
pra sa  zagran i c zna

78

Nikt tak jak on nie potrafi z tak¹ pewności¹ siebie śmiaæ siê do kamer. 
Nikt nie wystêpuje z takim rozmachem, nikt te¿ nie potrafi tak podbijaæ 
wskaźników popularności, jak Gerhard Schröder. Polityka Wielkiej Koali-
cji Angeli Merkel nie jest ju¿ tak nośna, jak polityka jej poprzednika. Kiedy 
w październiku ukaza³a siê ksi¹¿ka Schrödera, zagrzmia³o ponownie, jak 
za dawnych czasów. W wydawnictwie Hoffmann und Campe, którego 
kierownikiem jest przyjaciel Schrödera Manfred Bissinger, by³y kanclerz 
publikuje swoj¹ ksi¹¿kê „Decyzje. Moje ¿ycie w polityce” (tytu³ orygi-
na³u „Entscheidungen. Mein Leben in der Politik). Przy jej tworzeniu poza 
Bissingerem Schröder gromadzi wokó³ siebie innych starych przyjació³. 
Pomaga mu by³y rzecznik rz¹du Uwe-Carsten Heye, koncepcj¹ strategii 
piarowej zajmuje siê zaufany znajomy Bissingera Claus-Martin Carlsberg, a 
kontrolê nad ca³ości¹ strategii PR przejmuje by³y rzecznik prasowy kancle-

rza, obecny dyrektor resortu prasowego AWD Béla Anda. „Pressespre-

cher” udokumentowa³ odrodzenie kanclerza mediów, firma monitoruj¹ca 
media Ausschnitt Medienbeobachtung przeanalizowa³a oddźwiêk w prasie 
(zob. wykres).

22 października
Schröder stosuje taktykê, któr¹ pos³ugiwa³ siê za czasów kanclerskich - 
„Bild, Bams und Glotze” (powiedzenie oznaczaj¹ce, ¿e do rz¹dzenia nie 
potrzeba wiêcej ni¿ „Bilda” - odpowiednik prasy bulwarowej, „Bams” - 
rozg³osu i „Glotze” – telewizji - przyp. red.). Medialn¹ ofensywê zaczyna 
od wywiadu udzielonego weekendowemu wydaniu „Bilda” - „Bild am 
Sonntag”. Redaktor naczelny Kai Diekmann wraz z dziennikarzem Rolfem 
Kleinem pytaj¹ by³ego kanclerza miêdzy innymi o Merkel i Wielk¹ Koalicjê. 
Schröder wypowiada siê jak zwykle ostro, ¿e zaskoczy³ go ogrom niedoj-
rza³ości rzemios³a Koalicji. 
To jest Gerhard Schröder, jakiego znamy. Zawsze rozmowny, a w swo-

ich wypowiedziach zaczepny i z³ośliwy. Te cechy wspomagaj¹ dziś promo-

cjê ksi¹¿ki. Na pytanie, kto móg³by byæ odtwórc¹ jego roli, gdyby ksi¹¿ka 
doczeka³a siê ekranizacji odpowiada: „Wydaje mi siê, ¿e Götz George 
by³by dobry” (popularny niemiecki aktor telewizyjny, teatralny i filmowy 
– przyp. red.).

23 października
Czo³ówki gazet zdominowa³ król Formu³y 1 Michael Schumacher, który 
og³osi³ wycofanie siê ze startów w Formule. Chadek Jürgen Rüttgers (CDU) 
stwierdza: „Sposób, w jaki powinno siê zakoñczyæ karierê da siê doskonale 
zaobserwowaæ na przyk³adzie Schumachera”. Schröder natomiast rozdra-

puje stare rany, a dotkniêci jego wypowiedziami odwa¿nie prześcigaj¹ siê 
w stwierdzeniach: „Typowy Schröder, jakiego znamy. Arogancki i zaro-

zumia³y” - mówi sekretarz generalny CSU Markus Söder w wywiadzie 
dla N24. „Prowadz¹cy samochód pod pr¹d te¿ uwa¿aj¹, ¿e to inni jad¹ w 

z³ym kierunku” - dodaje Söder. Minister gospo-

darki Michael Glos nazywa go „lekkoduchem”, a 
wyborcy maj¹ ju¿ dośæ jego „pysza³kowatości”. 
„Prostacki”, „prymitywny”, „bez stylu” - atako-

wane przez Schrödera zwi¹zki i przedsiêbiorstwa 
nerwowo prześcigaj¹ siê w wynajdywaniu epite-

tów. Autor z Hanoweru nie móg³ sobie ¿yczyæ 
lepszego piaru. Efektem pierwszych wzmianek 
w „Bildzie” oraz „Spieglu” jest wieczorna emi-
sja na kanale ARD filmu dokumentalnego „Ger-

hard Schröder - lata kanclerskie” (tytu³ orygina³u 
„Gerhard Schröder – Kanzlerjahre”), którego 
autorem jest Jürgen Leinemann (tygodnik „Spie-

gel”). Dziennik „Frankfurter Rundschau” os¹dzi, 
¿e „portret Schrödera świetnie nadawa³by siê do 
rubryki ‘skrajne uwielbienie’, nadawanej przez 
stacjê telewizyjn¹ WDR”. 

