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WSTĘP

Sens życia, podobnie jak inne pojęcia dotyczące egzystencji człowieka, nie zajmu-
je należnego mu miejsca tak w rozważaniach pedagogicznych, jak i w praktyce 

życia szkolnego. Treści z tego zakresu nie zostały uwzględnione ani w dydaktycznej 
funkcji szkoły, nie odnoszą się też do niego cele szkolnego wychowania. Dzieje się 
tak ze szkodą dla uczniów, gdyż sens życia, wyrażający się w dążeniu do uznania 
swojej egzystencji za istotny, nieprzypadkowy fakt w świecie przyrody, jest funda-
mentalną sprawą dla każdego człowieka – nikt wszak nie chce, by jego życie było 
traktowane jako nic nieznaczący incydent bądź przypadek. Celem niniejszego tekstu 
jest przedstawienie podstawowych założeń logoteorii – koncepcji stworzonej przez 
V.E. Frankla – oraz zaznaczenie możliwości jej wykorzystania w oddziaływaniach 
wychowawczych.

POWSTANIE LOGOTEORII V.E. FRANKLA

Viktor Emil Frankl – wiedeński psychiatra – był założycielem tzw. trzeciej wiedeńskiej 
szkoły psychoterapii, funkcjonującej obok szkół założonych przez Zygmunta Freuda 
i Alfreda Adlera. O ile Freud jako pierwszy włączył do rozważań psychologicznych 
pojęcie sensu życia, tak wypowiedział się na jego temat negatywnie. Stwierdzając, 
iż człowiek jest polem walki popędów (wymiar id), doszedł do wniosku, że dąży on 
do równowagi między nimi, osiągając stan homeostazy (równowagi). W związku  
z powyższym główną motywacją człowieka jest „wola przyjemności”. Na tej pod-
stawie Freud doszedł do wniosku, iż osoba zadająca pytanie o sens życia jest chora 
psychicznie, gdyż nie może on istnieć obiektywnie (Mazanka, 2000, s. 121; Dyskusja 
panelowa, 2001, s. 12). Skoro człowiek kieruje się popędami, a ludzka egzystencja 
nie ma żadnego nadrzędnego celu, to wyłącznym celem życia jest dążenie do śmierci. 

*  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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Do analizowanej w tym artykule tematyki bezpośrednio odnosiła się szkoła psy-
chologii indywidualnej Alfreda Adlera, dla którego sens życia czy też odpowiadają-
cy mu projekt życia pełnego sensu odnosi się do Nietzscheańskiej koncepcji woli 
mocy. Zdaniem Adlera człowiek przystosowuje się do warunków, w których funk-
cjonuje, dzięki temu się rozwijając. Stąd, jak komentuje tę myśl Piotr Teodorczuk:  
„[…] właściwie, czyli sensownie, żyje ta jednostka, która lepiej przystosowuje się do 
potrzeb stojących przed gatunkiem” (Teodorczuk, 2015, s. 145-146). Człowiek, we-
dług koncepcji Adlera, postępuje słusznie (zgodnie z celem czy też sensem własnego 
życia), jeśli działa w odniesieniu do tego, co przynosi dobro ogółowi społeczeństwa. 
Sukces pojedynczego człowieka jest jednocześnie sukcesem społeczeństwa, przez co 
jest ono skłonne do popierania jednostek działających na jego rzecz, chwaląc ich po-
stępowanie i odpowiednio je wartościując (Adamik, 2017, s. 268). Wspólnota zatem 
potwierdza pozytywne działania jednostki, jednak – jak podkreśla Adler – u części 
ludzi w okresie wczesnego dzieciństwa wykształca się egoistyczny model zachowania 
(styl życia) oparty na kompleksie niższości, który w niektórych przypadkach prze-
kształca się w kompleks wyższości, a ogarnięta nim osoba dąży do panowania nad 
innymi (Adler, 1986, 1946). Ta negatywna siła w człowieku była krytykowana przez 
Adlera i jego zdaniem osobie, u której dostrzeżono powyższe kompleksy, powinno 
się udzielać pomocy – najpierw pedagogicznej (Adler, 1946), a gdy to nie pomoże 
psychologicznej (Adler, 1986). Zdaniem psychologa nie pozwalała ona jednostce na 
prowadzenie dobrego życia, jednocześnie oddalając wspólnotę od założonych przez 
nią celów.

Wydawać by się mogło, że koncepcja człowieczeństwa oparta na krytykowanej 
przez Adlera woli mocy (czyli potrzebie panowania, dominowania nad innymi) od-
zwierciedla czasy nam współczesne. Spoglądając na współczesną kulturę, możemy 
dojść do wniosku, że współcześni ludzie wzorują się na koncepcji sukcesu, osiągnięć 
życiowych oraz satysfakcji i spełnienia opartych na tych elementach. Obecnie przyj-
muje się, iż życie sensowne to życie oparte na wzorcu kariery uznawanej za sukces, 
której towarzyszą pieniądze. Czy jednak tak rozumiany wzorzec życia oznacza życie 
szczęśliwe? Z tym można już polemizować, gdyż osoby uznawane przez społeczeń-
stwo za takie, które odniosły ten typ sukcesu, niejednokrotnie wcale za spełnione się 
nie uważają. Wręcz przeciwnie – są to często ludzie zmęczeni życiem, pojmujący je 
jako walkę, w której można jedynie wygrać lub przegrać. Proponowany przez współ-
czesną kulturę model jest zatem oparty na ciągłej rywalizacji, która powoduje zmę-
czenie, frustracje i niechęć do życia, co trudno uznać za elementy życia spełnionego. 

