
M ezi nesčetnou memoirovou literaturou, která vzrlikla v době poválečné, zaujímají výjimečné místo 
paměti bývalého presidenta francouzské republiky Raymonda Poincaréa. Vynikají nad jiné 

paměti svým obsahem i svým rozsahem. 
Co do obsahu, naznačují jejich význačné postavení již jméno jejich autora a Úřady, které zastával. 

Poincaré byl ve čtyřletí, jež se líčí v dosud vyšlých dílech Pamětí (1912-1915) z počátku předsedou 
vlády a zároveň ministrem věcí zahraničních, po té po tři léta presidentem republiky. Bylo to v době 
diplomatické předehry k světové válce, a v době prvé třetiny tohoto světového zápasu. Jak zajímavé 
musí býti paměti osoby, jež stála v centru světové politiky! A to tím spíše, že tu jde - jak se všeobecně 
uznává - o státníka vynikajícího vysoko nad průměr. 

Jedinečného rázu dodávají však těmto Pamětem některé osobní vlastnosti Poincaréovy: jeho 
vzdělání, jeho objektivnost a pravdymilovnost, jeho bystrý postřeh pro reality denního života politického, 
jeho záliba v pregnantním a plastickém líčenÍ. Přidejme k tomu ještě jeho neobyčejnou paměť podpo
rovanou patrně zápisky denně činěnými, jakož i možnost užíti úředních dokumentů dosud namnoze 
neznámých. A nezapomeňme na jeho jasný, klasický sloh.1 

Jako každé dílo lidské mají ovšem i tyto Paměti své slabiny: jsou do určité míry jednostranné, 
což jest ovšem osudem všech memoirů, hlavní však jejich slabinou jest však způsob, někdy až mali
cherný, jak autor v nich reaguje na útoky některých svých protivníků. Avšak jak liší se tu prospěšně 
tyto Paměti od poslední publikace Clemenceauovy: La grandeur et la misere d'une victoire! Píše-li 
Clemenceau srdcem a žlučÍ, píše Poincaré rozumem a srdcem. 

I co do rozsahu vynikají Paměti Poincaréovy nad jiná díla podobná. Vyšlo dosud (v letech 1926 
až 1931) sedm svazků, jež obsahují vylíčení let 1912-1915. Svazky I. a lL, jež se zovou: »Le lendemain 
d' Agadir a Les Balkans en feu« (str. 388 + 426) jsou věnovány událostem z r. 1912, kdy byl Poincaré 
předsedou vlády. Svazek lIL: »L'Europe sous les armes« (str. 364) líčí prvý rok presidentství Poin
caréova. Svazek IV.: »L'union sacrée« (str. ,548) seznamuje nás s příběhy r. 1914 až do vypuknutí 
světové Války. Svazek V.: »L'invasion« (str. 539) popisuje válku do konce r. 1914. Svazky VL a VII.: 
»Les tranchées« a »Guerre de siege« (str. 35.3+376) zabývají se událostmi r. 1915. Společný název 
celých Pamětí: »Au service de la France«, prozrazuje spol~ vůdčí ideu celého životního díla Poin
caréova: sloužiti vlasti.2 

Poincaréův bystrý postřeh pro reality života politického přináŠÍ s sebou, že z Pamětí jeho nabý
váme neobyčejně jasného obrazu o tom, jak se rozličné funkce nejvyšších faktorů politického i ústavního 
života francouzského ve skutečnosti jeví. Vidíme jejich světlé i stinné stránky. Nahlížíme do zákulisí 

1 O je~o neobyčejné paměti jasně svědčí tato drobná příhoda, o níž se dočítáme v Pamětech (III. 297). Při 
návštěvě ve Spanělsku pronesl Poincaré na hostině přípitek na krále. Text byl králi ovšem již předem sdělen 
a tento, když viděl, že Poincaré přednáší přípitek zpaměti, kontroloval ho pro zábavu, zda dodrZuje přesně psaný 
text. Poincaré, zpozorovav to, změnil úmyslně několik slov, a když král, maje za to, že změny tyto staly se náhodou, 
je Poincaréovi žertem vytýkal, tu odpověděl mu Poincaré, že tak učinil ze žertu úmyslne, a citoval mu přesně ony 
změny. - Jak dbá Poincaré na čistotu svého mateřského jazyka, toho jest zajímavým dokladem, že se při kterési 
příležitosti omlouvá, že cituje diplomatickou notu, jež byla psána špatnou francouzštinou. Praví o ní, že je to bar
barský text, v němž se bezpochyby slily veškeré jazyky evropské (III. 30). 

2 Idea tato je mu i měřítkem, podle níž hodnotí své protivníky. Tak praví po smrti vfidce nacionalistfi 
Dérouleda prostě: »il aimait ta nt la France« (IV. 47). 
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politického života. Poznáváme na jaké obtíže naráží provádění jednotlivých předpisů ústavních, jak 
rozhodují tu často slabosti lidské. Zvlášť podrobně zabývá se Poincaré těmito věcmi v době, kdy líčí 
své zkušenosti jako president republiky. Maně se tu nabízí myšlenka shrnouti tyto rozptýlené poznámky 
a úvahy v jediný organický celek. Vzhledem k rozsahu Pamětí jest možno učiniti tak již nyní, není 
třeba čekati, až budou ukončeny, zvláště, když rychlejšímu jejich vydávání brání těžká choroba autorova. 

Pokus o takový organický přehled podáváme v tomto článku. V rozměru ovšem, jak nadpis podává, 
poněkud omezeném. Věnujeme svoji pozornost pouze oněm částem Pamětí, které týkají se postavení 
presidenta francouzské republiky. Jde tu hlavně o jeho volbu, 'o jeho styk s vládou a parlamentem, 
o jeho činnost v oboru vojenském a politiky zahraničnÍ. K tomu přistupuje ještě řada postřehů, jež 
vrhají světlo na jeho postavení i v jiných vztazích.3 Vše to shrnuto v celek podává nám velmi jasný 
obraz toho, jaké bylo za Poincaréa ve skutečnosti postavení presidenta republiky, na rozdíl od učebnic 
ústavního práva, z nichž spíše poznáváme, jaké postavení presidenta francouzské republiky býti má. 
Jen výjimečně přihlédneme v tomto přehledu i k některým zvlášť zajímavým postřehům Poincaréovým 
o jiných faktorech ústavního života francouzského.4 

II. VOLBA POINCAFÉA ZA PRESIDENTA REPUBLIKY. 

V druhé kapitole třetího dílu svých Pamětí líčí Poincaré události, jež souvisely s jeho volbou. 
Úvodem oceňuje své Předchůdce, seznáváme tu, že nejvíce z nich si vážil Sadi Carnota, za něhož byl 
po prvé ministrem, a jenž, jak praví (III. 34), zdál se mu pro svůj takt, svoji rozvahu a přímost svého 
úsudku vzorem hlavy konstitučního státu, 5 a Fallieresa, jenž připomínal mu Car nota bdělostí svél\o 
dozoru a moudrostí svých rad, avšak též jemnou zdrženlivostí a pečlivostí, s níž přenechával odpovědné 
vládě skutečnou moc. Již zde naznačuje Poincaré stručně své kredo o postavení presidentově: může 
užívati v rokování vlády svého zákonného vlivu, jejž mu dává jeho úřad a jeho vlastní autorita, nesmí 
však vnucovati svoji vůli (III. 35). 

3 Paměti Poincaréovy byly již častěji předmětem rozboru a kritik. Budiž tu alespoň upozorněno na zají
mavý psychologický rozbor, jejž podává G. Gros v knize Mr. Poincaré mémorialiste, Paříž 1930, a na stručné 
jejich ocenění od V. Girauda v Revue des deux mondes 1931, L str. 811-831. 

4 U některých otázek, jichž se Paměti dotýkají, poukazujeme pod čarou i na příslušnou francouzskou 
literaturu hlavně práva ústavního. Jde tu o tyto knihy: Barthélemy-Duez: Traité élémentaire de droit constitu
tionnel, Paříž ] 926 i Duguit: Traité de droit constitutionnel, 2. vydání, Paříž 1924; Esmein-Nézard: Éléments de 
droit constitutionnel fran~ais et comparé, 7. vydání, Paříž 1921; Leyret: Le président de la république, Paříž 1913; 
Pierre: Traité de droit politique électoral et parlementaire. Supplément. Paříž 1919; Poincaré: Messages, discours
al1ocutions, lettres et télegrammes, L Paříž 1919. V poznámkách citujeme jen jméno autora, nikoliv název knihy, 
jen u knihy na posledním místě uvedené citujeme pouze počátek jejího titulu. Citujeme-li v textu našeho článku 
Poincaréovy Paměti, uvádíme vždy v závorce římskou číslicí díl a arabskou číslicí stránku dotyčného dílu Pamětí. 

