Redactor: Emanuela Jalbã-ªoimaru
Corector: Viorica Dumitrenco
Tehnoredactor: Rodica Boacã
Copertã: Dorin Dumitrescu

Titlul original: Man’s Search for Meaning
Copyright © 1984 Viktor E. Frankl
Published by arrangement with the Estate of Viktor E. Frankl
© 2009, reeditare 2012 Toate drepturile asupra acestei ediþii
sunt rezervate editurii METEOR PRESS
Contact: C.P. 41-128
Tel.: 021.222.33.12
E-mail: editura@meteorpress.ro
Distribuþie la:
Tel./Fax: 021.222.33.12
E-mail: carte@meteorpress.ro
www.meteorpress.ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
FRANKL, VIKTOR EMIL
Omul în cãutarea sensului vieþii / Viktor E. Frankl ;
trad.: Silvian Guranda. - Bucureºti : Meteor Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-728-368-9
I. Guranda, Silvian (trad.)
821.112.2(436)-94=135.1
616.89(0:82-94)

Cuprins

Prefaþã de Gordon W. Allport ............................................... 7
Prefaþã la ediþia din 1984 ..................................................... 13
Partea întâi ....................................................................... 17
Experienþe din lagãrul de concentrare ....................... 17
Partea a doua ................................................................. 107
Logoterapia pe scurt ................................................ 107
Postfaþã din 1984 ............................................................ 149
Pledoarie pentru optimismul tragic.......................... 149
Cãrþi de Viktor E. Frankl disponibile ................................. 171
Despre autor ..................................................................... 175

Prefaþã
DR. FRANKL, PSIHIATRU ºI SCRIITOR, ÎºI ÎNTREABÃ UNEORI PACIENÞII
care suferã de o mulþime de necazuri mai mici sau mai mari:
„Care este motivul pentru care nu te sinucizi?” Din rãspunsul
pe care i-l dau aceºtia, adeseori el poate sã stabileascã o linie
cãlãuzitoare pentru demersul sãu psihoterapeutic: în viaþa unuia
e vorba de dragostea care îl leagã de copilul sãu; în viaþa altuia,
e vorba de un talent care aºteaptã sã fie folosit; iar într-a altuia,
poate numai de niºte amintiri ºterse, dar care meritã a fi pãstrate. A întreþese iþele firave ale unei vieþi distruse într-o structurã
solidã formatã din sens ºi responsabilitate, acesta reprezintã
obiectul ºi provocarea logoterapiei, care constituie versiunea
modernã ºi personalã de analizã existenþialã a doctorului Frankl.
În cartea de faþã, Frankl îºi face cunoscutã experienþa care
l-a condus spre descoperirea logoterapiei. Deþinut, vreme
îndelungatã, în inumanele lagãre de concentrare, s-a descoperit
a fi redus la cea mai rudimentarã formã de existenþã. Tatãl, mama,
fratele ºi soþia sa au murit în lagãre sau au fost trimiºi cãtre
camerele de gazare, aºa cã, excepþie fãcând sora lui, întreaga
sa familie a pierit în lagãre.1 În aceste condiþii, cum ar fi putut
1

Frankl explicã în conferinþa Evolution of Psychoterapy (Annaheim, California, 1990), precum ºi în cartea sa autobiograficã Viktor
Frankl – Recollections, cum tatãl sãu, Gabriel, a murit în ghetoul de

8

OMUL ÎN CÃUTAREA SENSULUI VIEÞII

el – cu bunurile risipite, cu toate valorile nimicite, suferind de
foame, frig ºi din pricina violenþei, aºteptând de la o orã la alta
sã fie exterminat – sã considere cã viaþa meritã a fi trãitã? Un
psihiatru care a înfruntat astfel de vitregii este, cu siguranþã,
unul pe care meritã sã îl ascultãm. Dacã nu el, cine altcineva ar
putea privi înspre condiþia umanã cu înþelepciune ºi, totodatã,
cu compasiune? Cuvintele doctorului Frankl au un ton de o onestitate copleºitoare, fiindcã se întemeiazã pe experienþe prea
profunde pentru a fi înºelãtoare. Ceea ce are el sã ne comunice
ne câºtigã ºi mai mult consideraþia din pricina poziþiei sale în
cadrul Facultãþii de Medicinã de la Universitatea din Viena ºi,
totodatã, din cauza deja cunoscutelor clinici de logoterapie
care continuã sã aparã în multe þãri, realizate dupã modelul
renumitei sale Neurological Policlinic din Viena.
