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Poznámky o guensbergerovskej psychopatológii

I. Žucha

Súhrn

Guensberger formuloval svoju koncepciu psychopatológie fragmentárne. Pri pokuse rekonštruovať základné
princípy jeho myslenia o psychopatológii sa uvádzajú tieto charakteristiky: 1. dynamickosť, 2. motivačný plu-
ralizmus, 3. štrukturalizmus, 4. redukcionizmus, 5. princíp komplementarity, 6. akceptovanie endogénnosti.
Poukazuje sa na heuristickú cenu guensbergerovskej koncepcie. Guensbergerovská psychopatologická škola
sa považuje za koherentný a aktuálny teoretický rámec (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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gia

1. Predpoklady

Po rokoch Guensbergerovho osobného pôsobenia v discip-
líne, o ktorej je reč, v psychopatológii, a po rokoch do-
datočného pôsobenia jeho odborného odkazu v psychiatrii
možno skúsiť tvrdiť, že

”
guensbergerovská psychopatológia“

ako osobitná škola jestvuje: nie je len ad hoc konštruovanou
fikciou.
Ale nejestvuje ako explicitne a sústavne vyjadrená teória.
Dôvody sú:

a) Guensberger bol váhavý, opatrný, kritický, ba bojaz-
livý človek. Svoje myšlienky starostlivo a často doneko-
nečna skúmal, prehodnocoval, korigoval, občas zámerne
znejasňoval, aby mal zadné dvierka pre ich dodatočnú
opravu a úpravu.

Treba mať na pamäti, že žil v časoch, ktoré na opatr-
nosť nabádali.

b) Bol mimoriadne diferencovaný mysliteľ. Myslel diver-
gentne, mal toľko nápadov, že bolo nemožné nielen
všetky primerane spracovať, ale aj usústavniť ich. Preto
veľká časť jeho duchovného produktu jestvovala a jes-
tvuje zapísaná len fragmentárne, alebo je zapísaná len
v pamäti jeho žiakov a v ich dodatočných spracova-
niach.

Kto ho poznal a pokúša sa vyznať sa v jeho dedičstve, ne-
môže sa zaoberať uzavretým množstvom textov: musí hľadať
v spomienkach a zjednocovať nejednotné, interpretovať ma-
tériu, ktorá je rôznorodá.
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Poznámky, ktoré sa predkladajú čitateľstvu, sú teda len
pokusom, a to len čiastkovým, poukázať na to, čo sa pome-
novalo

”
geunsbergerovská psychopatológia“: pokusom doká-

zať, že naozaj jestvuje.

Uvedie sa jej niekoľko charakteristických vlastností.

2. Idea
”
dynamickosti“

Guensberger sa nechal ovplyvniť Freudovým chápaním psy-
chiky ako pohyblivého, energiou nabitého procesu. Psychické
procesy nepostoja, vzájomne sa podmieňujú. Veľká časť du-
ševného diania je nevedomá.

Guensberger považoval nevedomie za psychickú a psycho-
patologickú realitu.

Ale nenachádzal jediný zdroj
”
energií“, napríklad sexu-

álny. Bol pluralista.

V guensbergerovskej psychopatológii majú významnú
úlohu obranné mechanizmy, teda v jeho terminológii me-
chanizmy osobnosti. Možno ich považovať za stavebné jed-
notky psychoreaktívnych stavov. Slúžia mnohým motívom,
nielen sexuálnym. Je vecou analytickej obratnosti diagnos-
tika nájsť zdroje energií, ktoré hýbu mechanizmy osobnosti.
Ak sa správne rozumie Guensbergerovi, nemožno zostaviť
konečný zoznam základných ľudských pohnútok.

V pluralistickom svete
”
energií“ a motívov sa neformuje

akási stabilná štruktúra osobnosti. Guensberger neužíval
pojmy

”
Ono“,

”
Nad-ja“,

”
Tieň“ atď. Takéto inštitúcie sa

v duši stvárňujú príležitostne, ad hoc, predovšetkým ako
balíky mechanizmov osobnosti. Majú svoje ad hoc nabité

”
energie“.
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3. Idea
”
štruktúry“

Energetický a námetový pluralizmus sa môže uplatniť ako
činiteľ, ktorý sa prejavuje synchrónnou tvorbou štruktúr,
napríklad sietí obranných mechanizmov a im podriadených
reakcií psychického aparátu, a ich diachrónnou transformá-
ciou. Napríklad neuróza sa môže pochopiť a vyjadriť ako
diagram, ktorý sa mení na iný diagram atď.
Guensberger bol teda

”
štrukturalista“. Ale nikdy netvr-

dil, že táto redukcia je konečná. Zdá sa, že mal tušenie
o neúplnosti štruktúrneho myslenia, teda tušenie o post-
štrukturalistickom, post-modernom prínose v psychopatoló-
gii a v náuke o duši.

