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DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE A SENS ŻYCIA, Kraków, Wydawnictwo 
WAM 2002, 207 s.

Oto ukazała się kolejna – o wielce obiecującym tytule – pozycja w ramach serii 
Studia z psychologii, wydawanej pod auspicjami Wyższej Szkoły Filozoficzno-
-Pedagogicznej „Ignatianum”. Na wstępie napotykamy niejaką trudność związaną
z ustaleniem autorstwa książki, gdyż nie ujawnia go ani okładka, ani pierwsze stro-
ny. Przywodzi to na myśl problemy sądów rodzinnych, niejednokrotnie przecież
borykających się z zagadnieniem ustalenia ojcostwa dziecka. Sytuacja jest o tyle
podobna, że w obu przypadkach nikt się nie kwapi ustalaną godność przyjąć. Przy
czym o ile w tamtych sprawach dobitnie świadczy to o nieodpowiedzialności,
o tyle tu raczej należałoby doszukiwać się przejawu cnoty pokory. Wszakże znani
są średniowieczni autorzy, którzy chcąc uniknąć pychy rodzącej się z poklasku
czytelników, pozostawiali swe wybitne dzieła anonimowymi. Lektura spisu treści
zawęża jednak krąg przypuszczalnych autorów do – nomen omen – ojców Piotra
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Ferfeckiego (Cap.) i Stanisława Głaza (SJ). Napisali oni bowiem dwie zasadnicze 
części składowe omawianej pozycji, zawierającej ponadto wstęp, bibliografię, 
aneks i streszczenie w języku angielskim.

Część pierwsza, autorstwa obu powyżej wymienionych osób, zatytułowana 
jest: „Psychologiczna analiza ludzkiego bytu w ujęciu V. E. Frankla”. Ów wie-
deński myśliciel i psychiatra najbardziej znany jest jako twórca logoterapii – wy-
soce oryginalnej metody psychoterapeutycznej. W tekście natomiast znajdziemy 
prezentację antropologicznej myśli Frankla, która – chociaż mniej popularna 
– bezsprzecznie stanowi fundament wszelkich postulatów tyczących się działań 
praktycznych.

W pierwszym rozdziale autorzy przytaczają krytyczne argumenty skierowane 
przeciwko redukcjonistycznemu rozumieniu człowieka. Frankl wypowiada się tu 
z dużą energią i zaangażowaniem, zwłaszcza gdy rozprawia się z najbliższymi 
sobie Z. Freudem i A. Adlerem. Zagadnienie to, choć samo w sobie doniosłe i in-
teresujące, zdaje się jednak nieco odbiegać od głównej myśli tekstu, którą podej-
mują i rozwijają dopiero kolejne rozdziały. Przedstawiają one strukturę i dynamikę 
bytu ludzkiego w świetle analizy egzystencjalnej. Autorzy podkreślają rolę, jaką 
w teorii Frankla odgrywa wymiar duchowy (noetyczny), który nie tylko wyróżnia 
człowieka spośród świata przyrody, ale umożliwia mu transcendencję – wykracza-
nie poza ograniczenia i uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczne.

Rozdział trzeci stanowi, moim zdaniem, najbardziej wartościowy fragment 
całej książki, gdyż umiejętnie syntetyzuje treści rozrzucone po wielu pismach 
Frankla. Ukazane są tu fenomeny charakterystyczne dla egzystencji człowieka, 
będące manifestacją zintegrowanego przez duchowość wymiaru osobowego. 
Autorzy omawiają więc m. in. autotranscendencję, wolność, odpowiedzialność, 
sumienie. Wydaje się, że warto byłoby dodać tu jeszcze franklowską analizę feno-
menu miłości, tak silnie zaakcentowanego w Homo Patiens i Nieuświadomionym 
Bogu.