Nu putem sã nu comparãm abordarea sa teoreticã ºi terapeuticã cu munca predecesorului sãu, Sigmund Freud. În calitate de medici, amândoi sunt preocupaþi în primul rând de natura
ºi tratarea nevrozelor. Freud gãseºte cã rãdãcina acestor tulburãri este anxietatea datoratã unor cauze conflictuale inconºtiente. Frankl distinge însã mai multe forme de nevrozã, unele
din acestea (nevrozele noogenice) spunând cã se datoreazã eºecului pacientului de a gãsi un sens pentru propria-i existenþã ºi
un sentiment de responsabilitate faþã de aceasta. Freud accentueazã frustrarea din viaþa sexualã; Frankl – frustrarea „voinþei
de sens”. Astãzi, Europa este marcatã de renunþarea la teoria
lui Freud ºi de îmbrãþiºarea analizei existenþiale, care îmbracã
mai multe forme – ºcoala de logoterapie fiind una dintre acestea.
la Theresienstadt (un soi de lagãr premergãtor de concentrare), cum
mama sa, Elsa, a fost dusã direct, dupã sosirea la Auschwitz, în camera
de gazare, cum fratele sãu, Walter, dimpreunã cu familia lui au fost
prinºi de naziºti în timp ce voiau sã traverseze munþii spre Italia,
sfârºind în cele din urmã într-un lagãr de exterminare, ºi cum numai
sora sa, Stella, a reuºit sã scape emigrând în Australia. (n.trad.)
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Este caracteristic viziunii tolerante a lui Frankl faptul cã nu îl
respinge pe Freud, ci mai degrabã construieºte generos, plecând
de la contribuþiile acestuia, ºi cã nu intrã în disputã cu alte forme
de analizã existenþialã, ci considerã salutarã înrudirea cu ele.
Prezenta expunere, oricât de succintã ar pãrea ea, este
construitã în mod artistic ºi captivant. Mi s-a întâmplat de douã
ori sã o parcurg dintr-o singurã lecturã, fãrã sã mã pot împotrivi
farmecului ei. Undeva, dincolo de mijlocul istorisirii, doctorul
Frankl ne introduce în propria sa filozofie despre logoterapie.
O insereazã atât de fin în naraþiune, încât, abia dupã terminarea
lecturii, cititorul realizeazã cã e vorba despre un eseu de o profunzime deosebitã, iar nu despre încã o relatare frustã despre
lagãrele de concentrare.
Din acest fragment autobiografic, cititorul are multe de
învãþat. El învãþã ce face o fiinþã umanã atunci când realizeazã
dintr-odatã cã „nu mai are nimic de pierdut, în afarã de aceastã
viaþã ridicol de despuiatã”. Modul în care Frankl descrie ºuvoiul
de sentimente amestecate cu apatia este captivant. La început
e vorba doar de o curiozitate detaºatã cu care priveºti destinul
altuia. Curând însã, te prind strategiile folosite de autor pentru
a-ºi proteja rãmãºiþele vieþii sale, deºi ºansele de a supravieþui
sunt mici. Foamea, umilinþele îndurate, teama ºi mânia adâncã
devin suportabile însã graþie imaginii persoanelor iubite, pãstratã cu grijã, graþie religiei, îndârjitului simþ al umorului sau frumuseþii vindecãtoare a naturii – a unui copac sau unui apus de
soare.
