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MATEUSZ MIROSŁAWSKI 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH 
– „TO, CO NIEUCHRONNE” 

 
Vladimir Jankélévitch – “Penser la mort?” 

 
Słowa kluczowe: śmierć, religia, eutanazja, 
cierpienie, antropologia filozoficzna. 
 

Vladimir Jankélévitch jest filozofem stosunkowo mało 
znanym1. Świadczy o tym chociażby fakt, że w języku polskim 
dostępna jest tylko jedna książka filozoficzna tego autora, która 
podejmuje istotne aspekty jego myśli2. Właśnie tą próbką filozofii 
Jankélévitcha dostępną polskiemu czytelnikowi – niewielką ksią-
żeczką pt. To, co nieuchronne – pragnę się zająć w niniejszym 
eseju. W pierwszej jego części chciałbym dokonać możliwie jak 
najdokładniejszej klasyfikacji poglądów Jankélévitcha ze zwróce-
niem uwagi na jego inspiracje, w drugiej – podjąć polemikę 
z niektórymi jego tezami. 
 

* 
 
 Zacznijmy od omówienia antropologicznych wątków jego 
myśli. Tadeusz Gadacz zaliczył Jankélévitcha do francuskiego 
nurtu tzw. filozofii ducha (obok m. in. Le Senne’a, Lavella czy 

                                                      
1 T. Gadacz: Historia filozofii XX wieku. T. 1. Kraków 2009, s. 535. 
2 Dostępne są także jego dzieła: muzykologiczne o Maurycym Ravelu (V. Janké-
lévitch: Ravel. Przeł. M. Zagórska. Kraków 1977) i około-filozoficzne na temat 
odpowiedzialności historycznej (V. Jankélévitch: Bez przedawnienia: przeba-
czyć? Z honorem i godnością. Przeł. M. Krasicki. Warszawa 2013). 
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Teilharda de Chardin)3. Z analiz Gadacza można wysnuć wniosek, 
iż najbardziej charakterystycznym rysem tej szkoły jest jej antyna-
turalizm antropologiczny, czyli pogląd głoszący, że człowiek 
transcenduje w pewnym sensie świat przyrody, względnie, że nie 
jest możliwe wyczerpujące opisanie człowieka przy korzystaniu 
jedynie z metod dostępnych naukom przyrodniczym. Świadome 
odwoływanie się szkoły (choćby w nazewnictwie) do tradycji 
spirytualistycznej mówi już samo za siebie. Spirytualizm winien 
być tu jednak pojęty nie tylko jako filozofia zainteresowana głów-
nie analizą świadomości, jak twierdzi Abbagnano, ale także 
w sensie Lalande’a, który za jeden z wyróżników tego nurtu uzna-
je twierdzenie, iż „czynności intelektualne, akty wolitywne nie 
mogą być w całości wyjaśnione przez fenomeny fizjologiczne”4. 
Jankélévitch wydaje się być pod tym względem typowym repre-
zentantem szkoły. „(…) [Według niego – M. M.] człowiek (…) 
został przeznaczony do życia mieszanego (duchowo-
materialnego”5. 
 Dzięki analizie polemiki z Sokratejskim intelektualizmem 
etycznym można wysnuć wniosek, iż kolejną ważną cechą antro-
pologii francuskiego filozofa jest pejoryzm, czyli pogląd, że czło-
wiek czasami świadomie realizuje swoim czynem zło (względnie: 
istnieje zła intencja). Wola, która jest jedynie dobra, nie mogłaby 
bowiem prowadzić do grzechu6. Jankélévitch uznaje więc złą wolę 
w człowieku. Jego rozumowanie przyjmuje w tej materii założenia 
podobne do tych Elzenbergowskich – może istnieć rozbieżność 
pomiędzy etyką abstrakcyjną (deklarowaną i wyznawaną) a kon-
kretną (rzeczywistą maksymą naszego postępowania)7. 

