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„Politica rezidă în voința de cucerire și de conservare a puterii; solicită,
prin consecință, o acțiune de constrângere sau de iluzionare a spiritului,
toate acestea constituind materia politicii”
Paul Valéry
Partea a doua a studiului consacrat relației politice și personale între
Édouard Balladur și Jacques Chirac își propune să se concentreze asupra
anilor Pompidou (1969-1974, perioadă în care acesta din urmă a fost
președinte al Franței). Aceștia au fost urmați de separarea profesională
temporară a celor doi protagoniști (1974-1979), respectiv de regăsirea și
decizia acestora de a se alătura unul celuilalt pe drumul, deloc ușor, al
construirii unei alternative politice (coabitarea), la timpul respectiv o
provocare politic-statală a statului. (1981-1986).
Înainte de toate îmi propun să pun în valoare loialitatea, fidelitatea
tinerilor Chirac și Balladur față de Georges Pompidou. În anul 1968, odată
depășită criza profundă din luna mai, președintele Charles de Gaulle a decis
schimbarea primului ministru, Maurice Couve de Murville luând locul lui
Georges Pompidou. Cu toate acestea, discipolii săi au continuat în mod
lăudabil, într-o lume în care cu siguranță schimbarea centrului de putere
antrenează și mecanisme ale oportunismului și adaptării prin orice mijloace,
să rămână lângă fostul prim-ministru, de care, să recunoaștem, au fost legați
prin resorturi profunde ce au depășit limitele unei exercitări corecte a
actului de administrație.
În „Memorii” (volumul I, „Chaque pas doit etre un but”/„Fiecare pas trebuie
să fie un scop”), Jacques Chirac a relatat că, în aproape fiecare dupăamiază, în biroul fostului premier Georges Pompidou din bulevardul La TourMaubourg, au avut loc schimburi de păreri între acesta din urmă și fidelii
săi colaboratori (Édouard Balladur, Pierre Juillet, Michel Jobert și Jacques
Chirac): „Nu mi-am ascuns niciodată fidelitatea în ceea ce-l privește, în

această perioadă de dizgrație în care mulți s-au distanțat de fostul primministru.”
Anul 1969 l-a readus în prim-plan pe Georges Pompidou, urmare desfășurării
referendumului convocat de președintele Charles de Gaulle (27 aprilie 1969,
asupra regionalizării, respectiv reformei constituționale/Senat) și
rezultatului acestuia (52,41% NU). Șeful statului a demisionat cu efect
imediat, iar alegerile prezidențiale convocate au fost câștigate de fostul
prim-ministru Georges Pompidou (în turul al doilea, a obținut 58,21% din
voturi). În următorii ani, Édouard Balladur va lucra alături de noul
președinte (în calitate de secretar general adjunct, respectiv secretar
general al Președinției franceze) fiind, conform lui Catherine Nay (volumul
„Le Dauphin et le Régent”/„Urmașul și Regentul”) „rezervat, auster, fidel și
competent”; Jacques Chirac va exercita funcții pe linie guvernamentală
(secretar de stat la Buget, ministru pentru relația cu Parlamentul, ministru
al agriculturii și ministru al afacerilor interne). Colaborarea între ei a
fost una instituțională, însă din punct de vedere personal mai puțin
apropiată. Poate acum, în această perioadă și într-un stadiu incipient, a
apărut o primă rivalitate legată de paternitatea moștenirii lui Georges
Pompidou. Catherine Nay în acest moment i-a numit pe Balladur „regent” și pe
Chirac „urmaș”. Greu de stabilit dacă președintele Franței a avut un preferat
dar, cel mai probabil, a existat o nuanță de simpatie față de cel pe care l-a
denumit „buldozerul” (Jacques Chirac). Dacă despre Édouard Balladur șeful
statului a afirmat că „nu este un om facil dar este loial, competent, putem
conta pe el”, față de Chirac simbolistica a fost diferită. În anul 1974, la
Palatul Élysée (sediul președinției franceze), Georges Pompidou, în prezența
lui Maurice Schumann, arătându-i lui Chirac cum a fost redecorat un salon, a
rostit următoarele cuvinte, mai mult sau mai puțin profetice: „Dacă nu vă
place, veți putea să-l schimbați când veți fi aici”…. Iar la momentul
desemnării aceluiași Jacques Chirac la Ministerul Afacerilor Interne (după un
mandat foarte popular al acestuia la Ministerul Agriculturii) același Georges
Pompidou a afirmat: „Veți fi realizat un parcurs suficient pentru a cunoaște
în ansamblu guvernarea.”