Totuºi, aceste momente de confort psihic nu susþin voinþa
de a trãi pânã ce nu îl ajutã pe deþinut sã gãseascã un rost mai
cuprinzãtor suferinþei sale, aparent lipsit de sens. Acesta este
punctul în care întâlnim tema centralã a existenþialismului:
a trãi înseamnã a suferi, iar a supravieþui înseamnã a gãsi un
sens în suferinþã. Dacã existã vreun rost în viaþã, atunci trebuie
sã existe un sens ºi în suferinþã, ºi în moarte. Dar niciunul dintre
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noi nu poate spune altuia care este rostul respectiv. Fiecare
dintre noi trebuie sã descopere acest lucru pentru sine însuºi
ºi trebuie sã accepte responsabilitatea pe care i-o deleagã
propriul rãspuns. Dacã reuºeºte, va continua sã creascã, în
pofida tuturor umilinþelor. Lui Frankl îi place sã-l citeze pe
Nietzsche: „Cel care are un de ce pentru care sã trãiascã poate
sã suporte aproape orice.”
În lagãrul de concentrare, toate împrejurãrile conspirã
pentru a-l face pe deþinut sã îºi piardã tãria. Toate rosturile
cotidiene ale vieþii îi sunt rãpite. Singurul lucru care îi mai rãmâne
deþinutului este „ultima dintre libertãþile umane” – capacitatea
de „a-ºi alege atitudinea într-un anumit set de împrejurãri”.
Aceastã ultimã libertate, recunoscutã de vechii stoici, dar ºi de
existenþialiºtii moderni, capãtã o semnificaþie intensã în istorisirea lui Frankl. Deþinuþii erau oameni de rând, dar cel puþin
unii dintre aceºtia, alegând sã se arate „vrednici de suferinþele
lor”, au dat dovadã de capacitatea umanã de a se ridica deasupra sorþii potrivnice.
În calitatea sa de psihoterapeut, autorul doreºte, desigur,
sã ºtie cum pot fi ajutaþi oamenii sã dobândeascã capacitatea
aceea specific umanã. Cum poate cineva sã trezeascã în pacient
sentimentul cã el este responsabil faþã de viaþã pentru ceva
anume, indiferent cât de aspre ar fi împrejurãrile? Frankl ne propune o istorisire emoþionantã a unei ºedinþe terapeutice colective pe care a þinut-o cu camarazii sãi deþinuþi.
La cererea editurii, doctorul Frankl a adãugat o expunere
a tezelor fundamentale ale logoterapiei, precum ºi o bibliografie. Pânã acum2, majoritatea publicaþiilor aparþinând „Celei
de a treia ºcoli vieneze de psihoterapie” (predecesoarele ei fiind
ºcoala freudianã ºi cea adlerianã) au apãrut mai ales în limba
2
Allport a prefaþat ediþia din care s-a fãcut traducerea de faþã
în 1984. (n.trad.)
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germanã, aºa cã cititorul va aprecia plusul de informaþie pe
care Frankl îl adaugã la naraþiunea sa.
Spre deosebire de mulþi alþi existenþialiºti, Frankl nu este
nici pesimist, nici antireligios. Dimpotrivã, pentru un scriitor
care a avut de-a face din plin cu omniprezenþa suferinþei ºi a
forþelor rãului, el îmbrãþiºeazã o viziune surprinzãtor de plinã
de speranþã în ceea ce priveºte capacitatea omului de a transcende situaþiile critice ºi de a descoperi un adevãr cãlãuzitor
potrivit.
Recomand din inimã aceastã scurtã carte pentru cã este
un giuvaer de naraþiune marcatã de tensiune dramaticã, care
se concentreazã asupra celor mai profunde probleme umane.
Este meritorie atât din punct de vedere literar, cât ºi filozofic
ºi oferã o introducere irezistibilã în cea mai semnificativã miºcare psihologicã a zilelor noastre.
GORDON W. ALLPORT

Gordon W. Allport, fost profesor de psihologie la Universitatea
Harvard, a fost unul dintre cei mai de frunte scriitori ºi profesori în
domeniu din aceastã parte a globului (SUA – n.trad.). Este autorul
unui mare numãr de lucrãri de psihologie originale ºi a fost editorul
de la Journal of Abnormal and Social Psychology. Graþie mai ales muncii
de pionierat a profesorului Allport, importanta teorie a dr. Frankl
a fost introdusã ºi în SUA; mai mult, datoritã efortului sãu, logoterapia
se dezvoltã foarte rapid.
