
Са омиљеним ликом из романа, никада нисам сам 

 

За шта смо рођени на овом свету ?Како генетика,спољашња средина и сопствена 

социјализација утичу на наше понашање ?Има ли живот сврху и наду ? За време 

Другог Светског рата,велики оптимиста, Виктор Франкл,проводи време у  

четири концентрациона логора.Он постаје очевидац  застрашујућих 

околности,губи чланове породице од које му остају  само супруга и 

дете.Уводећи психолошки правац  "логотерапију", покушава да докучи,како 

живот,чак и у најтежим искушењима  која нас сналазе, има свој смисао,још 

напомиње,да он стриктно  зависи од персоналне тенденције. 

 

Потиштавани изричито својственим проблемима,као што су у највећим,готово 

свакојаким случајевима били повратак породици и ближњима,никога,приликом 

уласка у  Аушвиц,нису дотицали морални и етички аспекти,завладао је грумен 

апсолутне индивидуалности .Са становишта бројчаности логораша,делили су се  

у две групе:оне који нису били кадри за било какав рад,као и оне у којима је и 

даље остала бодрост и супротстављање сваком стању меланхоличности са којма 

се непрестано сучељавају.Нажалост,то су особени примери.Прве су нетремице 

одводили у крематоријуме,тако да су људи светлосном брзином били 

прецртавани са листе,док је већински део преживелих обасипала склоност ка 

нихилизму,те би се и њихова спиритуалност могла асимилирати у 

"отписане",што се на крају и обистинило.Пресудни фактори у логорској 

егзистенцији,одигравали  су се у три фазе,период приликом уласка у 

логор,период логорске рутине и апатије и период по ослобођењу.Згуснути у 

један вагон,чули су  шкрип локомотиве.Ток тренутка,одјекне чудновато име 

њиховог будућег пребивалишта,које ће ускоро суштаствовати епоху потпуно 

нове средине и друкачијег поретка у  опстајању човечанства.Заточени у ово 

бурно и тескобно време,свако ће носити своје бреме.Као што их у животу дочека 

рођење,узрастање са продицом и пријатељима,прве љубави и много тога 

сличног,овога пута,сустигоше их "проклети"Аушвиц.Стајаху тако 

непомично,тотално одсутни  из материје која их окружује,мисли су 

исконски,брзином ракете отпутовале  до имагинарног космоса у њиховим 



душама.Одоше оне тако далеко,на једно погрешно место,на један погрешан и 

дуг пут,са којег ће само неколицина успети да се врати.Што им је вапај за 

избављење био  већи,то ће их све више пратити путеви ходочашћа ка коначном 

вазнесењу у вечну нирвану,где ће их сопствена спознаја логоса и рационалног 

светоназора дочекати у свој бесконачни загљај.Биће то почетак једног стварног 

раја.Он ће,на крају крајева,својом светлошћу,као магнет достићи привлачност 

чак и оних места у којима господари  царство таме са тананим 

песимизмом.Аушвиц им тако пожели "добродошлицу",а као први знак пажње 

дочекало их је шизофренично стање шока који није уобичајеног каракера каквог 

га данашница тумачи. Неминовно је пролазити кроз такав период,иначе би цела 

прича имала фиктивну фабулу у њеној аутентичности.Из шока су поризилазиле 

сурове околности  прве фазе,као што су нпр. даноноћни послови,недостатак 

починка и обедовања,чак су у неким ситуацијама,уколико им се није омакло да 

издају пријатеља,били принуђени на пост.Есесовци(припадници најкрвавије 

фашистичке организације)су у сваком погледу,посве имплементирали све већу 

продуктивност у садизму и суровости  приликом свакојаких забушавања.Тамо 

где није било присне љубави,пребивала је душевна импотенција.Јеванђелска 

изрека:"Ко издржи до краја,тај ће се спасити",била је пресудни мотив друге 

фазе.Аутосугестивност је,сама по себи,представљала видик највеће обмане,из 

простог разлога,што су многи,на основу личних предрасуда,стремили ка 

перфидношћу и вероломству.Провођење последњих дана,за оне који су себе 

сматрали "отписанима",изричито се одвијало кроз замену оброка кутијама 

цигарета.Међутим,неколицина је,пак тражила многе начине 

трансценденције.Праћење политичких збивања и окретање религији ,били су 

одбрамбени обрасци са више параметара.Елем,политика је,одвајкада својом  

појавом,фактички одигравала улогу у  лакомислености и индоктринацији 

етноса.Компетентни степен изазивања прелести логораша,достигао је до те 

мере,тако да су многи,приликом перцептибилности ратних догађаја,као 

изгублено стадо без пастира,завршили у најевећи ћорсокак,водећи своје душе у 

вечни амбис.Не користећи потенцијал здравог разума,веровање у избављење од 

спољног фактора,само је изазивало разочарење и безвољност при свакодневном 

обављању логорских дужности,те су многи престали да верују у избављење,док 

се неколицина људи,са неприкосновеном жељом за међусобним  алтруизмом и 

спознајом логоса,коначно успела спасити.У сваком злу,има и нечег 

доброг.Живот нам,нарочито у безнадежним ситуацијама,помогне да достигнемо 



велику емпирију у нашој варијабилности.Словесност пружа широк спектар 

свакојаких могућности.Велику илузију у нашем бивствовању заузима 

детерминистичко схватање мајке природе.Људи ће поново,на основу погрешног 

схватања умишљати да им је цео живот одређен.Резултат свега тога је научно 

истраживање,које фактички указује на то да је деведесет одсто човечанства 

просечно интелигентно.Напросто речено ,ако је наш живот испуњен 

милосрђем,не само према најдражима, већ напротив ,у колико смо нашом 

чојственошћу и Спаситељском култу жртвовања спремни да сваки уд положимо 

и за оне који нас прогоне,пронаћи ћемо смисао живота,а то није ништа друго до 

саме љубави.Наше врлине и мане,као и сваки облик развијања интелигенције 

зависе од самовољности.Најбољи могући начин промене васељене јесте 

спремност ка  покретању сопствене личности. 

 

Кроз Виктора сам успео да видим себе у свету.Његова интерпретација логоса ће 

ми увек дочаравати оличење крепкости и наравоученије током целог живота.На 

прагу смо веома судбоносних догађаја наше егзистенције."Јахачи апокалипсе 

"ће на сваки импровизован начин покушати да нам одузму вечно 

блаженство.Уколико се,пак, окренемо Светлости која нас стално надгледа и 

штити,она ће својим сјајем буктати из нас самих.Сваки појединац ће себе 

пронаћи у њој.Никако је не смемо одбацити,у супротном, отићи ће од нас и 

екумену ће захватити катастрофална катаклизма,а онда ће то бити искључиво 

наша  кривица. 
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