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Wstęp 

Viktor Emil Frankl był austriackim neurologiem, psychiatrą i psychoterapeutą. W swojej 

pracy łączył wiedzę psychologiczną i filozoficzną. Sformułował oryginalną koncepcję 

psychoterapii, tzw. logoterapię, czyli terapię za pomocą sensu. Opierała się ona na przekonaniu, że 

człowiek nie jest wyłącznie istotą biologiczną. Wewnątrz jego struktury bytowej można wyróżnić 

obszar faktyczności psychosomatycznej i obszar egzystencjalny. Pierwszy ma naturę popędową, 

wspólną człowiekowi i zwierzętom. Obejmuje potrzeby, instynkty i reakcje kierujące 

funkcjonowaniem żywych organizmów. Obszar egzystencjalny ma naturę duchową, czyli swoiście 

ludzką
1
. Dzięki niemu człowiek jest wolny, tj. zdolny do przeciwstawienia się popędom. Może on 

zdecydować, jaką postawę wobec nich zajmie. Jako byt wolny i decydujący człowiek jest 

odpowiedzialny (Frankl, 2015a, s 44-45; 1987, s 139). 

Odpowiedzialność w filozofii Frankla zajmuje ważne miejsce. Bycie człowiekiem oznacza 

bycie odpowiedzialnym. Przedmiotem odpowiedzialności jest przede wszystkim sens egzystencji. 

Sens ten nie jest człowiekowi dany, musi zostać przez niego odkryty. Człowiek pragnie go odkryć, 

gdyż wola sensu jest w nim tak silna, jak wola życia. Niemożność odnalezienia sensu jest źródłem 

poczucia pustki egzystencjalnej, a nierzadko rozpaczy.   

Autor Woli sensu... oprócz odpowiedzialności świadomej wyróżnia odpowiedzialność 

nieświadomą. Celem rozważań jest analiza odpowiedzialności nieświadomej oraz pokazanie jej 

związku z odpowiedzialnością świadomą. Koncepcja odpowiedzialności Frankla warta jest uwagi 

                                                 
1
 Frankl wyjaśnia posługiwanie się terminem „duchowy” następująco: „używając [...] przymiotnika »duchowy«, 

chciałbym uniknąć jakichkolwiek skojarzeń religijnych; chodzi mi wyłącznie o podkreślenie faktu, iż mamy do 

czynienia ze zjawiskiem właściwym człowiekowi, w przeciwieństwie do doświadczeń będących udziałem wszystkich 

zwierząt. Innymi słowy poprzez »duchowy« należy rozumieć to, co ludzkie w człowieku”. V.E. Frankl, Bóg ukryty. 

W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeł. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015, s. 41.  
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ze względu na swoją oryginalność. Zwykle rozważa się odpowiedzialność w ścisłym związku 

z działaniem świadomym. Uznaje się też świadome działanie za jeden z warunków pociągania do 

odpowiedzialności. Odpowiedzialność nieświadoma – na pierwszy rzut oka – sprawia wrażenie 

„kwadratowego koła”, bytu wewnętrznie sprzecznego. Stąd warto jej się przyjrzeć i zobaczyć, jak 

przez filozofa była rozumiana. 

Decyzyjność i wolność a odpowiedzialność 

Frankl polemizuje z Freudowskim ujęciem człowieka. Twierdzi, że błędem jest pojmowanie 

go jako istoty podporządkowanej popędom i warunkom środowiskowym. Psychoanaliza odmawia 

człowiekowi wolności, czyniąc z niego istotę zdeterminowaną. Tymczasem człowiek, pomimo tego, 

że nie ma wpływu na okoliczności, w jakich się urodził ani popędy, jakie w nim działają, może nie 

ulec ich naciskowi. Podobnie jak egzystencjaliści Frankl podkreśla: „[...] teza, że człowiek ma 

wolność nie jest całkiem ścisła. Właściwie należałoby powiedzieć: człowiek jest własną wolnością, 

jak zwierzę – sumą swych popędów. To, co ktoś ma, mógłby ostatecznie utracić. Wolność zaś 

przynależy do człowieka w sposób nierozerwalny. Bo nawet, gdy się jej wyrzeka, z niej rezygnuje, 

rezygnacja ta jest dobrowolna i dokonuje się w wolności” (Frankl, 1987, s 109). 

