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„Nepochopíme zmysel života, pokiaľ si celkom 
zreteľne neuvedomíme, že jeho hraničnou čiarou 
a cieľom je smrť, že smrť je jav, ktorá má veľa podôb 
a je relatívna – ako časť druhu neumieram, pokiaľ 
žijú moje deti a vnuci; ako časť kultúry žijem, pokiaľ 
niekto číta to, čo som publikoval; ako matéria žijem, 
pokiaľ sa premieňajú čiastky môjho tela; umieram 
len v rozmere môjho vedomia a v rozmere bezpros-
tredného styku s ľuďmi.” (J. Szczepański, Sprawy 
ludzkie. Wydanie II rozszerone, Czytelnik 1980, 
Warszawa, s. 241) 
 
 Tento úryvok z publikácie, ktorej prvé vydanie 
vyšlo v roku 1978, naznačuje, že jeho intelektuálna 
príprava na medzník života bola veľmi dôsledná, 
taká, aký bol celý jeho život a jeho pôsobenie ako 
o svetovej sociológii. Jan Szczepański patrí medzi 

sociológov, ktorí neoddeľovali svoju profesijnú prácu od svojho života, dokázali ju umne 
skĺbiť. V jednotlivých etapách svojej publikačnej činnosti si našiel čas, aby sa ponoril do 
hľadania hlbších koreňov človeka, spoločnosti, ľudstva a hľadania zmyslu práce 
sociológa. Choroba a pobyt v nemocnici ho ešte viac motivovali, aby sa venoval aj písaniu 
esejí, a tak koncom sedemdesiatych rokov vyšli aj knižne s titulom Sprawy ludzkie 
(Ľudské záležitosti). 

sociológa nielen v poľskej, ale aj v

 Roľnícke prostredie dediny Ustronia (na Śląsku), kde sa narodil, poľnohospodárske 
práce, ktoré vykonával v mladosti, skúsenosti robotníka v nemeckých fabrikách počas 
druhej svetovej vojny a kalvínska pracovná etika tvorili korene pre jeho vzdelávanie. 
K svojmu vysokoškolskému štúdiu si vybral vtedy klasický základ vzdelania - filozofiu 
a sociológiu na univerzite v Poznani (1932-1936), kde získal aj doktorát (1939). Túto 
kombináciu vysokoškolského vzdelania zreteľne vidieť v jeho publikačnej činnosti. Jeho 
životné skúsenosti zas v celkovom zameraní na akútne sociologické problémy spoločnosti. 
Na štúdiách v Poznani mal to šťastie, že v tom období sa vrátil do Poľska zo svojho 
pôsobenia na univerzitách v USA Florian Znaniecki. To, že sa J. Szczepański stal jeho 
asistentom a spolupracovníkom, je veľavravné. Jeho sociologické zameranie bolo široké. 
Zaoberal sa aktuálnymi problémami poľskej spoločnosti, sám to nazýval „sociálnou 
mozaikou“, v ktorej sa striedali vedecké a publicistické spôsoby práce. Bola to problema-
tika vývoja poľskej sociológie, robotníkov, inteligencie, poľských sedliakov (chlopov, ku 
ktorým sa hrdo hlásil), problematika osobnosti v spoločnosti, problematika mládeže 

