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Poznań, 17 lutego 2017 r.

Pan JACEK JAŚKOWIAK

PREZYDENT
Miasta Stołecznego Poznania

APEL
w sprawie uczczenia przez Miasto Poznań pamięci
Profesora ZYGMUNTA BAUMANA

Szanowny Panie Prezydencie,
jeden z najbardziej znanych współcześnie poznaniaków, polski socjolog, profesor Zygmunt Bauman
zmarł ponad miesiąc temu w swoim domu w Leeds, w Wielkiej Brytanii.
Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o uczczenie pamięci Profesora przez ustanowienie
miejskiej nagrody Jego imienia.
Dokonania i dzieje życia prof. Zygmunta Baumana są dość powszechnie znane. Skupiają w sobie cały
tragizm XX wieku. Urodzony w 1925 roku na poznańskich Jeżycach, gdzie spędził biedne dzieciństwo i
wczesną młodość, od historii otrzymał w udziale los podobnie dramatyczny jak wielu innych
wybitnych polskich twórców i intelektualistów Jego pokolenia. Przedwojenna bieda w Poznaniu,
uniknięcie Zagłady dzięki ucieczce do Związku Radzieckiego, potem wojsko i dola żołnierza
frontowego (Krzyż Walecznych za walkę z nazistami w 1945r.), uwikłanie w komunizm czasów
stalinowskich i ostateczne odrzucenie i komunizmu, i przez komunizm. W końcu emigracja
wymuszona falą antysemityzmu w 1968 roku. A potem blisko 50 lat wytrwałej pracy naukowej i
pisarskiej poza Polską, czego rezultatem jest łącznie kilkadziesiąt książek oraz kilka setek artykułów
naukowych. Ich wagę środowiska naukowe i opinia światowa niejednokrotnie dostrzegały i doceniły.
Docenili dzieło Profesora przede wszystkim czytelnicy licznych książek szeroko znanych na całym
świecie, co przełożyło się na wiele nagród i tytułów honorowych, które profesor Zygmunt Bauman
otrzymał. Obok osiemnastu doktoratów honorowych był laureatem nagrody im. Theodora W. Adorno
oraz nagrody Księcia Asturii. Za książkę „Ponowoczesność jako źródło cierpień” był nominowany w
2001 r. do Nagrody Literackiej NIKE. Pomimo wyjazdu z kraju, utrzymywał z Polską żywe kontakty. Z
Poznaniem łączyły Go szczególne związki. Bywał w naszym mieście póki mógł, utrzymywał tu
przyjaźnie, został też obdarowany doktoratem honorowym przez Uniwersytet Artystyczny (2012).
W centrum zainteresowań Profesora znajdowała się nowoczesność, której mniej jasny wymiar
dotrzegł i objaśniał. W szczególności interesował się tym jej etapem, który określił jako
„ponowoczesność” albo „nowoczesność płynna”. Jak nikt inny potrafił zrozumieć i przekonująco
diagnozować kondycję człowieka współczesnego, mierzącego się z nieprzewidywalnością i
nieprzejrzystością świata. Co ważne, pisał nie tylko dla naukowców, ale także – szczególnie w
późniejszym okresie życia – dla szerszych kręgów czytelników.
Ubolewamy, że Rada Miasta Poznania nie zdobyła się na nadanie prof. Zygmuntowi Baumanowi
tytułu Honorowego Obywatela Poznania, kiedy było to możliwe. Byłby to honor dla Profesora, ale i
dla naszego Miasta. Sympatyzujemy z innymi, ogłoszonymi obecnie inicjatywami uczczenia pamięci

Zygmunta Baumana, takimi jak uwiecznienie Go tablicą pamiątkową na ścianie domu, w którym
mieszkał na Jeżycach, czy nadanie Jego imienia ulicy lub skwerowi. Proponowana przez nas nagroda,
związana z działalnością intelektualną i twórczą, wydaje nam się szczegółnie adekwatnym
docenieniem spuścizny Profesora oraz zachętą dla kolejnych pokoleń, by kontynuować Jego myśl.
Wierzymy, że nie jest trudne jej urzeczywistnienie.
Wyobrażamy sobie, że Nagrodą im. Prof. Zygmunta Baumana byłyby wyróżniane publikacje polskich
autorów, naukowe i humanistyczne, także literatura non fiction, w tym eseistyka i reportaż, które na
swój sposób kontynuowałyby dzieło Uczonego: oswajania współczesnego świata poprzez
podejmowanie prób zrozumienia tego, co dzieje się ze współczesnością i kondycją ludzką,
zrozumienia nas samych w świecie jaki stwarzamy. Mamy świadomość, że to nieprecyzyjne i wstępne
określenie formuły proponowanej nagrody. Jesteśmy jednak przekonani, że środowiska naukowe i
twórcze Poznania wesprą tę ideę i we współpracy z nimi powstanie koncepcja jasna i klarowna.
Z naszej strony jako Stowarzyszenia deklarujemy udział w ustanowieniu Nagrody w takim zakresie w
jakim będzie to potrzebne, uwzględniając nasze możliwości.
Panie Prezydencie,
Wierzymy, że rozważy Pan nasz Apel i odpowie na niego pozytywnie. Nie ma tak wielu tak znanych
współcześnie w świecie poznaniaków, żeby Poznań i jego mieszkańców było „stać” na zapomnienie o
prof. Zygmuncie Baumanie. Niezależnie od tego, że jesteśmy Mu to winni.
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