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" U říčky bydlelo jehňátko a šakal a ten, jak už to mívají šakalové ve zvyku, chtěl 

jehňátko sežrat, ale ještě předtím, než si na jehňátku pochutná, se chtěl pokochat svou 

neskonalou chytrostí. A tak když se jednou šlo jehňátko k říčce napít, začal šakal na 

jehňátko dorážet a vyčítal mu, že tam, kde pije, kalí vodu, jenomže jehňátko namítlo, že 

to šakalovi nemůže vadit, když bydlí proti proudu nad ním. Šakal se nad takovou 

nestydatostí příšerně rozzuřil a jehňátko obvinil, že o něm minulý rok roznášelo pomluvy. 

Jehňátko odpovědělo, že minulý rok nebylo ještě naživu. Šakal se rozzuřil 

k nepříčetnosti a tvrdil, že ho tedy pomlouvali jeho bratři a sestry. Ale jehňátko opět 

jeho obvinění odmítlo s tím, že žádné bratry a sestra nemá. Tak to mě tedy museli 

pomlouvat tví rodiče, řekl šakal a vycenil zuby. Na to už nemohlo jehňátko nic říct, a tak 

ho domýšlivý šakal sežral. ,,] 

Starý khmerský lidový příběh 

Khmerské dítě na břehu řeky Battambang, leden 2007, foto archiv autora 
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ÚVOD 

Moderní dějiny Kambodže jsou směsí velkých nadějí a nesplněných přání. 

Běžnému čtenáři se při vyslovení slova Kambodža vybaví pojmy jako Rudí Khrnerové, 

Pol Pot, genocida. Někteří si možná ještě vybaví jméno prince a krále Sihanuka. A Ti, 

kteří se zajímají nejen o minulost, ale i přítomnost, si jistě vzpomenou na současného 

kambodžského krále S ihamoniho , který strávil své dětství a mládí v bývalém 

Československu. 

Dokážeme si však spojit tyto pojmy s konkrétními událostmi? Měli bychom se o 

to pokusit. Měli bychom umět vyprávět příběh Kambodže. Přestože je to země, která je 

nám vzdálená geograficky i kulturně, tak možná zjistíme, že je to i náš příběh. 

Dnešní Kambodža se potýká s dědictvím své vlastní minulosti. 20. století pro ní 

nebylo šťastným obdobím. Kambodža do něj vstoupila jako francouzský protektorát. 

Koloniální období bylo sice poměrně klidné, ovšem země jako celek zůstala nadále 

zakonzervována ve svém feudálním uspořádání. Samostatnost nabytá v 50. letech 20. 

století přinesla zemi svobodu, ale nepřinesla jí jejím obyvatelům. Princ Sihanuk vládl 

své zemi až do svého pádu v roce 1970 jako autoritativní vůdce. Během posledních let 

jeho vlády ztratila země možnost svobodné volby. Její další vývoj byl determinován 

válkou ve Vietnamu, která maximálním způsobem omezila možnosti Kambodžské 

neutrality.Válka ve Vietnamu dala vzniknout válce v Kambodži. Od konce 60. let do 

konce let 90. probíhal s různou intenzitou v Kambodži občanská válka, kterou zdatně 

podporovala politika i vojáci Thajska, severního Vietnamu, jižního Vietnamu, Číny, 

Spojených států a Sovětského svazu. 

Okolní svět se nikdy na Kambodžu nedíval kvůli zemi samé. Naopak každý na ní 

hleděl optikou svých vlastních zájmů. Pro Thajce to byl nárazníkový stát, který je dělil 

od rudého Vietnamu, navíc Thajsko odmítalo uznat své hranice s Kambodžou doufajíce, 
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že se mu, tak jako v minulosti, podaří získat kambodžské provincie Battambang a Siem 

Reap. Pro Severovietnamce byla Kambodža strategickým územím, které potřebovali pro 

zázemí svých jednotek v jižním Vietnamu. Pro Jihovietnamce to byl naopak nežádoucí 

stát, který svou neutralitou napomáhal jejich protivníkovi. Pro všechny Vietnamce pak 

Kambodža byla územím, kde chtěli mocensky dominovat a které chtěli kolonizovat. 

Čína na Kambodžu nazírala jako na spojence, který by měl vyvažovat vliv Vietnamu 

v Indočíně a držet spojence čínského "arcinepřítele" - Sovětského svazu - v patřičných 

mezích. Američané vnímali Kambodžu jako zemi, jejíž příklon na jejich stranu by jim 

umožnil ukončit válku ve Vietnamu. A konečně pro Sovětský svaz byla Kambodža zemí, 

která by měla být těsně připoutána k Vietnamu, aby ten mohl snáze čelit tlaku Číny. 

Nikdo se nezajímalo to, jaká Kambodža ve skutečnosti je. Nikdo se nezajímalo 

její obyvatele. Každý na Kambodžu hleděl, jako kdyby se díval do ideálního zrcadla, ve 

kterém je vidět jenom to, co vidět chceme.V tomto ohledu byla Kambodža zemí za 

zrcadlem. Za zrcadlem, přes jehož falešný odraz dokázal proniknout jen málokdo. 

Historie Khmerů se těší poměrně velkému zájmu badatelů. Ti se soustředí hlavně 

na období slavného Angkoru, na období druhé války v Indočíně a na vládu Rudých 

Khmerů. K nejznámějším historikům věnujícím se dějinám Kambodže patří Australan 

David Chandler. O Kambodži a hlavně jejích moderních dějinách napsal bezpočet 

publikací, z nichž mnohé mi byly cenným pomocníkem v mé práci. Je autorem první 

biografie věnující se životu Pol Pota: CHANDLER, David, Brother Numer One; A 

PoUtical Biography oj Pol Po, Chiang Mai 2000. Jeho syntéza khmerských dějin: 

CHANDLER, David, History oj Cambodia, Chiang mai 1998. zůstává dosud 

nepřekonána. Dalším známým historikem je profesor University of Yale Ben Kiernan, 

který se věnuje primárně Rudým Khmerům. Je autorem podrobného rozboru období 

jejich vlády: KIERNAN, Ben, The Pol Pot Regime; Race Power, and Genocide in 

Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79, Chiang Mai 1997. Velmi přínosná je jeho 
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kniha, mapující poměrně neprobádané období vzniku komunistického hnutí 

v Kambodži: KIERNAN, Ben, How Pol Pot Came to Power; A History of Communism in 

Kampuchea, 1930-1975, London 1986. Třetím z velkých historiků mapující dějiny 

KhmefŮ je opět Australan Milton Osborne. Věnuje se především koloniálnímu období, 

je však také autorem skutečně kritické biografie o princi Sihanukovi: OSBORNE, Milton, 

Sihanouk; Prince of light, prince of darkness, Chiang Mai 1994. 

Před rokem 1989 neměl český čtenář příliš možností seznámit se s dějinami 

Kambodže. Publikace se věnovaly hlavně válce ve Vietnamu a nebo naopak celé 

jihovýchodní Asii. Byly to zejména USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce, 

Praha 1978, Mrázek,Rudolf, Jihovýchodní Asie ve světové politice; 1900-1975, Praha 

1980, SYRŮČEK, Milan, Rozpůlený banán, Praha 1973. Angkorskému období se věnuje 

hezká a rozsáhlá kniha: KRÁSA, Miloslav, Angkor; Umění staré Kambodže, Praha 1985. 

Na nové a komunistickou ideologií nedotčené publikace musel český čtenář čekat 

opravdu dlouho. Teprve v roce 2005 se tato mezera částečně zacelila vydáním knihy: 

SHORT Philip, Pol Pot; Dějiny zlého snu, Praha 2005. Jedná se teprve o duhou biografii, 

která byla o Pol Potovi napsána. Těsně před dokončením této diplomové práce se na 

českém knižním trhu objevila syntéza kambodžských dějin, napsaná pracovníkem 

Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, Miroslavem Nožinou. Autor se ve svém díle 

opírá zejména o práce Davida Chandler a o Pol Potův životopis z pera Philipa Shorta. 

Kniha má všechny předpoklady stát se dobrým zdrojem informací pro čtenáře dychtící 

poznat historii KhmefŮ. 

Ve své práci jsem také využil některé z pramenů. Jednalo se zejména o osobní 

zápisky a deníky prvních francouzských kolonialistů a dále pak Kambodžanů, kteří 

přežili běsnění Rudých KhmefŮ. Prameny úřední provenience j sem získal hlavně díky 

internetu. Také jsem měl možnost nahlédnout do některých materiálů během své 

návštěvy Documentation Centre of Cambodia v Phnompenhu. Poznatky ze sekundární 
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literatury jsem čerpal v Národní knihovně České republiky, Národní knihovně 

Thajského království a Národní knihovně Kambodžského království. A v neposlední 

řadě také z vlastních knih. Na tomto místě bych rád poděkoval zástupcům všech výše 

zmíněných zahraničních institucí, kteří mi bezplatně a ochotně dovolili nahlédnout do 

jejich fondů. 
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ZEMEKHMERU 

Jak jsem již naznačil výše, Kambodža je našemu středoevropskému prostoru velmi 

vzdálena. Proto se na začátku své práce na chvíli pozastavím nad přiblížením její 

geografie a kultury. 

GEOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Kambodža leží v pevninské části jihovýchodní Asie a společně s Laosem a 

Vietnamem tvoří území známé pod názvem Indočína. Rozloha Kambodže činí 181 035 

krn2
• Na severu a severozápadě země sousedí s Thajskem, na severu s Laosem a na 

východě s Vietnamem. Najihu zemi obtékají vody Siamského zálivu. 

Kambodža je převážně rovinatá země, přesto zde najdeme několik pohoří.. Je to 

především Kardamomové pohoří na západě, Sloní hory na jihozápadě a dlouhý hřeben 

pohoří Dangrek na severní hranici s Thajskem. Na severovýchodě zasahuje do 

kambodžského území výběžek vietnamské Centrální vrchoviny. Při pohledu na mapu 

Kambodže nás však více než hory zaujme vodní plocha Mekongu a Velkého 

jezera(Tonlesap). Mekong dělí zemi na její západní a východní část. Řeka Tonlesap, 

která vytéká z Velkého jezera, se v Phnompenhu vlévá do Mekongu. Ovšem v období 

dešťů je proud Mekongu natolik silný, že obrací tok řeky Tonlesap na opačnou stranu a 

rozlévá vody Velkého jezera do širokého okolí. Jezero je tak díky tornu bohaté na 

množství ryb a okolní půda je velmi úrodná. Velkou část Kambodže pokrývají lesy a 

vegetace, toto území se však pod tíhou rozsáhlé těžby dřeva neustále zmenšuje, přesto 

jsou ještě v Kambodži místa, kde je divočina na dosah lidských obydlí. Lesy a hory 

poskytují svým obyvatelům koření, léčivé byliny, lesní ovoce, pryskyřici a 
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v Kardamomovém pohoří také kardamom. Ze zvířat se můžeme v Kambodži setkat se 

slony, tygry, levharty, medvědy, divokými prasaty, jeleny, želvami, hady, krokodýly 

opicemi, aj. Nutno však podotknout, že jejich stav v důsledku třicetileté občanské války 

značně poklesl. Kupříkladu nosorožec byl vyhuben úplně. 

OBYVATELSTVO 

Khmerové tvoří 85% populace své země. Asi 5% připadá na Vietnamce. Dále 

zde žije asi 100000 Číňanů a stejný počet Čamů. V zemi žijí také Thajci a Laosané. 

Opomenout nesmíme příslušníky různých horských kmenů, přezdívaných též jako horští 

Khmerové. Ti hovoří 26 různými jazyky a podle vládních údajů dosahuje jejich počet 75 

až 80 tisíc. Ovšem toto číslo bude pravděpodobně podhodnocené. Podle údaje z roku 

2006 má Kambodža celkem 11, 5 milionů obyvatel. Více jak 80% jich stále žije na 

venkově. Hlavním jazykem v zemi je khmerština, která patří do mon-khmerské skupiny 

austroasijských jazyků. Mon-khmerské jazyky byly ovlivněny staroindickým sanskrtem 

a později i jazykem páli. Přes značné úsilí se stále nepodařilo odstranit ze země 

negramotnost. 

Státním náboženstvím je buddhismus a to ve své hínajanové podobě. V čele 

khmerských buddhistů je sangha - buddhistické společenství, jehož členy jsou 

nejvzdělanější mniši. Teoreticky je hlavou sanghy král, ten však do její činnosti příliš 

nezasahuje. V zemi je zvykem, aby každý muž strávil určitý čas jako mnich v klášteře. 

Buddhismus je v Kambodži stále ještě silně propojen s různými pověrami. Mnoho 

mnichů je tak zároveň i lidovými léčiteli a vymítači zlých duchů. V dnešní době se 

buddhismus poměrně dobře vzpamatovává z rány, kterou mu uštědřili Rudí Khmerové. 
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Křesťanství je spojeno hlavně s vietnamskou minoritou, stejně tak jako islám s čamským 

a malajským etnikem. Příslušníci horských kmenů vyznávají animismus. 

Hlavními zemědělskými komoditami j sou rýže, kukuřice, cukrová třtina, 

kokosové palmy, sója, tykve, aj. Země je bohatá na tropické ovoce a z technických 

plodin je nejdůležitější kaučukovník. Z domácích zvířat převládá hovězí dobytek, 

domácí vepř, drůbež a vodní buvol. Tradiční obydlím Khmerů jsou chatrče, po stavené 

na kůlech, což zajišťuje cirkulaci vzduchu a chrání před povodněmi v období dešťů. 

Domy mají obvykle dvě místnosti a krytou verandu. Častým doplňkem obydlí je i 

houpací síť. 
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v o v v o 

KAMBODZA V PRUBEHU VEKU 

Tato studie se zaměřuje především na dějiny Kambodže v moderní době. Tedy 

od vzniku francouzského protektorátu. Kambodžské království ovšem nevzniklo ve 

vzduchoprázdnu. Navíc se jedná o nám dosti vzdálenou zemi. A tak je nutné pro studium 

moderních dějin Khrnerů i poznání některých starších dějinných událostí. Následující 

kapitolky proto nejsou podrobným vylíčením dějin Kambodže, od jejích počátků až po 

příchod Francouzů, které by sledovalo a rozvádělo všechny souvislosti. Jde pouze o 

hrubý náčrt, jenž má čtenáře upozornit na nejdůležitější fakta a na jejich možnou 

souvislost s pozdějším děním. 

V tomto ohledu je velmi důležité období velkolepé období Angkorské říše, které 

tolik kontrastuje s následným úpadkem pozdějších století. Tato skutečnost byla pro 

mnoho Khrnerů 20. století velmi traumatizující. 

NA ÚSVITU DĚJIN 

Počátky kambodžských dějin jsou spojeny se silným vlivem Indie. Je velice 

pravděpodobné, že obchodní styky existovaly mezi těmito územími již v prehistorické 

době. Ovšem během prvních pěti století našeho letopočtu získaly vzájemné kontakty 

nový charakter. Indie poskytla Kambodži písmo, pantheon svých hinduistických božstev, 

buddhismus, nové pohledy na vnímání politiky, architektury, astronomie, sociální 

hierarchie a také ideu univerzálního království. Bez Indie by nikdy nemohl být postaven 

Angkor.2 Indický vliv nebyl prosazován silou nebo kolonizací. Indické ozbrojené síly 

nikdy nevstoupily do Kambodže. Tento vliv se také nikdy v kambodžské historii nestal 

národním traumatem, naopak je vnímán jako integrální součást khrnerské identity. Tato 
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konstatování jsou jistě zajímavá při porovnání vztahu Číny a Vietnamu, který byl 

v mnoha směrech přesně opačný. 

Prvním státem, se který kterým se v dějinách Kambodže setkáváme, je Fu-nan. 

Tento stát se nacházel v oblasti delty Mekongu, která byla tehdy osídlena khrnerským 

obyvatelstvem. Podle čínských pramenů platil Fu-nan v letech 250-519 n.I. pravidelný 

tribut Říši Nebes. Ovšem neexistují archeologické nálezy, které by prokazovaly, že se 

jednalo o silný a centralizovaný stát. Šlo tedy spíše o volný svazek sídel na pobřeží, 

která projevovala zájem o obchod. Byly nalezeny římské mince z 2. století n.I., indické 

šperky a bronzové nádoby. Od 3. století n.I. je jasně patrný zesilující indický vliv, který 

se projevoval hlavně mezi elitou, která poindičťovala svá jména. Vznikala také poezie 

v indických jazycích a šířil se kult bohů Višny a Šivy.3 

Nová obchodní kultura měla vliv i na vnitrozemí. Vnitrozemští Khrnerové se 

začali přizpůsobovat požadavkům pobřeží po lesních produktech. Jejich náčelníci 

postupně bohatli a získávali větší moc. Jejich následníci se stali vládci malých království 

indického typu, která obsáhla celé území Kambodže. Na konci 6. století mizí Fu-nan 

z Čínských záznamů a je nahrazen právě těmito vnitrozemskými státečky dále na severu, 

kde místní rádžové vzájemně soupeřili o hegemonii. Z čínských pramenů víme o 

existenci státu Čen-la. Opět není znám jeho přesný charakter. Neví se, zda šlo o jednotný 

unitární stát, nebo pouze a arénu soupeřících kmenových svazů. Podle současného 

bádání historika Michaela Vickeryho zde opravdu existovalo po většinu 7. a 8 století 

jednotné centrum moci a soupeření probíhalo spíše mezi jednotlivými šlechtickými 

klikami než jednotlivými státy. 4 V 8. století však již čínské záznamy rozlišují mezi 

dvěmi Čen-lami. A to Čen-lou vod na jihu a Čen-lou hor na severu. 

Ani vzájemná souvztažnost mezi Fu-nanem a Čen-lou není zcela jasná. Ovšemje 

velmi pravděpodobné, že přestože neexistovala spojitost zeměpisná, tak se můžeme 

domnívat, že existovala jistá kontinuita meZI aristokratickou elitou, která byla 
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pravděpodobně propojena vzájemnými sňatky. Přestože neznáme přezný počet králů a 

jejich království, tak je z dochovaných nálezů zřejmé, že se jednalo o kultivované a 

kosmopolitní státy, jejichž vládcové byli obklopeni přepychem. Některé z těchto 

panovníků známe i jménem a to díky epigrafickým nápisům, které nechávali vytesat do 

svých paláců. 

Je jisté, že ať již byla míra jednoty celého území jakákoliv, tak zde jistě existoval 

ideál této jednoty, ke které by měla společnost postupovat. Právě tato myšlenka 

umožnila vznik pozdější Angkorské říše. 

ANGKOR 

Angkorské období je výjimečnou periodou v Kambodžských dějinách. O 

Kambodži této doby můžeme směle hovořit jako o mocné, imperiální a univerzální říši. 

Běžně se tato perioda datuje lety 802 - 1431. Ovšem jako vždy je skutečnost mnohem 

složitější. Angkorský stát nevznikl a ani nezanikl ze dne na den. S jeho počátkem je 

pevně spjato jméno krále Džajavarmana II. Nevíme, jak se tento panovník dostal k moci. 

Nezanechal nám žádný nápis. Vše, co něm víme, pochází až z pozdějších záznamů jeho 

následovníků, kteří se dovoláváním tohoto panovníka snažili potvrdit svoji legitimitu a 

jednotnost státu. Džajavarman II. měl podle nich vyhlásit suverenitu Kambodže a zrušit 

vágní závislost na javánských státech Gedná se pravděpodobně o malajské státy) tím, že 

si učeným bráhmanem nechal přidělit božský charakter, čímž byl panovník ztotožněn 

s bohem a vznikl tak nový státní kult. 5 Džajavarman II. však těžko sám sebe považoval 

za zakladatele unitárního státu a to i přesto, že se mu podařilo podrobit si rozsáhlá území. 

Jeho pravidelné stěhování hlavního města nám napovídá, že se neustále potýkal s vládci 

království tvořících Čen-Iu vod. Sjednocování říše nebylo samozřejmostí, ale 
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nepravidelným a přerušovaným procesem. Nakonec však přeci jen vyústilo ve stát 

Khmerů. Ten, byť v pozměněné podobě, přežil až do dnešních dob. 

Svého vrcholu dosáhla říše v ll. a 12. století. V této době ovládala kromě 

samotného území dnešní Kambodže i rozsáhlá území dnešního Vietnamu, Thajska a 

Laosu. Je to také období, kdy byly postaveny nejskvělejší monumenty Angkorské 

periody. Tím nejvýznamnějším je zcela bezpochyby Angkor Vat. Jedná se o rozsáhlý 

chrámový komplex, který byl postaven jednak jako hrobka svého stavitele krále 

Súrjavarmana II.(vládl 1113-1150), jednak na počest jeho patrona boha Višnu. Celý 

komplex byl obklopen 180 metrů širokým příkopem. Uvnitř něj se rozkládalo celé město 

obehnané pískovcovou zdí, vymezující prostranství 815x1000 metrů. Cesta směřující 

k hlavní svatyni překračuje několik soustředných nádvoří. Samotná svatyně představuje 

bájnou horu Méru a symbolizuje tak střed světa. Tato pyramida má pět věží. Nejvyšší je 

uprostřed, měří 42 metrů a je vyvýšená 65 metrů nad zem. Stěny obklopující pyramidu 

jsou pokryty 2 metry vysokými reliéfy, které se táhnou v celkové délce 1600 metrů. 

Najdeme zde výjevy ze života panovníka, bojové scény, ale i epické příběhy z Rámájany, 

atd. Svědectví portugalských a španělských návštěvníků ze 16 století dokládají, že v té 

době byly ještě angkorské věže pozlaceny.6 

Snad se zdá zbytečným takto popisovat jednu historickou památku. Musíme však 

mít na paměti, že se jedná skutečně o ojedinělou stavbu a to i v celosvětovém měřítku. 

Pro naše účely je ovšem zároveň nutné, abychom pochopili, jak důležité je Angkorské 

období, jehož je Angkor Vat výrazným symbolem, pro samotné Kambodžany. Po pádu 

Angkoru již země nikdy nedosáhla podobné velkoleposti. Naopak se propadala do stále 

většího chaosu a umění a sláva Angkoru byly zapomenuty. Teprve Francouzi v 19. a 20. 

století začali pro Kambodžany znovu objevovat tuto část jejich historie, která tolik 

kontrastovala s jejich současnou bídou a nemohoucností. Zdálo se až nemožné, že by tak 

monumentální stavby angkorských králů mohli postavit předci obyvatel Kambodže. Té 

12 



Kambodže, která ztrácela svou suverenitu na úkor svých mocněj ších sousedů. Té 

Kambodže, jejíž elity byly v porovnání s Vietnamci a Siamci beznadějně zaostalé a 

nevzdělané. Jak bolestivé musí být takové myšlenky při pohledu na reliéfy Angkor Vatu, 

kde jsou siamští bojovníci znázorněni jako neuspořádaná tlupa pomocných vojáků, která 

slouží skvěle vycvičenému vojsku Khmerů, při vědomí, že jen za několik století budou 

potomci těchto Siamců pravidelně dobývat a okupovat Kambodžu. Monumentální věže 

Angkor Vatu však přetrvaly staletí, aby bolestně připomínaly nejen současný úpadek, ale 

i výzvu. Co Khmerové dokázali jednou, to mohou dokázat znovu. Všechny režimy, které 

se v Kambodži dostaly během 20. století k moci se různými způsoby na Angkor 

odvolávaly. Všechny, včetně diktatury Rudých Khmerů, používaly siluetu Angkor Vatu 

na státní vlajce. 

Vraťme se ovšem zpět do Angkorského období. Za krále SÚfjavarmana II. Byla 

říše na vrcholu slávy. Byla provedena rozsáhlá centralizace a vytvořen zavlažovaCÍ 

systém, který neměl v celé oblasti obdoby. Jediným vnějším nepřítelem byla Čampa, 

pobřežní stát na území dnešního středního Vietnamu. Mohlo se zdát, že říše a blahobyt 

potrvá navěky. Ovšem v 70. letech 12. století se Čamům podařilo překvapivě a úspěšně 

zaútočit na Angkor. Toto porobení však bylo pouze dočasné, na trvalou anexi a asimilaci 

neměli Čamové sílu. Nezávislost vybojoval zpět Džajavarman VII., poslední z velkých 

králů.? Džajavarman VII. se jako jediný z angkorských panovníků snažilo rozsáhlejší 

začlenění buddhismu do kambodžské ideje království. V blízkosti Angkor Vatu dal 

vystavět nové město Angkor Thom, v jehož srdci vyrostl chrám Bayon. Svatyně i 

bludiště nádvoří, které ji obklopuje, je posázeno věžemi, z nichž je každá, stejně jako 

brány do Angkor Thomu, ozdobena čtyřmi tvářemi Lókéšvary. Nejvyšší bódhisattva tak 

šíří svoji bdělost a soucit do všech světových stran. Ovšem touto nádhernou stavbou 

skončila doba velkolepých činů a rozsáhlých fundací. Říše dosáhla územně i umělecky 

svých limitů. 

13 



Přestože již nevznikaly nové velkolepé chrámy, nemusel současník vůbec 

postřehnout, že je s říší něco v nepořádku. Ještě na sklonku 13. století referuje čínský 

návštěvní Čou Ta-kuan o Angkoru jako o nesmírně bohaté zemi. Tvrdí, že mnoho 

čínských námořníků, kteří zemi navštíví, raději dezertuje a zůstane v zemi, kde je velice 

snadné jak získání ženy, tak i uživení se pěstováním rýže i obchodováním.8 Přesto byl 

Angkor sto let na to opuštěn. Není přesně známo, proč k tomu došlo. Většinou se uvádí 

několik důvodů, z nichž o žádném nelze přesvědčivě říct, že je ten hlavní. Je docela dost 

možné, že se jednalo skutečně o komplex různých příčin. Jednou z nich byla bezesporu 

bezpečnost. Na západě se Khmerům vynořil nový nepřítel - Siam. Angkor byl příliš 

blízko hranicím a stával se častým cílem útoků. Nutno však dodat, že se jednalo jen o 

loupeživé nájezdy, které neměly za cíl anexi země. Další příčinou mohlo být 

zkolabování zavlažovacího systému, ten byl velmi složitý a vyžadoval značnou péči. A 

je možné, že svým uspořádáním vyžadoval stále více práce při odstraňování naplavenin 

k tomu, aby vůbec fungoval. S tím jak se voda stávala stojatější, tak mohlo dojít i 

k epidemii malárie. A konečně mohl za opuštěním Angkoru stát i obchod. Na sklonku 14. 

století došlo k prudkému rozvoji obchodu s Čínou, který se stával více a více výnosným. 

Phnompenh, nové hlavní město, poskytoval z tohoto pohledu mnohem strategičtější 

polohu. Po širokých vodách Mekongu byl snadno dosažitelný od moře a přitom 

kontroloval lodi připlouvající z Laosu i Velkého jezera. 9 Kambodžané tak využili 

příležitosti zapojit se do mezinárodního obchodu rozvíjeného Indií, Čínou a Malajsií. 

Z tohoto pohledu se tak konec Angorské říše nejeví jako pád, ale prostá změna 

charakteru státu. Z impéria se Kambodža přetvořila v obchodní stát. Pozvolna se měnilo 

i státní náboženství. Hinduismus i buddhismus vedle sebe koexistovaly po celé 

Angkorské období, nyní však začal buddhismus převládat a to ve své hínajánové podobě, 

šířené do země hlavně ze Siamu a Barmy. Angkor však nebyl zcela zapomenut. Zůstal 

okrajovou součástí země. V 16. století se tam dokonce královský dvůr na čas vrátil. Za 
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vlády Ang Čana(1515-56) probíhaly opravy Angkor Thomu a za vlády Sáthy 1.(1567-

74) byly angkorské tradice opět oživovány, pořádaly se zde velké náboženské obřady.lO 

A i poté, co byl Angkor definitivně opuštěn, tak samotný Angkor Vat zůstal využíván 

místními mnichy. Prvními Evropany, kteří spatřili krásy Angkoru byli patrně Portugalci 

a Španělé v 16 století, ovšem jejich zápisky zůstaly ve své době bez povšimnutí, a tak 

pro západní svět objevili Angkor až Francouzi v 50. letech 19. století. 

VE ZNAMENÍ OBCHODU 

Poprvé od éry Fu-nanu se Kambodža stala především námořním královstvím. 

V polovině 16. století se hlavní město přesunulo o 80 kilometrů dále na sever do 

Longvaeku. Země prosperovala a v okolí byla známa pro své bohatství. V éře obchodu 

se dováželo oblečení z Indie, stříbro z Ameriky a Japonska, měď, hedvábí a keramika 

z Číny. Naopak se exportoval pepř, koření, pryskyřice(benzoin), želvovina, perly, jelení 

kůže a dřevo. II Hlavní město se stalo kosmopolitním centrem, kde kromě samotných 

Khmerů žili i čínští, indičtí, malajští, japonští a evropští obchodníci. Siamské nebezpečí 

na severozápadě ovšem přetrvávalo. Obě království se vnímala jako nežádouCÍ 

konkurenci. 

Roku 1587 siamská armáda neúspěšně obléhala nové kambodžské hlavní město 

Longvaek. Ovšem roku 1593 bylo zjevné, že se Siam chystá na další útok. Kambodžský 

král v nouzi požádalo pomoc guvernéra Filipín, dokonce přislíbil, že konvertuje ke 

křesťanství. Ovšem ještě než se tak mohlo stát, uprchl král i se svým synem do Laosu. 

Rok nato Longvaek padl. Tato událost je thajskou i kambodžskou historiografii 

považována za zlomový okamžik. Od této chvíle již bude vždy dominovat Siam a bude 

na sebe přebírat část kambodžské suverenity. V hlubokém povědomí Khmerů je i 
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legenda, která se k této události váže. Longvaek chránily dvě sochy preah ko(posvátná 

kráva) a preah kaev(posvátný klenot). V jejich útrobách měly být ukryty zlaté knihy, 

z nichž se dalo naučit posvátným formulím a dozvědět se vše o světě. Je zřejmé, že 

preah ko je metaforou pro indické dědictví, zatímco preah kaev symbolizuje buddhismus. 

Převezení obou soch do Siamu pak vysvětluje postangkorskou ztrátu moci Kambodže. K 

tomuto vysvětlení vlastní slabosti v porovnání s mocnějšími sousedy se uchylovalo 

mnoho Kambodžanů ještě ve 20. století. 

Po pádu Longaeku byl Siamci dosazen nový král, zemí však zmítala značná 

nestabilita a v rychlém sledu se vystřídali čtyři králové, kteří všichni zahynuli násilnou 

smrtí. Chaos ještě zvýšil příchod Španělů pod vedením Blaire Riuze a Diega de Valovo, 

kteří do země vtrhli s odvoláním na pomoc, o kterou je požádal král v Laoském exilu. 

Spíše než na pomoc se však soustředili na drancování. Díky mistrnému ovládání kanónů 

se jim dařilo s hrstkou mužů terorizovat místní obyvatelstvo. Přesto se jim podařilo zabít 

krále dosazeného Siamem. Ovšem, když dorazili do Vientiane, byl již původní král 

mrtev, a tak dosadili na trůn jeho syna Cau Bana Tana. Tento nový panovník byl na 

cizincích značně závislí. Ovšem nejenom na Španělech. Další významnou minoritou byli 

muslimští Malajci. Přičemž začínalo docházet k četným sporům mezi křesťany a 

muslimy. Jeden ze Španělských útoků na muslimský tábor vyvolal krvavou odplatu a 

velká část křesťanských dobrodruhů byla zmasakrována. 12 

Islám pak za několik let slavil další úspěch. V roce 1642 dosedl na trůn král Cau 

Ban Cand. Když pak bylo ve sporu o monopol v obchodování s Kambodžou zabito na 40 

Nizozemců, hledal spojence proti nizozemské odplatě. A pomoci se mu dostalo právě od 

muslimů. Přijal tedy titul sultán Ibrahim a vytvořil na Mekongu kopii malajského dvora. 

Vládl pak dalších 15 let. Nakonec však byl svržen dalším z pretendentů trůnu, kterému 

pro změnu pomohl Vietnam. 
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Vietnam se v 17. století stal novým faktorem v kambodžských dějinách. Na 

území delty Mekongu, které je Kambodžanům dodnes známé jako nižší(nebo také dolní) 

Kambodža začaly proudit davy vietnamských imigrantů. Byla to součást tzv. pochodu na 

jih, kterému již dříve podlehla Čampa. Tato imigrace byla zesílena i čínskými 

přistěhovalci. Jednalo se hlavně o mingské loajalisty, kteří raději odešli ze země, než by 

se podřídili nové dynastii Čching. Khmerové se tak postupně stávali minoritou a zůstali 

jí v této oblasti až do dnešních dob. Není bez zajímavosti, že z prostředí této minority 

pocházelo několik khmerských politických vůdců 20. století jako např. Son Sen, Ieng 

sarya Song Noc Thanh. Rovněž předci Lon Nola pocházeli z této oblasti. 

V 80. letech 17. století přešel kambodžský přístav Prey Pokor(Vietnamci 

přejmenovaný na Saigon) do správy Nguyenů, panovnického rodu jižního Vietnamu. I 

menší kambodžské přístavy v Siamském zálivu byly brzy obsazeny vietnamskými 

vojsky a čínskými obchodníky. Na počátku 18. století se tak Kambodža dostala do 

bezvýchodné situace. Stala se de facto suchozemským státem, bez možnosti zapojit se 

šířeji do mezinárodního obchodu. To samozřejmě vedlo k dalšímu oslabování království. 

Kambodža se pro Evropany stala prázdným místem na mapě. Nadto se poprvé během 

své existence musela vyrovnat s existencí dvou mocnějších rivalů na svých hranicích. 

Celkový úpadek byl pak dokreslován i populační slabostí. Pro srovnání: V roce 1600 

žilo v Kambodži dohromady s přístavním státem Čampa 1 230 000, v Siamu 1 800 000 a 

v severním a středním Vietnamu 4 700 000 obyvatel. Do roku 1800 narostl počet 

obyvatel v kambodžském případě na pouhých 1 500 000 v siamském na 2 800 000 a 

vietnamském na 7 000 000. 13 
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DVOUHLAVÝ PTÁK 

Dějiny Kambodže od poloviny 17. století do poloviny 19. století jsou 

poznamenány vzájemným soupeřením Siamu a Vietnamu. U dvora v novém hlavním 

městě Oudongu brzy vznikly prosiamské a provietnamské kliky, které se při boji o moc 

dovolávaly pomoci buď jedné nebo druhé země. Docházelo tak k mnoha intervencím a 

zásahům do vnitřních záležitostí Kambodže. Tyto intervence často předcházely i 

následovaly občanské války. Vliv a prestiž panovníka značně klesal. Úpadek státu 

dosáhl až na samotné dno a zdálo se, že Kambodža přestane existovat jako samostatný 

stát. Nejhlubší krize zasáhla Kambodžu v 1. polovině 19. století. 

Roku 1767 vyplenila barmská armáda Ayutthaju. Kambodža se tak na čas zbavila 

siamského vlivu. Ovšem Siam se z porážky vzpamatoval překvapivě rychle. Novým 

panovníkem se stal bývalí provinční guvernér Taksin. Kambodžský král mu však odmítl 

platit tribut, protože Taksin byl poloviční Číňan a neměl královskou krev. Jako odplata 

byl roku 1772 zpustošen Phnompenh. V následující dekádě se zemí několikrát přehnaly 

vietnamské armády, když pronásledovaly Taysonské rebely. Zdecimovaná královská 

rodina hledala útočiště v Bangkoku a země se tak ocitla na 15 let bez faktického 

vládce. 14 

Roku 1794 se do země vrátil pod siamskou ochranou princ Eng a nastoupil na 

trůn jako nový král. Za tuto podporu, si Siam ponechal severovýchodní provincie 

Battambang a Siem Reap(včetně historického Angkoru). Král Eng panoval pouze tři 

roky, jeho syn Chan byl příliš mladý, aby se chopil trůnu. Během svého dětství byl 

vychováván a napůl vězněn v Siamu a země byla de facto bez krále. V roce 1806 byl 

konečně korunován. Chan hledal cestu z tíživého siamského obětí ve Vietnamu. Také 

byl pravděpodobně osobně uražen ztrátou tradičního khmerského území ve prospěch 
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Siamu. Země se tak stala satelitem obou zemí. Dobové kroniky pro tuto situaci používají 

výraz "dvouhlavý pták", který hledí k západu i východu. 15 

Po krátké siamské invazi v letech 1811-1812 uprchli Chanovi bratři do Siamu. 

