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BRUNON SYNAK. SOCJOLOG SPEŁNIONY

W licznych pośmiertnych wspomnieniach Brunon Synak, profesor socjologii, 
działacz kaszubski i samorządowiec, jest przedstawiany jako człowiek niezwykle 
prawy i uczciwy, pracowity i sumienny, konsekwentny i powściągliwy, serdeczny 
i skromny, jako świetny organizator, zawsze troszczący się o dobro wspólne, czło-
wiek, który w każdych okolicznościach uczył dialogu i pojednania, a dla młodych 
adeptów nauki był spolegliwym opiekunem i mistrzem. Osierocił żonę Jadwigę, 
córkę Xymenę, dwóch wnuków, Michała i Stasia, oraz liczne grono współpracow-
ników i przyjaciół w kraju i za granicą. Pozostawił po sobie 15 książek autorskich, 
współautorskich lub opublikowanych pod swoją redakcją oraz około 270 artykułów, 
studiów, rozpraw i drobniejszych publikacji (w „Studiach Socjologicznych” zamie-
ścił, począwszy od 1974 roku, 9 swoich tekstów). Głównymi dziedzinami jego zain-
teresowań badawczych były socjologia starzenia i starości, gerontologia społeczna, 
zagadnienia migracji i tożsamości etnicznej. W jednej ze swoich prac poświęconych 
starości stwierdził między innymi, że zmiany w systemie ochrony zdrowia nie nadą-
żają [w Polsce] za procesem demografi cznego starzenia się społeczeństwa i konse-
kwencjami tego procesu. Zmiany te nie doprowadziły do stworzenia systemu opieki 
geriatrycznej dostosowanego do wzrastających potrzeb starszego pokolenia.

Brunon Synak potrafi ł w harmonijny sposób łączyć ze sobą kilka ról życiowych, 
które w większości wypadków do siebie nie przystają i z reguły się nie dopełniają. 
Był zarówno uczonym socjologiem i gerontologiem, jak i propagatorem i promoto-
rem historii, kultury i obyczajowości Kaszub i Pomorza oraz działaczem samorządo-
wym. W każdej z tych dziedzin odcisnął piętno swej bogatej osobowości: bezintere-
sownego, prospołecznego zaangażowania, umiejętności mediacyjnych i przyjaznego 
stosunku do oponentów. Ci, którzy bliżej go znali, zapewne zgodzą się z opinią, że 
Bronek – bo tak powszechnie Go nazywano – był osobą obdarzoną subtelnym po-
czuciem humoru i bardzo emocjonalną. Dawał się porwać nastrojowi radości, śmie-
chu, zabawy, a nawet swawoli, lecz bywało, że popadał w nastrój głębokiej zadumy, 
melancholii i smutku. Wraz z upływem lat amplituda tych nastrojów niewiele się 
zmieniła.

