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WSTĘP

Założenia antropologiczne, odpowiadające na pytanie, kim jest człowiek, powin-
ny być podstawą wszelkich rozważań dotyczących człowieka, a zatem powinny 

leżeć u podstaw nauk społecznych (a także i humanistycznych), których podmiotem 
jest przecież jednostka ludzka, traktowana bądź indywidualnie, bądź jako część więk-
szej zbiorowości. „Antropologia filozoficzna sięga głębiej, nie pyta, «jaki» jest czło-
wiek, ale «kim» jest, jaka jest jego istota, trwała natura, a nie tylko zmienne cechy. To 
pytanie filozoficzne, «kim jestem, kim jestem ja człowiek», jest niezmiernie ważne. 
Jaka antropologia, taka pedagogia, jaka antropologia, taka etyka, jaka antropolo-
gia, taka nawet ekonomia i polityka” (Szewczyk, 2015, s. 156). Stąd antropologia 
powinna leżeć również u podstaw założeń pedagogicznych – dopiero odpowiada-
jąc na pytanie „kim jest człowiek”, jesteśmy w stanie zbudować spójny i sensowny 
program oddziaływań wychowawczych czy też taki model uczenia, który najpełniej 
wpłynie na wszechstronny rozwój człowieka. Słuszne zatem wydaje się stanowisko 
Krystyny Ablewicz, która podkreśla, iż namysł pedagogiczny nie może odbywać się  
w aksjologicznej próżni, a podstawą dyskursu pedagogicznego powinny być zało-
żenia antropologiczne analizujące kondycję człowieka (Ablewicz, 2003). Pedagogi-
ka nie może zatem być pozbawiona antropologicznego podłoża, gdyż bez niego jej 
namysł i praktyka są „zawieszone w próżni”, nie rozumiejąc w zasadzie podmiotu 
swoich działań, tj. człowieka, na którego chce oddziaływać dla jego dobra i pełnego 
rozwoju. Antropologia leżąca u podstaw nauk społecznych może być „pozytywna” 
bądź „negatywna” (Szewczyk, 2015). Pozytywna będzie nastawiona na realizację peł-
ni człowieczeństwa, tj. będzie brała pod uwagę wszystkie cechy tworzące jego struk-
turę, podczas gdy negatywna uznaje określonę cechę/cechy człowieka za kluczowe  
i opiera się na ich kształtowaniu i realizowaniu, podczas gdy inne pomija bądź trak-
tuje jako przeszkody w realizacji cechy uznawanej za naczelną. Analizowana w niniej-
szym tekście koncepcja antropologiczna, stanowiąca podstawę teorii V.E. Frankla**, 

*  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
**  Viktor E. Frankl – wiedeński psychiatra, twórca trzeciej szkoły psychologii wiedeńskiej. Autor 
logoteorii i odpowiadającej jej logoterapii, kórej przedmiotem zainteresowań jest sens życia.
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ma charakter pozytywny – do jej budowy przyczyniły się jednak dwie koncepcje 
negatywne, tj. koncepcja Freuda i Adlera. Podczas gdy dla Freuda – który wprowa-
dził pojęcie sensu życia do rozważań psychologicznych – samo zadanie pytania o sens 
życia ludzkiego jest oznaką choroby psychicznej, a człowiek w życiu kieruje się popę-
dami i dąży do przyjemności, tak dla Adlera sens życia istnieje, ale jest umiejscowio-
ny w Kosmosie, sensie wszechświata, którego niewielkim elementem jest człowiek. 
Człowiek, czyniąc swoje życie sensownym, realizuje potrzebę uznania, przezwycięża 
poczucie niedowartościowania i własnej słabości (Teodorczuk, 2015). Na tej podsta-
wie Frankl stwierdza, iż koncepcje człowieka leżące u podstaw dwóch pozostałych 
szkół psychologii wiedeńskiej są oparte na redukcjonistycznej koncepcji człowieka, 
sprowadzając jego wszelkie dążenia do woli przyjemności lub woli mocy. Jak twierdzi 
Bartłomiej Dobraczyński, takie redukcjonistyczne podejście do człowieka oznacza: 
„że wiele myśli, pragnień i zachowań, których autorstwo skłonni bylibyśmy przypisać 
sobie (bądź innym), ma swe rzeczywiste źródło w mechanizmach znajdujących się 
niemal całkowicie poza naszą samowiedzą i możliwościami samokontroli. Pociąga 
to za sobą konieczność przedefiniowania, a przynajmniej dogłębnego przemyślenia 
takich kategorii, jak choćby wolność i odpowiedzialność, sprawstwo i podmiotowość 
czy świadome i planowe postępowanie. Mówiąc nieco patetycznie, ostatecznie może 
się okazać, że nam samym przypada w dramacie ludzkiej egzystencji niezbyt efektow-
na rola chóru z greckiej tragedii, który tylko bezsilnie komentuje kolejne wydarzenia, 
jednak nie ma na nie żadnego istotnego wpływu” (Dobroczyński, 2009, s. 10). Tym 
samym koncepcje oparte na redukcjonistycznej koncepcji człowieka nie uwzględnia-
ją pełni potencjału ludzkiego, czyniąc go nieszczęśliwym. Człowiek w tych koncep-
cjach sprowadza się do dwóch wymiarów: biologicznego i psychologicznego.

