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Streszczenie: Mimo ci¹g³ego prze³amywania barier obyczajowych i spo³ecznych, udzia³ kobiet w ¿yciu
publicznym, w tym tak¿e w polityce, jest ci¹gle marginalny. Mimo sukcesywnego wprowadzania w pañstwach europejskich regulacji, których celem jest zwiêkszenie liczby kobiet w polityce, niewiele z nich
zajmuje eksponowane stanowiska liderek partii, szefowych rz¹dów czy prezydentów. Przez wiele lat
symbolem kobiecych rz¹dów w Europie by³a premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (1979–1990).
Przebieg jej kariery politycznej jest przyk³adem stopniowego wspinania siê po drabinie politycznego
awansu prowadz¹cej do objêcia przywództwa w partii i pañstwie. Jedn¹ z najwa¿niejszych postaci
wspó³czesnej polityki europejskiej i œwiatowej jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Droga jej kariery
politycznej, jak na obecne standardy, jest wyj¹tkowo nietypowa. Jej wejœcie do polityki, jak i objêcie
najwa¿niejszego urzêdu w pañstwie, jest przyk³adem nieprzewidywalnoœci polityki z jednej strony,
a drugiej potwierdzeniem zasady, ¿e maj¹c œciœle wyznaczony cel, d¹¿¹c do niego krok po kroku, mo¿na
go osi¹gn¹æ niezale¿nie od istniej¹cych ograniczeñ. Celem artyku³u jest przedstawienie drogi Angeli
Merkel do najwa¿niejszego urzêdu w Niemczech i wyj¹tkowej pozycji w Europie oraz wskazanie tych
wydarzeñ, które œwiadcz¹ o wyj¹tkowoœci tej drogi.
S³owa kluczowe: Angela Merkel, Niemcy, kariera polityczna

M

imo ci¹g³ego prze³amywania barier obyczajowych, spo³ecznych, a tak¿e mentalnych oraz wiekowych stereotypów, udzia³ kobiet w ¿yciu publicznym jest
ci¹gle marginalny. Oczywiœcie, dotyczy to tych sfer ¿ycia publicznego, które tradycyjnie przypisywane s¹ przedstawicielom œwiata mê¿czyzn. Sfer¹ ¿ycia publicznego, w której udzia³ kobiet jest wielokrotnie mniejszy ni¿ mê¿czyzn, jest polityka.
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej, w zdecydowanej wiêkszoœci pañstw, zniknê³y
bariery prawne pozbawiaj¹ce kobiety czynnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym,
a w szczególnoœci w ¿yciu politycznym. Niektóre pañstwa posz³y nawet dalej
– wprowadzi³y ustawodawstwo gwarantuj¹ce kobietom ustalon¹ liczbê miejsc na
listach kandydatów do ró¿nych pañstwowych organów wybieralnych – przede
wszystkim parlamentów. Celem tych regulacji by³o zwiêkszenie szans kobiet na
zdobycie mandatu, a tym samym zwiêkszenie ich obecnoœci w procesie stanowienia
prawa i projektowania polityk szczegó³owych. Ta bardzo sztuczna regulacja nie
zawsze spotyka³a siê z akceptacj¹ œrodowisk kobiecych, a feministycznych w szczególnoœci. Dyskusje dotyczy³y (i nadal dotycz¹) wielkoœci kwot, jeœli to one s¹ rozwa¿ane oraz szczegó³ów wprowadzania parytetu. W Polsce od 2010 roku obowi¹zuje
ustawa gwarantuj¹ca kobietom (ale równie¿ i mê¿czyznom) nie mniej ni¿ 35%
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miejsc na listach wyborczych. W innych krajach (np. skandynawskich) jest to 50%,
jeszcze w innych partie maj¹ w³asne zalecenie co do parytetów (np. niemiecka
CDU zaleca, aby 30% stanowisk partyjnych i miejsc na listach wyborczych by³o
przeznaczonych dla kobiet). Powy¿sze rozwi¹zania nie spowodowa³y jednak, ¿e kobiety masowo znalaz³y siê w polityce. Oczywiœcie, trudno stwierdziæ, jak wygl¹da³by
ich udzia³ w tej¿e, gdyby tych rozwi¹zañ nie by³o. Niemniej ka¿de pe³nienie wa¿nej funkcji publicznej i politycznej przez kobietê zawsze wywo³uje spore emocje
oraz zainteresowanie mediów, a tym samym szerokiej opinii publicznej (a nie tylko
publicystów, badaczy, komentatorów itp.).
Kobiety w historii pe³ni³y wa¿ne funkcje publiczne i pañstwowe. Ich udzia³ w ¿yciu
politycznym nie jest zjawiskiem nowym, powsta³ym w czasach wspó³czesnych. Znamy
przecie¿ spo³eczeñstwa i wspólnoty, w których ¿ycie publiczne by³o zdominowane przez
kobiety. Zarówno patriarchat, jak i matriarchat, wynika³y z okreœlonej obyczajowoœci,
trwa³ego przyporz¹dkowania ról spo³ecznych, wyznawanych religii itp. Uznawano to za
naturalny porz¹dek rzeczy, a wszelkie odchylenia od obowi¹zuj¹cych zasad spotyka³y
siê z potêpieniem przez spo³ecznoœæ. Dzia³aczki ruchów feministycznych, pewnie nie
bez racji, uwa¿aj¹, ¿e do dzisiaj we wspó³czesnych spo³eczeñstwach nadal pokutuj¹ przekonania o podziale ról spo³ecznych siêgaj¹cych czasów wspólnot pierwotnych. Te dwa
modele spo³eczne, oparte na dominacji jednej b¹dŸ drugiej p³ci, nie by³y ca³kowicie hermetyczne. Znane s¹ w historii przypadki, gdy w typowym mêskim spo³eczeñstwie, przez
pewien czas przewodni¹ rolê odgrywa³y kobiety. Nie by³o to zjawisko powszechne, ale
jednak mia³o miejsce i pozostawi³o trwa³y œlad w historii cywilizacji. Tym, co odró¿nia³o
pojawienie siê kobiet w ¿yciu publicznym w minionych okresach od ich funkcjonowania
wspó³czeœnie, jest sposób objêcia urzêdu. We wspó³czesnych demokracjach decyzjê podejmuj¹ wyborcy, wspó³obywatele, maj¹cy prawo wyboru spoœród wielu kandydatów
lub kandydatek. Niezbêdne s¹ wiêc, na ogó³, okreœlone umiejêtnoœci, kwalifikacje, cechy
osobiste, nierzadko talent. Dodatkowo, ca³a procedura wyboru musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. W czasach minionych, w systemach nierepublikañskich,
kandydatek takie wymogi nie obowi¹zywa³y. Czynnikiem decyduj¹cym by³y koligacje
rodzinne, wiêzy krwi, pokrewieñstwo lub ostatecznie odpowiednie pochodzenie i urodzenie. Cechy osobowoœciowe nie by³y prawie brane pod uwagê. Kobiety najczêœciej stanowi³y element rozgrywek dynastycznych, s³u¿y³y poszerzaniu wp³ywów politycznych,
terytoriów, pozyskaniu nowych poddanych. Nie przeszkadza³o to jednak, aby bardzo
czêsto w taki sposób „wypromowane” kobiety zostawa³y wybitnymi monarchiniami
– ksiê¿nymi, królowymi, a nawet carycami. W dziejach ka¿dego pañstwa (w tym równie¿
naszego) zdarza³y siê takie w³adczynie, które wnosi³y istotne zmiany, nowy styl rz¹dzenia, zmienia³y bieg historii. Jedno przez wieki nie ulega³o zmianie – by³y to marginalne
przypadki i nie zawsze te kobiety mia³y na to wp³yw; a stawa³y siê elementem realizowanej polityki.
Upadek systemu feudalnego, rozpad spo³eczeñstwa stanowego i proces tworzenia siê
nowoczesnych pañstw i spo³eczeñstwa obywatelskiego, nie od razu oznacza³, ¿e z ¿ycia
publicznego i politycznego nagle zniknie cenzus lub bariera p³ci w spo³eczeñstwie. Wiele
instytucji, nie tylko publicznych, nadal by³o zamkniêtych dla kobiet (m.in. wy¿sze uczelnie). Na prze³omie XIX i XX wieku w Europie i USA zaczê³y powstawaæ ruchy kobiet
maj¹ce na celu zrównanie praw wyborczych kobiet i mê¿czyzn. Sufra¿ystki odnios³y
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czêœciowy sukces, choæ do ich sukcesu przyczyni³ siê wybuch I wojny œwiatowej. Kobiety musia³y zast¹piæ mê¿czyzn, którzy opuœcili swoje domy i zak³ady pracy i wyruszyli na
front. W efekcie w kilku krajach kobiety zrównano w prawach wyborczych z mê¿czyznami.
By³ to fakt tylko formalny, bo w œwiadomoœci spo³ecznej i w praktyce ¿ycia politycznego,
kobiety nadal stanowi³y zdecydowan¹ mniejszoœæ, a rola polityka czy przywódcy zarezerwowana by³a wci¹¿ dla mê¿czyzn. Kobiety do dziœ s¹ wyj¹tkiem w wielkiej polityce.
Wspó³czeœnie udzia³ kobiet w ¿yciu publicznym, poza sfer¹ typowo kobiec¹ lub
tradycyjnie mieszan¹, wynika z kilku powodów. Pierwszym z nich jest sama wola zainteresowanych. W tym przypadku udzia³ w ¿yciu publicznym uwarunkowany jest okreœlonymi umiejêtnoœciami, kwalifikacjami lub warunkami formalnymi, które niezbêdne
s¹ do realizacji okreœlonego celu. Tutaj nie wystêpuj¹ ograniczenia o charakterze formalnym, brak koniecznoœci akceptacji ze strony spo³eczeñstwa, zgody czy innego aktu formalnoprawnego. Ta sfera aktywnoœci kobiet ogranicza siê do biznesu, dzia³alnoœci
zawodowej, rozwijania swoich zainteresowañ, zdolnoœci, wreszcie obszaru sztuki. Zajmowanie eksponowanej pozycji w tych dziedzinach nie jest jednak bezpoœrednio
zwi¹zane z polityk¹, wp³ywem na w³adzê, podejmowane decyzje (bez naruszenia prawa). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e we wskazanych dziedzinach kobiety rywalizuj¹ z mê¿czyznami na równych zasadach, brak jakichkolwiek u³atwieñ, jak formalne lub nie,
parytety, gwarantowane miejsca itp.