Jego edukacyjna stegna (droga) nie prowadziła prostą drogą z niewielkiej ro-
dzinnej wsi kaszubskiej Podjazy do socjologii. Kiedy w 1963 roku ukończył liceum 
ogólnokształcące w Kościerzynie, podjął dalszą naukę w Studium Nauczycielskim 
Wychowania Fizycznego w Gdańsku (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego 
i Sportu). Potem wybrał się na studia do Wyższej Szkoły Pedagogicznej (po połą-
czeniu z Wyższą Szkołą Ekonomiczną zmieniła nazwę na Uniwersytet Gdański), 
gdzie wybrał kierunek pedagogiczny. Studentem był bardzo przykładnym, otrzymał 
między innymi nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału Humanistycznego WSP. 
Aktywnie uczestniczył w pracach Naukowego Koła Socjologii przy Katedrze Socjo-
logii. Pracę magisterską, nagrodzoną przez rektora, napisał na temat dróg życiowych 
młodzieży z rodzinnej wsi. Kiedy w lutym 1970 roku zostały uruchomione studia 
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doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, został na nie 
przyjęty. Podjęcie kolejnych studiów nie było dla niego łatwą decyzją, oznaczało 
bowiem rozłąkę na dwa lata z wcześniej poślubioną żoną Jadwigą. W Warszawie 
zetknął się Bronek Synak z wybitnymi socjologami tamtego czasu: Józefem Chała-
sińskim, Marią Ossowską, Jerzym Szackim, Stefanem Nowakiem, Stefanem Nowa-
kowskim, Adamem Podgóreckim, Klemensem Szaniawskim, Janem Malanowskim, 
Włodzimierzem Wesołowskim. Mieszkając, jak inni doktoranci i asystenci Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w Hotelu Asystenckim w osiedlu „Przyjaźń” na Jelonkach, 
przebywał na co dzień nie tylko z młodymi adeptami wiedzy socjologicznej, lecz 
także przede wszystkim z psychologami i pedagogami. Wielkim przeżyciem Bronka 
Synaka w trakcie studiów doktoranckich było wytypowanie go jako – trzeciego, 
obok profesorów Jerzego Szackiego i Jana Malanowskiego – uczestnika badań te-
renowych w Czechosłowacji. Starannie i z przejęciem do tego kilkutygodniowego 
wyjazdu się przygotowywał. Zabrał ze sobą dużą walizę bardzo mądrych książek… 
Na miejscu przekonał się, że starsi uczestnicy wyprawy badawczej mieli ze sobą 
znacznie mniejsze walizki i bynajmniej nie było w nich książek. Do Warszawy wró-
cił więc bogatszy o nowe doświadczenia. Przekonał się, że profesorowie socjologii 
nie zawsze czas wolny spędzają na lekturze poważnych książek. Wyraźnie też sobie 
uzmysłowił, że tak jak istnieje sfera sacrum i sfera profanum, tak samo istnieje czas 
wytężonej pracy i czas beztroskiego relaksu.

Jako swojego opiekuna naukowego i przyszłego promotora wybrał profesora Ste-
fana Nowakowskiego, kierownika Zakładu Socjologii Wsi i Miasta. Pracę doktorską 
zamierzał poświęcić religijności ludowej, głównie kaszubskiej, a w szczególności 
pielgrzymkom i odpustom. Propozycja ta nie zyskała jednak w owym czasie apro-
baty. Przypadek sprawił, że będąc w podróży, zauważył w gazecie czytanej przez 
współpasażera pociągu artykuł o starych rolnikach, którzy z braku następców prze-
kazywali państwu swoje gospodarstwa za rentę. Trafnie uznał, że jest to temat god-
ny socjologicznej rozprawy doktorskiej i szczegółowych badań terenowych. Temat 
został zaaprobowany i w ciągu trzech lat Bronek Synak napisał rozprawę doktorską 
(w postaci nieco zmienionej ukazała się drukiem w 1976 roku pt. Problemy starych 
rolników). Notabene był pierwszą osobą spośród dwudziestu doktorantów, której 
trzy lata wystarczyły na przygotowanie doktoratu. W Warszawie Bronek dał się po-
znać nie tylko jako osoba o wielkiej dyscyplinie wewnętrznej, ogromnej pracowi-
tości i sumienności, lecz także jako świetny kompan w rozgrywkach sportowych 
i imprezach towarzyskich, na które było stać ówczesnych doktorantów.

Wracając do Gdańska z dyplomem doktora socjologii, Brunon Synak był już pe-
wien, że jego powołaniem zawodowym jest praca naukowa w dziedzinie socjologii. 
Z ogromnym przeto zapałem i entuzjazmem insidera rozpoczął zajęcia dydaktycz-
ne i prace badawcze na Uniwersytecie Gdańskim. Angażował się także w działal-
ność stowarzyszeń naukowych i regionalnych, często wyjeżdżał za granicę, między 
innymi do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Niemiec. Dzięki 
dłuższym pobytom stypendialnym w Pembroke College w Cambridge i we Frei Uni-
versität Berlin zdobył wiedzę i ogładę socjologa o rozległym doświadczeniu między-
narodowym. Uczestniczył również w światowych i krajowych kongresach socjolo-
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gicznych i był między innymi przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego w latach 1988–1989.