Już na podstawie powyższego można zauważyć, że założeń bądź budowanych na 
nich teorii antropologicznych jest wiele i wzajemnie się one wykluczają. Stąd niniej-
szy tekst stanowi namysł nad antropologicznymi założeniami zawartymi w teorii V.E. 
Frankla. Teoria ta jest interesująca dla pedagoga, mimo że przez pedagogikę niezbyt 
dobrze wykorzystana, gdyż sens życia stanowi podstawę i sedno ludzkiej egzystencji, 
a brak refleksji w tym zakresie niesie negatywne konsekwencje dla jednostki. „Usen-
sownienie życia stanowi zatem warunek istnienia i doskonalenia człowieka bez wzglę-
du na sytuacje, okoliczności, doświadczenia czy wiek życia” (Pikuła, 2015, s. 54).  
W tym celu w artykule zanalizowano poszczególne aspekty koncepcji antropologicz-
nej V.E. Frankla, które stanowią podstawę nie tylko dla odkrywania* sensu życia, ale 
również oddziaływań pedagogów w tym zakresie. Koncepcja antropologiczna V.E. 
Frankla jest pełna, bogata i umożliwia wielorakie podejścia do jej interpretacji. Ze 
względu na ograniczone ramy tego tekstu w tym miejscu do analizy wybrano jej trzy 
elementy, zdaniem autorki szczególnie istotne dla rozważań pedagogicznych, tj. czło-
wieka jako istotę duchową, intencjonalną oraz wolną i odpowiedzialną. Rozważania 

*  W rozważaniach dotyczących sensu życia nie ma zgody co do tego, czy człowiek nadaje sens swoje-
mu jego życiu, czy też ten sens jest mu już przypisany, a zadaniem człowieka jest jego odkrycie. Ponieważ 
Viktor E. Frankl był zwolennikiem drugiego stanowiska, takiego wyrażenia użyto w niniejszym tekście.
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rozpoczęto od trzech wymiarów człowieczeństwa, dzięki którym jest on traktowany 
w sposób holistyczny, jako całość. 

Można uznać, iż w dzisiejszych czasach rozważania, szczególnie na gruncie peda-
gogiki, dotyczące sensu życia są niezwykle istotne, chociażby w kontekście badań 
CBOS, w których m.in. ustalono, że rzadko nad sensem życia zastanawia się 17% 
społeczeństwa, a 14% w ogóle się tym tematem nie zajmuje (Feliksiak, 2017, s. 3). 
Problematyka sensu własnej egzystencji nie jest zatem istotna dla około 30% społe-
czeństwa, przy czym odsetek ten rośnie względem wyników osiągniętych w identycz-
nych badaniach przeprowadzonych 20 lat wcześniej (Feliksiak, 2017). Na podstawie 
powyższego należy uznać, iż pedagogowie powinni podejmować zagadnienia związa-
ne z sensem życia w swojej pracy z wychowankiem oraz pomagać mu w rozważaniach 
o tym, co nadaje sens jego życiu i czym ten sens jest.

PODSTAWY HOLISTYCZNEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA

Jak wspomniano powyżej, V.E. Frankl, budując koncepcję człowieka leżącą u pod-
staw logoteorii, odnosi się do poglądów Freuda i Adlera, twierdząc, iż ich koncepcje, 
opierając się wyłącznie na wymiarze biologicznym i psychologicznym człowieczeń-
stwa, nie ujmują pełni tego, kim faktycznie jest człowiek. Tym samym tworzy kon-
cepcję człowieka, która opiera się nie na dwóch, lecz na trzech wymiarach. 