4. Idea
”
redukcie“

Guensbergera nielen ovplyvnila, ale priam fascinovala Pav-
lovova fyziológia. Odpovedala jeho lekárskej intuícii o or-
ganizme ako primárne telesnej sústave, ale aj filozofickému
presvedčeniu o potrebe niečoho

”
základného“. Zaujatie te-

oretickými problémami behaviorálnej psychoterapie, ako aj
štúdium ľudského podmieňovania vyústili do presvedčenia,
že ľudské psychické procesy (špeciálne procesy pri psycho-
terapii) možno redukovať na procesy, ktoré možno vyjadriť
v terminológii podmienene reflexnej teórie.
Guensberger bol dostatočne realistický a jemný, aby sa

ubránil dobovo módnemu vysvetleniu
”
duše“ ako

”
vyššej

nervovej činnosti“, teda ako reťaze podmienených reflexov.
Akceptoval špecificitu psychickej a psychopatologickej re-

ality, ako sa prezentuje napríklad pri
”
racionálnej“ psychote-

rapii. Dokonca študoval fenomenologickú analýzu a nechal sa
ovplyvniť jej zmyslom pre jemnôstky duše. Zdôrazňoval po-
trebu všímať si nenápadné jemnôstky, odtiene psychických
a psychopatologických fenoménov.
Zdanlivý rozpor medzi behavioristickou, ba

”
pavlovov-

skou“ redukciou a úctou k autenticite ľudských fenoménov
chápal naozaj ako zdanlivý. Riešil ho sčasti nevysloveným,
ale občas explicitným stotožnením sa s bohrovským vzťahom
komplementárnosti. Človek je aj sústava reflexov, aj štruk-
túra plurálnych vzťahov, aj neredukovateľný celok: zároveň.

5. Idea
”
endogénnosti“

Guensberger bol dieťa nemeckej klasickej psychiatrie. Kon-
cept endogénnosti považoval za taký samozrejmý, že o ňom
nedebatoval. Endogénnosť pre neho znamenala zakotvenosť
v somatickej hĺbke organizmu. Endogénne choroby boli pre
neho naozaj

”
choroby“ (ako pre klasikov psychiatrie), boli

”
somatózy“.
Z tohto pochopenia patogenézy vyplýva dualizmus v Gu-

ensbergerovom myslení. Svoje chápanie psychopatogenézy
(ako prevážne produktu mechanizmov osobnosti) neuplatnil
pri vysvetlení endogénnych chorôb. Napríklad nikdy nevys-
vetlil blud ako produkt projekcie a pod. Patogenézu psy-
chotických fenoménov považoval za otvorenú otázku pre bu-
dúcnosť. Jeho psychopatologické spracovanie endogénnych
chorôb bolo takmer úplne deskriptívne.

Guensbergerov názorový dualizmus možno považovať za
čestný postoj odborníka. Vedel rozlíšiť, čo môže a čo nemôže
vedieť. Nesubstituoval neznalosť tvorbou krkolomných hypo-
téz, ktoré ďalší vývoj disciplíny prijme ako bremeno.

6. Dôsledky

Odôvodnenosť školy možno merať jej hodnotou pre odvo-
dzovanie konzekvencií: teda jej

”
životom“.

Guensbergerova škola umožnila objavenie a formuláciu
mnohých čiastkových psychopatologických javov, ako sa for-
mulovali v práci Guensbergera samého alebo v prácach jeho
žiakov. Len náznakovo sa pripomína Guensbergerova kon-
cepcia idiognózie, jeho

”
termodynamická“ hypotéza o úz-

kosti, pozorovania o
”
cirkumskriptnej“ schizofréii.

Škola iniciuje výskumné námety. Možno pripomenúť vý-
skum podmienenej blokády optokinetického nystagmu pri
depresívnych stavoch, výskum možnosti vyjadriť klinický
obraz neurózy ako usporiadaný rad symptómov, pokusy ob-
jektivizovať patickú únavu psychofyziologicky.
Škola – last but not least – iniciuje svoj ideový rozvoj.

Guensbergerova škola neustrnula ako historická pamiatka.
Môžu sa spomenúť Fleischerove štúdie o zákonitostiach vý-
stavby psychopatologických syndrómov, ktoré konzervujú
idey školy, ale zároveň prinášajú nové idey do chápania sú-
vislostí symptómov, syndrómov a nozologických útvarov.
Guensbergerov pluralizmus možno demonštrovať v jeho

teoretickom a praktickom postoji v psychoterapii. Zaslú-
žil sa o behaviorálnu psychoterapiu (ktorú chápal dosť

”
pavlovovsky“), zároveň o techniku narkoanalýzy (ako
možné okno do nevedomých procesov), o

”
racionálnu“ psy-

choterapiu (ktorá je pluralistickou verziou freudovskej snahy
premeniť nevedomé na vedomé), o teoretické odôvodnenie
psychiatrickej rehabilitácie (ako zohľadnenie sociálnej pod-
mienenosti psychopatologických procesov). Guensbergerova
diferencovanosť nie je eklektická, ale odôvodnená prihliad-
nutím na komplementárnosť diania na rôznych úrovniach.
Možno teda uzavrieť: aj po rokoch od Guensbergerovej

smrti, po rokoch vážnych zmien v psychiatrickej teórii aj
praxi,

”
jeho“ psychopatológia sa môže považovať za dosta-

točne životaschopnú a odôvodnenú.
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