5 Podrobněji narýsoval obraz Carnotův Poincaré ve své řeči při odhalení jeho pomníku v r. 1895, již cituje 
ve svých Pamětech (III. 35). Pravil tehdy: 

»I1 n'aurait pas consenti a rien abdiquer de l'autorité qu'il tenait de la Constitution. II exer~ait cette autorité 
avec un tact supérieur, avec un sou ci délicat des responsabilités ministérielles, avec un respect inné de la souve
raineté nationale. Mais son attitude, pour etre discrete, n'était jamais effacée. Dans les conseHs du gouvernement, 
il tenait son rang avec une admirable dignité. II dirigeait les délibérations; il exprimait, dans un langage tres 
sobre, des avis tres éclairés; il maintenait fermement entre les cabinets successifs les traditions essentielles, repré
sentait en face des ministres qui passent ce qu'il doit y avoir de commun entre les différentes fractions d'un 
parti et meme entre des partis différents, ce qu'il doit y avoir de durable dans l'étude des intéréts les plus mobiles, 
ce qu'il doit y avoir de permanent et d'indestructible dans la politique générale d'une grande nation. Dans les 
questions qui touchaient au crédit de la France, dans celles qui concernaient la réorganisation militaire, dans 
celles surtout qui intéressaient les relations internationales, il énon~ait des opinions si sages, si réfléchies, si 
visiblement dictées par l'amour du pays, qu'elles s'imposaient d'elles-memes et sans difficulté aux esprits les plus 
divers. On sentait que la patrie était pour lui comme un .etre vivant do nt il aurait eu la garde«. 
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Poincaré pokládal sám za nejvhodnějšího nástupce po Fallieresovi Léona Bourgeoise, a když 
tento odmítl, Ribota, kdežto Bourgeois a jiní členové v~ády, mezi nimi i Briand, naléhali na Poincarého, 
aby přijal sám kandidaturu na křeslo presidentské. Uřad tento se mu však, jak praví, nezamlouval, 
obdivoval jeho velikost, avšak vadilo mu, že neponechává svému držiteli dosti iniciativy a neodvislosti 
(III. 34); jinde praví, že nebyl v pokušení žíti sedm let svého života pod vládou protokolu o cere
moniích (III. 36). 

Den volby byl podle ústavy (čl. 3 zák. ze 16. července 1875) stanoven dekretem presidentovým 
ze 7. ledna na den 17. ledna (III. 39), neboť sedmiletí Falliel'esovo končilo dnem 18. února 1913. Již 
dva týdny před tím, totiž 26. prosince 1912 (III. 38) přijal Poincaré kandidaturu, svoliv totiž k tomu, 
aby zpráva o tom byla dána Agence Havas, což mělo v zápětí, že ihned vystoupil jako prvý proti
kandidát Ribot. Další pravděpodobní kandidáti předseda senátu Dubost a předseda poslanecké sně
movny Deschanel ještě se oficielně nevyjádřili, neboť nechtěli svým rozhodnutím zatěžovati své znovu
zvolení k dosavadní parlamentní funkci. (III. 38). Teprve, když otázka tato byla pro ně přÍznivě 
rozhodnuta, přijali kandidaturu (III. 51). Poincaré trpce podotýká, že brojili skrytě proti němu: Descha
nel hájil ve své řeči po znovuzvolení za předsedu poslanecké sněmovny ohnivě vládu parlamentu 
proti moci osobní, v čemž byl shledáván osten proti kandidatuře Poincaréově (III. 50), v senátě byl 
prý dokonce Poincaré málem prohlašován za budoucího diktátora (III. 51). 

Poincaréovi vyvstal ještě další vážný odpůrce v osobě jeho ministra zemědělství Pamse. Tento 
byl kandidátem levice, dlouho se však sám zřejmě neprohlásil (III. 38); při volbě na zkoušku, jež se 
konala dne 15. a 16. ledna, které se však účastnili pouze senátoři a poslanci patřÍcí ke skupinám 
levice, dostal v prvém hlasování Poincaré 180 hlasů, Pams 174, Dubost 107, Deschanel 83, Ribot 52. 
Při druhém hlasování obdržel Pams 283, Poincaré 272 hlasy, při třetím Pams 323, Poincaré 309 hlasů, 
41 hlasů bylo roztřÍštěno. (III. 51-52). 

Takováto předběžná hlasování vyskytají se ve Francii při volbách počínaje zvolením Grévyho 
za presidenta republiky v r. 1879, avšak jejich výsledek není vždy správnou předzvěstí pro hlasování 
Národního shromáždění. Okruh účastníků těchto voleb na zkoušku nebývá vždy stejný.6 

Poněvadž Pams nedostal ani při třetím hlasování na zkoušku absolutní většiny hlasů, nebyl 
prohlášen oficielně za kandidáta levice (III. 52) a Poincaré neodvolal svoji kandidaturu, ačkoliv v pod
večer před vlastní volbou dostavila se k němu početná deputace levice, jak Poincaré poznamenává: 
les ambassadeurs ď un nouveau genre, jež naléhala na něj v dramatickém rozhovoru, aby tak učinil 
(III. 53-5). Odmítl, poukazuje na to, že Pams nedostal většiny hlasů. »Pams jest ostatně členem 
mého kabinetu, neměl nikdy politické rozbroje se mnou, nepřipustím, aby byl pokládán za vřelejšího 
republikána než já sám. ~( Mluvčím deputace byl Clemenceau, jeho neúspěch v tomto zakročení byl 
snad hlavní příčinou, proč tak zanevřel na Poincarého, jak ještě dále uv,idíme. 

Teprve ráno v den volby obdržel Poincaré od Pamsa stručný dopis (III. 56), v němž podal 
demisi jako ministr, poněvadž přijal kandidaturu na presidentství republiky. Tak aspoň nenastala 
situace, že by dva aktivní členové kabinetu vystoupili při volbě jako kandidáti. Poincaré loyálně po
znamenává, že neměl proti Pamsově kandidatuře ničeho, než že se mohlo zdáti, že vyhlášením kandi
datury člena Poincaréova kabinetu má býti porušena na útraty Poincaréovy solidárnost, kterou nic 
nikdy nezkalilo (III. 57). 

Volba ve Versailles začala dne 17. ledna 1913 po poledni, hlasovati počalo se u písmene T 
(III. 58). Poincaré svědomitě zaznamenává, že, když odevzdával Pams lístek volební, ozval se jen slabý 
potlesk, kdežto zakrátko nato, když přišla řada na něho samého, byl potlesk mnohem četnější a 
živější. Při prvé volbě nedostal žádný kandidát většiny, z 872 hlasujících odevzdalo hlasy pro Poincaréa 
429, pro Pamse 327, scházelo tedy Poincaréovi jen 8 hlasů do většiny. Dostal ji teprve při druhé 

6 Barthélemy str. 517, Leyret str. 210, Pierre str. 456. 
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volbě, kdy obdržel z 870 hlasů 483, kdežto Pams pouze 296 (III. 59). Budiž poznamenáno, že většina 
jeho předchůdců byla zvolena již. v prvé volbě, j~n Carnot a Faure ve volbě druhé.7 

Ve stručné řeči, v níž poděkoval za blahopřání, jež mu vyslovili předseda senátu Dubost a 
místopředseda vlády Briand, zdůraznil Poincaré, že bude vždy a všude nestranným rozhodčím, že 
zůstane věrným strážcem ústavy a zákonů, že bude hájiti zájmů obrany státu a že bude bdíti ve shodě 
se , zodpovědnými ministry nad jednotností zahraniční politiky. Skončil: »MŮžete, pánové, počítati 
s mojí naprostou oddaností republice a vlasti.« (III. 61). 

Hned druhého dne ráno ,podal Poincaré demisi jako předseda vlády spolu s ostatními ministry 
(III. 64), byl však pověřen presidentem vésti vládu dále. Jmenovati jeho nástupce bylo úkolem ještě 
dosavadního presidenta Fallierese, jehož úřad končil teprve za 4 týdny. Tento nejednal však již samo· 
statně, nýbrž ptal se po mínění svého Předurčeného nástupce (III. 70). Oba shodli se na tom, že 
nejlepším předsedou vlády by byl Briand, jenž se však poněkud rozmýšlel, a sestavil nový kabinet 
teprve 22. ledna. Jako zajímavost podotýká Poincaré, že dekret, jímž byl Briand jmenován, jest pode. 
psán dosavadním i budoucím presidentem republiky. Poincaré totiž kontrasignoval jej jako odstupu
jící předseda vlády (III. 71). 

Avšak i po utvoření nové vlády nebyl Poincaré zcela vyřazen z účasti na ní. Poznamenává svě
domitě, že Briand referoval též jemu o tvoření vlády (III. 72), že nový ministr zahraniční Jonnart 
ho žádal, aby občas trávil chvíli v jeho úřadě, aby ho do všeho zasvětil a aby též sám mohl se infor
movati o novinkách (III. 74), což však neznamenalo, jak Poincaré dále sám praví (III. 82), že by 
Jonnart neřídil ministerstvo zcela samostatně. Též i ministr vojenství s ním konferoval (III. 145), 
avšak ani v tomto oboru nebyl Poincaré zasvěcen do všech důležitých věcí (III. 146). 