a najmä problematika vysokoškolského školstva, teoretická a metodologická problematika 
sociológie. Jeho vysokoškolské učebnice zreteľne ukazujú na jeho veľké pedagogické 
a didaktické skúsenosti, ktoré získal počas svojho pôsobenia na univerzite v Poznani a po 
skončení druhej svetovej vojny v Lodži (1947 - 1956). Na univerzite v Lodži sa habilitoval 
(1949), bol menovaný profesorom (1951), viedol Katedru sociológie priemyslu a bol aj 
rektorom tejto univerzity (1952 - 1956). 
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 Jan Szczepański patril k tej skupine sociológov, ktorí dokázali po druhej svetovej 
vojne v zmenenom politickom režime uchrániť inštitucionálne základy poľskej sociológie. 
V čase najväčšieho ideologického a politického náporu na sociológiu (1949 - 1955) sa 
podarilo udržať v Poľsku inštitucionálne základy sociológie, aj keď v pozmenenej podobe. 
Katedry sociológie sa preorganizovali na katedry dejín spoločenského myslenia, 
sociologické inštitúty podstatnejšie znížili počet empirických výskumov a pozmenili ich 
obsah. Nepodarilo sa to v Československu a medzera v rozsahu jednej sociologickej 
generácie sa prejavila zreteľne v období jej obnovy v šesťdesiatych rokoch. 
 V Poľsku po roku 1956 stačilo vlastne uvoľniť „záchrannú brzdu“, začleniť do socioló-
gie historické prínosy z predchádzajúcich etáp vývoja poľskej sociológie, nadviazať na 
prerušené kontakty so svetovou sociológiou a na prácu vo svetových sociologických 
organizáciách. Až také jednoduché to nebolo, presviedčal nás J. Szczepański v diskusiách 
na túto tému. Nebolo jednoduché znova potvrdiť miesto poľskej sociológie vo svetovej 
sociológii, ktoré niekedy mala a nebolo ľahké pri revitalizácii poľskej sociológie po roku 
1956 rozvíjať marxistickú koncepciu. Západná sociológia mala k dispozícii celý rad teórií 
stredného dosahu, rozpracovaný pojmový aparát a interpretačné schémy na rozdiel od 
marxistickej sociológie, ktorá sa viac orientovala na makrospoločenské problémy. Bolo 
potrebné preorientovať marxistickú sociológiu na mikrospoločenskú problematiku a roz-
pracovať jej teoreticko-metodologickú a sociotechnickú problematiku. Tejto problematike 
venoval J. Szczepański značnú pozornosť vo svojich štúdiách po roku 1956, ktoré majú 
charakter programových koncepcií výskumov poľskej spoločnosti. Stále tu bol prítomný 
vzor Floriana Znanieckého a jeho prístup k zhromažďovaniu empirického materiálu, jeho 
využitie v teoretickej tvorbe. Marxistická všeobecná teória v stalinskom období ustrnula 
a nevyhovovala zmenám, ktoré prebiehali v poľskej spoločnosti. Bola tu šanca marxistic-
kej sociológie využiť túto príležitosť a J. Szczepański sa o to snažil.  
 V roku 1956 vzniklo Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Kto mal možnosť z česko-
slovenských stážistov v Poľsku zúčastniť sa na jeho podujatiach, vie, aké ostré tu boli 
polemiky a diskusie a aj preto J. Szcepański nekompromisne trval na tom, aby sa stážisti 
IFIS PAN na nich zúčastňovali. 
 Na začiatku šesťdesiatych rokov, keď sa začala intenzívnejšie rozvíjať spolupráca 
Filozofického ústavu SAV s Instytutom filozofii i socjologii Polskiej akademii nauk (IFIS 
PAN), J. Szczepański ochotne prevzal koordináciu spolupráce poľských a slovenských 
sociológov. Napriek svojej pracovnej zaneprázdnenosti (bol zástupcom riaditeľa IFIS 
PAN, viedol sociologickú sekciu ústavu a súčasne bol aj vedúcim Ústavu pre výskum 
vysokých škôl pri ministerstve školstva) ochotne zobral na seba rolu „opiekuna“ (protek-
tora) dlhodobejších stážistov zo Slovenska, sprostredkoval účasť poľských sociológov na 
