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Klaus-Heinrich Standke, przewodniczący Komitetu Trójkąta Weimarskiego przyznającego 
Nagrodę im. Adama Mickiewicza, i Adam Michnik (fot. Agencja Gazeta) 

Adam Michnik odebrał w Paryżu prestiżową Nagrodę Trójkąta Weimarskiego im. Adama 
Mickiewicza. W przemówieniu przestrzegał przed Europą pozbawioną solidarności 
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  
- To nagroda za walkę z ignorancją i nietolerancją. Tegoroczni laureaci taką walkę 
nieustannie prowadzą - tak Michnika oraz nagrodzonych razem z nim niemieckiego socjologa 
Wolfa Lepeniesa oraz francuskiego filozofa Edgara Morina charakteryzował Harlem Désir, 
francuski minister ds. europejskich. 
 
Nagroda im. Mickiewcza przyznawana jest od 2006 r. za zasługi dla umacniania współpracy 
Polski, Niemiec i Francji. Początkowo wręczano ją w Weimarze, a od czterech lat ceremonie 
odbywają się za każdym razem w innym mieście trójkąta. Tegoroczną zorganizowano w 
przepięknej sali Salon Horloge w gmachu francuskiego MSZ w Paryżu. W historii Europy to 
szczególne miejsce. Właśnie tu 9 maja 1950 r. Robert Schuman, ówczesny szef francuskiej 
dyplomacji, przedstawił projekt Wspólnoty Węgla i Stali, która stała się fundamentem, na 
którym powstała Unia Europejska. Oprócz ministra Désira w uroczystości wzięli udział jego 
polski i niemiecki odpowiednicy Rafał Trzaskowski i Michael Roth. 



 
Désir, mówiąc o naczelnym "Wyborczej", żartował, czy to na pewno przypadek, że Michnik i 
Mickiewicz mają takie samo imię. A potem opisał jego dysydencką karierę. - To osoba o 
nieposzlakowanej moralności, konsekwentna w walce o wolność myśli, słowa i o demokrację 
- mówił. Dodawał przy tym, że choć Polska jest od 25 lat demokratycznym krajem, Michnik o 
swobody walczy dalej. 
 
Naczelny "Wyborczej", zanim zaczął przemówienie, rozbawił salę, przepraszając za swój - 
jak określił - "barbarzyński francuski". Ale potem był już poważny. Mówił o cudzie, jakim 
jest zjednoczona Europa, i poważnych problemach, z jakimi obecnie się zmaga. Kryzys 
migracyjny to jego zdaniem test moralny i polityczny. Europa, by go zdać, musi być bardziej 
solidarna niż pragmatyczna. Mówił też o Rosji i wojnie, którą wywołała na wschodniej 
Ukrainie. - Duch Rosji wolności, Rosji Andrieja Sacharowa przegrywa z duchem Stalina, 
Breżniewa i Putina - stwierdził naczelny "Wyborczej". Przestrzegał przed 
rozprzestrzenianiem się w Europie bakcyla putinizmu. 
 
O Polsce sporo mówił Edgar Morin, wspominając swój pobyt w Warszawie podczas odwilży 
w październiku 1956 r. - Zobaczyłem na własne oczy, czym jest totalitaryzm i jak można go 
przezwyciężyć - mówił, zaznaczając, że wówczas zafascynował się Polską. Obserwował 
powstanie "Solidarności", a później transformację kraju po obaleniu komunizmu. - 
Cywilizacja słowiańska, germańska i romańska powinny wspólnie stworzyć nową wizję 
Europy - apelował. 
 
Na uroczystości odczytano też wystąpienie nieobecnego Wolfa Lepeniesa, który apelował, by 
Trójkąt Weimarski zaangażował się w Afryce i w południowej Europie, by pomóc jej 
zmniejszać dystans do unijnej północy 
 
Nagrodą im. Mickiewicza jako pierwszych w 2006 r. nagrodzono byłych ministrów spraw 
zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, Krzysztofa Skubiszewskiego, Hansa-Dietricha 
Genschera i Rolanda Dumasa, którzy założyli Trójkąt Weimarski. Laureatami byli też m.in. 
prof. Władysław Bartoszewski, Zdzisław Najder, Ritta Süssmuth.  
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Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,18942289,nagroda-mickiewicza-dla-adama-
michnika.html#ixzz3nltFsmvi 
	


