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VPLYV FENOMENOLÓGIE 
A EXISTENCIALIZMU NA 
FORMOVANIE LOGOTERAPIE 
 
THE IMPACT OF PHENOMENOLOGY AND EXISTENTIALISM ON THE FORMING 
OF LOGOTHERAPY 
 
Katarína Kolárová1 
 
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej dizertačnej práci sa 
zaoberá otázkou zmyslu ľudského života z pohľadu etiky, najmä v kontexte logoterapie 
Viktora E. Frankla. 
 
Author works as a full time PhD. student at Department of general and applied Ethics, Faculty 
of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. In the Dissertation she will discuss 
the Question of the Meaning of life in the Context of Ethics, especially in the Context of 
Viktor E. Frankl´s Logotherapy. 
 
Abstract 
The Paper deals with the Impact of the Phenomenology and Existentialism on the forming of 
Viktor E. Frankl´s Logotherapy. The Goal is to sort out the most important Topics, which are 
at the Center of Logotherapy and their Interpretation in the Context of Development. Author 
uses Comparison of some Thoughts from the most important Leader´s of Phenomenology and 
Existentialism and the main Theses of Viktor E. Frankl´s meaning-of-life Theory. 
Key words: Logotherapy, Viktor E. Frankl, Phenomenology, Existentialism 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá vplyvom fenomenológie a existencializmu na formovanie logoterapie 
Viktora E. Frankla. Cieľom je najmä vyselektovanie najpodstatnejších tém, ktorými sa 
logoterapia zaoberá a ich interpretácia v kontexte vývinových vplyvov. Autorka využíva 
komparáciu niektorých myšlienok najvýznamnejších predstaviteľov fenomenológie 
a existencialistickej filozofie a hlavných téz Franklovej teórie o zmysle ľudského života.  
Kľúčové slová: logoterapia, Viktor E. Frankl, fenomenológia, existencializmus 
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Úvod 
Pluralita filozofických paradigiem, explózia vedeckých poznatkov, ale aj búrlivý rozmach 
vedy a techniky patria medzi momenty, ktoré charakterizujú 20. storočie. Ľudstvo sa navyše 
muselo vyrovnať s otrasným zážitkom dvoch svetových vojen, ktoré celkom zmenili tvár 
sveta. Nielen v zmysle obrovských materiálnych škôd, ale najmä v podobe poznatku o tom, 
čoho všetkého je človek schopný a akých neľudských činov sa dokáže dopustiť. Radikálne sa 
zmenil pohľad na svet, ale aj na človeka.  

V takejto dejinnej situácii sa formovalo množstvo nových myšlienkových iniciatív. Aj 
do humanitných vied sa začal vkrádať obraz o človeku, ktorý bol vnímaný redukcionisticky – 
v kontexte biologických, psychologických a sociologických súvislostí.  

Významným míľnikom v oblasti psychológie bolo vydanie Freudovho diela Výklad 
snov (1900), ktorým sa začala éra psychoanalýzy či hlbinnej psychológie. Freudov prístup sa 
zvykne označovať aj ako „prvý viedenský smer psychoterapie“. Tým druhým smerom bola 
Adlerova individuálna psychológia. Práve tieto dve vývojové tendencie v oblasti 
psychoterapie mali veľký vplyv aj na vývin logoterapie2 Viktora E. Frankla. 

Už ako študent strednej školy bol Frankl v kontakte s Freudom. Neskôr sa s ním 
i osobne stretol, ale v tom čase sa už dostal do sféry vplyvu Alfreda Adlera a jeho 
individuálnej psychológie. Časom však došlo medzi Franklom a Adlerom k rozchodu 
v niektorých zásadných otázkach3, čo vyústilo až do vylúčenia Viktora Frankla zo Spolku pre 
individuálnu psychológiu4. 

V tomto období Frankla najviac ovplyvnili a inšpirovali Rudolf Allers, pod ktorého 
vedením začal experimentálne pracovať v laboratóriu fyziológie zmyslov a Oswald Schwarz – 
zakladateľ psychosomatickej medicíny a lekárskej antropológie.  