Z powyższym modelem sensownego życia nie zgadzał się już Viktor Emil Frankl 
– twórcza trzeciej z wiedeńskich szkół psychologii. Jego zdaniem wola mocy wca-
le nie przekłada się na życie wypełnione sensem. Wręcz przeciwnie, podstawo-
wym motywacyjnym mechanizmem zdrowego psychicznie człowieka jest wola 
sensu, a zatem jego celem nie jest dążenie do władzy i zaszczytów, lecz życie dą-
żące do sensu. Władza i zaszczyty mogą, lecz nie muszą, być konsekwencją do-
strzegania sensu w swoim życiu. Na tej podstawie Frankl tworzy założenia swojej 
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koncepcji, tzw. logoteorii, której centralnym pojęciem jest kategoria sensu życia.  
V.E. Frankl jako pierwszy uznaje, iż wzorem dla psychologii nie jest jednostka 
chora, lecz zdrowa, a zdrowie człowieka wyraża się w jego dążeniu do życia sensow-
nego. Jeśli człowiek w swoim życiu traci sens, oznacza to, iż mamy do czynienia  
z objawem chorobotwórczym.

PODSTAWOWE ELEMENTY LOGOTEORII

W tej części tekstu omawiam podstawowe elementy, z których składa się logoteo-
ria V.E. Frankla oraz jej pedagogiczne odniesienia. Ze względu na ramy artykułu 
nie poruszam w tym opracowaniu elementów składających się na logoterapię, czyli 
metody dotyczące postępowania wobec człowieka, który utracił sens swojego życia, 
mimo że i ta część koncepcji wiedeńskiego psychiatry zawiera istotne wnioski dla 
oddziaływań wychowawczych. Z tego samego powodu w niniejszym tekście po-
minęłam analizę fragmentów, które zdaniem V.E. Frankla w największym stopniu 
przyczyniają się do utraty sensu życia (takie jak np. nuda, pustka czy frustracja eg-
zystencjalna), choć i one zasługują na omówienie w kontekście celów pedagogiki. 
Logoteoria V.E. Frankla opiera się na następujących elementach: antropologicznej 
koncepcji człowieka, woli sensu, sensu życia, wolności i odpowiedzialności, warto-
ści oraz samotranscendencji. Jak pisałam uprzednio, każdy z tych elementów ma 
swoje odniesienia pedagogiczne i może przyczynić się do poszerzenia warsztatu  
pracy nauczyciela. 

Koncepcja człowieka. W dwóch poprzedzających myśl Frankla szkołach psycho-
logii uwzględniano dwa wymiary człowieczeństwa – wymiar biologiczny i psychicz-
ny. Frankl uzupełnił je o wymiar trzeci, tzw. duchowy (noetyczny), który odpowiada 
za sferę jego przeżyć. 

Wymiar duchowy jest jądrem człowieczeństwa, a wokół niego są skupione dwa 
pozostałe wymiary opisane w myśli Freuda i Adlera, tj. wymiar biologiczny i psy-
chiczny. To dzięki odkryciu duchowości jako integralnej części osoby ludzkiej mamy 
do czynienia z pełną, niezredukowaną koncepcją człowieczeństwa, gdyż człowiek „Nie 
istnieje bowiem bez sfery duchowej, stanowiącej fundament człowieczeństwa. Dopó-
ki mówimy tylko o ciele i psychice, nie może być mowy o całości” (Frankl, 2012a,  
s. 47). Zatem w wymiarze biologicznym skupiają się instynkty, popędy i automa-
tyzmy, w wymiarze psychicznym – potrzeby, uczucia czy emocje, a w wymiarze du-
chowym (noetycznym) charakterystyczne składniki Franklowskiej koncepcji sensu 
życia, takie jak: wolność człowieka (m.in. od mechanizmów, instynktów, emocji itd.,  
tj. człowiek nie jest przez pozostałe wymiary zdeterminowany, może je analizować  
i ma wpływ na zmianę swoich zachowań), poszukiwanie wartości, ich realizacja i kie-
rowanie się sumieniem oraz dążenie do sensu. Zdaniem Frankla wymiar duchowy 
zawiera w sobie „to, co jest ludzkie w człowieku” (Frankl, 2012a, s. 44), w opozycji 
do dwóch pozostałych wymiarów, które człowiek dzieli z innymi gatunkami żyjącymi  
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w przyrodzie. Jak podkreśla Ryszard Klamut: „To wymiar umożliwiający podmioto-
wą, intencjonalną aktywność zdolną do przekraczania własnych uwarunkowań” (Kla-
mut, 2002, s. 16). Dopiero wówczas, gdy osoba ma świadomość swojego panowania 
nad wymiarem biologicznym i psychicznym, zyskuje jednocześnie świadomość tego, 
że nie musi się im poddawać, staje się autonomiczną, decydującą o sobie samym 
istotą. Wymiar duchowy stanowi o indywidualności człowieka. Dzięki niemu jest on  
w stanie poszukiwać sensu w swoim życiu (Frankl, 2012a, s. 28).

