
»Klasično delo Viktorja E. Frankla, dunajskega 

psihiatra in kliničnega psihologa svetovnega slovesa. 

Preživel je holokavst in z delom ter življenjem 

dokazal trditev, da življenje ima (najvišji) smisel.« 

 

Človekovo iskanje najvišjega smisla 
Sedemdeset let po nastanku besedil, ki sestavljajo mnogokrat 
ponatisnjeno knjigo Viktorja E. Frankla, utemeljitelja dunajske »tretje 
psihoterapevtske smeri«,  smo to temeljno  delo s področja psihologije 
dobili še v slovenščini. Gre za zrela, dobro premišljena in z mnogimi 
izkušnjami preverjena besedila, ki so nastala kot predavanja, eseji in 
razmisleki. V knjigi so zlita v devet poglavij, ki ne izdajajo, da so 
besedila nastajala v nekaj desetletij dolgem obdobju, prvo le nekaj 
mesecev potem, ko se je avtor vrnil iz koncentracijskega taborišča, 
naslednja kasneje, ko se je navdihoval s spoznanji, s katerimi ga je 
bogatila njegova terapevtska praksa. Področje psihologije je v polovici 
stoletja bliskovito napredovalo, zato so mnoga desetletja stara dela s 
področja psihologije že prerasla nova spoznanja, to delo pa, tudi zaradi 
osrednje teme, ki je iskanje odgovora, ali obstaja najvišji smisel, ki vodi 
naše življenje, ostaja živo, sveže in aktualno. Avtor v svojem 
razmišljanju zavestno prehaja ločnice med filozofijo, psihologijo in 
religijo, saj je prepričan, da telo in psiha tvorita enost, vendar se brez 
duhovnega njena celovitost izmika. Teme poglavij so bistvo bivanjske 
analize, duhovno nezavedno, bivanjska analiza vesti in sanj, presežnost 
vesti, nezavedna vernost, psihologija in teologija, nove logoterapevtske 
raziskave okrog leta 1975 in zaključno poglavje, ki povzema avtorjeva 
spoznanja. Posebno vrednost tej knjigi dajejo spremna besedila. Prvi 
dve sta prevedeni: spremna beseda k angleški izdaji dr. Swanee Hunt in 
dr. Alexandra Battjyányja. Tretja spremna beseda, ki je poglobljena 
predstavitev Frankla in njegovega iskanja najvišjega smisla, pa je delo dr. 
Jožeta Ramovša, ki je tudi avtor dveh dodatkov: seznama literature s 
področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini in 
slovarja strokovnih izrazov v logoterapiji in antropohigieni. Njegov 
prispevek poglobi in olajša razumevanje osnovnega besedila knjige. 
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