În cartea sa „Le Pouvoir ne se Partage Pas”/„Puterea nu se împarte”, Édouard
Balladur a rememorat cu acuratețe promovarea sa de către președinte din
funcția de secretar general adjunct al Președinției în cea de secretar
general al aceleiași instituții, una atât de naturală prin simplitatea și
curtoazia acesteia:
-Georges Pompidou: „Știu că aveți în vedere alte responsabilități însă vă rog
să acceptați să fiți numit secretar general.”
-Édouard Balladur: „Prefer să rămân lângă dumneavoastră, cu un rol mai activ.
Vă mulțumesc pentru propunere.”
-Georges Pompidou: „Eu sunt cel ce vă mulțumește. Nu veți mai fi numărul 2,
ci numărul 1. Veți vedea, este cu totul diferit.”
Este interesant că Édouard Balladur a remarcat deteriorarea relației între
președintele Georges Pompidou și primul său ministru Jacques Chaban-Delmas,
constatând că „am putut vedea cât de mult, în viața politică, relațiile de

putere afectează sentimentele de prietenie și fidelitate.” În egală măsură
autorul a elogiat personalitatea premierului succesor Pierre Mesmer ca și,
poate înainte de toate, figura lui Georges Pompidou („abil, capabil, curajos,
determinat. După Charles de Gaulle, nimeni nu a marcat atât de mult istoria
noastră în ultima jumătate de secol precum Georges Pompidou”).
Un aspect fundamental și, aș adăuga, zguduitor a fost cel legat de suferința
și moartea lui Georges Pompidou (2 aprilie 1974). Jacques Chirac și Édouard
Balladur au resimțit personal această pierdere cu atât mai mult cu cât
Georges Pompidou a fost o figură remarcabilă, descrisă astfel de Charles de
Gaulle, în „Memoriile” sale: „Personalitate complexă, dotată cu o mare
capacitate de a înțelege și tendință de a pune la îndoială, cu talentul
elocinței dar și al artei tăcerii, cu dorința de a rezolva dar și capacitatea
de a temporiza.” Georges Pompidou a fost om politic dar și om de cultură,
publicând inclusiv o antologie a poeziei franceze. Îmi permit să spicuiesc
câteva rânduri din volumul său „Nodul gordian”, elocvente pentru a
concluziona că pentru un om de Stat a fi vizionar este o parte a propriei
sale reflecții: „Confortul material al vieții generalizate ascunde în el
însuși un anume tip de lipsă de speranță, de insatisfacție. În acest punct se
găsește fără îndoială adevărata miză a lumii moderne”…Totuși, rândurile
scrise de Jacques Chirac în „Memoriile” sale (citate anterior, capitolul X,
„Moartea unui Tată”) sunt emoționante și constituie un elogiu sincer adus
personalității celui care a fost Georges Pompidou. Paginile de carte au
această putere, ca prin stările sufletești pe care le generează fiecare
paragraf, să ne determine să credem că există
uneori recunoștință,
loialitate și neuitare, reunite într-un portret de o rară sensibilitate:
„Chiar dacă nu am fost niciodată intimi, am resimțit dispariția lui Georges
Pompidou precum ar fi fost cea a unui apropiat. Pentru noi, colaboratorii și
prietenii săi ce-l admiram și-l iubeam, a dispărut un maestru: Al spiritului,
al înțelepciunii, curajului și acțiunii…Georges Pompidou a fost un
constructor. A avut gustul aventurii și al descoperirii…..Om liber, a fost
adversarul conformismului, prejudecăților și uniformității gândirii…..A avut