Králova obava ze svržení jej vháněla stále víc do vietnamské náruče. Během 

následujících dvaceti let se země propadla do víru krvavé občanské války. Král Chan byl 

podporován vietnamskými vojsky, oproti tomu Siamci se postavili za Chanovy bratry. 

Ve 30. letech se Siamské síly vyčerpaly a stáhly se z Kambodže. Země se tak dostala 

pod silný vietnamský vliv. Samotný Chan zemřel v roce 1835. Protože neměl syny 

dosadili Vietnamci na trůn jednu z jeho dcer. 

Vietnamizace byla pro Kambodžu zcela nový zážitek. Předcházející vliv Siamu 

se projevoval hlavně v kulturní sféře, nadto oba národy si byly civilizačně blízko. 

Siamský král se spokojoval s pravidelným tributem a kambodžskému králi do přímého 

panování nezasahoval. Ovšem Vietnamci, stejně jako později Francouzi hleděli na 

ovládnutí Kambodže jako na civilizační misi. Kambodža se měla stát poslušnou 

vietnamskou provincií. V tomto duchu vietnamský císař Minh Mang formuloval i svoje 

instrukce svému vicekráli:"Barbaři v Kambodži jsou nyní mými dětmi a vy byste jim 

měl pomáhat a učit je našim zvykům.,,16 

Takový postup však narazil na rozhodný odpor Khmerů a zemi zachvátilo na 

konci 30. let povstání. K dalšímu mnohem většímu došlo v roce 1840, poté co se 

Vietnamci rozhodli řídit provincie přímo bez dosazování místních úředníků a zavést 

vlastní systém daní. Nadto byla uvězněna královna. Zmizení panovnice, byť neměla 

faktickou moc, rozzuřilo místní provinční úředníky, kteří pak vedli své stoupence do 

povstání. Kambodžanům se dostalo i siamské podpory a dalších několik let žila země 

opět ve stínu krutého násilí. Nakonec se Vietnamci v roce 1847 vyčerpali a stáhli se. 

Dovolili tak Siamu dosadit na trůn Chanova nejmladšího bratra Ang Duonga. 17 Období 

vietnamské okupace zůstalo zapsáno krvavým písmem v myslích mnoha Khmerů. 
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Společně s pocitem křivdy nad ztrátou delty Mekongu se pak stalo jednou z příčin 

hluboké nenávisti ke svému západnímu sousedovi. 

Ang Duong se projevil jako talentovaný panovník. Po dlouhé době neschopných 

vládců, zde byl konečně král, kterému skutečně záleželo na jeho zemi. Za jeho vlády 

byly rekonstruovány válkou poničené buddhistické chrámy. On sám pak byl horlivým 

vykonavatelem náboženských obřadů. Rovněž v zemi uvítal i francouzské misionáře. To 

už se však dostáváme do nové fáze kambodžských dějin. 
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VE STÍNU TRIKOLÓRY 

Skutečnost, že Kambodža byla francouzskou kolonií, pozná při překročení 

thajsko-kambodžské hranice na první pohled i běžný turista. Auta jezdí na pravé straně, 

stánkaři prodávají výborné bagety, názvy některých úřadů jsou stále ještě uváděny i ve 

francouzštině a četné ulice lemují elegantní koloniální vilky. Je to však to jediné, co po 

sobě Francouzi zanechali? Jakým způsobem získali a spravovali zemi vzdálenou od 

Evropy tisíce kilometrů? Zemi se zcela odlišnou kulturou a náboženstvím. Proč vůbec 

přišli a proč po 91 letech odešli? Ale hlavně jaký měla jejich přítomnost vliv na tragický 

osud Kambodži ve druhé polovině 20. století. Pokusím se na tyto otázky najít odpověď. 

FRANCOUZI PŘIPLOV AJÍ 

Počátky angažovanosti Francie v Kambodži sahají až do 18. století, kdy do země 

čas od času zavítali francovští misionáři, kteří se zdržovali hlavně v okolí králova 

sídelního města Oudongu. Samozřejmě pronikali i do jiných částí Indočíny. Například 

annámský panovník Gia Long (vládl v letech 1802-1820) vděčil za svůj trůn nejen 

francouzským zbraním, ale i přímé asistenci biskupa Pierra Pigneau de Béhanie. Gia 

Long pak na oplátku držel ochranou ruku nad francouzskými a španělskými misionáři. 18 

Podobný vliv se francouzským duchovním podařilo získat v 50. letech i na 

kambodžského krále Ang Duonga. Toho nikdy neopustily obavy zjeho mocnějších 

sousedů a možnosti, že si vzájemně rozdělí Kambodžu. Proto se zájmem naslouchal 

Msgre. Jeanu Claudiu Michemu, který jej přesvědčovalo výhodách vymanění se 

z annámského vlivu. Ang Duong, tak viděl ve Francii sílu, která by mu mohla pomoci 

získat zpět ztracená území v deltě Mekongu. 
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Francie se v té době začala po několika desetiletích, kdy se vyčerpala revolucí a 

následnými válkami, nade chovat k nové koloniální expanzi. Výrazný podíl na tom měla 

právě misionářská lobby, která doufala, že bude moci snáze šířit katolickou víru v rámci 

impéria. Ovšem tato jejich snaha by pochopitelně k nestačila nejen k přesvědčení 

francouzské vlády, ale ani Napoleona III., přestože jeho manželka Evženie byla horlivou 

zastánkyní misionářů. Důležitější byly imperiální ambice a obchodní zájmy. Největší 

podporu měla myšlenka na ministerstvu námořnictva, které velice těžce neslo ztrátu 

impéria v 18. století. 19 Protože již dříve byli Francouzi vytlačeni Brity z Indie, začali se 

soustředit na Indočínu. Jejich hlavním cílem však nebyla Kambodža, ale Kočinčína, což 

bylo území okolo delty Mekongu, patřící Annámskému císařství. 

První pokus o přímí a oficiální kontakt mezi Francií a Kambodžou proběhl na 

počátku roku 1856. Francouzský diplomat Charles de Montigny byl pověřen dojednáním 

obchodních smluv se Siamem a Annámem. Dodatečně byl pověřen, aby dohodl 

podobnou smlouvu i v Kambodži. Již dříve poslal Ang Duong, dary císaři Napoleonovi 

III., ty se však po cestě ztratily a právě této situace použili Francouzi jako záminku pro 

návštěvu Kambodže. Siamský král Mongkut se nenechal lehce oklamat. Obchodní 

smlouvě Bangkoku s Paříží dal ochotně zelenou, protože už dříve byli Siamci nuceni 

podepsat podobnou smlouvu s Brity, a tak podporoval podepsání další smlouvy s jinou 

mocností jako cestu, jak se vymanit z dusivě těsných bilaterálních vztahů, jaké panovaly 

například mezi Británií a Barmou. 20 Ovšem s Montignyho plánovanou návštěvou 

Kambodže, kterou považoval za součást své říše, se nehodlal jen tak smířit. A tak 

společně s francouzským diplomatem doplul do kambodžského přístavu Kampot i 

siamský špeh. Ang Duong nechal opravit cestu mezi přístavem Kampot a sídelním 

městem Oudongem a pro francouzského emisara chystal velkolepé uvítání. Varovná 

depeše z Bangkoku jej však notně vystrašila a když se později dozvědělo přítomnosti 

špeha v Montignyho doprovodu nemělo jeho zděšení hranic. Odmítl se s Montigny 

22 



setkat a pod záminkou každoroční návštěvy chrámů opustil hlavní město, pro případ, že 

by Montigny dorazil do Oudongu.21 Pokus o první oficiální kontakt tak skončil fiaskem. 

Roku 1858 napadla Francie Annám a započala tak hlavní dějství velice složité 

hry o Indočínu. Annám a Tonkin byly tradiční sférou vlivu Číny, ta však byla právě 

oslabena po 2. opiové válce. A toho se snažil Napoleon III. využít. Již v únoru 1859 

dosáhly francouzské síly Saigonu, ale následný postup deltou Mekongu byl velmi 

pomalý. Msgre. Miche se snažil stupňovat tlak na vládu, aby využila situace k posílení 

vlivu v Kambodži. Ovšem místní síly Francouzů byly značně omezené a v této 

záležitosti jim chyběly jasné instrukce z Paříže. Podařilo se mu však přesvědčit Ang 

Duonga, aby zahájil vojenské operace proti Annámu. Ten tak učinil, protože doufal 

v možnost získat zpět ztracené provincie. Ovšem již v listopadu 1859 Ang Duong umírá. 

V souladu s přáním zesnulého krále zvolila rada ministrů novým králem jeho syna Ang 

Vodeye a proklamovala jej nekorunovaným králem Kambodže pod jménem Norodom. 

Do čela země se tak dostala výrazná a charismatická osobnost, která bude určovat její 

osud po dalších více než 40 let. Na rozdíl od svého otce byl mnohem méně 

pro francouzský a mnohem více prosiamský. V Bangkoku strávil většinu svého mládí a 

to jak u královského dvora, tak v klášteře, kde byl pod přímým patronátem siamského 

krále Mongkuta. Smysl pro siamskou hudbu, tanec a ženy jej neopustil do konce 

života.22 

Rozhodnutí o zvolení Norodoma bylo zasláno pouze do Siamu, do Annámu 

vzhledem k válečnému stavu nikoliv. V Bangkoku s volbou sice souhlasili, ale v souladu 

s heslem rozděl a panuj, poslali do Kambodže nejen Norodoma, ale i jeho nepokojného a 

ambiciózního mladšího bratra Si Vothu, který zpochybňoval Norodomův nárok na trůn 

tvrzením, že se narodil ještě v době, kdy nebyl jeho otec Ang Duong korunován. 

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, zemi zachvátila občanská válka a Norodom, 

neschopen dostat situaci pod kontrolu, uprchl zpět do Bangkoku i s korunovačními 
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klenoty. Za pomoci siamského vojska se vrátil v roce 1862 zpět. Ani teď však stále 

neměl plnou podporu Siamců. Byl nucen zanechat korunovační klenoty v Bangkoku, 

kam z rozkazu siamského krále musel odejít i jeho další bratr Sisowath.23 Král Mongkut 

tak měl po ruce pretendenta, kterým mohl držet Norodoma v šachu po neomezeně 

dlouhou dobu. Tato hra Norodoma velmi dráždila a to byl pravděpodobně důvod, proč 

se obrátil na Francouze a nabídl jim možnost obnovení jednání. 

Francie byla v této době v jiné situaci než před šesti lety. Konec 3. opiové války 

v roce 1860 jí umožnil přesunout z Číny do Annámu značné posily. Díky tomu získali 

výraznou převahu nad Annámským císařem Tu Ducema a v červenci 1862 jej přinutili 

přijmout smlouvu, kterou získali tři provincie Kočinčíny. Klíčovou záležitostí pro ně 

nyní bylo zajistit bezpečnost pro svoji nově získanou državu. A tak vnímali stále 

s větším znechucením siamský vliv v Kambodži. V Bangkoku měl totiž dominantní vliv 

Londýn, který by se tak skrze siamský vliv v Kambodži dostal do týlu nové francouzské 

kolonie. Proto Francouze iritovaly siamské snahy titulovat Norodoma pouze jako 

vicekrále a Kambodžu označovat jako siamskou provincii. Byly zde však ještě další dva 

důvody zvýšeného zájmu o Kambodžu. Ten méně podstatný byl, že mnoho gerilových 

povstalců z Kočinčíny nacházelo útočiště za hranicí s Kambodžou. Ten druhý měl 

jednoduché pojmenování a sice Mekong. V té době nebylo jeho řečiště ještě zmapováno 

a zdálo se, že by to mohla být jedna ze vstupních bran do Číny, což by mohlo Francii 

poskytnout výhody před ostatními mocnostmi, které se snažili proniknout do této pro 

obchod velice lukrativní země. Zisk kontroly nad Kambodžou tak byl velice lákavý, 

navíc bylo zřejmé, že země je natolik slabá, že by na její obsazení stačil velmi malý 

vojenský kontingent. Problémem však nebyla vojenská síla, ale způsob jak 

vymanévrovat vliv Bangkoku. 

Roku 1863 se stal novým guvernérem Kočinčíny mimořádně schopný, ale hlavně 

aktivní a energický admirál La Grandiere. Navázal na předchozí pokusy o kontakty 
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s Norodomem a podařilo se mu dojednat si setkání s novým králem. Dne 3. srpna dorazil 

do Phnompenhu a následující den se ve společnosti všudypřítomného Msgre. Micheho 

setkal s Norodomem. Ten byl obdarován arabským hřebcem a párem oslů. Při obědě na 

jeho nepříliš velké lodi Odine se pak stal svědkem ponížení annámského emisara, který 

byl poslán do Kambodže s výzvou, aby země začala opět platit tribut. Nyní byl tento 

mandarín přinucen se La Grandierovi pokorně omluvit za to, že uplatňoval právo 

svrchovanosti. Norodom se tak na vlastní oči přesvědčil, že annámská hrozba je díky 

Francii minulostí. Admirál navrhnul králi smlouvu o protektorátu. Francie měla pomáhat 

udržovat vnitřní pořádek a chránit zemi před napadením. Král si vzal několik dní na 

rozmyšlenou a nakonec smlouvu podepsa1.24 Je pravděpodobné, že Norodom jen těžko 

chápal význam slova protektorát a stěží si v tuto chvíli mohl představit, že jeho podpis 

odstartuje vývoj, který Kambodžu během několika let dovede do těsného područí 

zámořské velmoci. Důvody souhlasu se smlouvou je třeba hledat v historii. Jak správně 

poznamenává historik David Chandler postup, který si zvolil připomíná počínání jeho 

strýce Ang Chana. Francouzi tak měli hrát úlohu Vietnamců, při vyvažování vlivu 

Siamu. 25 Ovšem stejně jako Vietnam v první polovině 19. století, chtěla Francie 

Kambodžu pouze pro sebe. Na rozdíl od Vietnamu se jí to na několik desetiletí podařilo. 

Prozatím byla ale pozice Francouzů velmi vratká. Smlouva nebyla dosud 

ratifikována císařem Napoleonem III. a Siam se v žádném případě nehodlal smířit 

s omezením svého vlivu na území, které považoval za svůj vazalský stát. Do Oudongu 

byl z Bangkoku vyslán velmi zkušený mandarín Phnea-rat, kterému se podařilo 

v prosinci 1863 s Norodomem dojednat obdobnou smlouvu jako Francii. Kambodžský 

král v ní byl titulován pouze jako vicekrál, jehož jmenování záleželo napříště pouze na 

libovůli krále Siamu. Na smlouvu s Francií nebyl brán žádný zřetel a francouzská strana 

neměla ponětí o existenci smlouvy ještě několik měsíců. 
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Phnea-ratovým protihráčem byl oficiální reprezentant Francie v Kambodži 

kapitán Ernest Doudart de Lagree, který se ze všech sil snažil osobním tlakem na 

Norodoma eliminovat u dvora vliv Bangkoku. Jeho pozice ale nebyla jednoduchá. 

Phnea-rat držel v rukou dva hlavní triumfy. Korunovační klenoty a možný pretendent 

trůny Sisowath byly stále v Bangkoku. Král bez korunovace měl jen omezenou autoritu. 

Navíc ani zdaleka neovládal celé území království, takže se o něm někteří Francouzi 

vyjadřovali ironicky jako o králi Oudongu. 26 Siamci požadovali, aby byl Norodom 

korunován v Bangkoku z rukou Mongkuta, to se ale Norodomovi příliš nezamlouvalo. 

Chtěl být korunován ve svém sídelním městě, před zraky svých lidí. Proto se snažil 

siamský tlak otupit okázalými návštěvami francouzských rezidentů. Ovšem jak plynul 

čas, začal se s korunovací v Bangkoku postupně smiřovat, uvědomoval si, že za dané 

situace je lepší být korunován alespoň takto než vůbec. Podle svědectví Francouzů, kteří 

jej v této době navštívil nemyslel na nic jiného a nemluvil o ničem jiném než o 

korunovaci. Proto když jej Phnea-rat strašil vzpourou a separací jižních provincií, 

obratně poukazoval na protifrancouzskou korespondenci guvernéra provincie Pursat, 

který byl ovšem de facto siamskou loutkou, a klamal ho tvrzením, že císař odmítl 

ratifikovat smlouvu, tak se Norodom nakonec podvolil a souhlasil s cestou do 

Bangkoku, kde měl být korunován. 27 Dne 3. března opustil Oudong a vydal se do 

přístavu Kampot. Naléhání Francouzů, aby zůstal bylo prozatím marné. Kapitán de 

Lagree se však odhodlal k rázné akci. Ze Saigonu byly povolány tři dělové čluny. A pod 

záminkou, že jej k tornu opravňuje přítomnost siamské vojenské posádky v hlavním 

městě, vydal rozkaz k vylodění malého počtu francouzských vojáků. Místní autority 

vydaly rychlý souhlas s jeho počínáním a francouzský kontingent byl usazen poblíž 

siamských sil. Nad budovami pěchoty zavlála trikolóra a byla pozdravena 21 salvami.28 

Norodom se pod tímto nátlakem rozhodl vrátit zpět, protože si dobře uvědomoval, že by 

se snadno mohl stát králem bez království. Byla to Paříž, kdo měl v této chvíli navrch a 
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její pozice se ještě upevnila, když do Oudongu konečně dorazila ratifikace smlouvy 

z předešlého roku. Norodom byl nadšen a podle svých slov doslova hořel nedočkavostí 

spatřit podpis a pečet' císaře?9 

I Francouzi si ovšem uvědomovali důležitost urychlené korunovace, proto nabídli 

Siamu obřad, kde by byly zastoupeny obě země. A tak se dne 3. června 1864 Norodom 

konečně dočkal kýženého okamžiku. Během obřadu předal siamský zástupce korunu 

francouzskému vyslanci Desmoulinsovi, který ji vložil do rukou krále, jenž pak stejně 

jako Napoleon III. korunoval sám sebe. Salva francouzské artilerie vzdala čest 

korunovanému králi, který se pak viditelně spokojený několikrát uklonil směrem 

k západu, aby vzdal hold svému novému ochránci v daleké Francii.3o 

Ne všichni Francouzi byli ovšem s takovým průběhem spokojeni. Jen malá část 

z nich uznávala právo Siamu na byť jen částečný vliv v Kambodži. Většina se domnívala, 

že by se Siam měl vzdát jakýchkoliv nároků na ovlivňování svého východního 

souseda.31 0 to větší byl pro ně šok když se ze singapurského vydání Straits Times ze 

dne 20. srpna 1864 dozvěděli o existenci již zmíněné smlouvy mezi Siamem a 

Kambodžou. Francie pochopila, že klíč k ovládnutí Kambodže neleží v Oudongu, ale 

v Bangkoku, a tak začala vyjednávat přímo se Siamem. Mongkut a jeho rádci si na 

druhou stranu uvědomovali, že zachování dřívějších výsad v Kambodži je za dané 

situace nemožné. Výsledkem pak byla dohoda ze dne 15 července 1867, ve které Francie 

garantovala Siamu držení dvou Kambodžských provincií Battambang a Angkor a 

zavázala se neanektovat Kambodžské královstvÍ. Ten se na oplátku zřekl svých nároků 

na Kambodžu a svých privilegií, která v ní dosud uplatňoval. 32 Protektorát nad 

Kambodžou se tak stal definitivně nezpochybnitelným. 
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DOBRODRUŽSTVÍ NA MEKONGU 

Prvni léta francouzského protektorátu byla heroickou dobou. Otěže vlády třímali 

v rukou mladí a energičtí důstojníci, toužící nejen po slávě a povýšení, ale i po 

dobrodružství. Pro muže jako Doudart de Lagrée, Francis Garnier, Jean Moura nebo 

Etienne Aymonier to byla neopakovatelná příležitost. Překládali staré kroniky, podnikali 

objevné výpravy a zaplňovali muzea v Paříži kulturními předměty.33 Ve druhé polovině 

60. let se Francie odhodlala k výpravě, která více než cokoliv jiného symbolizuje 

pionýrské nadšení tohoto období. Dne 7. července 1866 se šestice Francouzů vydala za 

pokřiku "Viva l'Empereur" proti proudu Mekongu. Dnes je tato expedice často 

neprávem opomíjena, přestože snese plné srovnání s objevnými výpravami do nitra 

Afriky. V tehdejší době to byla skutečná cesta do neznáma. Podle jednoho z účastníků 

ani Norodom nevědělo Laosu nic jiného, než že voda a vzduch tam jsou otrávené, a to i 

přesto, že jeho dávní předci toto území ovládali. 34 Výprava ovšem přinesla spíše 

zklamání. Ukázalo se, že Mekong nebude zadními vrátky do Číny prostě proto, že jeho 

vody netečou tím správným směrem, a také proto, že jeho koryto nebylo vhodné pro 

velké lodě. Přestože se Francii později podařilo za pomoci krátkého úseku železnice 

překonat největší přírodní překážku - několikametrové vodopády a kaskády mezi 

labyrintem ostrůvků na Kambodžsko-Laoských hranicích v místě zvaném Siphandon 

(Čtyři tisíce ostrovů) - zůstal Mekong a Kambodža na okraji francouzských zájmů a 

pozornost Paříže se přenesla na Rudou řeku. Výprava se bohužel neobešla bez lidské 

oběti. Dne 12. března 1868 v čínském Jiin-nanu tragicky zahynul velitel výpravy a jeden 

z hlavních strůjců francouzského protektorátu v Kambodži Doudart de Lagrée. 35 

Francovští kolonialisté však nezkoumali pouze možnosti cesty do Číny, ale postupně 

poznávali i samotnou zemi o níž měli v době svého příchodu jen mlhaví představy. Ajak 

tedy v té době Kambodža vypadala? 
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Z dobových zpráv vyplývá, že Kambodžské království mělo tehdy přibližně 1 

milion obyvatel, ovšem svobodných mužů, schopných sloužit v armádě, bylo přibližně 

jen 30 000.36 Země byla rozdělena na několik provincí, v jejichž čele stály guvernéři. Ti 

se starali o výběr daní, vykonávání nucené práce, podíleli se na soudní administrativě a 

obecně zastupovali zájmy vlády. Podobný systém fungoval ještě za vlády Rudých 

Khmerů. Zemědělci a producenti byly zatíženi nesmyslně vysokými daněmi. Vládnoucí 

elita doslova vysávala své poddané, které systém vůbec nepodněcoval ke zvyšování 

produkce, protože čím více vypěstovali, tím více také zaplatili. Není divu, že pro většinu 

Kambodžanů byla obecným charakterem netečnost a apatie. Většina Kambodžanů žila 

v malých vesnicích, které čítaly 3-4 rodiny. V čele vesnice stál mandarín, který 

zajišťoval výběr daní. Obydlí měla dřevěnou a bambusovou kostru a zdi tvořila rýžová 

sláma. Tyto chatrče stály většinou, kvůli období dešťů, na kůlech a ze stejného důvodu u 

nich byl přivázaný člun.37 Hlavní potravinou byla samozřejmě rýže, nejčastěji podávaná 

se zeleninou jako dýně a tykev. V některých oblastech mohla občas jídelníček zpestřit i 

ryba, ovšem jiné maso jen zcela výjimečně. Kromě rýže se už tehdy pěstoval a vyráběl 

také tabák, pepř, zázvor, cukr, káva, hedvábí a bavlna. V některých oblastech byla 

naleziště zlata, zinku, mědi, železa a kardamomu. Ale jak trpce konstatuje dobový 

pozorovatel, všechny hodnotné produkty byly monopolizovány králem a jeho ministry. 

Prostý Kambodžan z nich neměl žádný užitek. 38 

Nepostradatelnou součástí khmerské společnosti byla osoba krále a královská 

rodina vůbec. Král byl de facto nejvyšší personifikací národnosti. Osoba krále byla 

natolik uctívána, že když král jednou v Phnompenhu vypadl z nosítek, nikdo mu 

nepomohl, protože se všichni báli, že by jej dotekem znesvětili. Pomoci mu musel až 

okolo jdoucí Evropan. 39 Během prvních čtyřiceti let francouzského protektorátu, byl 

Kambodžským králem Norodom. Byla to velmi barvitá osobnost. Účastník mekongské 

expedice Lous de Carné jej popsal jako malého muže s náchylností k obezitě s výraznou, 
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inteligentní tváří. Ovšem také trochu rasisticky podotkl, že nevypadá hezky a to dokonce 

ani na Kambodžana. Neopomněl však zdůraznit jeho zálibu v západních vynálezech a 

evidentní snahu jim porozumět.40 Ještě známější je však jeho obliba dvorského tance. 

Králův smysl pro toto umění byl legendární. Rovněž tak ovšem i jeho harém. Divoké 

večírky u dvora nebyly omezeny časem, ale výdrží hostů. Cestovatel Hemi Mouhot, 

který se s ním setkal ještě v době kdy byl Norodom princem, napsal, že jediná slova, 

která uměl anglicky byla "good brandy".41 Kromě brandy měl ovšem Norodom rád i 

sherry a samozřejmě byl náruživým kuřákem opia. 

Přestože byl Norodom značně požitkářský, tak vladařské povinnosti rozhodně 

nespouštěl ze zřetele. Jeho postavení však bylo značně komplikované. U dvora sice 

znamenala jeho vůle zákon, ale v provinciích byla jeho moc značně omezena. Rozsáhlé 

oblasti často zachvacovaly revolty a povstání. Ty byly mnohem nebezpečnější pokud se 

do jejich čela postavil někdo, kdo odvozoval svůj původ z královské rodiny. Zdrojem 

Norodomových obav byly i jeho bratři. Si Votha žil v izolovaných částech země, kde 

měl i svůj malý dvůr a nikdy se nevzdal nároku na královskou korunu a proti svému 

staršímu bratrovi vedl otevřený odboj. Norodomův druhý bratr Sisowath byl ještě 

nebezpečnější. Spalován touhou po vládě, intrikoval proti králi přímo u dvora. Svoji 

servilitou vůči francouzům se snažil dát najevo, že pokud jej dosadí na trůn, tak bude 

mnohem povolnější ke zvyšujícím nárokům Paříže než Norodom. S postupem času 

dopřávala francouzské strana Sisowathovi stále více sluchu. 

Mnoho Francouzů bylo totiž znechuceno kontrastem bohatého a intrikami 

protkaného dvora a zbídačelé země. Trnem v oku jim byla i instituce otroctví pro dluhy. 

Nutno podotknout, že stav khmerské společnosti byl opravdu špatný. Jako rakovina 

prorůstala horní vrstvy korupce a hrubost. Dobře patrné je to na následujícím příběhu, 

který zdaleka nebyl ojedinělý. 
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"Ty jsi má otrokyně" oslovil jeden muž okolo jdoucí dívku. "Jak to? Já vás 

neznám. "Podivila se dívka. Tvůj otec mi dlužil peníze a nikdy mi je nesplatil. Zněla 

odpověd: Na to dívka namítla, že svého otce nikdy nepoznala, protože zemřel ještě dříve 

než se narodila. Muž jí tedy nabídl, aby je rozsoudil soudce .Muž však dotyčného 

mandarína podplatil, ten pak rozhodl v jeho prospěch a nic netušící dívka se stala jeho 

ky ,42 otro nl. 

Francouzům bylo zřejmé, že povstání, která Norodomovi pomáhají potlačit mají 

hlavně sociální podtext a nabyli přesvědčení, že stav země je možné změnit pouze, 

pokud zvýší svůj podíl na její správě a pokusí se jí modernizovat. Norodom se tak 

dostával do stále svízelněj ší situace. Bez pomoci francouzské armády by povstání 

potlačit nezvládl. Zároveň však odmítal jakékoliv narušení starých práv a tradic. 

Smlouvou z roku 1864 získala Paříž Kambodžu, teď už však nechtěla pouze zemi, ale i 

reálnou vládu v království. Dobrodružství skončilo, boj o moc začal. 

REBÉLIE 

K vyostření hran mezi králem a Paříží jistě přispěla i změna režimu ve Francii. 

Pro Třetí republiku byly instituce otroctví a absolutní monarchie mnohem více 

nepopulární než pro Druhé císařství. Na druhou stranu pro Norodoma bylo 

nepředstavitelné, že by velký národ mohl existovat bez absolutního monarchy. 43 

Francouzský tlak na vykonání reforem během 70. let postupně sílil. Stejně tak rostla i 

nespokojenost s Norodomem, který jim zatím úspěšně vzdoroval. Na přelomu 70. a 80. 

let však začal ztrácet pozici. Ve známost vyšly jeho kontakty se španělským konzulem 
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v Saigonu, kterými se snažil vyvážit vliv Francie. Guvernéra Le Myre de Vilers to 

rozhořčilo natolik, že se objevily návrhy deportovat Norodoma na Tahiti.44 

V této době také započali Francouzi podporovat masové přistěhovalectví 

vietnamské komunity do Kambodže. Vietnamci již delší dobu sídlili v okolí Tonlé Sapu 

a v povodí Mekongu, teď však jejich počet s přispěním kolonizátorů prudce narůstal. 

Motivem Francie pro toto počínání byl předpoklad, že Vietnamci jsou činorodější a 

progresivnější než jejich západní sousedi. Dokonce dostávali i místa na nižších stupních 

státní správy a postupně se měli stát hlavní složkou populace. Jak jsem již zmínil 

Kambodžané neměli Vietnamce rádi, dokonce se dá hovořit až o nenávisti. Tato politika 

tak jen přilévala olej do ohně a plody, které ve 20. století přinese, budou velmi trpké. 

Vrat'me se však na královský dvůr v Phnompenhu *. V roce 1883 se stal 

guvernérem Kočinčíny Charles Thomson, který okamžitě začal vyvíjet velký tlak na 

Norodoma. Novému guvernérovi se stejně jako mnoha dalším nelíbilo, že Kambodža 

dosud neplatí za ochranu, kterou jí Francie poskytuje. Norodom nakonec podlehl a 

dovolil, aby francouzská správa mohla vybírat daně za prodej opia a alkoholu. Když 

však poté Thomson požadoval i převzetí kambodžského celního systému, postavil se 

rozhodně proti. Další ústupek by ohrozil jeho prestiž, a tak se z dalších jednání omluvil 

s tím, že je nemocen. 45 Když selhal běžný způsob jednání, přistoupil guvernér 

k radikálnímu kroku. Rozhodl se kambodžskému králi vnutit ne dohodu o clech, ale 

smlouvu, která by definitivně změnila správu v zemi ve prospěch Paříže. Tohoto cíle byl 

ochoten dosáhnout za jakýchkoliv prostředků. 

Ráno 17. června 1884 zakotvily před královským palácem tři dělové čluny. 

Následně guvernér Thomson vtrhl s ozbrojenou stráži do královských komnat a předložil 

Norodomovi, vzbuzeném hlukem jeho příchodu, návrh nové smlouvy. Králův 

• Sídelní město bylo v roce 1866 na nátlak Francouzů přeneseno z Oudongu do Plmompenhu, kde byly 
lepší podmínky pro obchodování. 
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překladatel Col de Monteiro, při tlumočení textu vzlykal, že to není dohoda, ale 

rezignace. Thomson byl však neoblomný a překvapenému Norodomovi oznámil, že 

pokud smlouvu nepodepíše, tak bude přinucen nastoupit na jeden z dělových člunů. Na 

králův dotaz co by se s ním dělo poté, Thomson jen výhružně odpověděl, že je to jeho 

tajemství. 46 Norodom se pod tímto nátlakem rozhodl podepsat. Uvědomoval si, že 

v opačném případě by byl nahrazen svým bratrem Sisowathem, který dával Francouzům 

otevřeně najevo, že pokud by byl králem on, přistoupil na jakékoliv reformy. Král se 

zavázal akceptovat všechny administrativní, soudní a finanční reformy, které vláda 

republiky v budoucnu posoudí jako užitečné ke zlepšení situace v protektorátu. Následné 

měsíce panoval v zemi zdánlivý klid. Ještě na počátku ledna roku 1885 nic 

nenaznačovalo blížící se bouři, na jeho konci však byla téměř celá země ve víru 

ozbrojeného povstání proti kolonizátorům. 

Z počátku bylo povstání nejsilnější na severovýchodě země. Tuto oblast ovládal 

Si Votha, vybíral tu dokonce daně pro svůj malý dvůr a těžil z podpory horských kmenů, 

žijících na okraji společnosti. Nyní se snažil vytvářet dojem, že svým vystoupením proti 

Francouzům se snaží pomoci Norodomovi. Skutečností ale je, že rozhodně nespouštěl ze 

zřetele své vlastní zájmy a svoji touhu po královském trůnU.47 V ostatních částech země 

mělo povstání poněkud jiný charakter. V jeho čele stály guvernéři a provinční úředníci. 

Jejich hněv byl vyvolán hlavně ustanovením, že má být zredukován počet provincií, do 

nichž navíc měli být vysláni francouzští rezidenti, aby dohlíželi na místní úředníky. 

Zrušení otroctví a institucionalizace vlastnictví půdy, narušovaly tradiční model, podle 

kterého regionální elity spravovaly svoji zemi a svoje lidi. Přijmout nová nařízení, tak 

pro ně znamenalo nejen proměnu ve francouzské služebníky, ale i popření khmerských 

tradic, podle kterých žila země po staletí, tj. popření sebe sama. 

Téměř dva roky trvající střet měl klasické rysy gerilové války. Francouzi 

kontrolovali města, ale venkov byl pod nadvládou povstalců. Ti útočili na francouzské 
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cíle, jakými byly například misie, přičemž samozřejmě těžili z lepší znalosti terénu. 

Paříž se postupně dostávala do svízelné situace, nemohla sice prohrát, ale nemohla ani 

čistě vojensky zvítězit. Ve stejné době, totiž bojovali její vojáci i ve Vietnamu. 

Koloniální síly v Indočíně taky byly vytížené na nejvyšší možnou mez. Bylo zřejmé, že 

na řadu musí přijít jednání a částečné ústupky. Řešení problému tak mělo být nalezeno 

ne skrze zbraně, ale skrze N orodoma. 

Dodnes není zcela jasné, zda a nakolik byl Norodom zapleten do povstání. On 

sám jakékoliv spojení s rebely odmítal a guvernéra ujišťovalo svoji loajalitě. Na druhou 

stranu se povstání aktivně účastnilo několik členů královské rodiny a je jen těžko 

myslitelné, že by se tak zkušený panovník, jakým v této době Norodom bezpochyby byl, 

zůstal zcela stranou a nesnažil se ovlivňovat dění v zemi. Zvláště když uvážíme, že 

oslabení Francouzů pro něj bylo velmi výhodné. Jisté ovšem je, že rebelie zvýšila jeho 

prestiž v království. Ne vzbouřenci, ale pouze on mohl s Francouzi dojednat smír. 

V červnu byla králi novým guvernérem Filippinim, který měl z Paříže jasné instrukce 

ukončit povstání co nejdřív, nabídnuta možnost změny smlouvy z roku 1884, pokud 

pomůže dovést povstání ke konci. Norodomovými základními požadavky byly milost 

pro všechny účastníky vzpoury, právo jmenovat guvernéry, snížení počtu francouzských 

rezidentů. Jednání byla velmi tvrdá, a když král požadoval i vrácení kontroly cel, 

objevily se opět výhružky, že by mohl být sesazen. Obě strany si však uvědomovaly 

nutnost dosažení shody, a tak byla jednání dovedena do zdárného konce. Norodom mohl 

i nadále jmenovat guvernéry, ovšem pouze z řad osob loajálních jemu i Francouzům, 

počet rezidentů byl opravdu snížen a byla zaručena beztrestnost pro rebelanty. Dokonce 

byla zachována i instituce otroctví. Ukázalo se, že je hluboce zakořeněné ve společnosti, 

pro elity bylo zdrojem bohatství a pro chudé možností, jak splatit dluh v těžkých časech. 

