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O carte explozivă

„Prima viaţă a Angelei Merkel”

Apropierea alegerilor generale din Germania, programate
pentru 22 septembrie, sporeşte atacurile la adresa celui mai
popular lider politic din ţară: Angela Merkel, care îşi măreşte
avantajul faţă de adversarul său social-democrat (SPD), Peer
Steinbrück. Merkel a devenit în ultima perioadă ţinta predilectă
a unor cărţi de dezvăluiri.

A

nul trecut, Gertrud
Höhler,
apropiată
a fostului cancelar
german Helmut Kohl, susţinea în
volumul „Nașa. Cum reclădeşte
Angela Merkel Germania” că
actualul cancelar, descris drept
„lupul deghizat în miel”, este pe
punctul de a stabili „un sistem
cripto-autoritar”,
visându-se
„regina Europei”. Impregnată
de experienţa comunistă din
RDG, Merkel s-ar debarasa astfel
de valorile creştin-democrate,
promovând valori est-germane,
mai reproşa Höhler. Păreri similare,
dar interpretate în altă cheie, au
formulat şi Ralf Georg Reuth
(„Bild”) şi Günther Lachmann
(„Die Welt”) în cartea „Prima viaţă
a Angelei M.” (Das erste Leben der
Angela M.), lansată recent. Cei doi
-jurnalişti ai concernului media
Springer, considerat un port-drapel
al conservatorismului- susţin

teza că şefa guvernului federal
şi a Uniunii Creştin Democrate
(CDU) ar fi, de fapt, un „produs”
şi o „cârtiţă” a sistemului din fosta
Republică Democrată Germană.
Ca argumente sunt aduse o serie
de elemente biografice culese din
documente, interviuri şi discuţii
cu persoane care o cunosc pe
Angela Merkel de pe vremea
când era elevă, studentă şi apoi
angajată a Academiei de ştiinţă
a RDG. Ignorând declaraţiile
protagonistei, care recunoştea
că nu „fusese o eroină” şi că „s-a
adaptat” sistemului din RDG,
autorii scriu că există indicii că
Angela Merkel ar fi pledat iniţial
pentru un socialism democratic
într-un RDG autonom şi nu ar
fi visat dintotdeauna la unificare.
Până la urmă Angela Merkel a
făcut parte în 1989, ca membră
în comitetul director al grupării
“Deşteptarea Democratică” (DA),

din Alianţa pentru Germania,
formaţiune care a câştigat alegerile
legislative din martie 1990 sub
protecţia lui Helmut Kohl. Se ştia
şi până acum că Angela Merkel
nu a fost o disidentă şi că, deşi
era fiica unui pastor evanghelic
(activitate nevăzută cu ochi buni
de comunişti), a putut să termine,
nestingherită politic, un liceu şi apoi
să studieze la Leipzig. Cei doi autori
susţin însă că tânăra Angela Kasner
a fost, de fapt, o conformistă, care
s-a înscris în organizaţia pionierilor
şi apoi a intrat în uniunea tineretului
comunist (FDJ), ajungând chiar
secretar-adjunct al organizaţiei din
liceu, responsabil cu propaganda.
În acest context, se notează că tatăl
ei ar fi fost unul dintre preoţii estgermani agreaţi de regim, fiindcă
s-a stabilit în partea răsăriteană
a Germaniei unde a participat

la redactarea programului care
stabilea relaţiile de supunere ale
bisericii faţă de statul socialist.
Pornind de la astfel de aspecte
biografice, autorii concluzionează
că Angela Merkel ar fi, de fapt,
un soi de „cârtiţă” comunistă
care a reuşit să ajungă în fruntea
guvernului federal. În replică,
Merkel a explicat că întotdeauna a
fost deschisă cu privire la trecutul
său redegist.”Pentru mine e
important de spus, niciodată nu
am ascuns nimic”, a spus cancelarul,
adăugând că probabil există lucruri
care au rămas nespuse până acum
din simplul motiv că nimeni nu a
întrebat de ele. De exemplu, că a
fost membru al uniunii sindicale
est-germane, FDGB, precum şi al
uniunii de colaborare dintre RDG
şi URSS.
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