Inn¹ sfer¹ aktywnoœci kobiet w ¿yciu publicznym jest dzia³alnoœæ w organizacjach
kobiecych. Wspomniany wczeœniej ruch sufra¿ystek, po uzyskaniu przez kobiety pe³nych
praw wyborczych, straci³ wiêc racjê bytu. Przestrzeñ po nim wype³ni³y ró¿ne formy walki kobiet ju¿ nie o równouprawnienie, ale z ró¿nymi formami dyskryminacji czy przejawami tzw. seksizmu. Tutaj formy aktywnoœci s¹ bardzo ró¿ne: od wniosków i apeli do
instytucji pañstwowych, a¿ do masowych, ulicznych manifestacji. Bardzo popularn¹
form¹ aktywnoœci s¹ ró¿ne fora kobiece z udzia³em osób publicznych, parlamentarzystów, osób (g³ównie kobiet) o uznanej pozycji w spo³eczeñstwie, pe³ni¹cych nawet
rolê autorytetów. Celem tych form aktywnoœci jest szeroka debata nad sprawami wa¿nymi dla kobiet, wypracowanie wspólnego, jednolitego stanowiska w tych sprawach i zaprezentowanie go wobec organów pañstwowych. Czêsto celem jest równie¿ wspieranie
kobiet kandyduj¹cych w wyborach do organów stanowi¹cych (wybory parlamentarne,
jak i lokalne). Nale¿y wspomnieæ, ¿e tego rodzaju fora maj¹ na ogó³ charakter nieformalny, ale czêsto przek³adaj¹ siê na okreœlone wp³ywy polityczne. Parlamentarzystki, w celu
realizacji grupowych interesów, potrafi¹ bardzo czêsto likwidowaæ granice politycznych
podzia³ów i niezale¿nie od barw klubowych w parlamencie, stanowi¹ siln¹ grupê nacisku
solidarnie wystêpuj¹c w obronie swoich interesów. Taka forma aktywnoœci kobiet w ¿yciu publicznym, szczególnie jeœli ma wsparcie osób publicznych lub polityków (obu
p³ci), stanowiæ mo¿e realn¹ si³ê polityczn¹ powoduj¹c¹ wprowadzenie przez pañstwo ich
postulatów w ¿ycie. Dla wielu kobiet uczestnictwo w takich forach mo¿e byæ pierwszym
krokiem ich wejœcia do wielkiej polityki. Popularny wiêc ruch feministyczny zast¹pi³ na
dobre lukê po sufra¿ystkach.
Szczególn¹ form¹ uczestnictwa kobiet w ¿yciu publicznym jest pe³nienie przez nie
wa¿nych funkcji w pañstwie, ale w wyniku powo³ania, mianowania lub innej decyzji administracyjnej, a wiêc z pominiêciem procedury wyborczej. Szczególne znaczenie ma
zajmowanie stanowisk ministerialnych lub szefowanie innym organom centralnym pañ-
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stwa. Czynnikiem decyduj¹cym jest tutaj wiedza merytoryczna niezbêdna do pe³nienia
takiej funkcji; rzadziej czynnikiem, który powoduje powo³anie kobiety na dane stanowisko, s¹ wzglêdy pozamerytoryczne, jak na przyk³ad popularnoœæ w spo³eczeñstwie, talent
artystyczny, osi¹gniêcia sportowe itp. Oczywiœcie, niektóre stanowiska s¹ w pewnym
sensie „zarezerwowane” dla kobiet – w Polsce np. pe³nomocnik rz¹du ds. równego traktowania (powo³ania dokonuje premier). W wielu krajach najwa¿niejsze stanowiska (szef
rz¹du, g³owa pañstwa) pe³ni³y w ró¿nych okresach kobiety (w Polsce Hanna Suchocka
w latach 1992–1993 na stanowisku premiera). Nigdy jednak administracja pañstwowa,
a rz¹d w szczególnoœci, nie by³y zdominowane przez kobiety. W rz¹dzie wspomnianej
H. Suchockiej ona sama by³a jedyn¹ kobiet¹. Powo³anie H. Suchockiej na stanowisko
szefa rz¹du by³o sporym zaskoczeniem, bo mimo trwaj¹cych 3 lata przemian ustrojowych, nigdy wczeœniej kobieta nie pe³ni³a w Polsce tak wa¿nego urzêdu. Wp³yw na tak¹
nominacjê mog³a mieæ specyficzna sytuacja na polskiej scenie politycznej po pierwszych
w pe³ni demokratycznych wyborach parlamentarnych (1991). Do Sejmu mandat uzyskali
przedstawiciele kilkunastu ugrupowañ, bez wyraŸnej przewagi kilku z nich, aby móg³ powstaæ stabilny rz¹d maj¹cy poparcie wiêkszoœci parlamentarnej. Po upadku rz¹du Jana
Olszewskiego i niepowodzeniu misji Waldemara Pawlaka powo³ania nowego, siedem
ugrupowañ postsolidarnoœciowych postanowi³o powierzyæ ster rz¹dów osobie „nowej”,
niebêd¹cej liderem politycznym, mo¿liwej do zaakceptowania dla tak szerokiej koalicji.
Taka decyzja polityków mia³a wyraŸnie wskazywaæ, ¿e w polskiej polityce nast¹pi³a
wa¿na jakoœciowo zmiana. Ponadto, s¹dzono pewnie, ¿e kobieta na kluczowym stanowisku w pañstwie, stanie siê symbolem ³adu politycznego, spokoju spo³ecznego i postêpuj¹cej demokratyzacji. Rz¹d Hanny Suchockiej dzia³a³ niewiele ponad rok i nigdy ju¿
póŸniej w Polsce kobieta nie by³a premierem.
Ostatnim sposobem odgrywania znacz¹cej roli przez kobiety w ¿yciu publicznym,
a politycznym w szczególnoœci, jest, mówi¹c najkrócej, poddanie siê werdyktowi wyborców, wejœcie na drogê budowania kariery politycznej w œwiecie polityki zdominowanej
przez mê¿czyzn, bez korzystania z ¿adnych formalnych lub nieformalnych przywilejów.
Mo¿na by siê znów odwo³aæ do krajowego przyk³adu Hanny Suchockiej, która by³a przecie¿ politykiem Unii Demokratycznej, zdoby³a mandat poselski z listy tej w³aœnie partii
(by³a równie¿ pos³em w okresie PRL oraz ³¹cznie w 3 kadencjach RP), a w rz¹dzie Jerzego Buzka ministrem sprawiedliwoœci (od 2001 do 2013 roku ambasadorem RP w Stolicy
Apostolskiej). Bez w¹tpienia, Hanna Suchocka jest Polk¹ najd³u¿ej (od 1980 r.) obecn¹
w polskiej polityce, pe³ni¹c¹ ró¿ne funkcje, choæ od 2001 roku nie uczestnicz¹c¹ aktywnie w polityce wewnêtrznej. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e H. Suchocka nie pe³ni³a nigdy
istotnych funkcji partyjnych, nie by³a nigdy liderem, przywódc¹ czy wrêcz … mê¿em
stanu (nie ma w jêzyku polskim „damskiego” odpowiednika tego okreœlenia).
W ostatnich latach w Europie wiele kobiet zajmowa³o kluczowe stanowiska w pañstwie. Przez wiele lat symbolem kobiecych rz¹dów by³a premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (1979–1990). By³a jednoczeœnie szefem rz¹dz¹cej Partii Konserwatywnej.
Przez kilkanaœcie lat wp³ywa³a na politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹ Wielkiej Brytanii,
choæ jej rz¹dy spotyka³y siê z szerok¹ krytyk¹, zarówno wewn¹trz pañstwa, jak i poza
nim – nawet po jej œmierci w 2013 roku. Bez w¹tpienia, niezale¿nie od tego czy ktoœ zgadza³ siê z jej polityk¹, czy nie, mo¿na uznaæ M. Thatcher za polityka, lidera, mê¿a stanu.
Przebieg jej kariery politycznej jest przyk³adem stopniowego wspinania siê po drabinie
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politycznego awansu prowadz¹cej do najwy¿szego szczebla – objêcia przywództwa
w partii i pañstwie. M. Thatcher rozpoczê³a swoj¹ karierê polityczn¹ w latach 50. XX w.
i pozostawa³a jej aktywnym uczestnikiem przez prawie 40 lat, pe³ni¹c w tym okresie
funkcje parlamentarne i administracyjno-rz¹dowe w Wielkiej Brytanii.
Kobiet¹, która odgrywa³a i odgrywa najwiêksz¹ rolê we wspó³czesnej polityce, jest
kanclerz Niemiec Angela Merkel (Baliszewski, 2013). Droga jej kariery politycznej, jak
na wspó³czesne standardy, jest wyj¹tkowo nietypowa. Jej wejœcie do polityki, jak i objêcie najwa¿niejszego urzêdu w pañstwie, jest przyk³adem nieprzewidywalnoœci polityki
z jednej strony, a drugiej potwierdzeniem zasady, ¿e maj¹c œciœle wyznaczony cel, d¹¿¹c
do niego krok po kroku, mo¿na go osi¹gn¹æ. Angela Merkel nagle znalaz³a siê w zupe³nie
obcym œrodowisku, i to nie tylko z powodu wejœcia do œwiata zdominowanego przez
mê¿czyzn.
Zainteresowanie w Polsce osob¹ Angeli Merkel w ostatnim czasie wzros³o, gdy
w polskich mediach ukaza³o siê wiele artyku³ów i informacji o jej polskich korzeniach
(czego wczeœniej nie ukrywa³a, choæ publicznie czêsto do tego nie nawi¹zywa³a) (Wieliñski, 2013). Mo¿na nawet odnieœæ wra¿enie, ¿e czêœæ naszego spo³eczeñstwa oczekuje
jakichœ wiêkszych korzyœci czy specjalnych wzglêdów ze strony samej A. Merkel lub
Niemiec. Nie mo¿emy jednak zapominaæ, ¿e jest ona szefem rz¹du niemieckiego i jej
obowi¹zkiem (podobnie jak szefa ka¿dego innego rz¹du) jest realizowanie polityki takiej, która przede wszystkim odpowiada racji stanu w³asnego pañstwa – w tym przypadku Niemiec. Oczywiœcie, jest na pewno mi³o, gdy tak wa¿ny przywódca publicznie
przyznaje siê do polskich korzeni. Byæ mo¿e, gdyby jej dziadek nie wyemigrowa³ w latach 20. XX w. do Berlina, to by³aby ona nasz¹ rodaczk¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Ale pytanie, czy by³aby politykiem œwiatowego formatu, pozostaje ju¿ w sferze fikcji politycznej, choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e wielu z nas przynajmniej czêœæ ¿yciorysu ma lub
mog³o mieæ podobny. Przebieg kariery politycznej Angeli Merkel wy³amuje siê z wielu
przyjêtych schematów, choæ nie ma w nim przypadku. Na przyk³adzie jej kariery mo¿na
równie¿ potwierdziæ zasadê, ¿e polityka nie jest ci¹giem przypadkowych zdarzeñ, nawet
jeœli wydaj¹ siê ma³o prawdopodobne, a jest wynikiem œwiadomych dzia³añ samego zainteresowanego i interakcji otoczenia.
