1

Martin Domes
Dějiny Francie
1919-1939
Hlavní problém zůstával – bezpečnost. Francie čekala, že to spojenci pochopí, ale marně – zklamání. Clemenceau prohrál v roce 1920 prezidentské volby proti Deschanelovi, který byl  dědicem velkého republikánského jména. Nový a nebezpečný většinový volební systém přivedl do Bourbonského paláce nevýraznou sněmovnu – národní blok a návrat útočných notáblů. Vlastenectví favorizovalo válečné veterány. Strach z komunismu poškodil všechny levicové strany. Socialistická strana se brzy rozdělila – přívrženci revoluce založili Komunistickou stranu, ostatní podporovali dále Sjednocenou socialistickou stranu. V čele stál Leon Blum. Také dělnické odbory se rozdělily – CGT (k socialistům), CGTU (ke komunistům).
Do roku 1914 trvalý deficit státního rozpočtu. Po válce 1920 ohromný státní dluh, který se měl ještě zvýšit o 80 mld. pro obyvatele postižené válkou. Německo bylo odhodlané reparace dohodnuté neplatit a vsadilo na bankrot. Současně získalo v Anglii a USA půjčky. 
Roku 1920 vystřídal nemocného Deschanela v prezidentském křesle Millerand, bývalý socialista, který se stal nadějí konzervativců. Předsedou vlády se roku 1922 stává jeden z jeho předchůdců Raymond Poincare, který se pokusil donutit Německo ke splácení dluhů okupací Porúří. Oba dva byly však poté svrženi, Poincare voliči a po volbách 1924 Millerand sněmovnou. K moci se opět dostali radikálové, jak tomu bylo před rokem 1914. Doumergue byl zvolen prezidentem, Francie se stáhla z Porúří, ministrem financí se stal Callaiux, otec daně z příjmu.
Daň z příjmu však na rozdíl od Anglie nepřinesla ve Francii co se od ní čekalo. Daně neměli ve Francii takovou tradici. Kapitál zde byl též rozložen mezi masy voličů, což se pak muselo projevit v politické reakci. Radikální strana v čele s Eduardem Herriotem byla nucena kolísat mezi socialisty a umírněnými. Roku 1926 se následkem úniku zlata zhroutil úvěr státu, a když kurz britské libry stoupl na 125 franků, bylo nutno znovu povolat Poincarého. Ten zvýšil díky své autoritě hodnotu franku na 20 % předválečné hodnoty. Ve volbách roku 1928 vyhrála strana umírněných. Politickým vůdcem sněmovny se stal příslušník velké buržoazie Tardieu. Do funkce ministra zahraničí jmenoval Brianda, poslední to naděje evropských pacifistů a liberálů.
Arstide Briand – výborný diplomat, od roku 1918 toužil po míru v Evropě. Své služby využil v rámci Společnosti národů Roku 1924 navrhl Herriot Společnosti rozumný protokol, který by dal mírové smlouvě zuby Neuspěl však. Briand se pokusil přimět Británii jinými cestami, aby garantovala bezpečnost Francie. Pomocí přátelství s Chamberlainem a Stressenmanem uzavřel Locarnskou smlouvu (1925), v níž Francie,Německo, Polsko, Itálie a Velká Británie navzájem daly záruky proti jakékoliv agresi. Tato smlouva však nebyla nikdy uplatněna. Doufám v přímé sblížení s Německem (kancléř Brünning). Neuspěl však. Když roku 1931 Briand kandidoval na funkci prezidenta, neuspěl, byl poražen Paulem Doumerem.
Po válce byla důvěra v parlament vážně ochromena. Útoky na instituce třetí republiky přicházely zprava i z leva. Na levici hlásala III. Internacionála teze jedné strany a diktatury proletariátu. Na pravici příklad italského fašismu.  Při aféře Staviského se justice nezmohla na rychlé řešení a vše řešil parlament. Opět se tak rozdělil na dvě části. Sporadické nepokoje se proměnily v bouře 6. února 1934 byl Bourbonský palác doslova přepaden davem. Vojsko bylo nuceno střílet. Šlo o aféru korupce několika politiků.