Spoločným menovateľom, ktorý zapríčinil, že sa Frankl rozhodol odkloniť od 
psychoanalýzy aj od individuálnej psychológie a rozhodol sa ísť vlastnou cestou bolo najmä 
to, že nemohol ďalej akceptovať depersonalizujúce a dehumanizujúce tendencie vychádzajúce 
z psychologizmu v psychoterapii (Frankl, 1997, s. 45). Odmietal vnímať človeka ako obeť 
vlastných pudov a komplexov, ktorá sa neustále zmieta vo víre biologických a sociologických 
či iných obmedzení a determinácií. Naopak, človek je v kontexte Franklovej teórie ponímaný 
ako bytosť, ktorá je za každých okolností slobodná aspoň potenciálne. To znamená, že sa 
môže oslobodiť spod vplyvu všetkých existujúcich prekážok a svoju slobodu dokáže 
manifestovať v podobe postoja, ktorý zaujme voči najrôznejším životným okolnostiam. 
Sloboda pre Frankla neznamená svojvôľu. Človek je napokon tým jediným zodpovedným za 
to, ako žije svoj život a za to, či v ňom nachádza alebo nenachádza zmysel5.  

2 Logoterapia je prístup, ktorého základnou myšlienkou je, že ľudský život môže byť zmysluplný za 
akýchkoľvek okolností. Úlohou človeka je tento zmysel nájsť a byť zodpovedný za jeho naplnenie. Logoterapia 
je často označovaná aj ako „tretí viedenský psychoterapeutický smer“. 
3 Viktor Frankl vyčítal individuálnej psychológii najmä inklináciu k psychologizmu a determinizmu. 
4 K Franklovmu vylúčeniu došlo v roku 1927 na podnet Alfreda Adlera, ktorý bral kritiku jeho individuálnej 
psychológie ako osobnú zradu a ich vzťahy sa dostali do bodu mrazu.  
5 S touto premisou pracuje Frankl aj v kontexte logoterapie ako terapeutického prístupu. V prípadoch, keď 
človek – pacient vníma svoju existenciu ako nezmyselnú a pociťuje vnútornú prázdnotu a beznádej – teda, keď 
je jeho vôľa k zmyslu frustrovaná – je úlohou logoterapeuta, aby pacientovi pomohol budovať povedomie 
vlastnej zodpovednosti za to, aby bol jeho život opäť zmysluplný.  
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V jadre Franklovej teórie badať aj vplyv klasickej gréckej filozofie či Tomáša Akvinského. 
Inšpirácia Aristotelom sa prejavuje najmä vo vnímaní otázky života v kontexte jeho 
posledného cieľa, účelu (télos). Podľa Aristotela je všetko konanie človeka zamerané na 
určitý cieľ, ktorý nechceme pre niečo iné, ale len pre tento účel samotný. Ide o zvláštnu 
skutočnosť, ktorá už nie je účinkom, ale príčinou6. U Frankla je takýmto účelom zmysel, 
ktorý má človek odhaliť a naplniť.  

Bezprostredný vplyv na utváranie Franklovho konceptu logoterapie mala aj filozofia 
existencializmu, fenomenológia či personalizmus. Autor sa často odvoláva na Schellerovo 
a Heideggerovo chápanie fenomenológie a jeho psychoterapia, orientovaná na duchovno 
v človeku, vychádza z existencialistickej tradície reprezentovanej Kierkegaardom, 
Heideggerom, Jaspersom, Buberom i Sartrom (Tavel, 2007, s. 72).  

Výpočet všetkého, čo formovalo alebo nejakým spôsobom – priamo či nepriamo – 
ovplyvnilo logoterapiu a existenciálnu analýzu, by podľa nášho názoru nebol úplný, keby sme 
nespomenuli fakt, že Viktor Frankl bol hlboko veriaci človek a toto jeho náboženské 
presvedčenie bolo bez pochyby neoddeliteľnou súčasťou jeho svetonázoru, a zároveň ho 
sčasti vniesol aj do svojej odbornej praxe. 

