
Je to malý zázrak, že táto kniha existuje. Psy-
chiater Viktor Frankl uskutočnil prednášky, ktoré tvo-
ria jej základ, v roku 1946 – necelých deväť mesiacov 
po tom, čo bol oslobodený z pracovného tábora, kde 
sa krátko predtým ocitol na pokraji smrti. Tieto pred-
nášky, ktoré Frankl neskôr upravil do podoby knihy, 
najprv vyšli v malom vydavateľstve v nemčine. Kniha 
sa vypredala a do značnej miery sa na ňu zabudlo, až 
kým ju ten istý vydavateľ nedávno nevytiahol z archí-
vu. Táto kniha v angličtine nikdy predtým nevyšla.

Počas dlhých rokov nacistickej okupácie chýbala 
publiku Viktora Frankla, čo sa zúčastnilo prednášok 
publikovaných v tejto knihe, morálna a intelektuálna 
stimulácia, ktorú im ponúkol. Títo ľudia naliehavo po-
trebovali nové etické súradnice. Holokaust, počas kto-
rého zomreli v koncentračných táboroch milióny ľudí, 
vzal život aj Franklovým rodičom a jeho tehotnej man-
želke. No aj napriek týmto osobným tragédiám a ne-
odvratnému hlbokému smútku, ktorý Franklovi pri-
niesli tieto straty, bol schopný uviesť svoje utrpenie do 
perspektívy, ktorá inšpirovala milióny čitateľov jeho 
najznámejšej knihy Hľadanie zmyslu života – a týchto 
prednášok.
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Ničivé straty a blízkosť smrti, ako aj nádej navzdory 
všetkému, sa netýkali iba jeho. Dcéra preživších ho-
lokaustu mi potvrdila, že jej rodičia mali sieť priate-
ľov, ktorí tiež prežili rovnako hrozivé tábory smrti ako 
Frankl. Čakal som, že povie, že majú pesimistický, ak 
nie úplne depresívny, pohľad na život.

Ona mi však rozpovedala, že keď vyrastala mimo 
Bostonu, jej rodičia sa schádzali s priateľmi, ktorí tiež 
zažili hrôzy koncentračného tábora, aby spolu oslavo-
vali. Ženy sa „vyfintili“, ako vravievala moja babička 
ruského pôvodu, obliekli si tie najkrajšie šaty, akoby sa 
chystali na honosný ples. Stretávali sa na veľkolepých 
hostinách, tancovali a veselili sa – podľa ich dcéry 
„vždy, keď to bolo možné, vychutnávali si život“. Pa-
mätá si, ako jej otec dokonca aj pri tom najmenšom 
pôžitku zvykol zvolať: „To je život!“

Ako vraví: „Nikdy nezabudli, že život je dar, o ktorý 
ich nacistická mašinéria napriek všetkému neobrala.“ 
Po celom tom pekle, ktoré prežili, boli odhodlaní po-
vedať životu áno – napriek všetkému.

Fráza „povedať životu áno“, ako spomína Viktor 
Frankl, pochádza z textu piesne, ktorú občas spievali 
sotto voce (potichu, aby nenahnevali dozorcov) väzni 
v niektorých zo štyroch táborov, kde sa ocitol, medzi 
nimi aj v známom Buchenwalde. Pieseň mala bizarný 
pôvod. Jeden z prvých veliteľov Buchenwaldu – tábor 
bol postavený v roku 1937 pôvodne pre politických 
väzňov – nariadil napísať táborovú pieseň. Väzni, čas-
to vyčerpaní v dôsledku celodennej ťažkej práce a ne-
dostatku jedla, boli nútení spievať pieseň stále dokola. 



Jeden preživší z tábora povedal, že do spievania „vloži-
li všetku svoju nenávisť“.

Ale pre ostatných text piesne vyjadroval nádej, naj-
mä táto časť:

... Nech v budúcnosti čokoľvek čaká nás,  
aj tak chceme povedať životu „áno“,  
pretože jedného dňa príde čas,  
keď budeme slobodní, len my a neznámo!

Ak väzni v Buchenwalde, trýznení, prepracovaní a vy-
hladovaní takmer na smrť, dokázali objaviť v tomto 
texte nádej napriek nekonečnému utrpeniu, Frankl 
nám kladie otázku: Nemali by sme my, čo žijeme ove-
ľa pohodlnejšie, byť schopní povedať životu „áno“ na-
priek všetkému, čo nám život prináša?