Třetí republika se však zachránila. Socialisté vyhlásili generální stávku a ukázali, že pařížští dělníci nevydají Paříž politickým klikám. Poté díky prezidentu Lebrunovi, který vyzval svého předchůdce Gastobna Doumergue, aby sestavil vládu smíření. Tem vytvořil velkou vládu republikánské jednoty, v níž byli radikálové (Eduard Herriot) a umírnění André Tardieu a jejímž členy byli též Chéron a Petain. Jeho vláda se opět musela vyrovnat se Stavinského aférou. Doumerge se už dávno domníval, že ve Francii nelze vládnout, vlády padaly každé 3 měsíce, protože exekutiva byla podle něj odzbrojena. Doumerge chtěl upravit ústavu tak, aby se přiblížila anglickým zvyklostem, které považoval za lepší. Proto svolal národní shromáždění. To však vážnost bývalého prezidenta slábla. Pravicové noviny porušily příměří a osočily radikály, kteří nato vystoupili z vlády. V listopadu 1934 musel odejít i Dumergue, napadaný ze všech stran.
Tyto vnitřní rozpory byly velmi nebezpečné, v Evropě se prosazovali stále více fašisté. Main Kampf hlásala konečné zničení Francie. Roku 1933 navrhl Musollini spojeneckou smlouvu mezi Itálií, Francií, Německem a Británií – locarnské smlouvy bez Polska. Roku 1935 ohrožoval Musollini Etiopii. Jaký měl být názor Francie k případné válce mezi těmito zeměmi, které jsou obě členy Spojených národů? V té době nepostupovala anglická s francouzská vláda ve shodě. Francie už 15 let hořce nese, že Anglie nechce věnovat pozornost kolektivní bezpečnosti. A navíc Anglie v roce 1935 podepsala námořní smlouvu s hitlerovským Německem. Na nátlak veřejného mínění navrhla pak Anglie ale ve sporu italsko-etiopském sankce. To už ale byla Itálie vehnána do náruče Německa. Po etiopském konfliktu se pak dohodli na revizi smluv z roku 1919 (Musollini a Hitler).  Když v roce 1939 Německo obsadilo levý břeh Rýna, měla podle locarnských smluv Anglie protestovat s Francií. Ale Anglie byla toho názoru, že Německo má nárok na rovnost a že francouzské nároky na bezpečnost jsou nerozumné. Prozatímní vláda ve Francii nemohla tehdy vyhlásit válku.
Navíc Francii v té době zaměstnávala vnitřní politika. Po vzbouření ze 6. února se ze strachu před fašismem spojila celá levice. Tři velké levicové strany se spojily v Lidovou frontu a ve volbách dosáhli vynikajícího úspěchu. Leon Blum (v čele socialistů) doufal v nenásilnou sociální revoluci. Zaměřoval se na zásady amerického New Deal. Překážet ale bylo mnoho: vítězství patřilo Lidové frontě, ne socialistům, komunisté chtěli jít dále, radikálové zase postup brzdili a měli při tom podporu Senátu. Blumovi se podařilo uskutečnit několik reforem, ale jako všechny levicové strany narazil na stěnu peněz. V září 1936 bylo nutno devalvovat frank. Žádost vlády o plnou moc (zavádění dekretů), byla odmítnuta senátem. Socialisty u moci vystřídali staří rutinéři z radikální strany.
Hitler po obsazení Porúří pokračoval v remilitarizaci. V případě Španělské války, zůstala Francie a Anglie v neintervenci. Tato politika přispěla k rozpadu Lidové fronty (komunisté ji neschvalovali). Ministerský předseda Chamberlain si stále myslel, že Německo bude možné utišit – politika Apeeasementu. Podobně uvažoval i Hitler. Po vstupu Němců do ČSR měla Francie podle smluv zasáhnout, ale neudělala to pro udržení shody s Anglií, následoval nichov atd.