Pierwszym z nich jest wymiar biologiczny odpowiadający za „biologiczne istnienie 
organizmu ludzkiego” (Klamut, 2002, s. 16), tj. odżywianie, wzrost, popędy itp.  
W tym wymiarze człowiek w niczym nie różni się od zwierząt, ma te same potrzeby, 
co one. Drugi to wymiar psychologiczny, który ujmuje emocje, dążenia potrzeby, ale 
również wykonywane role społeczne czy nawiązywane relacje. Dzięki niemu czło-
wiek jest aktywnym członkiem grupy społecznej. Jak widać, wymiar ten jest czę-
ściowo podzielany (sfera emocjonalna) ze światem niektórych zwierząt. Autorskim 
wkładem V.E. Frankla jest trzeci – najistotniejszy z punktu podjętych tu rozważań 
– wymiar człowieczeństwa, tj. wymiar duchowy, zwany inaczej noetycznym. „Aby 
przyjąć postawę wobec fenomenów biologicznych, psychicznych i sytuacyjnych trze-
ba wznieść się na wymiar noologiczny” (Adamik, 2017, s. 273). Duchowość jest 
najważniejszym wymiarem człowieczeństwa, podczas gdy dwa pozostałe stanowią jej 
otoczkę. To duchowość integruje dwa pozostałe wymiary, tworząc „całość” (Frankl, 
2012), na podstawie czego powstała holistyczna koncepcja człowieka: „Twierdzenie, 
że stanowi on jedynie «całość somatyczno-psychiczną», jest absolutnie nieuprawnio-
ne. Ciało i psychika mogą co prawda stanowić jedność – jedność psychofizyczną 
– ale nie reprezentuje ona jeszcze całości człowieka. Nie istnieje bowiem bez sfery 
duchowej, stanowiącej fundament człowieczeństwa. Dopóki mówimy tylko o ciele  
i psychice, nie może być mowy o całości” (Frankl, 2012, s. 47). Wymiar duchowy od-
powiada bowiem za to, co w człowieku specyficznie ludzkie. Dzięki niemu człowiek 
odkrywa, uczy się, a następnie uczestniczy w świecie wartości, czerpie z dóbr kultury, 
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jak i odkrywa oraz dąży do nadawania swojemu życiu sensu. W wymiarze duchowym 
człowiek realizuje siebie jako podmiot ludzki, staje się osobą. Zdaniem Ryszarda Kla-
muta: „To wymiar umożliwiający podmiotową, intencjonalną aktywność zdolną do 
przekraczania własnych uwarunkowań” (Klamut, 2002, s. 15-16). 

Możemy się zgodzić z Marianem Wolickim, że „To właśnie jest główną zasługą 
i wkładem analizy egzystencjalnej i logoterapii do pedagogiki, że dostarcza ona jej 
pełnego, integralnego obrazu człowieka. Zredukowany obraz człowieka dostarczany 
przez niektóre kierunki psychologiczne, jak np. psychoanalizę, psychologię głębi, be-
hawioryzm itp. prowadzi do powstania zredukowanych pedagogik, np. pedagogiki 
psychologistycznej, socjologistycznej czy behawiorystycznej. Skutki są tym gorsze, 
im ważniejszy jest pominięty obszar dla udanego życia ludzkiego” (Wolicki, 2007, 
s. 37-38). „Ważnym podkreślenia jest także to, iż człowieka nie można i nie należy 
ujmować inaczej jak całość, gdyż tak tylko (w całościowym ujęciu) możemy w ogóle 
mówić o człowieku. Istota owej całości, istota człowieczeństwa to nieustanne, nie-
kończące się otwieranie się na możliwości bycia za każdym razem jednej i niepowta-
rzalnej osoby” (Michalski, 2014, s. 17).

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA DUCHOWA

Frankl poprzez użycie określenia duchowy, rozumie „to, co ludzkie w człowieku” 
(Frankl, 2012, s. 41), to, co wyróżnia go od świata zwierząt. Zatem duchowy – zda-
niem Frankla – znaczy tyle, co „niepowtarzalny i prawdziwie ludzki” (Frankl, 2010, 
s. 181-182). Co istotne, wymiar duchowy w myśli Frankla nie ogranicza się do sfery 
przeżyć religijnych człowieka, lecz „przynależy” każdej jednostce ludzkiej*.

Wymiar noologiczny człowieczeństwa odpowiada m.in. za nadawanie jego ży-
ciu sensu i poszukiwanie tego sensu (Frankl, 2012, s. 28). Za pomocą wymiaru 
duchowego człowiek przekracza dwa pozostałe wymiary – które, jak chciał Freud 
– skupiają się na dążeniu człowieka do homeostazy. Wręcz przeciwnie, dzięki du-
chowości człowiek nie jest zdeterminowany przez popędy i emocje. Może poza 
nie wykraczać, „aby dokonać tego, co zamierza” (Teodorczuk, 2015, s. 142).  
W wymiarze duchowym zawarty jest wewnętrzny rozwój człowieka, tj. „kreatyw-
ność zorientowana na wartości i sens” (Frankl, 2010, s. 49) czy też „troska człowieka 
o ostateczny sens i jego poszukiwanie” (Frankl, 2010, s. 161). Potęga duchowości 
wyłania się zatem w szczególny sposób w najtrudniejszych momentach życia czło-
wieka, np. w przypadku Jaspersowskich „sytuacji granicznych”. Wówczas, mimo 
przeciwności losu, człowiek zdaje sobie sprawę, że nie tylko jest w stanie przetrwać 
te momenty, ale wyjść z nich „silniejszym”, bogatszym, z nowym spojrzeniem na 

