
Německá síla není nekonečná  
 
Angela Merkelová o Evropské unii 
 
Jen zřídkakdy poskytuje Angela Merkelové interview k evropské krizi – každou její 
slabiku obratem někdo nějak interpretuje, nešikovný důraz ihned může na trzích 
způsobit poplach. Přesto s ní mohl i Stefan Kornelius, redaktor deníku Süddeutsche 
Zeitung, hodinu hovořit o jejím nejdůležitějším politickém projektu. 
 
Říkají jí Železná kancléřka, nebo též paní Bismarcková: spolková kancléřka 
Merkelová se v dobách krize stala nejmocnější evropskou političkou. Poprvé tuto 
svoji moc v rozhovoru pro šest předních evropských deníků připouští, vysvětluje, co 
si představuje pod pojmem solidarita – a evropské stáry varuje před přetěžováním 
Německa v dluhové krizi. 
 
SZ: Paní spolková kancléřko, hrajete na nějaký hudební nástroj? 
 
AM: Ne, sice jsem se jako dítě učila trochu na flétnu a na klavír, ale s pramalým 
úspěchem. 
 
SZ: Přesto ale právě dirigujete velký koncert. Srovnáváte-li tedy Evropskou unii 
s orchestrem, kterápak partitura tam přísluší Německu? 
 
AM: V evropském orchestru, který mám na mysli, není žádný národ jen pro jemnou 
hudbu a jiný jen pro pozouny, nýbrž každý národ je tam v každé hudební sekci 
zastoupen. 
 
SZ: Teď jste rok velmi intenzivně zkoušela, většinou však disharmonicky… 
 
AM: … velmi moderní hudbu … 
  
SZ: Pochopil mezitím orchestr partituru? Konkrétně: Mají politici krizi pod 
kontrolou? 
 
AM: Ano, rádi bychom nechali zaznít Evropu do ostatního světa jako jeden orchestr. 
A i v politice jsou pasáže v dur a v moll, a vedle harmonie jistě se tu vyskytnou i 
disharmonie. Ale už jenom to, že dnes můžeme EU – s dějinami našeho kontinentu 
za zády - srovnávat s nějakým orchestrem, je přece pokrok.    
 
SZ: A partitura? 
 
AM: Krizi jsme ještě nepřekonali. Jsou tu jednak aktuální těžkosti, které nás stále 
ještě zdržují: extrémní zadlužení některých zemí, často nahromaděné za víc let a 
nynější finanční a hospodářskou krizí ještě prohloubené, mnohdy doprovázené 
vysokou nezaměstnaností a těžkými strukturálními nedostatky. A potom je tu 
samozřejmě i zvláštní případ Řecko, kde se navzdory veškerému úsilí nejen Řeků, 
ale i mezinárodního společenství stále ještě nepodařilo situaci stabilizovat. S tímto 
vším musíme se nejprve vypořádat, a získat tak důvěru trhů zpět. 
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Vedle toho je tu základní otázka: Kolik nadšení máme pro naši Evropu? Povede se 
nám srovnat se do jedné řady? Anebo - orientujeme se na hospodářsky dynamické 
regiony světa, na ty, které udávají tempo? Je dobré, že jsme se zatím ujednotili 
v otázkách rozpočtové disciplíny a dluhové kázně – ale jen to nestačí. Evropa 
potřebuje více růstu a iniciativy, musí se umět do budoucna prosadit i v celosvětové 
soutěži. Chtěla bych, aby byla Evropa i za 20 let stále uznávaná pro svůj inovační 
potenciál a výrobky. Jde o to, jak se budeme umět chovat v době globalizace. 
 
SZ: Máte o dosavadní protikrizové politice nějaké pochybnosti? 
 
AM: Dobrý politik vždycky pochybuje, a také svá rozhodnutí neustále přehodnocuje. 
Samozřejmě, že bych ráda euro a Unii zachovala – o těchto cílech tedy pochyb 
nemám. Ale ohledně cesty, to jsou vždycky úvahy a kompromisy: jak si právě náš 
fiskální pakt stojí, jak to uděláme s pracovním právem, jak rozdělíme strukturální 
fondy? 
 
SZ: Učení - mučení. 
 
AM: V Evropě jsme si v minulosti často malovali vzdušné zámky. Ani trhy dlouho na 
problémy nereagovaly, ani na ztrátu konkurenceschopnosti Řecka. A samozřejmě 
jsme ještě navíc sami kolikrát nedodržovali ani vlastní pravidla, jako ta o paktu 
stability a růstu. 
 
SZ: Co je vaší nejdůležitější zkušeností z dosavadní krize? 
 