Szerokie horyzonty naukowe i popularność w gdańskim środowisku uniwersy-
teckim spowodowały, że w 1984 roku został wybrany na prorektora UG ds. studenc-
kich. Dał się wtedy poznać jako osoba bardzo życzliwa dla studentów i odporna na 
rozmaite naciski polityczne. Kiedy ówczesny rektor UG, prof. Karol Taylor, został 
w 1985 roku usunięty ze stanowiska, do dymisji podał się także Brunon Synak. Po-
stawa ta spotkała się z dużym pozytywnym rezonansem i po przełomie ustrojowym 
1989 roku Brunon Synak jeszcze dwukrotnie (w latach 1991–1997) był wybierany 
na prorektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw kształcenia. Opowiadał się wtedy 
za wprowadzeniem zasadniczych zmian w programie i organizacji studiów wyż-
szych oraz w standardach jakości kształcenia. Dążył do wprowadzenia studiów dwu-
stopniowych, poszerzenia oferty zajęć fakultatywnych, wprowadzenia punktowego 
systemu zaliczania przedmiotów oraz wydatnego rozwinięcia współpracy z uczel-
niami zagranicznymi. Dzięki otwartości i dokonaniom na niwie uniwersyteckiej nie 
tylko zyskiwał osobisty autorytet, lecz także przyczyniał się do wzrostu znaczenia 
wiedzy socjologicznej na całym Pomorzu. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że 
kiedy w trakcie kampanii prezydenckiej w 1995 roku coraz częściej pojawiało się 
pytanie o prawdziwość deklaracji Aleksandra Kwaśniewskiego, że posiada wyższe 
wykształcenie, Brunon Synak wydał oświadczenie, że w świetle znajdujących się 
w Uniwersytecie Gdańskim dokumentów kandydat SLD nie ukończył studiów wyż-
szych.

Doktor hab. Michał Kaczmarczyk, student, asystent, uczeń, a potem współpra-
cownik Brunona Synaka, tak scharakteryzował swojego przełożonego: „Jako wykła-
dowca był wymagający, ale też sprawiedliwy i pełen poczucia humoru. Był zawsze 
pełen zaufania do studentów, otwarty na ich pytania i pomysły. Umiał też doceniać 
osoby kreatywne i znajdował właściwe sposoby mobilizowania studentów (i pod-
władnych) do pracy naukowej. Słynie z wyważonych opinii, umiejętności szybkiego 
rozwiązywania problemów organizacyjnych, przez co daje ludziom ze swego oto-
czenia poczucie bezpieczeństwa i ufności w sens wykonywanej pracy. Sama jego 
obecność stwarza atmosferę sprzyjającą ciekawej i kulturalnej dyskusji oraz realiza-
cji ambicji naukowych. Nawet jeśli jako wykładowca wzbudzał respekt i wrażenie 
dystansu, to po bliższym poznaniu okazywał się człowiekiem niezwykle pogodnym 
i przyjacielskim, niczym członek najbliższej rodziny”. 

