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Droga na Downing Street.
Uwagi nad karier¹ polityczn¹ Margaret Thatcher

D

rogê Margaret Thatcher do politycznej kariery i jednoznacznie pozytywnego w swej
wymowie1 przydomka ¯elazna Dama powszechnie okreœla siê jako wyj¹tkow¹
wœród niezwyk³ych biografii w dziejach najnowszych. Pierwsza kobieta, która stanê³a
na czele wielkiej zachodniej demokracji, trzykrotnie osi¹gnê³a sukces w wyborach powszechnych i ponad jedenaœcie lat (1979–1990) sta³a na czele rz¹du Wielkiej Brytanii,
co by³o rekordem w XX-wiecznej historii tego pañstwa. Sukces ów wymaga³ konsekwentnego samozaparcia, w parze z niew¹tpliwymi uzdolnieniami sz³a rzadko spotykana
pracowitoœæ. Szefostwo partii konserwatywnej i rz¹du Jej Królewskiej Moœci osi¹gnê³a
w 55 roku ¿ycia, pokonuj¹c doœwiadczonych w politycznych rozgrywkach mê¿czyzn
o znanych nad Tamiz¹ nazwiskach; ¿yciowej podró¿y z prowincjonalnego Grantham
w hrabstwie Lincoln do siedziby brytyjskich premierów na Downing Street 10 poœwiêci³a w 1995 r. pierwsz¹ czêœæ swych fascynuj¹cych wspomnieñ The Path to Power
(Droga do w³adzy), zaœ spêdzonym tam latom wieñcz¹cym jej biografiê – kolejny obszerny tom, napisany i opublikowany po przejœciu w stan spoczynku. Pierwszy z 28 rozdzia³ów zatytu³owa³a: Mieszkanie nad sklepem, co oznacza³o nawi¹zanie do œrodowiska,
w którym przysz³a na œwiat i skromne pocz¹tki drogi do samodzielnoœci2.
W otwieraj¹cym cykl wielkich biografii encyklopedycznych Wydawnictwa Naukowego
PWN tomie poœwiêconym przywódcom, reformatorom i myœlicielem, zostali oni zarekomendowani jako ci, którzy zdobywali i zmieniali œwiat, zapisuj¹c siê trwale w jego historii,
oddzia³uj¹c na myœl filozoficzn¹, ¿ycie spo³eczne i religijne, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Przyjêto podzia³ na cztery wielkie epoki: staro¿ytnoœæ, œredniowiecze, czasy nowo¿ytne i wspó³czesnoœæ. W pierwszej z nich znalaz³y siê 44 postacie, niemal wy³¹cznie
mê¿czyŸni (z kobiet jedynie Kleopatra i Maria – matka Jezusa). W drugiej proporcje pozosta³y bez wiêkszych zmian: poœród 48 postaci (12 zwi¹zanych z Polsk¹), pañ spotykamy cztery Hildegarda z Bingen (mistyczka, benedyktynka), Jadwiga Andegaweñska3, Joanna d’Arc
oraz Izabela Kastylijska (zreszt¹ wspólnie z ma³¿onkiem Ferdynandem Aragoñskim). Liczba
osób wytypowanych z czasów nowo¿ytnych (XVI–XIX w.) jest znacznie wiêksza, obejmuje
bowiem 110 postaci (w tym 16 dotyczy Polski), poœród nich 7 niewiast: 6 monarchiñ i 1 kanonizowana mistyczka4. Z wieku XX wywodzi siê 39 osób (20 – a wiêc wiêkszoœæ wytypowano
1