V tomto mezidobí připravoval se Poincaré pilně na svůj nový úřad, přiznává, že žádalo poučení 
a rady své bývalé předchůdce Loubeta a Fallierese (III. 73). Vzdal se svého místa v senátě, presi
dentství generální rady v departementu Meuse a ostatních funkcí. Zůstal jen, jsa o to požádán, zapsán 
v seznamu advokátů (III. 86 a 131), odchyluje se tím od tradice zavedené Grévym. Konečně přijal 
v této době čestné presidentství v mezinárodním komitétu pro sociální pojištění v náhradu za před
sednictví skutečné, jež dosud zastával, a jehož se ovšem vzdal (III. 88). 

Podrobně líčí Poincaré den 18. února, kdy nastoupil svůj úřad presidentský. Obřad konal 
se odpoledne (III. 121), Poincaré byl předsedou vlády doprovozen ze svého bytu do paláce Elysej
ského, kdež uvítán za přítomnosti členů vlády a předsednictva obou sněmoven odstupujícím 
presidentem stručnou řečí, na niž odpovídaje Poincaré vzdal poctu zásluhám svého předchůdce a 
zdůraznil, obraceje se ke svému budoucímu úkolu, že bude se opírati o důvěru parlamentu i celé 
země (III. 123). Byla to zajisté jemná odpověd na předhůzky, jež mu byly ve volebním boji 
činěny. Poté přijal Poincaré řádový řetěz velmistra čestné legie, načež podepsán protokol, čímž celý 
obřad skončen. . 

Večer pořádala municipalita pařížská slavnostní recepci, k níž pozvala presidenta odstupujícího 
i nastupujícího. Stalo se tehdy po prvé, že takto oslavena změna v úřadě presidentském (III. 124). 
Slavnosti zúčastnil se i předchůdce obou presidentů Loubet, takže v čele slavnostního průvodu krá
čeli, jak čteme v Pamětech, tři presidenti republiky: Poincaré, Fallieres, Loubet. Ve své zálibě pro 
podrobnosti poznamenává Poincaré, že při jízdě na. tuto recepci dal ve voze čestné místo vpravo 
Fallieresovi, a že ho po recepci doprovodil do jeho soukromého bytu (III. 126). ' 

Po návratu podal novému presidentu - jak káže zvyk ·- Briand demisi jménem celého kabi
netu, již Poincaré ovšem nepřijal (III, 126). Jmenoval celou vládu znovu a podepsal při této příle
žitosti své prvé dekrety. 

7 Podrobný přehled o výsledku hlasování při volbách presidentů republiky ve Francii podává Leyret 
str. 231 a sl. 
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Závěrkem tohoto líčení, jak uvázal se ve svůj úřad, uvádí Poincaré gratulace, jež ho došly od 
hlav států; zajímavé jest upozornění, že císař německý a rakouský negratulovali přímo telegraficky, 
nýbrž dali podle. tradice vysloviti svá blah oprání ÚSty velvyslanců (III. 128). 

III. PRESIDENT A VLÁDA. 
A. JMENOVÁNÍ A DEMISE VLÁDY A MINISTR O. 

Jest zajímavo, že ústava nynější francouzské republiky nezmiňuje se výslovně o jednom z nej
důležitějších práv presidenta republiky, totiž o jeho právu jmenovati a propouštěti ministry, jak činila 
ku pro francouzská ústava z r. 1848 ve článku 64, a jak tomu jest ku pro v moderních ústavách říše 
Německé (čl. 53) a republiky Ceskoslovenské (§ 70). Hledáme-li pro toto právo presidentovo, o jehož 
existenci není ani ve Francii nejmenší pochyby, oporu v psané ústavě, nacházíme ji jedině ve článku 
3 zákona z 25. února 1875, podle něhož president republiky obsazuje všechny úřady civilní a vojenské. 

Paměti Poincaréovy poskytují nám hojně pfíležitosti nahlédnouti, jak k jmenování a k demisi 
celé vlády nebo jednotlivých ministrů dochází, a jakou úlohu pri tom má president republiky. Za 
necelé prvé tři roky Poincaréova preside~tství, jimž věnován díl tretí až sedmý jeho Pamětí, vystří
dalo se šest vlád: Briandova, Barthouova, Doumerguova, Ribotova, Vivianiho a Briandova.8 

Podrobně popisuje Poincaré tvorení jednotlivých vlád; průběh jest namnoze stejný. Odstupující 
předseda vlády navrhuje presidentu republiky někdy určitou osobu za svého nástupce (III, 70, 156), 
nato jsou zváni predsedové obou sněmoven, aby projevili své mínění. Nepodafí-li se osobě, jež přijala 
utvorení nové vlády, její úkol, a složí-li proto své poslání, jsou předsedové sněmoven zváni poznovu 
na poradu. Stalo se tak po ztroskotání mise Vivianiho v červnu 1913 (IV. 152). Jest zajímavo, že 
tehdy Poincaré nabídl Deschanelovi, předsedovi poslanecké sněmovny, přÍmo, aby utvořil novou vládu. 
Odmítl, pravě, že republika nepoužila jeho sil, dokud byl ve věku býti ministrem (bylo mu tehdy 
58 let). Jak Poincaré svědomitě poznamenává, nechtěl Deschanel, aby zpráva o tom přišla vůbec na 
veřejnost, s čímž Poincaré nesouhlasil; shodli se konečně na redakci communiqué, jež nabídku onu 
jen naznačovalo (IV. 153). Podobně jednal Deschanel již dfíve (III. 340). V jediném případě shledá
váme se v Pamětech s odchylkou od ústavní zvyklosti, že před jmenováním nové vlády jsou vždy 
slyšeni předsedové obou sněmoven, totiž při jmenování 'kabinetu Briandova v říjnu 1915. Lze to vy
světliti buď výjimečnými válečnými poměry nebo snad tím, že Poincaré zapomněl se o rozmluvě s nimi 
zmíniti. Po pádu Barthouově, jenž byl poražen v parlamentě v otázce fiskální, pozval Poincaré na po
radu též predsedu a generálního zpravodaje rozpočtového výboru poslanecké sněmovny i senátu 
(III. 340). 

Po těchto poradách s oficielními representanty parlamentu jsou voláni k rozhovoru politikové, 
buď pouze aby president slyšel jejich mínění, nebo aby je pověřil sestavením vlády. Pfirozeno, že 
nejdříve dochází řada na ty, kdož způsobili pád předešlé vlády, tak po pádu Barthouově volán předem 
Caillaux (III. 341). Sledujeme-li v tomto směru podrobně Paměti, vidíme, že pravidelně podařilo se 
sestaviti vládu onomu politikovi, kterého president prvého tím pověril; někdy podařilo se tak učiniti 
teprve po značných obtížích, jen Dupuy v prosinci 1912 (III. 343) a Viviani v červnu 1913 (IV. 152) 
se setkali s neúspěchem, takže složili své poslání zpět v ruce presidentovy. 

Jak z Pamětí poznáváme, netrvalo tvoření nové vlády nikdy příliš dlouho, pravidelně 2-4 dny, 
nejdéle tvořila se vláda Doumerguova a vláda Ribotova, totiž celý týden. Zvlášť utvoření efemérní 
vlády Ribotovy předcházelo jednání plné dramatických obratů; utvořením vlády byl totiž původně 

8 Prvá vláda Briandova 22. ledna-lB. března 1913, vláda Barthouova 22. března-2. prosince 1913, Dou
merguova 9. prosince 1913-2. června 1914, Ribotova 9.-12. června 1914, Vivianiho 14. června 1914-25. října 
1915, Briandova od 29. října 1915. Uvedená data značí den jmenování vlády a její demise, až do jmenováni 
vlády nové obstarávala vláqa odstoupivší státní záležitosti vždy dále. 
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pověřen Viviani, jeho poslání ztroskotalo takřka v poslední okamžik (lY. 151), neboť nedohodl se se 
svými spolupr~covníky o tom, jak má formulovati ve vládním prohlášení zmínku o službě vojenské, 
s jejímž prodloužením na 3 léta, jež sněmovny krátce před tím odhlasovaly, levice, o kterou se Viviani 
hodlal opírati, namnoze nesouhlasila. 

Jakožto zvláštnost budiž uvedeno, že Poincaré byl při kterési příležitosti dokonce vybídnut, aby 
jmenoval sám sebe předsedou vlády. Bylo to dne 13. října 1915 (VII. 176 a 186) v době krise Vivia
'novy vlády, kdy dostavil se k presidentu republiky V. Basch jménem poslance Leyguese a některých 
jiných politiků dotázati se ho, zda nemohl by spojiti ve svých rukách presidentství republiky a před
sednictví vlády. »Nemyslím, že by to bylo pfíliš ústavní; avšak opustil bych rád presidentství, abych 
se stal předsedou vlády,« odpověděl Poincaré. Týden nato dával mu Basch na uváženou, aby Elyseje 
přenechal Dubostovi, jenž by ho jmenoval předsedou vlády. Byť i tyto návrhy ihned zapadly, jsou 
přece zajímavým důkazem toho, jaké důvěře se Poincaré těšil, a na jaké řešení politické krise mohou 
připadnouti vážní politikové v dobách mimořádných. 