Akademicka kariera Brunona Synaka miała bardzo systematyczny przebieg. 
Dziesięć lat po doktoracie uzyskał habilitację, a w 1993 roku tytuł profesora. Od 
1998 do 2011 roku był kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej na Wydziale Nauk 
Społecznych UG. Młodzi socjologowie, których Profesor Synak wokół siebie zgro-
madził, mają już znaczące osiągnięcia naukowe i w znacznym stopniu decydują 
o wizerunku gdańskiej socjologii. Przekonuje o tym obszerna Księga dedykowana 
prof. Brunonowi Synakowi pt. O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu 
życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne (Gdańsk 2013, ss. 511). Została wrę-
czona Jubilatowi, także laureatowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza za 2012 rok, na uroczystości 16 listopada 2013 w Centrum św. Jana 
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w Gdańsku w obecności kilkuset uczestników. Wtedy też Jubilat wygłosił swój ostat-
ni, jak trzy tygodnie później się okazało, wykład poświęcony socjologii. Przesłaniem 
tego wykładu była myśl, że świat własnych doznań badacza stanowi niedoceniane 
źródło socjologicznego poznania. Nawiązując do wyrażonych w 1996 roku wątpli-
wości Petera Bergera, czy nie powinien uroczyście wycofać swojego entuzjastycz-
nego zaproszenia do socjologii, by nie ponosić odpowiedzialności za zawiedzionych 
studentów, Profesor Synak zadał pytanie, czy socjologia przeżywa kryzys. I stwier-
dził następnie: Ja obliczyłem, że socjologia przeżywa kryzys mniej więcej raz na 20 
lat, a więc młodzi socjologowie: szykujcie się na to, że gdzieś za dwa czy trzy lata 
będzie kolejny kryzys. Ostatni miał miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych [XX 
w.]. Dalej autor tej wypowiedzi stwierdził, że spór między przedstawicielami tzw. 
socjologii humanistycznej i tzw. socjologii pozytywistycznej odzwierciedla historię 
socjologii do dnia dzisiejszego. On sam dużą sympatią zawsze darzył kierunek hu-
manistyczny. Świat bowiem jest taki, jak widzi go człowiek, jak widzi go jednostka 
przeżywająca, odczuwająca. To ona nadaje mu sens. W jakiś sposób go kreuje, kon-
struuje. Lecz – z drugiej strony – istnieje tzw. obiektywna rzeczywistość społeczna, 
która daje się wymierzyć, zbadać i opisać bez wartościującego wpływu świadomości 
socjologa. Twierdzi się, że socjologia powinna być wolna od wartości. To bardzo 
słuszny postulat. Ale nie jest on w pełni możliwy do spełnienia. Jako badacz – mówił 
dalej Profesor Synak – zawsze miałem (lub nie miałem?) pełną świadomość tego, co 
robię, ale wiem też, że gdzieś tam przemawiały przeze mnie przekonania, wartościo-
wania. Mam bowiem wkomponowany system wartości, którego nie mogę się wyzbyć, 
chociaż chciałbym się posługiwać tzw. wiedzą zobiektywizowaną. Jedno i drugie po-
dejście – humanistyczne i pozytywistyczne – są bardzo potrzebne, lecz tylko niektóre 
zagadnienia mogą być w ten podwójny sposób badane. Uwzględniając ten punkt 
widzenia, zapewne wiele nowych hipotez – w socjologii i gerontologii społecznej 
– bym postawił, wiele na nowo próbowałbym zweryfi kować. Oto przykład. Jeden 
z moich wnuków zweryfi kował moją wiedzę z zakresu socjologii prawa. Było to dwa 
lub trzy lata temu, kiedy miał pięć lat. Powiedziałem wtedy: Stasiu, pamiętaj o takiej 
zasadzie, że kiedy dziadek czy babcia w domu coś mówią, to tak ma być i trzeba słu-
chać. Próbowałem mu też tłumaczyć, że są pewne normy społeczne itd. Po pewnym 
czasie Stasio mówi: Dziadku, u nas w domu nie ma takich zasad. A ja na to: Stasiu, 
a jakie są u was zasady? Chwilę pomyślał i powiedział: U nas są takie zasady, że nie 
ma żadnej zasady! Powyższa narracja jest skróconą i nieco uporządkowaną relacją 
z ostatniego poświęconego socjologii publicznego wystąpienia Profesora Brunona 
Synaka. Przytoczone słowa i argumenty wypowiadał z dużym trudem człowiek już 
bardzo chory… Ale ciągle, do ostatnich chwil przede wszystkim socjolog, który – 
mimo bezlitosnej choroby – stale rozmyślał o socjologii i miał, jak sądzę, uzasadnio-
ne powody, by czuć się socjologiem spełnionym.