Angela Merkel urodzi³a siê w 1954 roku w Hamburgu, jednak dzieciñstwo i m³odoœæ
spêdzi³a w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Sta³o siê tak za spraw¹ jej ojca, pastora koœcio³a luterañskiego, Horsta Kasnera, którego ojciec pochodzi³ z Poznania i nazywa³ siê (do zmiany nazwiska) KaŸmierczak, przeniesionego z Hamburga do parafii
w okolice Berlina w NRD (Langguth, 2007, s. 13). Przez ca³y czas istnienia NRD rodzina
Angeli utrzymywa³a ze sob¹ kontakty na tyle, na ile by³o to mo¿liwe w realiach istnienia
dwóch pañstw niemieckich1. Dzieciñstwo i lata szkolne nie wskazywa³y na to, ¿e Angela
interesuje siê polityk¹, ani tym bardziej, ¿e bêdzie w niej aktywnie uczestniczyæ. Podobnie jak w innych pañstwach socjalistycznych, warunkiem aktywnego uczestnictwa w ¿yciu politycznym pañstwa, by³o cz³onkostwo w partii komunistycznej (w NRD by³a to
SED – Niemiecka Socjalistyczna Partia Jednoœci) lub w jednej z jej przybudówek poli1
Informacje dotycz¹ce biografii A. Merkel pochodz¹ z S. Kornelius, Angela Merkel: Die Kanzlerin
und ihre Welt, Hamburg 2013 oraz J. Bartosz, Angela Merkel. Kariera – w³adza – polityka, Wroc³aw
2010.
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tycznych (w NRD by³y to 4 legalnie dzia³aj¹ce partie uznaj¹ce dominuj¹c¹ rolê partii komunistycznej). Ojciec Angeli, z racji wykonywanych obowi¹zków, w pewnym sensie by³
skazany na koegzystencjê z w³adzami komunistycznymi. Stara³ siê utrzymywaæ poprawne relacje z przedstawicielami w³adz pañstwowych i lokalnych, wraz z innymi pastorami
stara³ siê zachowaæ postawê propañstwow¹ lub co najmniej neutraln¹. To podejœcie by³o
raczej postaw¹ oficjaln¹, bo rodzina Kasnerów utrzymywa³a kontakty z bliskimi w Hamburgu, w miarê mo¿liwoœci technicznych s³ucha³a zachodnioniemieckich stacji radiowych.
Pastor Kasner nie próbowa³ wp³ywaæ na postawê córki nak³aniaj¹c j¹ do formalnego
udzia³u w organizacji pionierskiej czy innych formach aktywnoœci obywatelskiej. Niezale¿nie od tego, Angela by³a uczennic¹ chêtnie udzielaj¹c¹ siê w ró¿nych przedsiêwziêciach organizowanych przez szko³ê, g³ównie o charakterze artystycznym. Ponadto by³a
bardzo dobr¹ uczennic¹ – nawet z jêzyka rosyjskiego – bra³a udzia³ w konkursach jêzykowych, by³a w Moskwie i innych miastach ZSRR. Jej postawê wobec otaczaj¹cej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej bardzo obrazowo okreœli³ Volker Resing: „…ci¹gle
by³a rozdarta miêdzy dystansowaniem siê od re¿imu SED a dostosowywaniem siê do niego” (Resing, 2008, s. 31). Trudno powiedzieæ, ¿e rodzina Kasnerów odcina³a siê od ¿ycia
politycznego NRD. Z racji kontaktów z bliskimi za £ab¹ oraz pozycji ojca Angeli, pañstwo Kasnerowie nie byli przeciêtn¹ rodzin¹ w spo³eczeñstwie pañstwa wschodnioniemieckiego. Oczekiwania w³adz wobec nich by³y wiêksze. Ponadto, w przypadku samej
ju¿ Angeli, ojciec-pastor mia³ równie¿ wiêksze oczekiwania – przede wszystkim co do
postawy, wyników w nauce, kwestii wiary (Bartosz, 2010, s. 16).
Wraz z podjêciem studiów fizycznych w Lipsku (1973–1978) rozpocz¹³ siê dla niej
nowy etap w ¿yciu. Przede wszystkim rozluŸni³y siê jej wiêzy z rodzicami, bardziej zaanga¿owa³a siê (przynajmniej formalnie) w dzia³alnoœæ publiczn¹ (wst¹pi³a do Wolnej
M³odzie¿y Niemieckiej – FDJ, m³odzie¿ówki rz¹dz¹cej SED), a tak¿e wysz³a za m¹¿.
Zarówno ona sama, jak i liczne grono jej przyjació³ z tamtego okresu, bardzo mi³o wspominaj¹ czasy studenckie, spotkania towarzyskie, troski ¿ycia studenckiego itp. Angela
chêtnie podejmowa³a siê organizowania spotkañ prywatnych, by³a barmank¹ w klubie
studenckim, a w ramach FDJ udziela³a siê przy organizowaniu imprez kulturalnych, choæ
pojawia³y siê g³osy, ¿e w organizacji odpowiada³a za propagandê, czemu sama zainteresowana zaprzecza³a (Bartosz, 2010, s. 47).
Pod koniec studiów, w 1977 roku, Angela wysz³a za m¹¿ i zmieni³a nazwisko z Kasner na przyjête po mê¿u – Merkel. Ulrich Merkel by³ jej koleg¹ ze studiów i pierwszym
mê¿em. Po ponownym zawarciu ma³¿eñstwa (1998) z Joachimem Sauerem, zachowa³a
nazwisko Merkel, gdy¿ pod tym nazwiskiem mia³a swój dorobek naukowy. Po zakoñczeniu studiów kontynuowa³a karierê naukow¹ w Centralnym Instytucie Chemii Fizycznej
Akademii Nauk NRD, gdzie w 1986 roku obroni³a doktorat. Jej kariera naukowa zakoñczy³a siê wraz z upadkiem muru berliñskiego (9 XI 1989). Wraz z tym wydarzeniem rozpoczyna siê zupe³nie nowy etap w jej ¿yciu.
Pierwszy kontakt Angeli Merkel z polityk¹ reprezentuj¹c¹ nurt nieoficjalny, demokratyczny, mia³ miejsce jeszcze przed upadkiem muru berliñskiego, w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Pod wp³ywem zmian w innych krajach, szczególnie
w Polsce, równie¿ w NRD powsta³y lub nasili³y siê opozycyjne nurty polityczne. Nic jednak nie zapowiada³o szybkich zmian politycznych w tym kraju. 7 paŸdziernika 1989 roku
hucznie, oficjalnie obchodzono 40. rocznicê powstania pañstwa, w której uczestniczy³
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Michai³ Gorbaczow i Erich Honecker. Wyst¹pienie przywódcy wschodnioniemieckiego
spotka³o siê z dezaprobat¹ zebranych na uroczystoœciach Niemców. Równie¿ przemówienie Gorbaczowa zawiera³o aluzjê do Honeckera, ¿e nie otwiera siê on na demokratyzacjê (Langguth, 2007, s. 122). Od tego momentu zmiany w NRD zaczê³y nastêpowaæ
b³yskawicznie. Po kilkunastu dniach E. Honecker zosta³ odwo³any, ZSRR oraz armia
NRD zachowa³y neutralnoœæ. W wyniku protestów spo³ecznych i braku sprzeciwu ze
strony Zwi¹zku Radzieckiego, coraz czêœciej pojawia³y siê nieoficjalne informacje
o mo¿liwoœci otwarcia przejœæ granicznych miêdzy obu czêœciami Berlina. Jak siê wydaje,
Angela Merkel nie by³a na tzw. „linii frontu” – nie by³a dzia³aczk¹ opozycyjn¹ – i w tamtym czasie skupia³a siê bardziej na pracy zawodowej, choæ jeszcze przed upadkiem muru
zainteresowa³a siê nowym ruchem politycznym powsta³ym w paŸdzierniku 1989 roku
– Demokratischer Aufbruch (demokratyczny pocz¹tek), który pod koniec roku przekszta³ci³ siê w partiê polityczn¹. Jak wczeœniej wspomniano, Angela Merkel nie anga¿owa³a siê wczeœniej otwarcie w dzia³alnoœæ o charakterze politycznym. Trudno uznaæ
cz³onkostwo i dzia³alnoœæ w okresie studiów w FDJ czy przynale¿noœæ do Towarzystwa
PrzyjaŸni Niemiecko-Radzieckiej za aktywny udzia³ w polityce (do dziœ zna bardzo dobrze jêzyk rosyjski, czyta literaturê rosyjskojêzyczn¹). W okresie studiów bra³a jednak
udzia³ w spotkaniach z dzia³aczami opozycyjnie nastawionymi do w³adz wschodnioniemieckich – g³ównie ze œwiata kultury – choæ z tych spotkañ nie wynika³y dla niej ¿adne
konsekwencje. W przeciwieñstwie do Polski, w³adze w NRD d¹¿y³y do jak najliczniejszego udzia³u dzieci i m³odzie¿y w organizacjach propañstwowych. M³odzie¿ przyjmowa³a to
jako niezbêdny obowi¹zek, element wchodzenia w doros³e ¿ycie. Nie przeszkadza³o to
cz³onkom tych organizacji na prowadzenie w miarê normalnego ¿ycia, pozbawionego
ideologii, a bardzo czêsto wbrew niej. Nadmiar ideologii w pañstwie doprowadza³ do
sytuacji wrêcz kuriozalnych: kluby m³odzie¿owe prowadzone pod patronatem FDJ
„ozdobione” portretami przywódców, by³y równoczeœnie barami serwuj¹cymi m³odzie¿y alkohol. Próby objêcia skrzyd³ami przez organizacjê ca³oœci dzieci i m³odzie¿y czêsto
odnosi³y skutek przeciwny od zamierzonego. Droga polityczna Angeli Merkel w NRD a¿
do dnia upadku muru nie odbiega³a od normy w tym zakresie. Równie¿ nic nie wskazywa³o, aby ta sytuacja mia³a ulec zmianie. Prawdopodobnie du¿y wp³yw na tak¹ postawê
mia³ jej ojciec. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e sama Angela Merkel, jak i jej rodzina,
byli z pewnoœci¹ dobrze poinformowani o sytuacji politycznej w pañstwach niemieckich
ze wzglêdu doœæ liczne kontakty z rodzin¹ w Hamburgu. Trudno jednak znaleŸæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ na pytanie, co spowodowa³o, ¿e Angela Merkel nagle gwa³townie
wesz³a w wielk¹ politykê.
