematice. Laniel musel odpovědět: „Do roku 1953
soupeřily ve francouzském veřejném mínění dvě tendence; jedni si přáli ukončit
konflikt jednáním, druzí věřili, že dosáhnou úspěchu vojenskou silou. Tento rozpor rodil
polemiky, jejichž ohlasy byly často politováníhodné, neboť ve veřejnosti vyvolávaly
pochybnosti o hodnotě našeho vojenského a politického úsilí. Dnes by měly tyto
polemiky ustat. Jsme skutečně nyní jednotní v přání upravit konflikt cestou jednání“91.
Zopakoval, že vyjednávání bylo odmítáno Ho Či Minem, následkem čehož se vláda
nebude orientovat na přímé jednání, ale na řešení vedené všemi velmocemi, které jsou
v tom zainteresovány. Nejvýraznější kritik Lanielovy vlády Pierre Mendès France
nesouhlasil s přístupem vlády k vyjednávání: „Je ve vaši politice velká, nepřiznaná tajná
myšlenka americké vojenské intervence. Konference je jen diplomatickým obratem,
jenž má umožnit pokračování války, když se naznačilo hledání míru, aby tak bylo
připraveno alibi“92. V hlasování se opět projevila nejednotnost politických stran. Vláda
dostala důvěru pro vyjednávání v Ženevě, když její akce byly odsouhlaseny 333 hlasy
proti 271. Opozice již nebyla tvořena pouze komunisty a socialisty. Přidala se část
Radikální strany, okolo Pierre Mendès Franca a několik členů republikánského hnutí
[Année politique 1954 1955 : 12].
Na počátku června probíhala další diskuze v parlamentu v otázce Indočíny.
Nejvíce se očekával příspěvek Bidaulta. Jedině on mohl změnit nepřátelskou atmosféru
v parlamentu, respektive tvrdý postoj směřující proti vládě, ale ten ve svém projevu
neodmítl možnost zmezinárodnění konfliktu. Pierre Mendès France jeho příspěvek i
jeho osobu tvrdě napadl; obvinil jej z hraní na schovávanou „Kdo nám vysvětlí vaše
kličkování, manévry a protimanévry, kroky a protikroky naší diplomacie v Berlíně, a od
Berlína do Ženevy?“93. Litoval vyjednávání se Spojenými státy, o kterých nebylo
Národní shromáždění informováno a kritizuje vládu, která „několik let nepřestala být
charakteristická pro svou nepředvídatelnost a v poslední době se vyznačovala
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vznětlivostí, iracionalitou a byla neustále v rozporu“94. Odpůrců vlády bylo čím dál tím
víc, nikdo se jí nezastal. Překvapivý posun zaznamenali gaullisti, jejichž dva poslanci
vystoupili proti vládě. Laniel už se zmohl jen na připomenutí směru politiky, kterou
Shromáždění již několikrát podpořilo. 12. června byla vyslovena nedůvěra vládě95.
Nový prezident republiky René Coty se snažil vyřešit danou ministerskou krizi co
nejrychleji, přičemž zavolal Pierre Mendès Franca. Po společné diskuzi oba deklarovali:
„Indočína je ve středu našeho zájmu“96.