Każdy człowiek sam kształtuje swą egzystencję. Dokonuje tego podejmując decyzje. 

Poprzez swoje decyzje dokonuje też wyboru swojej tożsamości, kształtuje swoje „ja” To właśnie 

wyróżnia go spośród innych bytów. Powołując się na obserwacje ludzkich zachowań w obozach 

koncentracyjnych, Frankl zauważa: „Doświadczenia życia obozowego wyraźnie pokazują, że 

człowiek ma wolność wyboru tego, jak postępuje. Istnieje wystarczająco wiele przykładów, często 

niezwykle heroicznych [...]. Człowiek może zachować resztki wewnętrznej wolności, niezależności 

myśli, nawet w warunkach tak koszmarnego psychicznego i fizycznego stresu. [...] Człowiekowi 

można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: swobody wolnego 

wyboru postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru własnej drogi” (Frankl, 

2015b, s. 108-109). 

Człowiek jest wolny od odziedziczonych skłonności i uwarunkowań środowiskowych, ale 

nie jest wolny w stopniu absolutnym. Jest on wolnością, ale nie jest absolutną wolnością, ponieważ 

nie jest absolutnym bytem. Dziedziczność i środowisko nie determinują go, choć wyznaczają 

granice jego wolności. Wewnątrz tych granic, które są do pewnego stopnia plastyczne, może on 

działać swobodnie. Za Goethem Frankl zauważa, że chociaż człowiek nie możne zmienić tego, co 

odziedziczył, to jednak: „Od natury nie otrzymaliśmy żadnego błędu, który nie mógłby się stać 
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cnotą, ani żadnej cnoty, która nie mogłaby stać się błędem” (cyt. za: Frankl, 1978, s. 138). Podobnie 

rzecz się ma z okolicznościami. Człowiek nie ma wpływu na to, jakie one są, ale może im nie ulec 

i może próbować je zmienić.  

Zachowanie niezależności od warunków egzystencji jest możliwe dzięki zdolności 

świadomości do „samoodłączania”. Pozwala ona człowiekowi na „oderwanie się” od konkretnej 

sytuacji i od samego siebie, wzniesienie się ponad zewnętrzne okoliczności i wewnętrzne 

ograniczenia. W przekonaniu Frankla zdolność do samoodłączania uzasadnia istnienie w człowieku 

wymiaru duchowego. Wymiar ten pomija Freudowska koncepcja człowieka, która skupiając się na 

sferze popędów, nie uwzględnia tego, co dla człowieka najistotniejsze. Bez sfery duchowej 

człowiek nie byłby człowiekiem. Stanowi ona jego „centrum ontyczne” (Frankl, 2010 s. 29). 

Dynamika odpowiedzialności świadomej 

Do istoty bycia człowiekiem należy pragnienie życia sensownego. Frankl twierdzi jednak, 

że zadaniem człowieka nie jest pytanie o sens życia, lecz odpowiadanie na nie. Pytanie to stawia 

człowiekowi życie. Człowiek udziela na nie odpowiedzi, działając. Odpowiedzialność ludzka jest 

„odpowiedzialnością poprzez działanie”. Jest ona możliwa dzięki wewnętrznej wolności. Ponieważ 

człowiek jest wolny, jest odpowiedzialny za kształt swojej egzystencji, za to, kim jest: „Człowiek 

[...] ma nieograniczoną wolność samookreślania się. Nie tylko istnieje, ale nieustannie kształtuje 

swoją egzystencję, determinując to, kim w danej chwili jest i kim będzie w następnym momencie. 

Tym samym każda ludzka istota ma wolność stałej przemiany. Możemy zatem przewidzieć własną 

przyszłość wyłącznie w bardzo ogólnych ramach podyktowanych przez badania statystyczne 

dotyczące całej grupy ludzi; nasz indywidualny charakter pozostaje jednak zasadniczo 

nieprzewidywalny. Podstawą jakichkolwiek prognoz muszą być w tej sytuacji uwarunkowania 

biologiczne, psychologiczne lub socjologiczne. Jednak jedną z głównych cech ludzkiej natury jest 

umiejętność wznoszenia się ponad owe uwarunkowania i sięgania poza nie. Człowiek zdolny jest 

zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast zmieniać siebie na lepsze 

zawsze, gdy tylko jest to konieczne” (Frankl, 2015b, s. 193). 