Navíc bylo důležité pro těžbu kardamomu a chod královského paláce. Po dojednání 
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tohoto kompromisu povstání skutečně skončilo. Norodom osobně objížděl vzbouřené 

kraje a vybízel k nutnosti podřídit se Francii.48 

Král se mohl oprávněně cítit jako vítěz, protože se mu podařilo otupit 

Francouzské požadavky. Bylo to však jeho poslední vítězství. Následující roky budou ve 

znamení jeho upadajícího vlivu, způsobeném bezpochyby i jeho zhoršujícím se zdravím. 

Ani kolonialisté se však nemuseli cítit jako poražení. Jejich kontrola kambodžské správy 

a hlavně ekonomiky vzrostla. Navíc se jim během povstání podařilo udržet všechny 

opevněné body. Ovšem skutečnost, že vzbouřence neporazili vojensky, ale pouze za 

cenu kompromisu, ukázala na limity koloniální správy. Ani regionální elity se nemuseli 

cítit jako poražení, protože prokázaly, že jsou schopny i v protektorátních časech 

zorganizovat účinné gerilové síly, stejně tak jako dříve proti Siamcům v roce 1834 a 

Vietnamcům v roce 1841.49 Nezapomeňme ovšem na prosté vesničany. Pro ně povstání 

znamenalo hlavně hlad, protože v důsledku bojů zůstalo mnoho polí neobděláno. Je 

možné, že jich díky tomu zahynulo až 10 000. Důsledkem bojů bylo i částečné vylidnění 

některých oblastí a desetitisíce uprchlíků. 

Není jistě bez zajímavosti, že během bojů s Francouzi zahynul i Pol Potův 

dědeček Phem. Ten byl uznávanou osobností, protože se vyznamenal již za bojů proti 

Vietnamcům. A přestože se Pol Pot narodil až po jeho smrti, tak o jeho činech slyšel 

často vyprávět od svého otce Lotha. Díky postavě Phema se rodina těšila přízni 

provinčního guvernéra, skalního roajalisty Dekchoa Yho, který Phemovým potomkům 

zajišťoval postavení ve službě trůnu. Dvě z Lothových dcer se tak mezi světovými 

válkami staly ženami krále Monivonga ajeho nejstarší syn byl členem palácové stráže.5o 
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IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER 

V 80. letech se však začalo měnit klima v celé Indočíně. Třetí republika, vzniklá 

v září 1970 na troskách druhého císařství, poraženého Pruskem, si zpočátku vůbec 

nebyla jista sama sebou. Režim byl velmi vratký a byl ohrožován jak radikální levicí, tak 

konzervativními monarchisty. Proto jistě nepřekvapí, že zpočátku přistupovala republika 

ke koloniím velmi obezřetně. Ještě v roce 1873, kdy byl v Hanoji zavražděn Franyois 

Garnier, nedošlo z francouzské strany k žádné reakci. Nyní však byla situace jiná. Režim 

překonal několik krizí a zvolna si získal důvěru většiny Francouzů. Hlavní podíl na 

stabilizaci a upevnění republiky měl premiér Jules Ferry. Tento muž stál i za obnovením 

a utužením koloniální kampaně. Podle něj Francie potřebovala expanzi z důvodů 

vojenských, aby získala opěrné body a základny, z důvodů hospodářských, protože 

potřebovala odbytiště a trhy, a také z důvodů politických, neboť země potřebovala zvýšit 

svoji prestiž tím, že šíří své mravy, jazyk a génia. 51 Tato snaha byla podporována i 

německým kancléřem Bismarckem, který v tom spatřoval jakýsi bezpečnostní ventil. 

Pokud se totiž francouzské oči upíraly k modrému oceánu, nepošilhávali tolik po "modré 

čáře Vogéz". 

Ferry byl však vystavenu tlaku pravice, která poukazovala na vysoké náklady. 

Pro levici pak bylo neodpustitelné, aby expanze probíhala na úkor snahy získat zpět 

Alsasko-Lotrinsko. Tyto rozmíšky dvakrát způsobily pád Ferryho vlády. Ovšem 

nastavený kurz se nezměnil, naopak po uzavření spojenectví s Ruskem v roce 1890, 

který Francii zajistil proti ohrožení týlu ze strany Německa, se Francie pustila s ještě 

větším úsilím do expanze. Postupně své impérium také institucionalizovala. Vznikali 

koloniální školy, koloniální armáda, ministerstvo kolonií a sjednocovala se technika 

kolonizačního postupu. 
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Francie nastoupila aktivní kurz v celé Indočíně. V roce 1884 byl vyhlášen 

protektorát nad Tonkinem. Své zájmy v jihovýchodní Asii ale prosazovala i Velká 

Británie, která obsadila Barmu a Siam, který anektoval Laoské státy. A právě Laos se 

stal další třecí plochou mezi Paříží a Bangkokem. Francie vyslala do starobylého, 

královského města Luang Prabang svého vyslance s instrukcemi, aby přesvědčil místní 

předáky o výhodnosti přijetí francouzské suverenity. Takové vměšování si Siam 

nehodlal nechat líbit a jist si britskou podporou, vstoupil více než ochotně do války 

s Francií. Londýn však svého chráněnce odmítl v tomto konfliktu podpořit, a tak byl 

Siam nucen přijmout Francouzy nadiktovanou smlouvu, kde se zříkali veškerého území 

na levém břehu Mekongu a rovněž se zavázal neopevňovat města Battambag a Siem 

Riep.52 Nově získaný Laos byl o rok později přičleněn k Indočínské unii, která byla 

zformována v roce 1887 z protektorátů Annám, Tonkin, Kambodža a kolonie Kočinčína. 

Nejvyšším představitelem tohoto útvaru byl generální guvernér a v čele jednotlivých 

celků pak stáli hlavní rezidenti. 

Francie sice nastoupila tvrdý koloniální kurz, ale zároveň nezapomínala na svůj 

relativní neúspěch při zvládání velkého povstání a vyvodila z něj patřičné poučení. Její 

cíle v Kambodži, tj. kontrola ekonomiky a racionalizace správy, zůstaly stejné. Změnily 

se však prostředky, jak toho dosáhnout. Postup Paříže by se dal nazvat "salámovou 

taktikou". Norodom, na kterého vyvíjeli neustálí tlak, jim byl nucen předávat postupně 

předávat jednu pravomoc za druhou. Pozvolna se jim dařilo obklopovat Norodoma rádci, 

kteří byli nakloněni více jim než králi. Tito rádci pocházeli z malé skupinky tlumočníků, 

která se formovala pod francouzským dohledem již v 70. letech.53 Norodom se tak stával 

solitérem bránícím ze všech sil staré tradice a zvyky. Byl však pozvolna nucen ustupovat 

a předávat koloniální správě jednu pravomoc za druhou. Hlavní ústupek učinil Norodom 

již v roce 1892, kdy na Francouze přešel výběr všech daní, část z nich však odváděli 

přímo Norodomovi, který s nimi mohl nakládat dle svého uvážení. S tím jak rostla 
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francouzská moc, tak se ochota khmérských úředníků spojovat napříště svůj osud spíše 

s kolonialisty než s trůnem ještě zvyšovala. Do úřadů se postupně díky francouzům 

dostávali i lidé bez patřičného původu, kteří jim pak byli za svoje nově nabyté postavení 

náležitě vděčni. Slovy Davida Chandlera se Kambodža stávala kolonií ve všem mimo 

názvu. 54 

Se zvyšujícím se Norodomovým věkem začínala nabývat na důležitosti otázka 

jeho nástupce. Norodom v tomto směru na veřejnosti neprojevoval své preference, je 

však jisté, že jeho snahou bylo, aby na trůn nastoupil některý zjeho synů. To bylo 

ovšem značně nereálné. O tom, kdo bude budoucím panovníkem Kambodže, už v této 

době rozhodovali Francouzi. Ti si byli plně vědomi příležitosti, která se jim naskýtá. 

Nový král měl být mnohem tvárnější a přístupnější kjejich požadavkům. Takové 

podmínky ovšem potencionální pretendenti z řad Norodomových synů nesplňovali. 

Princ Duong Chacra, o kterém se předpokládalo, že by jej mohl Norodom chtít prohlásit 

za svého nástupce byl protektorátní správě trnem v oku pro svoji inteligenci i aktivní 

účast v odboji při protifrancouzském povstání. Na nátlak hlavního rezidenta Vernévilla, 

ale Norodom na jeho podporu rezignoval a nechal jej zatknou. Princovi se ovšem 

podařilo uprchnout. Nejdříve zamířil do Bangkoku a poté do Francie, kde chtěl přednést 

svoji stížnost. V srpnu 1893 byl ovšem zatčen a deportován do Alžírska, kde o čtyři roky 

dV
" v 155 poz eJl zemre . 

Když Norodom v roce 1897 těžce onemocněl využil Venéville situaci nejen 

k získání dalších ústupků, ale musel urychleně řešit i otázku nástupnictví. A právě v této 

době byl dán Sisowathovi definitivní slib, že se po smrti svého bratra stane novým 

králem. Na starobylý trůn kambodžských králů tak měl nastoupit muž, kterého Norodom 

často veřejně odsuzoval jako člověka dvou tváří. Sisowath byl ovšem oproti 

Norodomovi u svých poddaných oblíbenější a to zejména na venkově. Starší z bratrů byl 

spojován hlavně s vysokými a nepopulárními daněmi. Oproti tomu Sisowat získával 
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oblibu častou účastí na různých náboženských obřadech a slavnostech, které 

sponzoroval. 56 

O tři roky později musel Norodom spolknout další hořkou pilulku. Jeho oblíbený 

syn Yukanthor dorazil v srpnu 1900 do Paříže, aby konfrontoval Francouze s mnoha 

stížnostmi na jejich správu Kambodže. Je pravděpodobné, že Norodom o jeho cestě 

věděl a schválil ji. V září poslal Yukanthor memorandum francouzskému premiérovi, 

kde shrnul pod jakým tlakem byl Norodom nucen dělat ústupky. Navíc se mu díky 

Novináři Jeanu Hessovi podařilo otisknout článek kritický článek i v Le Figaru. Francie 

však nehodlala něco podobného trpět a přinutila Norodoma, aby vyzval syna k návratu. 

Tomu se ovšem podařilo uprchnout do Bruselu a poté d Singapuru. Ze dvou možností, 

které měl tj. bud' omluvu, nebo vyhnanství a ztrátu majetku si vybral druhou možnost. 

Usadil se v Bangkoku, kde také v roce 1936 zemřel.57 Norodom se v jednom ze svých 

posledních protifrancouzských vzdorů odmítl za svého syna omluvit. Yukantharova mise 

byla neúspěšná. Veřejné mínění Francouzů si na svoji stranu nezískal. Veřejnost se ve 

skutečnosti o koloniální věc příliš nezajímala. Vznik druhého největšího impéria na 

světě nevyvolávala ani zběsilé nadšení ani skutečnou opozici. Jisté však je, že v tomto 

ohledu netrpěli Francouzi žádnými výčitky svědomí a to z prostého důvodu, který 

historik Georges Duby vystihl následovně: "V koloniálních výbojích se spatřoval 

prostředek, jak nabídnout zaostalým národům civilizaci, již sami pokládali za nejlepší na 

světě, totiž civilizaci francouzskou. ,,58 

Zahořklý a unavený Norodom zemřel v dubnu 1904. Přestože musel po celou 

SVOJI vládu čelit silnému tlaku Francouzů, podařilo se mu před nimi uhájit část 

khmerských tradic a zvyků. Teprve po jeho smrti bylo možné omezit otroctví, revidovat 

trestná zákoník a zavést standardy pro výběr vyšších úředníků. Na dlouhou dobu se stal 

posledním panovníkem, který se snažil postupovat nezávisle na protektorátní správě. 

Zcela podle očekávání zvolila královská rada za předsednictví hlavního rezidenta novým 
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králem Sisowatha, který se tak konečně ve svých 64 letech dočkal vytouženého cíle. Byl 

si ovšem nepochybně vědom, jakým způsobem se mu podařilo trůnu dosáhnout. Svého 

staršího bratra, proti kterému celý život intrikoval, se obával natolik, že se odmítl 

zúčastnit i jeho kremace. Jedním zjeho prvních počinů v královské hodnosti bylo 

poděkování francouzskému prezidentovi za to, že ratifikoval jeho jmenování králem. 59 

Francouzi tak konečně získali více než loajálního krále, ale zároveň vnesli do početné 

královské rodiny hluboký konflikt. Soupeření mezi Norodomovou a Sisowathovou 

královskou větví se jim bude vracet jako bumerang a neutichne dokonce ani po jejich 

odchodu. 

Nový král se brzy po svém nástupu dočkal radostného překvapení. Francii se 

podařilo přesvědčit Siam, aby vrátil Kambodži provincie Battambang a Siem Reap. 

Siam se znepokojením sledoval sbližování Velké Británie a Francie. Obě evropské 

mocnosti v roce podepsali v roce 1896 Londýnskou smlouvu, která řešila jejich 

potenciální neshody v jihovýchodní Asii. Mekong byl uznán za hranici mezi britskou 

Barmou a francouzským Laosem. A Siam měl být společně bráněn před případnou třetí 

silou. Stále zřejmější se stávala skutečnost, že Londýn Bangkoku při hájení dvou 

khrnerských provincií nepomůže. Prohlubující se spolupráce, která vyvrcholila 

v podepsáním Srdečné dohody v dubnu 1904, to jenom potvrdila. Siam ovšem čelil i 

dalším tvrdým požadavkům Francie. Byl to zejména problém exteritoriality, kterou 

Francouzi požadovali nejenom pro sebe, ale i asiaty, kteří pocházeli zjejich držav. 

Takový požadavek vážně ohrožoval suverenitu země. Siam se proto rozhodl raději vrátit 

Kambodži její území, výměnou za ustoupení Francie v otázce exteritoriality. Stalo se tak 

sérií smluv z let 1902, 1904 a 1907.60 

Opětovné získání historického území Kambodže zvýšilo Sisowathovu prestiž 

v království. Bylo by však mylné přisuzovat mu v tomto ohledu výrazné zásluhy. 

Dokonce ani v roce 1906, kdy podnikl cestu do Francie, aby navštívil koloniální výstavu 
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v Marseille, se nezúčastnil přímého francouzsko-siamského vyjednávání. A to i přesto, 

že se tato jednání časově shodovala právě s jeho návštěvou Francie.61 S integrací nově 

získaného území nebyly výraznější problémy. Území nikdy de facto nepřestalo být 

khmerské. Siam jej uchvátil poměrně nedávno a ponechal jej osídlené původními 

obyvateli tj. etnickými Khmery, kteří mohli dokonce vykonávat službu nižších úředníků. 

Kambodžanům tak zůstával už jen jeden sen o zisku ztraceného území a sice 

delty Mekongu. Tady však byla situace značně odlišná. Území bylo ztraceno ve 

prospěch Vietnamu v průběhu 17. a 18. století, khmerské obyvatelstvo bylo z velké části 

deportováno, byly zničeny staré hraniční značky, zaveden nový systém místního práva a 

delta se postupně začínala zaplňovat nově příchozím obyvatelstvem vietnamského 

původu. 62 Z uvedeného je zřejmé, že podobné myšlenky byly jen bláznivým snem, 

přesto však přetrvaly v myslích mnoha Kambodžanů hluboko do 20. století. 

V první dekádě minulého století se Francii podařilo plnou měrou prosadit své 

imperiální zájmy v Kambodži. Dosáhli územní celistvosti Království a téměř 

bezvýhradného podřízení elit jejich zájmům. V dané době zatím neexistovala žádná 

výrazná opozice a Kambodža tak pomalu vplouvala do poklidných až bezčasých let. To 

ovšem platí jen při pohledu na povrch dění. Hluboko pod povrchem, kam ani Francouzi 

zpočátku nedohlédli, začalo docházet k pohybům velice důležitým pro moderní dějiny 

Kambodže. 

VLÁDA PAPOUŠKŮ 

Stejně jako Norodom, tak i Sisowath se snažil za svého života prosadit, aby se 

jeho nástupcem stal jeho syn. Francouzi však po dlouhou dobu podporovali nástupnictví 

Norodomova syna Sutharota. Ovšem nakonec přeci jen změnili názor a za Sisowathova 
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nástupce vybrali jeho syna Monivonga, který po otcově smrti v roce 1927 skutečně 

nastoupil na trůn. Lavírováním mezi potomky Norodoma a Sisowatha se Francii dařilo 

udržovat napětí v královské rodině a odvádět tak její pozornost od skutečných problémů 

země. 

Sisowath i Monivong byli slabí králové, spokojili se s ceremoniální úlohou a 

skutečné vládnutí přenechali kolonizátorům. Faktická moc Francie nebyla v království 

nikdy tak velká jako za jejich vlády. Sihanuk později vzpomínal, že Monivong, 

obklopený svými ženami a četným potomstvem, se nezajímalo detaily vládnutí a listiny 

podepisoval v pohodlí své houpací sítě, aniž by je četl. Podle Sihanuka tak nebyl nic 

jiného než papoušek vycvičený Francouzi k tomu, aby říkal ano. 63 Prestiž krále tím 

ovšem netrpěla. Naopak v této době získal královský titul nebývalí lesk. Dřevěný palác 

byl nahrazen komplexem kamenných budov, vystavěných Francouzi, které byly 

skutečně hodny označení královská rezidence. Koloniální správa si dávala bedlivý pozor, 

aby dvůr disponoval potřebnými financemi. Různé ceremoniály a baletní vystoupení, tak 

dosáhly dosud neví dané velkoleposti. V zaostalé kambodžské společnosti navíc král i 

nadále zůstával nejvyšší personifikací národa a svoji legitimitu opíral o svůj božský 

původ. Za zdmi svého paláce zůstával pánem nad životem a smrtí. Při audienci se 

všichni, včetně členů královské rodiny krčili na všech čtyřech, nikdo nesměl promluvit 

dokud ho král neoslovil a nikdo nesměl veřejně projevit nesouhlas ani pochybovat o tom, 

co král řekl. Všichni, kterým nekolovala v žilách královská krev, museli používat při 

oslovení panovníka poníženou formuli:"My, kteří neseme na hlavách královy výkaly".64 

Přesto měli Francouzi neustálý strach, že by poklidnou atmosféru mohlo narušit 

spiknutí některého z princů nebo revolta podobná té z poloviny 80. let 19. století. Tyto 

obavy byly navíc přiživeny protestními pochody rolníků do Phnompenhu v roce 1916 a 

zavražděním residenta Bardeze v roce 1925. Abychom pochopili události roku 1916, 

musíme si uvědomit, že Francouzi zatížili vysokými daněmi většinu zboží, zejména sůl, 
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alkohol, opium a rýži. Navíc měli Khmerové povinnost vykonávat corvée, tedy nucené 

práce. Ti kteří byli tak chudí, že nebyli schopni platit daně, museli odpracovat až 90 dní 

v roce. S vypuknutím 1. světové války se daňové odvody ještě zvýšily a také byli 

rekrutováni vojáci do pomocných oddílů francouzské armády bojující v Evropě. Důvod 

pro neustále se zvyšující zátěž mohl prostý rolník jen těžko pochopit a i kdyby ano, tak 

by je jen těžko akceptoval. Navíc jako protihodnotu nedostával od kolonistů nic 

konkrétního. Jak výstižně napsal historik Milton Osbome: "Rolník znal jen tvrdou práci, 

dluhy u čínských obchodníků a bandity na cestách. ,,65 

Na konci roku 1915 se v Phnompenhu objevila první asi třistačlenná skupina 

rolníků, která Sisowathovi donesla petici požadující snížení daní. Král vesničany přijal a 

poté, co jim slíbil přijmout určitá omezení, se rolníci odebrali v poklidu zpět do svých 

domovů. Zpráva o tomto setkání se rychle šířila celou zemí a do Phnompenhu na 

počátku následujícího roku mířily stále početnější skupinky pokojných, dobře 

organizovaných, protestujících venkovanů. Počet všech rolníků, kteří se v tomto roce 

v hlavním městě objevili se odhaduje na 40000. Nedošlo k žádným násilnostem a 

všechny skupiny uposlechly královy výzvy, aby se vrátily domů. Sisowath následně 

objížděl východní oblasti země, odkud přicházelo nejvíce protestujících a vyzíval 

rolníky, aby zůstali ve svých vesnicích. Také jim slíbil zrušení corvée pro následující 

zbytek roku.66 Někteří Francouzi hledali za těmito událostmi "německé agenty" nebo se 

snažili prokázat spojení se skutečně protifrancouzskými demonstracemi, které ve stejnou 

dobu zachvátily Kočinčínu. Skutečností ovšem je, že příčiny těchto stížností 

nespokojených venkovanů byly místního charakteru. A protesty rolníků nebyly přímo 

protifrancouzské. Dále je důležité, uvědomit si fakt, že i po několika desetiletích trvání 

protektorátu, to byl pro prosté Khmery stále král, a ne Francouzi, komu si mohli stěžovat 

a od koho očekávali nápravu a pomoc. 
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Vražda residenta Félixe Louise Bardeze způsobila mnoha Francouzům 

bezprostřední šok. Nebyl sice prvním zabitým kolonistou v Kambodži, ovšem 

v předchozích případech se jednalo o vraždy v důsledku loupežných přepadení banditů. 

Bardez byl ovšem zabit za zcela jiných okolností. Resident Bardez patřil k hlasitým 

kritikům neefektivity současného výběru daní. Osobně šel příkladem a tvrdým dozorem 

nad kambodžskými výběrčími, jejichž laxnost považoval za největší příčinu této 

neefektivity, se mu v jeho oblasti Prey Veng skutečně podařilo daňové výnosy zvýšit. A 

tak byl svými nadřízenými vyslán do oblasti Kompong Chhnang, známé nejen nízkým 

výběrem daní, ale i banditismem, aby se zde pokusilo totéž. V dubnu 1925 obdržel 

Bardez hlášení, že vesnice Krang Laav nezaplatila daně. Rozhodl se pro osobní 

intervenci, která se mu stala osudnou. Společně s tlumočníkem a příslušníkem 

kambodžské milice dorazil do vesnice, kde dal některé neplatiče spoutat a vyhrožoval 

jim uvězněním. Jeho odmítnutí prosby, aby se spoutaní provinilci mohli najíst, zatímco 

on sám jedl, pobouřilo okolní dav. Resident byl následně napaden dvaceti až třiceti 

vesničany, kteří jej i jeho doprovod umlátili k smrti. Jejich vrahové poté tancovali okolo 

zohavených těl. Následně se asi Sedmisethlavý dav, podněcovaný místními vůdci vydal 

do Kompong Chhnangu, kde se chtěl dožadovat zrušení daní. Nadšení ovšem během 

několika hodin opadlo a vesničané se vrátili se zpět domů. 

Francouzský trest byl exemplární. Vesnice byla přejmenovaná na Direchan 

(Zvěrstvo) a její obyvatelé byly nuceni vykonávat kajícné obřady při každém výročí 

Bardezovy smrti po následujících deset let. Před soudem stanulo osmnáct obviněných. 

Ovšem přízračné je, že se žaloba snažila prokázat, že šlo o loupežný čin a souvislost 

s výběrem daní se pokoušela zamlčet. Svědkové obhajoby byli zastrašováni, čaj 

právního zástupce obhajoby byl patrně otráven neznámým pachatelem a jeho 

stenografka byla přinucena se vrátit do svého bývalého zaměstnání v Saigonu. To vše 
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kvůli snaze zamlčet fakt, který se během přelíčení stal zcela zjevným. A SIce, že 

Khmerové platí na hlavu nejvyšší daně v Indočíně.67 

Obě uvedené události, které rozčeřily poklidnou atmosféru francouzské 

přítomnosti v Kambodži před první světovou válku, dosvědčují, že i po mnoha 

desetiletích byla Kambodža pro kolonizátory stále neznámou zemÍ. Co je však ještě 

důležitější, že Francouzi ani nejevili přílišnou snahu zemi skutečně porozumět. Félix 

Louis Bardez byl v Kambodži patnáct let, přesto se nenaučil khmersky a pro komunikaci 

s domorodci potřeboval tlumočníka. A stejně tak i drtivá většina Francouzů. Koloniální 

správa dostala již před 1. světovou válkou do své výbavy psací stroje a automobily. Celý 

systém se tak ještě více zbyrokratizoval. Residenti byli zaměstnáni psaním hlášení a 

poznávání života Kambodžanů se omezilo na letmé pohledy při projížďce autem. 

Skutečná Kambodža tak díky tomu zůstala skryta nejen pro ně, ale bohužel i pro 

současné bádání. 

Za vlády králů Sisowatha a Monivonga se země prudce modernizovala. Bylo 

vybudováno železniční spojení s Thajskem i mořským pobřežím, stavěly se veřejné 

budovy i nové silnice. Rostla produkce rýže a zakládaly se nové kaučukové plantáže. 

Ovšem tyto záležitosti se dotýkaly jen velmi úzké skupiny obyvatelstva. Mimo 

Phnompenh a některá provinční města se nacházel zcela jiný svět. Kambodža byla 

rozdělenou zemí již před příchodem Francouzů. Již tehdy panovaly značné rozdíly mezi 

městem a venkovem. Ovšem během francouzské vlády se tento rozdíl ve hmotném 

zabezpečení i celkové mentalitě ještě více prohloubil. Jak brzy uvidíme, měl tento vývoj 

pro budoucnost velmi neblahé důsledky. 
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POČÁTKY NACIONALISMU 

Ve 30. letech dosáhl počet obyvatel Phnompenhu 100000. Ovšem Khmerové 

v něm tvořili přibližně je třetinu obyvatel. Zbytek obyvatel představovali hlavně 

Francouzi, Číňané a Vietnamci. Zbytek pak tvořily méně početné menšiny Thajců, 

Malajců a Indů. 68 V ostatních částech země nebylo sice zastoupení etnik natolik 

vychýleno v neprospěch Khmerů, přesto můžeme důvodně předpokládat, že národní 

vědomí kambodžské společnosti se vytvářelo právě v procesu stýkání s těmito 

menšinami. Zejména pak s Vietnamci. Jak jsem již naznačil v kapitole Rebélie, 

Francouzi podporovali vietnamskou imigraci do Kambodže od přelomu 70. a 80. let 19. 

století. A proud přistěhovalců nevysychal ani v pozdější době. Díky skutečnosti, že na 

území Kočinčíny bylo více kvalitních, francouzských škol než v Kambodži, se 

Vietnamci snáze dostávali do nižších úřednických postů. Ovšem tvořili i velkou část 

pracovníků na kaučukových plantážích a rybářů při Mekongu a Velkém jezeru. 

V minulosti se již Vietnamci pohltili dolní Kambodžu, tedy deltu Mekongu a nyní se 

zdálo,že pohltí i samotnou Kambodžu. Vztah Kambodžanů k Vietnamcům tak byl 

poznamenán bolestným komplexem méněcennosti. Nevýhodou Kambodže oproti 

Vietnamu byl fakt, že po dlouhou dobu postrádala skutečně vzdělané a národně 

uvědomělé elity. 

Jistě nepřekvapí, že počátky nacionalismu v Kambodži jsou spjaty s buddhismem, 

protože v tehdejších letech tvořili nejvzdělanější část populace právě mniši. O vliv 

v zemi mezi sebou soupeřili dvě buddhistické frakce. Tradicionalistická, méně početná a 

s královskou rodinou svázaná Mohanikay a více modernistická Thommakay. Oběma se 

však ve 20. letech objevil společný nepřítel: Caodaismus. Sekta Cao-dai byla založena 

ve Vietnamu v roce 1921 jako synkretická směs taoismu, konfucianismu, buddhismu, 

spiritismu a křesťanství a brzy se prudce rozšířila, zejména v deltě Mekongu. V roce 
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1927 caodaisté postavili ve městě Tay Ninh na vietnamsko-kambodžských hranicích 

svůj hlavni svatostánek. Caodaističtí kněží hlásali vzájemnou pomoc Kbmerů a 

Vietnamců při řešení materiálních problémů a sochu vztyčenou před chrámem 

identifikovali s Pou Kombem*. Hnutí si tak získávalo oblibu i mezi Khmery, denně jich 

Tay Ninh navštívilo 200 až 300. Když bylo v červnu 1928 proklamováno, že se v Tay 

Ninh zjeví nový kambodžský král, dorazilo na místo 10000 Kambodžanů. Caodaismus 

byl ve svém počátku také značně eschatologický a svým následovníkům sliboval brzký 

příchod ráje na zemi bez daní a Francouzů. Kambodžský král i zástupci obou 

buddhistických sekt hleděli na caodaismus jako na herezi, která ohrožuje právo krále na 

trůn. Pro Francouze zase caodaismus představoval antikolonialistické hnutí, které má 

svést dohromady Khmery a Vietnamce. Společný tlak krále i koloniálních autorit, 

společně se střeženim hranic a kriminalizováním přívrženců cao-dai vedlo k opadnutí 

vlivu sekty na Khmery. V budoucnu se tak caodaismus stal výlučně vietnamskou 

záležitostí.69 Opět se ovšem projevilo, že část khmerské populace je ochotna přijímat 

vliv Vietnamu. Stejně jako se to stalo již v minulosti ajako se to stane i v budoucnosti. 

Francouzi se v obavách, aby v Kambodži nedocházelo ke stejným nepokojům, 

které pravidelně zasahovaly Vietnam, snažili zamezit pronikání jakýchkoliv vlivů 

z Vietnamu. O totéž se ovšem snažili i v případě Siamu. Zejména se obávali, aby 

siamský buddhismus nepřevzal patronaci a vliv nad buddhismem Khmerů. Proto povolil 

ve 30. letech vznik Buddhistického institutu v Phnompenhu. Ustanoveni vlastni 

khmerské buddhistické instituce mělo možnému vlivu Siamu v této oblasti zabránit. A 

právě z tohoto nového prostředí pochází nejen většina prvních moderních nacionalistů, 

ale i jejich vůdčí představitel Song Ngoc Thanh. Právník, který se narodil ve Vietnamu a 

vzdělání získal ve Francii. Ten společně s Pach Chouenem zakládá v roce 1936 první 

• Pou Kombo vedl v 60. 19. století letech povstání, vyprovokované vznikem francouzského 
protektorátu. 
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khmersky psané noviny Nagara Varta, což v jazyce páli znamená Angkor Vat. Noviny 

byly umírněně antikolonialistické. Ovšem spíše než proti Francouzům mířily do 

vlastních řad. Kladly důraz na vzdělávání Khmerů a na jejich větší zapojení do obchodu, 

kterému dominovali Číňané, a do civilní správy, které dominovali Vietnamci.7o 

Dalším ohniskem vzniku nacionalismu byla jediná vyšší škola v Kambodži 

College (po roce 1936 Lycée) Sisowath. Že se moderní khmerský nacionalismus 

vytvářel stýkáním a potýkáním s vietnamským živlem dokládá i protest proti přílišnému 

zastoupení Vietnamců na škole, který zaslali kambodžští studenti králi Monivongovi. 

Ostatně jak vzpomíná jeden ze studentů, byla tato škola kolbištěm střetů khmerských a 

vietnamských studentů. Vietnamští studenti častovali své khmerské spolužáky 

souslovím "Hang Tho" , což odkazovalo na jeden z primitivních kmenů. Kambodžané 

jim to vraceli slovem "youn", které má pejorativní výraz ve smyslu "negr".71 

V této době se v Kambodži můžeme setkat dokonce i s komunistickým hnutím, 

ovšem pro zatím pouze mezi vietnamským etnikem, zejména v okolí Kompong Chomu, 

kde Francouzi zakládali četné kaučukové plantáže. První komunisté byli v Kambodži 

odhaleni v roce 1929, kdy bylo zatčeno několik členů různých levicových hnutí. 72 

Radikální levice byla totiž v Indočíně v této době značně roztříštěná. Vedle sebe 

existovala Indočínská komunistická strana, Annámská komunistická strana a Indočínský 

komunistický svaz. Do situace ovšem rázně zasáhl Ho Či Min a na společné schůzi 

jednotlivých stran v Hong Kongu v lednu 1930 plně využil postavení emisara 

Kominterny a svého diplomatického talentu. Znesvářené frakce se sami rozpustily a 

společně založily novou stranu: Komunistickou stranu Vietnamu.73 Ovšem již v říjnu byl 

na naléhání Moskvy její název změněn na Komunistickou stranu Indočíny. Měl tak být 

zdůrazněn internacionalismus a soustředění se spíše na třídní boj než národní nezávislost. 

Samotný ústřední výbor KSI vysvětlil v změnu názvu tvrzením o ekonomické 

propojenosti Laosu, Kambodže a Vietnamu a nutností sjednocení boje proti společnému 
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nepříteli, kterým byl francouzský imperialismus. 74 Ovšem realita byla jiná. KSI byla 

nadále de facto vietnamskou komunistickou stranou, působila sice i na území Laosu a 

Kambodža, ale stále zatím pouze mezi etnickými Vietnamci. Doba, kdy bude Indočína 

považována za jedno bojiště prozatím ještě nenastala. 

Na konci 30. let panoval v Kambodži stále ještě relativní klid. To se ovšem brzy 

mělo změnit. Druhá světová válka zapůsobila jako mocný katalyzátor a stejně jako 

v okolních zemích jihovýchodní Asie dramaticky urychlila vývoj, který by bez ní jistě 

nebyl natolik překotný. 

VE SFÉŘE SPOLEČNÉHO ROZKVĚTU 

V květnu 1940 napadl německý wehrmacht Francii a již 14. června vstoupil 

vítězně do Paříže. Poraženecká nálada zachvátila celou zemi. Nejvyšší představitel 

armády Weygand a maršál Pétain tvrdili, že pro záchranu Francie, pro zajištění 

celistvosti francouzského impéria a pro zachování válečného loďstva je nutné uzavřít 

příměří.75 Impérium sice Francii skutečně zůstalo, ale jeho charakter se začal nenávratně 

měnit. 

Dne 1. srpna 1940 Japonci ultimativně požádali francouzskou správu, aby 

povolila průjezd japonských jednotek Tonkinem a umožnila kontrolovat letiště v severní 

Indočíně, odkud bylo možno podnikat nálety proti Barmské cestě a cílům v Číně. 

Japonský tlak neustále rostl a Smlouvou z 29. srpna vláda ve Vichy přistoupila na 

japonské požadavky a uznala "převládající zájmy Japonska na Dálném východě jak 

v ekonomické, tak politické sféře. Ani to ovšem Japonsku nestačilo, na konci září 1940, 

po třídenních bojích vojensky obsadili severní Indočínu. Takto akce přispěla k eskalaci 

napětí mezi Japonskem a Spojenými státy, které následně poskytly finanční podporu 
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Čankajškově vládě a prezident Roosevelt vyhlásil embargo na vývoz oceli a železného 

šrotu do Japonska. Tlak císařství na vichistickou správu vyvrcholil v létě 1941. Dne 24. 

července se Japonci vylodili na jihu Indočíny a bez boje ovládli Saigon. USA a Velká 

Británie přikročily k zmrazení japonských účtů, zastavení všech obchodních operací se 

Zemí vycházejícího slunce a zablokování jejích lodí. Francouzi však přijali 

nevyhnutelné a 28.července podepsali s Japonskem dohodu o "společné obraně 

Indočíny". 76 Definitivně tak vzniklo zvláštní francouzsko-japonské kondominium. 