W chwili otwarcia pierwszego przejœcia granicznego miêdzy obu czêœciami Berlina,
Angela Merkel znajdowa³a siê w jego pobli¿u i skorzysta³a z mo¿liwoœci przejœcia do
czêœci zachodniej miasta (Langguth, 2007, s. 125). Byæ mo¿e to by³ prze³omowy moment
w jej ¿yciu, który zadecydowa³ o rozpoczêciu kariery politycznej. Postanowi³a zwi¹zaæ
siê ze wspomnian¹ wczeœniej parti¹ (Demokratischer Aufbruch), choæ wydawaæ by siê
mog³o, ¿e naturalnym jej œrodowiskiem polityczno-partyjnym powinna byæ chadecja.
Partia chadecka przecie¿ dzia³a³a w NRD (równie¿ pod nazw¹ CDU). Jednak zwi¹zki organizacyjne i ideowe CDU NRD (by³a te¿ tak nazywana) z siostrzan¹ parti¹ w RFN od
kilkudziesiêciu lat nie istnia³y. Partia wschodnioniemiecka by³a typow¹ przybudówk¹
partii komunistycznej uznaj¹cej przewodni¹ rolê SED oraz sojusz z ZSRR. Z tego wiêc
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powodu Angela Merkel nie zamierza³a siê z ni¹ wi¹zaæ. Musimy pamiêtaæ, ¿e mimo
otwarcia granic, po 9 listopada 1989 roku istnia³y nadal dwa pañstwa niemieckie. Na
pocz¹tku 1990 roku Angela Merkel wziê³a urlop w swoim macierzystym miejscu pracy
(Instytucie Akademii Nauk NRD) i zatrudni³a siê w DA (Demokratischer Aufbruch).
Program DA nie zak³ada³ zjednoczenia pañstw niemieckich, a tylko ich sfederalizowanie
z zachowaniem swoistej demilitaryzacji landów NRD, a wiêc bez przynale¿noœci do
NATO. W partii nie pe³ni³a pocz¹tkowo ¿adnej funkcji, zajmowa³a siê pracami administracyjnymi, przepisywaniem tekstów, a tak¿e czasami pisaniem przemówieñ. W póŸniejszym czasie pe³ni³a funkcjê rzecznika prasowego partii, a nawet zosta³a cz³onkiem jej
zarz¹du i podpisywa³a porozumienie wyborcze z CDU. Pierwszym du¿ym wyzwaniem
dla Angeli Merkel by³y pierwsze (i ostatnie) demokratyczne wybory parlamentarne
w NRD. Jej partia zdoby³a tylko kilka mandatów, co mog³o oznaczaæ, ¿e przygoda Angeli Merkel z polityk¹ mo¿e nagle siê zakoñczyæ. Tak siê jednak nie sta³o. DA zawar³a koalicjê z innymi partiami, w tym przede wszystkim z CDU NRD. Koalicja ta wygra³a
wybory, a pierwszym demokratycznym (i oczywiœcie ostatnim) premierem zosta³ Lothar
de Maiziére – przewodnicz¹cy CDU. DA zdoby³o tylko 4 mandaty w ramach koalicji, co
trudno uznaæ za sukces wyborczy. Mimo, ¿e Angela Merkel nie zosta³a deputowan¹, to
premier Lothar de Maiziére zaproponowa³ jest stanowisko zastêpcy rzecznika swojego
rz¹du (Langguth, 2007, s. 139–140). By³o to dla niej wejœcie do ju¿ wielkiej polityki. Wydaje siê, ¿e pomog³a tu znajomoœæ ojca Angeli z nowym premierem NRD (obaj byli luteranami, a pastor Kasner by³ postaci¹ doœæ znan¹ w œrodowisku). Niestety, ten stan nie
trwa³ zbyt d³ugo – A. Merkel pe³ni³a tê funkcjê od kwietnia do paŸdziernika 1990 roku.
Jej przygoda z polityk¹ w NRD zakoñczy³a siê z chwil¹ znikniêcia tego pañstwa z mapy
politycznej – 3 paŸdziernika 1990 roku NRD przy³¹czy³a siê do Republiki Federalnej
Niemiec. Zjednoczenie Niemiec sta³o siê wiêc faktem, a w³adzê we wschodnich landach
przejê³y organy federalne. W tej sytuacji Angela Merkel straci³a dotychczas zajmowane
stanowisko. Wkrótce, w wyniku partyjnych porozumieñ, urzêdnikom dawnej NRD zaproponowano nowe stanowiska pracy w zjednoczonym pañstwie. Angela Merkel zosta³a
referentk¹ w Federalnym Urzêdzie Prasy. Oczywiœcie, trudno uznaæ to stanowisko za karierê polityczn¹, ale oznacza³o to, ¿e Angela Merkel nie jest osob¹ anonimow¹ w nowych
realiach politycznych RFN. Wkrótce nadarzy³a siê okazja, aby zmierzyæ siê z wielk¹ polityk¹. Pierwsze wybory do Bundestagu, ju¿ po zjednoczeniu, odby³y siê 2 grudnia 1990
roku. Zakoñczy³y siê one zwyciêstwem CDU, a stanowisko kanclerza zachowa³ Helmut
Kohl. W czasie kampanii wyborczej Angela Merkel mia³a okazjê poznaæ prominentnych
polityków CDU, a przede wszystkim odby³a d³ug¹ rozmowê z samym Kohlem. W czasie
tej rozmowy musia³a zrobiæ na wieloletnim kanclerzu bardzo dobre wra¿enie, co mo¿na
wnioskowaæ po póŸniejszych wydarzeniach. W tych wyborach Angela Merkel po raz
pierwszy zdoby³a mandat do Bundestagu. To by³ tylko pierwszy krok do jej federalnej
kariery politycznej. Dotychczasowa dzia³alnoœæ polityczna Angeli Merkel zosta³a zauwa¿ona i doceniona przez kierownictwo CDU i osobiœcie przez Helmuta Kohla. Wyrazem wysokiej oceny jej pracy by³o powierzenie jej w rz¹dzie H. Kohla stanowiska
ministra do spraw kobiet i m³odzie¿y, a w drugiej kadencji (1994–1998) ministra œrodowiska, ochrony przyrody i bezpieczeñstwa reaktorów j¹drowych. Wraz z przegran¹ przez
CDU wyborów parlamentarnych w 1998 roku Angela Merkel zasiad³a w ³awach opozycji
i poœwiêci³a siê pracy wewn¹trzpartyjnej.
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Klêska wyborcza CDU w wyborach 17 wrzeœnia 1998 roku spowodowa³a fundamentalne zmiany w partii na jej zjeŸdzie w listopadzie tego samego roku. Angela Merkel postanowi³a odgrywaæ w CDU wiêksz¹ rolê. Na zjeŸdzie na stanowisku przewodnicz¹cego
partii – Helmuta Kohla – zast¹pi³ Wolfgang Schäuble, a sekretarzem generalnym zosta³a
w³aœnie Angela Merkel. By³ to jak dot¹d jej najwiêkszy sukces partyjny po 8. latach
dzia³alnoœci politycznej i pocz¹tek drogi na szczyty w³adzy. Sytuacja w partii i wokó³ niej
po klêsce wyborczej w 1998 roku sprzyja³a fundamentalnym zmianom. By³a to bardzo
dobra sytuacja dla osoby praktycznie z zewn¹trz, z niewielkim sta¿em partyjnym, a wiêc
bardzo korzystna dla Angeli Merkel, która postanowi³a wszystkie okolicznoœci wykorzystaæ dla swoich celów politycznych.
W przypadku ka¿dej partii bêd¹cej przez wiele lat u w³adzy (Helmut Kohl by³ kanclerzem 16 lat), po spektakularnej klêsce wyborczej zaczyna szukaæ siê przyczyn, winnych
klêski, okolicznoœci, które doprowadzi³y do przegranej – nastêpuje okres rozliczeñ.
Znacznie ³atwiej jest wskazaæ twórców sukcesów, zwyciêstw, a o wiele trudniej „ojców”
pora¿ki. Po omawianych wyborach, Helmut Kohl straci³ nie tylko stanowisko kanclerza,
ale równie¿ przewodnicz¹cego partii. Wkrótce okaza³o siê, ¿e zmiany w CDU na listopadowym zjeŸdzie partii to nie by³ jeszcze koniec trudnego dla niej okresu. Zaczê³y pojawiaæ siê informacje o niejasnych Ÿród³ach finansowania partii w poprzednich latach.
W Niemczech od koñca lat 60. obowi¹zuj¹ podobne zasady finansowania partii politycznych, jak od kilkunastu lat w Polsce. Podstawowa zasada prawna w tym zakresie stanowi,
¿e finanse partii politycznych musz¹ byæ jawne, a wszystkie Ÿród³a (i równie¿ kwoty)
musz¹ odpowiadaæ œciœle wymogom prawa (Gedymin, 1994). W przypadku CDU nie
wszystkie Ÿród³a finansów odpowiada³y obowi¹zuj¹cej ustawie. Jak siê okaza³o, afera
nazwana „Kohlgate” mog³a mieæ swoje pocz¹tki w latach 70. „Poniewa¿ w sprawie zaczê³y pojawiaæ siê coraz to nowe w¹tki, Bundestag powo³a³ parlamentarn¹ komisjê
œledcz¹, której zadaniem mia³o byæ zbadanie Ÿróde³ finansowania CDU. W wyniku jej
ustaleñ, 15 lutego 2000 roku, przewodnicz¹cy Bundestagu Wolfgang Thierse wezwa³,
by partia by³ego kanclerza Helmuta Kohla, za z³amanie prawa o finansowaniu partii politycznych, zwróci³a 41,1 miliona marek (ok. 60 milionów z³otych). By³a to jak dot¹d
najwiêksza kara, na³o¿ona na niemieckie ugrupowanie za niezgodne z prawem finansowanie.