Z przydomkami, zw³aszcza w odniesieniu do kobiet, bywa ró¿nie, nierzadko tkwi w nich ŸdŸb³o przesady lub
nawet lekko ukrywanej ironii. W tym wypadku nic z tych rzeczy.
2
M. Thatcher, Moje lata na Downing Street, Warszawa 2012. Jest to drugie polskie wydanie ksi¹¿ki licz¹cej 896
stron druku (pierwsze ukaza³o siê w 1996 r. Tytu³ orygina³u: The Downing Street Years, London 1993. W 2002 r.
og³osi³a: Statecraft. Strategies a Changing World.
3
Jadwiga, córka Ludwika Wêgierskiego, ¿ona W³adys³awa Jagie³³y, pierwsza i jedyna kobieta koronowana na
króla Polski, w drugiej po³owie XX w. og³oszona b³ogos³awion¹, a nastêpnie œwiêt¹.
4
Królowa Bona, Teresa z Avili, El¿bieta I, Maria Stuart, Maria Teresa, Katarzyna II oraz królowa Wiktoria.
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z Polski, co wydaje siê zdecydowanym zachwianiem proporcji), zaœ wobec pañ twórcy leksykonu wydaj¹ siê nadmiernie powœci¹gliwi, spotykamy ich bowiem zaledwie siedem, a jedn¹
z nich jest Margaret Thatcher5. Œwiat polityki obok niej reprezentuje tylko Indira Gandhi. Ów
wykaz w moim przekonaniu jest wysoce subiektywny, a jednak znalezienie siê w nim œwiadczy o wysokim uznaniu dla zamieszczonych osób, pozycji zaœ brytyjskiej premier nikt kompetentny nie kwestionuje6.
W przywi¹zanej do tradycji Anglii, która sw¹ rewolucjê bur¿uazyjn¹ krwawo zakoñczon¹
dla absolutystycznej monarchii mia³a w po³owie XVII wieku, a póŸniej rozwija³a siê w harmonii miêdzy tronem i spo³eczeñstwem, symbolem œwietnej przesz³oœci by³y panowania d³ugowiecznych monarchiñ – El¿biety I, Wiktorii, a obecnie od ponad szeœciu dziesiêcioleci
El¿biety II. Rz¹dy jednak spoczywa³y w rêkach mê¿czyzn i jedyny wyj¹tek stanowi lady
Ma³gorzata – ¿e pos³u¿ê siê spolszczon¹ form¹ jej imienia – przy tym najd³u¿ej sprawuj¹ca
w³adzê na Wyspach Brytyjskich. Przypomnijmy podstawowe daty z jej biografii: w wieku
34 lat zosta³a pos³ank¹ do Izby Gmin (1959), w której zasiada³a przez 33 lata (do 1992 r.).
Droga na szczyty prowadzi³a przez ministerstwo oœwiaty i nauki (1970–1974), z którego zwyciêsko startowa³a w wyborach na przewodnicz¹cego Partii Konserwatywnej, by po czterech
latach (1979) po³¹czyæ je z funkcj¹ premiera rz¹du Jej Królewskiej Moœci. Oba opuœci³a
w 1990 r., u szczytu sukcesów, kiedy jednak dosz³a do wniosku, podobnie jak kierownictwo
partyjne, ¿e pora zejœæ ze sceny politycznej – kiedy zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze dla niewielu tylko widoczne rysy – zanim zacznie siê spektakularny, a tak czêsty u znakomitych postaci
zmierzch dzia³alnoœci. W 1992 r. zasiad³a w Izbie Lordów i wówczas zaprezentowa³a stanowisko przeciwne ratyfikacji traktatu o Unii Europejskiej. W okresie jedenastoletnich rz¹dów
wykazywa³a zdecydowanie i energiê – powszechnie widoczne i z podziwem przyjmowane
– w polityce zagranicznej podczas wojny z Argentyn¹ o Falklandy (1982), a w wewnêtrznej
podczas wielkiego strajku górników (1984–1985). Podejmowa³a odwa¿ne reformy, które nie
zawsze przysparza³y jej popularnoœci, a jednak budzi³y powszechne uznanie, nawet ze strony
przeciwników politycznych. Drugie i trzecie zwyciêstwa wyborcze jako urzêduj¹cy premier
(1983 i 1987) zawdziêcza³a swym cechom przywódczym respektowanym przez mêskie elity
polityczne, a przede wszystkim przez ogó³ spo³eczeñstwa, natomiast pozostawanie przy
w³adzy przez kolejne kadencje wynika³o w znacznym stopniu z wewnêtrznego rozbicia opozycji oraz specyfiki brytyjskiego systemu wyborczego, który pozwala³ konserwatystom przy
uzyskiwaniu 42–44% g³osów otrzymywaæ 54 do 61% mandatów w Izbie Gmin. Aprobatê budzi³a jej polityka zagraniczna – wspó³praca z USA za czasów prezydentury Ronalda Reagana,
aktywnoœæ w ramach NATO i EWG, przywi¹zywanie wagi do brytyjskich si³ nuklearnych,
popieranie jednolitego europejskiego rynku wewnêtrznego, jednak przy zachowaniu rezerwy
wobec œcis³ej integracji gospodarczej i walutowej. Przy tym wszystkim z biegiem czasu autokratyczne rz¹dy wzmaga³y opozycjê wewn¹trzpartyjn¹, wobec której Margaret Thatcher nie
zamierza³a jednak ustêpowaæ. Natomiast w odpowiednim i przez siebie wybranym momencie
zdecydowa³a siê zrezygnowaæ z zajmowanego stanowiska i wyprowadziæ siê z historycznej
siedziby premierów Wielkiej Brytanii7.
Po opublikowaniu wspomnieñ z Downing Street Bernard Ingham napisa³ na ³amach
„Dsaily Express”:
5
Pozosta³e to Ró¿a Luksemburg, Ruth Fulton Benedict, Edyta Stein, Matka Teresa, Indira Gandhi oraz Hannah
Arendt.
6
Zob.: Wielkie biografie. Encyklopedia PWN, t. 1: Przywódcy, reformatorzy, myœliciele, Warszawa 2007.
7
Wielkie biografie, t. 1, s. 752–753.