Podsumowując pierwszą część książki, należy zaznaczyć, iż nieczęsto napo-
tkać można szczegółowe analizy najogólniejszych założeń koncepcji psycholo-
gicznych. Czyżby badania na pograniczu psychologii i filozofii (a zwłaszcza an-
tropologii filozoficznej) jawiły się jako mało obiecujące? A może rozwiązywanie 
narzucających się problemów stanowi zbyt trudne wyzwanie? W każdym razie 
polskie opracowanie antropologii Frankla było dotychczas tylko jedno: Człowiek 
w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla ks. M. Wolickiego. Teraz mamy drugie, 
choć bez wątpienia napisane pod dużym wpływem znakomitego pierwowzoru.

Część druga nosi tytuł: „Empiryczne podstawy własnych badań i ich psy-
chologiczna analiza”, a jej autorem jest S. Głaz. Przeprowadzone badania miały 
określić ewentualną korelację między intensywnością doświadczenia religijnego 
a poczuciem sensu życia. Wskaźnikiem tej drugiej zmiennej stał się wynik kla-
sycznego Testu Poczucia Sensu Życia (PIL) Crumbaugha i Maholicka – narzędzie 
to już niejednokrotnie stosowano w badaniach inspirowanych logoteorią Frankla. 
Natomiast zoperacjonalizowanie zmiennej intensywność doświadczenia religijne-
go zdaje się być zadaniem niezwykle trudnym. S. Głaz zdecydował się tu użyć 
własnej konstrukcji Skali Doświadczenia Religijnego (SDR). Składa się na nią 37 
pytań (zamieszczonych w aneksie książki), a odpowiedzi osoby badanej pozwa-
lają określić stopień doświadczania obecności i nieobecności Boga. Narzuca się 
pytanie, w jakim stopniu ten typ doświadczeń można utożsamić z szerszą katego-
rią doświadczenia religijnego.
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Badania ankietowe (jednoczesne zastosowanie PIL i SDR) przeprowadzono 
w grupie 196 studentów Ignatianum. Statystyczna analiza wyników i stosowne do 
niej komentarze stanowią zasadniczą zawartość tej części książki. Najogólniejsze 
wnioski można sformułować następująco: doświadczenie obecności Boga dodat-
nio koreluje z poczuciem sensu życia, natomiast nie ujawnił się żaden wyraźny 
związek tegoż poczucia z doświadczaniem nieobecności Boga. S. Głaz sugeruje 
potrzebę dalszych badań, które pozwoliłyby precyzyjniej określić zmienną wa-
runkującą zróżnicowanie ludzi pod względem poczucia sensu życia. Z tym trzeba 
się zgodzić, natomiast trudno zaakceptować sąd autora twierdzący, że poczucie 
sensu życia jest funkcją jakiegoś jednego, nieznanego dotąd – przynajmniej w tym 
kontekście – czynnika. Nasza dotychczasowa, chociaż skądinąd wciąż skromna 
wiedza o psychice i duchowości człowieka, raczej nie daje nadziei na to, by kie-
dykolwiek udało się ująć ją w proste zależności między nielicznymi zmiennymi. 
Wydaje się ponadto, że im głębiej wnikamy w prawdę o człowieku, tym mniej 
adekwatny staje się cały aparat fizykalny i matematyczny, kuszący humanistów 
precyzją i niezawodnością poznania. Metody eksperymentalne i analizy staty-
styczne bez wątpienia niebotycznie wydźwignęły naszą wiedzę o materialnym 
wymiarze rzeczywistości, ale czy pomogą nam dowiedzieć się czegoś naprawdę 
istotnego o nas samych, a zwłaszcza o tym, co najgłębsze, duchowe, religijne?

Omawiana pozycja porusza problemy śladowo tylko obecne we współczesnej 
nauce polskiej. Psychologia religii raczej niemrawo odradza się po dziesięciole-
ciach utrudnień ze strony nieprzychylnego wierze ustroju. Myślę, iż sięgnięcie do 
koncepcji V. E. Frankla – celem pogłębienia jej aspektu teoretycznego i weryfika-
cji empirycznej – niesie z sobą dużą potencjalną wartość dla rozwoju psycholo-
gicznej wiedzy o religijności człowieka. Być może już niedługo Kraków zacznie 
konkurować z Lublinem (głównie środowisko KUL) o miano głównego polskiego 
centrum rozwoju myśli wybitnego Austriaka.

Marek Wójtowicz