Nie tylko na socjologii i gerontologii społecznej Brunon Synak odcisnął wyraźne 
piętno swojego wieloletniego zaangażowania i konsekwencji, które sprawiły, że na 
całym Pomorzu stał się osobą bardzo znaną, poważaną i cenioną. Drugim bowiem 
doniosłym polem jego aktywności były sprawy regionalne, a zwłaszcza kaszubskie. 
Pytany kiedyś w wywiadzie o swoje poczucie tożsamości powiedział, że ma potrój-



BRUNON SYNAK. SOCJOLOG SPEŁNIONY 11

ną tożsamość czy autoidentyfi kację: europejską, polską i kaszubską. W kategoriach 
ściśle narodowych czuje się Polakiem, lecz w kategoriach etnicznych – Kaszubem. 
Byłoby mi trudno powiedzieć – wyznał  – która z tych tożsamości zajmuje większą 
część mojej świadomości i serca. Urodził się w rodzinie kaszubskiej, pierwszym 
jego językiem był kaszubski, żył wyłącznie w świecie kaszubskim, lecz długo nie 
wiedział, że jest Kaszubem. Własną kaszubskość uświadomił sobie dopiero wów-
czas, gdy w domu rodzinnym pojawili się ludzie z odległych stron mówiący innym, 
polskim językiem… W szkole podstawowej i średniej – wspominał – kaszubskość 
była dla mnie jak worek z kamieniami, który musiałem nieść na plecach. W szkole 
bowiem nie wolno było mówić po kaszubsku nawet na przerwach i po lekcjach.

Wraz z dorastaniem dojrzewała w Bronku Synaku potrzeba głębszego poznania 
przeszłości, historii, kultury, tradycji, obyczajowości i duchowości kaszubskiej, tego 
wszystkiego, co stanowiło jego korzenie i co było jego małą ojczyzną. Później, kie-
dy zdobył na uniwersytecie samodzielną pozycję, coraz silniej odczuwał potrzebę 
odkrywania mało znanych dziejów kaszubszczyzny, współtworzenia kultury kaszub-
skiej i przeciwstawiania się negatywnym stereotypom Kaszubów. Wysiłki te zostały 
w społeczności kaszubskiej w pełni docenione. Dwukrotnie (w latach 1998–2004) był 
wybierany na prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które od lat jest w Polsce 
jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych. Kierując Zrzeszeniem, 
wykazał się ogromnymi talentami organizacyjnymi i dyplomatycznymi. Skutecznie 
łagodził wewnętrzne zróżnicowania oraz napięcia polityczne i międzypokoleniowe, 
a także przyciągnął do Zrzeszenia wszystkich mieszkańców Pomorza, którzy byli 
gotowi angażować swój czas na rzecz regionu. Za jeden ze swoich największych 
sukcesów uznał, jak pisze w znakomitej autobiografi cznej książce Moja kaszub-
ska stegna (Bernardinum, Pelpin 2010, ss. 341), zorganizowanie w 2000 roku po-
nad czterystuosobowiej pielgrzymki kaszubskiej do Ziemi Świętej i umieszczenie 
w krużganku klasztoru przy kościele Pater Noster w Jerozolimie tablicy z kaszubską 
wersją modlitwy Ojcze nasz. Notabene kopie tej tablicy zostały umieszczone także 
w Katedrze Oliwskiej i sanktuariach kaszubskich w Sianowie i Sierakowicach.