                                                      
3 Ibidem, s. 373. 
4 Ibidem, s. 374. 
5 Ibidem, s. 532. 
6 Ibidem, s. 519. 
7 Np. B. Wolniewicz: Etyka abstrakcyjna i konkretna. [w:] Idem: Filozofia 
i wartości. T. 2. Warszawa 1998. 
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Trudne jest zaklasyfikowanie poglądów autora recenzo-
wanej książki pod względem opozycji paulinizm/antypaulinizm8. 
Paulinizm oznacza, iż pewne wartości człowiek może realizować 
jedynie w oparciu o grupę innych ludzi, a antypaulinizm jest za-
przeczeniem tego poglądu. (Antypauliznizmowi towarzyszy czę-
sto autocentryzm, tzn. przekonanie o niewielkim wpływie wspól-
noty i historii na indywidualny rozwój jego wyznawcy). Jankélé-
vitch zbliża się ku antypaulinizmowi, co widać z jego fascynacji 
Kierkegaardem i Nietzschem. Deklaruje jednocześnie dość silny 
filozoficzny indywidualizm i odcina się od wszelkich zorganizo-
wanych formacji myślowych. Wystarczy zresztą spojrzeć na jego 
wybory życiowe, chociażby uczestnictwo w rozruchach studenc-
kich ’68 roku, które odbywały się pod sztandarami antytradycjo-
nalizmu i (przynajmniej w teorii) indywidualizmu. 

Inną cechą charakterystyczną dla nurtu filozofii ducha jest 
względny irracjonalizm. Przyjmuje on dość specyficzną postać 
w poglądach Jankélévitcha. Mateusz Kwaterko twierdzi, że Jan-
élévitch „od racjonalizmu się dystansuje, choć jednocześnie wy-
strzega się irracjonalizmu”. Czy aby na pewno? Filozof wielo-
krotnie odwoływał się do Lwa Szestowa, a nawet się z nim utoż-
samiał. „Bardzo długo uważałem się za Szestowa. Byłem reinkar-
nowanym Szestowem”9. Silny irracjonalizm autora „Aten i Jerozo-
limy” nie ulega wątpliwości10, podobnie jak niechęć Jankélévitcha 
do stawiania jednoznacznych odpowiedzi oraz irracjonalistyczny 
„posmak” niektórych jego tez („Nie-wiem-co jest niekiedy tym, 
czego brak, lecz jakość nie jest nigdy brakiem: jest pełnią, którą 
się zaskakuje, odwracając wzrok, a która ukrywa się, kiedy twier-
                                                      
8 Tę klasyfikację można znaleźć chociażby [w:] P. Okołowski: Filozofia 
i los. Szkice tychiczne. Kraków 2015. 
9 T. Gadacz: Historia filozofii…, s. 528. 
10 Patrz np. analizę Czesława Miłosza [w:] Cz. Miłosz: Uparty wróg węża. [w:] 
Idem: Życie na wyspach. Kraków 2014. Wyrazisty wykład swojego irracjonali-
zmu daje Szestow [w:] L. Szestow: W drugim wymiarze myślenia. Walka i speku-
lacja. Przeł. C. Wodziński. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8-9 (205-6), s. 463-
492. 
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dzimy, że ją ujmujemy jako rzecz obecną”11, „wszystko jest jedno-
cześnie prawdziwe i fałszywe”12). Głęboko irracjonalistyczne, bo 
podkopujące podstawowe założenie racjonalizmu, jest też stwier-
dzenie: „By wprowadzić porządek w nieład, trzeba by unicestwić 
samego siebie”13. Moim zdaniem, mimo deklaracji Jankélévitcha 
o sympatii do „racjonalnego fundamentu rozumowania”, należy 
uznać tezę o równym oddaleniu od irracjonalizmu i antyirracjona-
lizmu za wątpliwą. Filozofia jego ciąży silnie w kierunku irracjo-
nalistycznym. Przy mocnym sformułowaniu racjonalizmu 
(„wszelkie poznanie jest możliwe tylko poprzez rozum”) nie ma 
wątpliwości co do jej klasyfikacji. 
 Irracjonalistyczna jest także metafizyka Jankélévitcha, 
bardzo podobna to tej Lévinasa. Centrum tej metafizyki jest chwi-
la, ulotność, nastrój, „nieustanny początek”. Struktura czasu przy-
pomina bardziej „tryskające źródło” Rosenzweiga niż rzekę Hera-
klita. Można zgodzić się z twierdzeniem Kwaterki, że Jankélé-
vitcha nie da się jednoznacznie przypisać do empiryzmu. Znaj-
dziemy u niego zarówno wątki empiryzmu jak i poznawczego 
intuicjonizmu. Również w aksjologii zdaje się on dystansować od 
opozycji absolutyzm/relatywizm14, zmierzając w stronę intuicjoni-
zmu etycznego i etyki podobnej do filozofii dialogu. 