PP 2 ’12

Droga na Downing Street...

87

Odwaga i niezwyk³a intuicja – bezcenne przymioty; dziêki nim Margaret Thatcher odcisnê³a swe piêtno na dziejach œwiata.

Norman Tebbit („Daily Mail”) zalecaj¹c zaœ ksi¹¿kê jako obowi¹zkow¹ lekturê dla ka¿dego – zapewne mia³ na myœli swych rodaków – kto choæby pobie¿nie interesuje siê wspó³czesn¹ histori¹ lub sprawami publicznymi, tak oceni³ owe wspomnienia oraz ich autorkê:
Brutalnie szczera w ocenie wspó³pracowników; frapuj¹ca jako niewyczerpane Ÿród³o
wiedzy o najdramatyczniejszych momentach swoich rz¹dów – wojnie o Falklandy, strajkach górniczych, zamachu w Brighton, aferze Westland czy wreszcie trzech kolejnych
zwyciêstwach wyborczych. Margaret Thatcher daje w tej ksi¹¿ce fascynuj¹ce œwiadectwo determinacji i namiêtnoœci przeplataj¹cych siê w cieniu polityki8.

Relacja brytyjskiej premier korzystnie wyró¿nia siê spoœród bogatej literatury tego typu
znakomit¹ form¹, uwzglêdnieniem realiów ukazuj¹cych od strony „kuchni” ¿ycie polityczne
w Londynie pod koniec XX wieku, w tym w Pa³acu Buckingham, w parlamencie oraz w gmachach rz¹dowych. Na uwagê zas³uguje mnóstwo istotnych szczegó³ów oraz literacki sposób
ich prezentacji. W tym zakresie autorka zdecydowanie góruje nad ogó³em opisów pióra polityków – mê¿czyzn. Warto zapamiêtaæ poni¿szy fragment wstêpnej deklaracji dotycz¹cej
pocz¹tków urzêdowania na fotelu szefa rz¹du:
Moje doœwiadczenia ¿yciowe oraz œrodowisko, z jakiego siê wywodzi³am, by³y dosyæ
nietypowe jak na konserwatywnego premiera. Nie mia³am w sobie tego uczucia nieograniczonego wrêcz szacunku dla wszystkiego i wszystkich, jak te¿ nie onieœmiela³o
mnie w tak du¿ym stopniu ryzyko zmian. Moi starsi koledzy, zdobywaj¹cy polityczne doœwiadczenia w czasie kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych, postrzegali swe szanse
polityczne doœæ pesymistycznie. St¹d i ³atwiej, byæ mo¿e, by³o im zaakceptowaæ Partiê
Pracy i liderów zwi¹zkowych jako prawdziwych wyrazicieli pragnieñ narodu. Ja nie
potrzebowa³am poœrednika, który w moim imieniu mia³by zwracaæ siê do ludzi,
mówi¹cych przecie¿ tym samym jêzykiem. Ja ich zna³am, wiedliœmy bowiem takie
same ¿ycie i prze¿ywaliœmy podobne problemy. Czu³am, ¿e w nadchodz¹cej walce oka¿e siê to moim najwiêkszym atutem9.