Mnoho inšpirácie pre myšlienkový koncept logoterapie Frankl nachádzal aj v osobnej 
životnej skúsenosti. Nielen z obdobia, ktoré prežil v koncentračných táboroch, ale aj neskôr 
počas svojho života a pôsobenia na poli psychoterapie a lekárskej praxe.  

U Frankla je výrazná spätosť mysleného a prežitého. Preto možno povedať, že tak ako 
jeho postoje a názory ovplyvnili iní myslitelia, i Frankl svojim osobným príkladom môže byť 
podobným inšpiračným zdrojom.  
 
Fenomenológia a existencializmus 
Ako uvádza Störig (2007, s. 441 - 443), fenomenológia, alebo aj filozofia podstaty opäť 
upriamila pozornosť na veci také, aké sú samé osebe. Najmä jej zakladateľ a popredný 
predstaviteľ Edmund Husserl sa vo svojich úvahách staval proti psychologizmu 
a pragmatizmu doby. Hlásil sa k myšlienke, že zákony logiky nie sú identické s procesmi vo 
vedomí, vyznačujú sa bezpriestorovosťou a bezčasovosťou. Husserlovi žiaci prevzali jeho 
„transcendentálnu“ metódu, no v praxi ju pretvorili na prísne vecný, nezaujatý a metodicky 
presný spôsob myslenia, ktorý adaptovali na rozmanité oblasti ľudskej skúsenosti, napríklad v 
prípade M. Schelera to boli hodnoty a náboženstvo, u M. Heideggera vlastnosti bytia, sloboda 
– J. P. Sartre, absurdnosť existencie u A. Camuho a iné.  

Pre existencializmus je typické zameranie na jednotlivca a jeho konkrétnu situáciu, 
jeho bytie vo svete. Najväčší rozmach zaznamenal v 20. storočí, ale jeho korene treba hľadať 
už v skoršom období – najmä v diele Sørena Kierkegaarda, Friedricha Nietzscheho, ale aj 
v literatúre – Dostojevskij, Rilke, Kafka. Filozofi existencie sa zaoberali otázkou úzkosti, 
ktorá bola charakteristickou črtou bytia, osamelosťou človeka a tragikou ľudstva ako takého. 

6 „...ak jestvuje jeden jediný konečný cieľ, je to hľadané dobro, ak ich je viacej, tak je to najdokonalejší z nich. 
Za dokonalejšie označujeme dobro, ktoré je samo pre seba hodné úsilia, na rozdiel od toho, ktoré je 
prostriedkom pre iné dobro. ...A tak za dokonalé označujeme to, čo si vždy volíme samo pre seba a nikdy na 
akýsi iný účel. Zdá sa, že takýmto dobrom je predovšetkým blaženosť. Blaženosť si totiž vždy žiadame pre ňu 
samu a nikdy nie pre čosi iné...“ (Aristoteles, 2011, s. 36).  
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Jedným z typických znakov existencializmu je blízkosť, ba niekedy až prelínanie sa 
mysleného a prežitého. Napríklad pre Jaspersa bolo takýmto existenciálnym zážitkom 
stroskotanie človeka v hraničných situáciách – zoči-voči smrti a utrpeniu. Pre Sartra to bolo 
zhnusenie... inak povedané, vždy išlo o niečo krajné, hraničné, alebo niečo, čo hranicu už 
celkom prekračovalo (Störig, 2007, s. 444 - 446). Frankl mal takisto na základe vlastnej 
skúsenosti možnosť utvrdiť sa v tom, čo pred druhou svetovou vojnou predstavoval ako 
teoretický koncept. Krutý zážitok z koncentračných táborov paradoxne potvrdil jeho 
presvedčenie o sile človeka, o jeho jedinečnosti a schopnosti za akýchkoľvek podmienok 
a okolností nechať zvíťaziť to najľudskejšie v sebe a jednoducho ostať človekom.  

