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Dinesh D'Souza, Życie po śmierci. Naukowe dowody, tłum. M. Piątek, Wydawnictwo 
eSPe, Kraków 2018, ss. 274, ISBN 978-83-7482-936-6. 

Wersja oryginalna recenzowanej książki ukazała się w 2009 roku w języku an
gielskim pt.: Life ąfter Death. Evidence. Jej autorem jest Dinesh D'Souza, urodzony 
w Mumbaju w Indiach konserwatywny amerykański wykładowca, komentator poli
tyczny, producent filmowy, publicysta, uczestnik publicznych debat z czołowymi ate
istami, autor książek m.in. z zakresu apologetyki chrześcijańskiej. W Białym Domu 
pełnił funkcję doradcy prezydenta Ronalda Reagana. W omawianej pozycji chce uka
zać irracjonalność opinii tych, którzy w imię nauki odrzucają nieśmiertelność czło
wieka. 

Swoją argumentację D'Souza opiera na twierdzeniach współczesnej fizyki, me
dycyny, biologii, psychologii i filozofii, ponieważ, jak wyznaje: ,,Ja w swojej książce 
chcę w oparciu o argumenty wyłącznie rozumowe udowodnić, że istnieje życie po 
śmierci. Nie zamierzam odwoływać się do boskiej interwencji czy cudów, ponieważ 
stawiam świeckie argumenty w świeckiej kulturze" (D. D'Souza, Życie po śmierci. 
Naukowe dowody, tłum. M. Piątek, Wydawnictwo eSPe, Karków 2018, s. 27). Autor 
pragnie także wytłumaczyć, jak można przeciwstawiać je ateistycznemu myśleniu. 
Żartobliwie wyznaje: ,,Ta książka jest kontynuacją mojej poprzedniej próby pokaza
nia światu chrześcijańskich sztuk walki" (D. D'Souza, Życie po śmierci. Naukowe 
dowody, tłum. M. Piątek, Wydawnictwo eSPe, Karków 2018, s. 26; zob. tenże, To 
wspaniale chrześcijaństwo, tłum. K. Korzeniewska, A. Wołek, Kraków 2011 ). 

Tekst składa się z 13 rozdziałów. Poprzedza je Przedmowa dra Ricka Warrena, 
który uzasadnia ważkość podjętej przez D'Souza refleksji nad śmiercią i nieśmiertel
nością. Rozdziały oprócz tytułów i podtytułów rozpoczynają także tematyczne motta, 
które każdorazowo są cytatami zaczerpniętymi z tekstów naukowych lub z literatury 
pięknej. Książkę zamykają Podziękowania i lista przypisów. 

Autor rozpoczyna od postawienia diagnozy dotyczącej współczesnych społe
czeństw Zachodu, według której temat śmierci poddaje się nieustannej procedurze 
„wyciszania", a zagadnienie nieśmiertelności jest negowane przez współczesnych 
ateistów określających się jako „Ludzie Oświeceni", wśród których znajdują się tak
że fizycy, biolodzy, neurobiolodzy, chemicy, psychologowie. D'Souza zapowiada 
skupienie się na trzech zasadniczych i niezależnych od siebie argumentach: z nauki 
o mózgu, z filozofii, z moralności (rozdz. 1. Przestańmy udawać. Nowa odpowiedź na
ważne pytanie).