Dzięki podejściu do osoby jako całości, bez pomijania żadnej z jej istotnych części, 
człowiek może (przy pomocy innych ludzi) rozwijać się, a celem tego rozwoju jest osią-
gnięcie pełni jego możliwości. Celem egzystencji ludzkiej jest przełamywanie ograni-
czeń, a nie Freudowskie dążenie do homeostazy (Frankl, 2010, s. 47-49).

Frankl podkreśla również działaniowy charakter jednostki ludzkiej, który spełnia 
się w realizacji działań na rzecz świata zewnętrznego, tym samym pomijając aspekt 
refleksji swojego „Ja”. „Analiza egzystencjalna nie jest nigdy analizą egzystencji, lecz 
tylko analizą ukierunkowaną na egzystencję” (Frankl 2012a, s. 49). Tym samym czło-
wiek nie jest bytem „wsobnym”. Jego energia skierowana jest na zewnątrz, a nie do 
wewnątrz. Ponadto Frankl podkreśla niepowtarzalność bytu ludzkiego, gdyż każdy  
z nas posiada jedno, unikatowe i niepowtarzalne życie, z sytuacjami i wydarzenia-
mi, które dotyczą tylko nas i tylko w kontekście naszego życia są przez nas samych 
interpretowane. Życie to jest wreszcie skończone, przez co i realizowanie sensów 
przez człowieka osiąga swój kres (Frankl, 2010, s. 77). Zanalizowana pokrótce  
w tym miejscu antropologia Frankla jest podkreślana w ramach, nielicznych co 
prawda, pedagogicznych interpretacji tej koncepcji. Jak zauważa Marian Wolicki: 
„Pedagogika – teoria wychowania – jest oparta obecnie na różnych założeniach filo-
zoficznych lub teoriach psychologicznych. W zależności od tego, czy dany kierunek 
filozoficzny lub psychologiczny jest realistyczny i prawdziwy, to także i teoria wy-
chowania będzie właściwa i prowadzić będzie do normalnego rozwoju wychowanka, 
albo też – w wypadku błędnych założeń – będzie ten rozwój wypaczać” (Wolicki, 
2007, s. 28). Stąd dążenie pedagogów do przyjmowania założeń antropologicznych 
dla realizowanej koncepcji wychowania (np. badania Krystyny Ablewicz). Ważne jest 
również założenie, iż współczesne teorie wychowania odeszły już, można powiedzieć 
definitywnie, od koncepcji człowieczeństwa, do której podchodzi się w sposób reduk-
cjonistyczny. Przestały zwracać uwagę na rozwój określonej, wybranej funkcji bądź 
cechy bytu ludzkiego uznawanej za najważniejszą i istotną dla jego rozwoju, przy jed-
noczesnym tłumieniu bądź co najmniej niedostrzeganiu pozostałych jego cech. We 
współczesnych koncepcjach wychowania przyjmuje się, iż człowiek powinien osiągać 
pełnię swojego rozwoju, rozwijać te elementy, które zostały mu dane przez naturę,  
a najważniejsza w wychowaniu jest jego samorealizacja. Jednocześnie – i tutaj rację 
ma cytowany powyżej Marian Wolicki – nadal rzadko kiedy w wychowaniu ujmuje 
się duchowość człowieka i przyjmuje założenie, że zasługuje ona na rozwój, wspoma-
gany systemem oddziaływań wychowawczych, w takim samym stopniu, jak inne ele-
menty człowieczeństwa. Do dziś dominuje przekonanie, iż kwestie egzystencjalne nie 
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uzyskały jeszcze należnego im miejsca w pedagogice i są poruszane na jej obrzeżach  
(np. Borowska, 2003; Znaniecka, 2016; Orzelska, 2014)*. Skutkuje to trudną sy-
tuacją, w której jeżeli w ogóle znajdujemy zainteresowanie w pedagogice tymi pro-
blemami, to odbywa się ono jedynie w jej wymiarze teoretycznym, praktycznie nie-
dostępnym lub słabo dostępnym osobom zajmującym się wychowaniem młodzieży, 
przez co brak praktycznych programów umożliwiających nauczycielom i wychowaw-
com wprowadzenie tych zagadnień w obszar ich pracy. 

