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PSYCHIATRIA, FILOZOFIA A ETOLÓGIA 

V dÚoch 3.-5. júna 1999 sa v Kultúrnom dome v Pezinku uskutoËnila tematicky bo-
hatá medzinárodná konferencia Psychiatria, filozofia a etológia za úËasti odbornÌkov 
z Rakúska, MaÔarska, »eskej republiky a Slovenskej republiky. Jednotlivé vystúpenia 
sa dot˝kali celej ökály vzájomne súvisiacich problémov - od konkrétnych otázok 
etologie, psychiatrie, psychoterapie aû po otázky zasahujúce do filozofie. Niektoré 
vystúpenia prezentovali a j  öiröiu sociálnu starosù o aktuálny ûivot spoloËnosti, pre-
dovöetk˝m v kontexte situácie na Balkáne. NaprÌklad J. Kafka (FNsP Koöice) sa veno-
val násiliu z filozofického hæadiska a akcentoval potrebu nenásilného sociálneho 
prostredia pre úspeönú psychiatrickú lieËbu. V emocionálne a obrazne ladenom 
(postmodemom) prÌspevku sa autori M. IgnjatoviË a D. IgnjatoviËová (PO NsP Brezno) 
dostali na rozhranie psychiatrie a antipsychiatrie. Ich vystúpenie na tému Psychiatria, fi-

lozofia a etika sa nieslo v duchu aû krutej odbornej sebareflexie. Podæa nich "ten, kto 
nemá v súËasnosti schopnosù etickej amnézie, skonËÌ ako pacient - potrava psychiatrov." 
Z ich prÌspevku vyplynulo, ûe v súËasnej spoloËenskej situácii sa nositeæ altruistickej ûi-
votnej filozofie stáva potenciálnym objektom pôsobenia psychiatrie. 

Na konferencii boli zastúpené kulturologicky zamerané anal˝zy i geneticky 
a etologicky orientované vystúpenia, zamerané na v˝skum vroden˝ch ötruktúr správania. 
D. ätúrová (PA Bratislava) v prÌspevku Korene psychoterapie a jej budúcnosù poukáza-
la na skutoËnosù, ûe v˝ber psychoterapeutickej interpretácie, resp. pomenovanie cho-
roby j e  determinované slovnÌkom kultúry. Vo svojom vystúpenÌ porovnala miesto 
a postavenie psychoterapeuta s podobn˝m postavenÌm lieËiteæa v in˝ch kultúrach. Na-
proti tomu A. Rakús (PK SPAM Bratislava) v zaujÌmavom vystúpenÌ s názvom 
Etológia, sociobiológia a evoluËná psychoterapia okrem iného spomenul biologickú in-
terpretáciu schizofrénie, ktorá zaznela a j  na poslednom svetovom kongrese psychiatrov 
v Madride. Koncepcia, ktorá by sa dala zjednoduöene nazvaù "genetika kultúry", vnÌma 
schizofréniu ako prejav vroden˝ch dispozÌciÌ jedinca. Tieto vlohy zároveÚ pozitÌvne o-
vplyvÚujú intelektuálne schopnosti Ëloveka, preto schizofrénni jedinci môûu vyvolaù 
kultúrne zmeny, prÌpadne rozötiepenie kultúry a j e j  evolúciu. Tento názor vyvolal disku-
siu a ûivú reakciu najmä t˝ch úËastnÌkov konferencie, ktorÌ sa domnievajú, ûe schi-
zofréniu podmieÚujú predovöetk˝m civilizaËné faktory. Druhá prednáöka A. Rakúsa Kde 

sú hranice filozofie a ideológie pri interpretácii psychickej nemoci?, ktorá sa eöte viac 
pribliûovala k filozofii, nakoniec neodznela. Záujemcovia sa vöak s Úou, ako a j  ostat-
n˝mi vystúpeniami môûu oboznámiù v niektor˝ch z budúcich ËÌsel Ëasopisu Psychiatria. 

Bohat˝ obsah vystúpenÌ, ktoré sa pohybovali na rozhranÌ filozofie a psychiatrie, 
prezrádzajú uû ich samotné názvy: Potrebuje psychiatria komunikovaù s filozofiou? 