Kształtowanie własnej egzystencji dokonuje się poprzez wypełnianie sensu. Czym jednak 

jest sens? Frankl twierdzi, że jest on znaczeniem konkretnej sytuacji dla konkretnego człowieka. 

Jest to sens, który można by nazwać sytuacyjnym. Oprócz sensu sytuacyjnego („sensu bliskiego 

zasięgu”) Frankl wyróżnia sens, który można by nazwać egzystencjalnym („sensem dalekiego 

zasięgu”). Jest to sens ludzkiego życia jako całości. Sensy sytuacyjne i egzystencjalne są różne dla 
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różnych ludzi. Istnieje zawsze tylko jeden sens danej sytuacji i życia danego człowieka. Nie jest on 

subiektywny, ale trans-subiektywny – człowiek nie może go wymyślić, ale musi odnaleźć (Frankl, 

2015a, s. 102, 139, 175; 1987, s 12). 

Drogą do odkrycia sensu egzystencji jest odkrywanie sensu poszczególnych sytuacji. 

Ilustracją tej relacji jest związek pomiędzy sensami poszczególnych klatek filmowych a sensem 

filmu jako całości. Każda z wielu tysięcy klatek ma swoje znaczenie i niesie ze sobą konkretny 

sens. Dopóki jednak nie zostanie wyświetlone ostatnie ujęcie, nie jest możliwe zrozumienie filmu 

jako całości. Z drugiej strony, nie jest możliwe zrozumienie filmu, jeśli najpierw nie zrozumie się 

znaczenia poszczególnych ujęć. Analogicznie rzecz się ma z życiem człowieka. Jeśli kiedykolwiek 

można uchwycić sens życia, to dopiero u jego kresu. Sens życia zależy od tego, w jakim stopniu 

człowiek urzeczywistnił sens poszczególnych sytuacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 

i przekonaniami (Frankl, 2015a s. 178-179). 

Sens egzystencji – twierdzi Frankl – można odnaleźć podchodząc do niej na trzy sposoby. 

Pierwszym sposobem jest dokonywanie czynów, tworzenie dzieł, praca, czyli działanie. Drugim 

sposobem jest kontakt z innym człowiekiem, przyrodą lub kulturą, czyli doznawanie. Trzeci sposób 

dotyczy sytuacji, w których nie jest możliwe wypełnianie sensu ani poprzez działanie, ani przez 

doznawanie. Dotyczy on takich doświadczeń, jak: niewola, ból czy umieranie. W takich sytuacjach 

wypełnienie sensu egzystencji sprowadza się do przyjęcia określonej postawy. Nie mając wpływu 

na samą sytuację, człowiek może próbować przeżyć ją możliwie najlepiej. Możne potraktować ją 

jak egzamin z bycia człowiekiem
 
 (Frankl, 2015a s. 178-179). 

Odnalezienie sensu sytuacji związanych z cierpieniem bywa problematyczne. Jako ilustrację 

tej problematyczności Frankl przywołuje sytuację zwierzęcia poddawanego eksperymentowi 

medycznemu. Zwierzę doświadcza bólu, nie pojmując jego znaczenia. Analogicznie rzecz się ma 

z doświadczeniem człowieka. Cierpienia nie można zrozumieć. Można jednak zająć wobec niego 

określoną postawę. W obecnym wymiarze rzeczywistości – twierdzi Frankl – cierpienie jest 

niezrozumiałe. Nie można jednak wykluczyć, że w innym wymiarze ma ono sens określony i jasny
 

(Frankl, 2015a s. 179-180). 

Czym zatem jest odpowiedzialność świadoma według Viktora Frankla? Odpowiedzialność 

świadoma jest odpowiadaniem na stawiane przez życie pytanie o sens życia poprzez wypełnianie 

sensu poszczególnych sytuacji. Jest troską o sens egzystencji. Troska ta nie wyczerpuje się 

w potrzebie sensu, w tęsknocie za nim i w poszukiwaniu go na drodze refleksji. Jest wypełnianiem 
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sensu poprzez realizowanie wartości, doświadczanie ich bądź wcielanie ich w życie poprzez 

wybraną postawę.  