Wola sensu – inaczej nazywana przez Frankla „dążeniem do sensu” – jest to „pod-
stawowa siła motywująca człowieka do działania”, wyrażająca się w jego ukierun-
kowaniu na sens (Klamut, 1998, s. 98). „Koncepcja woli sensu zajmuje centralne 
miejsce w logoterapeutycznej teorii motywacji i odnosi się do pewnego fundamen-
talnego faktu, takiego mianowicie, że […] człowiek stara się odnaleźć i wypełnić  
w życiu jakiś sens oraz cel”, a dodatkowo jest ona „swoistą potrzebą nieredukowal-
ną do innych potrzeb i w większym lub mniejszym stopniu obecną u wszystkich 
istot ludzkich” (Frankl, 2012a, s. 104). Wola sensu motywuje do działania każdego 
zdrowego człowieka (Teodorczuk, 2015, s. 140). Dzięki woli sensu, która wyraża się  
w nastawieniu osoby na działania w świecie zewnętrznym i realizowanie w nim celu, 
człowiek przekracza dwa pozostałe wymiary swojej egzystencji, a przede wszystkim 
wymiar biologiczny, wyrażający się w dążeniu do homeostazy. Równowaga nie wy-
starcza mu do realizacji projektu życia spełnionego; by go zrealizować przekracza on 
dotychczasowe wymiary swojej egzystencji. Zatem wola sensu motywuje człowie-
ka nie tylko do działania, ale przede wszystkim do rozwoju. Dzięki niej odnajdu-
je on sens w codziennych działaniach, sytuacjach i problemach, na które napotyka  
w życiu. Zatem wola sensu jest umiejętnością jednostki do dostrzegania sensu  
w otaczającej go rzeczywistości (Pikuła, 2015, s. 9). Dzięki niej człowiek jest zdolny 
do postrzegania otaczającej go rzeczywistości jako mającej sens, nieprzypadkowej, 
ale także potrafi dostrzegać sens swojego własnego życia (Frankl, 2012, s. 140). Za-
tem wola sensu ma wymiar indywidualny (każdy człowiek chce wypełnić swoje ży-
cie sensem), ale i społeczny („wspólnota sensu” bądź „świadomość wspólnego celu”) 
(Frankl, 2012, s. 169). 

Wola sensu, jak każdy inny składnik koncepcji V.E. Frankla opisywany w ni-
niejszym artykule, może być podstawą oddziaływań pedagogicznych. W literaturze  
z zakresu analiz sensu życia podkreśla się, iż od świadomości woli sensu zależny jest 
rozwój człowieka (Tański, 2014, s. 36; Pikuła, 2015, s. 28; Klamut, 1998, s. 99). 
Jednak do tego bardziej przydatna jest towarzysząca wychowankowi obecność wy-
chowawcy, który pozwala młodemu człowiekowi rozwijać się samodzielnie, a towa-
rzyszy mu i pomaga w trudnych dla niego chwilach, gdyż woli sensu nie można na 
wychowanku wymusić. Bardziej, w myśl interpretacji myśli Frankla, praca wycho-
wawcy będzie tutaj polegała na niedopuszczeniu do deprywacji woli sensu, którą 

*  Odmienne, i jak na razie odosobnione, w tym wymiarze stanowisko przyjmuje Jolanta Spętana, 
której zdaniem kwestie egzystencjalne, w tym te związane z sensem życia, doczekały się coraz szerszego 
zainteresowania w pedagogice (Spętana, 2015).

ZN_2018_18.indb   27 16.11.2018   17:01:47



28 Aleksandra Kamińska

będzie jej zdegradowanie do woli przyjemności bądź też woli mocy: „można by po-
wiedzieć, że wola mocy, z jednej strony, i zasada przyjemności, z drugiej, wypływają 
z podstawowej dla człowieka woli sensu” (Tański, 2014, s. 36). Gdy człowiek traci 
swoją orientację na sens, ulega ona deprywacji, która przejawia się w zainteresowa-
niu tym, co przyjemne (wola przyjemności, kierowanie się w życiu popędami) lub 
też dąży do wyższości nad innymi (wola mocy). Dają mu one substytuty spełnienia 
(Frankl, 2010, s. 52-53). Stąd nauczyciel, obserwując przejawy takich sytuacji u wy-
chowanka, powinien kierować go ku powrotowi do realizacji wyznaczonych przez 
niego sensów. Warto zauważyć, iż to szczególnie istotny i trudny punkt w realizacji 
współczesnego procesu wychowania, gdyż cała postmodernistyczna kultura (i od-
powiadające jej trendy w wychowaniu) są nastawione na ułatwianie wychowankom 
egzystencji. Kultura (poprzez wytwory sztuki masowej, w tym reklamę) zwraca uwa-
gę na to, co sprawia człowiekowi przyjemność; podkreśla (co jest oczywiście złudne, 
lecz im niższy stopień rozwoju, tym trudniej samodzielnie to zauważyć), iż to, co 
istotne dla człowieka, to, co jest preferowane jako sukces w kulturze, można osiągnąć 
bez wysiłku. Temu odpowiadają, wymieniane przez M. Wolickiego, nurty w wycho-
waniu, takie jak np. wychowanie bezstresowe czy też permisywne postawy w wy-
chowaniu, które przypisują wychowankowi bardzo wysokie znaczenie, jednocześnie 
degradując autorytet dorosłych (Wolicki, 2007). Tymczasem, jak wskazuje Frankl, 
nie jest możliwe wychowanie człowieka, a tym samym życie działające, otwierające 
się na sens, bez wysiłku. Co więcej, współczesna kultura, w której człowiek ma mało 
obowiązków i nie stawia się przed nim wymagań nie przyczynia się do realizacji pełni 
jego potencjału. Wręcz przeciwnie, wskutek takich oddziaływań mamy do czynienia 
z nudą egzystencjalną, a następnie z egzystencjalną frustracją (Frankl, 1984, 2010, 
2012a), w wyniku których działania wychowawcze – nawet te najlepiej prowadzo-
ne – nie mogą już być nastawione na realizację (poprzez „wolę sensu”) życia pełne-
go sensu. Zamiast tego należy położyć nacisk na ponowne odkrywanie woli sensu  
w życiu wychowanka, przekonywanie go, że każde życie ma sens, a jego zadaniem jest 
odkrycie (przy pomocy wychowawcy), czym jest on dla niego. 