Základným pojmom a zároveň kľúčovou témou existencializmu je existencia. Ako 
uvádza Peter Tavel (2007, s. 72) na rozdiel od filozofickej tradície je tu tento pojem 
vyhradený iba pre ten spôsob bytia, ktorým je ľudská bytosť, pričom existencia je 
charakteristická činorodou voľbou rozhodnutia a tiež nutnosťou niesť za toto rozhodnutie 
zodpovednosť.  

Je zrejmé, že filozofia existencializmu a fenomenológia vo významnej miere 
formovali nielen Viktora Frankla ako osobnosť, ale aj jeho prístup v lekárskej 
a psychoterapeutickej praxi. Pôsobenie existencializmu a fenomenológie na Franklovu teóriu 
možno najlepšie dokumentovať prostredníctvom porovnania kľúčových myšlienok 
jednotlivých mysliteľov so základnými tézami logoterapie.  

Pokiaľ ide o Franklovu antropológiu a otázku hodnôt, badateľný je najmä vplyv Maxa 
Schelera. Frankla v mnohom ovplyvnil aj M. Heidegger – najmä pokiaľ ide o otázku 
ľudského bytia, existencie, ale aj K. Jaspers svojím poňatím slobodnej voľby 
a v neposlednom rade i M. Buber svojou dialogickou filozofiou vzťahu Ja – Ty, Ja – Ono.  
 
Vplyv Maxa Shelera 
To, akým významným bolo dielo Maxa Schelera pre logoterapiu dokumentuje skutočnosť, 
o ktorej sa Frankl zmieňuje vo svojej životopisnej knihe, ktorá vyšla v českom preklade pod 
názvom Co v mých knihách není7. Schelerov Formalismus v etike8 totiž Frankl nosil pri sebe 
ako Bibliu.  

Obaja – Frankl i Scheler – zaujímajú podobné postoje pokiaľ ide o otázku ľudskej 
slobody. Zhodne tvrdia, že človek je bytosť, ktorá sa dokáže vymaniť z determinácie 
vlastných pudov a spod vplyvu okolia. Človek je človekom vďaka tomu, že okrem telesnej 
a duševnej roviny disponuje tiež duchovnou stránkou, ktorá mu pomáha oslobodiť sa od 
vplyvu zmyslov. Podobnosti nájdeme i v otázke lásky či hodnôt. 

Ako píše Tavel (2007, s. 73), u Schelera zaujíma pojem osoby ústredné postavenie. 
Osoba sa vyznačuje rozumnosťou, zrelosťou a schopnosťou voľby. Duchovná stránka 
v človeku je protikladom organického života. Osoba je podľa Schelera stredom. Z neho 
vychádza akákoľvek duchovná činnosť, všetko sa naň vzťahuje a všetko sa k tomuto stredu 
vracia naspäť. Podľa Schelera neexistuje duchovné bytie v podobe substanciálnej skutočnosti, 

7 Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen, 1995 
8 Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 1916  
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ale má podobu duchovnej činnosti ako vedomého a slobodného sebauskutočňovania človeka. 
Osoba sa vyznačuje nepredmetnosťou a reflexiou ju nie je možné uchopiť. 

Láska je, podľa Schelera (1971, s. 47), zameraná vždy na osobu, na konkrétneho 
milovaného človeka, na skutočný objekt lásky, ktorý sa zároveň javí ako určité tajomstvo. 
Najvyššou formou lásky je láska Božia v takej podobe, v akej sa uskutočňuje medzi ľuďmi 
a vo svete.  