*  W tym aspekcie Frankl rozwija koncepcję tzw. nieuświadomiej religijności, z której człowiek może, 
choć nie musi, zacząć sobie zdawać sprawę w ekstremalnych momentach swojego życia, stwierdzając, 
iż jednak jest osobą wierzącą. Stwierdza również, iż duchowość człowieka rozwija się między sferą świa-
domości i nieświadomości, skrywając swoją pełnię i głębię w nieświadomości człowieka (Frankl, 2012).
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własne życie. Zatem – jak zaznacza Norbert G. Pikuła: „człowiek jest taką istotą, 
która potrafi podjąć walkę o uznawane wartości i sens istnienia” (Pikuła, 2015, s. 
56) W tym znaczeniu Franklowski człowiek realizuje się dzięki swojej duchowości, 
podczas gdy dwa pozostałe wymiary pomagają mu w jej realizacji poprzez zaspoka-
janie jego potrzeb jako istoty biologicznej.

Zatem „Według V. Frankla człowiek jest właściwie i przede wszystkim «istotą 
duchową». Duchowy wymiar życia nie podlega uprzedmiotowieniu i obiektywiza-
cji i do niego bezpośrednio odnosi się egzystencja” (Michalski, 2016, s. 86). Tym 
samym z duchowości człowieka wynika jego podmiotowość, która jest podstawą 
oddziaływań wychowawczych. W wymiarze Franklowskim wychowanie człowieka 
jest jednocześnie wychowaniem sensu stricto (tj. oddziaływaniem na człowieka dla 
jego dobra, w celu umożliwienia jego pełnego rozwoju, urzeczywistnienia tkwiącym 
w nim możliwości), jak i przede wszystkim samowychowaniem, w wyniku którego 
człowiek nie tylko może, ale powinien sam interpretować swoją egzystencję. Poprzez 
duchowy rozwój człowieka zachęcamy go do poszukiwań istoty swojego życia poza 
nim samym, duchowość bowiem umożliwia wykroczenie „poza samego siebie i za-
inicjowanie procesu samorealizacji” (Różycka, Skrzypińska 2011, s. 103). By tak się 
stało, człowiek musi nauczyć się pod okiem pedagoga nawiązywać głębokie relacje 
z innymi, a przede wszystkim opierać się w swoich działaniach na „uniwersalnych 
wartościach i założeniach” (Różycka, Skrzypińska 2011, s. 102). Stąd sfera rozwoju 
duchowego człowieka, realizująca jego jednostkową, podmiotową egzystencję, nie 
powinna być pomijana w edukacji szkolnej, mimo że – jak podkreśla Marek Stu-
dentski – w dzisiejszym, zracjonalizowanym świecie wielu ludzi nie tylko nie doce-
nia duchowej strony człowieczeństwa, ale wręcz odrzuca ją jako nie tylko nieistotną 
dla człowieka, ale po prostu nieistniejącą (Studenski, 2014, s. 161). Z taką sytuacją 
mamy również do czynienia w edukacji, w której jeśli w ogóle mamy do czynienia 
z aspektami duchowego rozwoju człowieka, to jest ona traktowana w sposób mar-
ginalny (Znaniecka, 2016), przy czym włączenie aspektów rozwoju duchowego do 
wychowania stanowi problem dla nauczyciela. Kłopotliwa jest specyfika tego rozwo-
ju, gdyż w przeciwieństwie do innych jego aspektów (np. intelektualnego, fizyczne-
go, emocjonalnego, społecznego czy moralnego) nie został on dokładnie i rzeczowo 
opisany w literaturze przedmiotu, stąd współczesnym pedagogom brakuje podstaw 
teoretycznych do rozwijania tej sfery u wychowanków. Badania nad duchowością,  
w tym te w szczególny sposób budzące zainteresowanie pedagogów, tj. badania psy-
chologiczne, są stosunkowo młodą dziedziną. Istotne z pedagogicznego punktu wi-
dzenia jest też założenie w psychologii, iż duchowość jest ostatnim aspektem rozwoju 
człowieka, dotyczy jego dorosłości i jako jedyny wymiar jego rozwoju nigdy się nie 
kończy, tj. człowiek może się w tej sferze rozwijać (bądź nie) do końca swojego ży-
cia. Na tej podstawie pedagogowie, którzy w aspekcie wychowawczym najczęściej 
zajmują się dziećmi i młodzieżą, mogą dojść do wniosku, iż dbanie o duchowy roz-
wój człowieka ich nie dotyczy. Jest to jednak rozumowanie błędne, gdyż duchowość, 
tkwiąca w człowieku jako jego potencjalność, jeżeli budzi się dopiero w dorosłym 
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człowieku, bez wcześniejszych stymulacji, jako jego potrzeba wewnętrzna, znajdu-
je sposoby „rozwoju” (bardziej „ujścia”), które dla człowieka nieprzygotowanego do 
tego aspektu rozwoju we wcześniejszych etapach wychowania mogą być dla niego 
krzywdzące (np. chaotyczne poszukiwania samorealizacji w tym zakresie w poradni-
kach, kulturze masowej itp., bardziej chwilowe niż prezentujące stały ciąg działań sa-
modoskonalących) (Kamińska, 2018, w druku). Stąd pedagog powinien mieć wpływ 
na duchowy rozwój człowieka od jego najmłodszych lat, gdyż nawet jeśli duchowość 
rozwija się jako ostatnia, dopiero w dorosłym życiu, to jest zintegrowana z innymi 
aspektami rozwoju, na które wychowawca ma wpływ, tj. z rozwojem emocjonalnym 
i moralnym. Już w przypadku małych dzieci pedagog oddziałuje na zaspokajanie 
potrzeby bezpieczeństwa (w tym duchowego) dziecka, realizację potrzeby akceptacji 
i uznania, pielęgnowanie jego wrażliwości na innych oraz bezwarunkową akceptację 
otaczającego go świata. Również w kolejnych fazach życia człowieka istotna jest rola 
pedagoga w stymulowaniu rozwoju duchowego człowieka, który nie odbywa się li-
niowo, stadialnie. Na rozwój duchowy mają wpływ zarówno jego uwarunkowania 
wewnętrzne (mniej bądź bardziej rozwinięte potrzeby duchowe), jak i zewnętrzne 
(wartości i postawy cenione przez społeczeństwo). Pedagog zatem wpływa na ich 
kształtowanie, a przez to na przemiany człowieka w tym aspekcie. 