V březnu 1939 porušil Hitler i mnichovskou dohodu, když vtrhl do ČSR. Chamberlain byl otřesen a nabídl Polsku smlouvu. Francie už byla s Polskem smluvně vázána. Daladier, předseda váldy radikální strany, reagoval na řadu okupačních stávek a obnovil autoritu státu. Francouzské a anglické ministry pak ohromila rusko-německá smlouva. Po napadení Polska Hitlerem vyhlásila Británie a Francie Německu válku. To bylo 3. září 1939.

Druhá světová válka
Francie měla nízký počet mužů ve zbrani. Také díky smlouvám o neutralitě nemohla Francie z kolonií dovážet potřebný materiál. Nedostatek tanků, děl, letadel atd. Stíhačky byly zastaralé a bylo jich mnohem méně než v Německu. Podobně to bylo s bombardéry. Francouzi navíc důvěřovali Maginotově linii. Němci vybudovali Siegfriedovu linii. Na válku ale chyběly materiální prostředky a elán. 
Mezitím vedlo Německo své tažení napříč Polskem. Zima 1939-40 byla klidná. Pracovalo se na vybudování provizorní severní linie, spolu s anglickou armádou. Ani na jaře 1940 však tato hranice nebyla dokončena. Velká Británie se tehdy ještě domnívala, že zničí Německo námořní blokádou. Potopeno byla řada německých ponorek. Ropu čerpalo Německo z Rumunska. Rudu ze Švédska. 
Na jaře 1940 vládl ve Francii neklid. Paul Reynard svrhl Daladiera. Na jaře napadlo Německo Norsko a Dánsko a obsadilo je. S podporou Anglie dobili zpět Narvik. Norsko pak bylo opuštěno před obavou silného německého loďstva. 10. května ráno porušilo Německo belgickou, lucemburskou a nizozemskou neutralitu a vyrazilo na obchvat Maginotovy linie. Klíčovým bodem německé operace měl být Sedan. Němcům se pak podařilo odříznout spojenecké armády a vyrazit k moři. Velká byla převaha německého letectva. Navíc byla úspěšná taktika hloubkových náletů a tankových útoků. Vyvolán byl efekt překvapení a ten byl úspěchem. Taktéž nebyl napadený prostor dobře chráněn a opevněn. A na straně Francie chyběl válečný materiál, hlavně protitanková děla. 
Pátý den ofenzivy byla fronta prolomena v šířce 50 kilometrů. Cesta na Paříž byla otevřená. Před němci prchala spousta lidí z obavy. To znemožňovalo přesuny spojeneckých armád. Pro ty bylo jedinou nadějí zcelení fronty u Sedanu. Tak mohli Němce ve vytvořeném koridoru odříznout od zásobování. Generál Gamelin byl proto odvolán a 20. května vystřídán generálem Weygandem. Němci se dostali na mořské pobřeží. Vydal armádám pohyb aby zaútočily směrem na jih, aby odřízli německý koridor. Ale tento manévr se nepodařil. Generál Bilotte, který ho měl koordinovat byl zabit a první armádní skupina byla ve velkém zmatku odříznuta od zásobování a nestačila zvládnout změnu fronty.
Dne 27. května kapituloval belgický král, 28. května začal generál Gort v Dunkerque naloďovat své oddíly. Tam bylo předmostí bráněno právě ge. Wezgandem. 260 tis. Angličanů a víc než 100 tis. francouzů bylo převezeno do Anglie. V noci z 10 na 11. června vypověděl Musollini válku Francii. 
