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K U LT U R

Aret som lade gmnden 

for vietnammget
David G. Marr, som kan 
vietnamesiska och som 
deltog i vietnamkriget, 
ar en lysande historiker. 
Han har astadkommit 
ett historiskt verk man 
stundom laser med sam- 
ma spanning som en 
roman, skriver Carl Rud- 
beck i sin anmalan av 
boken Vietnam 1945.
"■TV et finn.s iigonblick da alia 
I Bminns var de befann sig 

JL^och vad de gjorde. For 
svenskar ar mordet pa Olof Pal
me ett s5dant, for amerikaner 
mordet p5 Kennedy. For vietna- 

^meser, Stminstone om de iir 
over 60 3r. ar de .sista veckorna 
av august) 1945 ett sidant ske- 
de. Detta 5r var det dittills mest 
hlindelserika i landets historia 
och precis hur dramatiskt det 
var framgSr i David G. Marrs 
imponerande studie Vietnam 
1945 - 600 sidor iignade ett 
enda ar.

Saklitteratur

David G. Marr
Vieinam 1945 - The Qucsi Cor Power 
L'nivcrsiiy of California Press.

Marr, som kan vietnamesiska 
och som deltog i ett senare vict- 
namkrig. iir en lysande hisiori- 
ker, for niirvarandc verksam vid 
Australian National University. 
Utan atl, sa viii jag kan avgora. 
nagonsin tumma pa de akade- 
miska dygderna (akribi. noter. 
fdrsiktighet i omdbmen och var- 
deringar) har han astadkommit 
ett historiskt verk som man 
stundom laser med samma 
spanning som en roman.

Skriver val
Har finns sidor som ropar ef- 

ter atl fa bli filmaiiserade; Marr 
skriver sa viil alt de gar atl flytla 
dem rakl over till filmduken. 
Vietnam iir iinnu ell fdrhallan* 
devis slutet land men iinda bar 
han lyckats f5 tillg^ng till arkiv 
(medan Taiwan vagrat honom 
tillgang till viktiga dokument): 
han har ocksa inlervjual flera av 
dramats huvudpersoner b! a Vo 
Nguyen Giap, segerherren frim 
Dien Bien Phu.

1945 foriindrades den politis- 
ka kartan inte bara en utan flera 
gdnger. Vietnam hade da. som 
del av proiekioratei Franska.,^- 
dokina. varii inlemmal i ^ 
frunska kolonialvaldei i niislan 
100 ar. Frunstniinnen hade delat 
upp landel i ire delar - Annam. 
Tonkin och Kochinkina - och 
de slyrde med chauvinislisk 
dverlagsenhet.

Atl vietnameserna skulle vilja 
bli sjalvsiiindiga var ingel man 
tog pa allvar i Paris eller bland 
kolonisatorer; vissl kunde duk- 

^ liga infbdingar fii avancera i 
karriiircn men bara inom myck- 
ei besiamda griinser. Redan i 
december 1941 Hck fransman-

nen maka iit sig dit Japan i reali- 
teten tog over makten i Vietnam 
som pd sd mdnga andra stiillen i 
Sydostasien.

Under drygi tre ars tid levde 
japaneroch fransman i en minst 
sagt ohelig allians. Fransmiin- 
nen Tick styra landet under Ja- 
pansk dverhdghet och for Vichy- 
irogna kolonialtjansten^jin var 
det inget sidrre problem\Marr 
pdpekar att detta arrangemang 
antagligen .sparade tusentals 
vietnamesiska liv cflersom del 
tycks ha hindral japanerna frai^ 
atl ivangskommendera arbetare 
till fabriker i andra delar av 
Asien. I Indonesien siiillde Su
karno villigi upp; han sdg till all 
de japanska krigsmasklneriet 
fdrsags med arbelskraft.

Japanerna forsokte nalurligt- 
vis framsliiUa sig i sa formanlig 
dager som mdjligl; de var be- 
friare som bekiimpade europe- 
isk imperialism och kolonia- 
lism. Atminslone till en bbrjan 
ainjdt de en viss sympaii - ett 
asiatiskl land som kunde lillfo- 
ga de avskydda kolonisaidrerna 
fdrddmjukande miliiiira neder- 
lag hade the benefit of the ihmht 
pa sina sida.