Vplyv Schelerovho poňatia etiky a filozofickej antropológie na Franklovu teóriu je 
badateľný najmä v otázke hodnôt. „V Schelerovej antropológii má teda konštitutívny význam 
schopnosť človeka odporovať skutočnosti i vlastným vitálnym impulzom, a zároveň v aktoch 
lásky participovať na realizácii esenciálneho poriadku sveta“ (Remišová, 2008, s. 403). 
Ľudský jedinec, osoba môže konať nezávisle od podmienok a daností okolia či okolností 
a tiež dokáže nepodliehať svojim pudom, mať nad sebou a svojimi rozhodnutiami v každom 
okamihu kontrolu. Najmä ak je motivovaný niečím, čo pre neho predstavuje určitú hodnotu. 
Podľa Schelera sú hodnoty dané Bohom a presahujú človeka. Ten ich môže poznávať na 
základe lásky, teda určitej otvorenosti a prostredníctvom sebatranscendencie – schopnosti 
človeka povzniesť sa nad seba samého, samého seba presiahnuť. Hodnoty majú charakter 
nemennosti, mení sa len náš spôsob poznania a náš vzťah k nim (Störig, 2007, s. 443 – 444). 
Frankl prevzal Schelerovu myšlienku o hierarchickom usporiadaní hodnôt a pretvoril ju do 
výslednej podoby, ktorú tvoria hodnoty tvorivé, zážitkové a postojové. Prostredníctvom nich 
môže človek naplniť zmysel svojho života a to tak, že niečo vytvorí, v láske alebo v stretnutí 
s iným človekom, alebo tým, že dokáže zaujať statočný postoj aj v tých najťažších životných 
situáciách.  
 
Vplyv Karla Jaspersa 
Nemecký filozof, ktorý sa najskôr venoval psychológii, vychádzal z myšlienok Sørena 
Kierkegaarda, ale inšpiráciu nachádzal aj v dielach Plotínosa, Giordana Bruna, Spinozu, 
Schellinga či Nietzscheho. Predovšetkým však vzhliadal ku Kantovi.  
Zaoberal sa napríklad otázkou bytia a tým, ako ho môžeme nazerať a postihnúť myslením. 
Ľudské bytie nemožno dokonale vysvetliť pomocou rozličných vied o človeku. Sociológia, 
psychológia či antropológia dokážu odhaliť iba niektoré aspekty toho, čím všetkým človek je, 
ale nie človeka ako takého, v jeho podstate. Človek ako „možnosť“ sa stavia na odpor tomu, 
aby bol iba výsledným obrazom poznateľných súvislostí. Existenciu nemožno opísať pojmami 
v kontexte nejakého uzavretého systému vied. Možno ju však objasniť pomocou kategórií, 
medzi ktoré patrí sloboda, komunikácia a dejinnosť. Pojem „existencia“ nie je, podľa 
Jaspersa, totožný s pojmom „bytie“. Existencia je bytie v rovine „možného“. V každom 
okamihu stojí pred možnosťou voľby, pred rozhodnutím, v ktorom sa ešte len stáva tým, čím 
je9. Jaspersom sa Frankl inšpiroval práve v otázke chápania existencie a jej vzťahu 
k transcendencii. Človek si vďaka svojej slobode uvedomuje, že je tu prítomné niečo, čo jeho 
samého presahuje. Uvedomuje si Boha, ktorého „hlas“ možno počuť len zriedka vo 
výnimočných okamihoch. „Vzťah človeka k transcendencii, stretnutie s osobným Bohom, 

9 „Na otázku, kto je človek, nikdy nedostaneme dostatočnú odpoveď. To, čím by človek mohol byť, ostáva totiž, 
pokiaľ je človekom, skryté v jeho slobode. Neprestane sa to prejavovať prostredníctvom dôsledkov jeho slobody. 
Kým ľudia žijú, budú bytosťami, ktoré ešte iba bojujú o seba samy“ (Jaspers, 2003, s. 55 – 56).  
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môže, i napriek takmer úplnej neprítomnosti názornej podoby mať absolútne rozhodujúci 
vplyv“ (Tavel, 2007, s. 75). Takéto stretnutie, tento zážitok transcendentna môže v určitých 
prípadoch na človeka zapôsobiť intenzitou, ktorá bude mať za následok zmenu nazerania na 
svoj vlastný život, prípadne zmenu konania vo vzťahoch k iným ľuďom.  