AM: Na začátku se hodně diskutovalo o tom, nejsme-li v Evropě jen obětí tzv. 
spekulantů. Mezitím, a to je ten rozhodující krok, jsme však kořeny našich problémů 
odhalili. Mnoho zemí vyvinulo za posledního jeden a půl roku nemalé úsilí a provedlo 
bolestivé reformy, za což mají moje plné uznání. Myslím, že nakonec jsme nalezli 
dobrou rovnováhu evropské solidarity a národní sebezodpovědnosti. Jsem hluboce 
přesvědčena: vezmeme-li si ze všech našich chyb a opomenutí poučení, bude 
Evropa po krizi mnohem, mnohem silnější než před ní. 
 
SZ: Ohledně tématu solidarity jsou tu ale i jiné názory. Itálie žádá mnohem větší 
podporu. Co vy vůbec rozumíte pod pojmem solidarita? 
 
AM: Že našim evropským partnerům pomůžeme, s tím, že očekáváme, že i oni sami 
zaměří veškeré své úsilí na to, aby svoji situaci zlepšili. Tak jsme to dělali 
s eurovalem EFSF, tak to děláme i s ESM. Idea trvalého záchranného mechanismu 
vyšla ostatně z Německa. Jsme k solidaritě připraveni. Vždycky jsme ovšem 
poukazovali na to, že pomáhat v rámci měnové unie musíme na bázi dohod, kde je 
zcela jasně řečeno, že žádná země nemůže nést zodpovědnost za dluhy země jiné. 
 
SZ: Vaše solidarita je poněkud strohá. 
 
AM: Jsme solidární, ale nesmíme zapomínat ani na zodpovědnost vůči sobě samým. 
Obojí k sobě patří. Nemělo by žádný smysl, kdybychom slibovali stále víc peněz, ale 
s příčinami krize nebojovali. Ve Španělsku je kupříkladu více než 40 procent mladých 
bez práce, což je ale zapříčiněno i tamější legislativou. Prosím, aby toto nebylo 
pokládáno za výčitku, neboť mám velké uznání pro snahu Španělska po reformách. 



Jsem pro to, abychom se v Evropě učili od sebe navzájem. I Německo se leccos 
může od jiných zemí přiučit. Při všech těch miliardových pomocích a záchranných 
deštnících musíme nicméně i my Němci dávat pozor, aby nám nakonec nedošel 
dech, neboť ani naše možnosti nejsou neomezené a nepomohlo by se tím ani ostatní 
Evropě. 
 
SZ: Stres z krize zanechává nicméně své neblahé stopy. Jak veliké je 
nebezpečí rozdělení Evropy? 
 
AM: Já žádné rozdělení Evropy nevidím, ale je jasné, že trhy testují, máme-li tu vůli 
k jednotě. Dlouhodobí investoři, kteří obhospodařují peníze mnoha lidí, by rádi věděli, 
jak na tom Evropa bude za dvacet let. Bude vůbec Německo se svými 
demografickými změnami i potom konkurenceschopné? Budeme otevření inovacím? 
V krizi jsme dosáhli zcela nového stupně evropské spolupráce: to je skoro totéž jako 
jednotná vnitřní evropská politika. Takže už se nemůžeme jen diplomaticky oťukávat, 
nýbrž musíme – stejně jako v národních vnitřních politikách – problémy odvážně 
definovat a řešit.  
  
SZ: Britové se jistě žádné evropské vnitřní politiky nezúčastní. 
 
AM: Jsem přesvědčena, že Velká Británie má zájem zůstat členem Evropské unie. 
Samozřejmě, že spolupráce 27 států není pokaždé jednoduchá. A nám Němcům 
vždycky půjde o to, se všemi se dohodnout: i s tzv. velkými, i s tzv. malými členskými 
státy, s těmi, co tu byli od začátku, i s těmi, kteří během těch desetiletí přistoupili. 
Pokaždé znovu a znovu musíme hledat rovnováhu se všemi, tedy i s Velkou Británií. 
 
SZ: Jakápak rovnováha, když některé státy k vnitřnímu jádru Evropy a 
fiskálnímu paktu ani nepatří? 
 
AM: Každý uzná, že země, které se navzájem spojily společnou měnou, musí také 
obzvláště těsně spolupracovat. Ale neuzavíráme se, to by bylo špatně. Ať už u paktu 
euro plus, nebo u fiskálního paktu: každý nečlen eurozóny je zván, aby 
spolupracoval. Společnou měnu jen posílíme, sladíme-li naši politiku ještě těsněji, a 
budeme-li i připraveni, krok po kroku předávat své záležitosti Evropě. Jestliže stokrát 
slíbíme snížení dluhů a solidní rozpočty, pak to musí také v budoucnu být buď 
realizováno, anebo vyžadováno. Fiskální pakt musí zkrátka sloužit k tomu, aby 
dodržování těchto závazků bylo kontrolovatelné. K tomu musíme propůjčit příslušným 
institucím více kontrolních pravomocí – a také jim dát větší možnost stisku…  
 
SZ: Po šetření – růst; jak to má jít dohromady? 
 