Wczeœniej, w 1991 roku, bawarski poœrednik w handlu broni¹ Karlheinz Schreiber
przekaza³ ówczesnemu skarbnikowi CDU milion marek na fundusz partii. Prokuratura
podejrzewa, ¿e wp³ata mia³a zwi¹zek ze sprzeda¿¹ czo³gów do Arabii Saudyjskiej. Ujawnienie tej transakcji w 1999 roku by³o pocz¹tkiem skandalu zwi¹zanego z nielegalnym
systemem finansowania CDU. Zeznaj¹cy przed komisj¹ œledcz¹ Bundestagu Schreiber
twierdzi³, ¿e o nielegalnym funduszu mia³ wiedzieæ kandydat CDU/CSU na urz¹d kanclerza, Edmund Stoiber. Audyt, jaki w ksiêgowoœci Chrzeœcijañskich Demokratów przeprowadzono, siêgn¹³ nawet do dokumentów z lat 80., wykazuj¹c tajne konta oraz
nielegalne darowizny. Jak poda³ „Der Spiegel”, za wykryte nieprawid³owoœci, kara
mog³a byæ ponad 10-krotnie wiêksza. Czo³owi dzia³acze CDU, na wiadomoœæ o grzywnie i wizji zepchniêcia na margines ¿ycia politycznego, wpadli w pop³och. Zwo³ano
nocn¹ naradê, na której odby³o siê g³osowanie nad wyborem przewodnicz¹cego, który
móg³ uspokoiæ nastroje. Nowym przewodnicz¹cym CDU zosta³ Wolfgang Schäuble.
O skali skandalu niech œwiadcz¹ kolejne doniesienia o nieprawid³owoœciach:
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— jednym z g³ównych sponsorów CDU mia³ byæ Leo Kirch, magnat rynku mediów
– przyjaciel Helmuta Kohla;
— wed³ug doniesieñ, czêœæ pieniêdzy pochodzi³a od Zrzeszenia Obywatelskiego, uwa¿anego za pralniê pieniêdzy;
— wiele wskazywa³o na to, ¿e pieni¹dze, z których finansowano CDU pochodzi³y z innego przekrêtu zwanego afer¹ Flicka. W 1975 roku koncern Flicka sprzeda³ udzia³y
Daimlera-Benza za sumê 1,9 miliarda marek. Dziêki ³apówkom dla polityków na
kwotê 26 milionów marek, rz¹d uzna³ transakcjê z punktu widzenia gospodarki rynkowej, za szczególnie po¿¹dan¹, dziêki czemu Flick móg³ unikn¹æ zap³acenia podatków. W wyniku afery poparcie dla CDU spad³o o 30 procent. Skandal z tajnymi
kontami pomóg³ wylansowaæ obecn¹ Kanclerz Angelê Merkel – jedyn¹ osob¹
w prezydium chadeków, która ju¿ na pocz¹tku afery zdystansowa³a siê od by³ego
kanclerza” (Kohlgate…).
Zanim afera z finansami CDU w pe³ni ujrza³a œwiat³o dzienne, Angela Merkel
22 grudnia 1999 roku opublikowa³a pod w³asnym nazwiskiem artyku³ we „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, w którym wzywa³a by³ego kanclerza i szefa partii do ujawnienia,
kto finansowa³ partiê (Merkel, 1999, s. 2). Zdawa³a sobie sprawê, ¿e na samym Kohlu
sprawa siê nie zakoñczy, a dymisji wœród czo³owych dzia³aczy partii bêdzie wiêcej.
Czu³a siê bardzo pewnie, bo przecie¿ by³a osob¹ stosunkowo now¹ i dopiero od niedawna
pe³ni³a kierownicz¹ rolê w partii. Klêska wyborcza, afera finansowa, niezadowolenie
czêœci obywateli ze skutków zjednoczenia na warunkach przygotowanych przez CDU
powodowa³o, ¿e partii mog³a groziæ marginalizacja, rezygnacja osób pe³ni¹cych funkcje
kierownicze, stanowi¹cych o jej dotychczasowej sile. To z kolei mog³a byæ szansa dla
osoby nastawionej na sukces, dopiero wchodz¹cej „na salony” wielkiej polityki – w³adza
nad CDU le¿a³a w zasiêgu rêki. Przynajmniej w samej partii nie by³o tajemnic¹, ¿e Angela Merkel cieszy³a siê wyj¹tkowymi wzglêdami Helmuta Kohla i, ¿e pocz¹tki partyjnej
i rz¹dowej kariery zawdziêcza w³aœnie jemu. Nie przeszkodzi³o to jednak, aby A. Merkel
w ostry sposób wyst¹pi³a przeciwko swemu dotychczasowemu protektorowi. Byæ mo¿e
z punktu widzenia towarzyskiego, czy nawet ¿ycia wewn¹trzpartyjnego, wydawaæ siê to
mo¿e nielojalnoœci¹, to jednak z punktu widzenia walki o w³adzê, takie zachowanie dotychczasowej protegowanej jest jak najbardziej w³aœciwe. Nie mo¿na, oczywiœcie, odmówiæ Angeli Merkel prawa do ujawnienia przestêpstw w ramach macierzystej partii
i oczyszczenia jej z zarzutów korupcyjnych. Mo¿na wiêc mówiæ o jej poprawnej postawie obywatelskiej – niewykluczone, ¿e szacunek dla prawa i uczciwoœci w ¿yciu publicznym wynios³a z domu rodzinnego (przecie¿ pochodzi³a z rodziny luterañskiej, gdzie
takie cechy by³y bardzo cenione i po¿¹dane). Ponadto, zdawa³a sobie sprawê, ¿e samo
oskar¿enie Helmuta Kohla o ukrywanie korupcji, nie zakoñczy tej sprawy, ¿e oskar¿enie
mo¿e dotyczyæ innych, bliskich wspó³pracowników by³ego przewodnicz¹cego. Trwaj¹ce wci¹¿ œledztwo zatacza³o coraz szersze krêgi. W takiej sytuacji z funkcji przewodnicz¹cego partii zrezygnowa³ w 2000 roku Wolfgang Schäuble, a jego miejsce na
stanowisku szefa CDU zajê³a Angela Merkel. By³o to „tylko” stanowisko szefa partii, ale
w perspektywie stanowisko szefa rz¹du jednego z najpotê¿niejszych pañstw, cel ka¿dego
polityka w Niemczech. Bior¹c pod uwagê stabilnoœæ systemu politycznego RFN, zape³nienie sceny politycznej i ugruntowany system partyjny tego pañstwa, objêcie stanowiska szefa jednej z dwóch najwiêkszych i rz¹dz¹cych naprzemiennie partii przez osobê,
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która zupe³nie niespodziewanie pojawi³a siê w polityce, nale¿y uznaæ za ogromny sukces
osobisty tej polityk. Nasuwa siê tu refleksja, ¿e jednak demokracja rz¹dzi siê swoimi
i swoistymi prawami, ¿e nie zamyka nikomu drogi do kariery politycznej, a najwiêksz¹
si³¹ sprawcz¹ jest przede wszystkim wola, konsekwencja w dzia³aniu, przejrzystoœæ intencji i programu politycznego i, bez w¹tpienia, cechy osobowoœciowe. Oczywiœcie,
w 2000 roku, s¹ to tylko funkcje w ramach partii, oparte jedynie na ocenie jej cech niezbêdnych do kierowania parti¹, a jeszcze nie pañstwem.
Kolejnym, istotnym etapem jej kariery partyjnej by³o objêcie funkcji przewodnicz¹cej frakcji CDU/CSU w Bundestagu. Nast¹pi³o to po kolejnych przegranych wyborach CDU w 2002 roku, choæ wynik koalicji tej partii z CSU by³ zbli¿ony do wyniku
SPD, to ta druga wraz z koalicjantem ponownie utworzy³a rz¹d. Wynik wyborów nadal
wskazywa³ na spadek zaufania do CDU, co prze³o¿y³o siê na zdobycie kilku mandatów
mniej ni¿ w poprzednich wyborach (koalicjant – CSU – zanotowa³ wyraŸny wzrost).
Angela Merkel sta³a siê niekwestionowanym liderem CDU. Posiada³a ju¿ doœwiadczenie w pe³nieniu funkcji pañstwowych (by³a szefem dwóch resortów); spadek poparcia
spo³ecznego dla CDU po ujawnieniu afer z jej finansowaniem wydawa³ siê ju¿ powstrzymany, w partii dokona³y siê istotne zmiany personalne. To wszystko sprawia³o, ¿e przed
Angel¹ Merkel rysowa³a siê szansa na objêcie najwa¿niejszego stanowiska w pañstwie,
choæ do kolejnych wyborów by³o jeszcze sporo czasu.
Dla wielu polityków i obserwatorów niemieckiej sceny politycznej nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e Angela Merkel postawi³a sobie za cel objêcie urzêdu kanclerskiego jako
pierwsza kobieta, choæ okreœleñ „pierwszych” wobec jej osoby bêdzie wkrótce wiêcej.
Sama zainteresowana w maju 2005 roku oznajmi³a, ¿e jest oficjalnym kandydatem na
kanclerza koalicji CDU/CSU.
W zwi¹zku ze spadaj¹cym poparciem SPD, kanclerz Gerhard Schröder, przywódca
SPD i od 1998 roku szef rz¹du, zwróci³ siê do prezydenta oraz Bundestagu z proœb¹ o skrócenie kadencji i przedterminowe wybory. Przyspieszone wybory odby³y siê we wrzeœniu
2005 roku i przebiega³y w wyj¹tkowo ostrej atmosferze a¿ do ostatnich chwil. Politycy
nie szczêdzili sobie ostrych s³ów, oskar¿eñ, pomówieñ, a tak¿e wulgaryzmów (Wybory
parlamentarne w Niemczech w 2005 roku). Jak zwykle w wyborach do Bundestagu
o wiêkszoœci rz¹dowej decydowa³y minimalne ró¿nice g³osów. Po ustaleniu wyników
wyborów sta³o siê jasne, ¿e ¿adna z wielkich niemieckich partii nie bêdzie mog³a rz¹dziæ
samodzielnie. Z arytmetyki powyborczej wynika³o, ¿e najlepsz¹ koalicj¹ bêdzie taka,
w której razem zasi¹d¹ najwa¿niejsi gracze na scenie politycznej Niemiec. W ten sposób
powsta³a, historycznie druga (po latach 1966–1969), wielka koalicja utworzona przez
CDU/CSU i SPD (Kubiak, 2008). Pozosta³a jeszcze jedna niewiadoma – kto obejmie
urz¹d kanclerza. Kandydatów by³o dwóch, a w³aœciwie dwoje: dotychczasowy kanclerz
Gerhard Schröder z SPD oraz Angela Merkel reprezentuj¹ca koalicjê CDU/CSU, ubiegaj¹ca siê po raz pierwszy o najwy¿szy urz¹d w pañstwie. Silniejszym partnerem w koalicji
by³ sojusz CDU/CSU, który w Bundestagu dysponowa³ 226 mandatami wobec 222 SPD.