prednáškach, konzultáciách, konferenciách, sympóziách na Slovensku a účasť sloven-
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ských sociológov na obdobných podujatiach v Poľsku. Okruh spolupráce sa rýchlo 
rozširoval, medzi poľskými a slovenskými sociológmi vznikali priateľské vzťahy, ktoré 
neraz prerástli do vzťahov medzi ich rodinami. 
 Časový predstih pri revitalizácii poľskej sociológie, a dnes by sme povedali i získaný 
„know-how“ poľských sociológov, vytvárali predpoklady k tomu, aby ho mohli odovzdá-
vať kolegom zo socialistických krajín. Záujem bol veľký, a tak sa Poľsko stalo akýmsi 
prirodzeným centrom, kde smerovali cesty sociológov zo socialistických krajín, kde sa 
uskutočňovali medzinárodné semináre, kolokviá aj s účasťou sociológov spoza „železnej 
opony“. To umožňovalo nadviazať medzinárodné kontakty medzi sociológmi, ktoré zohra-
li veľmi dôležitú úlohu v rozvoji sociológie v jednotlivých socialistických krajinách. 
Postupne sa odstraňovala izolácia, v ktorej sme sa ocitli na Slovensku po zrušení 
sociológie ako vedného odboru v roku 1949. 
 Možno konštatovať, že poľskí sociológovia postupovali pri odovzdávaní svojho know-
how, svojich poznatkov a skúseností veľmi obozretne. Boli si vedomí odlišností situácie 
v Poľsku a v Československu. Najmä staršia generácia dobre poznala vývoj sociológie 
v Československu a záujem o jej vývoj bol skutočne úprimný. Svedčia o tom najmenej dva 
projekty. 
 Prvý. Poľskí sociológovia vynaložili v šesťdesiatych rokoch veľké úsilie na vytvorenie 
podmienok pre záujemcov zo Slovenska, aby mohli študovať sociológiu na poľských 
univerzitách. Bol to projekt, ktorý na začiatku šesťdesiatych rokov prevažná väčšina z jeho 
tvorcov zo slovenskej strany pokladala za utópiu. Zhodou rôznych okolností na strane 
slovenskej a veľkého úsilia sociológov na poľských univerzitách, najmä v Krakove a pri-
danej hodnoty autority J. Szczepańského v Poľsku i na Slovensku stal sa skutočnosťou. 
Dnes s odstupom štyroch desaťročí už nikto nepochybuje o jeho úspešnosti, iba možno 
ľutovať, že netrval dlhšie. 
 Druhý. Koncom osemdesiatych rokov bola pripravená do tlače obsiahla a jedinečná 
monografia Włodzimiera Winclawského o genéze slovenskej sociológie (vyšla v r. 1991 
v Toruni) s doteraz najkomplexnejšou štúdiou o Antonovi Štefánkovi. Aj tí, ktorí vedeli, 
že sa na nej v Poľsku pracuje, boli príjemne prekvapení. Že sme na Slovensku ani po 
desiatich rokoch nedokázali pripraviť a vydať jej preklad, nás nijako nectí. 
 Téma Florian Znaniecki (1882 - 1958) a Anton Štefánek (1877 - 1964), ich socio-
logický záujem o sedliakov (chlopov) bol často záchytným motívom a impulzom pre 
J. Szczepańského, aby rozvinul diskusiu o sedliakoch a ich súčasnej situácii v Poľsku a na 
Slovensku. Pri návštevách roľníckych družstiev na Slovensku sa cítil ako „ryba vo vode“ 
a s družstevníkmi si vymieňal skúsenosti ako „chlop s chlopom“. Napriek jazykovej 
odlišnosti si veľmi dobre rozumeli a nepotrebovali ani tlmočníka. Sociologické výskumy 
roľníctva v Poľsku a na Slovensku boli v šesťdesiatych rokoch oblasťou veľmi úzkej 
spolupráce slovenských a poľských sociológov. O prekvapenia pri tejto práci v oboch 
krajinách nebola núdza a často sa sám výskum stal prostriedkom oveľa širšieho vzájom-
ného poznávania. 
 Poľskí sociológovia si uvedomovali svoju špecifickú rolu, ktorú plnili pre Slovensko, 
že pomáhali vyplňovať generačnú medzeru sociológie a sociológov, ktorá vznikla po 
likvidácii sociológie v Československu (rok 1949). Bola to pomoc pri odovzdávaní svojich 