AM: Napadá mě, že při růstu hodně lidí myslí jen na drahé konjunkturální programy. 
Takové programy byly za první krize nesmyslné a i teď bychom měli prověřovat ty 
evropské fondy, v nichž zůstávají ještě nějaké peníze ležet nevyčerpány. Chtěla 
bych, aby byly tyto prostředky směrovány na taková opatření, která podporují růst a 
iniciativu. Mám na mysli podporu středního podnikatelského stavu a nízkopříjmových 
skupin, na podpůrné programy pro mladé lidi nebo na prostředky na výzkum a vývoj. 
Německo je připraveno nasadit na takové smysluplné účely strukturální fondy. 
 



Jsou tu ještě ale i jiné možnosti, jak podpořit růst, které žádné finanční prostředky 
nevyžadují. Vezměte si jen pracovní právo: musí být flexibilnější, právě tam, kde byly 
pro mladé nastaveny příliš vysoké laťky. Není také možné, aby některé profese byly 
přístupné jen malé skupině lidí. Terciální sektor lze vybudovat velice rychle. 
Potřebujeme více privatizace. 
 
SZ: Je německá síla pro ostatní země překážkou v jejich růstu? 
 
AM: Ne, a nikomu by ani nepomohlo, kdyby bylo Německo slabší. Samozřejmě 
musíme v Evropě postupně nerovnosti odstranit, ale tím, že ostatní země svoji 
konkurenceschopnost zvýší, nikoli tím, že by Německo zchudlo. 
 
SZ: Jsou jiné možnosti, jak riziko a zodpovědnost lépe rozložit? 
 
AM: Na současnou krizi nejsou eurobondy žádným řešením. O větší společné 
zodpovědnosti bude třeba začít přemýšlet teprve tehdy, až v Evropě dosáhneme 
mnohem hlubší integrace, ne ovšem coby prostředku ke zvládnutí krize. K hlubší 
integraci kupříkladu patří, že Evropský soudní dvůr bude kontrolovat národní 
rozpočty, a mnohé další. Máme-li někdy mít harmonickou finanční a rozpočtovou 
společnou politiku, potom lze hledat i jiné formy spolupráce a společné 
zodpovědnosti. 
 
SZ: Polský ministr zahraničí Sikorski řekl, že má větší strach z nečinného 
Německa než z Německa dominantního. Činí se Němci dost? 
 
AM: Především mě těší, že tato slova polského ministra zahraničí vyjadřují velkou 
důvěru. Svědčí to o tom, jak dobře se naše vzájemné vztahy vyvinuly. V zásadě platí: 
Německo je důležitá evropská země a přijímá zodpovědnost, která z toho vyplývá. 
Ale – nemyslím tím vyloženě Poláky – někdy také někdo prosí o vedení, aby sám 
nemusel přijmout zodpovědnost, neboť ví: síla vést, to vždycky představuje i riziko. 
Německo se nebojí jít do rizik v zájmu správných věcí, ale především se v Evropě 
musíme ujednotit na nějaké společné cestě. 
 
SZ: Ze slov tohoto ministra zahraničí zaznívá nicméně i obava: Je Německo 
opravdu pro Evropu, anebo by mu lépe bylo samotnému? 
 
AM: Dovolte mi, abych zcela jasně řekla: všechny relevantní politické síly v Německu 
jsou pro Evropu. K našemu štěstí jsme jednotní, však jsme také u příležitosti 50. 
výročí římských smluv jasně řekli, vědomi si toho dvojího významu: Naštěstí jsme 
sjednocení – ale zrovna tak si své štěstí můžeme náležitě vychutnat jen 
ve sjednocené Evropě. 
 
SZ: Evropa byla koneckonců dlouhá léta rájem harmonie. 
 
AM: Snad, ale za cenu, že jsme se často před nepříjemnými rozhodnutími 
schovávali. Takto Evropa úspěšná nebude, ale přitom bych právě to chtěla: 
úspěšnou Evropu. 
 
SZ: Prosazujete přísnost, ale posilujete tím i obraz, který není příliš utěšený: o 
tvrdém, umíněném, dominantním Německu. 