Zajímavo taktéž jest sledovati podle Pamětí příčiny, proč došlo k demisi jednotlivých vlád, a jak 
tvořeny vlády nové. Zmínili jsme se již, že Poincaré podal demisi své vlády ihned druhého dne po 
zvolení za presidenta republiky, a že po krátkém jednání jmenován jeho nástupcem Briand. Tento 
nezůstal však dlouho předsedou vlády, již za 2 měsíce, 18. března, byl poražen v senátě v otázce vo
lebního práva, když se vyslovil pro zastoupení menšin (III. 155). Zvítězil nad ním v řečnickém sou
boji Clemenceau. Briand podal ihned demisi, poukazuje na to, Že byl přehlasován ve věci, kde výslovně 
položil otázku důvěry. Poincaré marně jej přemlouvaL aby zůstal u vesla. Máme zde případ Jemise 
zajímavý s hlediska ústavního, poněvadž porážku vlády způsobil senát, ačkoliv v theorii ústavního 
práva francouzského jest sporno, zda vláda jest politicky odpovědna i senátu.9 Též po jiné stránce 
jest tato demise zajímavá, hlasování v. senátě nedalo, jak čteme v Pamětech, nižádné směrnice - krom 

....,. otázky volební - pro utvoření nové vlády (III. 157). Taktéž po odstoupení Doumerguově praví Poin
caré, že parlament mu nedal směrnice pro utvoření nové vlády (IV. 144). 

Následující vláda Barthouova sešla - řekli bychom - přirozenou smrtÍ. Byla poražena v posla
necké sněmovně v otázce daňové dne 2. prosince 1913 (III. 338). V tomto případě výsledek hlaso
vání ukázal, jak Poincaré poznamenává, na orientaci k levici. Stejně padla dne 12. června 1914 po 
třídenním životě vláda Ribotova, jež podala demisi, když po jejím představení v poslanecké sněmovně 
byla přiznána priorita dennímu pořádku, který Ribot odmítl (IV. 161). 

Jiné jsou příčiny pádu vlády, která jí předcházela a jíž stál v čele Doumergue. Podal demisi, jak 
praví Poincaré (lY. 144), když splnil svůj úkol, totiž že byl šéfem vlády v době voleb, a tím prokázal 
službu své straně. Taktéž předposlední vláda z období, jež Poincaré dosud líčí, totiž vláda Vivianiho 
nebyla po ražena parlamentem, nýbrž zahynula na vnitřní obtíže, neboť Vivianimu nepodařilo se pro
vésti v ní osobní změny, jež byly parlamentem a vůbec politickou veřejností požadovány (VII. 198). 
»Nemohu přeměniti ministerstvo, krom Gallieniho a admirála Lacaze všichni mi odmítají svoji 
pomoc, počínaje J. Cambonem« stěžuje si trpce Viviani Poincarému, podávaje demisi. Zvláštním je, 
že ačkoliv sestavením nové vlády byl téhož dne pověřen .Briand (VII. 199), jenž zahájil ihned k tomu 
potřebné kroky, čteme tři dny nato, že demise Vivianiho nebyla oficielní (VII. 207), tu,to podal 
teprve den nato (VII. 209). Nastala zde tedy nezvyklá situace, že Briand byl pověřen sestavením 
vlády v době, kdy jeho předchůdce nepodal ještě oficielně demisi. Již dřÍve zmínili jsme se ~ tom, že 
při pověření Brianda sestavením vlády došlo snad ještě k jiné úchylce od pravidelného postupu, totiž 
že president neslyšel patrně předem předsedy obou sněmoven. 

Krátké trvání jednotlivých francouzských jlád přináší s sebou, že zřídka kdy mění se během 
trvání kabinetu jednotliví ministři. Avšak i příklady toho nacházíme v Pamětech (Cail1aux IV. 86, 

9 Srov. Esmein rl., str. 234-56, jenž problémem tímto se všestranne zabývá. 
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89, Monis lY. 92). Stalo se tak zvlášť ně kolikráte za vlády Vivianiho, jehož kabinet trval na fran
couzské poměry nezvykle dlouho, totiž 16 měsíců . . Vizme několik příkladů. 

Těsně před vypuknutím války podal demisi ministr námořnictví Gauthier, jenž jsa churava pře
pracován naprosto selhal v oné těžké době. Zapomněl, jak Poincaré svědomitě poznamenává, provésti 
usnesení ministerské rady, aby uzavřel úžinu mezi Calais a Doverem torpedovkami a podmořskými 
čluny. V noci musil jej volati Poincaré k sobě, aby chyba byla napravena. Byl z toho málem souboj 
mezi ministrem námořnictví a ministrem války. Poincaré musil zakročiti osobně, věc skončila tím, že 
si oba ministři padli s pláčem do náručí (IV. 510). . 

Koncem srpna 1914 byla dosti. podstatně přeměněna vláda Vivianiho, vstoupili do ní známí 
politikové Briand, De1cassé a Millerand (V. 172-183) a socialisté Guesde a Sembat. Briand stal se 
ministrem spravedlnosti. Millerand ministrem války, odmítnuv kompromisnf řešení, aby ministerstvo 
toto bylo rozděleno ve dva samostatné úřady: vojenský a administrativní, Delcassé ujal se úřadu mini
sterstva zahraničního. Poincaré věnuje při této příležitosti vřelou vzpomínku odstupujícím ministrům, 
jak ochotně učinili místo svým nástupcům, a tak umožnili lehké řešení politické kr~e. Z ministrů 
socialistů stal se Sembat ministrem veřejných prací, Guesde obdržel titul ministre d'Etat. Je to opět 
po dlouhé době prvý případ ministra bez portefeuille; totiž ministra, jemuž nepřikázán ke správě 
zvláštní ressort. Dosud tomu tak bývalo v třetí republice jen u předsedů vlády. 

Delcassé, jenž tak usiloval o ministerstvo zahraniční, netěšil se příliš dlouho tomuto úřadu, byl 
přepracován, nervově churav (V. 263), opětovně hrozil demisí, až ji konečně podal dne 8. řÍjna 1915 
přímo písemně presidentu republiky (VII. 165). Postup nezvyklý, neboť přímo presidentu jsou jinak 
podávány jen demise celého kabinetu, jež bývají někdy podepsány všemi ministry (tak na př. vlády 
Doumerguovy IV. 144). Poněvadž bylo se obávati, aby demise Delcasséova nepůsobila nepříznivě 
na cizinu, stalo se provisorní opatření, Viviani byl presidentovým dekretem (VII. 168) pověřen pro
zatímní správou resortu zahraničního, což však pot rvalo jen krátkou dobu, neboť již dne 12. října 
podal Delcassé znovu (VII. 174) písemnou demisi, tentokráte do rukou Vivianiho. Tím stala se akutní 
krise, jež vedla k odstoupení celého kabinetu. 

Zajímavá jest zmínka Poincaréova (VII. 165, 180), že Delcassé přišel k němu 16. října, tedy 
tři dny po demisi, aby složil mu účty ze zvláštních fondů; jde patrně o fondy disposiční, a jest z toho 
patrný úzký vztah presidenta republiky k ministru zahraničních věcí. 

A ještě jiná zajímavá drobnost. Když tvořena nová vláda, ptal se Viviani Joffra, co by tomu 
říkal, kdyby ministrem války stal se vojín. Na což vrchní velitel odpověděl: »Oh! Uvádíte mne do 
velkých rozpaků. Devět generálů mezi desíti bylo by špatnými ministry. Já sám ku přÍkladu nevěděl 
bych co si počíti v parlamentě.« Za ministra hodil by se podle Joffrova náhledu generál Dubail nebo 
GalIieni (VII. 193). 

Poslední vláda, o níž Poincaré v dosud vyšlých dílech svých Pamětí mluví, vláda Briandova, 
jest charakterisována tím, že zasedá v ní pět ministrů bez portefeuillu, ministres d'État, z nichž tři 
bývalí ministrpresidenti Freycinet, Bourgeois a Combes, jeden monarchista Denys Cochin a dva so
cialisté Sembat a Guesde. Byla to pravá vláda union sacrée. Ministrem války stává se Gallieni, jemuž 
Poincaré doporučuje v den jmenování, aby vrchnímu veliteli ponechal svobodu a odpovědnost, pokud 
jde o operace vojenské, jakož i o jmenování v armádě (VII. 211). S jakýmsi povzdechem pozname
nává Poincaré, že musil též určiti v dohodě s Briandem otázky pořadí ministrů, jež jsou vhodny »de 
tenter le génie d'un Saint-Simon« (VII. 212). 