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În clipa aceea, inima ni se opri în loc. Auschwitz – numele acela
reprezenta tot ce putea fi mai înfiorãtor: camere de gazare,
crematorii, masacre. Încet, aproape ezitând, trenul o porni
din nou, ca ºi cum ar fi vrut sã îºi cruþe cât mai mult cu putinþã
pasagerii de conºtientizarea teribilei realitãþi: Auschwitz!
Pe mãsurã ce se crãpa de ziuã, ne deveneau tot mai clare
contururile unui lagãr uriaº: lungi întinderi de garduri de sârmã
ghimpatã dispuse pe mai multe rânduri; turnuri de supraveghere; reflectoare de cãutare ºi lungi ºiruri de oameni cu feþele
neîngrijite, cenuºii în cenuºiul zorilor, mãrºãluind de-a lungul
drumurilor drepte ºi pustii înspre o destinaþie despre care habar
nu aveam. Uneori se auzeau strigãte sau comenzi fluierate.
Nu le cunoºteam înþelesul. Închipuirea mã fãcea sã vãd spânzurãtori în care se bãlãngãneau oameni. Eram îngrozit, dar faptul
era întrucâtva de folos, cãci pas cu pas trebuia sã ne obiºnuim
cu o imensã ºi îngrozitoare oroare.
În cele din urmã, am intrat în garã. Liniºtea de la început
fu întreruptã de comenzi strigate. De acum încolo aveam sã
auzim fãrã încetare, prin toate lagãrele, glasurile acelea aspre,
stridente. Aduceau cu strigãtul de pe urmã al unei victime, deºi
cu o oarecare deosebire. Aveau o voce spartã, enervantã, ca
ºi cum ar fi venit din gâtlejul unui om care trebuia sã continue
sã þipe în felul acela, în timp ce era omorât, iarãºi ºi iarãºi.
Uºile vagoanelor furã azvârlite în pãrþi ºi un mic detaºament
de deþinuþi nãvãli înãuntru. Purtau uniforme dungate, aveau
capul ras, dar pãreau bine hrãniþi. Vorbeau în toate limbile europene posibile, într-un mod oarecum hazliu, care suna grotesc,
date fiind împrejurãrile. Ca înecatul care se agaþã de un fir de
iarbã, optimismul meu înnãscut (care mi-a dominat adeseori
trãirile, chiar ºi în cele mai deznãdãjduite situaþii) se agãþã de
acest gând: deþinuþii aceºtia aratã destul de bine, par sã se simtã
bine ºi chiar râd. Cine ºtie? S-ar putea sã le împãrtãºesc ºi eu
soarta aceea favorabilã.
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În psihiatrie existã o anumitã tulburare cunoscutã sub
numele de „iluzia graþierii”. Condamnatul, chiar înainte de execuþia sa, trãieºte cu iluzia cã va fi graþiat în ultima clipã. ªi noi
ne-am agãþat de aceste fãrâme de speranþã, crezând pânã în
final cã nu se poate sã fie chiar atât de rãu. Era o mare încurajare
sã vezi obrajii roºii ºi feþele rotunde ale deþinuþilor acelora.
Habar n-aveam noi cã aceºtia reprezentau o elitã special aleasã,
îndeplinind funcþia de detaºament de primire a convoaielor
de deþinuþi care se revãrsau zi de zi în garã. Ei se ocupau de
nou-veniþi ºi de bagajele acestora, inclusiv de obiectele rare ºi
de contrabanda cu bijuterii. Auschwitz era probabil un loc
ciudat în aceastã Europã a ultimilor ani de rãzboi. Poate cã se
gãseau acolo comori fãrã egal, de aur ºi argint, platinã ºi diamante, nu doar în magaziile acelea enorme, ci ºi în mâinile
SS-iºtilor.
O mie cinci sute de deþinuþi fuseserãm închiºi cu toþii într-o
baracã construitã pentru a gãzdui probabil cel mult douã sute
de persoane. Ne era frig ºi foame ºi nu era îndeajuns loc pentru
ca toatã lumea sã se poatã ghemui pe pãmântul gol. O bucatã
de pâine de 5 uncii4 era tot ce mâncasem în ultimele patru
zile. ªi totuºi, i-am auzit pe deþinuþii veterani, care rãspundeau
de baracã, târguindu-se cu un membru al echipei de recepþie
a deþinuþilor pentru un ac de cravatã din platinã cu diamante.