Sens życia. Frankl podkreśla, parafrazując słowa św. Augstyna, iż „serce człowieka 
nie zazna spokoju, dopóki nie znajdzie on i nie wypełni sensu oraz celu swojego 
życia” (Frankl, 2010, s. 78). Sens życia człowieka realizuje się w ciągu całej jego 
egzystencji, w jego poszczególnych aktywnościach, gdyż jest on istotą działaniową.  
W tym znaczeniu sens życia człowieka jest kategorią dynamiczną, gdyż zmienia się 
wraz z nim – wraz z jego rozwojem i z reakcjami na poszczególne wydarzenia życio-
we. „Zdaniem V.E. Frankla, sens życia to umiejętność odnalezienia i wykonywa-
nia szczególnych zadań, które w przypadku każdej jednostki są indywidualne. Owe 
zadania nie są przypadkowe, a zaangażowanie w ich realizację wynika z powołania 
oraz z poczucia odpowiedzialności” (Michalski, 2011, s. 9-10). Sensu swojego życia 
poszukuje on poza samym sobą, a odniesieniem dla jego działań jest świat wartości  
i osiąganie celów przekładających się na życie sensowne. Człowiek, który zna sens 
swojego życia, prowadzi lepszą, bardziej wartościową egystencję, gdyż życie sen-
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sowne, spełnione przekłada się na jakość życia człowieka, jego zdrowie psychiczne  
i fizyczne (Frankl, 2010, s. 67). Przekonanie o istnieniu sensu własnego życia oraz 
wiara w chęć jego realizacji wzmacnia człowieka. Wiara w sens pomaga mu prze-
żywać różne kryzysy, a jasno wyznaczone i sprecyzowane cele życiowe pomagają  
w pokonywaniu życiowych przeszkód (Klamut, 1998, s. 100). Sens życia, by jednost-
ka ujawniała swoje dążenie do niego, nie musi być świadomy, niejednokrotnie ma 
on charakter intuicyjny, wyrażający się w niejasnym dążeniu (Klamut 1998, s. 98). 
Ponadto sens życia musi być prawdziwy, tj. zdaniem Jarosława Tomasza Michalskiego 
człowiek w jego wyznaczaniu nie może oszukać sam siebie, nie może sobie wmówić, 
iż na przykład cel wyznaczony przez najbliższe otoczenie staje się sensem życia danej 
osoby, gdyż sens życia „[…] jest czymś realnie powiązanym z rdzeniem człowieka,  
z rdzeniem jego ludzkich spraw, czymś najbardziej pierwotnym i niedającym się za-
stąpić niczym innym. Tak pojmowana kategoria sensu jest czymś, czego obecność 
lub brak, autentyczność bądź mistyfikacja, afirmacja lub deprecjacja wywiera realny 
i wymierny wpływ na jakość życia każdego człowieka” (Michalski, 2011, s. 10-11).

Co prawda nauczyciel nie może wskazać wychowankowi sensu życia, ale powi-
nien zaznajamiać go z jego problematyką in abstracto, tzn. odnosić się np. w swoich 
rozmowach z wychowankiem do istnienia sensu życia jako takiego i zachęcać go do 
formułowania własnego sensu w jego obecnej sytuacji życiowej, jak również kierunko-
wać wysiłki wychowanka na jego osiągnięcie; pomagać mu w unikaniu podstawowych 
błędów, by nie zniechęcił się w jego realizacji, pozwalając jednocześnie realizować mu 
go samodzielnie, w sposób wybrany przez wychowanka. Tym samym powinien on 
wzniecać zaangażowanie wychowanka w jego realizację. Powinien też zachęcać ucznia 
do życia swoimi wartościami i ideałami, gdyż – jak twierdzi Frankl – tylko wówczas 
egzystencja człowieka może być autentyczna (Frankl, 2010, s. 73). 