obsesia modernității, pentru el o exigență, o provocare, o manieră de a se
încrede în trecut și viitor…A fost înainte de toate un om de Stat. Pentru el
progresul uman a fost un ansamblu, un vis inseparabil al acțiunii. Datorită
pasiunii modernității a desenat o Franță nouă, fidelă tradițiilor sale și
mândră de propria istorie dar antreprenoare și inventivă, industrială și
dinamică. Spirit pe deplin curios, mereu în alertă, de o luciditate și o
sensibilitate extremă, Georges Pompidou a prevăzut, mai bine decât ceilalți,
necesara evoluție a societății. Pentru el anii ‘60 au însemnat finalul unei
epoci și începutul alteia. Țară tradițional rurală, Franța devine putere
industrială. Este momentul să regândim orașul fără a neglija amenajarea și
prezervarea teritoriului….După generalul de Gaulle, ce a repus statul între
puterile politice mondiale, Georges Pompidou a fost artizanul pasionat al
unei Franțe ce dispune de toate armele unei mari națiuni: Economie,
industrie, dezvoltare comercială, cercetare, inovare, cultură….Dornic de a
reda individului gustul idealului, Georges Pompidou a dorit ca societatea săși regăsească solidaritatea față de generațiile mai în etate, față de cei
excluși, solidaritatea statelor bogate cu cele dezmoștenite –exigență
fundamentală a viitorului omenirii, în care interesul se alătură idealuluisolidaritate europeană, solidaritatea francofonilor a căror ambiție trebuie

să fie rezistența la asimilare și uniformitate. Iată cum prietenul lui
Leopold Sédar Senghor a ghicit marile provocări ale viitorului…. Georges
Pompidou a avut cultul prieteniei. Pentru el viața își găsea menirea în
privirea celorlalți, în atenția pe care le-o acordăm, în mâna pe care le-o
întindem. Ne-a făcut să fim mai buni, aici este secretul afecțiunii pe care
i-o purtăm și durerii resimțite atunci când ne-a părăsit”.
Moartea președintelui Georges Pompidou a separat cumva apele, a adus cu sine
o despărțire temporară între Édouard Balladur („demn, liniștit și amar, se
consideră executorul testamentar al acestuia”) și Jacques Chirac. Traiectoria
lor ulterioară a fost una diferită iar explicația constă în temperamentul
celor doi protagoniști, manifestat în contextul
paternității moștenirii
Pompidou. Dacă Jacques Chirac va rămâne în arena politică și va ajunge,
pentru următorii ani, prim-ministru (1974-1976), primar al Parisului (1977)
și creator al partidului neo-gaullist RPR („Adunarea pentru Republică”),
Édouard Balladur a preferat discreția, singurătatea, după cum de altfel a
recunoscut-o însuși în volumul său „Puterea nu se împarte”: (citat anterior)
„Am dorit să mă eliberez de atmosfera în care am trăit luni de zile.” Pentru
următorii ani, începând din 1974, Balladur va activa în poziții manageriale
din domeniul privat, perioadă sintetizată inspirat în câteva cuvinte: „Cultul
responsabilității personale este corolarul libertății”.
Regăsirea celor doi va avea loc în anul 1979. De ce? Poate pentru că, după
cum subliniază aceeași Catherine Nay, „fiecare avea nevoie de celălalt.” Unul
(Jacques Chirac) trebuia să-și tempereze atitudinea extrovertită
(președintele Valéry Giscard d’Estaing l-a calificat public drept „agitat”),
iar celălalt să iasă din conul de umbră în care, în mod voluntar, intrase cu
ani înainte.