 
AM: Pozorně takovým obavám naslouchám, ale jsou neopodstatněné. Je nicméně 
zajímavé, jak rychle lze jisté stereotypy oživit – ostatně i ve vnitroněmecké diskusi. 
Stereotypy o Němcích, o Polácích, o Francouzích, o Španělech, o Řecích. Pokrokem 
v Evropě ale přece bylo, že jsme na sebe navzájem přestali ukazovat prstem. Jsou 
Němci líní a Němci pilní, jsou Němci levicoví i konzervativní. Jsou tu příznivci 
konkurenceschopnosti, ale také i přerozdělování. Německo je stejně různorodé jako 
jakákoli jiná země v Evropě. Staré stereotypy můžeme pohřbít. 
 
SZ: Co s vámi dělá vědomí takové moci? Říkají vám Železná kancléřka, paní 
Bismarcková. Co vy na to? 
 
AM: Jednám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žila jsem 35 let v zemi, která 
- bohudík – nemohla díky své ekonomické a politické neschopnosti přežít, v režimu, 
jenž byl smeten díky přirozené lidské touze po svobodě. Jsem hluboce přesvědčena, 
že Evropa se svojí demokracií, svými lidskými právy, se svými ideály svobody a 
hodnotami má lidem, kteří tu žijí, a také ostatnímu světu co dát. 
 
My Evropané představujeme sedm procent světové populace. Nebudeme-li si 
pomáhat, stěží budou náš hlas a naše hodnoty brát vážně. V tomto evropském 
mírovém, hodnotovém, materiálně zajištěném ideálu shledávám svůj motiv, proto 
nechci, abychom se rozdělili jen kvůli momentální krizi. Nechci žádnou Evropu, která 
by byla jen nějakým muzeem toho, co tu bylo dobrého vytvořeno kdysi, nýbrž Evropu, 
v níž bude úspěšně vybudováno něco nového. Vím, že pro mnohé to znamená 
velkou, velice velkou změnu, a proto se navzájem musíme podporovat. Jestliže se 
ale těchto výzev zalekneme, když se na sebe budeme jen usmívat a reformy 
rozřeďovat, potom tím dozajista poskytneme Evropě službu medvědí. 
 
SZ: Ve Francii mají na proevropské horování velice emociální pojem – le désir 
de l´Europe. Takové emoce jsou vám dost možná cizí. Přesto ale: spojuje vás 
s Evropou nějaká vášeň? 
 
AM: Samozřejmě, všechno, co dělám, dělám přece z upřímného přesvědčení, že 
Evropa je naším štěstím – štěstím, jež si musíme zachovat. Kdybychom neměli 
Evropu, snad i naše generace by byla ve válce. Já sama jsem 35 let, než berlínská 
zeď padla, velmi litovala, že nesmím do západní Evropy. To byl můj sen. Je to můj 
kontinent. Kontinent, v němž lpí lidé na stejných hodnotách jako já. Kontinent, s nímž 
lze svět spoluutvářet, s nímž se může počítat pro to všechno, co představuje 
budoucnost lidstva: lidská důstojnost, svoboda slova a tisku, právo na stávku, 
udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí. Ale tato vášeň pro Evropu by sama o 
sobě nestačila k tomu, aby lidem zajistila blahobyt a práci. Každý den musíme pro to 
něco udělat. 
 
SZ: Není teď ten správný čas pro vaši velkou vizi, váš vlastní „desetibodový 
plán“ pro Evropu? (narážka na někdejší plán Helmuta Kohla po pádu Berlínské zdi 
– pozn.překl.) 
 
AM: Přečtěte si můj projev k jubileu římských dohod. To je moje vyznání Evropě. Ale 
– abychom se vrátili k vašim muzikologickým metaforám: Teď bychom neměli tolik 



mluvit o tom, jak pěkná ta hudba vlastně je, nýbrž usilovně hrát na koncertě 
světových trhů. Ty by chtěly slyšet něco pořádného. 
 
SZ: Patří k vašim vizím Spojené státy evropské? 
 
AM: Mojí vizí je politická unie, neboť Evropa musí jít svojí zcela vlastní cestou. 
Musíme se krůček po krůčku navzájem přibližovat, ve všech politických oblastech. 
Stále více přece vidíme, že se nás každé téma našich sousedů navzájem týká. 
Evropa, to je vnitřní politika. 
 
SZ: Jak by se to mělo odrážet institucionálně a strukturálně? 
 
AM: Během dlouhodobého procesu budeme stále více kompetencí předávat na 
komisi, která bude posléze ohledně celoevropských záležitostí fungovat jako 
evropská vláda. K tomu patří silný parlament. Druhou komoru by tvořila rada 
předsedů vlád. A konečně, abychom měli Evropský soudní dvůr coby nejvyšší soud. 
Taková by mohla být budoucí podoba politické unie Evropy, po nějakém čase, jak 
bylo řečeno, a po mnoha mezikrocích. 
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