(P. »emák, PN Pezinok), Vplyv filozofie na nové klasifikácie duöevn˝ch porúch 

(º. ForgáËová, PK SPAM Bratislava), Filozofické aspekty kognitÌvnej vedy (º. KoËiö, 
PA Bratislava) atÔ. V prÌspevku V˝znam filozofie a mozgu pre súËasnú psychiatriu I. 
Smel˝ (PA Preöov) analyzoval dopad piatich filozofick˝ch koncepciÌ vzùahu mysle 
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a mozgu na chápanie miesta psychoterapie a farmakoterapie v celkovej lieËbe pacientov. 

Z filozofického hæadiska bolo zaujÌmavé dotiahnutie daného filozofického problému aû 

do polohy klinickej praxe. Filozofickú obec na konferencii aktÌvne zastupoval J. PiaËek 

(UK Bratislava), ktor˝ hovoril o prÌspevku modernej filozofie k formulovaniu 

duöevn˝ch problémov Ëloveka. Jeho vystúpenie podnietilo otázky poslucháËov, ktoré sa 

t˝kali problému "implicitnosti kategóriÌ". Pre filozofov, ktorÌ sa zaoberajú vzùahom ra-

cionálnej a emocionálnej stránky psychiky a moûnosùou ovplyvnenia emocionálneho 

preûÌvania prostrednÌctvom konceptuálnej roviny, bolo zaujÌmavé a j  vystúpenie T. Ta-

roËkovej (KP FF UK) o morálnom a patologickom smútenÌ. 

Konferenciu otvoril I. éucha (PK FN Bratislava) prednáökou O filozofovanÌ v psy-
chiatrii, ktorá sa t˝kala teoretickej i praktickej stránky vzùahu filozofie a psychiatrie. 

Zdôraznil, ûe psychiater sa pri svojej práci nemôûe filozofii vyhnúù. "Ak nevolÌ expli-

citne, robÌ to implicitne. V spleti psychiatrick˝ch textov alebo reËÌ j e  teda filozofická 

úËasù neeliminovateæná. A k  j e  vöeobecnou úlohou psychiatra implicitné robiù expli-

citn˝m (to j e  úloha kaûdého, kto narába s teóriami), musÌ a j  svoje Ëasto implicitné filo-

zofovanie meniù na explicitné útvary." I. éucha tieû poukázal na skutoËnosù, ûe na 

pozadÌ rôznych filozofick˝ch koncepciÌ (empirizmus, realizmus, platonizmus, kon-

vencionalizmus, prakticizmus) sa odliöne vnÌmajú a definujú psychické poruchy 

a formulujú sa odliöné psychiatrické teórie. Z praktického hæadiska j e  dôvodom psychia-

trovho filozofovania potreba relevantného kontaktu s pacientom. "Psychicky chorÌ filo-

zofujú Ëasto náruûivo a osudovo. Filozofovanie j e  ich mimoriadne dôleûitou potrebou. 

Ak chce psychiater rozumieù pacientovi, musÌ rozumieù jeho filozofovaniu (ako proce-

su) a filozofii (ako produktu jeho filozofovania). Uû Jaspers si vöimol, ûe duöevne chorÌ 

sú Ëasto chorobou senzibilizovanÌ na filozofické otázky. Psychiatri, ktorÌ sa usilujú pre-

niknúù do psychopatologickej reality, senzibilizujú sa na filozofické otázky ako ich pa-

cienti." Na vysvetlenie treba dodaù, ûe psychopatologick˝ stav môûe Ëasto zreteænejöie 

odhaliù tendenciu (v tomto prÌpade "potrebu filozofovania"), ktorá j e  v zdravom stave 

skrytá, neuvedomená a implicitná. In˝mi slovami, Ëlovek nepotrebuje explicitne filozo-

fovaù, keÔ má svoju zvnútornenú filozofiu. Psychopatologick˝ proces vöak okrem iného 

narúöa a rozkladá a j  implicitnú filozofiu pacienta, Ëo vyvoláva intenzÌvnu potrebu expli-

citného filozofovania. PrÌspevok I. éuchu hneÔ v úvode prvého dÚa p¯edznamenal at-

mosféru naklonenú filozofii a filozofovaniu. 
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