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA INTENCJONALNA

By człowiek mógł odkrywać sens swojej egzystencji, jego działanie musi być intencjo-
nalne, a zatem – jak podkreślono powyżej – polega ona na przekraczaniu ograniczeń 
w postrzeganiu własnego bytu wyłącznie w jego wymiarze biologicznym, co stanowi 
nieograniczanie swojej egzystencji do ciągłych prób dążenia do homeostazy. 

W człowieku łączą się dwa wymiary – pierwszy z nich jest człowiekowi „dany”, 
wyraża się w jego egzystencji „tu i teraz” wraz z obecnymi troskami, rozterkami, 
ograniczeniami życiowej sytuacji, lecz obok niego jednocześnie w człowieku tkwi 
to, co jest „zadane”, a więc jego plany, marzenia, to, co dla niego ważne i przekłada 
się na odczuwanie sensu życia. W tym drugim rodzaju bytu, tzw. bycie fakultatyw-
nym (Michalski, 2016, s. 87), tkwi sens intencjonalności człowieka, czyli realizacja 
tego, co tylko on może i powinien w swoim życiu osiągnąć. Zatem życiowym za-
daniem człowieka jest realizacja tkwiącego w nim potencjału, zamiana możliwości 
życiowych, potencjalności w fakty. W tym stopniowym dążeniu do doskonałości 
tkwi sens człowieczeństwa. Nie ma przy tym znaczenia, iż człowiek nigdy nie będzie 
doskonały, gdyż realizując jedne cele, wyznacza sobie następne. Ważna jest towarzy-
sząca doskonaleniu się siła przeżyć, ich intensywność, która przekłada się na odczu-
wanie sensu, czyli zaangażowanie w realizowane zadania (Klamut, 2002, s. 100). Te 
przeżycia nie muszą mieć wymiaru pozytywnego, gdyż również w przezwyciężaniu 
trudów egzystencji możemy przeżywać spełnienie. W tym właśnie tkwi różnica mię-
dzy szczęściem a spełnieniem. Do spełniania się w życiu doprowadzają nas nie tylko 

2018_16_ZN.indb   48 15.05.2018   15:37:46



49Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla

sytuacje pozytywne, ale również te trudne. Zatem – jak twierdzi Frankl – szczęście 
nie jest sensem życia, jest nim spełnienie, które zawiera w sobie szczęście. „Człowiek 
rozumiany jako permanentne stawanie się, daje rację bytu swemu jestestwu, jeśli 
wspiera egzystencję na podstawie-sensie, czyli prawdzie o sobie samym. Z niej dopie-
ro wypływa możliwość ruchu, możliwość wykraczania poza własne «ja», możliwość 
spełniania siebie” (Michalski, 2014, s. 17).

Zadaniem człowieka jest zatem ciągły, na nowo podejmowany rozwój, nawet  
w chwilach, w których z horyzontu tracimy sens naszego życia, kiedy pokonują nas 
przeciwności, narażamy się na załamanie nerwowe (tzw. frustrację egzystencjalną). 
„Istota ludzka dąży do sukcesu, ale, gdy zachodzi taka potrzeba, nie zdaje się na 
los, który dopuszcza albo nie dopuszcza możliwości jego osiągnięcia. Poprzez wybór 
określonej postawy jesteśmy w stanie odnaleźć i wypełnić sens nawet w najbardziej 
beznadziejnym położeniu” (Frankl, 2010, s. 101).

