DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion: Să sperăm că sub următorul
cancelar relațiile dintre Rusia și Germania se vor
dezvolta progresiv

La solicitarea prezentatoarei emisiunii „Biserica și lumea”, președintele Departamentului pentru Relații
Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei a comentat părăsirea funcției de cancelar federal al
Germaniei de către Angela Merkel, prima femeie-politician care a deținut acest post timp de 16 ani.
„Angela Merkel este, fără îndoială, un politician remarcabil. În istoria Germaniei moderne, ea este pusă
pe picior de egalitate cu Konrad Adenauer, Helmut Kohl și alți politicieni bărbați proeminenți”, a
menționat Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk.
Potrivit acestuia, în ultimii ani Germania s-a schimbat foarte mult, „dar dacă aceste schimbări pot fi sau
nu atribuite Angelei Merkel, sau dacă ea poate fi învinuită de ele, este o întrebare la care trebuie să
răspundă experții”. „Acum se scrie mult despre faptul că vor exista doi deputați transgender în noul
Bundestag german, adică doi bărbați transformați în femei. Este acesta meritul Angelei Merkel, este
vina ei sau ea nu are nimic de-a face cu aceasta? Cred că, cel mai probabil, aici este vorba despre
tendințele ce devin tot mai evidente în societatea occidentală și care duc la fenomene de acest gen.
Niciun politician, nici măcar unul de o asemenea anvergură, nu mai reușește să oprească aceste
fenomene”, a constatat Mitropolitul Ilarion.

Vorbind despre Angela Merkel, președintele DRBE a numit-o reprezentantă a „unei astfel de direcții în
politică care încă de pe vremea lui Bismarck este exprimată prin cuvântul Realpolitik, în germană, adică
politică reală, bazată nu pe premise ideologice sau prejudecăți ci în primul rând pe ideea bunăstării
propriului popor și pe pragmatismul politic”.
„Angela Merkel a știut să balanseze între interesele Uniunii Europene și cele ale propriei țări. Nu
întâmplător, chiar și în momentele cele mai critice, ea a continuat și nu a întrerupt niciodată dialogul cu
președintele rus Vladimir Vladimirovici Putin, cu care, cred, au stabilit relații foarte calde și prietenoase.
Să sperăm că sub următorul cancelar relațiile dintre Rusia și Germania se vor dezvolta progresiv”, a
încheiat Mitropolitul Ilarion.
Alegerile parlamentare din Germania au avut loc la 26 septembrie. Partidul Social Democrat din
Germania (PSDG) a câștigat alegerile pentru Bundestag.
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