La prima reîntâlnire a mai contribuit ceva. În anul 1979, după un accident
auto soldat cu spitalizare și perioadă de refacere, Jacques Chirac a semnat,
înaintea alegerilor europarlamentare din anul respectiv, un manifest destul
de puțin inspirat și intitulat „Apelul de la Cochin” (după numele instituției
medicale în care a fost internat la data respectivă). Consecința imediată a
fost rezultatul modest obținut de partidul RPR (locul al-IV-lea ca număr de
voturi). Prin urmare Jacques Chirac a decis să se separe de consilierii săi
cei mai apropiați (Michel Juillet și Marie-France Garaud, promotori ai
„Apelului” sus-menționat), în context reapariția lui Édouard Balladur fiind
firească. Prima întrevedere, mediată de șefa de cabinet a primarului
Parisului, s-a desfășurat în centrul de recuperare medicală de la Yvelines.
Dialogul de mai jos, redat în cartea lui Catherine Nay, a fost punctul de
plecare al alăturării celor doi, pe drumul sinuos al politicii următorilor
aproximativ 15 ani:
– Jacques Chirac: „Ați văzut, declarațiile mele au generat turbulențe.”
– Édouard Balladur: „Ar fi fost mult mai bine să vă abțineți.”
Au urmat mai multe întrevederi periodice în care au fost evocate trecutul
comun, anii Pompidou, solidaritatea din timpul mai 1968 dar și necesitatea
unor proiecte comune. În volumul său „Puterea nu se împarte”, Édouard
Balladur a explicat motivele ce au stat la baza reapropierii de Jacques

Chirac: „Pe de o parte îi cunoșteam dinamismul, antrenamentul politic,
talentul și intuiția” iar, pe de altă parte, „aveam idei pe care am dorit să
le pun în practică.”
Édouard Balladur și Jacques Chirac vor deveni din ce în ce mai apropiați, cu
atât mai mult cu cât sugestiile primului au fost cel mai adesea acoperite de
realitate. Un prim exemplu: La rugămintea lui Chirac („dragă Édouard, ați
putea să reflectați la cum ar arăta o campanie prezidențială?”), răspunsul
lui Balladur a fost de o extremă luciditate dacă îl raportăm la alegerile din
1981 și deznodământul acestora: „Sunt convins că Giscard va pierde din cauza
fenomenului de respingere ce de luni de zile este prezent în țară. Dar, dragă
Jacques, nu aveți nicio șansă de a fi ales în locul său. Din contră, dacă vă
prezentați, veți fi făcut responsabil de înfrângerea sa. Nu va fi simplu să
vă puteți redresa”. Istoria imediată va fi martora realismului lui Balladur.
Un al doilea exemplu a fost opinia împărtășită lui Jacques Chirac la momentul
celui de al doilea tur de scrutin. Édouard Balladur a fost de părere că
președintele în exercițiu Valery Giscard d’Estaing trebuie susținut, din
considerente de calcul politic: „Oricum este condamnat. Încă de mâine lansați
un apel de a vota în favoarea sa. Dacă nu o veți face veți fi asimilat unui
trădător”. Jacques Chirac va fi reținut în a se manifesta pro-Giscard….
Alegerile legislative au avut loc imediat după câștigarea scrutinului
prezidențial de către candidatul socialist François Mitterrand. În mod
previzibil, formațiunile de stânga au ieșit învingătoare, urmând a conduce
Franța pentru următorii 5 ani (1981-1986). Dacă Jacques Chirac a afirmat că
„experiența socialistă nu va dura doi ani”, Édouard Balladur va preciza că
„din moment ce instituțiile statului sunt solide, stânga va sta la putere 5
ani”. Lesne de dedus cine a avut dreptate….
Perioada 1981-1986 a fost una în care liderii formațiunilor de dreapta au
trecut printr-o necesară reașezare a priorităților, reconstrucție, redefinire
a propriului rol și mai ales readaptare la noua realitate. Să nu uităm că,
odată cu alegerile legislative și prezidențiale din anul 1981, Partidul
Socialist a revenit la putere după foarte mulți ani (din 1958, odată cu criza
Republicii a-IV-a și revenirea lui Charles de Gaulle).