Trzecim obszarem działalności Profesora Brunona Synaka była polityka. Zawsze 
jednak starał się, by spraw nauki i działalności na rzecz regionu nie mieszać z aktyw-
nością o charakterze politycznym. Zawsze też wyraźnie oddzielał te trzy sfery swojej 
działalności, co wyraźnie widać zarówno w jego wypowiedziach, jak i konkretnych 
poczynaniach. Zaangażowanie polityczne, choćby tylko na niwie samorządowej, nie 
powinno być wykorzystywane do zdobywania pozycji naukowej, a z kolei pozycja 
naukowa nie powinna być trampoliną w działalności politycznej. Do polityki dopro-
wadziło Bronka Synaka przekonanie, że w budowaniu demokracji wielkie znacze-
nie odgrywa polityka regionalna i samorządność, uwzględniające w jak najszerszym 
zakresie specyfi kę lokalnych potrzeb, warunków i sytuacji. Pełniąc w latach 2002–
2010 obowiązki przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, a ponadto 
prezydenta Baltic Sea States Subregional Co-operation oraz członka Komitetu Re-
gionów Unii Europejskiej wykazał się najwyższymi kompetencjami. Wielokrotnie 
dowiódł swoim postępowaniem, że w działalności politycznej szybkie podejmowa-
nie trudnych decyzji, lojalność i prawdomówność więcej znaczą niż zdobywanie per 
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fas et nefas doraźnego poparcia elektoratu. We wszystkich podejmowanych działa-
niach na forum publicznym dążył do tego, by mieszkańcy regionu, których repre-
zentował, mogli sami decydować o swoich sprawach. W pełnej krasie jego talenty 
negocjacyjne ujawniły się w 2001 roku w czasie bardzo gorących debat nad tym, jaki 
powinien być herb województwa pomorskiego. Pierwszy projekt, który akcentował 
symbolikę kaszubską – czarny gryf na żółtym tle – wywoływał gorące polemiki 
zarówno w środowiskach kaszubskich, jak i wśród przeciwników ich dominacji na 
Pomorzu. Brunon Synak zdołał załagodzić spór i doprowadzić do kompromisu, któ-
ry nikogo nie sytuował w roli strony przegranej. Wymagało to wyjątkowego taktu, 
wielkiej cierpliwości i ogromnych umiejętności koncyliacyjnych.

Mimo że w ostatnich latach życia dźwigał ciężki krzyż nieuleczalnej, stale po-
stępującej choroby (polineuropatia), wobec której współczesna medycyna jest bez-
radna, nie poddawał się, nie rezygnował, nie upadał na duchu. Pisał książkę o cier-
pieniu, o chorobie i niepełnosprawności. Wprawdzie nie zdążył postawić kropki po 
ostatnim zdaniu, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że książka ukaże 
się drukiem w pierwszej połowie 2014 roku. Będzie ona jeszcze jedną okazją do po-
znania myśli i przeżyć wybitnego socjologa, który jak nikt inny w Polsce przyczynił 
się do zdobycia pełniejszej wiedzy o społecznych aspektach starzenia się i starości 
oraz tożsamości etnicznej. 

Andrzej Kojder
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Zastanawiając się nad wiodącymi wątkami twórczości tak wybitnych klasyków 
socjologii, jak Emile Durkheim, George Herbert Mead czy Max Weber, to oprócz 
wielu zagadnień teoretycznych należałoby również zwrócić uwagę na wyraźnie 
praktyczne ukierunkowanie ich badań oraz fakt, że wszyscy wymienieni autorzy 
byli nie tylko znakomitymi obserwatorami swoich społeczeństw oraz świadkami 
wielkich zmian, których inni ludzie często nie potrafi li dostrzec czy wyjaśnić, ale 
też wszyscy angażowali się w gorące spory społeczno-polityczne, proponując zu-
pełnie nowe ich rozwiązania. W Polsce osobą, która potrafi ła podobnie harmonijnie 
połączyć wnikliwe prace badawcze z własnym doświadczeniem i zaangażowaniem 
w działalność społeczno-polityczną, był wybitny uczony profesor Brunon Synak, 
jedna z najważniejszych postaci gdańskiej socjologii ostatnich kilkudziesięciu lat. 
O charakterze jego twórczości zadecydował głównie fakt, że był Kaszubą, miał 
świadomość szczególnego miejsca i problemów grupy etnicznej, do której należał. 
Motywowało go to do stawiania wielu nowych problemów na styku teorii i prak-
tyki, formułowania nowych pomysłów na polu metodologii badań grup etnicznych 
oraz wykorzystywania mechanizmów społecznej autorefl eksyjności w działalności 
społeczno-politycznej. 