Wœród brytyjskich elit autorka nie odczuwa³a kompleksu ni¿szoœci, nie ukrywa³a swego
pochodzenia, co zreszt¹ nie mia³oby najmniejszego sensu. Œwiadczy to o zdrowym charakterze brytyjskiej demokracji. Pisze o w³asnym domu rodzinnym, ¿e nie by³ on ani biedny, ani
bogaty, stanowi³ natomiast dobr¹ szko³ê codziennych oszczêdnoœci, aby od czasu do czasu
nacieszyæ siê niewielkim luksusem. Nie zapomina o ojcowskim wzorcu i jego doœwiadczeniach kupieckich, które zasadniczo wp³ynê³y na ukszta³towanie siê filozofii ekonomicznej
dorastaj¹cej córki. Mój ojciec by³ cz³owiekiem zarówno praktyki, jak i teorii, dba³, by cotygodniowe dochody choæby nieznacznie górowa³y nad wydatkami. Tote¿ w domu rodzinnym
przesz³a pierwsz¹ szko³ê funkcjonowania wolnego rynku.
Silne wra¿enie na Margaret pozostawi³a druga wojna œwiatowa (w chwili jej zakoñczenia
dobiega³a dwudziestego roku ¿ycia) wraz z refleksj¹:
Ostateczne zwyciêstwo aliantów udowodni³o, ¿e narody musz¹ wspó³pracowaæ w obronie ogólnie przyjêtych zasad, bez wzglêdu na to, czy chc¹ w ten sposób przeciwstawiæ siê
z³u, czy te¿ osi¹gn¹æ pewne konkretne korzyœci. Stwierdzenie to mo¿e brzmieæ jak szumny frazes, jednak gdy politycznym przywódcom brakuje odwagi i dalekowzrocznoœci,
8
9

Cytujê za rewersem ok³adki z polskiego wydania: Moje lata na Downing Street.
Ibidem, s. 23 (podkr. moje, MK)
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a narodom poczucia lojalnoœci wobec w³asnego pañstwa, wówczas staje siê ono g³êboko prawdziwe [...]. W przeciwieñstwie do niektórych powojennych mê¿ów stanu wydarzenia drugiej wojny œwiatowej utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e doprawdy nie nale¿y
obawiaæ siê pañstwa narodowego. Zawsze bowiem by³am zdania, i¿ wy³¹cznie silne
pañstwa narodowe s¹ w stanie zbudowaæ skuteczny internacjonalizm10.

Po wojnie rewidowa³a niektóre swe wczeœniejsze oceny, w sumie przy tym bliska by³a jej
rzymska maksyma: Si vis pacem, para bellum (jeœli chcesz zachowania pokoju, przygotowuj
siê do wojny!); zawodzi³a j¹ Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeciwieñstwie do
NATO, choæ i ono w daleko niewystarczaj¹cym stopniu radzi³o sobie z kolejnym sowieckim
zagro¿eniem, poniewa¿ wiêkszoœæ krajów cz³onkowskich, w tym Wielka Brytania, cierpia³o na
zauwa¿alne os³abienie swojego morale. Aby powstrzymaæ Zwi¹zek Radziecki, musieliœmy
przede wszystkim je odbudowaæ i poprzeæ oczywiœcie si³¹ militarn¹11.
Zanim zosta³a premierem, przesz³a kolejny etap edukacji politycznej jako dzia³aczka
Partii Pracy na jej kolejnych szczeblach a¿ po przywództwo, zajmuj¹c najpierw ministerialne
stanowisko, a nastêpnie pozostaj¹c przez kilka lat w opozycji na czele gabinetu cieni. Zasadnicze znaczenie wówczas mia³a stabilizacja stosunków rodzinnych, a zw³aszcza zawarte
w 1951 r. (w dwa lata póŸniej przysz³a na œwiat para bliŸniaków, córka i syn, który mia³
w przysz³oœci przysporzyæ matce niema³o k³opotów, choæ stanowi³ dla niej przys³owiowe
oczko w g³owie) udane ma³¿eñstwo ze starszym o dziesiêæ lat biznesmenem Denisem Thatcherem, który przeszed³ na emeryturê w 1975 r., kiedy ona objê³a przywództwo partii i odt¹d
wszystkie si³y poœwiêci³ wspieraniu ¿ony w jej publicznej dzia³alnoœci. Tak by³o niezmiennie
przez najbli¿sze piêtnastolecie oraz póŸniej, a¿ do koñca, kiedy zmar³ w 2003 r. w wieku lat
88. Powiedzia³a wówczas: Byæ premierem to praca samotna. W pewnym sensie powinna taka
byæ – nie mo¿na byæ wtedy liderem t³umu. Ale razem z Denisem nigdy nie by³am samotna. Có¿
za mê¿czyzna, Có¿ za cz³owiek. Có¿ za przyjaciel12.
Do tego czasu, to znaczy przed objêciem przez ni¹ steru rz¹dów w Wielkiej Brytanii, ka¿de z nich ¿y³o w³asnym ¿yciem zawodowym. Jak pisze biograf MT i jej bliski wspó³pracownik w ksi¹¿ce opublikowanej równie¿ w przek³adzie z angielskiego na jêzyk polski przez
Wydawnictwo Zysk i Spó³ka (Poznañ 2010, s. 371 + ilustr.) nie da³ siê zdegradowaæ do roli,
powiedzielibyœmy, „ksiêcia –ma³¿onka”, trzyma³ usta zamkniête i nigdy nie udzieli³ ¿adnego
wywiadu13.
Spogl¹daj¹c na piêknie wydan¹ przez poznañsk¹ oficynê biografiê jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Europy drugiej po³owy XX wieku nie mogê powstrzymaæ siê nad refleksj¹ o kulturze politycznej krajów nad Tamiz¹ i nad Wis³¹. Polski czytelnik z przyjemnoœci¹
czyta biografiê ¯elaznej Damy pióra jej rodaka i wspó³pracownika (tytu³ orygina³u: Margaret
Thatcher. Portrait of the Iron Lady, New York 2008) i ze smutkiem myœli o w³asnych rodakach i dotycz¹cym ich piœmiennictwie. Ile¿ spotykamy prymitywizmu i jadu w ksi¹¿kach
opublikowanych w ostatnim dziesiêcioleciu czyli „po odzyskaniu niepodleg³oœci”! Na zachodzie jednak autorzy potrafi¹ doceniæ wybitne postacie, którymi siê zajmuj¹, nawet jeœli maj¹
zastrze¿enia. To samo mo¿na powiedzieæ o biografiach filmowych. Najnowszym dowodem
mo¿e tu byæ angielski obraz pt. The Iron Lady ze znakomit¹ Maryl Streep w roli tytu³owej.
10

Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 25.
12
Cyt. za: J. Blundell, Margaret Thatcher. Portret ¯elaznej Damy, ze wstêpem L. Balcerowicza, prze³o¿y³
P. Kuœ, Poznañ 2010, s. 279.
13
Ibidem.
11
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Margaret Thatcher zachowa³a sw¹ popularnoœæ w spo³eczeñstwie i, co wiêcej, dla licznych
swych rodaczek stanowi wzorzec nie tylko ambicji i kariery, ale równie¿ w zakresie ubiorów,
fryzury, szeroko pojêtej mody, choæ minê³y dwie dekady od odejœcia ze sceny politycznej,
a nieuleczalna choroba na trwa³e wy³¹czy³a j¹ z ¿ycia publicznego.
Biografia pióra jednego z najbli¿szych jej wspó³pracowników nie przypadkiem ukaza³a
siê równie¿ w przek³adzie polskim, i to w Poznaniu. Tu bowiem w piêæ lat po opuszczeniu siedziby premierów brytyjskich przy Downing Street ¯elazna Dama otrzyma³a na ówczesnej
Akademii Ekonomicznej doktorat honoris causa. Relacja z tej uroczystoœci, wzbogacona
o serwis ilustracyjny, zosta³a zamieszczona w polskiej edycji ksi¹¿ki, której promocja zosta³a
zorganizowana na tej samej Uczelni, która obecnie nosi nazwê Uniwersytetu Ekonomicznego. Otwiera j¹ wspomnienie ówczesnego rektora prof. Bohdana Gruchmana, zatytu³owane
Lady Margaret Thatcher w Poznaniu 1996 (Aneks V), a uzupe³nia recenzja w postêpowaniu
o nadanie tego¿ tytu³u na Uniwersytecie £ódzkim, której autor, prof. Zbigniew Rau, dokona³
syntetycznej oceny dzia³alnoœci by³ej premier, stwierdzaj¹c na wstêpie:
Margaret Thatcher nale¿y do gigantów demokratycznej polityki XX wieku. Na gruncie
europejskim mo¿e byæ porównywana tylko do mê¿ów stanu takich jak Winston Churchill, Charles de Gaulle czy Konrad Adenauer. Tak jak w przypadku tych przywódców
jej polityka wywar³a piêtno nie tylko na losach ich pañstw, ale tak¿e losach Europy
i œwiata.