Podle Pamětí nezdá se, že by Poincaré v normálních dobách vykonával značný přímý vliv při 
tvoření nových vlád, přenechával tu pravidelně volnou ruku designovanému presidentu ministerské 
rady. O obsazení jednotlivých ressortů rozhodovaly v prvé řadě poměry parlamentní, tím si vysvětlu
jeme, že ve vládách, jež Poincaré jmenoval, zasedali často i jeho protivníci z doby volby presidenta. 
Na. to upozorňuje Poincaré výslovně u vlády Barthouovy a Doumerguovy (III. 159, 345, lY. 29). Pozna-
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menává tu: »Není-liž prvou povinností hlavy ústavního státu, aby byla rozhodčím, nikoliv aby byla 
straníkem?« Jeho političtí přátelé mu někdy prý až vytýkali, jak dobře vychází se svými bývalými 
protivníky, 'pokládajíce to za jakousi zapomětlivost a nevděčnost vůči nim samým (III. 346). 

Situace změnila se v době války, kdy Poincaré zasahoval více do tvoření kabinetu. Vidíme to 
již při přetvoření vlády Vivianiho koncem srpna 1914, kdy Poincaré líče své rozmluvy s politiky po
znamenává, že je odsouzen k tomu, aby ve své smutné pracovně v Elysejích realisoval svoji formuli 
,o union sacrée při přetvoření vlády (Y. 179). Podobně vyvíjí velikou iniciativu při tvoření druhé vlády 
Briandovy (VII. 198-211), avšak přesto pravÍ Briandovi, že nechce zasahovati ve výběr osob, přál 
by si jen, aby kabinet byl vládou širokého národního sjednocení, pevně odhodlaný vésti válku až 
k vítězství (VII. 199). Zároveň mu však dává přece jen částečné direktivy ohledně složení kabinetu, 
neboť ho upozorňuje, že oba vojenští ministři jsou již vybráni (generál Gallieni a admiral Lacaze), 
a prosí ho, aby pokusil se přemoci odpor Cambonův. Tento stal se generálním sekretářem, tedy ve
doucím úředníkem, v ministerstvu věcí zahraničních. Místo státního podsekretáře, tedy politického 
zástupce ministrova, odmítl, nejsa znalý jednání v parlamentě (VII. 205). 

Též o jmenování státních podsekretářů dovídáme se z Pamětí některé zajímavé podrobnosti. 
V květnu 1915, kdy stále množily se v parlamentě útoky na Milleranda, byl jmenován podsekretářem 
v ministerstvu války mladý poslanec A. Thomas, a pověřen péčí o dělostřelbu (VI. 207). Stalo se 
tak, jak Poincaré otevřeně doznává přes jeho částečný odpor. Věc byla projednána v ministerské radě, 
jež rozhodla pro návrh Míllerandův a tím proti názoru Poincaréově (VI. 211, 213). Přesto hájil ovšem 
Poincaré loyálně jmenování vládou provedené proti výtkám některých poslanců (VI. 220). 

V prostřed června podán v sněmovně návrh, aby v ministerstvu války bylo jmenováno několik 
státních podsekretářů; byl to opět útok proti Millerandovi (VI. 301). Vláda mu předešla tím, že přes 
počáteční odpor ministra války usnesla se, aby jmenování bylo provedeno dřÍve, nežli sněmovna za
kročí. Podsekretáři jmenováni téhož dne poslanci Thierry a Godart; Poincaré si stěžuje, že Millerand 
vybral si je, aniž by se byl s ním poradil, a že mu jmenovací dekrety osobně nepřinesl, nýbrž večer 
jen poslal k podpisu (VI. 302). Poznáváme na tomto místě, jako na některých jiných, jak byl Poincaré 
v 'určitých směrech citlivý. 

B. PRESIDENT A ČINNOST VLÁDY. 

Paměti Poincaréovy poskytují nám mnoho zajímavých dokladů o tom, jakým způsobem může 
president republiky francouzské zasahovati do činnosti vlády. Poznáváme zároveň, jak hojně Poincaré 
využil těchto možností, a že byl skutečně v tomto směru silnou politickou osobností. 

Ústava francouzská nemá - na rozdíl ku pře od ústavy naší - ustanovení o tom, zda presi
dent republiky může se účastniti vládních schůzÍ. Podle ústavní zvyklosti však tomu tak jest. Schůze . 
vlády, jichž se účastní president republiky, zovou se conseil des ministres, ostatní conseil de cabinet.1o 

ZáleŽÍ pak hlavně na osobnosti presidenta republiky a předsedy vlády, které z těchto schůzí konají 
se častěji, v kterých jest těžiště vládní činnosti. Za Poincaréa byly to rady ministerské. 

Praví se pravidelně, že president francouzské republiky ministerské radě předsedá. Není však 
pevně stanoveno, jak tuto funkci vykonává, hlavně zda skutečně řídí její jednání a zda v ní hlasuje. 
Někteří vykladači ústavy francouzské práva tato presidentu republiky upírajÍ, avšak právem táže se 
Duguit,ll co tedy president republiky v ministerské radě vlastně dělá? 

Zajímavo jest, že ačkoli Poincaré se zmiňuje velmi často o tom, že presidoval ministerské radě, 
jakož i že účastnil se v ní debaty, neodpovídá přece na svrchu uvedené dvě otázky výslovně. Zdá 
se však přece, že jednání ministerské rady skutečně řídil, že nebyl jen jakýmsi čestným předsedou. 

10 Srov. Duguit IV., str. 819, Esmein ll., str. 225. 
II IV., str. 820, 
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Nasvědčuje tomu nejen hojné používání výrazu présider a ma présidence (ku pře III. 180, IV. 371, V. 245), 
nýbrz téz i poznámka mimoděk učiněná, ze ve schůzi ministerské rady udeloval slovo (V. 215). O tom, 
zda účastnil se téz hlasování, nikde přímo nemluví, často však poznamenává, zda s usnesením mini
sterské rady souhlasil (tak ku pf. IV. 426, kdez se dozvídáme, že po poradě s ministerským před
sedou, ministrem války a nejvyšším velitelem výslovně projevil souhlas s tím, aby v kritické dny před 
vypuknutím války francouzská vojska ustoupila asi 10 km od hranic), nebo naopak, že projevil ne
souhlas (tak ku pře IV. 186, kdež praví, že spolu s Vivianim nesouhlasil s usnesením ministerské 
rady z 30. června 1914 o rozpuštění dalších náboženských kongregací; nesouhlasil taktéž s vysláním 
Caillauxe do Brasilie, V. 424). 

O zasedání kabinetní rady zmiňuje se Poincaré velmi zřÍdka (III. 147, V. 244, VI. 267, VII. 212), 
zato však velice často, a to hlavně v době války, o zasedání ministe~ské rady. Po návratu jeho z Ruska 
v kritické dny koncem července 1914 konají se ministerské rady denně, někdy i několikráte za den 
(IV. 458 V. 215). Tehdy též bylo k návrhu Poincaréovu usneseno, aby se konaly denně (IV. 372), 
při návratu vlády z Bordeaux do Paříže dne 8. prosince 1914 bylo usneseno, aby schůze vlády konaly 
se třikráte týdně (V. 491). V říjnu roku následujícího čteme v Pamětech (VII. 192), že ministerská 
rada zasedá skoro denně. Poincaré referuje svědomitě o každé schůzi vlády, jíž se účastnil, takže i takto 
poznáváme, jak často se ministerské rady konaly, tak ku pře koncem září 1915 dne 21., 22., 25. a 27. 
září. Lze si snadno představiti, jak mocný vliv na vládu mohl president republiky vykonávati tím, že 
účastnil se takřka všech jejích porad, a jak dobře mohl se takto informovati o všech věcech vládních, 
poněvadž všechny důležitější věci byly takto projednávány v jeho přítomnosti. Odjinud víme, že o jed
nání ministerské rady nevede se ve Francii protokol, 12 nemohl se tedy president informovati četbou 
jednacích zápisů o ní. 

Není tudíž divu, že Poincaré tohoto svého práva předsedati schůzím vlády úzkostlivě střehl. 
Zajímavou zmínku čteme o tom po příchodu vlády do Bordeaux, kdež se sešla ihned na radnici kabi
netní rada, tedy vláda bez účastenství presidenta. O tom dozvěděl se Poincaré ještě téhož večera 
z rozmluvy s některými ministry a ihned podotkl k Vivianimu, že bude třeba, aby ministerská rada 
zasedala pod jeho předsednictvím denně v Bordeaux právě tak jako v Paříži, neboť jen tak lze zajistiti 
solidární a souvislou činnost vlády (V. 245). Skutečně se tak nadále dělo, jak poznáváme z Pamětí. 

Tím, že byly všechny důležitější věci projednávány v ministerské radě, vznikaly často nemilé 
průtahy. Při kterési příležitosti volá Poincaré: »Kolik času ztraceno tím pro jednání! Nebyla by lepší 
v době války samojediná vůle vrchního velitele nebo vojenského vládce? Ačkoliv jsem starý republikán, 
nemohu se ubrániti, abych se často po tom sám sebe netázal. Avšak opakuji si, že v Rusku jdou věci 
ještě mnohem hůře« (VII. 273). 