W swej ostatniej, autobiografi cznej książce Moja kaszubska stegna pisał, że wła-
śnie obserwując w dzieciństwie styk trzech różnych kultur (kaszubskiej, polskiej 
i niemieckiej) zaczął interesować się ich wzajemnym przenikaniem się i napięciami, 
jakie wynikały z okoliczności historycznych. Chodziło mu przede wszystkim o kata-
strofę II wojny światowej oraz próby państwowej modernizacji, oznaczające często 
dla Kaszubów potępienie ich tożsamości. Należy podkreślić, że choć Brunon Synak 
napisał wiele prac na tematy związane raczej z innymi subdyscyplinami socjolo-
gii (zwłaszcza gerontologią i socjologią starości; por. w szczególności 1976; 1982; 
1987), to zwykle impulsem była właśnie problematyka etniczna. Przykładowo zain-
teresowanie wsią kaszubską skłoniło go do przeprowadzenia badań na temat starych 
rolników, przekazujących państwu gospodarstwa za rentę. 

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Synak prowadził, wraz 
z innymi badaczami (przede wszystkim Markiem Latoszkiem) i licznymi studen-
tami Uniwersytetu Gdańskiego, szeroko zakrojone badania ilościowe i jakościowe 
na temat tożsamości kaszubskiej, będąc tym samym jednym z pionierów polskiej 
socjologii etniczności. Spośród wielu polskich i zagranicznych publikacji, którymi 
zaowocowały te i późniejsze badania z lat dziewięćdziesiątych, wymienić należy 
zwłaszcza książkę Kaszubska tożsamość, w której Brunon Synak nakreślił szczegóło-
wy portret społeczności kaszubskiej oraz zdiagnozował jej główne problemy w pro-
cesie transformacji ustrojowej. Wbrew często głoszonym opiniom zwrócił uwagę, że 
tożsamość etniczna najczęściej nie wyklucza tożsamości narodowej i że Kaszubi nie 
przeciwstawiają swej kultury kulturze polskiej, lecz raczej wzbogacają tę ostatnią 
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odrębną obyczajowością i etnolektem. Synak badał także wzajemne zależności mię-
dzy dokonującymi się na Pomorzu procesami urbanizacji i industrializacji a odmia-
nami tożsamości kaszubskiej, Stworzył syntetyczną skalę intensywności i zakresu tej 
tożsamości, którą otwiera „tożsamość pełna” określona przez kaszubską genealogię, 
przywiązanie do „małej ojczyzny”, kultury i tradycji oraz umiejętność posługiwa-
nia się językiem kaszubskim. Drugi typ, tożsamość „niedokończona” charakteryzuje 
się niechętnym deklarowaniem własnej przynależności etnicznej i występuje wśród 
rdzennych Kaszubów, którzy swe pochodzenie traktują jako obciążenie (często z po-
wodu postaw antykaszubskich) oraz wśród tzw. pół-Kaszubów, a więc osób, które 
mimo niekaszubskiego pochodzenia zakorzeniły się w kaszubskiej kulturze głównie 
za sprawą więzów rodzinnych. Zjawisko autochtonizacji prowadzi niejednokrotnie do 
kształtowania się złożonych bądź subiektywnie niepewnych form tożsamości, którym 
poświęcił w swej pracy szczególnie dużo miejsca. Trzeci wreszcie typ tożsamości, 
nazwany „tożsamością szczątkową” charakteryzuje się, według Synaka, odrzucaniem 
dziedzictwa kaszubskiego lub całkowitą obojętnością wobec niego, swoistym kom-
pleksem kaszubskim, który ma często swe źródło w kompleksie wiejskości. 