Francie si nadále zachovala formální správu území, generální guvernér Jean Decaux 

zůstal na svém postu generálního guvernéra. V oblasti však byly přítomné i japonské 

vojenské jednotky. Hospodářské zdroje Indočíny byly dány k dispozici císařství a místní 

měna piastr se stal součástí jenového bloku.77 

Do samotné Kambodže přinesl vír druhé světové války četné změny. Sousední 

Siam se pod vlivem moderního nacionalismu přejmenoval na Thajsko. Jeho čelní 

představitelé byli projaponsky orientováni a neváhali využít oslabení Francie po její 

porážce v Evropě. Již v létě 1940 Thajsko soustředilo své vojenské síly u 

Kambodžských hranic a vzneslo požadavky na území, o které na počátku 20. století 

přišlo. Jejich odmítnutí vedlo na přelomu let 1940-1941 ke krátké thajsko-francouzské 

válce. Thajcům se podařilo porazit francouzskou armádu na souši, ovšem utrpěli 

zdrcující porážku na moři, když byla v Siamském zálivu zničena většina thajského 

loďstva. Do konfliktu se však rázně vložilo Tokio, za jehož mediace bylo v březnu 1941 

dosaženo mírové smlouvy. Francouzi byli přinuceni předat Thajsku část Laosu, provincii 

Battambangu a většinu provincie Siem Reapu, celkem více než 65 000km2 území. Jediné, 

co Francie pro svého chráněnce uhájila byly zříceniny Angkoru. Neschopnost Francouzů 

bránit Kambodžské království rozlítila krále Monivonga natolik, že se odmítal po zbytek 

svého života sejít s jakýmkoliv francouzským úředníkem, nebo i jen s kýmkoliv 

k t -t:: v t · v 78 onverzova ve .lrancouzs me. 
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Monivongův život se však chýlil ke konci a jeho smrt v dubnu 1941 přinesla 

francouzské správě další problém. Za nového panovníka byl nakonec vybrán 

Norodomův pravnuk Sihanuk. Byla to dosti nečekaná volba a motivy, proč si generální 

guvernér vybral právě jeho, jsou nejisté. Pokud pomineme Sihanukův argument, že se 

líbil Decauxově ženě79, tak se nabízejí dvě logická vysvětlení. Jednak byl Sihanuk velmi 

mladý. Bylo mu teprve 18 let a právě se připravoval na bakalářské zkoušky na lyceu 

v Saigonu. Jeho mládí a nezkušenost se zdály být zárukou pro jeho poddajnost a 

nesamostatnost. Tedy přesně to, co Francouzi v této době potřebovali ze všeho nejvíc. 

Druhým důvodem byl Sihanukův původ. Jeho otec Suramarit byl sice vnukem 

Norodoma, ale jeho matka princezna Kossomak byla Monivongovou dcerou. V jeho 

osobě se tak spojovaly obě soupeřící větve královské rodiny, což bylo příslibem utišení 

rivality mezi potomky Norodoma a Sisowatha. 

Z počátku se zdálo, že Francouzům jejich tah vyšel. Sihanuk nikdy nebyl školen 

pro královský post a chyběly mu praktické zkušenosti, a tak zpočátku velmi úzce 

spolupracoval se svými francouzskými rádci. Ovšem velmi rychle se učil politickému 

řemeslu a navíc v sobě brzy objevil řečnický talent. K tomu mu paradoxně pomohli 

právě Francouzi, protože ve snaze zvýšit prestiž krále, aby pak mohli těžit ze spojení 

s ním, pořádala francouzská administrativa Sihanukovi četné cesty po zemi, kde 

promlouval k prostému lidu. Pro Sihanuka to mělo i další výhodu. Lépe než jakýkoliv 

jeho předchůdce se dozvěděl, jak myslí a co si přejí jeho poddaní. 

V srpnu 1941 vstoupila do země osmitisícová japonská armáda. Stejně jako 

v jiných zemích jihovýchodní Asie pohlížela část elit na Japonce jako na potenciální 

spojence proti kolonialistům. List Nagara Varta začal přetiskovat články japonské 

agentury Domei a postupně začal nejen on, ale i jeho čtenáři zaujímat stále vyhraněnější 

protikolonialistický a projaponský postoj. Například vichistické heslo Travail, famille, 

patrie( práce rodina vlast), zkráceně TFP bylo vykládáno jako Travaux forcés en 
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perpétiite( doživotní nucené práce). 80 Protifrancouzské nálady vyvrcholili takzvanou 

deštníkovou vzpourou. Dne 18. července byli zatčeni mniši Hem Chieu a Nuon Duong 

za podněcování protifrancouzských postojů mezi kambodžskými milicionáři. Hem 

Chieu byl významným členem sekty Mahanikay a profesor buddhistického semináře 

v Phnompenhu. To, že byl zatčen, aniž by mu před tím bylo dovoleno se obřadně vzdát 

svého mnišství, pobouřilo jeho kolegy. Toho se rozhodli využít nacionalisté okolo 

Nagara Varty. Song Ngoc Thanh tajně vyjednával s Japonci o jejich podpoře 

demonstraci proti uvěznění obou mnichů. Podle Song Ngoc Thanhe Japonci s touto 

podporou souhlasili. 

Dne 20. srpna kráčel hlavní phnompenhskou třídou téměř dvoutisícový dav. Asi 

polovinu tvořili mniši v šafránových rouchách a se žlutými deštníky. V čele průvodu šel 

editor Nagara Varty Pach Hoeun. Samotný Son Ngoc Thanh se akce z neznámých 

důvodů nezúčastnil. Dav se zastavil před sídlem nejvyššího residenta Jeana de Lens a 

dožadoval se propuštění Hem Chieua. Francouzská policie proti demonstrantům 

zakročila silou a tloukla je obušky, mniši jí rány vracely svými deštníky. Bylo zatčeno 

na 200 osob, včetně Pach Hoeuna, který byl odsouzen k trestu smrti, jenž mu byl 

zmírněn na doživotí. Mnoha Khmerům se však podařilo utéct. Jedním z nich byl i Achar 

Mean, učitel jazyka Palí v klášteře Unnalom, brzy se stane pod jménem Son Ngoc Minh 

prvním Khmerem, který po válce vstoupí do Komunistické strany Indočíny. Hem Chieu 

byl převezen na proslulý internační ostrov Poulo Condore, kde zemřel v roce 1943 

v důsledku nemoci. 

Hlavní organizátor nepokojů Son Ngoc Thanh uprchl do Bangkoku, odkud poslal 

dopis japonskému premiérovi Tódžóovi, kde jej žádalo intervenci a projevil přání, aby 

se Kambodža stala samostatným státem pod japonským patronátem. Tento návrh byl 

Tokiem prozatím odmítnut, ale Thanhovi byl nabídnut exil v Japonsku, který tento 
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nacionalista ve své současné bezvýchodné situaci přijal. Stal se dokonce kapitánem 

japonské armády. 81 

Po událostech roku 1942 bylo nacionalistické hnutí velmi slabé. Nejaktivnější 

osobnosti byly bud' zatčené, nebo se skrývaly, většinou na území Thajska. Ovšem návrh 

nového nejvyššího residenta Georgese Gautiera na romanizaci khmerštiny popudil i 

četné loajalisty. Transliterace byla sice vypracována vynikajícím francouzským 

orientalistou Georgesem Coedesem a dobře zachovávala fonetiku hovorové khmerštiny. 

Ovšem většina společnosti, zejména buddhistické sekty to považovala za útok na 

samotnou podstatu národní kultury a tradičních hodnot. A přestože Sihanuk pohrozil 

abdikací, pokud vejde reforma v platnost, tak se Francouzům podařilo v letech 1944-

1945 zavést novou abecedu na školách a úřadech. Nutno ještě podotknout, že 

romanizační nařízení se netýkalo náboženských textů. 82 

Nálet podniknutý americkými bombardéry na Phnompenhu v únoru 1945 

ohlašoval nejen blížící se frontu, ale i samotný závěr druhé světové války. Do 

francouzsko-japonského kondominia se vkradlo neudržitelné napětí. Francie byla 

osvobozena a generál Charles de Gaulle deklaroval, že Francie bude nápomocna 

Spojeným státům a Spojenému království ve válce proti Japonsku. Většina 

francouzských úředm'ků a vojáků se začala nezadržitelně klonit na stranu Svobodné 

Francie. Země vycházejícího slunce za těchto okolností změnila své priority Aby 

zabránila "zradě" Francouzů a aby mohla snáze využít místní obyvatelstvo pro boj proti 

spojencům, tak se rozhodla vypořádat se s Francouzi ve své režii. Dne 9. března 1945 

v pozdních večerních hodinách, začaly japonské síly koordinovaně odzbrojovat 

francouzské jednotky, internovat francouzské obyvatelstvo a přebírat veškerou správu 

kolonie. Francouzský odpor byl jen sporadický. Počet obětí dosáhl v Kambodži 

pravděpodobně čísla 41, z toho bylo 19 civilistů. Více jak 80-ti letá francouzská 

přítomnost v Kambodži skončila během několika hodin. Představy kolonizátorů, že po 
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porážce Japonska, bude v Kambodži vše tak, jak bylo před válkou vzaly definitivně za 

své. Kambodžané si sice nezávislost na Francii nevybojovali, ovšem zkušenost, že 

Kambodža se bez Francie obejde, již mezi Khmery natrvalo zůstala. Psychologická 

hranice byla překonána. leng S ary, jeden z čelných představitelů Rudých Khmerů 

k tomu poznamenal:"Poprvé jsem viděl nějakého Francouze svázaného. Nevěřil jsem 

vlastním očím. Byli nedotknutelní, byli něco víc, skoro jako bohové ... Udělalo to na mě 

nesmazatelný dojem." 

Nezávislou se však Kambodža ovšem nestala. Král Sihanuk sice 13. března 

vyhlásil konec francouzského protektorátu, zrušil všechny francouzsko-kambodžské 

smlouvy a vyhlásil nezávislý stát Kampučie. Nezávislost však byla krajně omezena tím, 

že pocházela de facto z japonských rukou. Přesto však toto období přineslo značné 

uvolnění. Kambodžané mohli poprvé naplno projevit své vlastenecké cítění a dokonce 

formovat i politické skupiny. Mantrou probuzeného nacionalismu se stalo oslavování 

rebelie z 80. let, petiční demonstrace z roku 1916, Bardezův incident a deštníková 

vzpoura z roku 1942. Charakteristickým rysem rychle se rozmáhajícího nacionalismu, 

byly i silně protivietnamské postoje, které se vybíjely v četných srážkách mezi oběma 

etniky. Nenadálý zánik francouzské kontroly měl za následek i velký vzrůst banditismu, 

nižší výběr daní a celkový vzrůst autarkie venkovských oblastí.s3 

Již osm dnů po převratu zasedal nový kabinet, který měl ovšem stejně jako 

v koloniálním období pouze poradní úlohu. Je přízračné, že nikdo zjeho členů před 

převratem proti Francouzům aktivně nevystupoval. Když pak Japonci propustili několik 

politických vězňů z ostrova Poulo Condore, žádný z nich místo v nové vládě nezískal. 

Na scénu se ovšem vrátil Son Noc Thanh. Sihanuk jednalo jeho propuštění s Japonci 

pravděpodobně na přímluvu svého otce Suramarita, který patřil mezi Thanhovy přátele a 

zastánce. Navrátivší se Thanh získal post ministra zahraničí a později byl vyslán do 

Saigonu, aby zde jednal s nově ustavenou vládou císaře Bao Daie o možnostech 
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společného postupu proti očekávanému návratu Francouzů. Konkrétní výsledky však 

jednání nepřineslo. 

Samotná spolupráce s Japonci však probíhala bez problémů téměř až do úplného 

konce. Je zřejmé, že král byl ochoten s Japonci spolupracovat. Na druhou stranu, zde 

však není důvod nevěřit Sihanukovu tvrzení, že se snažil získat každou sebemenší 

výhodu, kterou nový status jeho země přináše1.84 První měsíce nově nabyté nezávislosti 

se nesly ve znamení celonárodní shody. Tři roky stará, Sihanukova, záporná vyjádření o 

demonstraci roku 1942 byla na čas zapomenuta, ovšem propast mezi králem a 

moderními nacionalisty, jako byl Son Noc Thanh a Pach Chouen začala nezadržitelně 

narůstat. Sihanuk byl krajně nedůvěřivý k lidem, kteří byli tak či onak skeptičtí 

k monarchismu. Definitivní rozkol pak přinesl pokus o puč z 9. srpna 1945. Do 

královského paláce pronikla skupina sedmi milicionářů s cílem dosáhnout Sihanukovy 

abdikace. Panovníkovi se však podařilo uprchnout a skrýt v nedalekém chrámu. Pučisté 

ovšem zatkli celou vládu kromě Son Ngoc Thanhe, který je přesvědčil, aby se nechali 

odzbrojit a zatknout. Thanh se stal druhý den ráno premiérem. Kdo přesně za pučem stál 

není dodnes jasné. Spekuluje se o Japoncích, členech královské rodiny i o Son Ngoc 

Thanhovi. Důležité však je si uvědomit, že pokus o puč měl relativně široké zázemí mezi 

bývalými i současnými studenty a že notně vylekal samotného Sihanuka a nutil jej 

k zamyšlení, zda Kambodža skutečně dokáže v současné době zvládnout svojí 

samostatnost. 85 

Son Ngoc Thanh se jako premiér snažilo získání spojenců proti Francii. Navázal 

diplomatické styky s Viet Minhem a snažil se získat podporu i od thajského premiéra 

Pridi Phanomyonga, známého svým antikolonialismem. Dokonce se pokoušel 

kontaktovat i republikánskou Čínu, ale čas nebylo možné zastavit. Pod tlakem 

atomových bomb a vstupu Sovětského svazu do války na Dálném východě Japonsko 

kapitulovalo a 2. září 1945 podepsalo příměří. Již 8. října vstoupili do Phnompenhu 
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britské jednotky a 15. října dorazil do města velitel francouzských vojsk na Dálném 

východě generál Lederc pouze v doprovodu osobního strážce. Při setkání v budově 

britského vojenského přidělence podplukovníka Murraye nechal zatknout překvapeného 

Son Ngoc Thanhe. 86 Sedmiměsíční flirt Kambodže se samostatností skončiL 

JEŠTĚ JEDNOU FRANCIE 

Novým premiérem Kambodže se stal princ Monireth, který byl rovněž pověřen 

vyjednáváním s Francouzi nalezení modu vivendi. Jednání byla uzavřena v lednu 1946. 

Dokument podepsaný Sihanukem a generálem Ledercem potvrzoval francouzskou 

kontrolu a začleňoval Kambodžu do lndočínské federace a Francouzské unie. Král si 

naopak uchoval autonomii ve věcech vnitřní správy, bylo povoleno zakládání 

politických stran a zemi byla přislíbena ústava. Francie si nadále podržela kontrolu 

financí, obrany a zahraniční politiky. Důležité také bylo, že Francouzi ponechali 

v platnosti drtivou většina dekretů a zákonů vydaných kambodžskými správními úřady 

v období nezávislosti. Bylo mezi nimi i zrušení latinky a gregoriánského kalendáře. Obě 

strany vnímaly dohodu odlišně. Zatímco pro kolonisty to bylo maximum, na které 

přistoupili, aby uklidnili situaci v zemi, než budou schopni jí opět pevněji ovládnout, tak 

pro kolonizované představovala smlouva minimum, od kterého se lze odrazit dál a žádat 

další ústupky. 

V roce 1946 došlo i k dohodě s Thaj skem, které souhlasilo s návratem území, 

které získalo v roce 1941. Velký podíl na tom měly Spojené státy, které vyvíjeli na 

Thajsko značný diplomatický tlak. 87 Ostatně, pokud se Thajsko chtělo zbavit označení 

japonského spojence, kterým po většinu války bylo, tak mu ani nic jiného nezbývalo. 
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Velkým problémem se stalo sepsání ústavy. Hlavní úlohu ve splnění tohoto 

úkolu hráli francouzští experti, kterým úspěšně sekundovaly kambodžské konzervativní 

kruhy v čele s princem Monirethem. Výsledek tomu odpovídal. Listina zdůrazňovala 

absolutní moc krále a volené shromáždění mělo pouze poradní úlohu. Samotný Sihanuk 

si vymohl, aby shromáždění bylo voleno na základě všeobecného volebního práva. Také 

odmítl ústavu vyhlásit, aniž by její návrh nekonzultoval s poradním shromážděním, které 

mělo být k tomuto účelu zvoleno. Politickou scénu rychle opanovaly dvě největší a 

nejdůležitější strany. Liberální strana a Demokratická strana. Liberální strnu založil za 

podpory Francouzů princ Norindeth, jeden z největších vlastníků půdy. Název strany 

nevystihoval plně její podstatu, protože její stoupenci a program byli spíše konzervativní 

než liberální. Základem jejich programu bylo porozumění a spolupráce mezi Francouzi a 

Khmery. Její příznivci pocházeli z řad členů a klientů královské vrstvy a podnikatelské 

sféry. I Demokratickou stranu založil jeden z princů královské rodiny. Princ Yuthevong 

strávil polovinu svého života ve Francii, kde získal doktorát z matematiky. Byl 

zastáncem postupného přetvoření Kambodže v demokracii západního typu. Jeho 

Liberální strana měla velkou oporu mezi rostoucí vrstvou studentů a inteligence. 

Podporoval je i Norodomův otec Suramarit, který měl již před válkou mnoho přátel 

v kruzích okolo Nagara Varty. 

První volby v celé historii Kambodže se zúčastnilo na 60% voličů. Vítězem se 

s velkou převahou stali demokraté. Získali 50 ze 67 míst, druzí liberálové obsadili 14 

křesel, zbytek připadl nezávislým kandidátům.88 Zdálo se, že Yuthevongovy představy o 

demokracii a omezení královské moci dojdou naplnění. Ovšem opak byl pravdou, 

uplyne jenom pár let a veškerou moc bude ve svých rukou třímat Sihanuk. Ten byl silně 

znepokojen vítězstvím strany jejíž členové chovali k monarchii značně rezervovaný 

postoj, antikolonialismus demokratů zase znepokojoval Francouze. Nově sepsaná ústava 

sice vycházela z ústavy Čtvrté republiky ovšem 21. článek obsahoval zcela 
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nedemokratickou proklamaci, že všechna moc pochází od krále. Této klauzule Sihanuk 

později obratně využije. Problém představovala i skutečnost, že Kambodžané neměli 

žádnou, byť sebemenší zkušenost s principy demokracie. Ústava vešla v platnost 6. 

května 1947 a první volby, které se odehrály na jejím základě se uskutečnily v prosinci 

1947. Demokratická strana opět prokázala svoji sílu, když obsadila 55 ze 75 křesel. 

Dobrý výsledek byl ovšem zastíněn smrtí prince Yuthevonga. Smrtí tohoto mimořádně 

schopného muže ztratili demokraté svého vůdce, jehož formátu se nikdo zjeho 

následovníků nevyrovnal. 

Snahy Paříže o restaurování své moci v Kambodži narážely nejen na odpor 

politiků Demokratické strany, ale i na ozbrojenou rezistenci. Již v roce 1940 vzniklo 

v Bangkoku ozbrojené hnutí Nektum Issarak Khmer(Khmerská osvobozenecká fronta), 

zkráceně Khmer Issarak(Khmerští vládci). Hnutí mělo za cíl provádět protifrancouzskou 

činnost v Thajci kontrolovaných provinciích Battambang a Siem Reap. Thajsko se také 

podílelo na jeho finanční podpoře. Po válce pokračovalo hnutí v ozbrojených střetech 

s francouzskými jednotkami. Hnutí však bylo značně roztříštěné a nejednotné. Náčelníci 

si vytvářeli ze svých vojáků soukromé armády a k oblastem, které kontrolovali, 

přistupovali jako k vlastním mini státečkům. 

Klíčovou pro nezávislou budoucnost Kambodže byla situace v sousedním 

Vietnamu. Tisíciletý odpor Vietnamu, proti hegemoniálním snahám Číny dal vzniknout 

silnému národnímu uvědomění jeho obyvatel. Konfuciánská tradice, kladoucí důraz na 

vzdělání zase zapříčinila vytvoření relativně silné a vzdělané vrstvy mocenských elit. To 

vše zapříčinilo mnohem větší odpor Vietnamců k francouzskému kolonialismu, než 

s jakým se setkáváme v Kambodži. Válečné hospodářství, inflace a vykořisťování země 

vedlo ke konci druhé světové války k velkému nedostatku potravin, který vynuceným 

vývozem rýže do ostatních částí japonského impéria přerostl v hladomor, jenž si vyžádal 

na dva miliony lidských životů. Statisíce zchudlých a hladovějících Vietnamců se v této 
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době přidalo k Lize boje za nezávislost Vietnamu( Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi), 

zkráceně Viet Minh. 89 Přestože členy hnutí bylo i mnoho nekomunistů, stála za jejím 

vznikem i vedením Komunistická strana Indočíny. Rozpoutání konfliktu mezi Viet 

Minhem a vracejícími se Francouzi nedokázaly zabránit ani umírněné osobnosti na obou 

stranách, jako byl Ho Či Min a Jean Sainteny. Započala tak první válka v Indočíně, jejíž 

koloniální charakter se v klimatu začínající studené války postupně měnil ve střetnutí 

dvou navzájem nepřátelských mocenských bloků. 

Kambodža hrála v boji Viet Minhu důležitou úlohu. Bangkok se po válce stal 

největším černým trhem se zbraněmi na Dálném východě a právě přes Kambodžu vedly 

četné stezky, po kterých se tyto zbraně dopravovaly do Vietnamu. V zemi však 

neexistovalo žádné komunistické hnutí. Vietnamcům nezbývalo než se pokusit 

kooptovat hnutí Khmer lssarak a pokusit se o agitaci mezi Khrnery. Byl to však 

nesnadný úkol. Khrnerové pohlíželi na Vietnamce s tradiční nedůvěrou a nenávistí, na 

několika místech docházelo i k masakrům Vietnamců. Pro Vietnamce bylo obtížné 

skloubit khmerský nacionalismus založený na velikosti Angkorské říše a kambodžských 

králů s komunistickou ideologií. Navíc Khrnerští vůdcové a to včetně prominentního 

Son Ngoc Minhe nemohli samostatně o ničem rozhodovat. Brzy se stalo zřejmým, že za 

internacionalistická rétorika Vietnamců pouze obhajuje jejich čistě národní vojenské cíle. 

Podle odhadu francouzské zpravodajské služby měl Viet Minh a jeho spojenci v celé 

Kambodži pouhých 25 000 stoupenců. Počet Khrnerů představoval zhruba 20%, a to je 

potřeba vzít v úvahu, že většinu tvořili Khrner Krom, tedy etničtí Khrnerové z jižního 

Vietnamu.9o Neutěšená situace se začala lepšit až na počátku 50. let. Generál Vo Nguyen 

Giap, který se stal šéfem zvláštního výboru pro laoské a kambodžské záležitosti UV KSI, 

prohlašoval, že Indočína je ze strategického hlediska jednotná.91 Cílem byla Indočínská 

republika tvořená třemi zeměmi. Za tímto účelem bylo rozhodnuto o zformování 

vzdorostátů Pagnet Lao(Země Laů) a Pokor Khrner(Země Khrnerů). V dubnu 1950 se 
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pak v Hong Danu sešlo 200 khmerských delegátů, z nichž polovinu tvořili buddhističtí 

mniši, aby schválilo novou hymnu, státní vlajku se žlutou siluetou Angkoru na rudém 

pozadí, a zvolilo Son Ngoc Minhe hlavou prozatímní revoluční vlády. V únoru 1951 se 

rozpustila KSl, která na svém posledním kongresu odhlasovala vznik Vietnamské strany 

pracujících(VSP). O několik měsíců později se v Kambodži vytvořila Lidová revoluční 

strana Kambodže. Významným zdrojem členů komunistického hnutí se stali i univerzitní 

studenti ve Franci. Mnozí z nich vstoupili do Komunistické strany Francie již během 

svého studia. Později se z mnohých stali čelní představitelé Rudých Khmerů. Byly to 

zejména Saloth Sar, leng Sary, Son Sen a Khieu Samphan. 

Názory, že Francie si skrze lndočínskou federaci udrží neokázalý vliv v Asii, 

zatímco země Indočíny se budou těšit politické svobodě a ekonomické autonomii92 se 

ukázaly jako mylné. Nezávislost se stala cílem všech. Rozdíl byl v tom, jak byla 

jednotlivými složkami společnosti vnímána. Zatímco pro Sihanuka a konzervativně

pravicové kruhy představovala nezávislost cíl sám o sobě, tak pro mnohé byla pouze 

prostředkem ke změně stávajícího politického systému. A to buď v internacionalisticky 

komunistickém, nebo národně demokratickém duchu. Sihanuk si byl tohoto nebezpečí 

pro tradiční monarchii plně vědom. Došlo mu, že nezávislost musí přijít plně v jeho režii 

a zjeho rukou. Na konci roku 1949 se mu podařilo s Francouzi dosáhnout dohody, 

kterou později nazval "padesátiprocentní nezávislostí". Kambodža získala jistý 

manévrovací prostor v zahraničních záležitostech, Francie však nadále kontrolovala 

ekonomiku a obranu, byť kambodžská armáda získala v provinciích Battambang a Siem 

Reap značnou míru autonomie. 93 Kambodža zůstala jako přidružený stát a členem 

Francouzské unie. Pod dojmem vítězství komunismu v Číně, které posílilo pozici Viet 

Minhu. následovalo rychlé diplomatické uznání Kambodže ze strany USA. Dne 23 

prosince 1950 v Saigonu pak byla podepsána vzájemná dohoda o obranné spolupráci 

mezi Spojenými státy, Francií, Kambodžou, Laosem a Vietnamem. Dohoda poskytla 
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právní základ pro americkou hospodářskou pomoc. 94 Ta byla v dané době více než 

vítána. Příjmy kambodžské vlády byly velmi nízké, zdroje z francouzské pomoci rychle 

vysychaly a část území byla trvale okupována lssarakem nebo Viet Minhem, takže, zde 

nebylo možné vybírat daně. 

V říjnu 1951 Francouzi povolili návrat Son Ngoc Thanhe do země. (Po svém 

zatčení strávil Son Ngoc Thanh šest let v poměrně komfortním exilu ve Francii.) Stalo se 

tak na výzvu Sihanuka. Není jasné proč král usilovalo návrat svého politického rivala. 

Roli mohla hrát opět přímluva jeho otce Suramarita, stejně tak jako Sihanukův kalkul, že 

by Son N goc Thanhova přítomnost mohla vést k rozštěpení demokratů. Thanhův návrat 

byl něco, co Phnompenh dosud nezažil. Cesta z letiště byla lemována stotisícovým 

davem nadšeně vítajícím svého hrdinu. Sihanukova ješitná povaha byla takovým 

projevem přízně velmi rozhořčena.95 Son Ngoc Thanh se okamžitě zapojil do politického 

života, cestoval a agitoval po celé zemi, založil noviny Khmer Krok("Khmerové 

probud'te se!"), kde se dovolával okamžité nezávislosti. Odmítl křeslo ministra zahraničí 

v demokratické vládě Huy Kanthoulema, pravděpodobně počítal s jejím pádem a 

možností, že by byl vybrán za premiéra. Poté ho však zradil jeho politický instinkt. 

V den sedmého výročí japonského puče proti francouzským koloniálním silám opustil 

Thanh se svými stoupenci město a v provincii Siem Reap se připojil k oddílům lssaraku. 

Doufal, že tímto činem strhne na svou stranu co nejvíce příznivců a v čele 

osvobozeneckého hnutí se vrátí zpět do Phnompenhu. Tento tah mu ovšem nevyšel. Do 

džungle jej následovalo jen na 300 nejvěrnějších, kteří si začali říkat Khmer 

Serei(Svobodní Khmerové) a Thanhův význam a vliv nezadržitelně slábl. 

Politická scéna v Kambodži se na počátku 50. let nacházela v neutěšeném stavu. 

Zemí zmítaly spory mezi demokraty ovládaným Národním shromážděním a Sihanukem. 

Samotnou demokratickou stranou otřásaly korupční skandály a vnitřní nejednotnost. 

Nebylo pochyb, že největší radikálové ve straně udržují kontakty nejen s lssarakem, ale i 
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Viet Minhem. Král byl znepokojen radikalizací protifrancouzských vystoupení, které 

dostávaly i protimonarchistický charakter. Protože to byla monarchie, která s Francouzi 

spolupracovala a nebyla schopna získat na nich nezávislost. V létě roku 1952 se Sihanuk 

rozhodl k radikálnímu kroku, který nečekali jeho protivníci ani jeho blízcí. Odpor 

demokraty ovládaného shromáždění se rozhodl zlomit silou. Dne 15. června byly po 

dohodě s francouzským komisař Jeanem Risteruccim povolány do Phnompenhu 

marocké jednotky, které obsadily strategické body. Král ukončil činnost vlády Huy 

Kanthoula a novým premiérem jmenoval sám sebe. V nové nedemokratické vládě zasedl 

jako ministr obrany i jeho bratranec Sirik Matak. Ještě téhož dne vyhlásil král, že do 

roku 1954 zlikviduje korupci a do tří let získá pro Kambodžu nezávislost. Když na 

počátku příštího roku odmítlo Národní shromáždění schválit rozpočet Sihanukova 

kabinetu, vyhlásil král stanné právo, za asistence armády rozpustil Národní shromáždění 

a nechal zatknout některé demokratické poslance.96 

Francouzi Sihanuka podpořili v domnění, že se spokojí s tím, že jej budou 

tolerovat jako absolutního vládce. Sihanuk ovšem doběhl i je. Energicky se postavil do 

čela boje za nezávislost a započal svou "křížovou výpravu za nezávislost", jak toto své 

tažení později pojmenoval. Jak trefně poznamenal historik David Chandler, byla to jeho 

nejskvělejší hodina. 97 V únoru 1953 odcestoval Sihanuk do Francie. Zde se snažil 

přesvědčit prezidenta Vincenta Aureola a ministra pro přidružené státy Jeana 

Letoumeauea o nutnosti skutečné nezávislosti pro Kambodžu. Prozatím neuspěl, stejně 

tak jako ve Spojených státech, přes které zamířil zpět domů. V USA jednal s ministrem 

zahraničí Johnem Fosterem Dullesem. Názory obou mužů se však diametrálně lišily. 

Zatímco Sihanuk se snažil Dullese přesvědčit, že nezávislost Kambodže je to jediné, co 

pomůže zastavit šíření komunismu v jihovýchodní Asii. Dulles trval na tom, že Francie 

nesmí být v této kritické situaci nikterak oslabována a projevil pochybnosti, zda by se 

Kambodža bez Francouzů za daných okolností ubránila rudému nebezpečí. V interview 
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pro The New York Times Sihanuk varoval, že v intelektuálních kruzích v Kambodži, se 

začíná šířit názor, že Viet Minh bojuje za kambodžskou nezávislost.98 Z dlouhodobého 

hlediska byla Sihanukova návštěva Washingtonu značně kontraproduktivní. Sihanuk, 

předpokládal, že bude přijat prezidentem Eisenhowerem, k čemuž nedošlo. Dotklo se ho 

i to, že jej státní tajemník poučovalo Indočínských záležitostech. Vrcholem všeho bylo, 

když mu ministerstvo zahraničí nabídlo návštěvu cirkusu. Ješitný Sihanuk, byl takovým 

jednáním silně dotčen a Spojené státy opouštěl s pocitem, že jej Američané neberou 

d t t
y y , v y 99 os a ecne vazne. 

Přestože se Sihanuk vrátil s prázdnýma rukama, byl doma nadšeně přivítán. Brzy 

se rozhodl pro další rázné akce. Opustil hlavní město a usídlil se v Siem Reapu, kde 

přijímal zástupce jednotlivých oddílů Issaraku. Dokonce se teatrálně rozhodl, pro exil 

v Bangkoku, dokud s ním Francouzi nebudou jednat. Ovšem po rozpačitém přijetí 

z thajské strany se po týdnu vrátil zpět. Sihanukovo štěstí bylo v tom, že mu do karet 

nahrával vývoj vnitrostátní i mezinárodní situace. Pod komunistickou vládou Viet 

Minhu a partyzánů Son Ngoc Minhe žilo přibližně 200 000 Kambodžanů a oproti 

dřívějším letům si komunističtí bojovníci vydobyli v očích některých Khmerů jistou 

prestiž. Francouzi se snažili svůj nátlak na partyzány stupňovat a začali používat taktiku 

opevněných vesnic, do kterých bylo přemístěno přes 100 000 vesničanů. Vliv Viet 

Minhu se však zmenšit nepodařilo. 100 Tato poměrně vážná situace Sihanukovi 

vyhovovala, neboť potřeboval, aby nepokoje pokračovaly dokud se mu nepodaří 

vyjednat nezávislost. Bez nich by byla jeho vyjednávací pozice mnohem slabší. 

V samotné Francii sílil tlak na ukončení "špinavé války". Kabinet premiéra Laniela 

přikročil ke konkrétním krokům. Jedním z nich byla i dohoda s Kambodžou. 

Aby Sihanuk posílil svoje vyjednávací postavení, zahájil mobilizaci lidových 

mas, které měly chránit zemi před nebezpečím Viet Minhem a zahraniční agresí. 

Poslední fráze byla očividným varováním Francouzům. Do konce srpna se mu podařilo 
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shromáždit přes 130 000 špatně vyzbrojených, ale nadšených mužů a žen. Francii bylo 

zřejmé, že neni čas na odklady a podepsánim dvou protokolů z 29. srpna 17. října 

předala zbývající pravomoci do rukou Kambodže. Dne 29. října se Sihanuk vrátil ze 

Siem Reapu zpět do Phnompenhu. Cestou ho nadšeně zdravili statisíce Khmerů. Bývalí 

členové rozpuštěného Národního shromážděni Sihanuka prohlásili "otcem nezávislosti". 

Dne 9. listopadu 1953 proběhl slavnostní ceremoniál odchodu francouzských jednotek 

ze země. Tento den bude slaven jako Den nezávislosti Kambodže. 

FRANCOUZSKÉ DĚDICTVÍ 

Období kolonialismu nelze nahlížet černobíle. Historik Marc Ferro správně 

varuje před idealizovánim koloniálních legend, stejně tak ovšem odsuzuje pranýřováni 

kolonialismu jako strůjce všeho zla ve třetím světě. 101 Pokusme se tedy o vyvážený 

pohled na to, co francouzská nadvláda Kambodži přinesla. Prvnim kladným přínosem je 

bezpochyby zachování kambodžské státnosti. Francouzský protektorát byl ustanoven 

v kritických letech poloviny 19. století. Kambodža jako stát byla velmi slabá, její území 

se oproti nedávným stoletím zmenšilo na úkor Vietnamu i Siamu. Oba státy měly v zemi 

své zájmy a u dvora své mocenské kliky. Několikrát se o nadvládu v Kambodži 

vzájemně střetly. Z pohledu kontrafaktuální historie lze vyjádřit domněnku, že 

Kambodžská státnost by bez příchodu Francouzů přestala existovat. Rozplynula by se 

pod náporem mocnějších sousedů a kambodžské území by bylo rozděleno mezi Siam a 

Vietnam podle toku Mekongu. 

Velkou zásluhou Francie je rovněž to, že pro Kambodžu objevila její minulost. 