Źródło odpowiedzialności nieświadomej 

Do koncepcji odpowiedzialności nieświadomej Frankla wiedzie droga poprzez jego 

koncepcję sumienia. Jest ono drugim obok odpowiedzialności zjawiskiem właściwym człowiekowi 

jako istocie decydującej. Filozof twierdzi, że ma ono źródło w nieświadomości. Decyzje najbardziej 

doniosłe i autentyczne zapadają w sposób bezrefleksyjny. W swoim działaniu sumienie jest 

przedlogiczne. Ujmuje sens, zanim uchwyci go rozum. Jest przedracjonalne. Jego aktywność nie 

odnosi się bowiem to tego, co jest, ale do tego, czego jeszcze nie ma, co może zaistnieć i co być 

powinno (Frankl, 2015a s. 53-54). 

Rolą sumienia jest odkrywanie możliwości, jaką osoba winna urzeczywistnić w określonej 

sytuacji. Jej wypełnienie odczuwane jest jako powinność. Nie da się jej pojąć w kategoriach 

racjonalności. Można ją uchwycić tylko intuicyjnie. Sumienie jest swoistym instynktem etycznym. 

Instynkt ten różni się od instynktu biologicznego. Działania płynące z instynktu biologicznego służą 

przede wszystkim przetrwaniu gatunku i nie zawsze liczą się z dobrem jednostki. Instynkt 

biologiczny może poświęcić dobro jednostki dla ocalenia dobra gatunku. Przeciwnie jest 

z instynktem etycznym - jego nadrzędny cel stanowi dobro jednostki
 
(Frankl, 2015a s. 55-56). 

Tak jak zwierzę daje się czasami zwieść instynktowi, tak człowiek bywa czasami zwodzony 

przez rozum. Kieruje się on bowiem tym, co ogólne. Odkrycie powinności zawartej w danej 

sytuacji jest możliwe tylko dzięki sumieniu. Podążanie za głosem sumienia oznacza egzystencję 

skierowaną ku dobru jednostki. Kierowanie się w życiu sumieniem porównuje Frankl do 

kierowania się w życiu miłością. Zarówno sumienie, jak i miłość mają źródło w duchowej 

nieświadomości. Tak jak dzięki sumieniu człowiek odkrywa możliwy sens konkretnej sytuacji, tak 

dzięki miłości odkrywa możliwości tkwiące w ukochanej osobie:  „Wszakże miłować to ostatecznie 

nic innego jak móc powiedzieć drugiemu: Ty, ująć go w jego jedyności i niepowtarzalności, 

i oczywiście jeszcze coś ponadto: potwierdzić go w jego wartości. […] Znowu więc okazuje się, że 

wcale nie jest słuszne twierdzenie, iż miłość zaślepia – przeciwnie, miłość czyni człowieka 

w najwyższym stopniu widzącym. Więcej nawet, czyni wprost jasnowidzącym. Gdyż wartość, którą 

pozwala w innym widzieć z całą jasnością, przecież nie jest jeszcze rzeczywistością, ale czymś 

tylko potencjalnym, czymś, co wcale jeszcze nie jest, lecz dopiero staje się, stać się może 

i powinno”
 
 (Frankl, 1978 s. 144): 
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Sumienie i miłość rozpoznają to, co może w przyszłości zaistnieć, chociaż aktualnie jest 

tylko potencjalnością. Są narzędziami poznania nieświadomego, dostosowanymi do rozpoznawania 

tego, co „jedyne w swoim rodzaju” (Frankl, 2015a s. 54-55). Wszystkie zjawiska najbardziej 

charakterystyczne dla istoty ludzkiej mają źródło w duchowej nieświadomości. Oprócz sumienia 

i miłości należy do nich twórczość artystyczna. Kreacja artystyczna jest możliwa dzięki sumieniu 

artystycznemu (Frankl, 2015a s. 57): „Artystyczna kreacja wypływa z otchłani, której mroków nie 

da się w pełni rozświetlić. My, lekarze, często obserwujemy przypadki, gdy nadmiernie pogłębiona 

refleksja nad procesem twórczym okazuje się dla pacjenta szkodliwa. Wymuszona samoobserwacja 

może się stać poważną przeszkodą dla kreatywności twórcy. Wszelkie próby świadomego 

uzyskania czegoś, co musi się zrodzić w nieświadomej głębi [...] są z góry skazane na porażkę. [...] 