Miza politică a fost raportarea la coabitare, anume perspectiva tot mai
probabilă a unui Parlament și a unui Executiv dominat de dreapta politică
respectiv un Președinte de stânga. Este întru totul firească alternanța la
putere și tot atât de fireasca uzura politică, de aceea 5 ani de guvernare a
Partidului Socialist (cu doi prim-miniștri succesivi, Pierre Mauroy și
Laurent Fabius) urmau să se finalizeze cu examenul electoral al alegerilor
legislative din 1986. Problema a fost acceptarea sau nu a coabitării și la
acest moment a cântărit foarte mult decizia lui Jacques Chirac. A fost un
„meci în doi” (Raymond Barre/Édouard Balladur), punctat de ralierea lui
Chirac la poziția acestuia din urmă. Raymond Barre, fost premier al
președintelui Giscard d’Estaing (1978-1981) a afirmat public următoarele:
„Coexistența a două puteri, una la Élysée și cealaltă la Matignon, este o
ipoteză ce trebuie exclusă, ar reprezenta revenirea la politicianismul
Republicii a-IV-a, opoziția și-ar pierde sufletul….Învingătorii nu trebuie să
se pună în serviciul învinsului.” În paralel, cu acceptul prealabil al lui
Jacques Chirac, Édouard Balladur a publicat un articol în cotidianul „Le

Monde”, intitulat „Ambivalența instituțiilor, cele două tentații” (16
septembrie 1983), în care a pledat pentru logica și firescul coabitării, în
condițiile unei curtoazii social-politice respectiv al anduranței
instituțiilor: „La un moment dat instituțiile noastre se vor confrunta cu o
adevărată încercare ce ne va permite să constatăm soliditatea lor reală. Ce
se va întâmpla? Responsabilii politici vor avea de ales între două atitudini:
Înfruntarea cu o nouă majoritate ce va încerca să neutralizeze Președintele,
iar acesta va refuza să țină cont în compoziția guvernului de existența unei
noi majorități. Sau, în fine, încercarea coabitării, ceea ce înseamnă ca
fiecare să-și ajusteze un pic libertatea de mișcare, respectiv propriile
alegeri și să accepte ca proiectele sale să nu poată fi imediat aplicate.”
Până la urmă acest text, din care desigur că am spicuit doar o parte,
reflectă adevăratul Édouard Balladur, cel pentru care curtoazia, reținerea,
măsura, compromisul reciproc și cât de cât consensul sunt părți componente
ale conduitei sale politice. Acesta a pledat pentru coabitare, adresându-se
direct și destul de plastic lui Jacques Chirac: „La putere vom arăta ce știm
să facem.” În mod inspirat Franz Olivier-Giesbert a menționat: „Cu acest text
Édouard Balladur a intrat cu adevărat în destinul lui Jacques Chirac.”
Coabitarea și conceptualizarea unei asemenea alternative politice serioase și
viabile a fost preocuparea constantă a lui Édouard Balladur. În volumul
„Puterea nu se împarte”, acesta a afirmat clar și sintetic că „pentru mine
coabitarea este punerea la încercare a supleței instituțiilor noastre și
evitarea de a vedea în criza de regim soluția unică a dificultăților
politice.”