Człowiek, przełamując ograniczenia, wychodząc zwycięsko z sytuacji, które go po-
konują, nie jest sam. Frankl nie przypisuje człowieczeństwu nadludzkiej siły. Uważa, 
że człowiek ma prawo, a wręcz powinien w trudnych sytuacjach swojego życia ko-
rzystać z pomocy innych. Frankl w tym miejscu widzi rolę dla logoterapeuty, a więc 
psychiatry, który zakłada, iż podstawowym celem człowieczeństwa jest odkrywanie 
sensu w życiu, poprzez odwoływanie się do duchowych pokładów tkwiących w czło-
wieku. Jednak w przypadkach, w których nie dochodzi do tzw. nerwicy noogennej 
(utraty sensu życia), która wymaga interwencji psychiatrycznej, tę rolę może spełniać 
pedagog towarzyszący człowiekowi w jego życiowej drodze, służący pomocą i wspar-
ciem. Zdaniem Frankla tak logoterapeuta, jak i pedagog nie mogą przeżyć życia za 
swojego pacjenta/wychowanka. Nie mogą narzucić mu, co stanowi dla niego sens 
życia - mogą jedynie pomagać w odkrywaniu tego sensu. W indywidualnym nada-
waniu życiu sensu tkwi bowiem intencjonalność człowieka. Człowiek jest w stanie 
nadawać sens swojemu życiu wyłącznie w odniesieniu do wartości. Jednak nie jest to 
system wartości narzucony w procesach socjalizacji i wychowania, tj. system, gdzie 
człowiek, nie chcąc ponosić negatywnych konsekwencji, musi działać zgodnie z nim. 
Dopiero wartości uwewnętrznione, dla człowieka ważne, według których chce on 
kierować swoim życiem, mają wartość sensotwórczą. Każdy człowiek opiera swoje 
życie na określonych wartościach – zadaniem wychowawcy nie jestem zatem „wtło-
czenie” wychowanka w te wartości, które są podzielane przez grupę społeczną, lecz 
uświadomienie sobie przez niego tych z nich, które są dla niego faktycznie ważne. 
W tym miejscu ponownie uwidacznia się wiara Frankla w pozytywną naturę czło-
wieka. Jego zdaniem człowiek rozwinięty duchowo nie ma motywacji do nadawania 
wartości pozytywnych czynom/sytuacjom/zachowaniom nagannym. Człowiek może 
im nadawać wartość jedynie w chwilach zagubienia. W tym jednak tkwi rola wycho-
wawcy, by wskazywać wychowankowi pozytywne sposoby realizacji swojej egzysten-
cji, w sposób, który stanie się dla niego atrakcyjny. 
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CZŁOWIEK JAKO ISTOTA WOLNA I ODPOWIEDZIALNA

Dopełnieniem koncepcji człowieczeństwa w kontekście sensowności jego życia jest 
postrzeganie go jako istoty wolnej i odpowiedzialnej, bez których to przymiotów nie 
można sensu zrealizować. Wolność i odpowiedzialność to tzw. „egzystencjalia”, a więc 
„własności przysługujące istocie bytu” (Frankl, 2012, s. 49).

Człowiek odpowiada nie tyle za nadawanie sensu swojemu życiu, gdyż może go 
jedynie odkryć, lecz za wypełnianie swojego życia sensem (Frankl, 2012, s. 148). 
Zatem odpowiedzialność człowieka, zdaniem Frankla, skrywa się w jego refleksyj-
ności – tj. w przemyśleniach dotyczących swojej egzystencji, w zadawaniu pytań jej 
dotyczącej, reagowaniu na określone sytuacje, traktowanie ich jako wyzwań prowa-
dzących człowieka do spełnienia. „byt ludzki to byt odpowiedzialny – jest on bytem 
egzystencjalnym, odpowiedzialnym za własną egzystencję” (Frankl, 2012, s. 44).  
W tym znaczeniu człowiek nigdy nie ma pewności, iż sens, który odczytuje z danej 
sytuacji, jest tym prawdziwym” (Frankl, 2010, s. 90).