Wolność i odpowiedzialność to dwie wartości, które w kontekście sensu życia 
należy rozpatrywać łącznie, tzn. w przypadku osoby świadomej, spełniającej się one 
obie występują, a w sytuacji opozycyjnej – ich obu brak. Wolność człowieka rozpo-
czyna się od niego samego, gdyż człowiek wolny jest tym samym „bytem egzysten-
cjalnym, odpowiedzialnym za własną egzystencję” (Frankl, 2012a, s. 44). 

Wolność zawsze występuje w dwóch odmianach: „od” – popędów, automatyzmów 
i „do” – świata wartości, a przez to do świata zewnętrznego, w którym realizowane 
są nadrzędne cele człowieka. Jeżeli mówimy o sensie życia w kontekście myśli Fran-
kla cele przekładające się na sens życia zawsze są umiejscowione poza człowiekiem,  
tj. człowiek w tej myśli nie jest samolubny i egoistyczny, lecz – odwrotnie – spełniając 
się, działa na rzecz idei, wartości dla niego ważnych, ale umiejscowionych poza nim. 
Tym samym „wolność od” jest „wolnością do bycia odpowiedzialnym”, do działania 
w zgodzie z własnym sumieniem (Frankl, 2012, s. 75). Stąd jednostka realizuje sens 
swojego życia, będąc wolną tak od warunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych  
(np. wpływy najbliższego otoczenia nieakceptowane przez wychowanka), i jednocze-
śnie jest odpowiedzialna za odkrywanie sensu właściwego w jego określonej sytuacji 
oraz realizację tego sensu (Frankl, 2012, s. 102).
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Jeśli zaś chodzi o odpowiedzialność, to mamy w jej zakresie do czynienia z odpo-
wiedzialnością „przed”, lecz od wolności człowieka zależy, przed kim zamierza on od-
powiadać. Zdaniem Frankla można odpowiadać przed: sobą (własnym sumieniem), 
grupą społeczną (ludzkością, społeczeństwem) lub też przed Absolutem (Frankl, 
2010, s. 184). Odpowiedzialność wyraża się również w odpowiedzi na pytanie, co 
dla danego człowieka jest sensem jego życia (Allport, w: Frankl, 2012b).

Zatem o człowieku dojrzałym, zdolnym odkrywać sens bądź sensy swojego życia 
i je realizować, mówimy wówczas, gdy jest zarówno wolny, jak i odpowiedzialny. 
Cały proces wychowania powinien być zatem podporządkowany samodzielnemu od-
krywaniu sensu przez wychowanka, a wychowawcy powinni szanować jego decyzję  
w tym zakresie i pomagać mu w jej realizacji. Jest to szczególnie istotne w obecnych 
warunkach kulturowych, w których człowiek ma nadmierny wybór w zakresie reali-
zacji różnego typu możliwości, a przez to jest zmuszony do ciągłego podejmowania 
decyzji dotyczącego tego, co jest dla niego ważne, jak i tego, co należy pominąć 
(Frankl, 2010, s. 89-90). Poprzez wychowanie do wolności i odpowiedzialności (zda-
niem niektórych cała logoteoria i odpowiadająca jej logoterapia jest „wychowaniem 
do odpowiedzialności”, por. Zych, w: Studenski, 2014, s. 150) wzmacniamy też 
wychowanka, podkreślając jego możliwość wyboru spośród różnych okoliczności. 
Wskazujemy wówczas, iż niezależnie od okoliczności, w których człowiek się znajdu-
je, nie jest ofiarą tych warunków, lecz może twórczo się w nich kształtować. W peda-
gogice podkreśla się również, iż zadaniem nauczyciela czy wychowawcy, a w szerszym 
znaczeniu – szkoły, jest kształtowanie odpowiedzialności uczniów za własną aktyw-
ność, a przez to za swoje życie (Sarnat-Ciastko, 2010, s. 213). Brak odpowiedzial-
ności z kolei doprowadza do sytuacji sprzyjających utracie sensu życia, np. prowa-
dzi do konformizmu, tj. „to także deklarowanie poglądów, których się nie podziela,  
w przekonaniu, że trzeba mówić to, co inni chcieliby usłyszeć, o czym powszechnie 
wiadomo, że jest poprawne, co do czego istnieje powszechna zgoda. To podtrzymy-
wanie fikcji w celu zachowania istniejącego porządku, w którym najwyższą warto-
ścią jest równowaga, utrzymywana dzięki (pozorowanej) zgodzie co do pryncypiów” 
(Pawlak, 2010, s. 83). Jednocześnie jest to opis sytuacji, która występuje, choć nie 
powinna, w warunkach polskiej szkoły, gdyż w przekonaniu wielu nauczycieli taka 
postawa uczniów ułatwia im pracę, przede wszystkim w wymiarze dydaktycznym. 
Stąd wolność i odpowiedzialność jako wartości współistniejące są głównymi celami 
wychowania (Michalski, 2011, s. 43), gdyż dopiero człowiek ich świadomy, kierujący 
się nimi w swoim życiu jest bytem dojrzałym. 