Antropologia Jankélévitcha jest więc antynaturalizmem 
o pejorystycznym i antypaulińskim zabarwieniu, jego epistemolo-
gia i aksjologia zbliżają się do intuicjonizmu, a metafizyka do 
irracjonalizmu. Dochodzą do tego jeszcze dwie cechy; po pierw-
sze jest to antysystemowość, tak charakterystyczna dla filozofii 
kontynentalnej drugiej połowy XX wieku, a po drugie „charakter 
czynny”. Tendencja dystansowania się od systemu była często 
reakcją na doświadczenia Wielkiej Zagłady Żydów i ruchy totali-

                                                      
11 T. Gadacz: Historia filozofii…, s. 528-529. 
12 Ibidem, s. 522. 
13 Ibidem. 
14 M. Kwaterko: Śmierć i filozof. [w:] V. Jankélévitch: To, co nieuchronne. Przeł. 
M. Kwaterko. Warszawa 2005, s. 9-10. 
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tarne (tak np. Lévinas wyzyskał w tytule swej książki Całość 
i nieskończoność dwuznaczność francuskiego totalité, Józef Ti-
schner określił tomizm jako totalitarny15, a Zygmunt Bauman, 
przy pomocy luźnych asocjacji myślowych skojarzył tradycję 
systemowego racjonalizmu z organizacją niemieckich obozów 
śmierci16). Jankélévitch wpisuje się w ten nurt nie tylko z pobudek 
etycznych czy społecznych, ale także ze swoistej niechęci do teo-
retyzowania. Ta ostatnia skłonność wiąże się silnie z czynnym 
modelem uprawiania filozofii, który za Piotrem Bartulą17 określił-
bym jako „filozofię uczestniczącą”. Filozofia taka nie dystansuje 
się od zagadnień życia ludzkiego, a często czerpie z nich swoje 
główne inspiracje; pragnie także zmieniać świat (jej reprezentant, 
prof. Piotr Bartula uznaje np. za słuszne poglądy Marksa i Ciesz-
kowskiego w kwestii aktywnego aspektu filozofii). Problemy po-
ruszane w recenzowanym dziele stanowią wdzięczny obiekt dla 
tak uprawianej filozofii; jest w nim bowiem mowa m.in. o śmierci, 
cierpieniu, leczeniu czy eutanazji. 
 

*** 
 

„To, co nieuchronne” jest zbiorem czterech rozmów, które 
przeprowadzili z Jankélévitchem francuscy dziennikarze. Przy ich 
analizie trzeba więc brać pod uwagę nieuniknione nieuporządko-
wanie treści właściwe tego typu publikacjom. 
 
 Śmierć i narodziny. Pierwsza rozmowa dotyczy ogólnych 
problemów związanych ze śmiercią i religią. Zagadnięty o to, czy 

                                                      
15 R. Legutko: Pan i pleban. [w:] Idem: O czasach chytrych i prawdach pozor-
nych. Kraków 1999. 
16 Z. Bauman: Nowoczesność i zagłada. Holokaust – choroba czy produkt cywili-
zacji? Przeł. T. Kunz. Kraków 2012. 
17 P. Bartula: Liberalizm u kresu historii (z perspektywy filozofii uczestniczącej). 
Kraków 2011, s. 7-15. 
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można porównywać narodziny (afirmację) i śmierć (negację)18 
Jankélévitch stanowczo przeczy. Bezzasadność porównania tych 
dwu zdarzeń motywuje „mitem symetrii” i ich zasadniczą niepo-
równywalnością. Twierdzi, że nic tych zjawisk nie łączy. Wydaje 
się to wątpliwe, bo łączy je ich „metafizyczność”, metafizyka 
przejścia bytu w niebyt i odwrotnie19. „(…) przyszłość jawi się 
jako wielka obietnica istnienia, (…) w chwili śmierci wkraczamy 
w nicość”20. Takie postawienie sprawy bardzo dobrze oddałoby 
ujęcie życia jako „odwróconej paraboli” z narodzinami i śmiercią 
jako miejscami zerowymi, od którego Jankélévitch tak mocno się 
dystansuje. Potrzeba więc jakiegoś innego uzasadnienia jego nie-
chęci. Jankélévitch twierdzi, że takie spojrzenie jest niemożliwe 
z tego powodu, że narodziny są procesem wielofazowym, a śmierć 
jest zawsze nagła21. Przesłankę tę można z łatwością zakwestio-
nować. Dziwne jest jego pojęcie narodzin, nie odpowiadające 
chyba żadnej definicji słownikowej. Autor najwyraźniej rozumie 
pod nim zapłodnienie, okres płodowy oraz poród. Czy takie ujęcie 
sprawy jest uzasadnione? A może to właśnie zapłodnienie jest tym 
momentem, który wyrywa nas z niebytu w byt i po którym za-
chowujemy jako byt ciągłość trwania aż do śmierci? Wówczas to 
przejście z niebytu w byt odpowiadałoby z grubsza przejściu 
z bytu w niebyt, jak na wspomnianym wcześniej wykresie funkcji. 
Jeżeli zaś chodzi o „wielofazowość”, to przy pomocy tej samej 
logiki, która kazała uznać narodziny za proces „wielofazowy” 
można by również uznać za taki proces śmierć (wyróżnić w niej 
np. okresy umierania, agonii i zgonu). Ta teza Jankélévitcha zdaje 
się więc być nieuzasadniona. 