Až do příchodu Francouzů panovala mezi Khmery jen mlhavá představa o tom, kdo 

postavil angkorské chrámy. V roce 1897 Mezinárodní kongres orientalistů v Paříži 
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odhlasoval vznik Institutu asijských studií. V roce 1898 byla založena Archeologický 

ústav pro Indočínu. A v roce 1900 Francouzská škola Dálného východu. Soupis 

monumentů a jejich popis byl zveřejněn v prvním čísle Archeologického katalogu 

Indočíny na přelomu let 1901-1902. Dále byla také vytvořena komise pro zachování 

Angorských monumentů. 102 Luštění reliéfních nápisů a zkoumáni starých kronik, stejně 

jako četné archeologické nálezy přispěly nebývalou měrou k odhalení zvyků, zákonů a 

náboženství v angkorském období. Zda to byl užitečný dar je jiná věc. Každý z režimů 

od vyhlášení nezávislosti přistupoval k historii jinak. Sihanuk, který svojí politiku 

nazýval "buddhistickým socialismem", jí velmi často přirovnával k období panování 

Džajavarmana VII. Lon Nol prezident Khmerské republiky zase na Angkor pohlížel jako 

na důkaz khmerské hegemonie nad jihovýchodní Asií, kterou lze zopakovat. Režim 

Rudých Khmerů oproti tomu hleděl na Angkorské období, jako na dobu, kdy zotročení 

lidé stavěli monumentální chrámy nikoliv pro sebe, ale pro své pány. Tuto skutečnost 

pak dával do protikladu s obdobím své vlastní vlády, kdy lidé pracují(samozřejmě 

v tomto případě pouze teoreticky) sami pro sebe. I03 

Díky Francii také Kambodža získala od Siamu zpět provincie Battambang a Siem 

Reap. Obě provincie byly a jsou velmi důležité. V Siem Reapu stojí Angkorské chrámy 

a Battambang je velmi úrodný, výnosy z rýžových polích zde vysoce převyšují výnosy 

z ostatních částí Kambodže. Současně kolonisté přispěli k modernizaci země, bylo 

vystavěno a opravováno stovky kilometrů silnic, stejně tak bylo vybudováno železniční 

spojení Phnompenhu s Bangkokem. Samotný Phnompenh se proměnil v moderní 

elektrifikované město. Ovšem modernizace byla omezena jen na Phnompenhu a hlavní 

města provincií. Prospěch z ní mělo jen velmi málo Khmerů, stejně tak jako 

z rozvíjejícího se obchodu, který zůstával ve francouzských, čínských a vietnamských 

rukách. 
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Rovněž školství bylo v Kambodži velmi zanedbávané. V roce 1941 měla jediná 

kambodžská střední škola Lycée Sisowath 537 studentů vybraných z populace více jak 

tří milionů obyvatel. Pouze velmi málo Khmerů dosáhlo vyššího vzdělání ve Francii. 104 

Většina populace získávala vzdělání v chrámových a klášterních školách, kde se učební 

látka memorovala neustálím opakováním. Samostatné myšlení nebylo vítáno. Studenti 

přivyklí tomuto způsobu učení často po přestupu na francouzské školy nechápali, co po 

nich jejich učitelé vlastně chtějí, když je vyzývali ke kritickému přístupu k učivu, a školy 

znechuceně opouštěli. Francie rovněž nepřipravila Khmery na demokracii. A co hůře, 

nepřipravila je ani na spravování vlastní země. Existovala sice kambodžská byrokracie, 

ale její reálná výkonná moc byla zanedbatelná. Instituce na lokální a vesnické úrovni 

sice fungovaly s účastí Khmerů, ovšem konečné rozhodovací právo na všech úrovních 

státní správy bylo v rukou Francouzů. Pro Kambodžany bylo velmi obtížné získat místo 

ve státní správě či policii. Ani smysl pro právo a spravedlnost sebou Francouzi 

nepřinesli. Výmluvným dokladem tohoto tvrzení jsou tygří klece na ostrově Poulo 

Condore. Nešťastná byla i politika podpory vietnamské imigrace, dosazování Vietnamců 

na nižší úřednické posty bylo jen dalším kamínkem do mozaiky nenávisti, kterou 

Khmerové chovali ke svým východním sousedům. 

Tou nejhorší skutečností ovšem je, že Francie sice odkryla minulost Khmerů, 

ovšem do jejich přítomnosti nepronikla. Hlavními cíli kolonistů byla mocenská kontrola 

a ekonomický přínos pro metropoli. Myšlení a motivy prostých Kambodžanů nikdy 

nepochopili a ani se o to nesnažili. Bez toho se ovšem země nedala spravedlivě 

spravovat. 
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PRlNCOVYMI DE TMl 

Období od získání nezávislosti až do roku 1970 je v Kambodžských dějinách 

natrvalo svázáno s princem Sihanukem. Pod dojmem pozdějších událostí na toto období 

mnoho Khmerů vzpomínalo a vzpomíná jako na zlatý věk. Ovšem jak to tak bývá 

skutečnost je mnohem složitější. Je to období, kdy moc držel pevně v rukou princ 

Sihanuk. Opozice nebyla trpěna a docházelo k četným zatýkáním a politickým vraždám. 

Sihanuk se snažil lavírováním mezi oběma stranami studené války udržet svojí zemi 

mimo druhou válku v Indočíně. Tato snaha vyšla naprázdno. Kambodža se na sklonku 

60. let ponořila do víru občanské války, ze které se vynořila teprve po třiceti letech. Jak 

přispěla Sihanukova politika k této tragédii? To je nejdůležitější otázka, kterou bychom 

si měli položit v souvislosti s tímto obdobím. 

SIHANUK PŘEBÍRÁ MOC 

Kambodža získala svoji samostatnost v období eskalace první indočínské války. 

Geniální stratég Viet Minhu generál Vo Nguen Giap zvažoval možnost masivního útoku 

na východní Kambodžu. Za tímto účelem byla organizována armáda 11 000 Vietnamců, 

Khmerů a Laosanů. K útoku nakonec nedošlo, pravděpodobně proto, že pozornost 

hanojského režimu se začala plně soustředit na místo zvané Dien Bien PhU. 105 Situace 

v Kambodži byla přesto velmi vážná. Naštěstí pro Khmery zůstaly v zemi početné 

francouzské oddíly. Přesto povstalecké oddíly kontrolovaly již přibližně polovinu země. 

Morálka královského vojska byla ve velmi vážné krizi. Král se za těchto okolností 

rozhodl demonstrovat schopnost Kambodžanů řešit vojenské problémy. Královská 

armáda pod Sihanukovým velením pronikla na povstalecká území na severozápadě země. 
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Celá akce však byla pouze velkým divadlem. Nedošlo k žádným větším střetům a 

zahynul pouze jeden vládní voják. Francouzi se postarali o to, aby se v přítomnosti 

monarchy neobjevil žádný povstalec. Armáda pochodovala územím, které partyzáni 

opustili již před jejich příchodem. Operace Sarnrnaki(Solidarita) však vstoupila do 

kambodžského folklóru. Fotografie usmívajícího se Sihanuka ve vojenské uniformě 

v čele svých oddílů byla hojně reprodukována a Sihanukovy boty, ve kterých celou 

operaci "vedl", byly vystaveny v Sihanukově muzeu v Phnompenhu. 

Dne 28. dubna byla v Ženevě zahájena konference ministrů zahraničí bývalé 

vojenské koalice, kterou Tvořil SSSR, USA, Velká Británie a Francie. Jednání se také 

účastnila komunistická Čína, která tak poprvé vystoupila na poli mezinárodní politiky. 

Jednání o Indočíně započala 8. května. Den před tím padl do vietnamských rukou Dien 

Bien Phu. Vietnamci zamýšleli vyslat do Kambodže dvě divize Viet Minhu, které měly 

přispět k vytvoření svobodné zóny pod nominální kontrolou khrnerských partyzánů. 

Tato snaha byla zmařena telegramem, který zaslal Čou En-Iaj ze Ženevy. Podobný 

postup by podle něj mohl zmařit celou konferenci. A na tom neměla Čína ani Sovětský 

svaz sebemenší zájem. 106 Pro Sověty byla jihovýchodní Asie až do poloviny 60. let 

oblastí s marginálním významem. Ukončení Indočínského konfliktu mohlo být možností, 

jak po Stalinově smrti znovu navázat dialog se Západem. Nejvíce na Severovietnamce 

tlačila Čína. Čínské vedení si uvědomovalo vyčerpanost své země po občanské a 

Korejské válce. Země podle nich potřebovala období vnější stability. Proto byl pro ně 

základní cíl, zamezit angažmá Spojených států ve Vietnamu. Proto Čou En -laj 

prosazoval rozdělení Vietnamu současně ovšem i s požadavkem na zákaz rozmisťování 

cizích jednotek v zemi. 107 Z tohoto pohledu Čína nepotřebovala v Kambodži nutně 

komunistický režim. Postačoval jí neutrální stát, na jehož území nebudou žádné 

vojenské základny USA. 
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Khmerské komunistické hnutí bylo obětováno zájmům velmocí. Zástupci Hanoje 

se podvolili čínským požadavkům. A tak zástupcům Krom Khmer(Země Khmerů) nebyl 

přiznán statut samostatné delegace. Američané jí posměšně nazývali "vláda duchů". 

Během jednání získala Kambodžská vláda zpět vše, o co díky své vojenské slabosti 

přišla. Ze tří zemí Indočíny pro ní skončila konference nejlépe. Vietnam byl rozdělen 17. 

rovnoběžkou a až do všeobecných voleb měla každá strana spravovat své teritorium. I 

hnutí Pathet Lao získalo v rámci Laosu část území, kam mohlo přeskupit své síly. Jediná 

Kambodža vyšla zjednání s nenarušenou státní integritou. Dne 7. srpna začalo na území 

Kambodže platit příměří. Všechna cizí vojska měla opustit její územÍ. Povstalci z řad 

Khmerů se měli buď vzdát, nebo jim byla umožněna repatriace do severního Vietnamu. 

Jejich odchod se značně zpožďoval, protože khmerští vůdci potřebovali čas, aby se 

rozhodli, kdo v zemi zůstane a pokusí se zapojit do politické činnosti a kdo zamíří do 

Vietnamu. Jedním z těch, co zůstali v zemi, byl i Saloth Sar. Společně s dalšími měl za 

úkol infiltrovat Demokratickou stranu příznivci khmerského Viet Minhu. Také bylo 

rozhodnuto o založení legální strany, která by se mohla zúčastnit voleb. Stranu založil 

Keo Meas, oběť pozdějších čistek v Komunistické straně Kambodže. Strana dostala 

název Krom Pracheachon(Lidové uskupení). Rovněž bylo třeba ukrýt zbraně, které měly 

být ve vhodný čas připraveny k obnově bojů. 

Ženevská konference uznala Kambodžu jako nezávislý stát. Kambodži bylo 

zakázáno vstupovat do politických bloků, které byly v rozporu s principy OSN a 

podmínkami příměří. Dále jí bylo zakázáno zvýšené vyzbrojovaní se zahraniční pomocí 

a vznik cizích vojenských základen na jejím územÍ. V roce 1955 měli v Kambodži 

proběhnout volby. Na plnění těchto podmínek dohlížela mezinárodní kontrolní komise 

složená ze zástupců Kanady, Polska a Indie. 

V září 1954 opustil Son Ngoc Thanh své útočiště v pohoří Dangrek a společně s 

dvěma stovkami ozbrojenců složil v Siem Reapu slib věrnosti vládě. Učinil tak krok, 
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který před ním provedlo již několik velitelů oddílů Issaraku. Král je za jejich příklon 

k vládě většinou odměnil spravováním území, které dosud ovládali. V tomto případě 

však král postupoval jinak. Sihanukova averze k Thanhovi byla příliš silná. Panovník se 

odmítal s Thanhem byť jen setkat. Jeho republikanismus vnímal nejen jako útok na 

monarchii, ale i konkrétně na svoji osobu. Jasným favoritem voleb, které měli v zemi na 

základě Ženevských dohod proběhnout byla opět Demokratická strana. Son Ngoc 

Thanh se následující rok stáhl zpět na thajskou hranici, kde vybudoval vlastní armádu a 

spolupracoval s USA, Thajskem i Jižního Vietnamem, od kterých zároveň získával 

pomoc. Za Thanhem rovněž stále stála velká část Demokratické strany, což bylo pro 

Sihanuka krajně nepříjemné. Protože i když byli demokraté oslabeni jeho úspěšnou 

"královskou křížovou výpravou", stále zůstávali jasným favoritem voleb, které měly 

proběhnout na základě ženevských dohod. 

Za této situaci se Sihanuk rozhodl k dalšímu nečekanému kroku. V únoru 1955 

vyhlásil pod záminkou souhlasu s "královskou křížovou výpravou" referendum. Mělo se 

stát jakýmsi odrazovým můstkem pro nadcházející volby. Voličům bylo řečeno: 

Milujete-li svého krále vyberte bílý lístek. Pokud svého krále nemilujete, zvolte černý. 

99,8% voličů vybralo bílý lístek. Účast však byla velice nízká. lo8 Po zveřejnění výsledků 

nechal Sihanuk zatknout redaktory několika opozičních listů. Byl mezi nimi i Saloth 

Sarův bratr, který pracoval pro list Sammaki. Dne 2. března pak rádio Phnompenhu 

odvysílalo Sihanukovo prohlášení. Nikdo, ani členové jeho rodiny, netušil, co se král 

chystá národu říct. Překvapení Kambodžané se dozvěděli o Sihanukově abdikaci: " Moji 

nepřátelé proti mně neúnavně štvou ... ve jménu vlastních zájmů a ambicí mi ze všech sil 

staví do cesty překážky. Všechno mi bere odvahu a brání mi dál vládnout. .. pokud bych 

zůstal na trůnu, nedokázal bych pracovat ve vašem zájmu, v zájmu svých chudých a 

utlačovaných poddaných ... Osvobozen od zlaté klece královského paláce jsem připraven 

obětovat svůj život a všechny síly svému lidu ... ,,109 Sihanuk svůj krok později zdůvodnil 

70 



odhodláním vstoupit do politické arény a postavit se čelem svým soupeřům. 110 Faktem je, 

že královský titul, jej pro své četné ceremoniální úkoly, v politickém životě omezoval. 

Svojí abdikací se tak tohoto břemene zbavil. Ovšem nadále mu zůstala možnost využívat 

zázemí paláce pro své politické cíle. Oproti svým politickým sokům měl výhodu, že pro 

prosté vesničany stále zůstával královskou autoritou, byť přijal titul "princ, který opustil 

trůn". Novým panovníkem Kambodžského království se stal jeho otec Suramarit. 

Následující měsíc vyhlásil princ vznik národního politického hnutí Sangkum 

Rastr Niyum(Lidové socialistické souručenství). Členství v této organizaci bylo 

podmíněno zřeknutím se členství v jakékoliv jiné politické straně. Osobnosti stojící 

vpravo na politické scéně, které byli loajální králi a jejichž vliv v této době stoupal ihned 

oznámili rozpuštění svých případných vlastních politických uskupení a vstup do 

Sangkumu. Byl mezi nimi i podplukovník Lon Nol. Muž, o kterém záhy ještě uslyšíme. 

Krátce po vyhlášení Sangkumu odjel Sihanuk na konferenci afrických a asijských států 

do Bandungu. Během jeho nepřítomnosti proběhl rozsáhlý nábor do princova nového 

hnutí. 

Zářijové volby do Národní shromáždění se odehrály vatmosféře strachu. 

Demokratičtí kandidáti byli zastrašováni a někteří kandidáti Pracheachonu, dokonce 

rovnou zavražděni. Opoziční mítinky byly rušeny a rozbíjeny. Tři dny před volbami byl 

zatčen vůdce demokratů Keng Vannsak, pro vykonstruované podezření z vraždy. Voliči 

byli ve volebních místnostech dozorováni a pokud se ukázalo, že nevolili Sangkum, byli 

zbiti. Khmerové se za této situace zachovali zcela pragmaticky. Sangkum získal 83% a 

obsadil všechna místa v nově zvoleném shromáždění. lll Norodom se stal pánem situace 

i své země. 
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BUDHISTICKÝ SOCIALISMUS 

Sangkum se měl stát jakýmsi vzorem národní jednoty. V praxi to ovšem 

znamenalo, že se Kambodža stala zemí s jedinou politickou stranou. Socialistické 

souručenství mělo dvě instituce: národní kongres a lidová slyšení. Kongres se scházel 

každého půl roku za Sihanukova předsednictví. Průběh zasedání se přenášel rozhlasem a 

každý z ministrů nebo státních tajemníků mohl být požádán, aby odpověděl na otázky 

kteréhokoliv občana. Lidová slyšení oproti tomu umožňovala každému předkládat hlavě 

státu jako nejvyššímu arbitrovi sporné administrativní otázky. 

Politický program Sangkumu nazval Sihanuk "buddhistickým socialismem". 

Pavel Studík a Tomáš Teplík ve své studii o Vietnamu prezentovali názor, že tato 

ideologie nebyla ani buddhistická ani socialistická. 112 Pro toto tvrzení však neuvádí 

žádné argumenty. Podívejme se tedy na danou problematiku trochu blíže. Podle 

Sihanuka se mohl stát buddhismus státní ideologií, stejně tak jako islám nebo 

křesťanství. Sázka na buddhismus byla z tohoto hlediska velice pragmatickým krokem. 

Buddhismus byl nejrozšířenějším náboženstvím v zemi. Vyznávala jej drtivá většina 

populace. Výjimku tvořili Čamové, kteří vyznávali islám a různé animistické horské 

kmeny. Na základech společného vyznání se tak Sihanuk mohl pokusit o vytvoření 

národní jednoty. Jak již bylo zmíněno, dovolával se Sihanuk v této souvislosti krále 

Džajavarmana VII., který široce podporoval právě buddhismus a jehož vláda se stala 

obdobím mohutného rozvoje staveb chrámů, cest i zavlažovacích kanálů. Tento odkaz 

byl jistě Sihanukovi velmi blízký i on se chtěl pokusit rozvoj a modernizaci své země. 

Otázkou zůstává nakolik k tomu byl buddhismus vhodný. Theravádová forma, 

buddhismu, která v Kambodži převládala se vyznačovala smířením s těžkým osudem, 

který byl pouze trestem za hříchy minulého života. Bylo proto zbytečné protivit se této 

karmě. Naopak přijetí svého údělu dávalo šanci na lepší převtělení v dalším životě. 
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Takový přístup hraničil až s fatalismem. Velká část vzdělaných mnichů navíc opouštěla 

půdu náboženství a možnost na modernizaci země viděla spíše ve spojení s 

republikanismem nebo radikální levicí. Jak jsme si již ukázali, velkou část prvních 

příznivců khmerského Viet Minhu tvořili právě mniši. 

Slovo socialismus použil Sihanuk již v názvu svého hnutí. Z pragmatického 

hlediska se tak jistě snažilo získání části levice na svoji stranu. Jinak socialismus vnímal 

jako snahu po dosažení sociální spravedlnosti. V žádném případě nebyl zastáncem 

třídního boje a diktatury proletariátu. Přesto se snažil oživit Kambodžskou ekonomiku 

centrálním plánováním, právě podle vzoru socialistických zemí. Na léta 1957-1958 byl 

vyhlášen první dvouletý plán a na léta 1960-1964 první pětiletka. Nutno podotknout, že 

tato snaha nevyšla zcela naprázdno. Zahraniční pomoc, která díky Sihanukově obratnosti 

přicházela z Východu i Západu pomohla rozvinout kambodžský průmysl, který do té 

doby prakticky neexistoval. Průmyslová výroba se v roce 1965 oproti roku 1955 

zdvojnásobila a dále rostla. Rozvíjela se i infrastruktura a velkého pokroku se podařilo 

dosáhnout v oblasti zdravotnictví a školství. Pokud lze věřit oficiálním statistikám, tak 

v roce 1966 bylo v Kambodži 1095 nemocnic a zdravotních středisek oproti 179 v roce 

1955. Nově vytvořenou síť základních a středních škol navštěvovalo okolo milionu dětí 

a vysokoškoláci studovali na 48 fakultách. ll3 

Jak jsme si ukázali Sihanuk se skutečně snažil do své vlády zapojit prvky 

buddhismu i socialismu. Ovšem tím nejzákladnějším prvkem jeho státní ideologie byl on 

sám. Kambodža a její princ byli jedno. Sihanuk s oblibou mluvil o Khmerech jako o 

svých dětech. 114 Jeho komplikovaná, urážlivá a přecitlivělá povaha proto jen velmi těžce 

snášela oponenty s odlišnými názory. Byla to pro něj osobní urážka a zrada. Takový 

člověk nemohl být Khmer(a tedy jeho dítě), proto měl princ tendenci identifikovat své 

soupeře se zahraničními silami. 
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Nelze však popřít Sihanukovo osobní nasazení při správě země a propagaci své 

osoby. Intenzivně cestoval po celé zemi, aby otevřel novou školu, nemocnici, továrnu, či 

silnici. Působil jako vydavatel časopisů Kambuja a Le Sangkhum, do nichž zároveň psal 

i úvodníky. Princ byl též náruživý sportovec a při cestách po provinciích sebou brával 

autobus plný vysokých hodnostářů, kteří na závěr návštěvy sehráli zápas ve fotbale, či 

odbíjené proti místním funkcionářům. Legendární je Sihanukova filmová tvorba. Filmy 

nejen režíroval, ale psal pro ně i scénáře, komponoval hudbu a dokonce v nich i hrál. 

Rozhodně mu také nelze upřít osobní kouzlo a šarm, díky nimž dokázal být výborným 

společníkem a hostitelem. ll5 

Pokud byla modernizace zaostalého království těžkým úkolem, tak proplouvání 

v rozbouřených vodách diplomacie bylo pro malou zemi v jihovýchodní Asii ještě těžší. 

Ještě před volbami v roce 1955 podepsala Sihanukova vláda se Spojenými státy smlouvu 

o vojenských dodávkách pro Kambodžu. Tento krok byl ostře napadán demokraty a 

Sihanuk o něm v budoucnu příliš nemluvil, protože začal vystupovat silně protiamericky. 

Pro další směřování na mezinárodním poli byla klíčová konference v Bandungu. 

Zde došla zadostiučinění Sihanukova samolibá osobnost. Konečně měl pocit, že je brán 

okolním světem vážně. Přátelská gesta mu projevovali politici jako Sukarno, Nehrú a 

Čou En-laj. S Čou En-lajem navázal dokonce přátelství, které mu v budoucnu možná 

zachrání život. Je pravděpodobné, že Rudí Khmerové jej nezavraždili proto, že nad ním 

drželi ochranou ruku Číňané. Sihanuk také zjistil, že rezervovaný postoj k Američanům 

chovají i jiné státy, se kterými je možné v mnoha oblastech spolupracovat. Kambodža se 

tak stala jedním z pěti zakládajících členů hnutí nezúčastněných zemí. 

Kambodža nastoupila cestu neutrality a v tomto směru jí utvrdil i vývoj 

v Bangkoku a Saigonu, kde byly u moci pro americké režimy. Obava z mocnějších 

sousedů opět ožila a nutno přiznat, že byla do značné míry oprávněná. Oba státy 

pohlíželi s nedůvěrou na společného souseda, který se nepřidal na stanu Západu. Pro 
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jižní Vietnam byla nepříjemná i skutečnost, že rodící se partyzánské hnutí využívá 

Kambodžského území, aniž by proti tomu vláda v Phnompenhu jakkoliv zakročila. 

Thajci tak s americkým souhlasem nadále podporovali Son Ngoc Thanhe a jeho 

jednotky Khmer Serei. Společně s jižním Vietnamem pak dokonce připravovali proti 

Sihanukovi spiknutí. V roce 1959 saigonská vláda vybavila provinčního guvernéra Dap 

Chhuoena zlatými cihlami a radiovými vysílači. Dap Chhuon měl ze svého panství 

v provincii Siem Reap vést povstání proti Sihanukovi na základě obvinění, že 

spolupracuje s komunisty. O celé věci se dozvěděla CIA, Sihanuka však nevarovala, 

naopak poskytla Chhuonovi radiové spojení s americkou ambasádou v Phnompenhu. 

Dap Chhouen však pravděpodobně ztratil nervy a sám informoval prince o spiknutí. 

Sihanukova reakce byla rázná. Do Siem Reapu vyslal vojsko, Chhouen byl chycen a 

zastřelen. Na konci roku vyšlo na povrch spojení USA s celou záležitostí, což Sihanuka 

značně rozlítilo a na dlouhou dobu negativně ovlivnilo kambodžsko-americké vztahy. Po 

půl roce následoval další incident, když Jihovietnamci zaslali Sihanukovi kufřík 

obsahující výbušninu. Zabiti byli dva královští úředníci. 116 Vztahy s oběma zeměmi se 

nadále zhoršovaly. V roce 1961 Kambodža definitivně vypověděla diplomatické vztahy 

s Thajskem a v roce 1963 s Vietnamskou republikou. 

Sihanuk sice ve svých vystoupeních hlásal protiamerické postoje, to mu však 

nebránilo přijímat americkou vojenskou pomoc. Stejně tak potírání domácího 

komunistického hnutí nebránilo dobrým kontaktům se zeměmi východního bloku. Na 

velmi dobré úrovni byly i vztahy s komunistickou Čínou a Kambodža dostávala od Číny 

v přepočtu na hlavu nejvyšší finanční pomoc z nekomunistických zemí. 117 
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VE STÍNU VIETNAMU 

Již v koloniálních dobách byla Indočína vnímána především jako Vietnam. 

Kambodža i Laos stáli mimo hlavní zájem kolonialistů. Francouzský tisk používal slova 

Vietnam a Indočína jako synonyma. A netýkalo se to pouze Francie. Čínský premiér 

Čou En-Iaj přiznal, že když čínští komunisté začali formulovat politiku vůči Indočíně, 

tak se spolu s ostatními soudruhy domníval, že se jedná pouze o jednu zemi, v níž 

Kambodžané tvoří pouze národnostní menšinu. 118 Kambodža nevyšla ze stínu Vietnamu 

ani po získání samostatnosti. Vietnam se svou strategičtější polohou a početnějším 

obyvatelstvem byl hlavním středem pozornosti zájmu velmocí. Kambodža tak byla 

vnímána ne jako země sama o sobě, ale země skrze niž je možné ovlivňovat dění ve 

Vietnamu. Jinými slovy pro zajištění žádoucího vývoje ve Vietnamu, bylo třeba zajistit i 

podobné směřování Kambodže. 

Mocenské postavení Francie v oblasti Indočíny, které trvalo celých sto let, bylo 

nahrazeno zájmem Spojených států o tuto oblast a odhodláním udržet jí pro svobodný 

svět. Výsledek ženevské konference byl ve Washingtonu vnímán jako prohra a americká 

vláda vydal vlastní prohlášení, ve kterém se odmítla plně přihlásit k výsledkům 

konference. 119 Ovšem přechodné rozdělení Vietnamu skýtalo možnost, jak vymanit 

z vlivu komunistů alespoň jeho jižní část. Bylo však třeba posílit antikomunistické síly 

v zemi a vytvořit nacionalistickou protiváhu Viet Minhu. Stejně tak bylo nutné 

vybudovat regionální systém bezpečnosti, který by zabránil šíření vlivu komunistů. 

Americká politiky v této době vycházela ze studií Rady národní bezpečnosti, které 

varovaly, že cílem komunistické expanze není jenom Vietnam, ale celý region. Převzetí 

moci v jedné zemi by vedlo k infiltraci do dalších států a nakonec k ustavení 

komunistických režimů v celé oblasti. 12o Tato teorie domina vyžadovala zapojení všech 

nekomunistických zemí regionu do spolupráce s USA. Kdo se nepodvolil, byl 
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automaticky vnímán jako protivník. Pro Američany nebylo jiné volby. Jasně to vyplývá 

z rozhovoru Johna Fostera Dullese se Sihanukem, kdy státní tajemník vyzval prince, aby 

si vybral mezi svobodným světem a komunistickým světem. Přičemž Sihanuka 

upozornil, aby neodpovídal, že si vybral neutralitu. Princova odpověď však přesto zněla: 

Vybírám si neutralitu. 121 Z toho pohledu je pochopitelná americká shovívavost 

k protisihanukovským akcím svých spojenců - Vietnamské republiky a Thajska. 

V září 1954 založily Spojené státy společně s Velkou Británií, Austrálií, Novým 

Zélandem, Francií, Filipínami, Thajskem a Pákistánem "Pakt pro jihovýchodní 

Asii" SEATO(Southeast Asia Treaty Organization). Signatářské státy se zavázaly ke 

konzultacím pro případ vnější tj. komunistické hrozby. K paktu se nepřipojily 

nejvýznamnější země regionu jako Indonésie a Indie. Nepřistoupila k němu ani 

Kambodža. Přesto v separátním protokolu rozšířili členové SEA TO platnost smlouvy i 

na území Kambodže, Laosu a svobodného území pod správou státu Vietnam. Tento 

dodatek byl jasným porušením ženevských dohod. 

Spojené státy velmi stály o to, aby se Kambodža zapojila do paktu SEATO. Celý 

spor se vyhrotil na počátku roku 1956. V lednu navštívil Sihanuk filipínskou Manilu. 

Místní tisk uváděl, že Sihanuk přiletěl na Filipíny ohlásit vstup Kambodže do 

SEATO. 122 To však byla jenom ta nejmírnější forma nátlaku. Sihanuk se v následném 

komuniké směřujícímu k Johnu Fosteru Dullesovi ohrazoval proti tlaku, který byl na něj 

na Filipínách vyvíjen poté, co ve své řeči před parlamentem odmítl vstup Kambodže do 

SEATO. Podle princových slov, byl nucen k tomu, aby v dalším projevu před 

filipínským generálním štábem, přečetl proslov, který napsal tajemník amerického 

velvyslanectví v Manile a který by podstatně zmírňoval jeho předešlá slova. 123 

Ve druhé polovině 50. let se Sihanukova politika neutrality zdála být tím 

nejlepším řešením. První válka v Indočíně skončila a druhá ještě nebyla na obzoru. 

Khmerský Viet Minh se stáhl ze země, a tak větší nebezpečí než levicový partyzáni 
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představovaly Thanhovy jednotky Khmer Serei u thajských hranic. Zdálo se, že není 

třeba se pevněji poutat ke Spojeným státům a Západu. Naopak, neutralita, společně 

s neúnavným cestováním Sihanuka po světě přinášela rozvojovou pomoc od zemí 

socialistických i kapitalistických. Sihanuk si byl vědom, že je prospěšné mít USA za 

přítele. Ovšem navázání těsnějších vazeb bránila americká podpora dvěma největším 

kambodžským protivníkům(Thajsku a Jižnímu Vietnamu), stejně tak jako Sihanukovo 

přesvědčení, že Spojeným státům chybí smysl pro lndočínskou realitu. Skutečností je, že 

americká diplomacie měla s orientální politikou, na rozdíl od Francie, jen malé 

zkušenosti. Svou jistou neomaleností, tak vytvářela překážky pro komunikaci s místními 

představiteli států. Příkladem takové neobratnosti je americký velvyslanec 

v Phnompenhu Mc Clintock, který chodil na recepce s holí v ruce a v doprovodu svého 

psa. Takto vybaven se dokonce zúčastnil i korunovace krále Suramarita, kdy navíc 

porušil královský protokol tím, že odešel půl hodiny před králem. 124 

Sihanukova nedůvěra v Američany vyvrcholila v roce 1963. Dne 1. listopadu 

1963 provedla saigonská generalita za podpory USA puč proti hlavě státu Ngho Dinh 

Diemovi. On i jeho bratr Nhu byli následně zavražděni. Ngho Dinh Diem nebyl 

Sihanukův přítel. Naopak byl to čelný představitel Kambodži nepřátelského státu. 

Ovšem tento čin si Sihanuk vyložil jako důkaz, že Američanům nelze jako spojencům 

věřit. Tři dny poté Sihanuk ohlásil omezení diplomatických vztahů se Spojenými státy a 

odmítl veškerou americkou hospodářskou pomoc. Kromě svržení Diema, jej k tomuto 

kroku vedlo i zatčení dvou agentů Khmer Serei, jenž jej utvrdilo v přesvědčení o 

spolupráci Američanů s thanhisty. V neposlední řadě sledoval Sihanuk vypovězením 

americké pomoci, která pomáhala financovat armádu a pokrývala 14% kambodžského 

rozpočtu, i možnost přeměny struktury ekonomiky. Princ s nelibostí sledoval, závislost 

phnompenhských elit na luxusním zboží, dováženým z USA a ještě větším trnem v oku 

mu byla propojenost nově utvořených obchodních elit s jejich kolegy v Saigonu a 
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Bangkoku. 125 Rozhodl se tedy pro znárodnění cizích a soukromích bank a podniků 

zahraničního obchodu. Nebylo to šťastné řešení. Obchodníci začali se zahraničím 

obchodovat podloudně, přičemž stát pochopitelně přicházel o zisk z vývozních cel. 

Obchodovalo se dokonce i s komunistickými partyzány ve Vietnamu. V roce 1967 již 

partyzáni odebírali čtvrtinu kambodžské úrody rýže, za kterou platili více než stát. Aby 

vláda zajistila výkup rýže za státem diktované ceny, vyslala na venkov vojsko. To však 

vyvolalo velké pobouření vesničanů a vedlo k nebezpečné eskalaci situace na venkově. 

Přerušení americké pomoci, vývozní ztráty a špatné vedení státního průmyslového 

sektoru, vedlo ke značnému úpadku kambodžské ekonomiky.126 Roztržka se Spojenými 

státy byla dovršena přerušením diplomatických styků v květnu 1965, po jednom 

z mnoha pohraničních incidentů na hranici s Jižním Vietnamem a urážlivém článku 

uveřejněném v americkém tisku o královně matce. 

Zcela podle hesla nepřítel mého nepřítele je můj přítel vydal Sihanuk v roce 1965 

tajný souhlas se základnami Viet Congu na území Kambodže. Království bylo též 

využíváno pro transfer zbraní a vojenského materiálu po známé Ho Či Minově stezce, 

která vedla ze severu na jih podél Vietnamské hranice. Využíval se též přístav Kompong 

Chom, do kterého mířil tajné zásilky ze Sovětského svazu a Číny. K jejich přepravě na 

vietnamskou hranici, byly často používány kambodžské, vojenské nákladní 

automobily. 127 Věk nevinnosti skončil. Kambodža se zapojila do víru druhé války 

v Indočíně. Tento vír stáhl malou zemi až na samé dno. 

OPOZICE 

Základním kamenem kambodžské politiky byl Sangkum. Úlohou Sangkumu bylo 

vytvořit bázi, pro Sihanukovu vládu. To byl program této strany. Není proto divu, že se 
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v ní sešlo mnoho rozdílných osobností a strana nebyla profilována ani levicově ani 

pravicově. Kandidáty do Národního shromáždění, které bylo voleno v pravidelných, ale 

pochopitelně nedemokratických volbách vybíral Sihanuk. Bez jeho souhlasu se tak 

nikdo nemohl v politice legálně etablovat. Liberální strana se de facto rozpadla, poté co 

její vůdce Norindreth přijal Sihanukovu nabídku na diplomatický post v Paříži. 

Demokratická strana živořila na okraji politického spektra. Největší ránu jí uštědřila 

veřejná debata v srpnu 1957, ke které Sihanuk svolal do královského paláce její hlavní 

představitele. Sál i prostranství před palácem byl zaplněn princovými stoupenci. Po pěti 

hodinách urážek a ponižování demokraty při odchodu napadl za asistence palácové 

stráže rozlícený dav a ztloukl je. V následujících dnech procházeli městem vojáci, 

podporováni samotným náčelníkem generálního štábu Lon Nolem, a s pokřikem "smrt 

demokratům" zbyli každého, kdo jim zkřížil cestu. 

Svoji samostatnou existenci si uchoval Pracheachon. Vládní činitelé 

předpokládali, že Pracheachon rovná se komunistická strana. Nikdo tehdy netušil, že jde 

v podstatě o zástěrku užší a zcela utajené stranické organizace. Přestože Pracheachon 

v mnoha směrech podporoval princovu politiku, sdílel jeho antiamerikanismus a chválil 

jej za pročínskou politiky, tak se stal terčem mnoha Sihanukových výpadů. Stal se 

doslova fackovacím panákem, jeho projevů. V této době také začal Sihanuk označovat 

příznivce této strany jako Rudé Khmery.128 Členové Pracheachonu byli pod neustálím 

policejním dozorem a několik jich bylo zabito. S tím jak sílily represálie, docházelo 

k oslabování styků s utajeným ústředím a strana se tak de facto vyvinula v samostatnou 

politickou organizaci. 

Lidová revoluční strana Kambodže se ve druhé polovině 50. let nacházela v krizi. 