Grosul câºtigurilor avea sã fie dat apoi la schimb pentru un
ºnaps de tãrie. Nu-mi mai amintesc câte mii de mãrci erau
necesare pentru a procura cantitatea de tãrie necesarã pentru
o „searã ca-ntre bãieþi”, dar ºtiu bine cã deþinuþii mai vechi
chiar aveau nevoie de câte un ºnaps. În acele condiþii, cine i-ar
4
Veche unitate de mãsurã pentru greutãþi, a cãrei valoare a
variat în decursul timpului între 28 ºi 35 de grame. În prezent, uncia
echivaleazã cu 28,349 g, deci cantitatea de pâine la care se referã
aici Frankl cântãrea aproximativ 140 g. (n.trad.)
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fi putut învinui pentru încercarea de a se droga? Mai exista
încã un grup de deþinuþi care primea bãuturi tari în cantitãþi
aproape nelimitate de la SS-iºti: oamenii cu pricina deserveau
camerele de gazare ºi crematoriile ºi ºtiau foarte bine cã într-o
zi vor fi înlocuiþi de o echipã nouã ºi cã vor trebui sã-ºi pãrãseascã funcþia impusã de cãlãu, devenind la rândul lor victime.
Aproape toþi cei din transportul nostru trãiau cu iluzia cã
vor fi cruþaþi, cã totul va fi bine. Nu ne dãdeam seama de logica
din spatele lucrurilor care urmau sã ni se întâmple în curând.
Ni s-a spus sã ne lãsãm bagajele în tren ºi sã ne aranjãm pe
douã rânduri – femeile pe un rând, iar bãrbaþii pe celãlalt –
pentru a fi trecuþi în revistã de un ofiþer superior SS. Îndeajuns
de surprinzãtor, dar am avut totuºi curajul sã-mi ascund bocceluþa sub hainã. Fiecare om din rândul meu a fost trecut în
revistã de ofiþer. Mi-am dat seama cã aº fi în pericol dacã ofiþerul
mi-ar descoperi bocceaua. M-ar fi snopit în bãtaie, cel puþin.
ªtiam asta din experienþã. Instinctiv, la apropierea ofiþerului
mi-am îndreptat spatele, aºa încât acesta sã nu observe încãrcãtura mea grea. Apoi m-am trezit nas în nas cu el. Era un bãrbat înalt, subþirel, ce arãta bine în uniforma lui impecabilã.5
Ce contrast între el ºi noi, atât de neîngrijiþi ºi nespãlaþi dupã
lunga noastrã cãlãtorie! Afiºase un aer de liniºtitã nepãsare,
5
Frankl vorbeºte aici despre Josef Mengele, supranumit ºi
„îngerul morþii”, medic ºi ofiþer SS în lagãrul de la Auschwitz-Birkenau,
unde nu numai cã se ocupa de selecþiile prizonierilor, ci efectua ºi
experimente medicale „ºtiinþifice”, adeseori pe viu, pentru „a investiga ºi testa” capacitãþile organismului uman. Nu numai cã deþinuþilor
nu li se dãdeau informaþii privitoare la consecinþele acestor experimente, dar nici mãcar nu li se cerea acceptul, fiind siliþi sã le suporte.
Aceste experimente „medicale” le aduceau adeseori nefericiþilor
„cobai umani” moartea, sau cel puþin îi desfigurau ori îi lãsau cu
diverse handicapuri permanente, ca sã nu mai menþionãm traumele
sufleteºti pe care aceºtia erau obligaþi sã le îndure. (n.trad.)
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susþinându-ºi cotul drept cu mâna stângã. Cu mâna dreaptã
ridicatã, indica tacticos cu arãtãtorul fie spre dreapta, fie spre
stânga. Niciunul dintre noi nu avea nici cea mai micã idee despre semnificaþia sinistrã din spatele acelei mici miºcãri a degetului sãu, indicând când spre dreapta, când spre stânga, mai
ales spre stânga.