Della samfdrstand kunde 
dock inte vara siirskilt liinge och 
den 9 mars 1945 gjorde japaner
na sig till Iicrrar i del vietname
siska hiiset. i kuppen stupade al- 
minsione 2000 soldater fran Fu- 
ropa. franska adminisiralorer pa 
hog niva fiingslades och i nagol 
full avnillades.

Inva.siun
Diiremol liit man liigrc ijiinsle- 

miin och adminisiralorer hallas. 
Skiilen till all man besidi all av- 
sluta den ireariga charaden och 
ta over var atl man bbrjade fruk- 
la en amerikansk invasion nii- 
gonsians i Sydostasien. Victna- 
mesernas insiiillning till japa
nerna blev jillimer kluven..

Till slut nudde man till in- 
.sikten om att hade japaner 
(K'h fransman var hinder i 
vagen for .sjalvstandighet. 
Insiktsfulla furstod detta ti- 
digt; andra tvingades till 
denna insikt genum den ka- 
tastrofala hungersnod sum 
drabbade landet. Marr upp- 
skattar antalet diida till en 
miljon; kummuni.sterna har 
framfiirt det dubbla.

Men iiven med Marrs lagre 
silTra var del lio procenl som 
dog under en femmanaderspe- 
riod. Alla familjer drahbades 
och de som dverlevde tick sin 
\arldsbild foriindrad for allud. 
Hur kom del sig all sornliga 
tiggde och andra bara lade sig 
ner all do.* All sornliga delude 
med sig medan andra llil viinner 
sviilta ihjal? Derma den varsia 
kalasirof som drabhai landel i 
mannaminne tick folk att begri- 
pa all de inte hade myckel till 
hjalp att viinta fran vare sig 
fransman eller japaner.

Den japanska kuppen eller 
makldverlagandct foriindrade

med ell slag den poliliska kartan 
och bppnade nya mbjligheler 
for bSde kommunisterna och be- 
frielserorelsen Viet Minh. Ulan 
den japanska kuppen hade an
tagligen den franske generalgu- 
verndren i Indokina Jean De- 
coux aterliimnat Vietnam till 
Paris efter krigslutet utan storre 
problem. Nu var del plotsligt ett 
hell nyll scenario med en rniingd 
akldrer; Vieinam. Japan. Frank- 
rike. Kina. USA och. i viss mSn, 
England som alia hade olika in- 
tressen.

Ho Chi Minh
Viet Minh och kommunisier- 

na, som 1945 hade cirka 5 000 
mcdlemmar, borjade alt se 
sjalvstiindighet som en framlida 
verklighel. Den alll dverskug- 
gande gestallen var Ho Chi 
Minh. redan dd en sagenomsu- 
sad revolutioniir och idenlisk 
med den mysliske gestallen 
Nguyen Ai Quoc. Han varnadc 
utiryckligen for revolulionara 
aventyr: man Tick under inga 
fdrhallandcn ingripa pa ell for 
lidigl stadium utan del klokuste 
var all vania tills de allierade 
och japanerna befann sig i dp- 
pen konOikl i Vietnam.

En intressani aspeki iir den of- 
last posliiva synen pd USA. 
Man var niimligen naiv nog all 
tro pa de signaler som kom Iran 
Washington dar Roosevelt hade 
fdrklaral alt fransmiinnen inle 
horde fa lillbaka sina forna ko- 
lonier. Bland Viol Minhs ledar- 
garnityr ainjdt salunda USA 
sior sympaii; det var landet som 
rcprescntcrade de anliimperi- 
alistiska strdmningarna. De fa 
amerikaner som var pd plats i 
Vietnam fdrstiirkle delta in- 
iryck. En amerikansk officer 
sade till Giap: ” Vietnams sjiilv- 
siiindighel iir redan en sjiilvklar- 
hci; den behdver bara konsoli- 
deras.”