3.3. ŘEŠENÍ PIERRE MENDÈS FRANCE
Se jménem Pierre Mendès Franca (dále jen PMF) je spojeno ukončení krvavé
války, trvající 8 let. Od počátku se stavěl proti tvrdé linii započaté admirálem Thierry
d´Argenlieu z rozkazu generála de Gaulla. Po dlouho dobu se však nechtěl vyjadřovat
k politice vedené francouzskou vládou. Jako člen Radikální strany97 byl obklopen
přívrženci tvrdého kolonialismu, což mu nedávalo mnoho příležitostí se k danému
tématu vyjádřit podle svého přesvědčení. Situace byla o to těžší, že jeho postoj vycházel
z analýzy situace a nikoliv ze sympatie ke komunistickému hnutí. Až v říjnu 1950, kdy
byl předseda vlády René Pleven interpelován sněmovnou ohledně francouzské politiky
v Indočíně, se PMF chopil šance a vyjádřil svůj nesouhlas s vojenskými závazky, které
Francie v Indočíně měla. „Nikdy v průběhu historie koloniálních říší, jsme neviděli
expedici větší důležitosti a dálky. Máme 150 tisíc mužů, po dobu 5 let 12 tisíc kilometrů
od metropole. Ani Angličané, ani my či jiný národ neměl nikdy tak velké vojsko tak
daleko na tak dlouhou dobu.“98. Francie stála před důležitým rozhodnutím, kterou
cestou se vydat, neboť nemohla dále pokračovat v boji a zajistit klid v Evropě, kde se
chystalo znovuvyzbrojení Německa. Pokud očekávala splnění svých cílů v Indočíně
politikou síly, bylo potřeba zvýšit počet vojáků a jejich rozpočet. Druhá možnost se
týkala nalezení politické dohody s těmi, kteří s Francií bojovali. Tato dohoda však
potřebovala mnoho ústupků. Postoj PMF vůči této „špinavé válce“ a deklarace, které se
jí týkají, byly v přístupu k indočínské otázce zásadní. Poprvé od počátku konfliktu
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politik ukázal zodpovědnost Francie. Postavil se proti politické linii, která byla
nastolena již v období osvobození. Důležitou roli zde hrál týdeník L´Express,
orientovaný na levicový střed. Díky svému řediteli Jean-Jacques Servan-Schreiberovi
přitahoval významné osobnosti své doby – Albert Camuse, Jean-Paul Satyra či André
Malrauxa. Na svých stránkách podporoval PMF, který tak mohl svá stanoviska vydávat
a bránit. Již ve svém prvním vydání 15. května 1953 si Francouzi mohli přečíst
rozhovor s PMF nazváný „ Francie dokáže unést pravdu“, kde zdůrazňoval, že jakákoliv
vyhlídka výhry v Indočíně je vyloučena [Roussel 2007 : 215].
Svoje stanovisko představil ve výhodném období, neboť o týden později padla
vláda René Mayera a poukázal tím na sebe jako jediného muže schopného změny.
Avšak přestože byl jmenován, nezískal důvěru. Jeho jmenování prezident Vincent
Auriol spíše využil, protože nevěřil v jeho úspěch a doufal, že následně získá podporu
pro jmenování středové vlády. Nakonec byl jmenován do funkce Joseph Laniel . Avšak
kvůli jeho psaní do Expressu se rozšiřoval okruh podporovatelů PMF, kteří nepatřili
pouze k levici, přestože velká část pravice ho stále odsuzovala za jeho projevy. Avšak
mnoho umírněných či nezávislých politiků podporovalo jeho diskurs, který se odděloval
od politiky Čtvrté republiky.

Možnost vyjednávání s Ho Či Minem visela ve vzduchu, ale nikdo nebyl
připravený vzít na sebe zodpovědnost na jeho zahájení, přestože Ho Či Min ukázal svou
vstřícnost vůči tomuto kroku v rozhovoru pro švédské noviny. Ministr zahraničí Bidault
byl však tvrdým zastáncem setrvání v Indočíně, přestože Francie již neměla sil ani na
prosazení se či zachránění alespoň kousku své bývalé kolonie [Elgey 1992 : 55].
V tajných rozhovorech už se mluvilo o čestném odchodu z války, ale stále přetrvávala
otázka, která strana o mírové jednání požádá jako první. Ve francouzské armádě se
připravoval plán bitvy, který měl Francii zajistit lepší výchozí pozici a donutit Ho Či
Mina k prolomení ticha. Místo toho ji dovedl k nejkrvavější bitvě u Dien Bien Phu,
která znamenala definitivní konec francouzských nadějí.
Prohlášení PMF v Národním shromáždění při uvedení do funkce: „…je třeba,
aby došlo rychle k zastavení palby. Vláda, kterou vytvořím, si určí – a určí našim
protivníkům - lhůtu čtyř týdnů, aby jej dosáhla. Dnes je 17. června. Dostavím se před
vás do 20. července a podám vám zprávu o dosažených výsledcích. Nebude-li možno
dosáhnout žádného uspokojivého řešení do tohoto data, budete osvobozeni od dohody,
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která nás sváže a moje vláda podá demisi panu prezidentovi republiky“99. Oficiální
deklarace mluvčích parlamentních skupin vysvětlila důvody svého hlasování. Poslanec
d´Astier de la Nigerie, člen malé pokrokové strany, jejíž názor byl silně napojen na
komunistickou stranu, deklaroval „Naše hlasy nepůjdou vaší osobě, ale míru“100.
Socialistický poslanec Lussy představil názor své strany: „Volíc vaši investituru jsme si
vědomi, že odpovídáme cítění země. Pro tuto naději budeme volit uvedení do úřadu
předsedu

vlády

míru“101.

Komunistický

poslanec

Waldek-Rochet

představil

komunistické hlasování: „To co určuje naše hlasy, nejsou pocity pana Mendès Franca
vůči nám, ale zájem dělnické třídy, Národa, míru.“102. PMF získal důvěru Národního
shromáždění - 419 hlasy proti 47. 143 poslanců se zdrželo a 12 se neúčastnilo volby. Po
mnoha letech hlasovali pro vládu i komunisté, ale PMF jejich podporu předem odmítl.