Brunon Synak zwracał uwagę na niepokojące procesy erozji tożsamości ka-
szubskiej i zanik języka kaszubskiego, ale jednocześnie dostrzegał upodmiotowie-
nie całej kaszubskiej społeczności po roku 1989, które stanowiło niejako „drugą 
transformację ustrojową” dla tej grupy etnicznej. Jako dwukrotny prezes Zresze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, niezwykle aktywny działacz społeczno-polityczny 
Pomorza, bardzo mocno sam się przyczyniał do ożywienia kulturowego Kaszub 
i wzmocnienia świadomości kulturowej Kaszubów. Był zwolennikiem poglądu 
o rosnącej „glokalizacji”, czyli wzroście znaczenia struktur lokalnych i global-
nych kosztem roli państwa. Nie prowadziło go to jednak nigdy do separatyzmu, 
przeciwnie – zarówno w pracach naukowych, jak i publicystycznych – odróżniał 
przynależność obywatelską od regionalno-narodowej (polskiej) oraz regionalno-
-etnicznej (kaszubskiej). Jego poglądy były wyważone także w innym sensie, 
a mianowicie stanowiły poszukiwanie trzeciej drogi pomiędzy doktrynami libe-
ralizmu i komunitaryzmu w ramach debaty o transformacji ustrojowej w Polsce. 
Z jednej strony Synak był zdecydowanym zwolennikiem praw i wolności obywa-
telskich, a z drugiej – widział ich źródło w świadomości moralnej, tę zaś postrzegał 
jako ugruntowaną w wartościach nabywanych w rodzinie i środowisku lokalnym. 
Jak pisał: „Trzeba kochać rodzinę, swoją wieś czy miasto, środowisko lokalne, 
regionalne, kraj czy Europę, żeby czuć się kimś. Każda autentyczna tożsamość, 
zwłaszcza etniczna, ma zawsze jakiś podkład emocjonalny; jeśli go nie ma – jest 
płytka, powierzchowna i mało wyrazista. Wszystko zaś zaczyna się w rodzinie, 
później obejmuje wspólnotę lokalną, a następnie promieniuje na coraz szersze spo-
łeczności: grupę etniczną i naród. Ewoluuje i rozlewa się na coraz szersze obszary, 
niczym kręgi na wodzie. Tak jak kręgi, musi mieć swój pierwotny rdzeń, z którego 
bierze początek.” (2010: 64). 

Dorobek profesora Synaka oraz pamięć o nim stanowią ważną część młodej 
jeszcze tradycji socjologii gdańskiej i inspirację dla młodszego pokolenia socjo-
logów, którzy wspominają profesora Synaka jako człowieka życzliwego, pogod-
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nego, prawego i niezwykle pracowitego, potrafi ącego stworzyć atmosferę kultu-
ralnej i owocnej dyskusji naukowej. W roku 2013 z okazji jego siedemdziesiątych 
urodzin wydana została praca zbiorowa pt. O społecznym znaczeniu tożsamości, 
miejsca i czasu życia, w której liczni współpracownicy i przyjaciele profesora Sy-
naka umieścili teksty dotyczące jego bogatej twórczości i działalności społecznej, 
która może stanowić wzór dla młodych pokoleń. Na szczególne uznanie zasługuje 
godna postawa profesora w ostatnim okresie życia, kiedy zmagał się on z okrutną, 
śmiertelną chorobą.

 Michał Kaczmarczyk
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