Vliv Poincaréův na vlády řídil se podle síly osobností, jež v ní zasedaly, a podle politického 
směru kabinetu. Jest přirozeno, že byl menší za radikálního kabinetu Domerguova, jenž se skládal 
většinou z jeho politických odpůrců. To uznává Poincaré sám, pravě s jemnou ironií, že kabinet mu 
projevoval »une déferente confiance«, že mohl sice ve schůzích vlády projevovati své mínění o všech 
věcech, ze však si nedomýšlel, že může je vnutiti členům vlády, a konečně poznamenává o ministru 
vnitra, že zachovával vůči němu bezvadně všechny patřičné ohledy, že však ho nechával z principu 
v nevědomosti o státní administrativě (IV. 27). 

Povšimněme si nyní toho, o které vládní věci Poincaré hlavně se staral. Jsou to většinou dva 
obory záležitostí vládních: věci zahraniční a věci vojenské. Tato jeho činnost měla základ jednak 
v předpisech ústavních, jež kladou zvláštní váhu na postavení presidentovo ' ve věcech zahraničních 
a vojenských (zák. z 25. února 1875, čl. 3., zák. ze 16. července 1875, čl. 8), jednak ve znalosti Poin
caréově politiky zahraniční, bylť před zvolením za presidenta republiky nejen předsedou vlády, nýbrž 

12 Srov. Esmein II., str. 227, Barthélemy str. 545. 
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i ·ministrem:· věcí zahraničních, a konečně v tom, že president st ví jeho spadá vetšinou v dobu války. 
Poincaré sice poznamenává, že nevzal s sebou - řídě se zvykem svých předchůdců - do svého 

kabinetu presidentského nižádného funkcionáře z ministerstva zahraničního, a že nečetl všechny depeše, 
jež tam docházely (III. 354), a též později si stěžuje, že nedostává všech zpráv (VII. 363), avšak přes 
to vidíme v každé kapitole jeho Pamětí, jak dobře byl o všem informován, a jak bedlivě sledoval poli
tiku zahraničnÍ. Hojné informace čerpal ovšem z častého osobního styku s ministry zahraničních věcí 
(III. 354). Zde několik příkladů. 

V době prvé balkánské války zasílá francouzský ministr zahraničních věcí pokyny velvyslanci 
v Londýně, při čemž podotýká ve svém telegramu výslovně, že president republiky s jeho stanovi
skem souhlasí (III. 178). 

Od ministra S. Pichona dovídá se pod pečetí mlčelivosti o zprávě J. Cambona, francouzského 
velvyslance v Berlíně, z 22. listopadu 1913, v níž referuje o rozmluvě, kterou měl belgický král s císa
řem Vilémem a chefem německého generálního štábu, z kteréžto rozmluvy bylo lze souditi, že Ně
mecko jest odhodláno k brzké válce (III. 330). Podobně v březnu 1915 sděluje mu ministr zahranič
ních věcí přímo zprávu P. Cambona, francouzského velvyslance v Londýně, o níž nechtěl ještě mluviti 
v ministerské radě, ohledně toho, kdy a za jakých podmínek hodlá se Italie účastniti světové války 
(VI. 103). 

Spolu s Vivianim rediguje Poincaré communiqué o výsledku své cesty do Ruska (IV. 279). Na 
jeho radu doplňuje Viviani v červenci 1914 důležitý telegram P. Cambonovi do Londýna, když hro
zilo nebezpečí války (lY. 386). Delcassé zasílá mu k nahlédnutí naléhavý telegram francouzskému 
vyslanci v Sofii, jejž bylo nutno odeslati ihned a nebylo lze vyčkati schválení vlády (VII. 157). Taktéž 
projednal Viviani předem s presidentem odpověď, kterou hodlal dáti německému velvyslanci na jeho 
dotaz, co učiní Francie, bude-li Rusko mobilisovati. Odpověď zněla: »La France s'inspirera de ses 
intérets« (IV. 449 a 478). 

Jindy vidíme (VI. 92), že na přání ministra zahraničních věcí píše sám francouzskému velvy
slanci v Petrohradě Paléologuovi, svému starému spolužáku, ohledně stanoviska Ruska v otázce 
cafihradské. Je to jediný případ, jak výslovně podotýká, kdy za svého presidentství psal francouz
skému diplomatickému zástupci, a omlouvá mimořádnými okolnostmi a souhlasem ministrovým 
»cette dérogation aux regles constitutionnelles«. Charakteristický jest počátek dopisu: »Drahý pfíteli, 
nepíše Ti ' president, nepíše Ti Tvůj bývalý ministr, píše Ti Tvůj starý druh z lycea. Dal jsem dopis 
přečísti Delcasséovi, abych měl jistotu, že Ti nepíši nic, co by mohlo býti na překážku Tvé činnosti, 
avšak, i když Tě tento dopi~ dojde diplomatickým kurýrem, nemá přece do sebe nic oficielního.« 

Delcassé, ministr zahraniční v druhém kabinetu Vivianově, byl, jak jsme se již zmínili, přepra
cován a churav, a tu vyvinuly se poměry konečně tak, že Poincaré ho v ministerské radě vlastně 
zastupoval. Tak poznamenává dne 2. fíjna 1915, že Delcassé byl v ministerské radě do té míry depri
mován, že ostatní ministři požádali Poincaréa a Vivianiho, aby redigovali telegram, jejž měl Delcassé 
jen podepsati (VII. 148). Čtyři dny nato koncipuje Poincaré v ministerské radě telegram na fran
couzského velvyslance v Petrohradě, poněvadž Delcassé nebyl s to jej sám napsati (VII. 159). Z toho 
vzniklo druhého dne malé nedorozumění mezi presidentem a ministrem, poněvadž Delcassé doda
tečně opatřil telegram úvodní větou, že jej redigoval president republiky.l<dyž mu to však Poincaré 
vytkl, zaslal do Petrohradu opravu (VII. 162). A konečně poslední příklad: když Briand, krátce po 
utvoření svého velikého kabinetu odejel do Calais, tu Poincaré předčítal k jeho žádosti v ministerské 
radě dne 4. prosince 1915 zahraniční telegramy (VII. 307). 

Charakteristickým příkladem toho, jak intensivně Poincaré zasahoval do běhu zahraniční po
litiky, jest jeho opětn~ zakročení u vlády v r. 1915 před přílišnou ústupností Italii, jež dožadovala 
se za vstup do války rozsáhlých územních .výhod (VI. 149, VII. 350, 353). 

Druhý ressort, jemuž Poincaré věnoval ve vládě obzvláštni pozornost, byl resort ministra války. 
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Doba válečná přinášela s sebou styk presidenta s vojskem v ·neobyčejně široké míře. Pozornost svoji 
věnujeme však nyní pouze stykům presidenta s ministrem vojenství, ponechávajíce vylíčení ostatních 
styků presidenta s vojskem do jedné z příštích kapitol. 

Je dostatečně známo, že Francie nebyla na válku dostatečně technicky připravena, po velikých 
bojích z podzimku 1914 stával se nedostatek střeliva a zbraní, hlavně těžké dělostřelby, přímo kritický. 
Problém přeměny mírové výroby průmyslové ve výrobu válečnou . byl tehdy ještě zcela nový. Je po
chopitélno, že Poincaré problém. tento bedlivě a úzkostlivě sledov3;l, a že dával si opětně referovati 
o stavu válečného materiálu. Píše o tom častěji. Tak podává ku pře ke dni 28. září 1914 podrobný 
přehled o stavu výzbroje (V. 333-6), kdež se dovídáme takřka neuvěřitelnou zprávu, že mobilisační 
plán prý nepamatoval na ulití nových děl. K věci vrací se zakrátko (V. 340, 348, 390, 428, 439), a též 
později dotazuje se opětně Milleranda nebo jeho podsekretáře Thomasa (VI 146, 187, 192, VII 
33, 256). 

Nestačí mu však jen zprávy písemné, navštěvuje s ministrem války nebo s jeho podsekretářem 
i továrny zařízené na válečnou výrobu a informuje se na místě samém (VI. 262, VII 93). Když vznikly 
obtíže při úpravě otázky, zda dělníci mobilisovaní mají býti posíláni do zázemí do továren pracují
cích pro vojsko, tu Poincaré hájí v ministerské radě názor, že mají též v továrnách zůstati pod auto
ritou vojenskou, aby mohli býti opět posláni na frontu, kdyby dobře nepracovali nebo projevovali ne
kázeň (VI. 276, 310). 

Nemenší ovšem péči věnoval Poincaré stavu vojska a jeho ztrátám. Pečlivě zaznamenává in
formace, jež v tom směru obdržel (VI. 71, 117, 276, 344, VII. 110, 273). Při příležitosti koná i pře
hlídky vojska (V. 275), a všímá si výcviku nováčků (V. 393). Jindy opět všímá si toho, jak funguje 
polní pošta, na niž docházelo mnoho stížností (V. 401, 439). 

Zajímavo jest pozorovati, jak i v oboru vojenské pravomoci presidentovy byla šetřena zásada, 
~e president nemá jednati bez vědomí odpovědného ministra. 