Toto optimistické krédo sa tiež pretavilo do názvu 
tejto knihy, je to správa, ktorú Frankl zdôrazňuje aj 
v týchto prednáškach. Základné témy, ktoré zavŕšil vo 
svojej úspešnej knihe Hľadanie zmyslu života, sú na-
črtnuté aj v týchto prednáškach uskutočnených v mar-
ci a apríli 1946, v čase, keď Frankl písal spomínanú 
knihu.

Pre mňa je téma „povedať životu áno“ oveľa osob-
nejšia. Moji starí rodičia prišli do Ameriky okolo roku 
1900, pričom utekali pred skorými ukážkami intenzív-
nej nenávisti a brutality, ktoré zažili Frankl a ďalší pre-
živší holokaustu. Frankl začal prednášať v marci 1946, 
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približne v čase, keď som sa narodil – moja samotná 
existencia bola vyjadrením vzdoru mojich rodičov voči 
bezútešnosti, ktorej boli svedkami, čo bola pozitívna 
odpoveď na tie isté hrôzy.

Keď sa po vyše siedmich desaťročiach obzrieme späť, 
realita, o ktorej Frankl hovoril v týchto prednáškach, 
je už dávno preč, pričom postupne prebrali štafetu ge-
neračné traumy a nádeje. My – povojnové deti – sme 
si do veľkej miery uvedomovali hrôzy koncentračných 
táborov, no v súčasnosti relatívne málo mladých ľudí 
vie, že sa nejaký holokaust vôbec udial.

Napriek tomu Franklove slová, formované skúška-
mi, ktoré zdolal, sú aj dnes prekvapivo aktuálne.

Rozpoznať „veľkú lož“. Tak znela moja domáca úloha 
na hodine občianskej výchovy na strednej škole v Ka-
lifornii. Metóda „veľkej lži“ predstavovala bežný trik 
v rámci propagandy. Jednou z veľkých lží nacistov bolo 
to, že tzv. Árijci sú domnelou „hlavnou rasou“, ktorá 
má panovať svetu. Porážka nacistov túto fantáziu po-
chovala.

Keď sa skončila druhá svetová vojna a vznikli oba-
vy zo studenej vojny, objavila sa hrozba, že aj Rusi si 
urobia z propagandy zbraň vo svojom arzenáli. A tak 
sa stredoškoláci mojej éry naučili rozpoznávať a čeliť 
škodlivým polopravdám.

V rámci budovania imunity voči klamstvám, ktoré 
v tom čase prichádzali z Ruska, sme prišli na to, ako 
si všimnúť základné prvky takýchto dezinformácií, 



medzi nimi aj metódu veľkej lži. Ako sme sa dozve-
deli na hodinách občianskej výchovy, propaganda sa 
spolieha nielen na klamstvá a dezinformácie, ale aj na 
skreslené negatívne stereotypy, štvavé výrazy a ďalšie 
podobné triky na manipuláciu názorov a presvedčení 
ľudí v službe nejakej ideologickej agendy.

Propaganda zohrala hlavnú úlohu pri formovaní 
názoru ľudí, ktorí boli pod nadvládou mocností Osi. 
Hitler tvrdil, že ľudia uveria čomukoľvek, ak sa im to 
dostatočne často opakuje a ak sa protichodné informá-
cie pravidelne popierajú, umlčiavajú alebo spochybňu-
jú ďalšími klamstvami. Frankl si dobre uvedomoval to-
xicitu propagandy nasadenej nacistami pri ich nástupe 
k moci. Videl, že bola namierená na hodnotu samotnej 
existencie, presadzovala bezcennosť života – minimál-
ne pre ľudí, ako on sám, ktorí spadali do osočovanej 
kategórie: Rómovia, homosexuáli, Židia, politickí di-
sidenti a ďalší.