Znany jest przypadek pewnego skrzypka, który zawsze starał się grać jak najbardziej świadomie. 

Wszystko, od ułożenia skrzypiec na ramieniu po najdrobniejsze szczegóły techniczne, chciał 

wykonywać świadomie [...], co doprowadziło go do załamania i kryzysu twórczego. Pierwszy etap 

terapii polegał na przezwyciężeniu tej jego skłonności do przesadnej autorefleksji i samoobserwacji 

[...] Należało przywrócić pacjentowi zaufanie do nieświadomości i unaocznić mu, że jego 

nieświadomość jest dużo bardziej muzykalna niż jego świadomość. Chodziło o to, aby pacjent 

zaczął polegać na swojej nieświadomości. Dzięki tak prowadzonej terapii nastąpiło u niego 

uwolnienie kreatywnych »sił twórczych z nieświadomości«. Dzięki derefleksji udało się wyzwolić 

proces twórczy spod krępującego wpływu zbędnej refleksji” (Frankl, 2015a s. 58). 

Uznając za źródło typowo ludzkiej aktywności tego, co nieświadome i emocjonalne Frankl 

odwołuje się do Schelerowskiego podziału uczuć na stany emocjonalne i uczucia intencjonalne. 

Zaznacza, że stany emocjonalne są bliższe sferze popędowej niż duchowej. Nieświadoma 

aktywność człowieka, do której należą sumienie, miłość i twórczość, ma charakter uczuciowy 

w sensie uczuć intencjonalnych. Ich źródłem nie jest nieświadomość popędowa, ale duchowa. 

Frankl przewiduje zarzut jaki można wysunąć przeciw tak opisanemu poznaniu nieświadomemu, tj. 

niejednoznaczność. Odpiera go jednak, stwierdzając że „Subtelność uczuć może zdecydowanie 

przewyższać przenikliwość rozumu” (Frankl, 2015a s. 59). Uczucia pozwalają dosięgnąć 

rzeczywistości, której rozum nie jest w stanie przeniknąć. Dotyczy to zwłaszcza rzeczywistości 

drugiego człowieka: „[...] nie zbliżymy się do istoty człowieka [...] dopóki w naszym wysiłku 

zrozumienia bliźniego ograniczymy się do tego, co racjonalne i poprzestaniemy na tym, co daje się 

zracjonalizować. Jeśli chcemy przerzucić mosty od człowieka do człowieka – a odnosi się to także 
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do mostów poznania i zrozumienia – to przyczółkami powinny być nie mózgi, lecz serca”
 
(Frankl, 

1978 s. 144). 

 W przekonaniu Frankla tym, co najbardziej ludzkie nie jest rozum, lecz nieświadomość 

duchowa działająca w sposób uczuciowo-emocjonalny. Istotą duchowego charakteru 

nieświadomości jest zdolność do samotranscendencji osoby – wykraczania poza siebie w dążeniu 

do sensu (sumienie etyczne), w budowaniu relacji oraz w artystycznej twórczości (sumienie 

artystyczne). Tak rozumiana samotranscendencja jest swoistą wrażliwością na rzeczywistość. 

Dzięki niej jest możliwa nieświadoma odpowiedzialność – zdolność odpowiadania na usłyszane 

w sumieniu wezwania. 

Istota odpowiedzialności nieświadomej  

Patrząc na człowieka z punktu widzenia odpowiedzialności, Frankl przyjmuje następujący 

imperatyw moralny: „Bądź panem swojej woli i sługą swojego sumienia” (Frankl, 2015a s. 75). 

Stanowi on ilustrację dwóch wyróżnionych przez filozofa typów odpowiedzialności. Bycie panem 

swojej woli oznacza świadome kształtowanie swojej egzystencji (odpowiedzialność świadomą). 

Bycie sługą swojego sumienia oznacza odpowiadanie na jego wezwania (odpowiedzialność 

nieświadomą). Stwierdzenie, że człowiek winien być sługą swego sumienia wskazuje na wyjątkową 

pozycję sumienia. Jest ono zdolnością ludzką, a zarazem wykraczającą poza człowieka, kierującą 

go ku wartościom znajdującym się poza nim. Zrozumienie sposobu działania sumienia i istoty 

odpowiedzialności nieświadomej wymaga przyjęcia perspektywy ontologicznej (Frankl, 2015a s. 