Ženevská konference byla zahájena 24. dubna 1954, na základě konference čtyř
v Berlíně v únoru téhož roku, kde jedno z témat byla možnost mezinárodní konference o
situaci v Asii. Francie byla nucena připustit její konání a Ženevská konference tedy
měla vyřešit budoucnost Francii za účasti Francie, Velké Británie, Spojených států,
Sovětského svazu, Čínské lidové republiky a 4 zemí Indočíny. Počátek konference
velmoci věnovaly korejské tématice a ve chvíli, kdy měly projednávat Indočínu,
dozvěděli se o tragédie u Dien Bien Phu. Podle mnoha historiků se Bidault snažil co
nejvíce zabraňovat jakékoli dohodě. Odmítal se setkat s zástupci Vietnamské
demokratické republiky či Číny. Až příchod PMF otočil vývoj vyjednávání a bylo
možné ukončit válku. 21. července byla podepsána Deklarace o neutralizaci Laosu a
Kambodže a prozatímním rozdělení Vietnamu podél 17. rovnoběžky – severní část měla
být pod správou Vietnamské demokratické republiky a na jihu se měl udržet vietnamský
stát s Bao Daiem v čele. Vietnam měl být sjednocen do konce roku 1956 na základě
svobodných voleb a z Laosu a Kambodže měly být odsunuty cizí jednotky do konce
roku a uskutečněny volby následný rok. Jediné Spojené státy a jimi podporovaný
Vietnamský stát finální dohodu odmítly, což postupně vedlo k další válce na území
Vietnamu. Po konci války se Francie překvapivě rychle stáhla z území, které tak dlouze
bránila. Zůstala po ní velice slabá a nezorganizovaná vláda pod vedením Ngo Dinh
Diema, který, stejně jako vietnamský císař Bao Dai, strávil většinu času v zahraničí. A
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pouze díky podpoře od Spojených států amerických se jim podařilo zůstat v čele Jižního
Vietnamu [Bastin, Benda 1968 : 189]. Ve Francii se zájem politických stran i veřejnosti
rychle obrátil k událostem v Evropě a nepokojům v Severní Africe, kde Francie musela
zrevidovat opět svou koloniální politiku.
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ZÁVĚR
Indočína a válka, která zde probíhala, znamenala začátek konce francouzské
koloniální říše. Francie se nedokázala postavit čelem novému světu, který nastal po
druhé světové válce, ani problémům ve svých kolonií, kde sílilo národně osvobozenecké
hnutí. Její politici zavírali oči před těmito skutečnostmi a neustále následovali linii,
kterou nastolil generál de Gaulle v průběhu druhé světové války. Tak jako on si většina
politiků nedokázala představit, že by se Indočína mohla odtrhnout od národa, který jí
toho, podle francouzského názoru, tolik dal. Do poslední chvíle věřili v Indočínskou
federaci a až Ženevská dohoda znamenala úplný odchod ze této části světa. Je otázkou,
jestli se Francie mohla válce vyhnout a zůstat zde. Podle některých historiků si
vietnamská strana válku přála po celou dobu a dříve či později by Francii do ní zatáhla,
pokud by z Vietnamu neodešla. Ke všemu ve Francii přetrvával hluboce zakořeněný
názor o příslušenství Indočíny k její říši a odmítala nezávislost indočínských států. Až
odchod Komunistické strany z vlády znamenal vznik první opozice proti válce. Studená
válka zasáhla do původně koloniálního konfliktu, čímž se faktory tohoto problému
proměnily. Francie musela bojovat proti komunismu a tím postupně měnila svůj postoj
k přidruženým