24 października
Schröder dolewa oliwy do ognia. W wywiadzie 
dla telewizji N24 odpowiada na zarzuty swoich 
krytyków: „To mnie nie dotyka, poniewa¿ znam 
osoby, które formu³uj¹ takie stwierdzenia. Dla-

tego nie traktujê ich s³ów powa¿nie”. Utrzy-

manie szumu w mediach jest dla Schrödera 
priorytetem, st¹d jego wypowiedzi s¹ czêsto 
bezsensowne. Ludzie przede wszystkim maj¹ 
zapamiêtaæ ksi¹¿kê, która za dwa dni pojawi 
siê w ksiêgarniach.

26 października
Showtime. N-TV, N24, program dokumentalny 
„Phoenix” na ¿ywo relacjonuj¹ obrazy, które 
wieczorem wyemituj¹ wszystkie programy infor-

macyjne. Zhañbieni ¿o³nierze niemieccy zast¹pi¹ 
Schrödera tak¿e na ok³adce „Bilda”. Najwy¿szy 
czas odpuściæ szum i przejśæ do konkretów. 
Swoje dzie³o Schröder po raz pierwszy przedsta-

wia w domu samego Willy’ego Brandta. Sekre-

tarz generalny SPD Hubertus Heil zapowiada 
go spontanicznie w zabawny sposób: „Jako SPD 
cieszymy siê, ¿e jesteś znowu z nami. Witaj w 
domu.” Stary kolega Schrödera premier Luksem-

burga Jean-Claude Juncker ma dla niego same 

Emerytowany kanclerz Gerhard Schröder znowu 
triumfuje. Oto zapis perfekcyjnie przeprowadzonej 
promocji publikacji.
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ciep³e s³owa: „By³eś wielkim 
kanclerzem”. Na zakoñcze-

nie konferencja prasowa: „Co 
mogê dla was zrobiæ?”
Nastêpnego dnia w dzienniku 
„Süddeutsche Zeitung” Chri-
stoph Schwennicke pisze, ¿e 
Schröder z rutyn¹ odrzuca 
krytyczne pytania zwi¹zane 
z jego medialn¹ wszechobec-

ności¹, mówi¹c z niewinn¹ 
min¹: „Kanclerz medialny, 
kanclerz medialny - s³yszê ci¹-

gle z wyrzutem”.

30 października
Wieczorem w telewizji ARD 
jest kameralnie: swój talkshow 
Reinhold Beckmann rezer-

wuje tylko dla Schrödera. Tym razem Beckmann 
zakopuje wojenny topór, a zamiast niego u¿ywa 
têpego no¿a kuchennego i pyta przymilnie: „A 
jak radzi sobie pañska rodzina z nieustann¹ 
nagonk¹ medialn¹?” To zagranie Schröder przyj-
muje odwa¿nie na klatkê i celnie strzela z woleja 
w naro¿nik. „Mo¿e pan to uznaæ za wyznanie 
mi³osne: jest wspania³a.” I ma tu na myśli swoj¹ 
¿onê Doris. Taka wypowiedź chwyta za serce 
kury domowe oraz rencistów, zupe³nie jakby 
ponownie Schröder maszerowa³ dumnie w takt 
„My Way” orkiestry militarnej.

5 listopada
Debata w popularnym talkshow Sabiny 
Christiansen krêci siê wokó³ Schrödera. 
Tytu³ brzmi: „Schröder przeciwstawia 
siê swoim krytykom”. Jednak Chri-
stiansen stawia naprzeciwko Schrödera 
tylko drugoligowych graczy. Godnym 
rywalem by³by Lafontaine. Na niego 
jednak nie wyrazi³ zgody Schröder. Na 
miejscu Lafontaina siedz¹ zatem: lewi-
cowiec SPD Ottmar Schreiner, nie-

gdyś elokwentny emerytowany minister 
CDU Heiner Geissler oraz jak do tej 
pory nie wystêpuj¹cy publicznie przed-

stawiciel Ministerstwa Gospodarki Max 
Schön. Marni przeciwnicy sparingowi dla 
profesjonalisty Schrödera. Ju¿ po kilku 
minutach Schröder ma studio po swojej 
stronie. Jedyna próba krytyki w wyko-

