
Nagroda Polsko-Niemiecka

Uroczysto  wr czenia Nagrody Polsko-Niemieckiej za rok 2004 odby a si  27 czerwca

2005 r. w Warszawie.

Prof. Anna Wolff-Pow ska i prof. Klaus Ziemer odebrali j  z r k ministrów spraw

zagranicznych Polski i Niemiec Adama Daniela Rotfelda i Joschki Fischera.

W przemówieniu wyg oszonym z tej okazji A. D. Rotfeld m. in. podzi kowa  Komitetowi
Nagrody za uhonorowanie obojga wybitnych uczonych i aktywnych uczestników publicznych
debat w obu krajach podkre laj c, e nadali badaniom niemcoznawczym w Polsce i badaniom
nad Polsk  w Niemczech nowy charakter, zgodny z duchem zmian zapocz tkowanych w latach
1989/1990 w Polsce, w Niemczech i w Europie. Zarówno Instytut Zachodni w Poznaniu, jak i
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie „sta y si  pod kierunkiem Szanownych Laureatów
miejscami otwartego, intensywnego i partnerskiego dialogu polsko – niemieckiego”. Nie do
przecenienia  - zdaniem ministra - jest dorobek naukowy i wydawniczy obu Instytutów ( eby
wymieni  tylko „Przegl d Zachodni” oraz „ ród a i Studia”, „które s  niezb dn  lektur  dla
wszystkich tych, którzy ledz  histori  i rozwój stosunków polsko – niemieckich”). Decyzj
Komitetu o przyznaniu tej nagrody minister spraw zagranicznych Polski odebra  jako wyraz
uznania dla jak e „cennej i potrzebnej postawy – woli krzewienia kultury dialogu i wzajemnej
wiedzy o spo ecze stwach Polski i Niemiec na przestrzeni wieków”.

Oceniaj c natomiast ogólnie dorobek wspó pracy polsko – niemieckiej od prze omu lat

1989/1990, uzna  go za imponuj cy. Zaznaczy  zarazem znacz  rol  Instytutu Zachodniego i

Niemieckiego Instytutu Historycznego w zbli aniu obu spo ecze stw, poprzez lepsze

poznawanie i zrozumienie, odrzucanie uprzedze  i stereotypów, czyli w procesie polsko –

niemieckiego porozumienia i pojednania oraz w budowaniu jedno ci Europy.

Odbieraj c Nagrod  prof. Anna Wolff-Pow ska powiedzia a m. in.:

„Wyró nienie, jakie spotyka mnie dzisiaj, jest nagrod  dla Instytutu Zachodniego, placówki naukowej

cej rówie niczk  powojennej Polski. W jego biografii oraz opracowaniach, odzwierciedlaj  si  skomplikowane

losy  naszego  kraju  i  jego  stosunków  z  innymi  narodami.  Specyfika  Instytutu  Zachodniego  wyra a  si  w  jego

podwójnej  roli.  Jest  on  o rodkiem  naukowym,  a  jednocze nie  z  uwagi  na  zakres  zainteresowa  zwi zany  jest  z

polityk .

W obu przypadkach mamy do czynienia z zawodem i z powo aniem. Wybitny uczony niemiecki Max

Weber wyró ni  na pocz tku XX wieku kilka cech, które winny charakteryzowa  dobrego polityka. Odnosz  si  one

w pe nym zakresie równie  do rodowiska naukowego. S  to przede wszystkim: nami tno  w sensie oddania

sprawie, poczucie odpowiedzialno ci, wyczucie w ocenie, dystans wobec spraw i ludzi, oraz pokonanie w asnej



pró no ci. Jednym s owem osobowo  polityka i naukowca wyrasta z po czenia w jednej osobie gor cego serca i

ch odnego oka. Reprezentanci obu profesji potrzebuj  pasji, wizji oraz umiej tno ci si gania po niemo liwe, aby

osi gn  to, co mo liwe. Problemem i polityków, i naukowców jest to, i  na pozytywne efekty ich mozolnej pracy

trzeba czeka  d ugo, za  spo eczn  ocen  i rachunek wystawia im si  natychmiast, tu i teraz.

Instytut Zachodni towarzyszy  historii naszego kraju. By  podmiotem i przedmiotem intelektualnych i

politycznych debat. Wspó tworzy  kultur  polityczn  Polski i jej otoczenia mi dzynarodowego. By  jednak przede

wszystkim kronikarzem i komentatorem stosunków polsko – niemieckich oraz my li europejskiej w minionych

sze dziesi ciu latach, w ci gu których diametralnie zmieni y si  Niemcy, Polska i Europa.

Dialog polsko – niemiecki zacz  si  u progu lat siedemdziesi tych bez s ów. Pierwszy kanclerz

zachodnioniemiecki, który odwiedzi  po wojnie Polsk , Willy Brandt, interpretuj c swój gest przykl kni cia w

Warszawie w 1970 r., powiedzia  m. in.: `Wobec przepastnego dna niemieckiej historii i w obliczu przygniataj cego

ci aru milionów pomordowanych uczyni em to, co zwykle czyni  ludzie, gdy zabraknie im s ów`. Dzisiaj nie

brakuje ani s ów, ani deklaracji. Ci gle jednak za ma o jest ludzkiego zaanga owania i konkretnej pracy na rzecz

budowania trwa ych struktur i wspólnych interesów polsko – niemieckich.

Dlatego obecnie bardziej ni  kiedykolwiek potrzeba wspó pracy polityki i nauki. Ich
reprezentanci staj  bowiem bezradni wobec wielu wyzwa  wspó czesnego wiata, nie znajduj c
odpowiedzi na trudne pytania i w tpliwo ci globalnej rzeczywisto ci. Tymczasem poszerzenie
Unii Europejskiej wymaga poszerzenia wiedzy o europejskim Wschodzie. Odpowiedzialno
wobec przysz ych pokole  nakazuje zastanowi  si , jak wskaza  drog  do historycznej prawdy
bez stwarzania nowych sytuacji konfliktowych. Aby ca e dramatyczne do wiadczenie XX wieku
nie okaza o si  moralnie bezu yteczne, niezb dne jest uzupe nianie politycznej aktywno ci o
wiedz  wynikaj  z pracy naukowej, bez której nie ma dialogu. Z jednym wszak e
zastrze eniem: polityka nie mo e ingerowa  w nauk , nauka za  winna s  polityce, nie mo e
by  jednak jej s ug .

Droga stosunków polsko – niemieckich oraz integracji europejskiej pe na jest zakr tów. Ka dy z nich jest

jednak do pokonania. Wystarczy szersze widzenie, dostosowanie szybko ci do warunków jazdy oraz orientacja i

zdecydowany kierunek jazdy. Nale y mie  nadziej , e nie zboczymy z raz obranej drogi”.

Hanka Dmochowska