poznatkov a skúseností, príprave výskumných programov, sociologických kurzov pre 
širšiu odbornú verejnosť, možnosti publikovať v poľských sociologických časopisoch, 
pomoc s odbornou literatúrou i pomoc pri „otváraní dvier“ k sociologickým pracoviskám 
v západných krajinách. Aj vďaka tejto pomoci sa podarilo v priebehu asi troch rokov 
položiť inštitucionálny základ Katedry sociológie na Filozofickej fakulte UK (1964), 
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (1964) a Sociologického ústavu SAV 
(k 1.1.1965). 
 V „zakladateľskom“ roku sociologických inštitúcií na Slovensku (1964) nemohol 
chýbať ani prof. J. Szczepański, aj keď to stíhal až tesne pred vianočnými sviatkami. Po 
troch dňoch stretnutí s českými sociológmi v Prahe (12.12. − 14.12.) prišiel do Bratislavy, 
kde ho čakal náročný päťdňový program (15.12. − 20.12). Dva dni bol hosťom Ekonomic-
kého ústavu SAV v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach na sympóziu 
ekonómov, ktorí sa zaoberali súčasnou ekonomickou situáciou socialistických krajín. 
J. Szczepański tu rozvíjal svoju tézu o „imanentnom chaose plánovaného hospodárstva“ 
a jeho sociálnych dôsledkoch, s ktorými sa stretávajú sociológovia vo svojich výskumoch. 
Vo svojej prednáške sa sústredil nielen na nevyhnutnosť technologickej inovácie v hospo-
dárstve, ale aj sociálnej inovácie spoločnosti. Nastolil tak aj problematiku úlohy sociológie 
v socialistickej spoločnosti. Na túto problematiku nadväzovala diskusia na Filozofickom 
ústave SAV (17.12). Na oddelení sociológie Filozofického ústavu SAV (dopoludnia 
18.12.) sa diskutovalo o stratégii spolupráce s poľskými sociológmi na najbližšie roky, o 
možnosti širšieho pracovného stretnutia slovenských a poľských sociológov na Slovensku 
i v Poľsku, o príprave na kongres sociológov v Eviane (1966), o príprave štúdia pre 
študentov zo Slovenska na univerzitách v Poľsku. Na odpoludňajšej prednáške pre 
Slovenskú sociologickú spoločnosť sa J. Szczepański venoval problematike prekonávania 
prekážok a profesijných rizík vo vývoji sociológie v etape jej inštitucionálneho rozvoja tak 
v oblasti jej „profesionalizácie“, ako aj v oblasti empirických výskumov a ich sociotech-
nickej stránky. Taktiež upozorňoval na dobré i zlé skúsenosti z osemročnej činnosti 
Poľskej sociologickej spoločnosti (vznikla v roku 1956). Bola to „lekcia“, ktorá vyvolala 
veľkú diskusiu a o ktorej sa horlivo diskutovalo ešte aj v nasledujúcom dni.  
 Na posledný deň pobytu v Bratislave si J. Szczepański pri príprave plánu svojej 
návštevy vymienil dva programy: osobné konzultácie so slovenskými sociológmi „tvárou 
v tvár“ a návštevu poľnohospodárskej farmy, ako nazýval jednotné roľnícke družstvo. Oba 
programy sa uskutočnili, druhý s pomocou kolegov, ktorí sa zaoberali problematikou 
sociológie poľnohospodárstva a dediny. Túto časť pokladal „za bardzo interesująci“ 
(veľmi zaujímavý). Bola to prvá oficiálna, ale nie posledná návšteva prof. J. Szczepań-
ského na Slovensku.  
 V poľských sociologických kruhoch sa začiatkom roka 1966 objavila správa, že „Jan“ 
bude pravdepodobne kandidovať na sociologickom kongrese v Eviane na miesto prezi-
denta ISA. Táto správa sa na kongrese sociológov v Eviane (4. - 11. septembra) potvrdila, 
ale on sám nepredpokladal, že bude zvolený. Jeho skromnosť sa prejavila aj v tomto 
prípade. Boli sme svedkami toho, že kongres vysoko ocenil jeho dovtedajšie pôsobenie 
v sociológii a zvolil ho za prezidenta ISA. Československí delegáti kongresu mali z tejto 
voľby úprimnú radosť, osobne ho poznali či už z jeho návštev v Československu, zo svojej 