Francouzská vláda rozhodla, že nebude bránit Paříž a stáhla se do Tours. 13. června se Reynard obrátil na Churchilla s otázkou, jaká by byla reakce Anglie, kdyby byla musela Francie podepsat separátní mír. Velitelé armády nadále odmítali kapitulaci pouze v poli a chtěli žádat příměří. Obrátil se pak na pomoc k Roosweltovi, aby získal čas pro Churchilla. Ve skutečnosti však nebyla šance na úspěch. 14. června se vláda rozhodla přesídlit do Bourdeaux.
V noci z 15 na 16 přišla zpráva z USA. Byla negativní, jak se čekalo. Poté přišla odpověď z Anglie. Francie měla podniknout kroky k příměří s podmínkou, že bude co nejdřív francouzské loďstvo přemístěno do Anglie. Další koncepce navrhovala spojení Británie a francie ve společné válečné vedení. Ta byla ve zmatku odmítnuta. Reynard za menšinové situace podal demisi a řekl prezidentu Lebrunovi, že by měl na jeho místo povolat maršála Petaina. Petain se ujal premiérského postu a vyslal signály k příměří. 
Příměří bylo podepsáno 22. června. Podmínky z morálního hlediska nepřijatelné: vydat liberály nacistům a německé letce, kteří byly zajati Angličany. Loďstvo nebylo vydáno ani Německu ani posláno do Británie, ale bylo potopeno. Lodě v případě příkazu k vydání Německu měly být poslány do USA nebo potopeny a to i když by přišel nový příkaz s pravými podpisy. Francie byla rozdělena na dvě zóny. Jedna – svobodná (Vischy), druhá – okupovaná. Národní shromáždění ve svobodné zóně se sešlo 10. července, udělilo plnou moc maršálu Petainovi a jmenovala ho hlavou státu. V Británie byl Churchilem uznán generál De Gaulle 28. června uznán jako vůdce svobodných francouzů.

Válka probíhala pro Francii na 2 rovinách: Rovina světová – vytvoření protiněmecké koalice a vysvobození Francie. Rovina domácí –vláda ve Vischy. Rovina Svobodné Francie – de Gaulle v Británii. Rovina severní Afriky – tam francouzský armádní sbor, umožnili vylodění spojenců z USA.
Os srpna 1940 probíhala příprava na invazi Němců do Británie- bitva o Británii. Ta se nepodařila. Kolaboranti ve Vischy si mezitím upevnili svou pozici. Avšak Hitler 1941 napadl Rusko. To posílilo francouzský odboj a sjednotilo dělnickou třídu. V USA si Hitler znepřátelil poslední izolacionisty. Roosevelt pak otevřeně podporoval půjčkami nepřátele Německa. 
USA vstoupily do války v prosinci 1941. Nasadili svou hlavní sílu právě na poražení Německa. V roce 1942 neměla ani Amerika, ani Anglie opevněnou linii. Podle společného plánu se měli zmocnit francouzské severní Afriky jako základny. Američtí konzulové navázali styky s Francouzi, kteří byli odhodlání pomoci. Generálu Giraudotovi bylo nabídnuto, aby se postavil do čela tohoto hnutí a on přijal. 8. listopadu se Američané vylodili v Alžíru a v Maroku. K Američanům se připojila i francouzská armáda. Prezident Roosevelt souhlasil s novým vyzbrojením  francouzských jednotek podle zásady půjčky a pronájmu. Tak byl od roku 1943 vytvořen nový expediční sbor, který se pak pod vedením generále Juina účastnil italského tažení.
Dne 24. prosince 1942 nastaly potíže, když byl zavražděn generál Darlan. Pro Američany se stal představitelem fr. zájmů gen. Giraud. Avšak Anglie už měla závazky vůči de Gaullovi. V lednu 1943 povolali Roosevelt a Churchill na svou konferenci v Casablance oba generály a požádali je, aby pro osvobození Francie pracovali společně. De Gaulle nakonec docílil toho, že v Alžíru byl vytvořen Výbor národního osvobození (později Prozatímní vláda) a že představitele domácího odboje, kteří přišli z Francie s určitým počtem poslanců a senátorů, utvořili poradní shromáždění. Výboru měl střídavě předsedat Giraud a de Gaulle. Ve skutečnosti však měl de Gaulle ve Výboru většinu. Vydaly spoustu zákonů, které měly vejít v platnost po osvobození.