Podľa Jaspersa v živote môžu nastať situácie, ktorým človek nemôže nijako zabrániť, 
prípadne ich zmeniť – utrpenie, smrť, zápas či vina. No práve takáto udalosť môže byť aj 
výzvou. V takejto „hraničnej situácii“10 možno zakúsiť bytie v celom jeho rozsahu. Aj za 
bytím, ktoré zlyháva, je prítomná transcendencia, Božia prítomnosť. To podľa Tavela (2007, 
s. 75) znamená, že i ťažké životné situácie sú zoslané Bohom a človek v nich môže buď rásť, 
alebo stroskotať. Podobne i Frankl nazerá na človeka ako na slobodnú bytosť. Slobodu chápe 
v zmysle možnosti zvoliť si postoj, aký zaujme človek aj v zdanlivo bezvýchodiskovej 
situácii. Byť slobodným tak pre Frankla znamená dokázať aj z utrpenia urobiť ozajstný 
výkon. Podľa Frankla (2013, s. 83) schopnosť zniesť utrpenie zodpovedá realizácii postojovej 
hodnoty11. To znamená, že zmysel môžeme nájsť a naplniť nielen tým, že niečo vytvoríme 
alebo v láskyplnom zážitku či v stretnutí s iným človekom. Zmysel môže mať aj utrpenie. 
Najmä vtedy, ak dokážeme i v situácii, ktorú už nemôžeme nijako zmeniť – choroba, strata 
milovaného človeka – zaujať statočný postoj. Keď už nie je možné vykonať nič, čo by mohlo 
danú situáciu zmeniť, je potrebné zaujať správny postoj a statočne znášať utrpenie, statočne 
trpieť.  
 
Vplyv Jeana Paula Sartra 
Francúzsky spisovateľ a mysliteľ je azda najvýznamnejším predstaviteľom existencializmu vo 
Francúzsku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Reprezentuje generáciu, ktorá sa formovala 
v kontexte hnutia odporu (résistance) proti okupácii Francúzska nemeckými fašistickými 
vojskami. Ústrednými témami jeho filozofie sú existencia a sloboda (Fürstová, Trinks, 1998, 
s. 180).  

Podľa Störiga (2007, s. 449) možno Sartra považovať za Heideggerovho žiaka, i keď 
je nutné dodať, že vo viacerých dôležitých otázkach sa ich názory rozchádzajú. Ide najmä 
o chápanie ľudskej existencie, ktorá je pre Sartra čistým bytím, bytím vo svojej podstate, čo 
ani nie je tým, čím je, ale sa sebou samým ešte len stane12. Pokiaľ ide o podobnosti Sartrovej 
filozofie a logoterapie Viktora Frankla, možno poukázať najmä na otázku ľudskej 
zodpovednosti. Podľa Sartra je človek celkom slobodný, no zároveň ho jeho sloboda vyzýva 
k zodpovednosti za to, akým sa stane. Zodpovedný je len sám pred sebou a pred nikým iným, 
ani pred bohom. Sartre tiež vraví, že človek je zároveň, okrem seba samého, zodpovedný aj za 
druhého a pred druhým13. V tomto intersubjektívnom vzťahu človeka a spoločnosti možno 

10 Týmto Jaspersovým termínom sa označujú momenty, ktoré sú zvyčajne sprevádzané strachom, vinou alebo 
akútnou úzkosťou. Človek je v nich konfrontovaný s rôznymi obmedzeniami, ktoré mu však pomáhajú 
nadobudnúť nový náhľad na seba samého a svoje vlastné limity (http://plato.stanford.edu/entries/jaspers/). 
11 Frankl hovorí o troch kategóriách hodnôt – tvorivých, zážitkových a postojových.  
12 „... spočiatku nie je človek ničím. Bude až neskôr a bude takým, akým sa stane. Človek iba je, a to nielen ako 
taký, za akého sa považuje, ale je taký, akým byť chce a za akého sa považuje potom, čo už existuje, akým sa 
chce stať po onom vzopätí k existencii, človek je len takým, akým sa stane“ (Sartre, 2004, s. 16). 
13 „Keď hovoríme, že človek volí sám seba, rozumieme tým, že každý z nás volí seba samého, ale chceme tým 
tiež povedať, že svojou voľbou seba samého volí všetkých ľudí“ (Sartre, 2004, s. 17). 
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identifikovať korene Sartrovej etiky (Störig, 2007, s. 450). Podľa Frankla je základnou úlohou 
človeka prevziať zodpovednosť za to, aby naplnil svoj život zmyslom. Človek je tým, kto 
môže, a je aj sám voči sebe povinný, zodpovedať otázku o zmysle vlastnej existencie.  
Na rozdiel od Sartra Frankl netvrdí, že človek je slobodný v absolútnom zmysle, teda 
v zmysle neprítomnosti akýchkoľvek vonkajších či vnútorných obmedzení. Frankl vraví, že 
každý je schopný oslobodiť sa od všetkého, čo ho determinuje a naplniť svoj život zmyslom 
aj napriek všetkým týmto okolnostiam14. 