To pewnie zadecydowa³o, ¿e to w³aœnie Angela Merkel zosta³a kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Tym samym w jêzyku niemieckiej polityki pojawi³o siê nowe s³owo:
kanzlerin, czyli odpowiednik ¿eñski s³owa kanclerz (w jêzyku niemieckim ³atwiej, ni¿
w polskim tworzy siê ¿eñskie odpowiedniki rzeczowników mêskich). W historii Niemiec,
a szczególnie w politycznym ¿yciorysie Angeli Merkel, rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³.
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Gdy pewnego listopadowego wieczoru 1989 roku Angela Merkel niespodziewanie
skorzysta³a z otwartego przejœcia z Berlina Wschodniego do Zachodniego, nie przypuszcza³a, ¿e tym samym dokonuje przejœcia do innego etapu jej ¿ycia. Pewnie jeszcze wtedy
nie pomyœla³a, ¿e wkrótce dokona „przejœcia” do polityki, a ju¿ na pewno nawet nie marzy³a, ¿e za niewiele wiêcej ni¿ 15 lat, stanie siê najwa¿niejsz¹ osob¹ w nowym pañstwie
i jedn¹ z najwa¿niejszych postaci polityki europejskiej i œwiatowej. Oczywiœcie, nowi politycy w dawnych pañstwach tzw. realnego socjalizmu robili o wiele szybciej kariery, ale
musimy pamiêtaæ, ¿e w przypadku polityków wywodz¹cych siê z by³ej NRD, drogi kariery by³y o wiele trudniejsze. W 1990 roku dokona³ siê swoisty Anschluss, w wyniku
którego NRD zosta³a wch³oniêta przez zachodniego, wiêkszego s¹siada. W wyniku tego
posuniêcia by³e Niemcy Wschodnie przesta³y byæ podmiotem prawa miêdzynarodowego, a dotychczasowe struktury w³adzy zosta³y zast¹pione zachodnioniemieckimi, federalnymi. Zjednoczenie Niemiec nie by³o powszechnie akceptowane przez obywateli obu
pañstw niemieckich. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e by³ to przede wszystkim cel polityków,
którzy próbowali siê w ten sposób zapisaæ siê w historii. Dla wielu mieszkañców by³ej
NRD zjednoczenie oznacza³o drastyczne pogorszenie warunków ¿ycia, pauperyzacjê,
utratê perspektyw ¿yciowych. Wkrótce po otwarciu granic nast¹pi³ ogromny exodus
Niemców ze wschodnich do zachodnich landów, pustosza³y wsie, miasta, w wyniku
nap³ywu lepszych i taniej wytwarzanych oraz bardziej atrakcyjnych towarów z zachodu,
zaczyna³y bankrutowaæ wschodnie zak³ady pracy. Tego z³ego trendu nie powstrzyma³a
ogromna pomoc finansowa dla landów wschodnich. Jak szacowa³ w 2009 roku
„Newsweek”, przez prawie dwie dekady transfer netto œrodków na wschód wyniós³
1,6 bln euro, co jednak nie powstrzyma³o procesu wyludniania landów wschodnich (Gañczak, 2009). Zjednoczenie wywo³a³o równie¿ niezadowolenie wœród mieszkañców dawnej RFN. Pogorszeniu uleg³a sytuacja na rynku pracy i nawet rozszerzenie rynku zbytu
o landy wschodnie nie kompensowa³o ewidentnych strat. Sytuacja wewn¹trz Niemiec
uleg³a dalszemu pogorszeniu po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejne, „ubo¿sze”
pañstwa (szczególnie w 2004 roku). W takiej sytuacji Angela Merkel obejmowa³a urz¹d
kanclerski, ale jak siê wkrótce okaza³o, w wyniku œwiatowego kryzysu finansowego, stanê³y przed ni¹ jeszcze trudniejsze zadania. Tym samym sta³a siê politykiem œwiatowym,
odgrywaj¹cym czo³ow¹ rolê w zwalczaniu skutków kryzysu finansowego w Europie,
utrzymywaniu jednoœci Unii Europejskiej i Unii Gospodarczo-Walutowej (strefy EURO).
Tutaj da³a siê poznaæ jako twardy i konsekwentny uczestnik gry o jednoœæ i przysz³oœæ
wspólnej Europy. Nale¿y przyznaæ, ¿e dzia³a³a w bardzo niesprzyjaj¹cym œrodowisku
– ze wzglêdu na swoj¹ nieugiêt¹ postawê w zwalczaniu kryzysu, by³a ostro krytykowana,
zarówno w kraju, jak i w Europie. To wtedy zyska³a przydomek Madame Non. W pañstwach najbardziej dotkniêtych kryzysem (szczególnie w Grecji) sta³a siê znienawidzonym symbolem wspólnej polityki finansowej, obwiniano j¹ za drastyczny spadek poziomu
¿ycia, za konieczne ciêcia bud¿etowe pozbawiaj¹ce Greków przywilejów p³acowych
i socjalnych. W ramach ró¿nych protestów przeciwko planom oszczêdnoœciowym by³a
porównywana do zbrodniarza, Hitlera, ciemiê¿cy. We w³asnym kraju mia³a równie¿ wielu przeciwników, niezgadzaj¹cych siê z jej polityk¹ finansowej pomocy Grecji kosztem
w³asnego spo³eczeñstwa.
W tak trudnej i z³o¿onej sytuacji wewnêtrznej i zewnêtrznej czeka³a j¹ kolejna batalia
polityczna – na wrzesieñ 2009 roku zaplanowano kolejne wybory do Bundestagu. Jej am-
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bitnym celem by³o nie tylko osi¹gniêcie kolejnego sukcesu (czyli dalsze pe³nienie urzêdu
kanclerza), ale równie¿ poprawienie wyniku wyborczego tak, aby móc utworzyæ tradycyjn¹ koalicjê – czyli CDU/CSU wraz z FDP. Ten cel uda³o siê osi¹gn¹æ – CDU znacznie
zwiêkszy³a swój stan posiadania w Bundestagu, co przy równie¿ dobrym wyniku FDP
pozwoli³o powróciæ do tradycyjnej koalicji prawicowej. Bez w¹tpienia by³ to ogromny
sukces osobisty Angeli Merkel, która mimo skomplikowanej sytuacji wewnêtrznej i œwiatowego kryzysu, szerokiej krytyki jej polityki finansowej, spadku zaufania obywateli do
swoich pañstw w Europie, potrafi³a konsekwentnie d¹¿yæ do wyznaczonego celu (Wybory
parlamentarne w Niemczech w 2009 roku). Osi¹gaj¹c kolejny sukces polityczny w wyborach w 2009 roku nie ukrywa³a, ¿e jej celem jest co najmniej dorównanie Helmutowi
Kohlowi w d³ugoœci pe³nienia najwa¿niejszego urzêdu w pañstwie (16 lat). Ju¿ nied³ugo
bêdzie mo¿liwoœæ przekonania siê, czy dobra polityczna passa aktualnej pani kanclerz trwa
nadal – za kilka miesiêcy odbêd¹ siê kolejne wybory parlamentarne. O ewentualnym sukcesie wyborczym Angeli Merkel zadecyduj¹ jednak obywatele Niemiec, a nie spo³ecznoœci
Unii Europejskiej. Czynnikiem decyduj¹cym, jak zwykle, bêdzie sytuacja gospodarcza
Niemiec, a tym samym poziom ¿ycia wyborców. Prognozy gospodarcze dla Niemiec na
bie¿¹cy rok s¹ raczej optymistyczne. „W raporcie publikowanym dwukrotnie w roku instytuty prognozuj¹ nadejœcie w tym roku okresu wiêkszego wzrostu gospodarczego w Niemczech, umiarkowan¹ inflacjê i spadek bezrobocia. To ostatnie ma wynosiæ œrednio 6,7 proc.
w tym roku wobec 6,8 proc. w poprzednim. Inflacja ma wynosiæ 1,7 proc., a bilans bud¿etu
pañstwa osi¹gn¹æ równowagê. W ostatnim kwartale 2012 roku PKB Niemiec spad³
o 0,6 proc. Instytuty prognozuj¹, ¿e w 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego Niemiec
wyniesie 0,8 proc. W paŸdzierniku ubieg³ego roku szacowa³y je na 1,0 proc. T³umacz¹
obecnie redukcjê prognozy skutkami spadku produktu z ostatniego kwarta³u ubieg³ego
roku. Na 2014 rok prognozuj¹ 1,9 proc. wzrost PKB Niemiec” (Druœ, 2013).
Wed³ug sonda¿u instytutu Forsa z kwietnia 2013 roku, „Piêæ miesiêcy przed wyborami do Bundestagu kierowana przez kanclerz Angelê Merkel koalicja CDU/CSU–FDP
mo¿e liczyæ […] na utrzymanie siê u w³adzy w Niemczech. Opozycyjna SPD uzyska³a
wynik najgorszy od dwóch lat. Obie partie chadeckie CDU/CSU oraz liberalna FDP zdoby³yby razem 47 procent g³osów, co zapewni³oby im liczbê mandatów pozwalaj¹c¹ na
kontynuowanie koalicyjnego rz¹du – wynika z sonda¿u instytutu Forsa, przeprowadzonego na zlecenie tygodnika «Stern» oraz stacji telewizyjnej RTL” (Parta Merkel…).
W historii federalnego urzêdu kanclerskiego, w historii zjednoczonych Niemiec,
a wiêc od roku 1871, Angela Merkel jest pierwsz¹ kobiet¹ pe³ni¹c¹ ten urz¹d. Ten fakt
utrudnia³ jej start, gdy¿ nie mia³a ¿adnego wzoru, na którym mog³aby opieraæ swój styl
rz¹dzenia. Trudno by³o jej odwo³aæ siê do premier Wielkiej Brytanii, gdy¿ Margaret Thatcher w ¿aden sposób nie próbowa³a ró¿nicowaæ swojego urzêdu ze wzglêdu na p³eæ.
Mimo wielu podobieñstw ich politycznej drogi (obie zanim objê³y najwa¿niejsze urzêdy
by³y cz³onkami rz¹du), realia RFN by³y odmienne, tak jak i problemy, z którymi obie musia³y sobie radziæ. W póŸniejszym okresie Angela Merkel zaczê³a odgrywaæ wa¿n¹ rolê
w polityce europejskiej, czego nie mo¿na powiedzieæ o jej brytyjskiej odpowiedniczce.