Vedení tvořil prozatímní ústřední výbor v jehož čele stál Sieu Heng, který vystřídal Son 

Ngoc Minha, jeho zástupcem byl Tou Samouth. Son Ngoc Minh zůstal rovněž členem 

vedení, i když ve stranické hierarchii poklesl na třetí místo. Dvěma zbývajícími členy 
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byli Tu Nhung a So Phim. Nové vedení však nebylo příliš efektivní. Son Ngoc Minh 

zůstával v Hanoji, naproti tomu Sieu Heng tomu pobýval až do roku 1956 na území 

jižního Vietnamu. V roce 1959 navíc zběhl k Sihanukovi (Rudí Khmerové jej za to 

zabili hned, jak se ujali v roce 1975 moci). Zběhl rovněž Tu Nhung a So Phim se stáhl 

do džungle.(So Phim se od roku 1960 stal mužem číslo 5 v hierarchii Rudých Khmerů, 

v roce 1978 však spáchal sebevraždu poté, co Pol Pot nařídil čistku ve vedení jeho 

východní zóny.) Neradostný osud potkal i Tou Samoutha, ten byl v roce 1962 uvězněn a 

na příkaz Lon Nola popraven. Bez účinného vedení se stranické buňky, zejména na 

venkově, rozpadaly. Stranu provázela i krize identity. Doplatila na svou snahu vytvořit 

co největší frontu hnutí odporu. Mnoho radikálů se cítilo být komunisty, ale nevěděli 

jaké strany. Francie? Indočíny? Ti, kteří patřili ke komunistickému jádru, začali 

označovat uskupení, k němuž se hlásili, ne jako stranu, ale jako Angkar( organizaci). 129 

Po nevydařených spiknutích Thajska a jižního Vietnamu, Sihanuk na čas povolil 

svůj tlak na domácí levici. Levicový tisk a levicový intelektuálové jako Hou Youn130 a 

Khieu Samphan131 veřejně oceňovali princovu zahraniční i domácí politiku. Hou Youn 

se dokonce stal členem kabinetu. Situace se změnila již za necelý rok. V roce 1960 

nečekaně brzy zemřel Sihanukův otec král Suramarit. Pro Sihanuka to byla jistě osobní 

tragédie, zároveň však před něj tato událost postavila obtížný politický problém. Pozice 

kambodžského krále měla velký mocenský potenciál. Potenciál, který Suramarit vědomě 

nevyužíval. Ale mohl si být něčím takový Sihanuk jist, kdyby na trůnu seděl někdo jiný 

než jeho otec? Výběr vhodného následovníka byl proto velmi složitý. Královská rodina 

byla velmi početná a také rozhádaná a intrikující. Nárok na trůn mohlo uplatnit přes 100 

princů. V podstatě však přicházel v úvahu pouze některý ze Sihanukových synů, jeho 

matka Kossomak a jeho strýc Monireth. Sihanuk si nevybral nikoho z nich. Nedůvěřoval 

jim, přestože to byli v podstatě jeho nejbližší rodinní příbuzní. Místo toho zvolil typicky 

sihanukovské, tj. nečekané a překvapivé řešení. Na 5. června nechal vypsat referendum, 
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kde se Khmerové měli vyjádřit, komu dávají přednost. Na výběr měli hlasovací lístek se 

Sihanukovou fotografií, na další byl portrét Son Ngoc Thanhe, červený lístek vyjadřoval 

preference komunistům a prázdný lístek byl určen těm, kteří neměli žádný názor. 

Počet voličů, hlasujících pro Sihanuka dosáhl 99,98%. Z toho je zřejmé, že 

hlasování mělo s demokracií jen velmi málo společného. To však nebylo účelem. Po 

zveřejnění hlasování vydávaly vláda, parlament, ozbrojené složky a různé vládní úřady 

prohlášení, aby se Sihanuk stal hlavou státu. Pečlivě organizované divadlo vyvrcholilo 

11. června, kdy se shromážděný dav dožadoval před budovou Národního shromáždění, 

aby parlament Sihanukovi sdělil, že si jej přeje za hlavu státu. Načež Sihanuk prohlásil, 

že vůli lidu přijímá. Dva dny poté Národní shromáždění přijalo dodatek k ústavě, kterým 

nový stav legalizovalo. Dodatek obsahoval paragraf, který v době přijetí vzbuzoval jen 

málo pozornosti. Pravilo se v něm, že předseda Národního shromáždění může převzít 

pravomoci hlavy státu, pokud ten je dočasně mimo území státu, nebo není schopen 

vykonávat svou moc. Tento článek byl časovanou bombou, která vybuchne přesně za 

deset let. 132 Princův postup levice odsoudila a dostalo se jí za to tvrdé Sihanukovy 

odplaty. Khieu Samphan, byl nejdříve zbit na ulici policistou v civilu. Později byly jeho 

noviny L'Observateur zakázány a Samphan byl společně s několika dalšími redaktory 

uvězněn. 133 

Rok 1960 byl ale klíčový hlavně pro utajovanou část komunistického hnutí. Ve 

druhé polovině 50. let se strana držela pokynů z Hanoje, které zcela v linii ženevské 

konference apelovaly na khmerské soudruhy, aby se prozatím vystříhali ozbrojeného 

boje. Severnímu Vietnamu i Číně vyhovovala Sihanukova neutrální politika a nikterak si 

nepřáli destabilizaci jeho režimu, který s nimi v mnoha otázkách spolupracoval. Jediné 

na co, se khmerští komunisté měli soustředit bylo omezování vlivu amerického 

imperialismu v zemi. To však bylo na program radikální levicové strany velmi málo, 

strana ztrácela svoji atraktivitu i členstvo. S takovou situací bylo mnoho kádrů 
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nespokojeno. Na konci 50. let se začal chystat sjezd, který by určil nové směřování 

strany a také by napomohl odstranění vlivu vietnamských komunistů. Severovietnamci 

si toto nebezpečí uvědomovali, a tak vydali souhlas s konáním sjezdu až v roce 1960. 

Vedoucí postavení ve straně si podržel Tou Samouth, jeho zástupcem se stal Nuon 

Chea134 Saloth Sar se stal mužem číslo 3. Cestu do čela strany mu otevřela až poprava 

Tou Samoutha. Strana přijala nový název Kambodžská strana pracujících, aby tak dala 

najevo, že se staví naroveň Vietnamskéstraně pracujících. Obnovená strana byla oproti 

své předchůdkyni - Lidové revoluční straně Kambodže - již skutečně marxistickou, 

komunistickou stranou s vlastní strukturou a stanovami. 135 Odhodlání vést ozbrojený boj 

však bylo zpočátku před vietnamskými kolegy tajeno. Postupně se však mírně začal 

měnit i vietnamský postoj. Pod vlivem rozmáhající se partyzánské války na Jihu a 

rozhodnutí podpořit úsilí Fronty národního osvobození, rozhodlo hanojské vedení o 

aktivizaci svých kambodžských souvěrců, kterých bude třeba pro podporu vietnamského 

boje. 

Počátkem března 1963 proběhly rozsáhlé studentské nepokoje ve městě Siem 

Reap. Sihanuk reagoval rozpuštěním vlády i parlamentu a vypsáním nových voleb. Poté 

zveřejnil seznam třiceti čtyř podezřelých levicových aktivistů. Označil je za zrádce, 

sabotéry a pokrytce a předvolal je k audienci, kde mu všichni přítomní vyjádřili loajalitu. 

Na seznamu byl i Saloth Sar, do paláce se však nedostavil. Společně s Ieng Sarym136 

uprchl do džungle při vietnamské hranici pod ochranu Viet Congu. O něco později pak 

založí vlastní základnu nazvanou Centrála 100. 137 Od této chvíle budou Sihanukovu 

zahraniční politiku, která se po odmítnutí americké pomoci orientovala na komunistické 

státy doprovázet zostřující se represe proti domácím komunistům. Odtud také pramení 

jeden z charakteristických rysů Rudých Khmerů jejich až obsedantní posedlost po 

utajení. V době Sihanukovi vlády stál úspěch hnutí právě na schopnosti maximálního 

utajení, neboť Sihanuk měl k dispozici rozsáhlý represivní aparát, který mohl kdykoliv 
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nenapravitelně narušit stranickou strukturu. V této souvislosti se uvádí, že 

v Phnompenhu připadal jeden policista na šedesát obyvatel, což statisticky patří 

k . VtV' v, 10 VtV 138 neJve slm CIS um na sve e. 

PRVNÍ OBČANSKÁ VÁLKA 

Na konci 60. let se Kambodža dostala do nenávratně bezvýchodné situace. 

V uplynulých letech Sihanuk na politické scéně obratně manévroval a dařilo se mu 

v Sangkumu vyvažovat vliv levice a pravice. Ovšem jeho tvrdý postup proti levici v 60. 

letech de facto vytěsnil všechny levicové proudy z kambodžské politiky. Pravice se 

oproti tomu pod vlivem vietnamské války silně radikalizovala a začala kritizovat 

princovu ekonomickou i zahraniční politiku. V té chvíli však už princ neměl na politické 

scéně nic, čím by mohl její vliv vyvážit. Dobře promazaný stroj vnitrostátní politiky, 

který fungoval podle Sihanukových pokynů, se zadrhl. Stejně tak přestala fungovat i 

neutralita. V době eskalace vietnamské války, kdy rostl počet amerických vojáků na jihu 

Vietnamu, stejně jako počet bojovníků Viet Congu na Kambodžském území, se 

neutralita stala utopií. 

Ve volbách do Národního shromáždění v roce 1966 Sihanuk poprvé nevybíral 

kandidáty osobně. Princovy motivy nejsou zcela známé. Jisté je, že jím vybraní poslanci 

v uplynulých letech nesplnili jeho očekávání. Rozhodl se tak vyzkoušet něco nového a 

také mohl tímto postupem umlčet hlasy volající po větší demokratizaci. Výsledek byl 

ovšem neočekávaný. Národní shromáždění, které vzešlo z voleb v roce 1966 bylo 

mnohem pravicovější než všechna předchozí. Současně byly krajně pravicové kruhy 

hluboce rozčarovány Sihanukovou zahraniční politikou, která se po zmrazení vztahů 

s USA orientovala hlavně na Čínu a podporu Fronty národního osvobození a Viet Congu. 
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Nic na tom neměnilo ani to, že v domácí politice vystupoval Sihanuk proti levici s krajní 

odhodlaností. Novým premiérem se stal Lon Nol, který zahájil tvrdé represe levicového 

hnutí. 139 

Proměnou v této době procházela i krajní levice. Salot Sarovi i jeho druhům se 

již zajídala vietnamská dominance. Vietnamci stále nabádali své khmérské kolegy, aby 

podporovali Sihanukovu politiku neutrality. Sledovali tak evidentně své vlastní cíle. 

Khmerové však chtěli provádět svojí vlastní politiku a svůj vlastní ozbrojený boj. Na 

třetím plénu strany, svolaném na podzim roku 1966 Saloth Sarem, který měl již v této 

době stranu plně pod kontrolou, bylo rozhodnuto o změně názvu strany na Komunistická 

strana Kampučie(KSK). Toto rozhodnutí zůstalo tajné a nebyli o něm informováni ani 

vyšší funkcionáři strany, natož Vietnamci. Dále bylo rozhodnuto o definitivním příklonu 

k ozbrojenému boji o moc. Byť bylo toto rozhodnutí s ohledem na Vietnamce zaobaleno 

do vzletných a nic neříkajících frází. 

Třetím závažným rozhodnutím, které bylo na plénu schváleno, byl přesunu 

stranického vedení z Centrály 100 do provincie Ratanakiri. Vietnamským soudruhům 

bylo toto rozhodnutí zdůvodněno tím, že je k tomu donutilo bombardování pohraničí 

letectvem Spojených států, které započalo v roce 1965. 140 Pravým důvodem však bylo 

uniknout z dohledu vietnamských komunistů. Rozhodnutí odejít do provincie Ratanakiri 

se ukázalo být pro budoucnost klíčovou věcí, která hluboce ovlivnila charakter hnutí. 

Provincie Ratanakiri byla a je nejodlehlejší částí Kambodže. Dodnes jsou zde prašné 

cesty, místo asfaltových silnic a města mají charakter větších vesnic. Obyvatelstvo 

provincie tvořily z velké části horské kmeny. Vedení komunistické strany se tak rázem, 

ocitlo v jiném světě. Místo etnických Khmerů, vyznávajících buddhismus a pracujících 

na poli, žilo nyní mezi rozličnými etniky (byli to především Brao, Džarai, Kačak, Kravet, 

Kruhy Lamban, La, Rhade, Stieng a Tampoun), věnujícími se spíše lovu než zemědělství, 

jejichž víru tvořily animistické představy. Pro všechny místní domorodce byla společná 
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hluboká nenávist k městu a městskému obyvatelstvu. Jednotlivé vesnice byly zcela 

autarkní, nepotřebovaly ke svému životu obchod ani peníze. Proto místní lidé nechápali, 

proč by měli někomu odvádět, daně a dávky. Navíc za ně stejně nikdy nic nedostali. 

Marxistické učení, upravené čínskými komunisty pro podmínky agrární země, které 

převzali polpotovci tak podivuhodně souznělo s primitivním životem těchto kmenů. 

Nemůžeme s přesností říci, nakolik životní styl místních obyvatel ovlivnil vývoj 

ideologie Rudých Khmerů, jisté však je, že příslušníci těchto etnik tvořili v 70. letech 

velkou část vojska Rudých Khmerů. 

Lon Nol se stal prvním premiérem, kterého nejmenoval pnnc, ale Národní 

shromáždění. Jeho postup proti levici se vyznačoval vzrůstající tvrdostí a krutostí. 

Levicový nakladatel Van Tip Sovann, který vlastnil tiskařský lis novin Pracheachonu, 

byl umučen policií. K trestu smrti byl odsouzen Phoukh Chhay, nejvyšší představitel 

levicové Všeobecné asociace khrnerských studentů. Ve vazbě spáchal sebevraždu. 

Mnoho levicových intelektuálů hledalo úkryt v džungli. 141 Byl mezi nimi i Khieu 

Samphan a Hou Youn. Khieu Samphan později uvedl, že ve světle toho, co se odehrálo v 

Indonésii* se rozhodl v atmosféře narůstajícího strachu přijmout nabídku KSK uprchnout 

na některou zjejích základen. Jeho útěk, kdy se po několik měsíců přemisťoval 

z vesnice do vesnice pomocí různých spojek, dokládá, že v této době již byla KSK 

schopna hluboké konspirace stejně tak jako sofistikované koordinovanosti. Podle Khieu 

Samphana mluvili rolníci sympatizující s Rudými Khmery o boji za svobodu, což 

v jejich představách znamenalo, být svými vlastními pány. 142 

Situace na venkově se opravdu ukázala být časovanou bombou. Na jaře 1967 

proběhlo povstání v západním Battambangu, v oblasti Samlautu. Během první války 

v Indočíně bylo toto území tradičním zázemím pro Viet Minh i Issarak. V 60. letech 

* V roce 1965 se v Indonésii po nezdařeném pokusu o komunistický převrat moci chopila armáda v čele 
s generálem Suhartem a zahájila tvrdé represe vůči indonéské levici. 
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prudce narostl počet obyvatel, které sem lákala úrodná půda. Následkem však bylo 

relativní přelidnění, které mělo za následek nedostatek půdy. Tlak vlády na výkup rýže 

za vynuceně nízké ceny zapůsobil jako rozbuška. Dne 2. dubna dvě stovky místních 

obyvatel, ozbrojených noži a podomácku vyrobenými zbraněmi, zaútočilo na tábor 

Mladých královských socialistů, což byla organizace patřící pod Sangkum. Cílem 

dalších útoků byli zejména vojáci, střežící státní instituce. I když se za dva měsíce 

podařilo během trestných výprav, při nichž zahynulo několik set vesničanů, povstání 

v Samlautu potlačit, přerostla tato lokální vzpoura v občanskou válku. 143 

Princ Sihanuk odmítl Lon Nolovo tvrzení, že za vzpourou stojí komunistické 

hnutí. Naopak, označil jej za pokus o vytvoření podmínek pro zahraniční vměšování. 

Lon Nol byl odvolán z funkce a odjel na půl roku do Evropy. Je pravděpodobné, že se 

princ začal obávat, aby mu jeho náčelník generálního štábu nezačal přerůstat přes hlavu. 

Převrat generála Suharta v Indonésii pro něj byl dostatečným varováním. Ještě jednou a 

naposledy se Sihanuk rozhodl ke kroku, který úspěšně používal během uplynulých deseti 

let. Vždy, když se pomyslná ručička politické moci na domácí scéně vychýlila příliš 

doleva či doprava, tak princ podpořil tu ze stran, která byla v defenzivě. Do 

premiérského křesla dosadil sám sebe a do kabinetu přibral i některé umírněné zastánce 

levice jako například Sonn Sanna. 

Dne 18. ledna 1968 zaútočili povstalci na vojenské stanoviště v Baydamranu, 

opět v provincii Battambang. Drobné útoky na vojenské cíle, kterými se povstalci snažili 

získat zbraně, se pomalu ale jistě šířily po celé zemi. Teoreticky měl být boj 

koordinovaný, ovšem vedení, které bylo s většinou jednotek ve spojení pouze díky 

kurýrům, pochopitelně nemohlo mít všechna rozhodnutí pod kontrolou. Povstalci měli 

Kambodžu rozdělenou na zóny a každá zóna bojovala de facto samostatně. Sihanuk 

v této době poprvé začal mluvit o hrozbě občanské války. Situaci se rozhodl řešit 

povoláním Lon Nola zpět do premiérské funkce. 144 Armáda opět pořádala trestné 
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výpravy, její vojáci dostávali peněžité odměny za uřezané hlavy nepřátel, letectvo 

provádělo bombardování povstaleckých oblastí a lidé z odlehlých oblastí byli 

přesídlováni do strategických vesnic. I nadále byly vypláceny odměny za uřezané hlavy 

nepřátel, tentokrát však byla vyžadována i jeho zbraň, neboť docházelo k vraždění 

nevinných lidí. Uřezané hlavy byly vystavovány v okresních městech a jejich fotografie 

přetiskovány v novinách. Sihanuk si tentokrát nebral žádné servítky a veřejně 

prohlašoval, že se zrádci se bude zacházet zvlášť nelítostně. Také přiznal, že osobně 

V'd·l ' d 't k h IO 145 nan 1 popravy par eSl e ora u. 

Krize na venkově se časově shodovala s krizí ve městech. Vyrostla nová 

generace mladých, kterým se sice podařilo získat vzdělání, ovšem pracovní uplatnění 

hledali jen těžko. Všude vládla korupce a nepotismus. Většina studentů volala po zrněně 

a mnoho z nich vidělo řešení neutěšené situace v příklonu k levici. Na počátku roku 

dorazil do Kambodže vliv kulturní revoluce v Číně. Mládež se díky tornu značně 

radikalizovala. Ve městech docházelo k protivládním, mnohdy násilným, demonstracím. 

Docházelo k ničení soukromého majetku, Budhových soch a Sihanukových portrétů. 

Stejně tak studenti protestovali i proti svým učitelským autoritárn. 146 Když pak Sihanuk 

zakázal činnost Společnosti khrnersko-čínského přátelství s tím, že se jedná o pátou 

kolonu komunistů, stal se Sihanuk pro novou radikalizovanou zahraniční politiku 

reakcionářem a Čínsko-kambodžské vztahy se dostaly na bod mrazu. Kambodža tak 

přišla na čas o svého nejdůležitějšího spojence. Situace se zlepšila až osobní intervencí 

Čou En-Iaje, kterému se podařilo znovu získat kontrolu nad ministerstvem zahraničí. 

Ekonomika stagnovala, na venkově se rozbíhala občanská válka, ve městech 

vládl neklid a vztahy s Čínou se značně zkomplikovaly. V brilantní hře, ve které se 

Sihanukovi dařilo udržovat doma relativní klid a zemi mimo vietnamský konflikt, došly 

princovi všechny triumfy. Jediná karta, kterou ještě mohl hrát, byl Lon Nol. 
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SIHANUKOVO DĚDICTVÍ 

Princ Norodom Sihanuk byl a je komplikovanou osobností. Nelze mu upřít 

politický talent, řečnické nadání a výrazné charisma. Stejně tak nelze popřít, že mnoho 

lidí jej doslova zbožňovalo a ctilo. Dobové záběry nám ukazují až božskou úctu, která 

mu byla prokazována147 a nemusíme příliš pochybovat o tom, že byla upřímná. Rovněž 

je zřejmé, že optikou let, které následovaly po jeho pádu, se období jeho vlády jeví jako 

skutečná oáza klidu uprostřed rozbouřeného moře konfliktu v Indočíně. To by však byl 

značně nekritický pohled. 

Sihanuk totiž nebyl pouze milý a okouzlující, ale také úskočný a lstivý a moc si 

udržoval díky své machiavellistické zdatnosti. Jistě, po skončení kolonialistického 

období jen těžko mohla v zaostalé a chudé zemi zavládnout demokracie západního typu. 

Přesto bylo chybou, že se o to princ v dlouhodobějším horizontu nepokusil. Předal tak 

své zemi dědictví autoritativní vlády. Vlády, které postrádá legitimitu, neboť pochází ze 

zfalšovaných a nedemokratických voleb. Khmerové byli po staletí uvyklí poslouchat své 

představené a pokud nebyli s něčím spokojeni, tak buď mlčeli, nebo se chopili zbraně. 

Díky Sihanukovi tento přístup přetrval i za jeho vlády. Tím, že nepřipouštěl legální 

opozici a své oponenty zaháněl do izolace, přispěl zároveň i kjejich radikalizaci. 

Sihanukova ješitná povaha si protichůdné názory vztahovala jako útok na vlastní osobu. 

Z oponentů se tak stávali nepřátelé, což přineslo v 70. letech velmi trpké plody. Sihanuk 

samozřejmě nemůže za vznik Rudých Khmerů, je však zodpovědný za to, že se k nim 

přidali lidé, kteří by se za normálních podmínek spokojili s rolí loajální opozice. 

Sihanuk je též přímo zodpovědný za represe, které se odehrály během jeho vlády. 

Samozřejmě je ani zdaleka nelze srovnávat se zvěrstvy vlády Rudých Khmerů. Přesto 

však musíme konstatovat, že docházelo k politickým vraždám, bití a ponižování 

politických nepřátel a také kjejich mučení. Přičemž šlo o násilí beztrestné. Přímí viníci 

89 



nikdy nebyli dopadeni ani potrestáni. Násilí, které bylo součástí života v Kambodži po 

staletí, v něm díky Sihanukovi zůstávalo i nadále. Princ se také za celou vládu nedokázal 

vypořádat s tradiční korupcí. Nutno ovšem uznat, že tento problém by se v Kambodži 

řešil velmi těžko. Ostatně korupce zůstává bolavým místem Kambodže i dnes. 

Shovívavější bychom k Sihanukovi měli být při hodnocení jeho zahraniční 

politiky. Sice nedokázal svou zemi uchránit od požárů druhé války v Indočíně, ale nelze 

mu upřít snahu se o to alespoň pokusit. Jen těžko můžeme mít vládci malé a chudé země 

za zlé, že se odmítl přiklonit k některé ze supervelmocí v jejich mocenském a 

ideologickém střetu. Neutralita přinášela Kambodži mnoho výhod. Historický vývoj 

ukázal, že Kambodžu by od tragického osudu nezachránil ani jasnější příklon ke 

Spojeným státům, jak můžeme vidět na příkladu Vietnamské republiky a koneckonců i 

Lon Nolovy Khmerské republiky. Ani v jednom případě nebyly USA schopny pomoci 

svému spojenci, který byl ovšem velmi slabý a doslova požíraný zevnitř. Jediné, co 

mohlo Kambodži pomoci by bylo nevypuknutí druhé války v Indočíně. To už se však 

dostáváme na půdu sci-fi. 

Tím nejdůležitějším, k čemu podle mne během Sihanukovi vlády došlo, je další 

prohloubení ekonomických a psychologických rozdílů mezi vesnicí a městem. Zatímco 

města prožívala poměrně bouřlivý vývoj, vesnice stále zůstávaly světem uzavřeným do 

sebe, kde se toho mnoho nezměnilo. Mnoho vesnic bylo stále značně izolovaných a 

téměř nikdo neměl ponětí, co jsou jejich obyvatelé zač. A co hůř, zdá se, že to ani nikdo 

vědět nechtěl. Kambodža tak stále ještě plně neznala sebe samu. Prvním, kdo se 

skutečně začal zajímat o rolníky, byli komunisté. 
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POD MARŠÁLSKOU HOLÍ 

Pět let autoritativní vlády maršála Lon Nola je tragickým a smutným obdobím 

v dějinách Kambodže. Občanské války mají vždy nešťastný a krvavý průběh, nejinak 

tornu bylo i během druhé občanské války v Kambodži. Spirála násilí roztočená na konci 

60. let se rozkmitala do nebývalé intenzity. Země prošla krvavými střety mezi vládními 

vojsky a povstaleckou armádou Rudýh Khrnerů. Zažila masivní bombardování 

Američanů i přímou invazi Spojených států a jižního Vietnamu. Své zájmy prosazovali 

v zemi Severovietnamci i Američané, neboť jak to vystihl Khieu Samphan: "Kdo z nich 

převezme kontrolu nad Kambodžou, ten vyhraje válku." 148 Měla vůbec Khrnerská 

republika naději na přežití? V čem spočívala síla jejích nepřátel? A v čem byla slabost 

republikánů? Jaký byl její hlavní představitel Lon Nol a jakou vinu nese na neblahém 

osudu své země? 

o , 

SIHANUKUV PAD 

Na počátku roku 1968 přiletěl do Phnompenhu osobní velvyslanec prezidenta 

Johnsona Chester Bowle. Se Sihanukem vyjednal dohodu, která umožnila americkým 

jednotkám při pronásledování Viet Congu překročit hranice Kambodže. Ujednání platilo 

pouze pro řídce osídlené provincie Ratanakiri a Mondolkiri. Poté, co se USA zavázaly 

uznat a respektovat Kambodžské hranice, svolil Sihanuk k obnovení diplomatických 

vztahů, které se stalo skutečností v březnu 1969. Opětovný příklon k USA se Sihanuk 

snažil vyvážit podepsáním dohody o spolupráci s frontou národního osvobození jižního 

Vietnamu. 

91 



Pravice si Sihanukovu snahu o normalizování vztahů se Spojenými státy, stejně 

tak jako ústup od politiky znárodnění a monopolizace zahraničního obchodu, vyložila 

jako princovo uznání svých předchozích chyb. Sihanuk již neměl nikoho, koho by 

v Sangkumu a Národním shromáždění postavil proti radikalizující se pravici. Všichni 

umírněně levicoví politici byli bud' mrtví, nebo se přidali na stranu Rudých Khmerů. 

Sbližování s Američany si navíc vyžadovalo i podporou pravicové politiky doma. 

Sihanukovi tedy nezbývalo, než vložit důvěru do Lon Nola, který díky této důvěře 

soustředil ve svých rukou dosud nevídanou moc. Zastával post premiéra, ministra 

obrany i náčelníka generálního štábu. Princ doufal, že se Lon Nolovi podaří potlačit 

povstalce, jejichž síly neustále rostly. V polovině roku 1968 dosahovaly počet povstalců 

čísla 6000. O rok později to již bylo 30000. 149 Tento počet měl díky zahájení 

amerického bombardování Kambodže nadále růst. 

V lednu 1969 nastoupil do Bílého domu nový prezident Richard Nixon. Volební 

vítězství mu přinesl tajný plán na ukončení války ve Vietnamu. Ovšem spíše než o plán 

se jednalo o odhodlání. Nixon a jeho bezpečnostní poradce Henry Kissinger si 

uvědomovali, že konec války rozhodně nebude vypadat jako vojenské vítězství. Na 

druhou stranu odmítali ponechat jižní Vietnam svému osudu a chtěli, aby dojednaný mír 

byl čestný, nebo tak alespoň vypadal. Správně si uvědomovali, že cesta z Vietnamské 

války vede přes Moskvu a hlavně Peking. Ovšem vyj ednávání mělo být doplněno 

rozhodnými vojenskými akcemi a to zcela v duchu Nixonovy teorie šílence. Ta podle 

jeho slov spočívala v tom, že Severovietnamci uvěří, že dosáhl bodu, kdy udělá všechno 

proto, aby válku ukončil. 150 

Převedením teorie šílence do praxe měla být operace MENU. Jednalo se o 

masivní bombardování vojsk Viet Congu, ukrývajícího se na Kambodžském území. Tuto 

operaci marně požadoval sbor náčelníků štábů již za Johnsona. Protože Kambodža byla 

neutrálním státem, probíhalo vše v naprostém utajení. Na veřejnosti Nixon jakékoliv 
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bombardování Kambodže popíral. Za pět let, během aféry Watergate, to bude další věc, 

která mu výrazně uškodL 151 Operace MENU, jejíž fáze náletů byly dále rozděleny na 

operace BREAKF AST, LUNCH, SNACK a DINNER, měla hloupý a nešťastný název. 

Stejně tak nešťastný byl i její průběh. Rozsáhlému bombardování padly za oběť tisíce 

lidí. Z mapy zmizelo mnoho vesnic a vietnamští partyzáni se přemístili hlouběji do 

Kambodžského vnitrozemí. Byla to vítaná vzpruha pro Rudé Khmery. Mnoho mladých 

mužů a žen se díky bombardování přidalo na stranu revoluce. 152 Úloha Sihanuka v této 

době je nejasná. Jediné, co můžeme s určitostí tvrdit je, že se proti útokům veřejně 

neohradil a to přesto, že dříve odsuzoval jakékoliv narušení kambodžských hranic. Na 

druhou stranu neexistuje žádný důkaz, že by nálety schvaloval. Můžeme tedy říct, že je 

toleroval, přičemž mu bombardování pozic Viet Congu jistě nebylo proti mysli. 153 

Sihanukovo výsadní postavení se začalo pomalu hroutit. Lon Nol, který zastával 

úřad premiéra prozatím pouze provizorně za nemocného Perm Noutha byl v červenci 

1969 jmenován řádným premiérem. Členy vlády si vybral sám. Za svého zástupce si 

vybral prince Sirika Mataka, což Sihanuka značně rozladilo. Sirik Matak byl nejen 

Sihanukův bratranec, ale hlavně jeden zjeho největších kritiků. V minulosti se otevřeně 

stavěl proti odmítnutí americké pomoci a přítomnosti vietnamských vojsk v Kambodži. 

Napětí mezi vládou a vůdcem státu neustále rostlo. Sihanuk byl krajně znepokojen tím, 

že mu Sirik Matak předkládal jen část vládních dokumentů. Vláda také definitivně 

zvrátila Sihanukovu dřívější ekonomickou politiku, když dovolila znovuotevření 

soukromých bank. Aby dal princ najevo svůj odpor k Sirik Matakovi, přiměl čtyři 

ministry Lon Nolovy vlády, kteří stáli na Sihanukově straně, aby podali demisi. Doufal, 

že tak vyvolá vládní krizi, ovšem Matak (Lon Nol byl na léčení v Evropě) jednoduše 

nahradil staré ministry technokraty a sobě oddanými lidmi. Vyčerpaný a již téměř 

bezmocný Sihanuk se v prosinci 1969 uchýlil do nemocnice v Phnompenhu. V lednu 
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následujícího roku odcestoval do Francie. Měl v plánu vrátit se zpět přes Moskvu a 

Peking, kde chtěl získat podporu pro stažení vietnamských vojsk z Kambodže. 154 

Dne 8. března propukly v provinční metropoli Svayriengu demonstrace proti 

přítomnosti Viet Congu na kambodžském území. O tři dny později proběhla obdobná 

demonstrace v Phnompenhu. Desetitisíce lidí pochodovalo ulicemi, dav za asistence 

policie vyplenil velvyslanectví prozatímní revoluční vlády Jihovietnamské republiky a 

rovněž severovietnamské zastupitelství. Nepokoje trvaly několik dní a za oběť jim padly 

i dva katolické kostely a některé obchody a domy vietnamské menšiny. Sihanuk o těchto 

akcích věděl dopředu a pravděpodobně je i nařídil, aby si připravil půdu pro jednání 

v Moskvě a Pekingu. Navenek ovšem celou věc ostře odsoudil a dodal, že až se vrátí do 

Kambodže, vyzve Khmery, aby si vybrali, zda chtějí jít s ním nebo s těmito provokatéry. 

Sirik Matak, který byl přímým strůjcem těchto nepokojů, si ale celou věc vyložil tak, že 

by se měl stát obětním beránkem za něco, co nařídil samotný Sihanuk. 

Dne 12. března se Lon Nol omluvil za zničení obou velvyslanectví, současně 

však vydal ultimátum, aby do 15. března opustily zemi všechny vietnamské oddíly. 

Sihanuk v této chvíli zcela ztratil svůj politický instinkt a místo aby se vrátil urychleně 

domů, jak si přáli Rusové i Číňané, zamířil z Paříže do Moskvy. Dne 18. března se Sirik 

Matak odhodlal k činu. V ranních hodinách vyhledal Lon Nola a předložil mu 

k podepsání výnos zbavující Sihanuka moci. Lon Nol podle všeho velmi váhal, za vše, 

čeho dosud dosáhl, vděčil Sihanukovi. Ovšem Matak byl neoblomný a vyhrožoval Lon 

Nolovy s pistolí v ruce. Lon Nol poté údajně s pláčem podepsal. Ihned byl obklíčen 

rozhlas a Národní shromáždění, bylo uzavřeno letiště a odpojeno mezinárodní 

telefonické spojení a telegraf. Ještě týž den prohlásil parlament Sihanuka za sesazeného. 

Ještě předtím však poslanci Sihanuka svorně kritizovali plné dvě hodiny. Na jeho 

obhajobu se neozval jediný hlas. 155 
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Podle Sihanuka byla do převratu zapojená americká CIA. 156 Pro takové tvrzení 

však neexistuje žádný důkaz. Podle historika Bena Kiemana však byla do puče zapletena 

vojenská zpravodajská služba. Své tvrzení opírá o svědectví Samuela Thomtona, 

zpravodajského specialisty, který sloužil od května 1968 do května 1969 jako 

zpravodajský specialista na velitelství amerického námořnictva v Saigonu. Podle něj na 

konci roku 1968 Lon Nol požadoval zpravodajskou službu o vojenskou, ekonomickou a 

politickou pomoc, poté co svrhne Sihanuka. Byl připraven plán na infiltraci jednotek 

vytvořený z Khmerů pocházejících z dolní Kambodže, tedy delty Mekongu, do 

kambodžské armády a stejně tak i plán na zabití Sihanuka. Tento plán byl údajně 

schválen na nejvyšších vládních místech ve Washingtonu. Lon Nol však plán na 

Sihanukovu likvidaci, narozdíl od plánu na infiltraci, zamítl. Část tohoto tvrzení je 

potvrzeno i Prom Rhodem, ministrem v Lon Nolově vládě v letech 1970-1973, který 

prohlásil, že plán na Sihanukovo svržení se objevil přibližně rok před pučem, a že Sirik 

Matak požadoval na rozdíl od Lon Nola Sihanukovu smrt. Lon Nol byl též ve spojení se 

Son Ngoc Thanhem, se kterým jednal o vojenské podpoře. Thanh Nola ujistil, že dostane 

podporu speciálních khmerských sil. Ty skutečně do země dorazily. Možná, že to byly 

oddíly, které se účastnily drancování vietnamských zastupitelství. 157 

Bylo by však chybou hledat za svržením Sihanuka pouze zahraniční síly. Příčiny 

jeho pádu byly hlavně vnitřní. Každý autoritativní vládce čelí snahám ekonomických a 

politických elit podílet se na moci. A pokud tyto elity navíc nesouhlasí s domácí ani 

zahraniční politikou svého vůdce, je jejich vůle po vládnutí ještě větší. 

V nedemokratické společnosti je pak převrat jedinou možností, jak se k moci dostat. 

Pučisté také hojně těžili ze Sihanukovy klesající obliby ve městech. Mnoha lidem se již 

zajídala přítomnost Viet Congu v zemi, stejně jako zhoršující se ekonomická situace. To 

všechno ještě zhoršovala Sihanukova záliba v natáčení filmů a pořádání filmového 

festivalu v Phnompenhu v listopadu 1969, kde si Sihanuk nechal za svůj film Crépuscule 
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udělit zvláštní cenu - dvoukilogramovou, zlatou sošku Budhy. Společnost to oprávněně 

viděla jako mrhání penězi v době, kdy je ekonomika země v krizi. Sihanukovi 

neprospělo ani otevření kasina v Phnompenhu, z jehož příjmů hodlal doplňovat příjmy 

státního rozpočtu. Mnoho Khmerů, bohatých i chudých přišlo hraním o všechny své 

úspory a několik jich dokonce kvůli tomu spáchalo sebevraždu. Lidé z toho obviňovali 

právě Sihanuka ajeho rodinu a kasino muselo být zavřeno. 158 

Všeobecnou neoblíbenost hlavy státu (pokud se týká Phnompenhu) dokládá i 

samotný průběh převratu, který provoněl nekrvavou cestou. Nikdo se nepostavil na 

obranu Sihanuka. Naopak rozjásaný dav v ulicích vítal konec jeho vládnutí. 

