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Sens życia według Viktora Frankla

Aleksander Chyziński 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Logoterapia, to utworzona w pierwszej połowie XX wieku przez wiedeńskiego psychiatrę

Viktora Frankla szkoła psychoterapii, nazywana jest także trzecią szkołą wiedeńską (pierwszą była

psychoanaliza Zygmunta Freuda, a drugą psychologia indywidualna Alfreda Adlera). Opiera się ona

na podstawach odmiennych od dwóch poprzednich szkół. Frankl, tworząc logoterapię, czerpał z

dorobku filozofii egzystencjalnej oraz fenomenologii Maxa Schelera, w przeciwieństwie do Freuda

i  Adlera,  którzy  opierali  się  na  myśli  naturalistycznej  oraz  nietzscheańskiej,  czyli  teorii,  które

pozbawiały  człowieka  odpowiedzialności  za  to,  kim  jest  (Nietzsche  postulował  "niewinność"

istnienia, a Freud zakładał determinizm w postaci nieświadomości). To pozwala na umieszczenie

logoterapii  w  nurcie  szeroko  pojętego  humanizmu,  który  jest  szczególnie  widoczny  w

logoterapeutycznej  "teorii  motywacji".  Zakłada  ona,  że  człowiekiem  nie  kierują  popędy,  czy

poczucie  niższości  (jak  to  widział  Adler),  ale  chęć  sensu,  która  jest  czymś  więcej,  niż  tylko

przymusem zaspokajania biologicznych potrzeb.

Teoria sensu proponowana przez logoterapię opiera się na konkretnej wizji istoty ludzkiej,

według  której  jest  ona  istotą  wolną  i  odpowiedzialną,  posiadającą  ukryty  (nieuświadomiony)

wymiar duchowy. Dzięki swojej odpowiedzialności może ona kształtować własne postawy, przez

co  nie  jest  zdana  wyłącznie  na  nieuświadomione  popędy,  które  bez  wewnętrznej  wolności

człowieka, rządziłyby nim oraz hamowały jego swobodny rozwój. Przeświadczenie o wszechmocy

popędów  Frankl  określił  mianem  neurotycznego  fatalizmu  (Frankl  2009b),  objawiającego  się

szczególnie  w  redukcjonistycznej  wizji  człowieka.  Potrzeba  sensu  życia,  jako  pochodząca  z

wymiaru duchowego, byłaby właściwą człowiekowi potrzebą nie mającą nic wspólnego z dążeniem

do homeostazy (łagodzeniem napięć tworzonych przez niezaspokojone popędy). Jest ona według

logoterapii tym, co trzyma człowieka przy życiu i stanowi motywację do działania, co nie zgadza

się z teorią prymatu instynktu samozachowawczego.

Sens życia, jak zostało to napisane w poprzednim akapicie, jest czynnikiem mobilizującym

człowieka do życia. Viktor Frankl zaobserwował to podczas swojego pobytu w obozie zagłady w
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Auschwitz,  choć  podstawy logoterapii  stworzył  jeszcze  przed  II  wojną  światową.  Więźniowie,

którzy nie potrafili odseparować się od swojej obecnej sytuacji - Frankl nazywał taką umiejętność

samoodłączeniem - oraz nie mieli sił na to, aby ustanowić sobie cel, który mogliby zrealizować po

wyjściu z obozu, szybko popadali w apatię i po krótkim czasie umierali. Umiejętność wyznaczania

celów w rzeczywistości zewnętrznej została nazwana w logoterapii  samotranscendencją i jest ona

kluczowa do osiągnięcia poczucia sensu. Podobna sytuacja (wpływu odczuwania sensu na życie),

choć w nieporównywalnie lżejszych warunkach, jest widoczna w świecie współczesnym. Frankl

wysunął  wniosek,  że  spora  część  populacji  cierpi  na  coś  nazywanego  w  logoterapii  nerwicą

noogenną,  czyli  frustrację  wynikającą z  braku świadomości  sensu.  Badania przeprowadzane po

wojnie  wśród  pewnego  odsetka  ludności  (nie  tylko  w  krajach  kapitalistycznych,  ale  także  w

państwach bloku wschodniego) potwierdziły słuszność tego twierdzenia.  Świadczy to o tym, że

szerokie możliwości zaspokajania potrzeb biologicznych nie zapewniają zadowolenia z życia, a tym

bardziej  poczucia jego sensu.  Na pogłębianie się poczucia pustki  wśród populacji  mają wpływ,

według  Frankla,  deprecjonujące  człowieka  teorie  psychoanalityczne  oraz  naturalistyczne,  które

widzą w nim wyłącznie zniewolone popędami zwierzę. 