státům,

kdy

postupně

rozšiřovala

jejich

nezávislost

v rámci

Francouzského svazu.
I přes mnoho otázek, které Indočína vyvolávala, k první nezávislosti došlo
významně později než u britské říše. V dané době se Francie více orientovala na
události týkající se jí nejvíce, tedy na Evropu. Možnost remilitarizace Německa více
zaměstnávala mysl obyvatelstva, které se nedokázalo ztotožnit s koloniální válkou
v daleké Indočíně. Navíc mělo vždy blíže ke svým koloniím v Severní Africe,
především k Alžírsku, které tvořilo tři departementy. Tento rozdíl lze vypozorovat
především v ohlasu, který obě války vyvolaly – indočínská, respektive alžírská. I přes
nestabilitu francouzských vlád v průběhu války v Indočíně, neznamenala konec jednoho
politického režimu, jak se stalo v případě války v Alžírsku. Francie se nezorientovala
v novém přístupu ke koloniím. Kolonie byly nahrazeny sférami vlivu a v této nové
politice se prosadily zejména Spojené státy americké. Právě Spojené státy nahradily
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francouzskou pozici v Indočíně, ať formou další vietnamské války či vlivem přes
vojensko-politický pakt SEATO103.
Indočínská válka měla nesporný vliv na další vývoj francouzské historie. Jak
předpokládali zastánci války, francouzská porážka ukázala ostatním národům, že jejich
kolonizátor se dá porazit. Mnoho vojáků, kteří bojovali za Francii v Indočíně, pocházelo
z jejich afrických kolonií, převážně z Alžírska. Bojem v Indočíně poznali, jak úspěšně
funguje partyzánská válka a tyto znalosti si přivezli do svých domovin.
Nejdůležitějším faktem je, že Indočína nikdy nebyla prioritou francouzské
politiky, kromě jmenování Pierre Mendès Franca, a za takových okolností se těžko
válka vyhrává. Ale právě ona donutila Francii přiznávat větší nezávislost přidruženým
státům.
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RESUMÉ
Moje bakalářská práce se zabývá vývojem vztahů mezi Francií a Indočínou,
respektive jejími přidruženými státy. Francie vstupovala do druhé světové války a
v jejím průběhu, přestože byla donucena měnit svou koloniální politiku, neustále věřila
v návrat Indočíny do jejího náruče. Následné vyjednávání mezi Prozatímní vládou
Francie a Vietnamskou demokratickou republikou, která vznikla v září 1945 na severu
Vietnamu, nedokázalo vyřešit spory ohledně míry nezávislosti, až došlo k vypuknutí
války v prosinci 1946. Z počátku byla válka celou politickou scénou podporována,
s touhou zachovat zde francouzskou přítomnost.
Po odchodu komunistických ministrů z vlády se zformovala první velká opozice
proti této válce. Největšími zastánci tvrdé koloniální politiky byli členové Lidového
republikánského hnutí s jeho představitelem Georges Bidaultem, kteří měli velký vliv na
setrvání Francie ve válce až do zdrcující porážky u Dien Bien Phu. Indočína se nikdy
nestala francouzskou prioritou a její obyvatelstvo i politici se orientovali především na
události v Evropě. Ve chvíli, kdy začala korejská válka, už Francie nehájila jen své
pozice a přidružené státy, ale bojovala proti rozšiřování komunismu. V tomto boji ji
plně podpořily Spojené státy americké, jejichž vlivem Francie setrvala další 4 roky ve
válce. Pro větší podporu ze stran přidružených států Francie postupně uznala jejich
nezávislost v rámci Francouzského svazu - nejdříve Vietnamskému státu na jihu
Vietnamu, v čele s Bao Daiem, a následkem i Kambodže a Laosu. Ukončení války
v Koreji a silný odpor obyvatelstva měly za následek zvolení předsedou vlády Pierre
Mendès Franca, aby vyjednal na konferenci v Ženevě mír pro Francii.
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SUMMARY
My thesis presents the relations between France and Indochina, or more
precisely with its associated states. The decolonisation of Indochina marked the end of
the French empire, as it the conflict showed to the colonies that France can be defeated.
In this respect, the independence and the war are closely linked. For that reason I
discuss both instances. France entered the Second World War as the second greatest
empire and did not want to lose this position. Its leaders knew that if it loses its colonies,
France would be just a liberated state. With its colonies France was a winning power.
But the return to Indochina was not that successful, because Ho Chi Min created an
independent state in Northern Vietnam. Although they signed an agreement, the war
started in the end of 1946. The other three states – Laos, Cambodia and the State of
Vietnam – entered the newly created French Union and Indochinese federation.
Initially, all the French parties promoted the war and their return. But after the departure
of the Communists from the government in May 1947, the Communist party became the
first opposition to the war. On the opposite side stood the Popular Republican
Movement that never admitted a possibility of armistice throughout the war. Although
the French fought in Indochina for seven years, their accomplishments were not
significant. During the war they accorded to the associated states full independence in
terms of the French Union.
The Korean war, which started in 1950, changed the characteristics of the
conflict, turning it into the struggle against communism. China started to promote
Vietnam and the United States of America helped the French to continue this war.
Although the opposition to the war grew stronger every year, it took another 4 years to
put the Indochina war to an end. Indochina was never a priority for the French politics.
Only Pierre Mendès France, as a supporter of peace, was elected the prime minister
primarily for his attitude to Indochina.
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