Sociológia 36, 2004, č. 5 495                                                                                                   Sociológia 36, 2004, č. 5 496



účasti na študijných pobytoch, konferenciách a sympóziách v Poľsku, ako aj z jeho 
sociologickej tvorby, ktorej časť vyšla v prekladoch na Slovensku a v Čechách. Keď sme 
mu blahoželali k jeho zvoleniu, padla aj poznámka, že sa už tešíme na budúci kongres 
v roku 1970 vo Varšave (uskutočnil sa však v Bulharsku vo Varne). 
 V Eviane sa stretli aj predstavitelia Poľskej sociologickej spoločnosti a Slovenskej 
sociologickej spoločnosti, aby upresnili čas a program prvého pracovného stretnutia 
československých a poľských sociológov. K dohode miesta a času tu však nedošlo a de-
finitívmne rozhodnutie sa odložilo na konferenciu Československej sociologickej spo-
ločnosti v Bedřichove, na ktorú bol pozvaný aj J. Szczepański. Napriek veľkej zane-
prázdnenosti v novej funkcii do Bedřichova prišiel a dohodli sme sa, že stretnutie sa usku-
toční na jar 1967. Rozhodnutie padlo pre Slovensko a Smolenice. Organizačné zabezpeče-
nie stretnutia pripadlo Slovenskej sociologickej spoločnosti. V rámci príprav v spolupráci 
so Strediskom poľskej kultúry v Bratislave dostalo toto stretnutie ďalšiu dimenziu – 20. 
výročie podpísania Zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československom 
a Poľskom.  
 Organizácia tohto stretnutia bola náročná, lebo sa prihlásilo nečakane veľa záujemcov 
tak z Poľska, ako aj z Československa, počet účastníkov však bol obmedzený ubytovacou 
kapacitou Domova vedeckých pracovníkov v Smoleniciach. Nakoniec všetky sociologické 
spoločnosti sa dohodli na počte účastníkov a osemnásťčlenná poľská a štyridsaťčlenná 
delegácia československých sociológov pracovala okrem pléna v štyroch tematických 
skupinách. Poľskú delegáciu viedol prof. Jan Szczepański. (Fotografia je z tejto konferen-
cie.) Pracovné stretnutie prebiehalo vo veľmi srdečnej a priateľskej atmosfére. Veľkou 
mierou sa na tom podieľal J. Szczepański tak v pracovnej, ako i v spoločenskej časti tohto 
stretnutia. Takto vrcholila dovtedajšia plodná päťročná spolupráca československých 
a poľských sociológov. 
 Pri hodnotení dovtedajšej spolupráce slovenských a poľských sociológov vo výbore 
Slovenskej sociologickej spoločnosti vznikol návrh udeliť prof. J. Szczepańskému Čestné 
členstvo v Slovenskej sociologickej spoločnosti za jeho pomoc slovenskej sociológii, za 
jeho starostlivosť, ktorú poskytoval stážistom zo Slovenska, za sprostredkovanie účasti 
poľských sociológov na sociologických podujatiach na Slovensku. Návrh muselo ešte 
schváliť valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti.  
 Prvé stretnutie československých a poľských sociológov tak malo špecifické pokra-
čovanie v Bratislave. Slovenská sociologická spoločnosť zvolala na 13. apríla svoje valné 
zhromaždenie s pozvanými hosťami z Poľska a Čiech, na ktorom udelila Janovi Szcze-
pańskému Čestné členstvo Slovenskej sociologickej spoločnosti so symbolickým darom 
„jánošíkovskou valaškou“. Vo svojom poďakovaní J. Szczepański ocenil prácu sloven-
ských sociológov pri spolupráci s poľskými sociológmi a zaželal, aby pracovný elán 
vydržal aj v ďalšej etape rozvoja slovenskej sociológie. 
 Pri tejto príležitosti predniesol aj prednášku, v ktorej sa zaoberal problematikou 
svetovej sociológie z pohľadu svojich skúseností v čele ISA. Zdôraznil, že sa podstatne 
zlepšili vzťahy medzi západnými sociológmi a sociológmi zo socialistických krajín, 
zmenšil sa ich ideologický konflikt. Do popredia vystúpila ekonomická, sociálna a ľudská 