. S počátku války obrátil se na presidenta republiky vrchní velitel J offre dopisem, v němž žádal, 
aby president zakročil u anglické vlády, aby uspíšila dopravu vojska do Francie. Poincaré sdělil tent"o 
dopis ihned předsedovi vlády, a ministrům věcí zahraničních a Války, kteří shledali, jak píše (V. 46), 
že Joffre měl se obrátiti na ministra války a nikoliv na presidenta republiky. 

Když se stal ministrem války Millerand, známý svojí neústupností, bývaly jeho protesty proti 
zásahům presidenta republiky v jeho pravomoc ostřejší. Tak ku příkladu když Poincaré žádaL aby bylo 
vyšetřeno, kdo jest odpověden za to, že Němci zmocnili se tak rychle Camp des Romains, odpovídá 
nedůtklivě, že tato věc týká se jen jeho jako odpovědného ministra (V. 328). Krátce nato povolal 
Poincaré k sobě ředitele oddělení dělostřeleckého v ministerstvu, aby mu podal bližší referát o výrobě 
materiálu. Hned zakročuje Millerand a žádá presidenta, aby nepovolával jeho podřízené, aniž by mu 
to sdělil (V. 439). Poincaré uznává, že Millerand má stricto jure pravdu, neboť on jediný nese odpo
vědnost. Omlouvá své jednání dobou válečnou a tím, že není dostatečně informován. Totéž se zane
dlouho opakuje (VI. 24) a tu Poincaré poznamenává, že Mil1erand, jenž jest jedním z jeho nejstarších 
přátel, chce mu nechati méně práva, než kterémukoliv senátorovi nebo poslanci} kdyby role obou 
byly obráceny, tu by prý zajisté Mil1erand vykládal jinak svá práva. 

Na státní podsekretáře v ministerstvu války obracel se Poincaré ovšem přímo (VII. 120, 256), 
což souviselo s jejich postavením ve vládě. 

Naopak i Poincaré hájí svoji autoritu proti Mil1erandovi. Vytýká mu ku příkladu telefonicky, že 
generála Baqueta, proti němuž směřoval hlavně útok senátu, a na jehož odstranění z jeho význačného 
místa v ministerstvu naléhali již dříve president i předseda vlády (VI. 205), vyznamenal přes to slavnost
ním odevzdáním stuhy komandérské k řádu čestné legie, nevyžádav si souhlasu presidenta republiky. 
Mil1erand odvolával se na jakýsi dekret vydaný s počátku války, jímž bylo zjednodušeno udílení čestné 
legie, a Poincaré, jak praví, marně snažil se mu vysvětliti, .že tento dekret nezkrátil ústavní práva presi-
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denta republiky, jenž jest velmistrem řádu (VI. 292). I později se vrací k tomuto trapnému přÍpadu 
(VII. 33). 

Jindy opět si stěžuje, že ho MiIlerand včas neinformovalo nedorozumění, jež měl s generálem 
Joffrem (VI. 321). . 

Marně domlouval Poincaré často Mil1erandovi. Ministr války vynikal svéhlavostí, kterouž popudil 
proti sobě parlament, škodě tak sobě i celému kabinetu. Tak ku příkladu zmiňuje se Poincaré o tom, 
že' dostavili se k n~mu dva poslanci, kteří jej upozorňovali, že nepřiměje-li Milleranda k demisi, vynutí 
si ji sami (VII. 16). Jak Poincaré Millerandovi domlouval, vidíme nejlépe v pfípadě generála Baqueta, 
kdež s jakýmsi povzdechem poznamenává: )Ciním několik přátelských, avšak rázných poznámek 
Millerandovi ohledně jeho chování, ohledně této zdánlivé nečinnosti, ohledně toho svéhlavého zdráhání 
dáti přesná vysvětlení komisím, vládě, mně samému. Vytýkám mu, že dosti neotřásl netečností svých 
kanceláří a že zapsal generála Baqueta do seznamu čestné legie, aniž by byl mne o tom informoval. 
Zůstává netečným. Nevím, zda má za to, že ho nespravedlivě kárám, nebo zda mi dává za pravdu.« 
(VI. 277). Není divu, že .po incidentu s oním generálem Viviani rozhorleně prohlásiL že Mil1erand 
zabíjí vládu svojí zaslepeností a svéhlavostí (VI. 292). 

Povšimli jsme si dosud blíže dvou odvětví administrativy, jimž Poincaré věnoval zvláštní pozor
nost, a o nichž se ve svých Pamětech pře často zmiňuje. Je pfirozeno, že z ministrů ressortních se stýkal 
nejvíce s ministry zahraničních věcí a války. Taktéž velmi častý byl jeho styk s předsedou vlády. 
V říjnu 1915, když vláda Vivianiho se nacházela v krisi, přicházel k němu předseda vlády dokonce 
několikráte za den, jak Poincaré svědomitě poznamenává (VII. 182), aby mu svěřil své obtíže. 

Poincaré používal u svých ministrů veliké osobní autority. Viděli jsme, jak domlouval Milleran
dovi pro jeho svéhlavost, jindy opět vidíme (VII. 35), jak domlouvá Vivianimu, aby se držel přesně 
usnesení ministerské rady ohledně toho, v jaké formě má vláda sděliti své stanovisko parlamentu. 
Jiný příklad osobnlho zakročení vidíme, když v březnu 1915 odstraňuje k žádosti ministra financí 
Ribota konflikt mezi ním a Millerandem ohledně výdajů na válečný materiál (VI. 179). O případu 
Gauthier-Messimy z počátku války jsme se zmínili již dříve. 

V těžkých dnech podzimních 1914, kdy vláda francouzská se odstěhovala do Bordeaux, upo
zornil Deschanel presidenta, že někteří ministři - jichž nejmenoval - nepočínají si dosti vážně, že 
obědvají s herečkami v restaurantech. Toho se Poincaré hrozí: ) Jest možno, aby v době, jakou proží
váme, mohli se Francouzi takto ohlušovati a zapomenouti?« táže se sám sebe (V. 260). Krátce nato 
psaly o tom -též místní noviny, jež hlavně vytýkaly, že někteří ministři projížděli se s dámami v auto
mobilech plných květin, jež byly řízeny vojíny. Noviny byly za to zastaveny velícím generálem na 
jeden měsíc. Tato suspense byla v ministerské radě zkrácena na několik dní a všichni ministři 
protestovali proti oné zprávě jako klepu. Po ministerské radě ·se však ministr Malvy soukromě svěřil 
Poincarému, že jsa poněkud churav, ztrávil nedělní odpoledne v Arcachoně u přÍtele, a že při odjezdu 
mu byly odevzdány od místních spolků kytice (V. 293). Tak prý vznikly ony pře~ané zprávy.13 

Vážnosti, které se těšil president ve veřejnosti, užívali někdy ministři, žádajíce ho o osobní za
kročení. Tak ku pfíkladu domlouvá Poincaré na přání ministra zahraničního Paleologuovi, aby přijal 
úřad velvyslance v Petrohradě (IV. 30), Barthouovi a Leyguesovi, aby podjali se diplomatického poslání 
(VIL 222, 267, 269, 276), tentokráte však bez úspěchu. . 

Ústava francouzská (čl. 3. zákona z 25. února 1875) má výslovné ustanovení o tom, že všechny 
akty presidentovy vyžadují kontrasignace ministerské. Podobné ustanovení má i naše ústavní listina 
v § 68, jež však nadto ustanovuje ještě v § 66, že za projevy související s úřadem presidentovým odpovídá 
vláda. Jest zajímavo, že ačkoliv ústava francouzská stejného ustanovení nemá, vyvinula se přece ústavní 

13 Toto ať skutečné, ať domnělé pochybení vyčítá Malvymu ještě po 15 letech Clemenceau ve své poslední 
knize »Velikost a bída jednoho vítězství« (str. 359 českého pfekíadu). . 
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praxe podobným způsobem} ministři odpovídají nejen za písemné, nýbrž i za ústní projevy presidentovy. 
Barthélemy mluví o assistence materielle d'un ministre.14 

Zajímavé doklady této vázanosti presidentovy na vládu a na její členy nacházíme v Pamětech 
často. Jde tu hlavně o řeči a cesty presidentovy. 

Poincaré podnikal již v době míru několik oficielních cest po Francii, v době války konal 
hlavně ,časté zajížďky k armádě v poli. Při těchto příležitostech býval doprovázen aspoň jedním mini
strem , »jako stínem« (V. 349). Ba dělo se tak i na cestě polooficielní, kterou konal v létě 1913 se 
svojí manželkou po venkově francouzském (III. 268). V době války pokoušel se učiniti změnu: dne 
12. prosince 1914 odejel do Remeše jen s generálem Dupargem (V. 502). Praví výslovně, že rozhodl 
se konati budoucně zajížďky k vojsku sám, aniž by byl vždy doprovázen ministrem války nebo jiným 
členem vlády. Zavádí tím prý novotu, kterou někteří mrzouti budou pokládati za nekorektní. Poin
caré praví při této příležitosti, že nesouhlasí s obecným míněním, že president smí oficielně odejeti 
jen pod kontrolou ministrovou. Později poznáme, že Poincaré svůj úmysl skutečně částečně splnil. 