AŤ ŽIJE REPUBLIKA 

Novou hlavou státu se stal předseda Národního shromáždění Cheby Heng. 

Skutečnou moc však třímali ve svých rukou Lon Nol jako premiér a Sirik Matak jako 

vicepremiér. V létě roku 1970 odsoudil nejvyšší tribunál Sihanuka v nepřítomnosti 

k trestu smrti. Na podzim dne 9.října 1970 byla vyhlášena Khmerská republika. Na její 

počest byla odpálena 101 dělová salva. Ovšem při patnáctém výstřelu se dělo roztrhlo a 

zabilo jednoho z vojáků. 159 Byla to chmurná předzvěst budoucnosti nového státu. 

Podporu mělo nové zřízení hlavně mezi vzdělanou elitou ve městech a v armádě. Na 

mnoha místech na venkově však zavládlo zděšení. Konec monarchie musel mnoha 

rolníkům připadat jako konec světa. Jak může svět nadále fungovat, když nikdo nebude 

provádět potřebné rituály. Na mnoha místech proběhly prosihanukovské nepokoje. 

Svou oblibu čerpala republika hlavně z nekompromisního postoje vůči 

Vietnacům. Ovšem slabá kambodžská armáda mohla jen těžko konkurovat veteránům 

z Viet Congu, který se pokusila vyhnat ze svého území. Zlost a nenávist si tak nový 
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režim vyléval hlavně na vietnamských civilistech. Osm týdnů po převratu vyhlásil Lon 

Nol zahájení náboženské války proti Vietnamcům. Prohlásil, že jsou nepřátelé Buddhy a 

že všichni, ať jsou komunisty nebo ne, musí opustit zemi. Zemi zachvátily 

protivietnamské pogromy. Armáda zastřelila tisíce vietnamských civilistů 

v Phnompenhu, ušetřeny nezůstaly ani děti a ženy. Hořely vietnamské kostely i domy. 

Vojáci dokonce využívali civilisty jako živé štíty při boji s Viet Congem. 160 Světová 

veřejnost byla šokována. Represe se poté sice zmírnily, ale všichni Vietnamci přesto 

museli odejít ze země, kde mnohé rodiny žili po generace. 

Velká část obyvatel kvitovala s povděkem odhodlání vlády čelit vietnamské 

hrozbě, ovšem nic dalšího už jim republika nenabízela. Korupce, neschopnost úředníků a 

nedemokratický systém zůstaly. Jen muž na vrcholu byl jiný. Lon Nol neměl příliš 

mnoho dobrých předpokladů pro vedení státu. A už vůbec nebyl vhodným vůdcem pro 

období krize. Jeho kariéra postupovala díky Sihanukově podpoře. Princ si jej de facto 

vypěstoval a používal jej jako strašáka proti levici. Lon Nol však svého pěstitele přerostl 

a uvěřil ve vlastní výjimečnost a v poslání obnovit khmerskou říši v hranicích 

starobylého Angkoru. Věřil ve zvláštní sílu khmerského národa, který má magickou moc 

překonat v boji své protivníky. V těchto myšlenkách jej podporoval mnich Mam Prum 

Mani, který Lon Nolovi tvrdil, že je reinkarnací krále Džajavarmana VII. Tragédií bylo, 

že se Lon Nol radil s různými mystiky i o vojenských záležitostech. 161 Lon Nolovu 

osobnost tak tvořil mystický buddhismus a silný nacionalismus, kombinovaný se 

šovinismem vůči všemu nekhmerskému. Své vojáky dokonce žádal, aby ho nazývali 

"Černý otče", čímž chtěl zdůraznit, že patří k tmavým Khmerům, bez příměsi cizí krve. 

Jeho obzory však byly značně omezené, jen málokdy používal telefon, neposlouchal 

rádio, nesledoval televizi, nečetl noviny. Byl značně mlčenlivý a pokud mluvil, tak 

používal dlouhé pauzy a nic neříkající francouzské fráze. Před veřejností většinou 

nemluvil přímo, ale používal rádiového záznamu. 162 Lon Nol byl de facto diktátorem 
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země, ovšem vůdcovské vlastnosti mu zcela chyběly. Jen těžko, tak mohla republika 

vyhrát svůj zápas proti šířícímu se komunistickému hnutí. Jedinou nadějí pro ní byla 

americká pomoc. 

Svržení Sihanuka dalo Spojeným státům možnost zahájit operaci, které se 

americká armáda již dlouho domáhala. Jednalo se o útok na kambodžské pohraničí, kde 

mělo být zlikvidováno zázemí Viet Congu, také se doufalo v možnost zničení velitelství 

Fronty národního osvobození. V neposlední řadě měla invaze poskytnout oddechový čas 

jihovietnamskému režimu. Nixon se pro invazi do Kambodže rozhodl i přes odpor svých 

ministrů zahraničí a obrany. Historik Marc Frey výstižně shrnuje Nixonovy motivy pro 

toto rozhodnutí přirovnáním, že stejně jako Francouzi uzavřeli v roce 1953 pakt 

s Laosem, aby zvítězili ve Vietnamu, a Johnson nařídil v roce 1965 bombardování 

severního Vietnamu, aby stabilizoval situaci na jihu, tak i Nixon se nyní rozhodl válku 

rozšířit, aby jí mohl ukončit. 163 

Dne 1. května 1970 vtrhlo na území Kambodže 31 000 amerických a 43000 

jihovietnamských vojáků. Těsná většina Američanů s akcí souhlasila. Prezident Nixon 

ve svém televizním prohlášení z 30. dubna Američany ujistil, že se nejedná o invazi do 

Kambodže a slíbil, že se americké jednotky stáhnou ihned, jakmile se podaří vypudit 

nepřítele. 164 Ovšem 4.května zahájila Národní garda střelbu na demonstranty v kampusu 

Kentské státní univerzity v Ohiu. Spojené státy poté zasáhly dosud nejmasivnější 

protesty proti válce a Nixon byl nucen přislíbit stažení amerických vojáků z Kambodže 

do konce června. V únoru 1972 pak na jednání s čínským premiérem Čou En-lajem 

v Pekingu Nixon prohlásil, že na území Kambodže se nenachází žádný americký 

voják. 165 Tíha tažení tak spočinula plně na bedrech saigonských jednotek. Ty počátkem 

roku 1971 zaútočily v nové ofenzívě nazvané Úplné vítězství na komunistické pozice 

v Kambodži. Výsledkem však byla úplná porážka. Jihovietnamci byli nuceni se stáhnout 

a v bojích zahynula plná pětina vojáků ze šedesátitisícové armády. Výsledek arnericko-
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jihovietnamských operací byl tristní. Podařilo se sice zlikvidovat některé sklady zbraní a 

zabít asi 2000 komunistických partyzánů a uvolnit protivníkův tlak na Saigon. Ovšem 

nepodařilo se najít, natož zlikvidovat, hlavní štáb fronty národního osvobození. Pro 

Kambodžu však nezdařená invaze znamenala znásobení problémů a utrpení. 

Saigonské jednotky byly hrubě nedisciplinované. Pravděpodobně i pod dojmem 

předcházejících pogromů na své soukmenovce se Jihovietnamci dopouštěly rabování, 

vraždění a znásilňování žen. Je příznačné, že Vietnamci bojující na straně Rudých 

Khmerů oproti tomu úzkostlivě dbali, aby Khmery něčím nepopudili. Chovali se vzorně 

a za zboží vždy platili. Invaze rovněž zapříčinila rozšíření operační báze Viet Congu do 

vnitrozemí Kambodže, což zemi dále destabilizovalo. Korunu všemu dodaly pokračující 

nálety, jejichž maximální zintenzivnění nařídil Nixon v prosinci 1970.166 

DRUHÁ OBČANSKÁ VÁLKA 

Sihanuk se o provedení puče dozvěděl v Moskvě od sovětského premiéra Alexeje 

Kosygina cestou na letiště, odkud měl zamířeno do Číny. Na jeho otázku co bude dělat, 

princ údajně odpověděl: "Samozřejmě budu bojovat." 167 Zpočátku si však dalším 

postupem nebyl jistý a zvažoval azyl ve Francii, ovšem, když mu čínský premiér Čou 

En-Iaj nabídl podporu pro jeho boj, rozhodl se zůstat v Číně a využít její pomoci. Mělo 

to však jeden velký háček. Jeho spojencem se stali jeho dosavadní nepřátelé, lidé, které 

tvrdě po celou svou vládu potíral - Rudí Khmerové. Pro Sihanuka to však byla jediná 

možnost, jak by se mohl dostat zpět k moci a jak by mohl triumfovat nad těmi, kteří jej 

svrhli. 

Dne 23. března Sihanuk oznámil založení nového politického hnutí Národní 

jednotné fronty Kambodža, která se stala známou pod zkratkou FUNK.Současně vyzval 
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všechny Khmery, aby zahájili partyzánskou válku proti Lon Nolovu režimu. Profilace 

nového hnutí zůstala úmyslně zamlžena. Byl v ní kladen důraz na pokrokové síly a 

pracující lid a také na sociální spravedlnost, rovnost a bratrství Khmerů. Návrh konceptu 

konzultoval Čou En-Iaj i se Saloth Sarem a na popud čínského premiéra byly vyškrtnuty 

všechny zmínky o socialismu. Svůj podpis pod prohlášení připojil i Khieu Samphan a 

Hou Y oun, o kterých se většina kambodžské veřejnosti domnívala, že byli za 

Sihanukovy vlády popraveni. Hnutí tak dostalo nádech vlasteneckého, ryze khmerského 

hnutí, vedeného bývalým králem. Navíc stavělo Khieu Samphana do role vůdce Rudých 

Khmerů a napomáhalo tak skrýt identitu pravého vedení strany. Společně s FUNKem 

vznikly ještě Lidové ozbrojené síly národního osvobození Kambodže (F APLNK) a dne 

5. května 1970 byla ustanovena Královská vláda národní jednoty Kambodže (GRUNC). 

Dohodou s Rudými Khmery získal Sihanuk volné pole působnosti na diplomatickém 

poli, kde se snažil získat podporu pro exilovou válku. Pro Rudé Khmery bylo velmi 

výhodné zaštítit se jeho jménem, přičemž si ovšem ponechali naprostou samostatnost na 

domácí scéně. Výborně tento stav vystihl historik Philip Short: "Manželství z rozumu 

tento stav nevystihuje přesně. Jednalo se o formální sňatek, odloučení od stolu i lože, 

kdy každý z manželů snil svůj vlastní sen v oddělené ložnici.,,168 

První občanská válka v Kambodži na konci 60. let měla charakter střetu vládních 

vojsk s omezenou komunistickou gerilou a potlačování výbuchů nespokojenosti na 

venkově. Druhá občanská válka byla jiná. Sihanuk ve svém provolání ke kambodžskému 

lidu již nepoužil oslovení děti, ale bratři a sestry. Jeho výzva, aby se Khmerové připojili 

ke gerilovým bojovníkům v džungli, byla de facto vyhlášením války Khmerské 

republice. Od teď se každý musel rozhodnout, na čí stranu se přidat. A každý měl pouze 

dvě možnosti. Buď hájit vládu, nebo koalici Sihanuka s revolučním hnutím. Občanská 

válka tak získala skutečně celospolečenský ráz. Uniknout už jí nemohl nikdo. 
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Rudí Khmerové nahráli Sihanukův projev na pásku a s jeho pomocí verbovali na 

venkově nové členy hnutí. A Sihanukova výzva opravdu často fungovala. 169 Partyzánská 

armáda v této době již dosahovala počtu 70000 vojáků. Nezáleželo však na počtu 

vojáků, ale na jejich morálce. A právě v tomto ohledu vládní vojska značně zaostávala. 

Vojáci byli špatně vycvičeni i vyzbrojeni. Velitelé byli často neschopní a spíše než na 

svoje vojáky mysleli na svoji kapsu. Běžné bylo prodávání zbraní nepříteli, stejně jako 

papírové zvyšování počtu vojáků, které přinášelo zisky z žoldu neexistujících mužů. 

Neschopnost republikánské armády se plně projevila během prvních dvou ofenzív 

v letech 1970-1971. Na naléhání Američanů byla v červenci spuštěna ofenziva s krycím 

názve, Čen-Ia, která měla znovu získat spojení hlavního města s rýžovým regionem 

okolo města Kompong Thmar. Útok se nezdařil. Naopak partyzáni dosáhli velkého 

úspěchu, když se jim diverzní akcí podařilo zničit téměř celé republikánské stíhačky. 

Po návratu Lon Nola z Havaje, kde byl dva měsíce na léčení, byla zorganizována 

nová a podstatně větší ofenzíva Čen-Ia 2. Jejím cílem bylo zabezpečit silnici číslo 6 a 

obnovit tak spojení mezi městy Kompong Thom a Kompong Cham. Odpor partyzánů 

byl slabý a vládní vojska zajistila celou oblast. Dne 25. srpna Lon Nol prohlásil první 

část ofenzívy za naprosté vítězství. Ve druhé fázi mělo dojít k pacifikaci místního 

obyvatelstva. Mezitím však udeřili partyzáni. Zničili hlavní most, který zajišťoval 

spojení s Phnompenhem. Vládní vojska se ocitla v obklíčení a bez možnosti přísunu 

posil. Vojáci byli navíc "unaveni" oslavami vítězství. Následoval masakr, během něhož 

bylo zabito, nebo zajato na 12 000 republikánských vojáků. Lon Nol se pak již nikdy 

neodhodlal k podobně velké ofenzívě. 170 

Občanskou válku provázelo násilí již od prvních dnů. Týden po převratu 

propukly v Kompong Chamu rolnické nepokoje, při nichž dav utloukl řadu místních 

úředníků. Zabiti byli i dva poslanci, kteří přijeli na místo vyjednávat s rolníky. Rolníci 

jim poté vyřízli játra, z nichž si v místní restauraci nechali připravit jídlo. Ve stejný 
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večer přišel o život na nedalekých kaučukových plantážích Lon Nolův bratr Nil. I jeho 

játra byla po smrti vyříznuta a snědena. Světová veřejnost byla touto činností naprosto 

šokována. Pro Khmery to však byl starý zvyk, který zajišťoval vítězi, že na něj přejde 

síla jeho protivníka. Brutalita provázela jakékoliv další protesty. Střelba vládních vojsk a 

najíždění tanky do davu byly běžnou součástí protivládních demonstrací. To vše však 

pouze vhánělo nové a nové příznivce do náruče Rudých Khmerů. 

Republika každým dnem a každým Lon Nolovým krokem ztrácela podporu 

veřejnosti. V dubnu 1971 povýšil sám sebe na maršála. Následující srpen pozastavil 

činnost Národního shromáždění s tím, že již nadále odmítá hrát hru na svobodu a 

demokracii. V březnu 1972 se Lon Nol prohlásil hlavou státu namísto Cheby Henga. 

Sirik Matak získal post premiéra. Tento postup vyvolal rozsáhlé studentské demonstrace, 

které Lon Nola přinutili odvolat Sirik Mataka. Na jeho místo dosadil Son Ngoc Thanhe. 

Patrně doufal, že si tak získá zpět přízeň studentstva, pro které byl Thanh symbolem 

republikánství. Výsledek byl přesně opačný. Kolaborace Son Ngoc Thanhe sLon Nolem 

ještě zvýšila všeobecnou deziluzi a definitivně tak pohřbila možnost jakékoliv politické 

změny.l7l V dubnu byla vyhlášena nová ústava, která podle vzoru V. republiky dávala 

značné funkce prezidentovi. Tím se stal po zfalšovaných volbách v červnu téhož roku 

pochopitelně Lon Nol. 

Komunistické jednotky zahájily v březnu 1972 rozsáhlé ofenzívy na jihovýchodě, 

východě a severozápadu země. Vládní vojska se stáhla do větších měst, kde se opevnila. 

Již v roce 1971 dopadly na Phnompenh první bomby. Zdálo se, že konec republiky může 

přijít každým okamžikem. 
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AGÓNIE A pÁn 

Dne 27. ledna 1973 podepsali v Paříži severní Vietnam, jižní Vietnam, provizorní 

vláda Fronty národního osvobození a Spojené státy Dohodu o ukončení války a 

obnovení míru. Formulace týkající se Kambodži byly velmi vágní, protože během 

americko-vietnamských rozhovorů se ukázalo, že Vietnamci nejsou schopni dát za své 

khrnerské kolegy jakékoliv záruky. Napětí provázelo vztah Rudých Khrnerů a 

vietnamských komunistů již od prvopočátku. Čím víc hnutí Rudých K.hrnerů sílilo, tím 

víc a úspěšněji se zbavovalo ochranné ruky vietnamských komunistů. Na konci roku 

1972 odešly z Kambodže plně tři čtvrtiny vietnamských divizÍ. Dokonce docházelo 

k protivietnamským demonstracím mezi ozbrojenými silami KSK. 172 O další strategii, 

tak začali rozhodovat polpotovci sami, aniž by se jako dříve ptali na souhlas Hanoje. 

Pařížská dohoda zavazovala Spojené státy, že nepoužijí své letectvo proti 

Vietnamu a Laosu. Podle Williama Colbyho, tak Kambodža zůstala jedinou hrou ve 

městě. USA neodolaly možnosti vyřídit si účty s Rudými K.hrnery a nad kambodžské 

nebe poslali v březnu 1973 tolik bombardérů, kolik jen mohli. Nálety byly zastaveny 

rozhodnutím Kongresu o pět měsíců později. Během této doby bylo na Kambodžu 

svrženo přibližně čtvrt milionu tun výbušnin. Výběr cílů nebyl příliš precizní, zaměřoval 

se hlavně na vojenské objekty a vesnice, které by mohly sloužit jako úkryt partyzánů. 

Počet obětí není přesně znám. Většina odhadů se pohybuje mezi 300000 a jedním 

milionem mrtVÝCh. 173 Velká města a zejména Phnompenh se plnila uprchlíky, což ovšem 

vládě příliš nevadilo, protože tak získala kontrolu nad větší částí populace. V krátkodobé 

perspektivě letecká ofenziva splnila svůj cíl. Komunisté pod tíhou náletů uvolnili tlak na 

Phnompenh, který tak díky tornu zůstal v rukou vlády ještě následující dva roky. 

Z dlouhodobějšího hlediska však nálety tím, že zcela rozvrátily život na vesnici posílily 

postavení Rudých Khrnerů a jejich politickou kontrolu obyvatelstva. 
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William Shawcross později vyjádřil myšlenku, že se Rudí Khmerové zrodili 

z pekla vyvolaného americkou politikou v Kambodži. 174 K takovému tvrzení je třeba 

přistupovat velmi opatrně. Jistě, bombardování přineslo nezměrné utrpení a lze si jen 

těžko představit hrůzu náletů obrovských bombardérů B-52. Intenzita náletů byla do té 

doby skutečně nevídaná. Letectvo se potýkalo s logistickými problémy, protože letouny 

se na kambodžské nebe prostě nevešly. Zemřely statisíce nevinných lidí. Něco takového 

je jen stěží obhajitelné. Nelze však podle mého názoru tvrdit, že by bombardování 

způsobilo radikalizaci Rudých Khmerů a jejich příklon k násilí. Oběťmi náletů byli 

prostí Kambodžané, nikoli úzké stranické vedení, které určovalo směr vývoje hnutí. Na 

druhou stranu je pravděpodobné, že podstoupené utrpení mohlo u velké části populace 

vést k pasivitě a snížení prahu vnímání toho, co je a není správné, co je a není morální a 

lidské. Tento faktor mohl hrát jistou roli ve snazším nastolení moci Rudých Khmerů 

v zemI. 

V únoru 1973 připravilo vedení KSK velké divadlo pro Sihanuka. Ten již dříve 

projevoval přání podívat se na osvobozené území. Nyní mu bylo vyhověno. Sihanuk 

strávil tři týdny v severní Kambodži a voblasti Angkoru. Setkal se zde se všemi 

významnými představiteli KSK, jako byl Khieu Samphan, Hou Y oun, Hu Nim, Khieu 

Ponnary, Son Sen a Saloth Sar. Sihanuk si stejně jako jeho hostitelé oblékl černý oděv 

rolníků a společně pózovali fotografům i kameramanům s úsměvem na tvářích, ovšem 

atmosféra setkání byla mnohem více upjatá. Sihanuk se nedostal do kontaktu s prostými 

lidmi, nebyly s ním probírány důležité problémy a už vůbec se nedozvěděl, že 

nenápadný usmívající se muž, který zachovával k ostatním podřadné postavení je ve 

skutečnosti vůdcem Rudých Khmerů. 175 

Saloth Sar byl v této době pod silným tlakem vietnamských i čínských spojenců, 

ti si přáli, aby KSK začala vyjednávat s USA o ukončení bojů. Revoluce tak měla 

dosáhnout výsledku kompromisem sLon Nolovou vládou. To bylo pro Saloth Sara 
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nepřijatelné. Revoluce podle něj mohla přinést všechny své plody pouze tehdy, pokud by 

dosáhla úplného vítězstvÍ. A toho bylo možné dosáhnout jen ozbrojeným bojem. Na 

jednáních neměl zájem aní Lon Nol, pro kterého by to jistě znamenalo konec jeho vlády. 

Válka tak pokračovala dál a postupně se dostávala do své rozhodující fáze. 

Lon Nol v dubnu 1973 vyhlásil výjimečný stav, rozpustil Národní shromáždění a 

přisvojil si jeho pravomoci. Pád se mu však zastavit nepodařilo. Přestože mu Američané 

poskytovali hospodářskou pomoc ve výši dvou milionů dolarů denně, tak se ekonomická 

situace neustále zhoršovala. Čtyřicet procent cest bylo v důsledku bombardování 

rozbitých, uhynulo sedmdesát pět procent hospodářských zvířat a třetina Kambodžanů 

přišla o své domovy. Uprchlická vlna zvedla počet obyvatel Phnompenhu ze 600 tisíc na 

dva miliony. Morálka obyvatelstva i vojska se hroutila, množily se dezerce, kterým se 

Lon Nol snažil čelit verbováním dětí. Odhaduje se, že v jeho armádě sloužilo v roce 

1974 nejméně 6000 chlapců ve věku od 11 do 14 let. 176 Komunistické síly se snažily 

dobýt město již v roce 1974, město mělo být obklíčeno a bombardováno a nakonec mělo 

podlehnout konečnému útoku. Republikánské armádě se však podařilo udržet obranný 

perimetr města a povstalci se pro zatím se svými děly nedostali do dostatečné vzdálenosti, 

potřebné k ostřelování. Přesto bylo možné dopravovat zásoby potravin do města již 

pouze po Mekongu nebo vzduchem. 

Phnompenh se však rozkládat zevnitř. Korupce, opiová doupata, nevěstince. 

Zkáza republiky došla tak daleko, že všechno a všichni byli na prodej. Režim již nebyl 

schopen chránit ani svoje nejvyšší představitele. V červnu byl během studentských 

demonstrací unesen ministr školství společně se svým náměstkem, studenti je drželi 

v jedné ze tříd, kde byli záhy zastřeleni neznámým mužem. 177 Komunisté již ovládali 

90% země a úspěch přicházel i na mezinárodní scéně. Do roku 1974 uznalo GRUNKjiž 

63 zemí a téhož roku stačily pouhé dva hlasy a Lon Nol by přišel o křeslo v OSN. Konec 

se blížil. Uvědomovali si to i Američané, přestože ještě v roce 1975 Kongres schválil 
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ekonomickou pomoc Kambodži ve výší 122 milionů dolarů. Poslední karta, kterou ještě 

Američané mohli zahrát, byl Sihanuk. Američané doufali v jeho návrat do Phnompenhu 

a v to, že opět uchopí moc do svých rukou. Sihanuk však odmítal s Američany 

vyjednávat. Přesto se Kissinger snažil oddálit odlet amerického velvyslance Johna 

Guntera Deana z Phnompenhu, doufaje, že se mu podaří přimět Sihanuka ke spolupráci. 

Nestalo se, a tak americký velvyslanec opustil dne 12. dubna 1975 na palubě vrtulníku a 

s americkou vlajkou v podpaží zemi. 

Samotný Lon Nol opustil zemi již na počátku dubna. Oficiálně odlétal na léčení 

do Indonésie. Všichni věděli, že se už nevrátí. Kromě svojí rodiny si sebou vzal i jeden 

milion dolarů. Z města utíkali i další představitelé Khmerské republiky. Jedním z těch, 

kdo odmítl opustit Phnompenh byl Sirik Matak, který adresoval velvyslanci Deanovi 

vyčítavá slova: "Nikdy bych nevěřil, že opustíte lid, který si vybral svobodu. Odmítáte 

nás nadále chránit a my proti tomu již nemůžeme nic udělat. 178 Dne 17. dubna vstoupil 

do města jednotky Rudých Khmerů a město se stalo svědkem poslední šarády, kterou 

jim přichystala khmerská republika. Po rozednění se ve městě zjevila malá skupinka 

mužů oděných v černém. Bratřili se s vládními vojáky a projížděli městem v džípu, 

mávaje při tom vlajkou s bílým křížem v červenomodrém poli. Lidé na ulicích se 

objímali a líbali, válka skončila a vše mělo být už jen lepší. Po chvíli se ale do města 

začali trousit malé skupinky velmi mladých Khmerů, oděných v černých stejnokrojích a 

s AK-47 v rukách. Šli tiše, vypadali rozpačitě a velmi unaveně. Rozhodně nevypadali 

šťastně jako předchozí skupina. Později vyšlo najevo, že první skupina byli studenti, 

které generál Non, bratr Lon Nola, nechal převléct za povstalce. Byl to poslední pokus 

dostat situaci pod kontrolu. 179 Pochopitelně značně absurdní. Rudí Khmerové nestáli o 

žádné vyjednávání, neměli k tomu žádný důvod. Jejich revoluce zvítězila. 
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LON NOLOVO DĚDICTVÍ 

Lon Nol se chopil vlády nad Kambodžou, aby zajistil bezpečnost země, kterou 

podle něj ohrožovali komunističtí partyzáni a Vietnamci. Přestože byly jeho obavy 

oprávněné, tragicky v plnění svého úkolu selhal. Pravděpodobně tomu nemohlo být 

jinak. Kambodža balancovala nad propastí a potřebovala schopného vůdce, který by 

dokázal zajistit její rovnováhu. Lon Nol takovým vůdcem rozhodně nebyl. Nedokázal si 

získat přízeň Kambodžanů a i ten malý kredit, který zpočátku měl, brzy promrhal. Muž 

se sklony k mysticismu a neschopný komunikace s prostými lidmi nemohl za dané 

situace vyvést svou zemi z víru občanské války. Lon Nol se stal synonymem pro 

neschopnost. 

Jeho vládu provázela silná deziluze, která zapříčinila, že Khmerové am 

v nejmenším netušili, co je po porážce republiky čeká. Současná vláda pro ně byla 

natolik špatná, že si neuměli a snad ani nemohli si představit, že by mohlo být ještě hůř. 

Lon Nol vytvořil režim, který nestálo za to bránit. Politický poradce amerického 

velvyslanectví si do deníku poznamenal, že washingtonská administrativa podporuje 

režim, který je karikaturou ideálního protikladu marxismu-Ieninismu. I8o Jeho nepřátelé 

třímali v rukou řadu triumfů. Měli na své straně Sihanuka, jehož popularita na venkově 

byla stále dosti velká a jehož renomé v zahraničí bylo stále živé. Rudí Khmerové měli 

též silné spojence. Čínu a Vietnam. Obě země měly zkušenost s ozbrojeným revolučním 

bojem a své souvěrce podporovali nejen materiálně (Čína), ale i vojensky (Vietnam). 

Oproti tomu podpora USA byla značně omezena rostouCÍ nespokojeností 

s angažovaností v Indočíně. Její finanční a materiální pomoc se navíc díky 

zkorumpovanosti khmerských úředníků často míjela účinkem. Ale hlavně Rudí 

Khmerové disponovali schopnými a odhodlanými kádry, kteří odhodlaně bojovali za 
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vítězství revoluce. Takovou bojovou morálku se Khmerské republice nikdy mezi svými 

vojáky nepodařilo vyvolat. 

Pět let občanské války uvrhlo Kambodžu do chaosu, násilností a bídy. Zdálo se, 

že země je na samém dně. Přesto se ukázalo, že se může propadnout ještě hlouběji. 
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V MOCI REVOLUCE 

Vláda Rudých Khmerů v Kambodži, kterou komunisté přejmenovali na 

Demokratickou Kampučii, je bezesporu nejtragičtějším obdobím v historii této asijské 

země. Ultralevicová politika uvrhla obyvatele Kambodže zpět do doby prvobytně 

pospolné společnosti. Starý svět zmizel během pár okamžiků. Obyvatelé měst byli 

přesídleni na venkov, kde byli podrobeni těžké a otrocké práci. Zrušen byl trh, peníze, 

školy. Rodiny byly násilně oddělovány. Jakýkoliv projev individualismu se trestal. Mezi 

lety 1975-1979, kdy byli komunisté u moci, přišlo o život asi jeden a půl milionu lidí. 

Kdo byli vůdci Rudých Khmerů, kde se vzala jejich revoluční vášeň, která povýšila 

zvrácené ideje nad lidský život? 

RUDí KHMEROVÉ 

Podle historika Bena Kiernana jsou nejcharakterističtější rysy hnutí Rudých 

Khmerů expansionismus, rasismus, idealizace venkova a s tím související odpor k městu, 

komunalismus a potlačování rodinného života. 181 Podívejme se na jednotlivé body 

blížeji. 

Expansionismus a rasismus Rudých Khmerů byly odrazem jejich nacionalismu. 

V tomto směru navazovali na Sihanuka i Lon Nola. Nacionalismus, který v moderní 

době v Kambodži vznikl, byl podivnou směsí ublíženectví a domýšlivosti. Země tolik 

utlačovaná krutými sousedy, obětovaná v zájmu cizinců, toužících po jejím zániku, 

přesto však země zaslíbená, s lidem, jemuž není rovno, a předurčená vykonat velkolepé 

a nevídané činy. Tak by se tento nacionalismus dal charakterizovat. Odráželo se to i 

v prohlášení komunistických vůdců. Nenalezneme zde žádné odkazy na zahraničí, a 
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když, tak v záporném smyslu. Zdůrazňovala se jedinečnost khmerské revoluce, která 

údajně neměla v historii precedent. 182 Zde je nutno hledat jednu z příčin krutosti Rudých 

Khmerů. Jejich revoluce měla být všem vzorem. Rychleji a dál měla postoupit revoluce 

v Kambodži oproti ostatním zemím a to díky khmerské výjimečnosti. Výsledky revoluce 

měly zahanbit celý socialistický svět a vyvolat jeho obdiv k malé, ale přitom tak 

jedinečné zemi. 

Z pocitu vlastní jedinečnosti vyvěral i rasismus polpotovců. Cizinci tak z tohoto 

pohledu mohli a chtěli narušit vše, čeho khmerský lid dosáhl. Zatímco během 45 měsíců 

vlády Rudých Khmerů zahynulo 15-20% populace etnických Khmerů, tak mezi 

ostatními národnostmi bylo toto číslo značně větší. U Čamů to bylo 36%, Laosanů 40%, 

Číňanů 50% a Vietnamců 100%.183 Bylo zbytečné mezi cizinci rozlišovat, každý byl 

nepřítel a zabít jej, bylo nejenom beztrestné, ale i správné. A hlavně jednoduché. Jeden 

z mnoha telegramů, který informoval Pol Pota o situaci na východě země, obsahuje na 

začátku zmínku o dvou Vietnamcích, kteří byli chyceni při útěku z Vietnamu. Na konci 

zpráva obsahuje už jen stručnou zmínku, že problém Vietnamců byl vyřešen. 184 Pocit 

nadřazenosti, smíšený s obsedantní obavou z cizinců, vedl k agresivnímu expansionismu. 

Boj s cizími nepřáteli, by stejně jednou vypuknul, a tak bylo lepší zaútočit teď, než se 

bránit později. Tento přístup byl aplikován zejména v postoji vůči Vietnamu a 

Vietnamcům. Navíc i Rudí Khmerové snili svůj sen o znovuzískání dolní Kambodže. 

Existují svědectví, že bojovníci Rudých Khmerů se pohybovali v deltě Mekongu již 

v první polovině 70. let. 185 

Podle Rudých Khmerů bylo město nenapravitelně zkaženou institucí. Jen rolník 

na venkově byl tím pravým a jediným nositelem khmerských hodnot a jen skrze něj 

mohla dojít revoluce svému vítězství. Jen práce rolníka měla cenu. V roce 1959 

obhajoval Khieu Samphan na pařížské Sorboně doktorskou práci, jejíž základní teze 

zněla, že Kambodža se nezbaví své zaostalosti, dokud se neizoluje od okolního světa a 
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nevrátí se ke kolektivnímu způsobu práce Angkorské říše. 186 Práce na poli, tak byla 

podle vůdců Rudých Khmerů jediný způsob, jak může Kambodža žít v naprosté autarkii 

a transformovat se bez vnější pomoci. Obyvatelstvo bylo podle tohoto klíče rozděleno na 

starý a nový lid. Starý lid představovali obyvatelé venkova. Nový lid pak městské 

obyvatelstvo, které parazitovalo na práci rolníků a nepřipojilo se k revoluci. Na nový lid, 

tak dopadla největší míra nenávisti komunistických kádrů. 

V novém světě, který hodlali komunisté vybudovat nebylo místo pro rodinu. 

Rodinné vztahy pouze odpoutávaly pozornost od revolučních ideálů. Rodinu měla 

nahradit strana. Soukromí život de facto vymizel. Rodiny byly násilně rozděleny. Děti 

byly odebírány rodičům a ženy a muži byli nuceni žít odděleně. Jediná forma lásky, 

která byla povolena, byla láska k Ankaru, tj. ke straně. Všichni byli pod neustálým 

dohledem. V zemi neexistoval, žádný soudní a ani policejní aparát. Tuto činnost plně 

zajišťovala armáda. Lidé byli vyzýváni k udavačství a špehování, často byly takto 

zneužívány i děti. V Demokratické Kampučii bylo vše kolektivní. Člověk byl jen 

málokdy sám. Kolektivně se pracovalo, kolektivně se jedlo. Žádnou jinou činnost, 

kromě spánku a účasti na stranických mítincích neměli Khmerové v této době možnost 

provádět. 

Ke Kiernanovu seznamu je třeba ještě připojit krutost a násilí. Ovšem i ta měla 

svá specifika. Na jedné straně se popravy a masakry lidí přísně tajily. V zemi oficiálně 

neexistovala žádná věznice a o mrtvých se nesmělo mluvit. Slovo mrtvola, nahradil 

výraz zmizelé tělo. Na druhou stranu však společnost prostupoval kult násilí a krve. 

Hesla strany jsou plná výzev k nenávisti a dávají nepokrytě najevo, že nepřátelé režimu 

nemají ve společnosti místo. Například: "Nechat tě na živu není žádný zisk, přijít o tebe 

není žádná ztráta.,,187 Příznačná je v tomto ohledu také národní hymna Skvělé vítězství 

17.dubna: 

"Šarlatová krev, zaplavující město a venkov kampučské vlasti, 
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Krev našich skvělých vesnických dělníků, 

Krev revolučních bojovníků a bojovnic, 

Krev, jenž se změnila ve strašlivý hněv, v litý boj 

17. dubna pod vlajkou revoluce, 

Krev osvobozující od otroctví, 

Ať žije, ať žije skvělé vítězství 17. dubna! 