problematika krajín tretieho sveta, na riešenie ktorej by sa mali spájať sily západných 
i socialistických krajín, vrátane sociológov.  
 Na príklade poľskej sociológie upozorňoval na nebezpečenstvo preceňovania možností 
sociológie v období jej konjunkturálneho vývoja so sprievodným veľkým záujmom o in-
formácie a poznatky o spoločnosti. Tento záujem dostáva sociológiu do pozície „mód-
nosti“ medzi spoločenskovednými odbormi. Ak v tejto situácii zvyšuje sociológia svoj 
imidž predstavami a sľubmi riešenia spoločenských problémov, ktoré nie sú v skutočnosti 
v jej možnostiach ako sociálnej vedy, vzniká pre sociológiu nebezpečná situácia z prece-
ňovania svojich možností. Táto situácia bola pre poľskú sociológiu charakteristická 
v druhej polovici 50. rokov a teraz (po desiatich rokoch) prebieha kritika z vlastných radov 
i zvonku, že poľská sociológia nesplnila svoje sľuby. Nabádal slovenských sociológov, 
aby v tejto situácii nezopakovali tú istú chybu. (Ešte v Smoleniciach poskytol pre Pravdu 
rozhovor, v ktorom sa zmieňuje aj o tejto problematike. Pravda 15. apríla 1967, ročník 
XLVIII, číslo 104 A, strana 1-2.) 
 Koncom apríla dochádzali na Slovensko z Poľska oficiálne aj osobné listy s poďakova-
ním a uznaním za zorganizovanie tohto stretnutia. V jednom z nich J. Szczepański píše: 
„Do historii stosónkow medzi socjologmi obóch krajów ta konferencja wejdzie jako 
najbardziej udana z dotychczasowych spotkań.“ (Do histórie vzťahov medzi sociológmi 
oboch krajín vojde táto konferencia ako najvydarenejšia z doterajších stretnutí.) 
 Nasledujúci rok 1968 však ukázal, ako je vývoj spoločnosti nepredvídateľný. Interven-
cia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a jej politické, ideologické a ideové 
hodnotenie vnieslo do spoločností nové diferenciačné a polarizačné pole, v ktorom sa 
ocitol nielen politický vývoj spoločnosti, ale aj vývoj jednotlivých spoločenských vied. 
Sociológia sa pochopiteľne ocitla na čele tohto peletónu. Politické turbulencie v Česko-
slovensku a v Poľsku postupne vyhraňovali „brehy“, na ktorých sa zoskupovali polarizá-
ciou a politickými opatreniami rozčlenené skupiny spoločnosti vôbec a v sociologickej 
obci zvlášť. Až postupne sa vykryštalizovalo aj v kontexte sociológie socialistických 
krajín, kde sa kto ocitol v rámci jej špecifickej národnej situácie. To skomplikovalo 
a sťažilo ďalšiu spoluprácu medzi slovenskými a poľskými sociológmi.  
 V roku 1968 sa J. Szczepański stal riaditeľom Instytutu filozofii i socjologii Polskiej 
akademii nauk. V rámci tejto funkcie sa v roku 1969 upresňoval program (s riaditeľom 
Sociologického ústavu SAV) o ďalšej spolupráci poľských a slovenských sociológov 
a program kongresu vo Varne v budúcom roku. Práve v tomto období sa pripravoval ďalší 
mimoriadne dôležitý článok v reťazi sociologických inštitúcií – odborný sociologický 
časopis (skoro po štvrťstoročí ako začal vychádzať Sociologický sborník, časopis 
Sociologického odboru Matice slovenskej), kde sa už prejavili prvé znaky personálnych, 
ideových a koncepčných zmien v akademickej sociológii. V takomto duchu bola koncipo-
vaná aj vstupná stať hlavného redaktora Náš program v prvom čísle sociologického 
časopisu Sociológia. (Roč. I., č. 1, 1969) Na tento „program“ zareagovala skupina poslu-
cháčov študujúcich v zahraničí listom redakcii Sociológie s názvom Ohlas poslucháčov 
sociológie študujúcich v zahraničí na program časopisu Sociológia. (V zozname sú 
uvedené mená ôsmich poslucháčov študujúcich sociológiu: štyria v Krakove, jeden vo 
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Varšave, jeden v Montreale, jedna vo Viedni.) Podpísaný (z poverenia poslucháčov) je 
poslucháč z Varšavy. 
 Ohlas... má prevažne kritický charakter s výhradami voči jeho koncepcii a jednotlivým 
bodom programu. V tejto súvislosti chceme len poznamenať, že redakčná rada nemala 
jednotný názor na Ohlas... a tá časť redakcie, ktorá rázne odmietala kritiku poslucháčov, 
pripomínala nepriaznivý výchovný vplyv poľskej sociológie na slovenských študentov 
v Poľsku. Táto téza sa v období „normalizácie“ príležitostne a personálne spájala aj s ne-
správnou orientáciou slovenskej sociológie na poľskú sociológiu namiesto na sociológiu 
sovietsku. 
 Táto politicko-idelogická platforma sa začala prejavovať aj vo vedení československej 
delegácie na sociologickom kongrese vo Varne (14. - 19.9.1970) v rôznych obmedzeniach 
pre všetkých členov delegácie všeobecne a pre niektorých zvlášť. Úradujúci prezident ISA 
J. Szczepański sa snažil tieto opatrenia eliminovať. Situácia v československej delegácii 
akoby urýchlila normalizátormi pripravované personálne zmeny na akademických 
sociologických pracoviskách v Československu. 
 V roku 1970 poskytol prof. J. Szczepański ešte vo funkcii prezidenta ISA ďalšie 
interview pre slovenskú sociologickú verejnosť a to k problematike sociológie mládeže 
(uverejnený v slovenskej ročenke pre teóriu a výskum mládeže Sociológia mládeže 1970, 
Smena 1970, s. 200-202). Stredobodom poskytnutého rozhovoru bola problematika „krízy 
mládeže“, intergeneračných vzťahov medzi mládežou a dospelými, ako aj koordinácia 
vedeckého výskumu v socialistických krajinách. Toto interview, ako aj súčasné odozvy 
niektorých špecialistov na túto problematiku uverejnili Studia socjologiczne 2003, 3, (170) 
ISSN 0039-3371. 
 Personálnymi zmenami nielen v štruktúre vedenia SÚ SAV (rok 1970), ale aj v celom 
ústave sa uskutočnil špecifický typ „decentralizácie“ sociológov do rôznych akademic-
kých i neakademických pracovísk ekonomického, spoločensko-vedného, ale aj technic-
kého zamerania. Na druhej strane do SÚ SAV prichádzali noví ľudia. Zostrovali sa 
podmienky v zahraničnej spolupráci so sociológmi, prijal sa celý rad politických opatrení 
zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu vo všetkých oblastiach (prísun zahraničnej 
sociologickej literatúry, kritériá na vycestovanie do zahraničia, pozvania pre zahraničných 
hostí a pod.) Napriek zosilnenej „železnej opone“, zosilneným politickým a administratív-
nym opatreniam kolegovia sociológovia v zahraničí nachádzali spôsoby, ako ich legálne i 
nelegálne prekonať. 
 Tak mohla veľmi obmedzene pokračovať aj spolupráca s poľskými sociológmi – 
a vtedy pod oficiálnymi pozvaniami na konferencie, sympóziá bol častejšie podpis Jana 
Szczepańského, či už ako riaditeľa IFIS PAN, podpredsedu PAN, alebo predsedu 
Komitetu Ekspertów do spraw Oświaty. Aj pri svojich úradných návštevách Bratislavy či 
cestou z Viedne dokázal si nájsť čas na stretnutie „pri herbatke“ v Bratislave.  
 V osemdesiatych rokoch po jeho odchode do dôchodku sme si zvlášť uvedomovali, 
akú dôležitú úlohu zohral za tie dve desaťročia v našom profesnom vývoji, ako jasnozrivo 
videl nebezpečenstvá na profesnej dráhe, po ktorej sme sa posúvali, a pomáhal hojiť 
boľačky po našich pádoch. Svoju rolu opiekuna plnil dôsledne. S odstupom času sme si 