                                                      
18 V. Jankélévitch: To, co nieuchronne. Przeł. M. Kwaterko. Warszawa 2005, 
s. 17. 
19 Tezę podobną do powyższej wysunął Bogusław Wolniewicz w swoim eseju 
„Krzywa życia” (patrz: B. Wolniewicz: Krzywa życia. [w:] Idem: W stronę ro-
zumu. Warszawa 2015). 
20 V. Jankélévitch: To, co nieuchronne…, s. 18. 
21 Ibidem, s. 33. 
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 Istota religii. Kolejna wątpliwa teza dotyczy istoty religii 
i religijności. Oto dwa cytaty: „Religia, która nie roztaczałaby 
wizji życia pośmiertnego, nie byłaby prawdziwą religią”22, „(…) 
ja umrę, ale moje dzieło (…) przetrwa. Nie ma to wiele wspólnego 
z prawdziwą wiarą w zaświaty [a więc i z wiarą religijną – 
M. M.]”23. Definicja cząstkowa religii zawarta w pierwszym cyta-
cie wydaje się zbyt wąska. Na przykład konfucjanizm czy wcze-
sne wyznanie Mojżeszowe uznawane są za religie24, a pod tę defi-
nicję, z powodu braku wiary w zaświaty, nie podpadają. Z obrębu 
zainteresowań religioznawstwa musielibyśmy także wykluczyć 
liczne ruchy współczesne, które noszą wiele znamion religijności 
(posiadają swój kult, dogmatykę, obyczajowość, moralność, po-
gląd na śmierć w życiu człowieka), np. marksizm. Przytoczmy tu 
słynne słowa Leszka Kołakowskiego: „(…) marksizm pełni istotne 
funkcje religijne i skuteczność jego ma religijny charakter; jest to 
jednakże religia karykaturalna i podszyta złą wiarą, ponieważ 
swoją doczesną eschatologię próbuje przedstawiać jako osiągnię-
cie naukowe, czego mitologie religijne nie czynią”25. Nie podpada-
ją pod tę definicję także koncepcje religii „sprywatyzowanej” 
Ulricha Becka i Thomasa Luckmanna26. Trafniejszą definicję reli-
gii, jawnie przeciwstawną tej potocznej (a do takiej blisko Jank-
élévitchowi) daje np. znany teoretyk prawa i filozof Ronald 
Dworkin w dziele pt. Religia bez Boga27. Książka ta jest inspiro-