Niemcy od samego pocz¹tku prób integrowania Europy by³y pañstwem bardzo zaanga¿owanym w procesy proeuropejskie, natomiast Wielka Brytania (a tak¿e sama M. Thatcher) charakteryzowa³a siê ogromn¹ ostro¿noœci¹ i sceptycyzmem. Media, a tak¿e
przeciwnicy polityczni A. Merkel, sugerowali, ¿e zechce ona sfeminizowaæ urz¹d kanc-

232

Miros³aw GRZELAK, Dorota PIONTEK

PP 4 ’13

lerski i ca³y swój gabinet. Tak siê jednak nie sta³o, co nie oznacza, ¿e w rz¹dzie Merkel
nie by³o i nie ma kobiet. W pierwszym z nich, na 17 stanowisk, tylko szeœæ zajmowa³y
kobiety; w kolejnym podobnie (przy 16 stanowiskach). Dla porównania drugi rz¹d
G. Schrödera sk³ada³ siê z 15 stanowisk i równie¿ szeœæ zajmowa³y kobiety. Proporcjonalnie wiêc ten ostatni by³ najbardziej sfeminizowany. Od gabinetów A. Merkel i G. Schrödera znacznie odbiega³ rz¹d Kohla, w którym by³y tylko trzy kobiety (wœród nich równie¿
Angela Merkel). Nie sprawdzi³y siê wiêc zapowiedzi czy obawy, ¿e nowa pani kanclerz
bêdzie stosowaæ g³ównie kryterium p³ci przy tworzeniu rz¹du, choæ doskonale pamiêta³a
o wielkich przywódczyniach w historii. Wkrótce po wprowadzeniu siê do gabinetu kanclerza, umieœci³a w nim portret Zofii Herbst-Anhalt, znanej powszechnie jako caryca Katarzyna II. By³ to wyraŸny sygna³ dla otoczenia, ¿e jej rz¹dy bêd¹ równie twarde, jak
rz¹dy Katarzyny (Langguth, 2007, s. 8). Nasuwa siê te¿ wyraŸne odniesienie do wspominanej wczeœniej premier Wielkiej Brytanii, nazywanej „¯elazn¹ Dam¹”. Zreszt¹ media
niemieckie doœæ szybko zaczê³y wymyœlaæ ró¿ne okreœlenia dla nowej kanclerz. Nie by³y
to wyrazy sympatii. Angela Merkel musia³a byæ przygotowana na takie ataki, nie jest to
w œwiecie polityki nic nadzwyczajnego, a obra¿anie siê na media z tego powodu mo¿e sytuacjê jeszcze pogorszyæ. Niemal od chwili wejœcia jej na polityczn¹ scenê okreœlana by³a
w ró¿ny sposób. Z powodu wzglêdów, jakimi cieszy³a siê u Helmuta Kohla, przez
cz³onków CDU by³a nazywana „dziewczynk¹ Kohla”. W prasie niemieckiej przewa¿a³y
raczej negatywne okreœlenia Angeli Merkel, nawi¹zuj¹ce do jej nieustêpliwoœci („lady
o ¿elaznym sercu”, „d³ugodystansowiec”, „Frau w masce”, „nowa Maggie”). Pojawia³y
siê równie¿ okreœlenia pani kanclerz nawi¹zuj¹ce do jej wykszta³cenia („matematyczka
panowania”, „fizyczka w³adzy”). Zdarza³y siê równie¿ inne, ma³o wyszukane, jak np.
„parz¹co-lodowata baba”, „dziwad³o”, „nieubrana i nieuczesana kobieta”, a tak¿e odwo³uj¹ce siê do jej cech charakteru (realnych lub rzekomych) – „wyrafinowana”, „nieufna”
(Bartosz, 2010, s. 72; van Zoonen, 2006, s. 287–301).
Podobnych okreœleñ, lub wrêcz epitetów, nie szczêdzi³a jej równie¿ prasa zagraniczna, w tym tak¿e polska. Okreœlenia, takie jak Cruella, macocha Europy, najniebezpieczniejszy przywódca Europy itp., wynika³y z jej nieprzejednanego stanowiska w sprawie
europejskich finansów. Pani kanclerz jest tak¿e obiektem wielu ¿artów rysunkowych, fotomonta¿y zdjêæ (tygodnik „Uwa¿am Rze” nr 34/2013 na ok³adce umieœci³ jej zdjêcie
w obozowym pasiaku), czêsto z niewybrednymi podpisami i komentarzami. Nale¿y jednak uznaæ, ¿e ona sama nie robi z ¿artów i nieprzychylnych sobie komentarzy ¿adnego
problemu, traktuje to jak swoiste ryzyko wpisane w wykonywane przez ni¹ obowi¹zki.
Najwiêksze znaczenie dla niej ma przekonanie do w³asnych dzia³añ i konsekwencja w ich
wprowadzaniu. Nie bez znaczenia s¹ dla niej wyniki sonda¿y poparcia, jak chocia¿by te
cytowane wczeœniej. Sama Angela Merkel ma nawet lepsze notowania ni¿ partia, któr¹
kieruje. Nie mo¿na jej odmówiæ skutecznoœci i zaskakuj¹cych pomys³ów. Jeszcze jako
minister w rz¹dzie Helmuta Kohla doprowadzi³a do wznowienia przewozów kolej¹ odpadów radioaktywnych przez Niemcy mimo ostrego sprzeciwu w³adz krajowych landów,
przez które przebiega³ transport, czy doprowadzenie do uchwalenia przez Bundestag
ustawy zezwalaj¹cej na dokonywanie eksperymentów na zarodkach, ale pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ to zarodki pochodz¹ce z Niemiec [ostatnio w mediach ujawniono, ¿e zarodki
mog³y pochodziæ z Polski, a polska prokuratura podjê³a dzia³ania wyjaœniaj¹ce, o czym
mówi³ minister Jaros³aw Gowin w stacji TVN24 (Gowin: zarodki…)].
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Mówi¹c o mediach i Angeli Merkel, nie mo¿na nie wspomnieæ o innym, tym razem
pozytywnym aspekcie. Magazyn „Forbes” kilkakrotnie uzna³ j¹ za najbardziej wp³ywow¹ kobietê – ostatni raz (ju¿ po raz siódmy) w 2013 roku – okaza³a siê bardziej
wp³ywowa ni¿ np. Hillary Clinton, Wilma Rousseff czy Melinda Gates. Natomiast w rankingu najbardziej wp³ywowej osoby wed³ug tego samego magazynu, zajê³a drugie miejsce – tu¿ za Barackiem Obam¹, a wyprzedzaj¹c W³adimira Putina. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
równie¿ na tej liœcie Angela Merkel ma ju¿ od kilku lat sta³e miejsce w œcis³ej czo³ówce.
„Forbes” honoruj¹c cyklicznie Angelê Merkel tytu³em kobiety roku, czyni to w uznaniu
jej aktywnoœci miêdzynarodowej, a nie tylko za politykê wewnêtrzn¹.
Angela Merkel objê³a urz¹d kanclerski w wieku 51 lat, co dla polityka nie jest jeszcze
wiekiem dojrza³oœci politycznej. Okazuje siê jednak, ¿e w historii RFN zosta³a najm³odszym kanclerzem. Jej poprzednik, Gerhard Schröder, w chwili objêcia urzêdu by³ kilka
lat starszy. W przypadku A. Merkel bardziej obawiano siê bardziej jej stosunkowo krótkiego sta¿u i doœwiadczenia politycznego (przecie¿ funkcjonowa³a w polityce nieco ponad
15 lat), jednak obawy zwi¹zane z relatywnie m³odym wiekiem okaza³y siê równie nieuzasadnione jak fakt, ¿e jest kobiet¹, a jej kilkuletnie doœwiadczenie ministerialne pozwoli³o na wystarczaj¹ce poznanie mechanizmów funkcjonowania w³adzy wykonawczej
i gabinetu federalnego. Poza tym, obowi¹zuj¹ca w Niemczech zasada wskazywania kandydata na urz¹d kanclerza na d³ugo przed wyborami, pozwoli³a zwolennikom i wyborcom A. Merkel zaakceptowaæ miêdzy innymi jej wiek i dotychczasowe doœwiadczenie
polityczne. Niemieccy wyborcy dokonali wiêc œwiadomego wyboru, akceptuj¹c liczne
„nowoœci” zwi¹zane z osob¹ Angeli Merkel.
