
Spomienka na PhDr. Ľudovíta Turčana, CSc. (1939-2021) 

 

 

 

Dlhoročný vedecký spolupracovník Katedry sociológie FiF UK v Bratislave, PhDr. Ľudovít 

Turčan, CSc. nás náhle opustil v pondelok, 18. januára 2021. Vyštudovaný filozof a historik, 

oceňovaný pracovník Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied sa po r. 1989 začal plne 

venovať histórii sociologického myslenia na Slovensku. Bol znalcom najmä diela Antona 

Štefánka, Jána Lajčiaka, či Alexandra Hirnera. Obetavo prepisoval písomnú pozostalosť A. 

Štefánka do digitálnej podoby, ktorú možno nájsť na stránkach časopisu Sociológia/Slovak 

Sociological Review. Uvedeným autorom venoval množstvo práce vo svojich výskumných 

projektoch a v publikáciách. Pripomeňme si aspoň niektoré z nich: Anton Štefánek- vedec- 

politik-novinár (2011), Sociologické inšpirácie Jána Lajčiaka (1996), Selected bibliography of 

A. Hirner (2000), Introductory Notes to authentic Texts of A. Hirner (2000), Denníky 

sociológov I (Alexander Hirner, 2004), Denníky sociológov II (Robert Roško, 2019), ktoré 

vydali spolu s R. Klobuckým. Ďalej to bola Nevydaná encyklopédia: pred päťdesiatimi rokmi 

začal proces proti Alexandrovi Hirnerovi a jeho spolupracovníkom (2013), Ján Lajčiak a jeho 

dielo v súčasnosti (2014), O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti a realita rozvoja 

sociológie na Slovensku  (v spoluaut.) (1997). Organizoval rozhovory s dlhoročnými aktérmi 

sociologického života, ako boli napr. Ján Stena, či Ladislav Macháček, ktoré boli uverejnené 

na stránkach Sociológie. 

    Vďaka iniciatíve Ľudovíta Turčana bol späť na Slovensko v r. 1994 privezený obraz prof. 

Antona Štefánka ako rektora Univerzity Komenského, ktorý poskytol jeho syn Vladimír, 

dlhoročne žijúci v emigrácii v Spolkovej republike Nemecko. Obraz je dnes umiestený v galérii 

rektorov v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. 

    Ľ. Turčan inšpiroval svojich spolupracovníkov k obnovovaniu akademickej pamäte, 

k návratu k často zabudnutým či zámerne, v dôsledku dobovej situácie, zabúdaným 



osobnostiam slovenského sociologického i verejného života, ako aj k výskumom etnickej 

histórie Slovenska.  

     Bol kolega, na ktorého sa dalo spoľahnúť, skromný, pracovitý a častokrát s nejakým dobrým 

nápadom, čomu všetkému a komu sa treba venovať. Česť jeho pamiatke! 

 

V Bratislave, 25.1. 2021                                                    Eva Laiferová 