75-76).  

Człowiek w swoim wnętrzu nieustannie toczy dialog. Ten dialog – twierdzi Frankl – musi 

być prawdziwym dialogiem (dia-logos), a nie monologiem (mono-logos). Monolog bowiem, 

z filozoficznego punktu widzenia, byłby pozbawiony sensu. Sumienie musi być odnoszeniem się do 

kogoś innego niż własne „ja”. Jego charakter musi być transcendentny. Więcej nawet, musi być 

głosem Transcendencji. Tylko takie pojmowanie sumienia pozwala zrozumieć człowieka „w całej 

jego głębi”, zrozumieć go jako osobę. Bez odniesienia do Transcendencji człowiek byłby 

niezrozumiały (Frankl, 2015a).  

Poprzez sumienie – utrzymuje Frankl – rozbrzmiewa głos pozaludzkiej siły, mającej 

osobowy charakter. Autor Woli sensu… nie wyjaśnia, dlaczego siła ta ma osobowy charakter. 

Można domniemywać, że chodzi tu o zachowanie warunku dialogu, który w ścisłym znaczeniu jest 

rozmową między osobami. Transcendencja daje się słyszeć w sumieniu. Sumienie jest jej 
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referentem. Człowiek religijny
2
 zadaje sobie pytanie o to, z kim prowadzi rozmowę. Człowiek 

niereligijny uznaje sumienie za fakt psychologiczny (Frankl, 2015a s. 76-78).   

Zdaniem Frankla dialog prowadzony w sumieniu nie może być monologiem wewnętrznym. 

„Ja” nie może bowiem być prawodawcą dla samego siebie. Człowiek odpowiada za siebie, ale nie 

odpowiada przed sobą. Bycie odpowiedzialnym jest niepełne bez tego „przed kim” się odpowiada. 

Każda odpowiedź wymaga nie tylko tego, „na co” się odpowiada, ale także tego, „przed kim” się 

odpowiada. Frankl polemizuje z tezą Jeana-Paula Sartre’a, utrzymującego że, człowiek dokonując 

wyborów, tworzy samego siebie. Oznaczałoby to bowiem, że tworzy on własne standardy poprzez 

„rzucanie się w nicość”. Tymczasem działanie jest odpowiadaniem na powinności. Gdyby człowiek 

ich nie odczuwał, wola nie byłaby w stanie skłonić go do działania. Nie projektuje on więc swej 

egzystencji, lecz ją kształtuje, kierując się powinnościami odkrytymi w sumieniu (Frankl, 2015a s. 

80-81).  

  „Ja” zawsze jest skierowane do transcendentnego Ty. Zawsze bowiem człowiek prowadzi 

wewnętrzny dialog. Partnerem tego dialogu jest ostatecznie Bóg. Człowiek może nie być świadomy 

swojej religijności. Sytuację taką Frankl nazywa „nieuświadomioną religijnością”. Religijność jest 

cechą każdego człowieka z racji duchowego charakteru „ja”, z racji bycia osobą. U niektórych ludzi 

może jednak być ona nieuświadomiona, stłumiona. Nawiązując do doświadczeń zdobytych w pracy 

psychoterapeutycznej, Frankl zauważa, że stłumiona religijność ujawnia się niekiedy w „niepokoju 

serca” albo – jak każde stłumienie – w postaci zaburzeń psychicznych. Dolegliwości te pokazują – 

twierdzi – że ludzie są o wiele bardziej religijni niż sądzą i niż gotowi są przyznać (Frankl, 2015a s. 

189-192): „Bóg jest adresatem większości naszych najintymniejszych monologów wewnętrznych. 