W Nieuświadomionym Bogu (w Polsce książka ta została wydana pod tytułem Bóg ukryty),

Frankl pisze, że człowiek może się zrealizować (posiadać sens) tylko wtedy, gdy wykroczy poza

samego siebie, czyli gdy kocha drugą osobę, bądź spełnia jakieś zadanie –  zadanie, które sam obrał

(Frankl 2009b). W "Człowiek w poszukiwaniu sensu" jest  napisane,  że każda sytuacja życiowa

niesie za sobą unikatową możliwość znalezienia i spełnienia sensu. Człowiek, jako wolna, duchowa

egzystencja, jest w stanie odpowiadać na te sytuacje, przez co kształtuje samego siebie. Widoczne

jest to w koncepcji  tragicznej trójcy,  czyli bólu, winy i śmierci, których istnienie niekoniecznie

dowodzi bezsensu życia, ale stwarza możliwość osobistego ustosunkowania się do nich i obrócenia

ich na naszą korzyść. Cytując Zaratustrę Nietzschego: "I wówczas dopiero, kiedy mi się ugotowały

[przypadkowe zdarzenia], rad je spożywam, jako swój pokarm." (Nietzsche 2010: 168). Jako środka

do osiągnięcia celu nie można postrzegać hedonizmu. Według wyników badań przytaczanych przez

Frankla postawa hedonistyczna wskazuje na odczuwaną przez hedonistów frustrację egzystencjalną.

Większość  badanych  alkoholików  i  narkomanów  wyrażała  przekonanie  o  bezsensie  własnej

egzystencji, który doprowadził ich do nałogu. 

Frankl, przeciwny wspomnianemu naturalizmowi i redukcjonizmowi, twierdził, że jeśli w

człowieku nie byłoby obecnej sfery duchowej, czyli gdyby nie istniały żadne wyższe pragnienia

(przy czym "wyższość" nie oznacza w tym przypadku żadnej wyższości moralnej), to życie ludzkie
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nie  mogłoby  mieć  sensu;  zrównane  zostałoby  ono  z  wegetacją  zwierzęcia.  Jednak,  mimo

stosowania  metody  (fenomenologicznej)  do  udowodnienia  istnienia  duchowości  i  sensu  życia

człowieka, przyznawał on, że ostatecznie ich istnienie nie jest pewne, ponieważ władza intelektu

nie pozwala na taki wgląd. Przyjęcie istnienia sensu to skok egzystencjalny akt wiary, który z dwóch

prawdopodobnych hipotez (istnienia  duchowości  oraz  redukcji  człowieka do maszyny)  wybiera

jedną.

Wszystkie  wspomniane  na  początku  potencjalne  sensy  dotyczyły  tylko  obecnego  życia.

Frankl jednak wprowadza jeszcze jeden rodzaj sensu, a mianowicie sens ostateczny, czyli dążenie

do i łączność z Absolutem - Bogiem. Koncepcja ta opiera się na dowiedzionej dzięki metodom

logoterapeutycznym  przyrodzonej  człowiekowi  religijności,  mogącej  być  świadomą  bądź

nieuświadomioną,  przy  czym  przykład  tej  drugiej  zaobserwować  można  często  wśród

zdeklarowanych  ateistów  Istota  ludzka  w  sposób  nieświadomy  i  nieustanny  odnosi  się  do

transcendencji.  Jej  nieświadomość jest  "nieustannie  połączona z  boskością".  Frankl  przy  końcu

Nieuświadomionego Boga  przytacza wypowiedź Wittgensteina,  który powiedział,  że "wierzyć w

Boga, to znaczy dostrzegać w swoim życiu sens". Istnienie Boga i  jego kontakt z człowiekiem

(poprzez szczery wewnętrzny dialog) miały stanowić ostateczne uzasadnienie egzystencji, która -

mimo swojej nietrwałości - uzyskałaby niezniszczalne podłoże w postaci nieprzemijalnego Bytu.

Frankl  poprzez  logoterapię  zrehabilitował  (a  przynajmniej  próbował  zrehabilitować,  ponieważ

osiągnięcia  logoterapii  są  w  dalszym  ciągu  mniej  rozpoznawalne  od  osiągnięć  freudowskiej

psychoanalizy)  poczucie  świętości  człowieka,  jego  możności  w  dążeniu  do  duchowego

samodoskonalenia się oraz kontaktu z Bóstwem.

Techniki wypracowane w ramach logoterapii pomogły (jeśli wierzyć wynikom podawanym

przez  Frankla  w  jego  książkach)  wyrwać  się  leczonym  dzięki  niej  osobom  z  poczucia

egzystencjalnej pustki. Spora część postulatów głoszonych przez logoterapię wydaje się zgodna ze

zdrowym rozsądkiem, co współgra z jedną z fenomenologicznych form badań stosowanych przez

logoterapię. Ze strony naturalistów mogłoby się jej zarzucić, że nie jest metodą stricte naukową, że

zakłada  istnienie  rzeczy,  których nie  sposób udowodnić w empiryczny sposób.  Ten sam zarzut

można jednak skierować w stronę redukcjonistów, a mianowicie, że przyjmują oni pewną hipotezę

natury ludzkiej i wszelkie wyniki badań dostosowują właśnie do niej. Psychoanaliza, co wykazał

sam Frankl, nie sprawdza się w leczeniu zaburzeń, a to wszystko przez podkopywanie zaufania

pacjenta do samego siebie oraz ignorowanie roli sensu. Naturalny pęd człowieka ku sensowi życia,

który zakłada logoterapia,  znajduje potwierdzenie swojego istnienia  w samej historii  filozofii  –
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człowiek  od  wieków  szukał  przesłanek,  które  pozwoliłyby  na  oparcie  na  nich  ciężaru  jego

egzystencji  czy  to  mistyczna  kontemplacja  idei  Platona,  eudajmonia  Arystotelesa,  epikurejski

hedonizm, czy chrześcijański Bóg.
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