naniu Christiansen spe³za na niczym. Schröder przyjmuje j¹ tylko z 
rozbrajaj¹cym uśmiechem.
„Najlepsza kampania od czasów Harry’ego Pottera”, jak podsumowuje 
promocjê Béla Anda, zmierza ku koñcowi. Schrödera mo¿na jeszcze 
zobaczyæ przez trzy dni z rzêdu w rozmowie z redaktorem Ulrichem 
Wickertem (program dokumentalny „Phoenix”). Na tym koniec. Tym-

czasem by³y kanclerz wycofuje siê. Do koñca tego roku bêdzie czyta³ 
swoj¹ ksi¹¿kê w ponad 24 miastach. Napiêty to program dla emeryto-

wanego polityka. Mo¿e Schröder powinien jednak zatytu³owaæ ksi¹¿kê 
tak, jak planowa³ na pocz¹tku: „Prawdziwy mê¿czyzna” (tytu³ orygina³u 
„Ein ganzer Kerl”)?

Johannes Graf 

Rozgłos medialny

Claus-Martin Carlsberg, szef agencji 
Carlsbergschillercommunications, jest autorem 
kampanii promuj¹cej pamiêtnik Schrödera.
„Pressesprecher”: Jak dosz³o do Pañskiego 
udzia³u w kampanii promuj¹cej ksi¹¿kê 
Schrödera?
Na pocz¹tku stworzyliśmy niezobowi¹zuj¹cy 
plan kampanii. Kontaktowaliśmy siê z Günterem 
Bergiem, wydawc¹ w wydawnictwie Hoffman 
und Campe, a pomys³ oparliśmy na wystêpach 
w programach Beckmanna oraz Christiansena i przedrukach w 
„Bildzie” i „Spieglu”. Potem podjêliśmy kontakt z biurem Schrö-

dera, przedstawiliśmy nasz¹ koncepcjê i podpisaliśmy umowê.
Czy krytyka Angeli Merkel by³a równie¿ czêści¹ kon-

cepcji piarowej?
Chcemy dostarczyæ ksi¹¿kê do odbiorcy. Treśæ zawieraj¹ca 
krytyczne uwagi jest ju¿ osobist¹ spraw¹ autora. Nie mówili-
śmy: „Cz³owieku, teraz to trzeba jeszcze Merkel do³o¿yæ”.
Stosunki Schrödera z „Bildem” nie by³y ciekawe pod 
koniec jego kadencji. Jak to siê sta³o, ¿e teraz przys³u-

giwa³y mu szczególne prawa?
To ju¿ inna para kaloszy. Wcześniej chodzi³o o wspó³pracê 
polityka z gazet¹ i fakt, w jaki sposób by³ on przez ni¹ trakto-

wany. Teraz celem by³o sprzedanie ksi¹¿ki. Nie potrafiê zro-

zumieæ zarzutów, ¿e Schröder dzia³a³ niekon-

sekwentnie. Uwa¿am, ¿e zachowa³ siê bardzo 
profesjonalnie.
Dlaczego zosta³ wci¹gniêty w projekt 
by³y rzecznik prasowy Schrödera, obecny 
dyrektor resortu prasowego AWD Béla 
Anda?
Podczas promocji, szczególnie w jej gor¹cej 
fazie, Schröder chcia³ mieæ obok siebie zaufan¹ 
osobê. My zajmowaliśmy siê promocj¹ ksi¹¿ki i 
byliśmy bardzo wdziêczni za wsparcie eksperta 
od Schrödera. Ka¿dy kanclerz ma swoj¹ historiê 

z pras¹. A nikt nie zna lepiej historii Schrödera ni¿ Anda.
Schröder jest wygodnym klientem, prawda?
By³ dla nas jak marzenie. Schröder ma pe³ne zrozumienie dla 
niepisanych zasad pracy piarowej. Nie bez powodu jest nazy-

wany kanclerzem medialnym. Praca z nim sprawia³a nam przy-

jemnośæ. Nie trzeba mu by³o wszystkiego t³umaczyæ po raz 
pierwszy.
Jakie znaczenie dla sukcesu ksi¹¿ki mia³a kontrower-

syjna treśæ, a jakie promocja?
Aby ksi¹¿ka trafi³a na listê bestsellerów, potrzebny jest medialny 
rozg³os. Autor musi jednak osobiście staæ za treści¹ swojego 
dzie³a. W przeciwnym razie, mimo ca³ego naszego wysi³ku w³o-

¿onego w promocjê, ludzie szybko odkryj¹, jeśli bêdzie ona 
nieautentyczna.

Zwiêkszenie obecności w mediach
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