Acum îmi venise mie rândul. Cineva mi-a ºoptit cã dreapta
însemna a fi trimis la muncã, în timp ce stânga era pentru cei
bolnavi sau inapþi de muncã, care urmau sã fie trimiºi într-un
lagãr special. Am aºteptat ca lucrurile sã-ºi urmeze cursul –
era prima dintre numeroasele astfel de situaþii care urmau sã
se producã. Bocceaua mã trãgea un pic spre stânga, dar m-am
strãduit sã stau drept. SS-istul m-a privit, a pãrut cã ezitã, apoi
ºi-a pus mâinile pe umerii mei. Am încercat din rãsputeri sã
par zvelt, iar el mã întoarse de umeri, foarte încet, spre dreapta,
aºa cã m-am îndreptat în direcþia respectivã.
Semnificaþia jocului cu degetul ne-a fost explicatã în seara
aceea. Fusese vorba de prima noastrã selecþie, de primul
verdict dat asupra noastrã – viaþã sau moarte. Pentru marea
majoritate a celor din convoiul nostru, adicã pentru aproximativ
90% dintre noi, a însemnat moartea. Sentinþa a ºi fost dusã la
îndeplinire în urmãtoarele câteva ore. Cei care fuseserã orientaþi spre stânga au fost duºi de la garã direct la crematoriu.
Cineva care lucrase acolo mi-a spus cã respectiva clãdire avea
scris deasupra uºii cuvântul „baie” în mai multe limbi europene.
La intrare, fiecãrui prizonier i se înmâna o bucatã de sãpun, iar
apoi... Din fericire nu trebuie sã descriu eu ce se întâmpla
acolo. S-au scris deja multe istorisiri despre aceste orori.
Noi, cei cruþaþi, o rãmãºiþã din convoiul nostru, am aflat
adevãrul în acea searã. I-am întrebat pe deþinuþii care se gãseau
deja de ceva vreme în lagãr unde a fost dus colegul ºi prietenul
meu P.
– A fost cumva trimis spre stânga?
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– Da, i-am rãspuns.
– Atunci poþi sã-l vezi acolo, mi s-a spus.
– Unde?
O mânã a indicat spre hornul aflat la câteva sute de metri
mai încolo, care arunca o coloanã de flãcãri spre cerul cenuºiu
al Poloniei, ce se pierdea într-un sinistru nor de fum.
– Acolo e prietenul tãu, pluteºte spre ceruri, a fost rãspunsul.
Totuºi n-am priceput ce voia sã zicã pânã când nu mi-a spus
pe ºleau adevãrul.
Dar m-am abãtut de la subiect. Din punct de vedere
psihologic, avusesem parte de un lung, lung drum, de la sosirea
noastrã în garã, în revãrsatul zorilor, pânã la prima noastrã
noapte dormitã în lagãr.
Escortaþi de gãrzile SS, având armele încãrcate, fuseserãm
puºi sã alergãm de la garã pânã dincolo de reþeaua electrificatã
de sârmã ghimpatã, prin lagãr, pânã la spãlãtorie; noi, cei care
trecuserãm cu bine de prima selecþie, am avut parte de o baie
adevãratã. Din nou, iluzia graþierii ni se confirma. SS-iºtii pãreau
aproape fermecãtori. Curând am aflat ºi motivul. Erau amabili
cu noi câtã vreme mai vedeau la încheietura mâinii noastre un
ceas ºi ne puteau convinge cu frumuºelul sã li-l dãm. Oare nu
urma sã le cedãm, oricum, toate lucrurile personale? Aºa cã
de ce sã nu primeascã ceasul o persoanã aºa de drãguþã? Poate
cã, într-o zi, ne va face ºi ea un bine.
Am aºteptat o vreme într-o baracã, care pãrea a fi antecamera încãperii folosite pentru dezinfecþie. SS-iºtii ºi-au fãcut
apariþia ºi ne-au împãrþit niºte pãturi în care trebuia sã aruncãm
tot ce aveam asupra noastrã, ceasurile ºi bijuteriile. Câþiva dintre noi, mai naivi, chiar au întrebat, spre marele amuzament al
deþinuþilor veterani care se aflau acolo pe post de ajutoare, dacã
n-ar putea sã pãstreze o verighetã de nuntã, un medalion sau
un talisman. Niciunul dintre noi nu putea încã pricepe cã absolut
toate urmau sã ne fie luate.