Počas väznenia v nacistických koncentračných tá-
boroch sa sám Frankl stal obeťou takýchto systema-
tických klamstiev – dozorcovia s ním zaobchádzali 
brutálne, pretože ho spolu s ďalšími väzňami považo-
vali za „nižšiu rasu“. Keď začal prednášať len necelých 
deväť mesiacov po oslobodení z pracovného tábora 
v Turkheime, svoje rozprávanie začal odsúdením nega-
tívnej propagandy, ktorá zničila akýkoľvek zmysel pre 
skutočný význam, ľudskú etiku a hodnotu života.

Ako vedel on aj všetci v jeho viedenskom publi-
ku, nacisti vycibrili svoje propagandistické zručnos-
ti takmer do dokonalosti. No taká hodina občianskej 
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výchovy, na ktorej by sa učilo, ako rozpoznať skreslenú 
pravdu, už dávno neexistuje.

Po celé stáročia (aj dnes) autoritárski vládcovia na 
celom svete používajú rovnaké dezinformácie. Znaky 
toho sú jasné: zastavuje sa činnosť opozičných mé-
dií, potláčajú sa hlasy disidentov a uväzňujú novinári, 
ktorí sa opovážia hlásať niečo iné, ako je prevládajúca 
stranícka línia. Riziko nahradenia skutočných, objek-
tívnych správ klamstvami, chatrnými konšpiračnými 
teóriami a nenávisťou v štýle „my verzus oni“ umocňu-
jú digitálne médiá, kde tí, ktorí zdieľajú nejaké skres-
lené názory, môžu nájsť online útočisko medzi ľuďmi 
podobného svetonázoru – a nestretnú sa pritom so 
žiadnymi protichodnými dôkazmi. Také sú pravidlá 
miestnej propagandy.

Nespomínam si na konkrétnu „veľkú lož“ vo svojej 
domácej úlohe. Ale napadajú mi viaceré, ktoré boli od-
halené v nasledujúcich desaťročiach. Jedna z nich sa 
týkala fajčenia. Americká vláda poskytovala cigarety 
spojeneckým vojskám v Európe a Ázii – a tak navykla 
celú generáciu na zlozvyk, ktorý ľuďom v konečnom 
dôsledku skracoval život. Keď som bol mladý, fajče-
nie sa považovalo za atraktívne (reklama sa môže tiež 
podieľať na „veľkej lži“). Dnes vieme, že tento návyk 
zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny a srdcových 
chorôb a predčasného úmrtia.

Ďalšia „veľká lož“ sa týkala miestnej energetickej 
spoločnosti PG&E. V období mojej mladosti sa táto 
spoločnosť považovala za dôveryhodnú. V súčasnosti 
vieme, že po tom, čo sa z verejnoprospešnej spoločnosti 



stala súkromná, chamtivosť a celkový hospodársky vý-
sledok spôsobili, že zisky sa radšej prerozdeľovali, ako 
by sa mali peniaze investovať do opravy a údržby exis-
tujúcej infraštruktúry. Kedysi spoľahlivá spoločnosť 
zapríčinila nespočetné lesné požiare – a zbankrotova-
la.

Druh lekcie, ktorú som absolvoval v súvislos-
ti s identifikáciou propagandy, už dávno vypadol zo 
školských osnov. Zdá sa však, že opäť nadišiel čas, 
keď treba brániť jednoduché pravdy a základné ľudské 
hodnoty pred nebezpečným prílivom propagandistov 
chrliacich nenávisť. Je načase opäť obnoviť občiansku 
výchovu – lekcie, ako sa nahlas ozvať, byť zodpoved-
ným občanom a rozpoznať dnešné „veľké lži“.

To sa už do istej miery deje – nové iniciatívy po 
celej krajine (a celom svete) sa snažia zabezpečiť, aby 
študenti stredných škôl získali poznatky v týchto roz-
hodujúcich oblastiach.

V dobe, keď sa médiá každého druhu stali nástroj-
mi presviedčania a propagandy, toto sú druhy otázok, 
ktoré by si mal položiť každý z nás.

Dnešným čitateľom by sa mohlo zdať čudné, že Frankl 
venuje veľa času vyvracaniu predpokladu oprávne-
nosti eutanázie – nie v jej doslovnom význame, čo je 
„dobrá“, jemná a bezbolestná smrť, ale skôr obrátene 
– v tom, že niektoré životy nemajú žiadnu hodnotu, 
vrátane duševne chorých a telesne postihnutých, a tak 
je ich smrť oprávnená.
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