Velkolepé vítězství, významnější než období Angkoru. ,,188 

Odkud se vzaly všechny tyto rysy komunistického hnutí v Kambodži? Odpověď 

není jednoduchá. Zdá se, že khmerský komunismus, byl de facto khmerský 

nacionalismus vybičovaný až na samý okraj možného. Plně by tomu odpovídala snaha 

po naprosté autarkii a přezíravému a podezřívavému vztahu k zahraničí. Ovšem vzory 

pro revoluční ideály je třeba hledat v Číně. Vliv Maova Velkého skoku je zcela zřejmý, 

snaha překonat jej, také. Charakteristický je v tomto směru výrok Ieng Saryho, že Čína 

nepostoupila v revoluci na venkově dostatečně daleko a že pouze Kambodža může světu 

ukázat pravou revoluci.189 

Násilné chování mělo v Kambodži dlouhou tradici, ovšem vysvětlovat tím násilí 

Rudých Khmerů by bylo značně zjednodušené. Ano, ke vzrůstu míry násilí ve 

společnosti a snížení prahu vnímání tohoto násilí jistě přispěl prožitek krvavé občanské 

války. Svou roli jistě sehrál i fakt, že již dříve docházelo k násilným činům, které zůstali 

nepotrestány. Ovšem kořeny brutality Rudých Khmerů leží v jejich ideologii. Příklon 

k masovému kolektivismu vedl k naprostému odlidštění společnosti. Jedinec přestal být 

jedinečnou osobností a stal se malou součástí revolučního kolektivu. Byl stejný jako 

všichni okolo, jeho smrt, tak společnosti zdánlivě nepřinášela žádnou ztrátu. 

V čele tohoto obludného uspořádání společnosti stála pouze hrstka mužů. 

Příznačné je, že to většinou byli relativně vzdělaní, městští intelektuálové. Na samotné 

špičce mocenské pyramidy stál Saloth Sar 190. Saloth Sar se narodil v roce 1925 ve 
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vesnici Preksbauv v provincii Kompong Thom. Pocházel v z poměrně zámožné rodiny 

s kontakty na královský dvůr. Jeho starší bratr Suong byl příslušníkem palácové stráže a 

jeho sestřenice Meak a sestra Roeung byly konkubínami krále Monivonga. Když bylo 

Sarovi deset let, nastoupil podle khmerské tradice na rok do buddhistického kláštera 

Botum Vadei v Phnompenhu. Jeho další vzdělání však již probíhalo podle západního 

zvyku. Navštěvoval katolickou školu École Miche a poté nižší střední školu College 

Preah Sihanouk v Kompong Chamu. V roce 1947 nastoupil na Lycée Sisowath. Nebyl 

však příliš zdatný student a u závěrečných zkoušek propadl. Přestoupil tedy na 

Technickou školu Russey Keo na severním předměstí Phnompenhu. Jeho hlavní 

motivací bylo získání stipendia pro studium ve Francii, což se mu nakonec podařilo. 

V roce 1949 odjel do Paříže studovat elektrotechniku. V Paříži se stal členem 

marxistického kroužku khmérských studentů a později vstoupil i do Komunistické strany 

Francie. Do Kambodže se vrátil v roce 1952, pověřen marxistickým kroužkem, aby 

prozkoumal domácí situaci. Zde jej zastihla zpráva, že ztratil nárok na stipendium, a tak 

se na studia již nikdy nevrátil. Místo toho odešel do džungle, kde pobýval na území 

ovládaným Issarakem a Viet Minhem. Po vyhlášení nezávislosti se vrátil zpět do 

Phnompenhu, kde měl za úkol infiltrovat demokratickou stranu a zprostředkovávat 

kontakty mezi Pracheachonem a ilegální komunistickou organizací. Rovněž vyučoval na 

soukromé škole historii a francouzskou literaturu. Jeho studenti na něj vzpomínali jako 

na hodného a vlídného učitele. Pravděpodobně již během studií ve Francii se seznámil 

dívkou Khieu Ponnary, pocházející z bohaté kambodžské rodiny. Dne 14. července 1956, 

ve výroční den pádu Bastily, se s ní oženil. V roce 1960 se stal ve straně mužem číslo 3. 

Po smrti tajemníka Tou Samoutha v roce 1962 a pochybnostech o loajalitě jeho zástupce 

Nuon Chey se mu otevřela cesta k postu vůdce strany. V roce 1963 odchází opět do 

džungle, kde pod dohledem Vietnamců, a postupně čím dál víc samostatně organizoval 

komunistické hnutí i partyzánské jednotky. V letech 1965 až 1966 pobýval v Pekingu a 
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Hanoji. Tento pobyt jej ještě více utvrdil v orientaci na Čínu a v odklonu od Vietnamu. 

Od počátku 70. let začali být ve straně likvidováni zastánci Hanoje, stejně jako staří 

příslušníci khmerského Viet Minhu. 

Charakteristickým rysem Pol Pota bylo jeho tajnůstkářství a paranOIa. Snaha 

udržovat vše v naprosté tajnosti pramení pravděpodobně z vynucené ilegality během 

sihanukovy vlády a mnoha let strávených v džungli. Posedlost utajovat vše a všem jej 

však neopustila ani po uchopení moci. Existenci KSK přiznal až na nátlak Číny v roce 

1977, tedy až 30 měsíců po uchopení moci. S jeho celoživotní konspirací souvisí i řada 

přezdívek, které za svůj život přijal: Pouk, Pol, 87, Prastrýc, První bratr, 99, Střed 

strany, ... Svůj nejznámější pseudonym Pol Pot přijal v roce 1970, důvod tohoto výběru 

není znám. Jeho paranoia šla ruku v ruce s krutostí. Pokud se objevilo sebemenší 

podezření, že někdo ochabuje ve své loajalitě straně, neváhal a nechal jej okamžitě 

popravit. A vůbec nezáleželo na tom, že je to starý přítel z odboje. Pokud se v krutosti 

vyrovnal dalším komunistickým diktátorům jako byl Stalin a Mao Ce-tung, tak se od 

nich výrazně odlišoval v prosazování svého kultu osobnosti. Ieng Sary později tvrdil, že 

Saloth Sar považoval sám sebe za génia, jemuž není rovno v oblasti vojenství, 

hospodářství, zdravovědy, skládání písní, hudby, tance, kuchařského umění, módy, 

všeho, včetně umění Ihát. 191 I kdyby bylo toto tvrzení pravdivé, tak je nesporným faktem, 

že Saloth Sar měl ke kultu osobnosti značný odpor. I když vyžadoval obdiv a přízeň 

svých podřízených, tak pro veřejnost zůstal nadále skryt. Na veřejnosti nevystupoval a 

obyčejní Khmerové sice znali jméno Pol Pot, nevěděli však (a to ani členové Saloth 

Sarovy rodiny), kdo se pod tímto pseudonymem skrývá. Často ani nevěděli, zda je to 

vůbec člověk a výraz Pol Pot zaměňovali s Angkarem. Poslední co je k Saloth Sarovi 

třeba dodat je, že jeho nejbližší spolupracovníci o něm tvrdili, že byl výborný řečník 

s velkým osobním charismatem, který uměl zaujmout a strhnout své spolupracovníky. 
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DEMOKRATICKÁ KAMPUČIE 

Ještě týž den, kdy padl Phnompenh, započali Rudí Khmerové s jeho evakuací. 

Lidem bylo oznámeno, že se blíží americké bombardování města a že musí na tři dny 

odejít. Bylo jim slíbeno, že Angkar se o ně postará.l92 Většina lidí uposlechla, protože 

argument možného náletu Spojených států na město se zdál po pěti letech války zcela 

reálný. Kdo neuposlechl, byl zastřelen. Zůstat mohli pouze dělníci pracující 

v nepostradatelných závodech. Všichni ostatní museli jít. Ženy, děti, starci, nemocní, 

zkrátka skutečně všichni. Město se začalo plnit apokalyptickými výjevy. Nejhorší pohled 

byl na těžce raněné a nemocné. 193 Vysídlena byla i další města, která se dosud nacházela 

pod kontrolou vlády. V Demokratické Kampučii žilo až 97% obyvatelstva na venkově. 

Rudí Khmerové obhajovali tuto akci tvrzením, že nebylo možné zajistit dost jídla pro 

spotřebu městských obyvatel. 194 Je nutné přiznat, že situace byla opravdu vážná, většina 

cest byla rozbita a neumožňovala pravidelné zásobování. Ovšem města pod 

komunistickou vládou byla vysídlována již od roku 1972. Hlavní důvody proto byly 

mocenské a ideologické. Již jsme si ukázali, že proměna Kambodže v agrární zemi byla 

jedním z cílů Rudých Khmerů. Jeden z revolucionářů to popsal katolickému misionáři 

Francoisi Ponchaudovi, který byl přímým svědkem evakuace Phnompenhu, 

slovy: "Města jsou špatná, protože jsou v nich peníze, lidé se mohou změnit, ale města ne. 

Budou-li v potu tváře mýtit džungli, sít a sklízet, naučí se rozeznávat pravou hodnotu 

věcí. 195 Na venkově mohli komunisté snáze ovládat obyvatelstvo, protože po letech 

v džungli neměli ve městech žádné mocenské základny. Naopak ve městech hrozily při 

velké koncentraci lidí nepokoje. Navíc byli ve městech i špióni cizích mocností. Zde je 

třeba přiznat, že obavy Rudých Khmerů byly oprávněné. Hlavní vojenský analytik CIA 

přiznal, že vystěhování měst vyřadilo americkou špionážní síť zcela z provozu.196 
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Vojenští i civilní činitelé KSK dorazili 20. května 1975. Mnozí nebyli v hlavním 

městě již několik dlouhých let. Vedení strany je seznámilo s aktuálními úkoly hnutí. Pol 

Pot vytyčil jako nejdůležitější následující body: Evakuace lidí z měst, zákaz všech trhů, 

stažení staré měny a distribuce nové revoluční měny, až bude vytištěna, zbavit všechny 

mnichy jejich kněžství a poslat je pracovat na pole, popravit všechny představitele Lon 

Nolova režimu, vyhnat všechny Vietnamce ze země, vyslat ozbrojené síly na hranice 

země a to hlavně na hranice s Vietnamem. 197 Ve stručnosti zde máme program Rudých 

Khrnerů, který budou prosazovat po celou dobu vlády. S jedinou výjimkou. Peníze, které 

revoluční režim vytiskl, se do oběhu nikdy nedostaly. Po roce vládnutí k tomuto 

pomyslnému seznamu přibyl další bod: Zničit všechny zrádce, kteří infikovali stranu. 

Na konci roku se do Phnompenhu vrátil Sihanuk, který byl nominálně stále 

hlavním představitelem státu. Dne 5. ledna 1976 předsedal zasedání vlády, kde byla 

přijata nová ústava země. Stát se měl napříště nazývat Demokratická Kampučie. Změna 

názvu byla provedena hlavně proto, že slovo Kampučie se blíží mnohem více původní 

výslovnosti názvu země, než západní termín Kambodža. Výkonnou moc přisuzoval nový 

dokument tříčlennému prezídiu, v jehož čele byl Sihanuk, zákonodárnou moc mělo 

Lidové shromáždění. Byla garantována svoboda slova a vyznání. 198 Není třeba dodávat, 

že to byla pouze demokratická kulisa pro vládu zločinců. Sihanuk nadále odmítal 

účastnit se tohoto divadla a v dubnu rezignoval na svůj post. Se svou manželkou se stal 

zajatcem Rudých Khrnerů, kteří je drželi v paláci v domácím vězení. Na jeho místo 

nastoupil Khieu Samphan a Sihanuk strávil následující léta v obavách o osud svůj i své 

rodiny. A zcela oprávněně. Nebýt ochranné ruky čínského vedení, tak by jej Rudí 

Khrnerové nejspíše zabili. Stejně jako většinu jeho příbuzných, kteří po roce 1975 zůstali 

v zemi.199 

Přestože Pol Pot držel ve svých rukou veškerou moc, nebyla KSK zdaleka tak 

jednotná, jak by se mohlo zdát. Jednotliví představitelé zón, na které byla Kambodža 
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rozdělena, byli téměř neomezenými pány na svém územÍ. Dělení na zóny sebou přineslo 

značnou diferenciaci ve vnitřním vývoji Demokratické Kampučie. Zpočátku byla 

nejhorší situace na západě země. Západ byl jednou z posledních bašt republiky, a tak zde 

nestihla vyrůst generace zkušených kádrů. Ti, co sem po válce přicházeli byli mladí, 

horliví, ale nezkušení a neznali se s místním obyvatelstvem. Do úrodných provincií 

Battambang a Siem Reap bylo navíc vysláno nejvíce nových lidí, kteří pochopitelně 

neuměli a nedokázali pracovat na polích s takovým nasazením jako starousedlíci. Navíc 

byly na tyto provincie kladeny mnohem větší nároky ve výnosu rýže. To vše vedlo 

k hladu, nepokojům a velkému počtu poprav. Ve východních zónách vznikla revoluční 

hierarchie již na počátku 70. let. Místní funkcionáři byli mnohem zkušenější a více 

srostlí s místním prostředím. Chovali se umírněněji, a tak některé příkazy z centra, jako 

například zavádění společného stravování, zde byly plněny se značným zpožděním. 

V roce 1978 se ovšem situace obrátila v obavě před "vietnamskou nákazou" a pod 

dojmem zostřujících se vztahů s východním sousedem, zde proběhla mnohem větší vlna 

čistek a deportací než jinde. 200 Staří funkcionáři byli popraveni a na jejich místo 

nastoupili noví a mnohem krutější vládci. K většině úmrtí na východě Kambodže, tak 

došlo právě v této době?OI 

Koncem roku 1976 začalo růst napětí ve straně. Odráželo se i ve sporu o datum, 

kdy by se měl slavit její vznik. Dosud se počátek strany kladl do roku 1951, kdy vznikla 

Lidová revoluční strana Kambodže. Pol Pot však začal prosazovat rok 1960, kdy byla 

strana přejmenována na Kambodžskou stranu pracujících. Chtěl tak dát najevo, že 

komunistické hnutí vzniklo v Kambodži bez přičinění Vietnamců. Zastánci staršího data 

se tak automaticky stali podezřelí z kolaborace s Vietnamem?02 Do Pol Potovy mysli se 

začala vkrádat představa, že nepřátelé v zahraničí(Vietnamci) jsou ve spojení s domácím 

nepřítelem. Měl tím na mysli některé členy strany, kteří byli v této době zatčeni za 

údajné provokace a chystání vzpoury. Skutečností je, že místy docházelo k nepokojům, 
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ale to se týkalo především vesnických vzpour muslimských Čamů, kteří se odmítali 

vzdát svých tradic. V září byl zatčen Ney Sarann203 a Keo Meas204. Oba byli odvlečeni 

do Tuol Slangu, věznice, která vznikla v Phnompenhu z bývalé střední školy. Byli 

obviněni, že založili novou, Vietnamci řízenou Kampučskou stranu pracujících, která 

měla svrhnout Rudé Khmery a nastolit provietnamský režim. Pol Pot musel vědět, že 

toto obvinění je naprosto absurdní, posloužilo mu však k tomu, aby mohl zaútočit na 

umírněné členy strany. V jeho očích totiž umírněný znamenalo zároveň provietnamský. 

Definitivně odkryl karty v prosinci, kdy v projevu ke členům ústředního výboru a 

představitelům provincií, prohlásil:"Stranu nahlodává nemoc ... Zrádcovská klika, kterou 

se nám nedávno podařilo rozdrtit, působila potají po celé roky bojů ... Musíme se ptát: 

Přežívá nákaza uvnitř strany, nebo jsme všechny zrádce vymýtili? Podle našich odhadů 

ještě v následujících deseti letech nebude jisté, jestli jsme je zničili všechny ... ,,205 Čistky 

se rozpoutaly naplno. Každé vynucené přiznání rodilo další podezření a další zločince. 

Spirála násilí jednou uvedená do pohybu již nepotřebovala impulsy zvenčí, nadále 

poháněla sama sebe. Revoluce nepožírala své děti, ona je doslova hltala. 

Velkým paradoxem je, že vnitrostranická represe, která měla odhalit 

provietnamská spiknutí, zapříčinila jejich vznik. Represe dosáhly takové intenzity, že si 

ve straně nemohl být nikdo jist svým osudem. Spojení s Vietnamci tak bylo jedinou 

možností, jak se zachránit. Týká se to i Heng Samrina, který s vietnamskou pomocí 

vedl v roce 1978 protipolpotovské povstání na severovýchodě země, a který po porážce 

Rudých Khmerů Vietnamci usedl do čela Kampučské lidové republiky.206 
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SMRT 

"Pokouším se porozumět Kambodži, ale nedaří se mi to. Vše zůstává temné ,,207 

život v Demokratické Kampučii byl plný obav a strachu, přitom byl ovšem i 

nudný a fádní. Stále dokola se opakující činnost bez možnosti projevit osobní kreativitu. 

Zpočátku na tom byli nejhůře noví lidé. Neuměli pracovat na poli a starousedlíci je 

nevítali s otevřenou náručí, protože pro ně často nebylo ve vesnici místo. Noví lidé byli 

častěji terčem exekucí a týrání. Dostávali také menší příděly jídla. Postupně se však 

rozdíl mezi nimi a starousedlíky stíral. Staří lidé tj. starousedlíci měli zpočátku jisté 

výhody. Byli to koneckonců oni, na kom režim stavěl svoji budoucnost. I oni však přišli 

o tři nejdůležitější hodnoty, které khmerský rolník vyznával: zemi, rodinu a 

náboženství.208 Práce na poli se často střídala s budováním zavlažovacích kanálů, ovšem 

úroveň těchto staveb byla velmi nízká, protože Rudým KhmefŮm se nedostávalo 

technicky vzdělaných lidí. Vše měla překonat síla revoluce, jak dokládá i následující 

příklad, který zaznamenal jeden z nových lidí Pin Yathay. Který se při stavbě 

zavlažovacího kanálu setkal s naprostým diletantstvím. Když se někteří dělníci odvážili 

Rudé Khmery upozornit, že stavba je špatně zpevněná, odbyli je dozorci tím, že nevědí 

nic o revoluci. Oni však ano. A dále upozornili, proč se jim snaží říkat, co mají dělat. 

Aby nakonec výhružně dodali, že kvalifikace byla prohlášena za nepotřebnou.209 

Byli to právě vzdělaní lidé, kdo se stal společně sLon Nolovými úředníky a 

vojáky, terčem prvních represí. Kdo chtěl přežít, musel svůj původ zatajit. Ovšem 

k prozrazení dřívějšího statutu člověka stačily i obyčejné brýle. Rudí Khmerové také 

používali lsti, kdy na veřejných setkáních, vyzývali bývalé příslušníky inteligence, aby 

se dobrovolně přihlásili, neboť Angkar jim už odpustil. Zpravidla ještě téže noci byli ti, 

co se přihlásili, popraveni. Poprava probíhal buď zastřelením, ale velmi často také 

119 



surovým ubitím k smrti. Smrt však měla i jiné podoby. Mnoho lidí zahynulo hlady a na 

nemoci jako malárie. Pravou příčinou této smrti však bylo vyčerpání. V otrokářském 

státě Rudých KhmefŮ se pracovalo od úsvitu do západu Slunce.2lO 

Ovšem synonymem pro smrt v Demokratické Kampučii se stal Tuol Sleng. Byla 

to ústřední věznice země. Z přibližně 15 000 lidí, kteří nedobrovolně vstoupili mezi její 

zdi se zachránilo pouhých sedm. Dělníci, kteří žili v Phnompenhu tento komplex 

nazývali místem, kam se vchází, ale odkud se nevychází. Dostat se do Tuol Slengu, bylo 

horší, než být popraven. Smrt přicházela v Tuol Slengu pomalu. Než byl vězeň zabit, 

musel podstoupit série výslechů, kde se po něm žádala absurdní doznání. Například, že 

je agentem KGB nebo CIA. Součástí výslechů bylo brutální mučení, nad kterým zůstává 

rozum i srdce stát.2ll Příznačné bylo, že s podezřelým byla do věznice odvlečena i celá 

jeho rodina. Zcela podle hesla Rudých KhmefŮ:"Když odstraňuješ plevel, vytrhni jej i 

s kořeny.,,212 V Tuol Slengu tak nalezlo smrt i mnoho dětí a žen. Příznačné jsou 

výpovědi dozorců, kteří ve věznici sloužili. Stejně jako mnoho nacistů uvádějí, že pouze 

plnili rozkazy. Dodávají však, že o těchto nikdy nepochybovali. Pokud Angkar označil 

někoho za zrádce, tak se k němu jako ke zrádci chovali. Nikdy si nepřipustili, že by se 

Angkar mohl mýlit. A to ani tehdy, když měli za úkol zabít dítě.213 

Tuol Sleng však byl pouze vrcholem ledovce. Podobných věznic bylo více. 

Stejně tak počet mrtvých z phnompenhské věznice je jen zlomkem z počtu obětí Rudých 

KhmefŮ. Přesného čísla se již nikdy nedobereme. Střízlivé odhady hovoří o 1,2 milionu 

mrtvých v důsledku poprav, deportací, otrockých prací a smrti hladem. K tomuto 

smutnému číslu musíme připočíst i děti, které se nikdy nenarodili. Porodnost klesla 

během vlády Rudých KhmefŮ u starousedlíků téměř o polovinu a u nových lidí o dvě 

třetiny.214 V souvislosti s vraždami Rudých Khmerů se často hovoří o genocidě. Yves 

Temon navrhuje pro kambodžský případ termín endogenocida, neboť podle něj šlo o 

politiku redukování pomocí selekce. Dále odmítá argumenty některých právníků, že 
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vyloučení politických skupin z Úmluvy o genocidě, která vešla v platnost 12. ledna 1951, 

nedovoluje v případě zločinů Rudých Khmerů hovořit o genocidě. Temon však 

argumentuje tím, že Rudí Khmerové identifikovali ve svém národním lůně různé 

podskupiny a postupně je označovali, aby mohly být eliminovány. Podle jeho názoru se 

nedá mluvit o politických skupinách. Navíc podle něj došlo ke genocidě buddhistické 

náboženské skupiny, když z 60 000 mnichů přežilo komunistickou vládu pouhé 3000. A 

také ke genocidě národnostních menšin, hlavně Čamů.215 Rovněž historik Jean-Louis 

Margolin argumentuje, že pro Rudé Khmery jsou jisté sociální skupiny zločinné 

globálně a od přírody; navíc se tento zločin přenáší na manžele i na potomky. 216 

Skeptický je k výrazu genocida Philip Short, podle kterého Rudí Khmerové nechtěli 

vyhladit žádnou konkrétní skupinu, ani vlastní národ. Ale systematicky a programově 

zotročili národ. Připomíná také, že výraz genocida měl v Kambodži výrazně politický 

podtext, kdy jej začali používat vietnamští dobyvatelé, aby na Západě vyvolali pocit 

viny. 217 Genocida polpotovců také měla ospravedlnit jejich invazi do Kambodže. 

Podobně skeptické stanovisko zastává i historik David Chandler. 218 Je však skutečně 

důležité rozřešit otázku, zda šlo, nebo nešlo o genocidu? Na bestialitě zločinů tento spor 

nic nezměnÍ. Podstatnější úkol je pohnat lidi zodpovědné za spáchané zločiny před soud 

a u soudu jejich zločiny pojmenovat a potrestat. Tato snaha existuje v Kambodži i ve 

světě již od 80. let. Přesto do dnešních dnů k žádnému soudnímu tribunálu nedošlo. Na 

vině je jednoznačně kambodžská vláda. Přestože její premiér Hun Sen na veřejnosti volá 

po ustanovení tribunálu, aby bylo ve jménu obětí konečně dosaženo spravedlnosti?19 Je 

však těžké věřit jeho slovům, když sám svojí kariéru začínal mezi Rudými Khmery a 

když mnoho jeho spolupracovníků bylo členy KSK. Navíc vláda mnoha vysokým 

funkcionářům jako byl Thiounn Thioeunn220, Pich Cheang221 , Duong Chea a leng Sary 

udělila milost, za to, že se jí v 90. letech vzdali. Šlo o výsměch spravedlnosti. Thida 

Mam, jedna z prostých obyvatel, které trpěli za vlády Rudých Khmerů, označila milost 
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pro Ieng Saryho za potupu celého světa.222 Autor si v této souvislosti vybavuje vlastní 

pocit beznaděje a vzteku, když nečekaně stanul u čerstvého hrobu Ta Moka223
, jednoho 

z mála významných Rudých Khmerů, u kterého existovala reálná možnost, že stane před 

soudem. Zločiny Rudých Khmerů zůstanou nepotrestány. O to víc je důležité, abychom 

si je připomínali. 

VIETNAM VÍTĚZÍ 

Šovinistický a rasistický přístup Rudých Khmerů k Vietnamcům se brzy začal 

projevovat i v jejich zahraniční politice. V květnu 1976 proběhla v Phnompenhu 

kambodžsko-vietnamská jednání o vytyčení společné hranice, která skončila naprostým 

nezdarem. Na konci roku navštívil Pol Pot Peking, kde jednal s Chua-Kuo-fengem. Čína 

procházela opět hlubokou roztržkou se Sovětským svazem, který byl vnímán jako reálný 

nepřítel. V této souvislosti čínské vedení jen těžko neslo přítomnost Vietnamu jako 

spojence SSSR na své jižní hranici. Čína tak s nedůvěrou pohlížela na Vietnamské úsilí 

stát se dominantní silou v Indočíně. Proto souhlasila s vojenskou spoluprácí 

s Kambodžou. Pol Pot se vrátil z Číny spokojený s dosaženou dohodou, v prosinci na 

plénu ústředního výboru vyhlásil, že je čas připravit se na partyzánskou i konvenční 

'lk V' t 224 va u s le namem. 

Podepsání dohody o spolupráci mezi Vietnamem a Laosem, která umožňovala 

Vietnamu rozmístit své vojenské jednotky na území Laosu, vyvolalo v Kambodži pocit 

obklíčení. Ovšem již od jara téhož roku probíhala pohraniční válka Vietnamu a 

Kambodže, kterou zatím obě strany pečlivě tajily. Dne 30. dubna 1977, v den druhého 

výročí osvobození Saigonu, překročily kambodžské jednotky vietnamskou hranici a 

vpadly do provincie Tay Ninh a podporovány těžkým dělostřelectvem zmasakrovaly 
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stovky vesničanů a vypálily jejich vesmce. Nepřátelství mezi oběma zeměmi se 

rozhořelo naplno. Z pohraničí bylo evakuováno civilní obyvatelstvo a pohraniční 

incidenty byly na denním pořádku. Zářijové přepadení vesnice Tan Lap Vietnamci 

použili ve své propagandě a prohlásili je druhými vietnamskými Lidicemi.(Za první 

Lidice považovali Masakr spáchaný americkou armádou ve vesnici Son My.225 Ve stejný 

měsíc Pol Pot ve čtyřhodinovém projevu zveřejnil existenci KSK. Den poté odletěl opět 

do Pekingu. Chua-Kuo-fengovi tvrdil, že Vietnamci ztratili bojového ducha a že 

spoléhají příliš na techniku. Pro Khmery by tak neměl být problém jim čelit, i když jsou 

Vietnamci v početní převaze. 226 Na konci roku se Vietnamci odhodlali k ofenzívě na 

kambodžské území. Padesátitisícová armáda postoupila až 30 kilometrů do 

kambodžského vnitrozemí. V lednu následujícího roku se vojáci společně s tisíci 

kambodžských vesničanů stáhli zpět. Vietnamský generál Vo Nguyen Giap pojal celou 

akci jako trestnou výpravu. Ovšem vedení si vietnamský ústup vyložilo jako svůj úspěch. 

V obavě před dalším útokem zahájili Rudí Khmerové rozsáhlé čistky a přesuny obyvatel. 

Staří a zkušení vůdci skončili v Tuol Slengu. Některé jednotky se postavily na odpor a 

útočili na oddíly ze severovýchodu, které je měly nahradit. Výsledkem bylo naprosté 

rozbití vojenských jednotek a propad bojeschopnosti armády. Celkově se počet obětí 

těchto represálií odhaduje na 100000.227 Rudí Khmerové však zaznamenali politické 

vítězství, když po prosincových útocích přerušili s Vietnamem diplomatické styky. 

Podařilo se jim Vietnam dokonale zaskočit. Byl to on, kdo nyní vypadal jako agresor. 

Navíc byla Hanoj chycena tak říkajíc při činu, na kambodžském území se nacházeli 

desetitisíce vietnamských vojáků. 

Ve druhé polovině roku 1978 si Pol Pot pohrával s myšlenkou vytvořit kult 

osobnosti. Příčilo se to sice jeho povaze, ale mohlo to podle něj pomoci mobilizovat 

národ do boje s dědičným nepřítelem - Vietnamem. Nakonec ovšem z tohoto plánu přeci 

jen sešlo. Zbylo po něm jenom pár velkých portrétů, které se později našli v Tuol Slengu. 
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Jejich autorem byl Vann Nath, vězeň Rudých Khmerů, který díky malování Pol 

Potových podobizen pobyt ve vězení přeži1.228 Kambodža se také pokoušela zlepšit svoji 

image ve světě. Do země přijížděli sympatizující novináři a byly navázány diplomatické 

styky s několika nekomunistickými zeměmi, jako Malajsií a Barmou. 

V květnu se phnompenhské rádio chvástalo, že k 1. lednu 1978 armáda 

Demokratické Kampučie vyřadila z boje a zajala na 29 000 Vietnamců. Dále seznámilo 

Khmery, že vzhledem k početní převaze Vietnamců musí jeden khmerský voják zabít 30 

vietnamských vojáků. Vzhledem k jedinečnosti Khmerů, by to neměl být problém?29 Jak 

se brzy ukázalo, byl to problém nepřekonatelný. Vietnam od jara soustředil na hranicích 

s Kambodžou stotisícovou armádu. Připravoval si i politický terén, když se 2. prosince 

sešlo několik set khmerských exulantů, aby slavnostně ustanovili Jednotnou frontu 

národní spásy Kambodže. Na první svátek vánoční 1978 konečně došlo 

k nevyhnutelnému. Vietnam zaútočil na Kambodžu a tentokrát nešlo pouze o trestnou 

výpravu. Již 30. ledna padla Kratie a na Nový Rok Vietnamci prolomili obranou linii 

Phnompenhu. Dne 4. ledna již kontrolovali vše směrem na východ od Mekongu.23o 

Dne 6. ledna opustil Kambodžu Sihanuk, když jej Pol Pot nechal propustit 

z domácího vězení a požádal jej, aby na půdě OSN protestoval, proti invazi. Sihanuk tak 

skutečně udělal, když ještě předtím na tiskové konferenci v Pekingu prohlásil, že 

nesouhlasí s vnitřní politikou, ale podporuje jejich politiku zahraničnÍ. Plamenný projev 

Sihanuka na obranu Kambodže, přednesený v sídle OSN v New Yorku, pochopitelně 

nemohl přesvědčit zástupce Sovětského svazu a Československa, kteří jako jediní v radě 

odmítli invazi odsoudit. Vietnamský "blitzkrieg" byl natolik úspěšný, že Phnompenh 

padl již 7. ledna. Vedení Demokratické Kampučie krátce předtím opustilo město. 

Většina jich odešla do těžko přístupných oblastí na západě a severozápadě země. 

Sloveso v názvu této kapitolky má však úmyslně nedokonavý tvar. Vietnamci vyhráli 

bitvu, ale ne válku. Ovládli sice většinu území a ll. ledna 1979 byla vyhlášena Lidová 
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republika Kampučie, v jejímž čele zasedl Heng Samoin. Vedení nového státu tvořili 

prakticky Rudí Khmerové, kteří uprchli do Vietnamu před Pol Potovými represáliemi. 

Potíž ovšem byla, že Rudí Khmerové stále představovali reálnou sílu. Jejich vojsko 

čítalo několik desítek tisíc vojáků, kteří ovládali kambodžsko-thajské pohraničí. Těšili se 

podpoře Čny i Thajska a na mezinárodním poli i USA (v Číně i Thajsku, na 

mezinárodním poli i v USA), díky nimž jim bylo ponecháno místo v OSN. Vše 

nasvědčovalo tomu, že boje budou pokračovat ještě dlouho. 

POL POTOVO DĚDICTVÍ 

Pol Potova osobnost zůstává do dnešních dnů velkou záhadou. Je těžké hledat 

motivy jeho jednání za maskou klidné a usměvavé tváře. Jeho tajnůstkářství vše ještě 

zhoršuje. Jisté je, že by Rudí Khmerové bez Pol Pota vypadali podstatně jinak. Byl to 

právě on, kdo prodchnul komunistické hnutí svou paranoiou. Paranoiou, která 

khmersk:ým komunistům přivodila pád. Rudí Khmerové se snažili represemi udržovat 

pořádek ve společnosti, tedy hlavně to, aby je lidé poslouchali. V momentě, kdy se 

represe otočily dovnitř hnutí, se strana ocitla v klinické smrti. Strana se rozložila zevnitř 

pod tíhou vlastních úderů. Lze také vyvodit závěr, že strana nebyla tak silná, jak bychom 

se mohli domnívat. Silné represe totiž měly právě překonat onu slabost. Stejně jako 

silácké výroky Rudých Khmerů měly přehlušit obavy z vlastní slabosti. Každopádně 

čistky ve straně výrazně napomohli Vietnamcům, protože dezorientovaná strana, která 

přišla o své nejzkušenější kádry, nebyla schopna zorganizovat účinný odpor. 

Přestože Pol Pot téměř zlikvidoval svoji stranu, stále mu zachovávaly desetitisíce 

lidí věrnost. V 80. letech, tak mohl pohodlně řídit trikový boj proti vietnamské armádě a 

Khmerům, kteří jí pomáhali. Navíc opět došlo na spojenectví se Sihanukem, který však 
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s Rudými Khmery nyní spolupracoval velmi neochotně. Jediné, co je pojilo, byl 

společný odpor vůči vietnamské okupaci. Když se Vietnam pod ekonomickým tlakem 

rozhodl odejít ze země, tak se monarchisticko-komunistická koalice rozpadla a o moc 

v zemi začali soutěžit komunisté, roajalisté a Khmérové, kteří spolupracovali 

s Vietnamci. Zdálo se, že politického boje se ve volbách, na které dohlíželo OSN, 

zúčastní i Rudí Khmerové. Nestalo se tak. Pol Potovo rozhodnutí vytrvat v ozbrojeném 

boji nadobro Rudé Khmery izolovalo. Během 90. let se hnutí rozpadalo pod tíhou 

dezercí. Nikdo už nechtěl bojovat. Rudí Khmerové se stali dinosaury. Stalin byl mrtev 

již 40 let, Mao Ce-tung téměř 20, Radikální komunismus již nebyl napořadu dne. Navíc 

skončila studená válka a nebyl tu už žádný blok, který by Rudé Khmery potřeboval pro 

svoje geopolitické cíle. Pol Pot, který byl jedním z hlavních budovatelů strany, byl 

zároveň i jejím hrobníkem. 

Bezprostředním dědictvím, které po sobě Pol Pot zanechal, byla rozvrácená země. 

Nic nefungovalo, obchod ani továrny, zemí putovaly statisíce lidí, kteří se snažili najít 

svůj domova své blízké. Velmi často marně. Navíc mnoho polí zůstalo během tohoto 

chaosu neobděláno a zemi postihl hladomor. 231 Dlouhodobějším dědictvím bylo 

zabydlení násilí v Kambodži. A nemohlo za to pouze období Demokratické Kampučie, 

ale i následné roky pokračující občanské války. Tím nejtragičtějším, co Pol Pot své zemi 

dal, je bolest a utrpení statisíců těch, kteří přežili. A také rozčarování, když slyší Pol 

Potova slova: "Zahynulo jen pár tisíc lidí kvůli chybám, které jsme udělali při zavádění 

politiky, která měla poskytnout lidem blahobyt. ,,232 

Smrt byla k Pol Potovi milosrdná. Zemřel 15. dubna 1998 ve spánku na selhání 

srdce. Noční můry, které vyvolal, tady však zůstaly. 
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