Opiniodawca skupi³ uwagê na doktrynie tchatcheryzmu, jej za³o¿eniach na tle Monteskiuszowskiego rozpoznania idei i instytucji osadzonego w brytyjskim „duchu praw” oraz jej
miejscu w programie partii konserwatywnej, w konkluzji zaœ stwierdzi³, ¿e by³a premier wyró¿nia³a siê uczciwoœci¹ i rzetelnoœci¹ w formu³owaniu celów oraz odwag¹ i rozwag¹ w ich
realizacji. W realizacji swej doktryny, zachowywa³a równowagê w relacjach miêdzy jednostk¹, spo³eczeñstwem i pañstwem, respektuj¹c wielowiekowe tradycje i doœwiadczenia
Brytyjczyków. Siêgn¹³ te¿ do jej wspomnieñ z dekady kierowania rz¹dem (Lata na Downing
Street), zw³aszcza do uzasadnienia potrzeby prywatyzacji œrodków produkcji i upowszechniania w³asnoœci prywatnej, dziêki czemu w³adza pañstwa zostaje zredukowana, zwiêkszona
zaœ jest w³adza obywateli.
Ksi¹¿kê po raz pierwszy – wtedy j¹ poch³on¹³em od razu – czyta³em z zainteresowaniem,
ale i z mieszanymi uczuciami, ten drugi element wynika³ ze spojrzenia na formê przy
w³asnych doœwiadczeniach autora dosyæ sporej liczby biografii. Nieco irytowa³a konstrukcja
z nazbyt licznymi, jak mi siê wówczas wydawa³o, dygresjami i ekskursjami. Ale przy ponownej lekturze, przed przygotowaniem tej recenzji, tekst wyda³ mi siê œwietnie napisany (mam
na myœli formê, co do treœci nie mia³em i wczeœniej zastrze¿eñ); a ¿e ma sw¹ specyfikê, to dobre prawo autora, zw³aszcza z krêgu zachodniego, maj¹cego sw¹ specyfikê.
Edycjê orygina³u, a w³aœciwie jej autora zarekomendowa³a sama bohaterka na krótko
przed jego drukiem:
John Blundell to jeden z najskuteczniejszych mistrzów wolnorynkowego modelu gospodarki, nios¹cego postêp i dobrobyt na ca³ym œwiecie. Jest zatem w³aœciw¹ osob¹, aby
wyt³umaczyæ Amerykanom wartoœci i zasady, które leg³y u podstaw tego, co sta³o siê
znane jako „thatcheryzm”.

A wiêc i gwarancja wspó³pracy miêdzy tymi dwiema osobami podczas pracy nad dzie³em,
które w ¿adnym wypadku nie by³o pisane „na klêczkach”, ale i te¿ z negatywnym subiektywizmem. Przy tym pierwszymi odbiorcami ksi¹¿ki byli Amerykanie, co te¿ wyjaœnia
specyfikê wyk³adu. Nie zawsze tak bywa – wspó³pracy z twórcami wspomnianego filmu
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odmówi³a rodzina ¯elaznej Damy, a to dlatego, ¿e zdaniem najbli¿szych jej osób nie nale¿a³o w nim wspominaæ o jej demencji w ostatnich latach. Filmowcy zaœ byli innego zdania.
Wydaje siê, ¿e lepiej by³oby poprzestaæ na obrazie czynnego polityka, aktywnego w ¿yciu
publicznym. Tak jak post¹pi³ Blundell, który wprawdzie niczego nie ukrywa³, ale te¿ nie
szuka³ takich sensacji.
Autor w przedmowie napisanej specjalnie dla polskiego czytelnika stwierdza – z czym
wypadnie siê zgodziæ – ¿e lady Thatcher zostawi³a kraj w lepszej kondycji, ni¿ go 11 lat wczeœniej zasta³a. Natomiast pewna poetycka przesada przebija z kolejnego zdania:
Przejê³a kraj w stanie wewnêtrznego chaosu, objê³a w³adzê nad narodem ludzi chodz¹cych ze zwieszonymi g³owami i nie potrafi¹cych siê wydostaæ z krêgu niemo¿noœci,
s³ab¹ polityk¹ zagraniczn¹ i powszechnym przekonaniem, ¿e pañstwo zsuwa siê po równi pochy³ej w przepaœæ, a szanse wydostania siê z tragicznej sytuacji wynosz¹, powiedzmy, jeden do stu.