Samotranscendencja. Samotranscendencja wyraża się w ukierunkowaniu czło-
wieka na działanie w świecie zewnętrznym oraz w dystansie do samego siebie,  
w tym do swojej egzystencji. Dopiero gdy człowiek w działaniach na rzecz świata ze-
wnętrznego (np. w przeżywaniu miłości, samorealizacji w pracy czy też kształtowaniu 
idei) zapomina o sobie samym, przeżywa samotranscendencję. Polega ona zatem na 
poszukiwaniu celu poza własną egzystencją oraz pochłonięciu się jego realizacji do 
tego stopnia, by myśleć tylko o nim, a nie o własnych potrzebach czy przeżyciach. 
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Najlepszym wyrazem samotranscendencji w rozumieniu Frankla są cytowane przez 
tego autora słowa Karla Jaspersa, iż „Człowiek jest tym, kim się stał dzięki sprawie, 
którą uczynił swoją własną” (Jaspers, za: Frankl, 2012, s. 102). Życie ludzkie – jak 
podkreśla Frankl – polega na poszukiwaniu sensu, a nie na poszukiwaniu samego 
siebie, a człowiek realizuje siebie w swoim poświęceniu na rzecz kogoś lub czegoś  
i gdy przez to zapomina o sobie samym (Frankl 2012a, s. 103). W osiąganiu samo-
transcendencji pomaga tzw. umiejętność samoodłączenia, dzięki której osoba nabiera 
dystansu do samego siebie, a przez to w większym stopniu jest w stanie skupić się na 
umiejscowionym na zewnątrz celu swojego życia. 

Uczenie takiej postawy wobec życia jest nadrzędną sprawą w edukacji i wychowa-
niu, jest to bowiem najpiękniejszy wyraz tego, że życie ludzkie jest sensowne. Zatem 
wychowanie to droga, którą wychowanek odbywa w towarzystwie wychowawcy, pro-
wadząca od stanu niedojrzałości, w którym nadrzędne dla człowieka są jego własne 
potrzeby, do dojrzałości, w której to pochłaniające go sprawy zewnętrzne stają się 
istotą jego istnienia. By wychowanek mógł tę drogę przeżyć, musi mu towarzyszyć 
dojrzały wychowawca, stanowiący dla niego wzór, który sam przedkłada sens/cel 
swojego istnienia nad własne potrzeby. Sytuacją idealną byłoby, gdyby to wychowa-
nek, jego los i dobro stanowiły cel samotranscendencji wychowawcy. 

Wartości. Sens życia człowieka łączy się w sposób ścisły z preferowanymi przez 
niego wartościami. Przy czym, co ważne dla pedagogicznych interpretacji omawianej 
teorii, wartości te nie są wartościami wyuczonymi, przekazanymi w procesie wy-
chowania czy socjalizacji, tj. nie są wartościami z zewnątrz. Choć oczywiście każdy 
z nas uczy się wartości z otaczającego go środowiska, nie wszystkie z nich faktycznie 
przejmujemy. Czasami dzieje się tak, iż dorośli, wychowawcy, przekonują młode-
go człowieka, iż pewne wartości są ważne, istotne społecznie, i choć wychowanek 
przyjmuje to do wiadomości, to nie są one istotne dla niego jako osoby. W wyniku 
tego, zamiast prowadzić wychowanka do samodzielności, wychowawcy kształtują  
w nim postawę konformizmu, przez co oddalają go od możliwości realizowania  
i przeżywania życia sensownego. Tu tkwi podstawa wychowania opierającego się na 
myśli V.E. Frankla – by wartości stanowiły podstawę odkrywania sensu życia przez 
człowieka, muszą być wartościami uwewnętrznionymi, tzn. są to wartości, z którymi 
człowiek faktycznie się identyfikuje i chce je realizować w swoim życiu. Ponadto, 
dzięki wartościom człowiek jest wolny, gdyż one go pociągają, ale nie przymuszają 
do działania. To każdy z nas decyduje, czy będzie kierował się wartościami w swoim 
życiu i działał wedle nich (Chojniak, 2015, s. 36). Drugie novum, które wprowadza 
V.E. Frankl, to odejście od klasycznej hierarchii wartości, choć sam był zwolennikiem 
hierarchii stworzonej przez Maxa Schelera. Zamiast tego Frankl formułuje III wy-
miary, aktywności, w których może realizować się każdy człowiek, odkrywając sens 
swojego życia. Są to:

• wartości działaniowe (np. twórcza praca) – to aktywne i twórcze przekształ-
canie otoczenia;
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• wartości doświadczeniowe (np. kontakt z drugą osobą) – polegające na prze-
żywaniu otaczającej rzeczywistości i zajmowaniu określonego stanowiska 
wobec doświadczeń, zjawisk itp.;

• wartości postawy – które wyrażają głębię i doskonałość człowieka, gdyż po-
wstają w wyniku sytuacji trudnych, granicznych pojawiających się w jego 
życiu, tj. są one związane z szeroko rozumianym cierpieniem. Dopiero gdy  
w swoim cierpieniu człowiek jest w stanie odnaleźć sens, może o sobie powie-
dzieć, że jest dojrzałą, pełną osobą. Wartości postawy w hierarchii wartości 
V.E. Frankla są nadrzędne, gdyż z ich oddziaływaniem mamy do czynienia 
dopiero wówczas, gdy wartości działaniowe i doświadczeniowe nie dochodzą 
do głosu, tzn. wówczas gdy pozornie przestajemy mieć wpływ na otacza-
jącą nas rzeczywistość, a doświadczane przez nas sytuacje nas przytłaczają 
(Frankl, 2017; Klamut, 1998, s. 10; Wolicki, 2007).