Človek môže, podľa Frankla, napĺňať svoj život zmyslom tak, že uskutočňuje hodnoty 
– tvorivé, zážitkové alebo postojové. Pre Sartra však hodnoty nemajú žiadne vlastné bytie 
a nemôžu mať ani nadčasovú platnosť, či už sa o ne usilujeme alebo nie. Zdôvodnením 
hodnôt je iba ľudská sloboda. Frankl, na rozdiel od Sartra, nepovažuje za najväčší problém 
ničotu, ale „ne-predmetnosť“, „ne-vecnosť“15 (Tavel, 2007, s. 76). Človek je vždy tým, kto 
o sebe rozhoduje a kto je vždy znova vyzývaný k zodpovednosti za seba a svoj vlastný život.  
 
Vplyv Martina Bubera 
Martin Buber sa narodil v roku 1878 vo Viedni. Patrí medzi najvýznamnejších židovských 
mysliteľov. Už počas študentských rokov pôsobil v sionistickom hnutí a usiloval sa najmä 
o oživenie židovských kultúrnych, umeleckých a náboženských tradícií. Na jeho dielo mal 
výrazný vplyv chasidizmus. Toto mysticko-pietistické hnutie vzniklo v 18. storočí a uplatnilo 
sa najmä na Ukrajine, v Poľsku, Bielorusku či Litve. Buber venoval značnú časť svojej práce 
štúdiu chasidských legiend a literatúry. Vo svojom diele tak spojil tradíciu stredoeurópskej 
a východoeurópskej židovskej kultúry (Sadek in Buber, 1969, s. 106). Človek môže podľa 
Bubera uskutočňovať sám seba a svoju existenciu iba prostredníctvom vzťahu s iným 
človekom či v rozvíjaní vzťahu so svetom16. V dialogickom vzťahu Ja – Ty sa uskutočňuje 
tiež vzťah človeka k Bohu. Pojem Ja – Ono vyjadruje vzťah človeka k veciam, ktoré ho 
obklopujú.  

Buberova myšlienka realizácie vzťahu v dialógu našla uplatnenie aj v psychoterapii. 
Zastával názor, že pacienta a jeho myšlienky a názory nemožno vtesnať do nejakého vzorca či 
systému, ako napr. u Freuda. Domnieval sa, že pacienta treba vnímať ako jedinečnú osobu, 
a otvorene ho prijať bez akejkoľvek kategorizácie (Störig, 2007, s. 453). Práve v tomto 
momente nachádzame podobnosť Buberovho filozofického myslenia s Franklovou 