Inn¹, najbardziej chyba istotn¹ z „nowoœci¹”, jak¹ wnios³a Angela Merkel do polityki
Niemiec, by³ fakt, ¿e pochodzi³a z by³ej NRD, choæ urodzi³a siê w Hamburgu. Jej osobowoœæ kszta³towa³a wschodnioniemiecka rzeczywistoœæ, w tym z jej wadami, wynikaj¹cymi z istoty pañstwa totalitarnego. Trudno by³o obywatelom tego pañstwa wy³amaæ
siê z narzuconych przez nie norm, zachowañ, a tak¿e drogi i kariery zawodowej. System
wschodnioniemiecki by³ o wiele bardziej dotkliwy ni¿ znany nam w Polsce. Tam by³o
znacznie trudniej zachowaæ indywidualnoœæ, zakres swobód obywatelskich by³ nieporównanie mniejszy. Organizacje spo³eczne, a zw³aszcza m³odzie¿owe, bêd¹ce zapleczem
rz¹dz¹cej SED, d¹¿y³y do pe³nego przejêcia pod swoje skrzyd³a ca³ej m³odzie¿y wschodnioniemieckiej (nie uniknê³a tego i Angela Merkel). W Polsce, zw³aszcza w latach 80.,
pañstwo nie d¹¿y³o do tego celu, brak legitymacji organizacji partyjnej lub m³odzie¿owej
nie stanowi³ zasadniczej przeszkody w podjêciu wybranych studiów, pracy, œcie¿ki kariery i rozwoju zawodowego. Oczywiœcie, by³y wyj¹tki, gdzie legitymacja partyjna by³a
mile widzianym dodatkiem. W Polsce bardzo siln¹ pozycjê w spo³eczeñstwie posiada³
Koœció³ katolicki, który doskonale wymyka³ siê spod kurateli pañstwa i nigdy nie by³
sprzymierzeñcem komunistycznej w³adzy. Inaczej wygl¹da³o to w NRD, gdzie formalnie
zwi¹zki wyznaniowe i koœcio³y cieszy³y siê wolnoœci¹, a z drugiej strony pañstwo oczekiwa³o, ¿e bêd¹ jego sprzymierzeñcem. Wspomniano wy¿ej o trudnej roli duchownych
na przyk³adzie pastora Kasnera, ojca Angeli Merkel. Trudno jego postawê nazwaæ opozycyjn¹ wobec w³adz NRD, ale tylko taka postawa pozwala³a rodzinie przetrwaæ. St¹d
te¿ ponadprzeciêtne oczekiwania rodziców wobec Angeli – pozycja i praca ojca wymaga³y, aby córka unika³a sytuacji dwuznacznych w szkole lub w okresie studiów. Lata spêdzone przez Angelê Merkel w NRD stworzy³y kontekst nie tylko czysto polityczny, ale
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równie¿ spo³eczny, co wp³ynê³o na jej pogl¹dy i dzia³alnoœæ jako polityka zjednoczonych
Niemiec. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e Angela Merkel jako polityk, minister, a przede wszystkim jako kobieta, pewne rozwi¹zania socjalne by³ej NRD uznawa³a za dobre, zgodne
z oczekiwaniami spo³ecznymi. W debacie o rozszerzeniu rynku pracy dla kobiet podawa³a przyk³ad w³aœnie swojej pierwszej „ojczyzny”, gdzie kobiety wykonywa³y niemal
wszystkie zawody, nie dostrzegaj¹c faktu, ¿e wynika³o to z niskiej wydajnoœci i poziomu
technologicznego gospodarki wschodnioniemieckiej. Produkcjê podnoszono zwiêkszaj¹c zatrudnienie. Mo¿na tu nawet zauwa¿yæ cechê wspóln¹ obu pañstw niemieckich
– brak r¹k do pracy. W celu umo¿liwienia kobietom po urodzeniu dziecka kontynuowania pracy zawodowej, doprowadzi³a do uchwalenia ustawy, na mocy której zwiêkszono
liczbê miejsc w przedszkolach o 600 tysiêcy. Innym aktem prawym, do którego przyczyni³a siê Angela Merkel jako minister ds. kobiet, by³a nowa, liberalna ustawa aborcyjna zezwalaj¹ca na dokonanie aborcji w kilku przypadkach – w tym równie¿ ze wzglêdów
socjalnych. Innym sukcesem Angeli Merkel by³o dokonanie zmiany w konstytucji Niemiec
poprzez wprowadzenie zapisu o zniesieniu instytucjonalnej dyskryminacji kobiet (Langguth, 2007, s. 178–179). Jak na polityka partii konserwatywnej by³a ona w wielu dzia³aniach bardzo liberalna, co nie zawsze spotyka³o siê z aprobat¹ i zrozumieniem kolegów
partyjnych. Jej postawa nie zawsze by³a jednoznacznie konserwatywna czy a¿ tak bardzo
liberalna w kwestiach gospodarki (jak na standardy CDU). Jej konserwatywna postawa
uwidacznia³a siê w odrzuceniu ustawowego parytetu kobiet i mê¿czyzn na listach wyborczych – zarówno parlamentarnych, jak i partyjnych. Angela Merkel wyznaje zasadê, ¿e
ka¿dy urz¹d mo¿na pe³niæ bez wzglêdu na p³eæ. Nie oznacza to, ¿e pani kanclerz stroni czy
unika kobiet. W swoim najbli¿szym otoczeniu ma wiele kobiet, choæ nie znaczy to, ¿e one
nadaj¹ ton rz¹dom Angeli Merkel. Ich zasadniczym zadaniem jest tworzenie odpowiedniego wizerunku pani kanclerz. Wœród wspó³pracowniczek kanclerz Niemiec s¹ miêdzy innymi Beate Baumann – szefowa biura kanclerskiego, Eva Christiansen – odpowiedzialna za
planowanie polityczne, media, a tak¿e inne kobiety powi¹zane z mediami, prowadz¹ce fundacje wspieraj¹ce przedsiêwziêcia kulturalne (Friedel Springer, Elizabeth Mohn) oraz
oczywiœcie kobiety pe³ni¹ce funkcje ministerialne w jej gabinecie.
Günter Grass pisa³ o swoistej podró¿y z Niemiec do Niemiec. Tak¹ podró¿ na
pocz¹tku lat 90. odby³o wielu Niemców, g³ównie ze wschodnich do zachodnich landów,
choæ nierzadkie by³y przypadki „podró¿y” w drug¹ stronê. Mimo tylko 40. lat podzia³u
Niemiec, powsta³e wtedy ró¿nice miêdzy pañstwami i samymi Niemcami by³y wyj¹tkowo du¿e. Ró¿nice te obejmowa³y tak oczywiste aspekty, jak gospodarka, system polityczny, kultura, ale tak¿e poziom ¿ycia, estetykê, modê, styl ¿ycia itp. Zetkniêcie siê po
1990 roku dwóch ró¿nych œwiatów spowodowa³o, ¿e w spo³eczeñstwie niemieckim zaczê³y funkcjonowaæ okreœlenia Ossi i Wessi – ten pierwszy oznaczaj¹cy mieszkañca nowych landów wschodnich (od niemieckiego Ost – wschód) i drugi mieszkañca starych
landów (West – zachód). Ossi i Wessi rywalizowali na ró¿nych p³aszczyznach, tak¿e
sportowych, kulturalnych, staraj¹c siê wykazaæ swoj¹ wy¿szoœæ w po³¹czonym pañstwie.
Z tymi ró¿nicami musia³a siê zmierzyæ równie¿ Angela Merkel na pocz¹tku swojej kariery politycznej. By³a wtedy czêsto obiektem kpin wynikaj¹cych ze stylu jej ubierania siê,
fryzury, sposobu poruszania siê, kolorystyki ubiorów. W bardzo zunifikowanej NRD
obywatele nie mieli du¿ego wyboru co do odzie¿y, nowe trendy w modzie nie dociera³y
szybko za ¿elazn¹ kurtynê, a Angela Merkel przekraczaj¹c granicê polityczn¹ miêdzy
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pañstwami niemieckimi przenios³a na zachód niektóre obyczaje z NRD. Z problemem
zewnêtrznego wizerunku przysz³a pani kanclerz poradzi³a sobie doœæ szybko z pomoc¹
specjalistów.
Angela Merkel jest przyk³adem szybkiej, doskonale rozwijaj¹cej siê kariery politycznej, osi¹gniêtej przede wszystkim dziêki w³asnej, pracy, samozaparciu, zdolnoœciom. Potrafi³a, jako jedyny polityk, w bardzo krótkim czasie odnaleŸæ siê w zupe³nie innej
rzeczywistoœci politycznej, gospodarczej, spo³ecznej, kulturowej i obyczajowej, a tak¿e
w œwiecie tradycyjnie zdominowanym przez mê¿czyzn. Ze wzglêdu na m³odoœæ spêdzon¹ w innym œwiecie ni¿ ten, któremu teraz przewodzi, mia³a szczególnie utrudnione
zadanie. Otoczenie nie szczêdzi³o jej krytyki, czasami z zawiœci¹ spogl¹dali na ni¹ koledzy
partyjni czy wspó³pracownicy. Nie wszystkim odpowiada³ jej styl rz¹dzenia (zw³aszcza
w czasach gabinetów Kohla), gdzie w ka¿dym dzia³aniu by³a i jest (niczym matematyczna maszyna) racjonalna, ch³odna i odpowiedzialna, i, co najwa¿niejsze, realizuj¹c cele
najbardziej odpowiednie dla pañstwa. Na jej postawê, osobowoœæ, cechy charakteru, podejœcie do obowi¹zków wp³yw mog³a mieæ postawa ojca pastora i zasady religijne wyznawane w jej rodzinnym domu (luteranizm). Od kilku lat, czyli od wybuchu kryzysu
finansowego, Angela Merkel postrzegana jest i oceniana przez pryzmat jej dzia³alnoœci
maj¹cej na celu ograniczenie skutków kryzysu, zapobieganiu ich w przysz³oœci, wzmacnianiu jednoœci Unii Europejskiej, a strefy euro w szczególnoœci. Jej twarde stanowisko
w zakresie ograniczania wydatków bud¿etowych, narzucania pañstwom, g³ównie z jej
inicjatywy, drastycznych ciêæ bud¿etowych, nie zjednuje jej zwolenników wœród osób
dotkniêtych skutkami forsowanej przez ni¹ polityki. Wydaje siê jednak, ¿e bilans jej dokonañ, zarówno na arenie miêdzynarodowej, jak i krajowej, jest dodatni i pozwala Angeli
Merkel spogl¹daæ z du¿ym optymizmem na wynik zbli¿aj¹cych siê we wrzeœniu
wyborów parlamentarnych w Niemczech. Obawy zwi¹zane z jej osob¹ okaza³y siê
nieuzasadnione. Udowodni³a, ¿e bêd¹c kobiet¹, wychowan¹ w NRD, przesi¹kniêt¹ inn¹
obyczajowoœci¹ i kultur¹, najm³odsz¹ kandydatk¹, mo¿na byæ dobrym politykiem i szefem rz¹du. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e Angela Merkel jest, bior¹c pod uwagê jej pierwsz¹
profesjê, naukowcem (na dodatek umys³em œcis³ym – matematycznym), a to przecie¿
kanclerz Bismarck powiedzia³: „Acht und achtzig Professoren und Vaterland, Du bist
verloren” (osiemdziesiêciu oœmiu profesorów i, ojczyzno, jesteœ zgubiona). Dwie kadencje na stanowisku kanclerza pozwoli³y przekonaæ wspó³obywateli do s³usznoœci jej polityki i sposobu rz¹dzenia na tyle, ¿e prawdopodobnie oddadz¹ jej ster rz¹dów na kolejne
cztery lata, co zbli¿y j¹ do wyœrubowanego rekordu Helmuta Kohla w sprawowaniu urzêdu kanclerskiego. Konsekwencja zaœ w braku reakcji na komentarze co do wizerunku
(choæ nale¿y doceniæ dyskretne w nim zmiany) pozwala wnosiæ, ¿e przynajmniej dla niemieckich wyborców p³eæ polityka przestaje byæ kryterium oceny jego/jej kompetencji do
sprawowania najwa¿niejszych stanowisk w pañstwie.
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Summary
The Iron Girl – Mutti – Madame Non: Angela Merkel, the first lady of global politics
Although social and traditional barriers are continuously being overcome, women’s participation in
public life, including politics, remains marginal. Even though European states enact regulations aimed at
increasing the number of women in politics, few of them assume prominent positions of party leaders,
government heads and presidents. For many years, the feminine government in Europe was epitomized
by the Prime Minister of Great Britain, Margaret Thatcher (1979–1990). Her political career exemplifies
gradually rising up the political ladder, resulting in the position of the leader of the party and the state.
One of the most prominent figures in modern European and global politics is the Chancellor of Germany, Angela Merkel. Given present standards, her political career is exceptionally original. Her entering politics and taking the highest state position exemplify the unpredictability of politics on the one
hand, and on the other confirm the principle that once you have a definite goal and pursue it step by step,
you can achieve it regardless of the obstacles. The purpose of the paper is to present Angela Merkel’s
path to the most prominent office in Germany and her exceptional position in Europe, as well as to indicate the events that evidence how exceptional this path was.
Key words: Angela Merkel, Germany, political career

