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Spomienka na profesora Ernesta Guensbergera pri príležitosti

jeho nedožitých deväťdesiatin

Prof. MUDr. Ernest Guensberger, DrSc., sa stal po rozde-
lení neuropsychiatrie na neurológiu a psychiatriu roku 1950
prvým prednostom Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Založil školu, v kto-
rej rozvíjal vedecké a odborné základy psychiatrie a jej hra-
ničných oblastí ako samostatného odboru medicíny. Posta-
vil slovenskú psychiatriu na solídne vedecké a odborné zá-
klady a vyše štvrť storočia ovplyvňoval a usmerňoval jej vý-
voj. Vychoval mnoho spolupracovníkov a žiakov, ktorí sa
stali uznávanými odborníkmi v psychiatrii a príbuzných od-
boroch doma aj v zahraničí. Prof. Guensberger sa narodil
24.marca 1912 v Komárne. Štúdium medicíny absolvoval
na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde promoval roku
1936. V rokoch 1937–1941 pracoval ako sekundárny lekár
na Neuropsychiatrickej klinike v Bratislave a neskôr v ďal-
ších psychiatrických zariadeniach. Roku 1944 bol z rasových
dôvodov väznený v koncentračnom tábore v Terezíne. Po
skončení 2. svetovej vojny bol v rokoch 1945–1950 asisten-
tom na Neuropsychiatrickej klinike LFUK v Bratislave a pri
jej rozdelení prešiel na psychiatriu.

Roku 1951 habilitoval za docenta a roku 1957 ho vymeno-
vali za profesora psychiatrie. Roku 1977, keď už bol doma aj
v zahraničí uznávanou vedeckou osobnosťou, zadal a obhájil
doktorskú dizertačnú prácu. Skutočnosť, že prof. Guensber-
ger vstupoval do slovenskej psychiatrie v začiatkoch jej sa-
mostatného jestvovania, vyžadovala od neho súbežne rozví-
jať odbornú, koncepčnú, výskumnú aj organizačnú stránku
jej jednotlivých oblastí, vrátane ich výučby. Tým, ako aj
jeho mimoriadnou intelektovou kapacitou a šírkou a hĺbkou
odborných záujmov sa dá vysvetliť množstvo problémových
okruhov, na ktoré sa so svojimi spolupracovníkmi zameria-
val: psychopatológiu, psychoterapiu, klinickú a lekársku psy-
chológiu, psychofarmakoterapiu, problémy neuróz a neuro-
psychickej únavy, endogénne a somatogénne psychózy, súdnu
psychiatriu, psychosomatiku, filozofické otázky psychiatrie
a ďalšie.
Spoločnou črtou jeho prác bolo úsilie preniknúť do te-

oretického zázemia problematiky a využiť ho pre rozvíjanie
klinickej praxe. Jednou z prvých úloh, ktorú so spolupra-
covníkmi úspešne zvládol, bolo napísanie obsiahlej učebnice
Všeobecná psychiatria, ktorá vyšla v troch vydaniach (1955,
1963, 1971).
K celoživotným vedeckým a odborným záujmom prof.

Guensbergera patrili osobitne dve oblasti, ktoré poukazo-
vali na šírku a rozpätie kapacity jeho intelektu: psychopa-
tológia a výskum fyziologických prejavov niektorých psy-
chických funkcií či procesov u človeka pri použití princípu
podmienených reflexov. V oboch týchto oblastiach prejavil
hĺbku invencie a originálnosti a zanechal dielo, ktoré má
širší medzinárodný dosah. Prof. Guensberger bol brilantný
prednášateľ a diskutér. Mal mnoho intelektuálnych záujmov,
ktoré zasahovali do rozličných oblastí filozofie, vedy a ume-
nia. Dokladom vedeckej autority jeho osobnosti bolo členstvo
vo viacerých zahraničných odborných spoločnostiach. Odka-
zom, ktorý pretrváva v jeho organizačnej činnosti, bolo roku
1964 spolu s prof. H.Hoffom z Viedne založenie tradície Du-
najských psychiatrických sympózií. V posledných rokoch ži-
vota trpel viacerými zdĺhavými chorobami, ktorým podľahol
krátko pred svojimi sedemdesiatymi piatymi narodeninami
10.marca 1987.
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Redakcia časopisu Psychiatria si pripomína život a dielo

profesora MUDr. E. Guensbergera, DrSc., pri príležitosti

jeho nedožitých deväťdesiatin sériou vedeckých a odborných

prác, ktoré sú publikované v tomto čísle nášho časopisu.

Redakcia