14 „Vnútorná sloboda, ktorú nemožno človeku do posledného dychu odňať, dáva mu do posledného dychu 
príležitosť, aby jeho život mal zmysel“ (Frankl, 1998, s. 99). 
15 „Aj keď titul hlavného diela Jeana-Paula Sartra má názov Bytie a ničota, predsa tým opravdivým na 
existencializme nie je ničota (Nichtigkeit – nothingness), ale ne-vecnosť (Nicht-Dinghaftigkeit – no-thingness) 
človeka. Človek nie je vec medzi inými vecami. Veci sa vzájomne podmieňujú (Dinge be-dingen einander). 
Človek je však potiaľ nepodmienený (unbedingt), že je schopný seba-určenia. On sám vždy určuje, či sa vecami 
dá určiť, alebo nie“ (Frankl, 2010, s. 176). 
16 „Setkávám se s „Ty“. Ale vstupuji do bezprostředního vztahu k němu. A tak vztah znamená, že jsem vyvolen 
i volím, je pasivitou i aktivitou zároveň. Vždyť přece každý čin konaný celou bytostí ruší všechny dílčí činy 
a tím i všechny pocity činnosti – ktoré mají základ pouze v jejich vymezenosti – a musí se tedy podobat pasivitě. 
Základní slovo Já-Ty lze říkat jen celou bytostí. K tomu, abych se usebral, aby se všechno slilo a celá bytost se 
uvedla v pohyb, nemúže nikdy dojít pouze díky mně, ale také ne nikdy beze mne. Stávám se vskutku sebou jen 
díky svému vztahu k „Ty“; stávaje se sebou, říkám „ty“. Všechen skutečný život je setkáním“ (Buber, 1969, s. 
13). 
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logoterapiou. Podľa Frankla duchovný život človeka nie je založený na monológu, ale na 
dialógu. Neustále sme konfrontovaní s otázkami, ktoré nám kladie život a je na nás ako 
odpovieme. Tento interpersonálny, dialogický vzťah je realizovaný na humánnej úrovni 
a v tomto kontexte je i ľudská existencia definovaná ako ko-existencia, v zmysle stretnutia 
s iným človekom. Frankl definuje človeka ako bytosť, ktorá je schopná sebatranscendencie, to 
znamená, že ľudské bytie je vždy zamerané na niečo mimo seba samého, na niečo, čo už nie 
je ním samým. V stretnutí s iným človekom, teda vo vzťahu Ja – Ty, nedochádza len 
k sebarealizácii, ale najmä k sebatranscendencii, ktorá by nemohla byť uskutočnená bez 
prítomnosti zmyslu. Skutočné stretnutie však podľa Frankla (2010, s. 235) nie je orientované 
len na logos – zmysel, ale tiež pomáha druhému človeku, aby prostredníctvom zmyslu 
transcendoval sám seba. 
 
Záver 
Klasická grécka filozofia, existencializmus, fenomenológia, personalizmus, psychoanalýza, 
individuálna psychoterapia... Všetky tieto myšlienkové koncepcie a prístupy viac či menej 
významným spôsobom ovplyvnili Viktora E. Frankla a prostredníctvom neho aj samotnú 
logoterapiu. Každý z týchto vplyvov predstavuje jeden konkrétny diel skladačky, ktorá nám 
vo svojej finálnej podobe poskytne obraz človeka v celej svojej komplexnosti, zložitosti, ale 
aj paradoxnosti.  

Vidíme tu bytosť, ktorá dokáže vykonať tie najhrôzostrašnejšie činy, ale zároveň si vie 
aj v tých najextrémnejších podmienkach zachovať ľudskosť a dôstojnosť. 
Vidíme tu osobu, ktorá je často zmietaná v zajatí vlastných pudov, determinovaná 
spoločenským statusom, vzdelaním či mienkou okolia, ale ktorá sa tiež dokáže oslobodiť spod 
všetkých týchto vplyvov a aj napriek nim byť slobodná.  

Vidíme tu človeka, ktorý je limitovaný dočasnosťou svojej telesnej existencie, napriek 
tomu je však schopný sebatranscendencie a môže siahať i mimo seba, k niečomu, čo už nie je 
len ním samým. Vidíme tu výnimočného jedinca, ktorý je originálnou individualitou, ale 
zároveň potrebuje aj iných ľudí.  

Najvýznamnejším prínosom logoterapie je, podľa nášho názoru, práve upriamenie 
pohľadu na človeka. On je ten, kto sa pýta na zmysel svojho života a tiež ten, kto je 
zodpovedný za nájdenie odpovede na túto otázku. Zo všetkých strán často počúvame, ako sa 
ľudia radi zbavujú zodpovednosti za svoj vlastný život a ak sú nespokojní, chybu hľadajú 
všade, len nie v sebe. Prevzatie zodpovednosti, na ktoré upozorňuje logoterapia, by preto 
malo byť neustále v povedomí každého z nás.  
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. PhDr. Peter 
Korený, PhD.  
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