Wartości, obok sensu, wyznaczają cele, które człowiek chce realizować w swo-
ich codziennych działaniach. Jak podkreśla Wolicki, im człowiek młodszy, tym  
w większym stopniu skupia się na wartościach działaniowych i doświadczeniowych,  
z kolei wartości postawy i wynikające z nich skutki wpływające na poczucie sen-
su życia są charakterystyczne dla późniejszych faz jego egzystencji (Wolicki, 2007,  
s. 54-55). Powstaje pytanie, na ile możemy się zgodzić z tak postawioną tezą. Nie 
jest wszak tak, iż młody człowiek jest wolny od cierpienia. Nie chodzi tutaj tylko 
o doświadczenia niektórych dzieci i młodzieży związane np. z przewlekłą chorobą, 
która wymusza szybsze dojrzewanie. Ta sama sytuacja dotyczyłaby kontaktów dziec-
ka ze śmiercią ważnych dla niego osób. Bardziej chodzi o to, w jaki sposób ujmuje-
my i definiujemy cierpienie. W tym znaczeniu z cierpieniem spotykają się również 
dzieci – np. doświadczając agresji, braku miłości ze strony najbliższych, odrzucenia 
rówieśniczego itd., których to sytuacji Wolicki zdaje się nie brać pod uwagę. Pytanie 
polega jednak na tym, czy i w jaki sposób dziecko potrafi poradzić sobie z tego typu 
doświadczeniami. Raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, w której samodzielnie 
potrafi wyciągnąć z niej budujące wnioski, w wyniku czego sytuacja ta, zamiast go 
przytłaczać, będzie przyczyniać się do kształtowania życia sensownego. Wydaje się, 
że tutaj istotna jest rola dorosłych (w tym wychowawców), którzy będą towarzyszyć 
dziecku w przeżywaniu tych trudnych chwil i pomagać mu we wzmacnianiu jego 
psychiki oraz dochodzeniu do wniosków, które będą znaczące w kontekście sensu 
jego życia.

PODSUMOWANIE

W niniejszym artykule przytoczono główne założenia koncepcji sensu życia  
V.E. Frankla i wskazano, iż wszystkie jej elementy mają swoje pedagogiczne odniesie-
nia. Mimo to, na dzień dzisiejszy, nie zostały one jeszcze w wystarczającym stopniu 
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wykorzystane w pedagogice. Wydaje się, iż wynika to z dwóch faktów. Pierwszym 
z nich jest, wspomniane już w tym artykule, traktowanie kwestii egzystencjalnych 
jako mało istotnych w procesie wychowania. Po drugie, dostępne w Polsce materiały 
na ten temat są zazwyczaj formułowane jedynie w warstwie teoretycznej, bez ich 
odniesienia do praktyki życia szkolnego, przez co nauczyciele najczęściej w ogóle nie 
znają tej koncepcji, a nawet jeśli o niej słyszeli, to niestety nie wiedzą, w jaki sposób 
wprowadzać jej elementy do praktyki życia szkolnego.
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ZAŁOŻENIA LOGOTEORII VIKTORA EMILA FRANKLA  
A WYCHOWANIE CZŁOWIEKA

Słowa kluczowe: V.E. Frankl, sens życia, wychowanie
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wytłumaczenie podstawowych 
pojęć składających się na teorię sensu życia Viktora Emila Frankla (tzw. logoteorię). Ze wzglę-
du na pedagogiczny kontekst rozważań wykazano, iż elementy logoteorii mogą być wyko-
rzystane w pedagogice, a przede wszystkim w wychowaniu człowieka, którego nadrzędnym 
celem jest samowychowanie wychowanka prowadzącego życie pełne sensu. 
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THE ASSUMPTIONS OF VIKTOR EMIL FRANKL’S  
THEORY AND HUMAN BEING’S UPBRINGING PROCESS

Keywords: V.E. Frankl, meaning of life, upbringing
Abstract: The aim of the papers is to present and explain the basic concepts of the meaning 
of life theory made by Victor Emil Frankl (so-called logotheory or logotherapy). The article 
takes into account the pedagogical background of consideration. The author shows that the 
elements of logotheory can be used in pedagogy, and above all, in the upbringing process of  
a human being whose primary goal is to self-educate and lead a full-of-meaning life.
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