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Opustil nás profesor MUDr. Ivan Žucha, CSc.

31. mája 2009 zomrel prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc., slo-
venský psychiater, vysokoškolský učiteľ, spisovateľ a básnik.

Narodil sa 1.1.1935 v Žiline, kde aj maturoval na miest-
nom gymnáziu. Po promócii na Lekárskej fakulte UK v Bra-
tislave si zvolil psychiatriu ako oblasť svojho životného lekár-
skeho zamerania, ako oblasť svojho vedeckého záujmu, ale
najmä ako oblasť, kde môže rozvinúť svoje odborné schop-
nosti na prospech pacientom. Bol univerzitným profesorom
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, od roku 1996
pôsobil dve funkčné obdobia vo funkcii prednostu Psychiat-
rickej kliniky LF UK a FN v Bratislave (1996-2006), na
klinike pôsobil až do r. 2008. V tomto období bol členom
Vedeckej rady LF UK. Patril k najobľúbenejším vysokoškol-
ským učiteľom, čo opakovane dosvedčujú anonymné ankety
študentov medicíny.

Profesor Žucha sa navždy zapísal do odbornej lekárskej
a osobitne psychiatrickej spisby. Je autorom a spoluautorom
mnohých desiatok vedeckých pojednaní, úvah, ktoré publi-

koval nielen v domácich a zahraničných časopisoch, ale aj
v mnohých knižných publikáciách (Psychopatológia, 1996,
a mnohé iné). Zrejme jeho posledným dielom je časť kapi-
toly patofyziológie nervového systému – Základy neurobio-
lógie psychických porúch, ktorú so spoluautormi pripravil
do Hulínovej patofyziológie (2009). Ide o náčrt etiopatoge-
nézy psychických porúch vo svetle najnovších vedeckých po-
znatkov zakomponovaných do základných hypotéz v zhode
s medzinárodnou klasifikáciou. Okrem toho sa podieľal na
mnohých ďalších dielach, v ktorých prezentoval svoj mimo-
riadne výstižný filozoficky presný a dopracovaný pohľad na
mnohé otázky sveta, spoločnosti, prírody či medicíny (napr.
Úvod do vedeckého bádania (1 a 2, 2003, 2005) – Kompa-
rácia predstav s realitou, Kam kráča veda a kam kráča ľud-
stvo ? O učiteľoch, žiakoch a následovníkoch).

Profesor Žucha bol bol aktívnym členom viacerých re-
dakčných rád odborných psychiatrických časopisov, bol čle-
nom redakčnej rady Psychiatrie a neskôr Psychiatrie, psy-
choterapie a psychosomatiky od roku 1994.

Ivan Žucha knižne vydal Fragmenty, Zápisník psychiatra,
Zápisník II., Kompost, s prof. Hulínom publikoval knihy
Rozhovory, Myšlienky, Panoptikum 1 a 2 a iné. Eseje a úvahy
uverejňoval aj časopisecky (Kultúrny život, Romboid, Anth-
ropos a i.). V roku 2004 získalo jeho dielo Kompost Cenu
Vydavateľstva Romboid.

Profesor Žucha bol veľká, priam renesančná osobnosť, in-
telektom a duchovným záberom presahujúca oblasť nielen
medicíny, ale aj ďalších prírodovedných a najmä humanit-
ných disciplín. Jeho úmrtím slovenská veda a kultúra pri-
chádza o veľkého človeka, ktorý mimoriadne kriticky, pri-
tom k človečenstvu láskavo analyzoval intrapsychický svet
jedinca i vonkajší priestor, a zároveň bol schopný originálnej
syntézy a prieniku viacerých oblastí. Jeho nadčasové dielo
oslovuje nielen lekárov a psychológov, oslovuje každého, kto
citlivo vníma svet okolo seba a vnútri seba. Je to dielo, ktoré
sa otvára a dotvára nielen podľa spôsobu a obsahu, ktorým
ho autor napísal, ale aj podľa daností a potrieb čitateľa a tiež
vonkajších okolností, v ktorých čitateľ jeho knihy otvára. Aj
v tom vidíme genialitu autora a jeho schopnosť napísať to
podstatné, definovať všeobecné, podať pravdu.
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