W poczuciu odpowiedzialności człowieka realizuje się nie tyle projekt jego wycho-
wania, co samowychowania, gdyż zdaniem Frankla zadaniem wychowania (jak i lo-
goterapii) jest zwiększanie w człowieku świadomości jego odpowiedzialności za jego 
własne życie, podczas gdy sama odpowiedzialność jest dyspozycją wrodzoną (Frankl, 
2012, s. 148), tkwiącą w każdym człowieku. Na tej podstawie rozpoczyna się samo-
wychowanie człowieka, gdyż na pytania dotyczące elementów nadających sens jego 
życiu, jak i sposobów ich realizacji może odpowiedzieć tylko sam człowiek, nikt nie 
przeżyje jego życia za niego. Zatem tylko człowiek (a nie otaczający go „Inni”) ponosi 
odpowiedzialność za swój los (Michalski, 2014, s. 16; 2016, s. 87). Mówiąc słowami 
Frankla, to – w przypadku logoterapii: „Logoterapeuta pozostawia pacjentowi decy-
zję, co jest sensowne, a co nie, albo raczej co jest dobre, a co złe” (Frankl, 2012, s. 
150). Dlatego też logoterapię na gruncie pedagogiki nazywa się „wychowaniem do 
odpowiedzialności“ (Zych, 2003, s. 1184, za: Studenski, 2014, s. 150). Jednak odpo-
wiedzialność człowieka polega na tym, by udzielić właściwej odpowiedzi i odczytać  
z sytuacji jej prawdziwy sens (Frankl, 2010, s. 86).

Z odpowiedzialnością człowieka związana jest jego wolność, gdyż nie może być 
odpowiedzialna za swoje życie osoba kierowana przez innych, rezygnująca z przy-
sługującej jej wolności. Nie może też być wolna osoba, której życie skupia się na 
realizacji bieżących potrzeb jej organizmu. Zatem nie może być wolna osoba, która 
w sensie intelektualnym lub biologicznym jest ubezwłasnowolniona. „Każda osoba 
decyduje o sobie, a czynniki biologiczne, psychiczne i socjologiczne determinujące 
ludzką kondycję nie są w stanie odebrać jej wolności” (Pikuła, 2015, s. 53-54). Za-
tem wolność człowieka realizuje się w dwóch wymiarach, w których możemy nawią-
zać do klasycznego podziału wolności Isaiaha Berlina, znanego z filozofii politycznej, 
na „wolność od” i „wolność do” (Berlin,1994). „Wolność od“, tzw. wolność nega-
tywna będzie się ujawniać w powyżej zaznaczonych elementach, tj. wolność od czyn-
ników, które w jakiś sposób człowieka determinują. W tym rozumieniu człowiek wg 
Frankla to „istota, która stale uwalnia się od tego, co ją determinuje” (Frankl, 2017, 
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s. 104), np. potrzeby naszego organizmu, narzucone, ograniczające nas wymogi spo-
łeczne, chęć władzy innych osób nad naszym losem. Umiejętność przekraczania tych 
determinujących czynników, przezwyciężania ich, niepoddawania się im prowadzi 
człowieka do wolności faktycznej, tj. „wolności do” realizacji sensu swojego życia,  
a więc przeżywania go w sposób twórczy, satysfakcjonujący, w zgodzie z preferowa-
nym systemem wartości, w sposób realizujący je w życiu. „Wolność do”, nazywana 
inaczej wolnością pozytywną, może być realizowana przez człowieka w każdej sy-
tuacji życiowej, zarówno pozytywnej (w tworzeniu czegoś, otwarciu się na innych 
ludzi, doświadczeniach życiowych), jak i negatywnej (cierpienie). Jej podstawą jest 
refleksyjne podejście do własnego życia, chęć do przeżywania go w sposób świadomy. 
Tu leży istotna wartość wychowania, którego zadaniem jest doprowadzenie wycho-
wanka do stanu, w którym sam będzie chciał się rozwijać, tj. do samodzielności.  
W tym znaczeniu wolność to przede wszystkim wola człowieka do nadawania sensu 
swojemu życiu (Pikuła, 2015, s. 28).

Rozumienie Franklowskiej wolności w kontekście jej aspektu negatywnego i po-
zytywnego otwiera szerokie pole do przemyśleń i działań w sytuacji wychowawczej. 
Współczesna kultura niestety nie pomaga człowiekowi w odkrywaniu sensu jego 
egzystencji, niejednokrotnie „mamiąc“ go wieloma możliwościami wyboru. Jedno-
czenie nie uczy ona człowieka, jak z tych możliwości twórczo korzystać i jak realizo-
wać je w swoim życiu. Kultura instant - używając określenia Z. Melosika (Melosik, 
2013) – tj. kultura życia „łatwego, lekkiego i przyjemnego” nie pokazuje na przykład, 
iż główne życiowe zadania, w efekcie ich zrealizowania przekładają się na poczucie 
sensowności egzystencji, ale najczęściej, by takie poczucie wystąpiło, potrzebne jest 
zaangażowanie i ciężka praca. O tym współczesnemu człowiekowi się nie mówi. Za-
miast tego tworzy się w nim fałszywe poczucie wszechmocy, daje się mu prawo do 
skupiania wyłącznie na swoich potrzebach i interesach, przez co jego egzystencja naj-
częściej rozwija się w sferze „wolności od” (innych, wysiłku itp.). Tym samym czło-
wiek, realizujący się jedynie w wymiarze polecanym przez tzw. kulturę masową, która 
jest głównym narzędziem socjalizującym człowieka, nie jest w stanie dotknąć pełni 
swojej egzystencji, a w wyniku tego przeżywać jej w sposób w pełni satysfakcjonujący. 
Wyraźnie widać to w badaniach CBOS, cytowanych we wstępnej części niniejszego 
tekstu, zgodnie z którymi „obecnie częściej niż przed dwudziestoma laty Polacy nie 
potrafią jasno określić, co ma dla nich w życiu sens” (Feliksiak, 2017, s. 8). Zatem  
w edukacji powinno się jasno dookreślać, iż wolność realizuje się w odpowiedzialno-
ści człowieka. Jego odpowiedzialności za swoje życie, a zatem i za innych.