Darujmy te zwieszone g³owy, równiê pochy³¹ czy ow¹ przepaœæ. Tego rodzaju frazy o¿ywiaj¹ wyk³ad, który kompetentnie wyjaœnia sprawy zawi³e, z zakresu ekonomii. Autor zdoby³
gruntowne wykszta³cenie w ojczyŸnie, by³ d³ugoletnim dyrektorem generalnym w londyñskim Institute of Economic Affairs, a tak¿e dziesiêæ lat spêdzi³ w USA, nale¿a³ do zaufanych
wspó³pracowników rz¹du M. Tatscher. Zd¹¿y³ j¹ doskonale poznaæ i tê wiedzê – o cz³owieku
i polityku, z konsekwentn¹ pracowitoœci¹ pn¹cym siê po szczeblach awansu spo³ecznego i politycznego w udany sposób przekaza³ czytelnikom. Ukaza³ to w ramach 26 interesuj¹co zatytu³owanych rozdzia³ów opatrzonych postscriptum zawieraj¹cym wytyczne na polityczn¹
przysz³oœæ. Wyk³ad uzupe³niaj¹ aneksy, te zasadnicze maj¹ charakter materia³owy. Czwarty
z nich zawiera tekst przemówienia by³ej premier podczas promocji doktorskiej w Poznaniu.
Polskie wydanie ksi¹¿ki jest przedsiêwziêciem celowym, zawiera ono tekst orygina³u
wraz komentarzami przydatnymi czytelnikowi znad Warty i Wis³y. A tak¿e liczne wskazówki
dla dzisiejszego pokolenia ludzi mieni¹cych siê politykami, a przy przyp³ywie dobrego humoru nawet mê¿ami stanu. Lektura mo¿e nauczy³aby ich nieco pokory i samokrytycyzmu.
W biografii politycznej MT zwrócimy uwagê na jeden z momentów, zwi¹zanych z naszym
krajem mianowicie jej wizytê nad Wis³¹ u kresu istnienia PRL, która odbi³a siê szerokim
echem w œrodkach masowego przekazu i by³a na ogó³ oceniana jako twarde wsparcie antykomunistki zachodniej dla krajowej opozycji, a nawet spektakularne upokarzanie ekipy sprawuj¹cej w³adzê. Jej wspomnienia s¹ wolne od takiej ma³ostkowoœci.
Wizyta z listopada 1988 r. stanowi³a kolejne ogniwo w strategii wobec pañstw bloku
wschodniego, zapocz¹tkowanej cztery lata wczeœniej na Wêgrzech, a w trakcie jej przygotowañ angielska premier przeprowadzi³a konsultacje z Watykanem. Po przybyciu do Warszawy
spotka³a siê z ówczesnym premierem Mieczys³awem F. Rakowskim, prymasem Józefem
Glempem oraz reprezentantami opozycji. Wszystkie rozmowy mia³y rzeczowy charakter, dotyczy³y praw cz³owieka oraz reform gospodarczych, wiele wynios³a z nich równie¿ MT, rewiduj¹c w niejednym rozpowszechniane na zachodzie jednostronne opinie propagandowe.
Odwiedzi³a grób ksiêdza Jerzego Popie³uszki, w Gdañsku wspólnie z przewodnicz¹cym
Rady Pañstwa i I sekretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim z³o¿y³a wieniec na Westerplatte, a nastêpnie odby³a spacer po Starym Mieœcie i w hotelu przyjê³a Lecha Wa³êsê oraz innych przywódców „Solidarnoœci”14.
14
W owym czasie jego sytuacja by³a doœæ niejasna, przebywa³ bowiem w areszcie domowym, sk¹d do hotelu,
o ironio, przywioz³a go s³u¿ba bezpieczeñstwa (M. Thatcher, Moje lata na Downing Street, s. 804). Z tym aresztem
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Z przewodnicz¹cym Rady Pañstwa odby³a d³ug¹ rozmowê, w trakcie której gospodarz
– jak odnotowa³a – przez godzinê i trzy kwadranse – bez przerwy mówi³ o swych planach wobec Polski. Okreœli³a go jako „typowego komunistê”15, choæ nie bardzo moglibyœmy wiedzieæ, co to oznacza – przy specyfice tego pojêcia w odniesieniu do wschodu i zachodu
a zw³aszcza do sytuacji w Polsce drugiej po³owy XX wieku. Generalnie jednak zachowywa³a
powœci¹gliwoœæ w formu³owaniu ocen. Nawi¹zuj¹c do wspomnianej strategii zachodu wobec
bloku wschodniego pisa³a z perspektywy piêciu lat po owej wizycie:
Chcia³am, aby kraje te – ich rz¹dy i narody – otworzy³y siê na wp³ywy zachodnie, zale¿a³o mi tak¿e na wywieraniu nacisków, aby przestrzegano praw cz³owieka oraz podjêto
reformy polityczne i gospodarcze. Ale najnowsza historia Polski pokazywa³a, w jakim
stopniu wydarzenia w tych krajach zale¿ne by³y od intencji Zwi¹zku Radzieckiego.
Bez wzglêdu na to, czy genera³a Jaruzelskiego uwa¿ano za patriotê interweniuj¹cego,
aby zapobiec „wiêkszemu z³u”, jakie mog³o spotkaæ jego rodaków, czy te¿ za marionetkê w rêkach Sowietów, okolicznoœci wprowadzenia stanu wojennego i rozbicia „Solidarnoœci” w 1981 roku stanowi³y niezapomnian¹ lekcjê na temat polityki si³y. Teraz
polityczne i gospodarcze bankructwo rz¹du genera³a Jaruzelskiego sta³o siê znów
w pe³ni widoczne, zaœ jego w³adzê ci¹gle kwestionowa³a umocniona „Solidarnoœæ”...16.