Mówiąc inaczej: zawsze, gdy rozmawiamy ze sobą z największą szczerością i w całkowitej 

samotności, ten, do kogo się zwracamy, może być z powodzeniem nazwany Bogiem. [...] Tego 

rodzaju definicja obchodzi wszystkie podziały między światopoglądem (Weltanschauung) 

ateistycznym i teistycznym. Dzielące je różnice dochodzą do głosu dopiero później, kiedy osoba 

niereligijna zaczyna twierdzić, że jej monologi wewnętrzne są wyłącznie rozmowami z samym sobą 

i niczym więcej, zaś osoba religijna interpretuje je jako dialog z kimś innym niż ona sama. Cóż, 

myślę, że w takim przypadku pierwszorzędne znaczenie powinna mieć właśnie »jak największa 

szczerość« i uczciwość. Jestem też przekonany, że jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, nie będzie się 

                                                 
2
 Termin „człowiek religijny” stosuje Frankl nie tyle na określenie osoby spełniającej praktyki religijne przewidziane 

przez dane wyznanie, ile na określenie osoby wierzącej. 
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spierał z osobą niereligijną tylko z tego powodu, iż myli go ona ze swoim własnym »ja« i dlatego 

inaczej go nazywa” (Frankl, 2015a s. 189): 

 Bóg towarzyszy człowiekowi w ciągu całego życia jako partner wewnętrznego dialogu. Jego 

głos dochodzący z sumienia słyszany jest jako wezwanie. Człowiek odpowiada na nie, odczuwając 

powinność. Skłania go ona do czynu albo określonej postawy. Odpowiedzialność nieświadoma jest 

zdolnością reagowania na głos sumienia i udzielania odpowiedzi na jego wezwania.  

Zakończenie 

Człowiek w ujęciu Viktora Frankla jest dynamiczny i kreatywny. Jest zainteresowany 

otaczającą rzeczywistością, otwarty na świat i innych ludzi. Pozostaje ze światem w kontakcie 

poznawczym, uczuciowym i emocjonalnym. Ten kontakt nie ogranicza się do funkcji 

receptywnych. Człowiek reaguje na rzeczywistość w sposób aktywny, odpowiada na wymagania, 

jakie stawia mu życie. Nie jest niewolnikiem okoliczności zewnętrznych ani własnego »ja«. Jest 

wolny. Jest też odpowiedzialny. Odpowiedzialność – inaczej niż w egzystencjalizmie – nie jest dla 

niego ciężarem. Jest aktywnym uczestniczeniem w rzeczywistości. Dzięki niej kształtuje on swoją 

egzystencję i buduje tożsamość. Ponieważ odpowiedzialność jest odpowiadaniem na głos 

Transcendencji, egzystencja człowieka jest kształtowana w dialogu.     

Dialog człowieka i Transcendencji jest dialogiem dwóch osób, darzących się zaufaniem. 

Człowiek Frankla nie kłóci się z Bogiem o swe powołanie. Nie pyta: „Dlaczego?”. Przyjmuje, że 

spotykające go doświadczenia mają sens, nawet wtedy, gdy są dla niego niezrozumiałe. Jego 

zadaniem jest odkrycie i wypełnienie sensu egzystencji. Człowiek w filozofii Frankla łączy w sobie 

cechy charakterystyczne dla ujęcia psychoanalitycznego, fenomenologicznego, 

egzystencjalistycznego i dialogicznego. Z pierwszym z nich łączy go sfera nieświadomości, 

z drugim duchowość i jej indywidualny charakter, z trzecim wolność kształtowania własnej 

egzystencji, a z czwartym relacja z transcendentnym Ty. Koncepcja człowieka Frankla jest 

interesującą próbą połączenia ujęć psychologicznego i filozoficznego, chociaż łączenie tak różnych 

perspektyw skutkuje trudnościami w jej uzasadnianiu. 

W filozofii człowieka autora Woli sensu… szczególne miejsce zajmuje odpowiedzialność. 

Stanowi ona syntezę wymienionych nurtów filozoficznych. Z ujęcia Frankla wyłania się obraz 

człowieka, którego najgłębszym pragnieniem jest odnalezienie sensu egzystencji. W krok za nim 

podąża pragnienie jego wypełnienia. Pomostem łączącym te pragnienia jest odpowiedzialność 

świadoma. Odpowiedzialność nieświadoma stanowi jej warunek. Bez niej człowiek nie byłby 
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w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności świadomej, gdyż wypełnienie sensu byłoby dlań 

obojętne. Odpowiedzialność nieświadoma okazuje się więc źródłem moralnego postępowania, 

a także dynamizmu i kreatywności bytu ludzkiego. 
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