Redan mol slutet av 1945 bdr- 
jade emellerlid USA och Viet
nam all missfdrsta varandra 
med katasirofala konsekvenscr 
for alia inblandndc. Bdde bland 
amerikaner och fransman fanns 
insiktsfulla analyliker av siiua- 
lionen men dessa tenderade atl 
sjasas at sidan och ge plats at 
dem som sade vad det gamla 
imperialisiiska gardet ville 
hdru. Dessulom masie man 
komma ihag atl Iran eti europe- 
iski och amerikanskt perspekiiv 
var Vietnam 1945 en marginell 
arena som siod langt ner pd den 
poliliska agendan.

Myckel av del si)m Marr har 
at! beriilla iir redajj kiini for iiven 
ganska yiligu belraklare av det 
senaste haivseklets historia: del 
som gdr bans bok sa exceplio- 
nell iir all den ror sig pd det de- 
laljerade. lokala plan diir del iir 
vanligare all mdta journalislcr 
och romanfdrfalturc iin histori
ker. Dei iir speeiclli beskriv- 
ningen av den omvaivning som 
sveptc over landel under de sis- 
la veckorna av augusti som ul- 
g(>r bokens verkliga raison d'et
re och diir Marrs stilisiiska fdr-

mdga och suveriina behiirskning 
av kallmaterialet I'irar sina stor- 
sta iriumfer. Efter Hiroshima, 
Nagasaki och den japanska ka- 
pitulalionen var Vietnam pldts- 
ligl ett vakuum som manga 
krafler. nalioner, ideologier och 
miinniskor skyndade sig atl for- 
soka fylla. ■

Man avsalte kejsaren Bao Dai 
i en liilt paletisk ceremoni diir 
emellerlid majesliitet tog var- 
ning av Ludvig den XVl:s och 
Nikolaus II:s oden och forklara- 
de all han "helire ville vara 
medborgare i ett frill land iin 
hiirskare av ett fbrslavat". Hela 
landet befann sig uppror och 
overallt demonslrerade miinni- 
skomassor som var bade upp- 
sluppna och fdrbilirade.

Ho Chi Minh, som I gdrligas- 
te mdn forsokte doija sin revo- 
lulioniira forflutna och niira 
kontakler med Kominiern och 
kommunismen. holl ell dverras- 
kande fdrsonligl la! om nddvun- 
diga kulturella och ekonomivka 
eftergifler at fransmiinnen i ui- 
byte mol sjiilvstandiglicl. om 
inle i dag eller i morgon s;i ;ii- 
minstone om fcin eller tio at. 
Folkmassor marschcrade och 
ockuperade byggnader; symbo- 
ler for den franska dverhdghe- 
len slets ner och fransman gick 
knappast sitkra pa Hanois eller 
Saigons gator under dessa da- 
gar. Under en kort period, skri
ver Marr. blev "jakien pa vapen 
och kunskap om hur man skull 
anviinda dem vikligarc Iin pong- 
ar. karriiirer eller sc.v."

Paralleller
De omviilvande hiindelserna i 

slora siiiderna hade sina paral- 
leller pa den vietnamesiska 
landsbygden. Revolulioncn tog 
sig diir ofla mcr personliga for
mer da man hade niira relationcr 
till den fallna niaktcns repre- 
senianier. Precis som fallet var i 
Frankrike efter krigels slut sii 
forekom en sa kallad epuration. 
en rensning. diir kollaboraldrer 
ofla tick plikla med livei. Aven 
om Marr hyser sior sympaii for 
Vietnam oeh dess folk s;’i lorsd- 
kcr han inle sliiia over eller gdra 
farbror Ho till en sniill mysgub- 
be i khakijacka och gummisan- 
daler.

Tusentals fiender. verkliga cl- 
ler pahiitade, till revolulioncn 
misie live! under dessa veckor. i 
ell senare skedc skulle koimmi- 
nistpartiei i sjiilvkritisk nit fdre- 
bra sig sjiilv for alt inle ha gull 
hardare fram mol sina fiender 
Han cilerar ell telegram lill Ha
noi fran landsorlen diir man t'lii- 
bacl sig "en snabb ieverans a\ 
en eleklrisk generator och p4)Iis- 
spccialisi pa tortyr”.