Odejœcie z klas¹, tak mo¿na okreœliæ okolicznoœci towarzysz¹ce rezygnacji ze stanowiska
przywódcy partii oraz szefa rz¹du, którego ster zapewni³a Johnowi Majorowi. Wczeœniej
zrêcznie wyeliminowa³a konkuruj¹cych o schedê swych przeciwników z wewn¹trzpartyjnej
opozycji. Ostatnie dni urzêdowania na Downing Street oraz w Chequers, podmiejskiej rezydencji premierów brytyjskich, przebiega³y zgodnie z przygotowanym programem17.
Film o ¯elaznej Damie przypomnia³ nie tylko w jej ojczyŸnie wybitn¹ postaæ w dziejach
najnowszych Wielkiej Brytanii. Natomiast najbli¿sza rodzina Margaret Thatcher odciê³a siê
od niego, maj¹c s³uszny ¿al do jego twórców, ¿e nie poprzestali na ewokacji lat jej rz¹dów, ale
nazbyt natrêtnie eksponowali czasy póŸniejsze i chorobê demencji, która j¹ dotknê³a18.

Summary
The road to Downing Street (remarks on Margaret Thatcher’s political career)
The road of Margaret Thatcher (born in 1925) to her political career and winning the telling nickname of the ‘Iron Lady’ has commonly been described as exceptional in the recent
history of the Old Continent. The first woman to head a great European democracy, she served
as Prime Minister three times, winning general elections and heading the government of Great
Britain for eleven years (1979-1990). This was a record-breaking result in the history of the

domowym to jednak przesada, a organa bezpieczeñstwa rzeczywiœcie czuwa³y nad przebiegiem wizyty, wiêc nic nie
by³oby dziwne w zapewnieniu Wa³êsie transportu.
15
Ibidem
16
Ibidem, s. 801 (podkr. moje – MK).
17
Ibidem, s. 879–885.
18
Zob. J. Pawlicki, Oczy Kaliguli, usta Marylin Monero, „Gazeta Wyborcza – Wysokie obcasy” 4 II 2012,
s. 28–32; J. Wróblewski, ¯elazna Dama, „Polityka”, nr 5(2844) z 1–7 II 2012, s. 74–77; W. Gadomski, ¯elazna
Ma³gorzata, „Ale historia...” dodatek do „Gazety Wyborczej” z 13 II 2012, s. 14; K. Pasikowski, D³ugi cieñ ¯elaznej
Lady, „Angora”, nr 2 z 15 I 2012, s. 83.
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UK, which she managed, surrounded by a team of consummate coworkers whom she clearly
dominated. Thatcher is included in a small circle of the most outstanding statespeople in her
country, in particular compared to Winston Churchill.
Despite not having aristocratic origins, she won the highest office in the government of
Her Majesty Elizabeth II thanks to her talent, diligent work, ambition, and experience gathered in the positions she successively held. Her career in the Conservative Party lasted many
years. Her vision of transformations in the political system of the state was based on her own
experience and the advice of devoted workers, who she selected using her intuition. Her husband, Denis Thatcher, played an important role by her side, yet he always remained in the
background, providing support and playing the role of a reasonable private advisor.
The author emphasizes the high political culture of Margaret Thatcher and her circle, and
he also underlines Polish elements in her policy. He pays a lot of attention to her excellent
memoires as a source for politological studies, and to a review of the latest movie about the
‘Iron Lady’.