Podobně jako při cestách vidíme vázanost presidentovu na ministry i při jeho řečech. Důležité 
řeči jsou sdělovány předem vládě, nebo aspoň některému z její členů. Tak ku pře jeho poselstvÍ 
parlamentu, o čemž později, nebo jeho přípitky carovi (IV. 243, 278), jež, jak výslovně poznamenává, 
sdělil Vivianimu, který ho na cestě do Ruska doprovázel. Koncipoval je tedy patrně sám. Děje se 
to však i při řečech méně důležitých, tak na př. při řeči, kterou proslovil na své cestě po severozá
padní Francii v Rennes na slavnosti tělocvičných jednot dne 1. června 1913, kterou sdělil předem 
ministru války Noulensovi, jenž ho provázel. Když , této řeči, v níž Poincaré zdůrazňoval, že Francie, 
ač je mírumilovná, bude hájiti své neodvislosti, svých práva své cti, Jaures vytýkal, že byla pro~ 
slovena pod osobní odpovědností presidentovou, potvrdil N oulens loyálně ministerské radě, že mu ji 
president republiky předem sdělil, a že s ní souhlasil, což schválili i ostatní ministři (IV. 145). O ' své 
slavné řeči při přenesení ostatků .skladatele Marseillaisy, Rougeta de ľlsle, do domu Invalidů, výslovně 
poznamenává (VI. 320), že ji sdělil ministerské radě, jež o ní debatovala a navrhla některé menší 
změny. 15 

Jak úzkostlivě dbal Poincaré toho, aby jeho slova byla kryta ministrem, poznáváme dobře v ná
sledujících dvou příkladech. Když s počátku r. 1915 Poincaré po prvé vkročil v Elsasku na německou 
půdu dobytou Francouzy, tu, oslovuje na radnici v Saint-Amarinu shromážděné starosty, praví jim, 
jak jsou Francouzi šťastni, že vracejí Elsasku jeho místo u rodinného krbu, a dává jim v souhlase 
s Millerandem, jenž ho doprovázel, ujištění, že budou respektovány jejich tradice a jejich svobody 
(VI. 54). Ona doložka o souhlase ministrově jest zajisté velmi příznačná pro mentalitu Poincaréovu. 
A podobně, když v listopadu 1915 odebral se s vrchním velitelem Joffrem ke generálu Dubailovi, 
veliteli východní skupiny, aby ho dekoroval vojenskou medailí, tu poznamenává, že se sice zarazil 
nad jeho sdělením, že se připravují nové operace, věda, co krve stojí takové lokální ofensivy, »avšak 
v nepřítomnosti ministra války nepokládal jsem se za oprávněna mu říci své mínění« (VII. 228). Je 
to snad až přílišná úzkostlivost. 

A ještě jednu drobnou ukázku, jak Poincaré svědomitě respektoval kompetenci vlády. Když 
belgická vláda v r. 1915 připravovala Livre gris, sbírku diplomatických dokumentů o vzniku války, 
tu dotázala se Poincaréa, zda může v ní publikovati záznam belgického vyslance v Paříži o dvou 

14 Str. 528, srov. též Esmein II., str. 232 a sl. 
15 Z Pamětí dovídáme se tu ještě jeden charakteristický detail, jejž pro zajímavost uvádíme. Ostatky 

Rougeta de l'Isle měly býti slavnostně uloženy v Pantheonu, avšak v poslední takřka okamžik vznikly nepřed
vídané obtíže, když Pierre, generální sekretář sněmovny, »homme charmant et terrible, gardien farouche et sou
riant des lois et des reglements«, jak ho charakterisuje Poincaré, objevil, že by bylo třeba zákona, aby tato 
počest mohla býti prokázána. Poněvadž již nebylo času svolati parlament, usnesla se vláda uložiti ostatky skla
datele Marseillaisy v Domě Invalidů (VI. 320). 
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rozmluvách, jež měl v r. 1912 s Poiricaréem, tehdy předsedou vlády a spolu ministrem zahraničních 
věcí. Poincaré neměl námitek, avšak předložil věc vládě, jež rozhodla opačně (VI. 83). 

Mezi funkce 'presidentovy vykonávané za zodpovědnosti vlády příslušelo pravidelně též udíleti 
vyznamenání. V Pamětech čteme ku pře podrobný popis, kterak president odevzdal za přítomnosti 
zástupců vlády i parlamentu vojenskou medaili generálovi ]offrovi (V. 451). Funkce tato přinášela 
s sebou někdy i nepřÍjemnosti. O srážce, kterou měl Poincaré s Millerandem, jenž udělil čestnou legii 
neoblíbenému generálu, zmínili jsme se již dfíve. Jiná spíše žertovná nepfíje~nost stala se Poincaréovi 
s anglickým generálem Haigem koncem prosince 1915, jemuž udělil již dříve velkodůstojnický od
znak čestné legie. Generál tázal se ho při setkání v Chantilly: »Když jste mi udělil řád, řekl jste mi, 
že jej mám nositi vpravo. Ale generálové de Langle a Foch nosí jej vlevo. Pročpak?« Bylo to tím, 
že měli vyšší stupeň řádu, byli velkokřižníky. Poincaré věc Haigovi vysvětlil a později téhož dne pravil 
mu v dohodě s Briandem a ]offrem: »Noste nyní svůj odznak také vlevo. Jmenuji vás velkokřižní
kem« (VII. 370). 

Ke konci této kapitoly jednající o poměru presidenta k vládě budiž ještě učiněna krátká zmínka 
o jedné funkci presidentově, kdy vystupuje pravidelně též v doprovodu některého člena vlády, totiž 
o jeho účasti na národních slavnostech. Je zajímavo, že i funkce tato, ačkoliv tu nejde pravidelně o akt 
právně nebo politicky významný, má základ svůj v předpisech ústavních. Zákon z 25. února 1875, 
jenž vypočítává ve čl. 3 funkce presidentovy, uvádí mezi jiným též, že presiduje národním slavnostem. 
Ustanovení toto jest přejato z ústavy z r. 1848. V praxi vyvinula se věc tak, že účast na národních 
slavnostech stala se jednou z hlavních činností presidentových,l'6 zabírající mu drahně času. To po
tvrzují nám plně Paměti (III. 257, 328). Nejde tu jen o slavnosti ve vlastním slova smyslu, nýbrž 
spadají sem i návštěvy rozličných shromáždění a banketů, výstava dobročinných podniků, recepce atd. 
Povinnosti tyto nepřestaly zcela ani v době války (VI. 132, 235, VII. 312, 334, 345). 

Funkce tato byla Poincaréovi, zvyklému využitkovati každé chvíle spíše pro práce rázu byrokra
tického, velikým břemenem. Opětně si na to stěžuje. Tak praví krátce po nastoupení Úřadu, že ' l1ej
lepší čas pohltí mu ceremonie a povinnosti representační (III. 131, 183), později praví, že v listopadu 
nebylo dne, kdy nepoznával aktivně nebo passivně muk řečnických (III. 315), jindy opět mluví o tom, 
~e presidoval (na slavnostech), kdežto kabinet vládl (III. 349), nebo o tom, že se denně podrobuje 
pokání, jež mu ukládá článek 3. zákona z r.1875 (IV. 171). (PokračoyáníJ 

, . 

DR. C. HARAOUI: 

DĚJINY BELGtE A JAZYKOVÝ PROBLÉM. 

Veškeré obyvatelstvo belgického království čítá 7,405.569 quší. Z toho 2,850.825 ptipadá na 
Wallony na jihu Belgie, kteří mluví některým ze starých nářečí (nářečí liegeské, naumurské, 

~I gaumské, pikardské, atd.), jež souvisí s nářečím, jehož se užívá v severní Francii, a 3,185.100 připadá 
na Vlámy na sevdt;u Belgie, kteří mluví výlučně vlámsky nebo holandsky. Zbytek, až na několik tisíc 
obyvatelů, kteří mluví německy a jsou usedlí na východní hranici, představuje ty, kdo znají jednak 
francouzsky, jednak vlámsky. Počet těchto »dvojjazyčných« obyvatelů vzrostl z 871.288 v roce 1910 
na 967.812 v r. 1920, nebo, jde-li pouze o dospělé, z 628.703 v roce 1910 na 735.544 v r. 1920; tehdy bylo 
totiž poslední sčítání lidu, jehož výsledky byly uveřejněny. Tato kategorie zahrnuje obyvatele středního 
nebo bruxelského pásma a Vlámy, kteřÍ užívají také francouzštiny vedle nářečí svého kraje. 

, 16 Literatura ústavního práva francouzsk~ho se o této funkci presidentove blíže nezmiňuje. Leyret venuje 
jí ve své knize krátkou kapitolu na str. 93-1~6. 
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