stále viac uvedomovali, ako historický vývoj preveroval naše idey, teoretické koncepcie 
a naše profesné činy v zložitých politických a spoločenských situáciách. 
 Každé ukončenie života človeka, s ktorým sme spolupracovali, tešili sa z úspechov 
a hľadali útechu pri neúspechoch či pádoch, ponúka možnosť vrátiť sa k tomuto historic-
kému rámcu a urobiť to, čo sme mali urobiť za jeho života. Robiac takúto „inventúru“ si 
dôslednejšie uvedomujeme vzťahy minulosti a prítomnosti, minulosti, bez ktorej by 
nebolo prítomnosti ani budúcnosti. 
 Vďaka panie profesorze za všetko, čo ste urobili pre slovenských sociológov a rozvoj 
slovenskej sociológie. 
 Requiescat in pacem panie profesorze 

 
Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD. 

 
K nekrológu sa pripájajú zástupcovia týchto sociologických inštitúcií: 
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., riaditeľ Sociologického ústavu SAV 
PhDr. Eva Laiferová, CSc., vedúca Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK 
Prof. Jozef Matulník, predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti 
Prof. Ladislav Macháček, hlavný redaktor Sociológie 
 
Bratislava 11. augusta 2004 
 

Sociológia 36, 2004, č. 5 499                                                                                                   Sociológia 36, 2004, č. 5 500