Marrs beriittclse kulminerar 
da Ho Chi Minh i Hanoi utropa- 
de Den demokraiiska rcpubli- 
ken Vietnam med sig sjiilv som 
president. Infdr folkmassa dar 
man kunde liisa banderoller med 
texien "Liinge leve USA " blev. 
i Giaps ord. "Hti Chi Minh ocli 
folkhavei till ell". 1 siu tal 
klandrade Ho Chi Minh de ko-
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lonlala herrarna: do hade lugii ut 
oriillmaliga skaller. exproprie- 
rat land och lorsldrl bcfolkning- 
en genom fdrsiiljning av opium. 
I Paris dar man med USA:s och 
Finglands goda minne gjorde sig 
beredd atl la lillbaka den forna 
besittningen avfiirdades Hos tal 
som en "baslardartad blandning 
av bokliird internationalism och 
chauvinism, en blandning av in- 
tellekluell marxism och primiii- 
va sociala krav som precis speg- 
lar de cflerblivna massornas 
onskningar.."

Territorium
I sjiilva verkel var man vid del 

hiir laget varken i Paris eller 
Washington iniresserad av all 
ly.ssna pa vad vietnameserna 
ville utan endasl av all forsakra 
sig om alt la lillbaka fdriorat 
territorium. De som lyssnade 
och fdrstod vad de hiirde sakna- 
de inllytande. For franskl vid- 
konimande skulle den altiiyden 
leva kvar iinda fram till 1954 d5 
den slutgilligl och definiiivt ve- 
derlades vid Dien Bicn Phu. Se
dan var del Anienkas lur.

Marr gor inga unsprak pa atl 
ha skrivit en del'initiv historia 
eller all ha kommil med sista or- 
del om denna epok. Om n^gol 
Sudani ord alls finns sa bdr det. 
antyder Marr. komma Iran vlet- 
namesiska historiker s»»m hil- 
lills inte har haft sarskilt myckel 
nyll atl saga i tiessa spiirsmal 
utan iidjl sig med all upprepa 
mcr eller miiulre officiella. mer 
eller mindrc liagiografiska \er- 
sioner a\ liandeKelorloppet.

Manga perspekiiv
Marr skildrar sill ar genom 

\ud Itan kkillar mullipla perspek- 
li\ ; siorsiad och laiulsbygd. Ku- 
r(.»pa, L'.S.A och Asien iir de lin- 
ser genom vilkel de hisioriska 
haiulelseli'rloppen hryls. Men 
194.5 ar haia en aki i en iragedi 
som skulle lorlsaita i yllLTligare 
Hera akter under iminga decen- 
nier; del var under denna period 
som grunderna till senare anic- 
rikansk inhlandning lades. Del 
iir liilt iitt Sara efierklok oeh 
med facil i hand kriliscrii. hana 
och lorfiisii sig ()\er alia de poli- 
liskii missiiig S4»m skulle kom- 
ma all begas. .Aiulii kvarsiiir fak- 
Uim all redan 1945 fanns betrak- 
lare som hade en klarare bild av 
siiuatumen ;in v :«d iins\ iiriga be- 
sluisfatlare hade. Vad som se
dan himde i Vietnam \ar inte hi- 
storisk luidsiinJighet eller ens 
resullaiel av slora Inergripunde 
beslui faltade av poliliker for 
vilka Vietnam \ar en obelydlig 
sidoarena.

Marrs bok ar .mi heki liden 
fiingslande demonsiralion av tor- 
faiiarens egen hislorierilosot'i:

"Den enda saimingen I 
histurieii iir att det inte 
films nagru historiska 
sanningur, bara ett oiindligl 
antal upplevelser. De fiesta 
a\ dem gUims snabbi hurt, 
nagra fa koms ihag och ut- 
arbelas av poeler, ronian- 
Ibrfattare, filosofer. priis- 
ler, rilmskupure och, natur- 
ligtvis, professionella histo
riker... men alUnir ofla iir 
vi fangade i en teleologisk 
liilla och niir del hander iir 
det bara ett kort sleg till Tdr- 
enklad determinism snara- 
re iin historia som studiet 
as det nibjliga."

CARL RUDBECK


