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W 2005 roku przedstawiciele dwóch największych partii narodowych (Volkspar- 
teien) CDU/CSU oraz SPD podpisali umowę koalicyjną. Tym samym zawiązała się 

. pierwsza Wielka Koalicja w historii pozjednoczeniowych Niemiec. Dotychczasowi 
protagoniści niemieckiej sceny politycznej mieli stworzyć rząd i wspólnymi siłami 
przeprowadzić Niemcy przez trudny okres realizacji reform w polityce wewnętrznej 
i międzynarodowej.

Eckart Lohse oraz Markus Wehner przedstawiają dziennikarski bilans niepo
wodzeń tej koalicji. Autorzy są korespondentami „Frankfurter Allgemeine Sonn- 
tagszeitung“, posiadają doświadczenie i wiedzę niezbędną do sporządzenia takiego 
bilansu. W ostatnich latach.byli obecni podczas , posiedzeń partyjnych i parlamen
tarnych, towarzyszyli niemieckim decydentom politycznym w ich spotkaniach na 
szczycie oraz przeprowadzali wywiady z politykami z pierwszych stron gazet.

Okres rządów czerwono-czarnej koalicji, powstanie której wymuszone zosta
ło niemieckim systemem politycznym i zbudowane na ruinach epoki Schroedera 
okrzyknięty został przez Eckarta Lohsego oraz Markusa Wehnera wojną róż. Nawi ą- 
zywali oni do znanego, amerykańskiego filmu o tym samym tytule, którego sukces 
z 1990 roku w Niemczech doprowadził do wejścia na stałe do niemieckiego języka 
potocznego wyrażenia „Rosenkrieg41 na określenie intensywnych, wyniszczających 
konfliktów towarzyszących rozstaniu. Rządy Wielkiej Koalicji zostały nazwane 
przez Autorów mianem małżeństwa z przymusu: pionieważ żadna z partii nie była 
w stanie rządzić osobno, były zmuszone do zawiązania koalicji. Autorzy użnali, ze 
alians CDU/CSU i SPD zbudowany został na błędnych oczekiwaniach, dużych roz
czarowaniach i zaprzepaszczonych staraniach. W efekcie „nie powstał związek na 
całe życie, lecz związek na przetrwanie" („kein Bund ftirs Leben, sondem ein Bund 
furs LFberłebcn'1). Partie blokowały wzajemnie swoje decyzje, bardziej troszcząc się
o swój wizerunek oraz profil, aniżeli o sukces prac rządu oparty na kompromisie.
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Takie zachowanie wynikało z braku: wspólnych interesów, sympatii; związków po
między politykami oraz niewytworzonych kanałów komunikacji. Jak piszą Autorzy: 
„albo uczucie; że są wspólnym rządem nie powstało, albo- jeśli powstało - bardzo 
szybko znikło". Rozpoczęła się wojna róż> w której - zdaniem Autorów ■ obie partie 
miały tylko jeden wspólny cel: podnieść wartość swojej własnej partii kosztem dru
giej, Kryzys gospodarczy oraz konieczność wzmożenia prac rządu nad likwidacją 
jego skutków zahamowały wyniszczającą, dekonstruktywną rywalizację pomiędzy 
partiami. 1

Symbolika zaczerpnięta z życia codziennego nie umniejsza wartości książki, 
tym bardziej że nawiązuje również do Wojny róż toczącej się w XV wieku w Anglii 
pomiędzy rodami Yorków i Lancasterów. Jest o tyleż ciekawa, że w sytuacji kryzysu 
partii narodowych w Niemczech może okazać się koniecznym zawiązanie ponow
nej koalicji o podobnym składzie- a jeśli obydwaj partnerzy koalicyjni nie nauczą 
się kooperować, to niekonstruktywne spory staną się nieodłącznym elementem nie-

- mieckiej polityki na poziomie rządowym w następnych latach, a co za tym idzie 
skojarzenie z długoletnim konfliktem angielskich rodów może okazać się trafne.

Książka stanowi opis historii dwóch partii, które nie umieją podzielić władzy 
miedzy siebie, ani ze sobą rządzić. Autorzy wyjaśniają najważniejsze decyzje po
lityczne wielkiej koalicji, tłumaczą, dlaczego niektóre z nich nie zostały podjęte. 
Analizują działania partii koalicyjnych i tych znajdujących się w opozycji, co daje 
w miarę pełny obraz rzeczywistości polityki niemieckiej.

W piniejszej pozycji nakreślona jest nie tylko ewolucja rządów Wielkiej Ko
alicji od wyborów w 2005 roku do grudnia 2008 roku: znajdują się w niej również 
charakterystyki polityków niemieckiej sceny politycznej, ich ambicji, intryg, poszu
kiwań własnego profilu i niepotrzebnych sporów. Autorzy portretują najważniej
szych aktorów niemieckiej sceny politycznej ostatnich lat: Angele Merkel, Edmunda 
Stoibera, Franza Miiferinga, Oskąra Lafontaine.

Książka, określana przez niemiecką krytykę jako pierwsze „Resume" rządów 
Wielkiej Koalicji napisana została w formie reportażu z zachowaniem dyscypliny 
faktograficznej; podaje istotne niepublikowane wcześniej w takim zestawieniu fakty
i obserwacje, oparta na gruntownym resersche’u może stanowić punkt wyjścia do 
dalszych badań i konkluzji.

Polecana szczególnie dla tych Czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć cha
rakter współczesnej niemieckiej polityki wewnętrznej, a nie mieli okazji analizować 
losów Wielkiej Koalicji na podstawie prasy ostatnich czterech lat.