Jak wynika z powyższego, Viktor Frankl wolność i odpowiedzialność traktuje 
łącznie, gdyż jedno nie istnieje bez drugiego. Choć nie są to pojęcia tożsame, tyl-
ko wspólnie mogą być realizowane w usensawnianiu przez człowieka swojego życia. 
Zatem realizowany w wychowaniu projekt człowieczeństwa jako istoty wolnej i od-
powiedzialnej zawiera się w uznaniu jego godności, gdyż to człowiek, wraz ze swoim 
nastawieniem na sensu i dążeniem ku wartościom (Frankl, 1998, s. 27), jest istotą  
i sensem wychowania.
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ZAKOŃCZENIE

Powyższe rozważania stanowią jedynie wycinek poglądów V.E. Frankla na temat 
człowieka. Oprócz powyżej zarysowanych elementów możemy jeszcze, na podstawie 
myśli cytowanego autora, określić człowieka jako istotę dążącą do sensu, samotran-
scenentną (tj. nieograniczającą się w ustalaniu sensu lub bezsensu swojego życia do 
bieżących warunków, w których funkcjonuje, lecz zdolną do przekraczania bieżą-
cych ograniczeń, a nawet zdolną do usensawniania negatywnych elementów swojego 
życia), zakorzenioną w czasie (na postrzeganie elementów usensawniających życie 
człowieka wpływają nie tylko elementy subiektywne, ale również obiektywne – tj. 
kontekst, warunki epoki, w której człowiek żyje) czy też moralną (nie ma możliwości 
nadawania sensu swojemu życiu bez odniesienia do wartości, które są dla danego 
człowieka istotne). Jednak wybrane elementy są zdaniem autorki tekstu najistotniej-
sze w wymiarze rozważań pedagogicznych, wzbogacając wychowanie o problematykę 
sensu życia i nadając jej istotne miejsce w kształtowaniu człowieka.
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PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE ANTROPOLOGII  
V.E. FRANKLA

Słowa kluczowe: antropologia, wychowanie, V.E. Frankl, duchowość, intencjonalność, wol-
ność i odpowiedzialność
Streszczenie: Niniejszy tekst opiera się na założeniu, iż nie ma sensu podejmowanie tematy-
ki dotyczącej koncepcji wychowania człowieka, bez uprzedniego wprowadzenia określonych 
założeń antropologicznych, odpowiadających na pytania „kim jest człowiek?” i „jakie są jego 
kluczowe cechy?”. Na tej podstawie do analizy wybrano koncepcję wiedeńskiego psychia-
try Viktora Emila Frankla, opierającą się nie tylko na gruntownych, opisanych wycinkowo  
w tekście założeniach antropologicznych, ale przede wszystkim odpowiadającej na kluczowe 
dla pedagogiki, szczególnie wychowania, pytanie o miejsce sensu życia w egzystencji czło-
wieka. Można założyć, iż to najważniejsze dla człowieka pytanie, jest jednocześnie kluczowe  
w jego wychowaniu i wokół niego powinny kształtować założenia dotyczące wychowania.  
W związku z tym w artykule zanalizowano trzy elementy antropologii V.E. Frankla pod ką-
tem ich implikacji pedagogicznych, tj. człowieka jako istoty duchowej, intencjonalnej oraz 
wolnej i odpowiedzialnej. 

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS  
V.E. FRANKL’S ANTHROPOLOGY

Keywords: anthropology, upbringing, V.E. Frankl, spirituality, intentionality, freedom and 
responsibility
Abstract: This text is based on the assumption that we can consider the problem of man’s 
education based on the adoption of certain anthropological assumptions, i.e. first we should 
answer the questions: “who is a man,” “what are the most important human traits.” On this 
basis, the author chose to analyze the concept of Viennese psychiatrist Viktor Emil Frankl. 
This concept is based on strong anthropological assumptions, and some of them have been 
described in the text in the pedagogical context (i.e. man as a spiritual, intentional, free and 
responsible creature). This concept answers the question (crucial for pedagogical consider-
ations, especially upbringing) for the place of the meaning of life in human existence. We can 
assume that the most important question for a man is crucial to his upbringing. Therefore, 
the concept of man’s education should be built around the answer to this question.
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