Cei doi au colaborat îndeaproape, iar acceptarea postului de premier al
guvernului RPR/UDF (partidele respective au câștigat la limită alegerile
legislative din 1986) de către Jacques Chirac a fost și rezultatul influenței
lui Balladur („nu există altă soluție, dragă Jacques”, avea să exprime acesta
din urmă). A fost singura soluție, Jacques Chirac fiind lider natural al
dreptei și reconfirmat ca primar al Parisului la alegerile municipale din
1983. În „Memorii”, acesta a mărturisit: „Mereu am știut că voi fi premier,
inima îmi spunea că nu, rațiunea că da.” Pe 16 februarie 1986 Édouard
Balladur a declarat că „dacă domnul Mitterrand i-ar solicita lui Jacques
Chirac să devină prim-ministru, l-aș ruga să răspundă afirmativ.” Iar la
întrebarea directă („ați accepta să fiți ministru în guvernul Chirac?”)
răspunsul a fost unul în aceeași parametri: „Da, pentru că am încredere în
el.” De altfel, și acesta este un semn pentru
mai târziu, la momentul
desemnării membrilor Executivului, Édouard Balladur i-a solicitat direct
premierului desemnat Jacques Chirac ca, în calitatea sa de titular al
portofoliului Economiei și Finanțelor (numărul II în Guvern), să aibă
titulatura de ministru de Stat. Unul din liderii politici, Bernard Pons, a
remarcat imediat: „Atunci când am văzut că este singurul ministru de Stat,
mi-am dat seama de amploarea influenței sale”….
Închei această a doua parte prin evocarea a două momente importante pentru
calculul politic respectiv subtilitatea unui „pas în doi”, dar și pentru ceea
ce va urma peste doar câțiva ani. Primul dintre acestea a fost ezitarea lui
Jacques Chirac în a-și asuma rolul de prim-ministru, cunoscând atât statura
politică redutabilă a lui François Mitterrand dar și, cu siguranță,

experiențele sale anterioare în aceeași funcție (1974-1976 Jacques Chirac
premier/Valéry Giscard d’Estaing președinte). Franz Olivier-Giesbert, în
volumul „Chirac. Une Vie” redă următorul dialog:
Jacques Chirac: „Ar trebui să mergeți dumneavoastră la Matignon,
Édouard. Nu sunteți un om de partid.”
Édouard Balladur: „Știți bine că nu am nicio șansă de a fi primministru. Veți fi obligat să acceptați funcția. Dacă cel pe care-l
instalați la Matignon reușește, va fi reușita lui și nu a dumneavoastră.
Dacă el va eșua, dumneavoastră veți suferi consecințele împreună cu
acesta.”
A doua și ultima observație este legată de descrierea lui Édouard Balladur al
anilor 1981-1986, scrisă de Jacques Chirac în „Memorii”, elocventă prin
întreaga sa subtilitate, prefigurând complexele jocuri politice și, de ce nu,
personale din anii ce vor urma: „Unul din cei mai apropiați consilieri ai
mei, dă impresia, sub aparențe un pic înșelătoare, de înțelept și om al
atitudinilor ponderate. Îi stimez și respect inteligența, cultura și
trăsătura de om de Stat. Dacă ar fi trebuit să refuz să fiu prim-ministru, maș fi gândit în primul rând la el. Sceptic prin natură și liberal prin
convingeri, este un calculator impasibil, ostil oricărei forme de conflict
deschis. Îmi descrie oameni și situații cu un tip de rafinament caustic și
ironic. Conștient de propria valoare intelectuală îmi arată superioritatea
față de cei ce mă înconjoară și speră, ca după lunga perioadă a rolurilor din
umbră, să primească un loc eminent pe care-l merită.”
Anul 1986 a adus cu sine revenirea la putere a coaliției RPR/UDF și mai ales
intrarea în arena politică reală a tandemului Jacques Chirac/Édouard
Balladur. Cei doi vor continua strânsa lor colaborare instituțională și
complicitatea la nivel personal, înfruntând o nouă realitate și anume
coabitarea. Finalul acesteia, alegerile prezidențiale din 1988, prefigurarea
noilor examene politice din ultimul deceniu al secolului XX, toate acestea
vor conduce la ceea ce odinioară a remarcat omul politic francez Édouard
Herriot: „Nu există prietenie posibilă între doi oameni politici, cel puțin
atunci când fac parte din același partid”…..Povestea merge mai departe…..
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