Koncem roku 1943 nastal čas ke znovudobývání kontinentu. Eisenhower se přesunul na Sicílii a pak do Itálie. Počítalo s novým vyloděním na Balkáně. V listopadu 1943 na konferenci v Teheránu prosadil Roosevelt a Stalin, že hlavní útok povede přes Francii. Eisenhower byl jmenován vrchním velitelem spojeneckých armád a použil letectva k bombardování německých cílů. Vylodění ve Francii se událo 6. června 1944. spojenci obsadili Cotentn a Cherbourg. Zničena byla celá 7. německá armáda. V polovině srpna 1944 se obrněné jednotky gen. Pattona přiblížily k Paříži a cestou se nesetkaly s žádným vážným odporem.
Hnutím odporu ve Francii mělo několik složek. Skládalo se z řady skupin-Národní fronta, Osvobození,Boj, Partyzán atd.). Dále to byly nepolitické organizace (Tajná armáda). Odbojáři byli vyzbrojeni díky shazování balíků USA. V květnu 1943 se tato hnutí sjednotila a vytvořila Národní radu odboje. V čele stál zpočátku Jean Moulin a poté, co ho Němci popravili, Georges Bidault.
Krajní levice se 19. srpna před zahájením povstání v Paříži pokusila o revoluci. Pařížský výbor osvobození odmítl příměří sjednané s německým generálem Dietrichem von Choltitzem a 21. srpna jej porušil. Rozhlasem vyhlásili boj o Paříž a požádali o pomoc spojenecká vojska. Eisenhower poslal do Paříže 2. obrněnou divizi generála Leclerka. Dne 24. srpna dorazily první francouzské tanky a následujícího dne podepsal gen. Von Cholkitz kapitulaci. V Paříži byl 26. srpna uvítán generál de Gaulle.
Dne 15. srpna se na jihu Francie vylodila mohutná spojenecká armáda, jejíž součástí byla 1. francouzská armáda generála de Lattre de Tassigny a postupovala na sever. Eisenhower se soustřeďoval na Siegfiedovu linii. Mezitím Montgomery osvobozoval severní Francii a Belgii. Problém pak nastal až u Arden, kde se zdálo, že Němci prorazí zpět. To bylo v prosinci. Spojenci překročili Rýn a vtrhli do Německa. V dubnu se na Labi setkali Američané s Rusy. Hitler spáchal sebevraždu a 7. května 1945 v Remeši podepsalo Německo bezpodmínečnou kapitulaci. 

Francie po osvobození
Bylo rozhodnuto, že v čele státu bude prozatímní vláda, že bude zvoleno ústavodárné shromáždění a nová ústav bude ratifikována referendem.
Do vlády vstoupili odbojáři Bidault a Teitgen. V kantonálních volbách ustoupilo hlasování o každém kandidátovi zvlášť hlasování pro celou kandidátní listinu. Alžírská vláda rozhodla dekretem, že všichni poslanci a senátoři, kteří roku 1940 hlasovali pro plné moci, budou zbaveni pasivního volebního práva. Tím byla odstraněna většina politiků třetí republiky. Nadto dostaly volební právo ženy. V popředí tři velké strany: komunisté, sjednocená socialistická strana a nová katolická a sociální strana, nazvaná Republikánské lidové hnutí, byla dosti blízká straně křesťanskodemokratické. Zbytek hlasů si rozdělili radikální strana, umírnění a nezávislí poslanci. Pravice vůbec neukázala.
Bylo nutné vypracovat ústavu, zachránit měnu, zajistit zásobování, obnovit dopravu. Francouzů bylo méně než v roce 1939. Ve všech městech vznikla bytová krize. Noho továren přišlo o své stroje. Nedostávalo se šatů, vybavení domácností, nábytku. Zasaženo bylo velmi zemědělství. V roce 1939 produkovala Francie 87 % potravin, které spotřebovala, roku 1945 to bylo sotva 65 %. Probíhala značná inflace franku. Zvýšil se též deficit na 215 miliard franků. Veřejné výdaje tvořily asi 30 % státního rozpočtu.
Sedm milionů zemědělců živilo 47 milionů francouzů. Francie musela dovážet 38 % potřebné energie. 
Politické rovnováhy nebylo nikdy dosaženo. Již v prvních měsících vznikl konflikt mezi de Gaullem a ústavodárným shromážděním. Doly, banky, pojišťovny a některé velké průmyslové podniky byly znárodněny. Generál se však střetl v otázce vojenského rozpočtu a 21. ledna  1946 podal demisi. V čele prozatímní vlády ho vystřídal Felix Gouin. Mezitím se pracovalo na návrhu ústavy. Přání shromáždění, aby v zemi vládl jediný silný orgán voliči 5. května 1946 odmítli. Do čela nové vlády se postavil Georges Bidault. Druhé ústavodárné shromáždění uzákonilo vznik Rady republiky, druhé komory, která neměla tytéž pravomoci jako senát třetí republiky. De Gaulle namítal, že pro prezidenta jsou v návrhu slabé pravomoci. Hlasování prošlo. Na světě byla 4 republika. V novém zvoleném shromáždění bylo 168 komunistů, 93 socialistů, 160 stoupenců MPR, 59 členů sjednocené levice(radikálové a přidružení), 82 různých a 12 muslimů. Prozatímní vládu měl sestavit Leon Blum. Vládl až do voleb Rady a do následující volby prezidenta republiky. Národní shromáždění zvolilo 16. ledna 1947 na sedm let prezidentem Vincenta Auriola, socialistu. Socialista Paul Ramadier byl pověřen sestavením vlády 4 stran (komunisté, socialisté, MPR, sjednocená levice).Předsedou poslanecké sněmovny se stal Eduard Herriot. De Gaulle přesto stále doporučoval revizi ústavy a prezidentský systém. V dubnu 1947 založil na tuto kampaň Stranu francouzského lidu s cílem sjednotit nekomunisty.
Třetí republika ovládala kolonie, tato myšlenka však po válce ztratila na oblibě. Nespravedlnost vůči domorodcům, USA i Rusko vedli kampaň proti kolonialismu, neevropské síly se bouřily. Na konferenci v Brazzaville roku 1944 slíbila prozatímní vláda, že označení říše bude změněno na unii. Také zámořská Francie se měla stát federací svobodných států, které zůstanou v rámci francouzského společenství.  Zástupci těchto států měly mít své volené zástupce v Národním shromáždění a v Radě republiky. 
V květnu 1947 se situace ve francii zlepšila. Byla obnovena doprava, znovu vybudovány přístavy, železnice obnovily normální provoz, obchody už prodávaly většinu běžného zboží.
Vnitřní politika 4 republiky se liší od třetí: přísností politických stran, vyžadujících hlasovací disciplínu, novými lidmi, nivelizací tříd a prostředků. 
V roce 1946byl velký deficit. Rozpočtové příjmy se zvyšují a dochází ke zřetelné ekonomická obnově. Výroba železa a oceli dosáhla 85 % výroby z roku 1938 a v průběhu jediného roku se zdvojnásobila. Těžba uhlí dosáhla 115 %. K obnově ekonomiky měl napomáhat i Monnetův plán strojního vybavení. K zajištění rekonstrukce je nutno modernizovat stavebnictví, je nutno přivést hodinovou mzdu dělníků na úroveň Ameriky nebo Švédska. Vývozem je nutno zajistit finanční nezávislost Francie.