                                                      
22 Ibidem, s. 37. 
23 Ibidem, s. 39. 
24 Odmiennego zdania co do religijnego charakteru konfucjanizmu był Chester-
ton (np. w swojej słynnej „Orthodoxy”). Tezy swojej jednak prawdopodobnie nie 
uzasadnił. Według zaś niektórych filozofów religii (np. Bogusława Wolniewicza) 
bardzo wczesne wyznanie Mojżeszowe nie posiadało wiary w zaświaty (np. 
szeol). 
25 L. Kołakowski: Główne nurty marksizmu. T. 1-3. Warszawa 2009. 
26 O wpływie pluralizmu na kształtowanie się postaw religijnych zob. [w:] 
A. Grumelli: Sekularyzacja pomiędzy religią a ateizmem. Przeł. D. Pawłowska. 
[w:] Socjologia religii. Red. F. Adamski. Kraków 1984. 
27 R. Dworkin: Religia bez Boga. Przeł. B. Baran. Warszawa 2014. Dworkin 
proponuje na podstawie swojej analizy taką modyfikację prawa, która obejmowa-
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wana poglądami Alberta Einsteina, który wprowadza pojęcie tzw. 
religii kosmicznej28. Dworkin uznaje, iż za religijną można uznać 
wszelką postawę (obejmującą zbiór twierdzeń o świecie oraz zbiór 
dyrektyw postępowania), która przypisuje światu wartość nadnatu-
ralną (bez jednoczesnego wyznawania tzw. nieugruntowanego 
realizmu aksjologicznego) a świat wartości uznaje za „samoistny i 
samo uzasadniający się”29. Ludzie religijni „znajdują (…) 
wszechświat rodzącym nabożną cześć i zasługującym na osobną 
emocjonalną reakcję co najmniej graniczącą z dreszczem”30. Inną 
koncepcję religijności (z tą poprzednią niesprzeczną) można zna-
leźć np. w pismach prof. Bogusława Wolniewicza, który twierdzi, 
że istotą religii jest godzenie wyznawcy ze śmiercią. Obie te kon-
cepcje wydają nam się spójne i nie budzące większych zastrzeżeń; 
nie są na pewno zbyt wąskie, jak definicja Jankélévitcha. Pójście 
tokiem jego myśli, kazałby nam nie uznawać wyznania Mojże-
szowego za religię. W kontynuacji rodu (czyli w pewnym sensie 
„dziele”) religia ta upatruje sens istnienia31. Nie należy rzecz jasna 
rozumieć tej kontynuacji w sposób naturalistyczny czy biologi-
styczny: „sztafeta” pokoleń o tyle ma sens religijny, o ile zawiera 
pierwiastek transcendencji i kontaktu z Bogiem (patrz: definicja 
Dworkina). 
 Kwestie eutanazji, choroby, cierpienia. Nie zajmując 
w tym eseju żadnego stanowiska w kwestii legalizacji eutanazji 
(jest to bowiem kwestia światopoglądowa czy wręcz religijna), 
pragnę zwrócić uwagę na kilka problematycznych sformułowań 
Jankélévitcha, zawartych w jego książce. 

                                                                                                            
łaby zniesienie uprzywilejowanego charakteru religii teistycznych, co miałoby 
mieć bezpośrednie konsekwencje m. in. dla sądownictwa i zasad poborów woj-
skowych. 
28 A. Einstein: Nauka a religia. [w:] Idem: Pisma filozoficzne. Przeł. K. Napiór-
kowski. Warszawa 2001. 
29 R. Dworkin: Religia bez Boga…, s. 25. 
30 Ibidem, s. 29. Wynika z tego, że, mówiąc za Leszkiem Kołakowskim, praw-
dziwych ateistów byłoby w rzeczywistości bardzo mało. 
31 Mowa o przynajmniej niektórych jej nurtach. 
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„Dla nas życie stanowi wartość naczelną, wartość, którą 

należy chronić za wszelką cenę… Wszyscy są co do tego zgodni. 
To z kolei rodzi kolejne tabu. Ale tabu postępowe, humanitarne”32. 
Pierwsza teza (obejmująca dwa pierwsze zdania) jest jawnie fał-
szywa. Wystarczy przytoczyć słynny cytat z Henryka Elzenberga: 
„Życie samo w sobie nie ma żadnej wartości”33. Można także 
przytoczyć Elzenberga koncepcję wojny jako pielęgnacji pokła-
dów heroizmu w narodzie34. Nie wszyscy więc sądzą tak, jak fran-
cuski filozof. I czy tabu takie jest rzeczywiście „postępowe i hu-
manitarne”? Czy nieuznawanie jakiejkolwiek wartości, która 
przekraczałaby nasze indywidualne życie jest tak chwalebne? 
I czy nie może ono prowadzić właśnie do ideologii zniewolenia 
(wszyscy będą dopuszczać się najbardziej niecnych czynów, aby 
tylko przeżyć)? 

„Nie ma nieuleczalnych chorób. (…) Pół wieku temu trąd 
był chorobą śmiertelną (…) dziś mamy już odpowiednie leki”35, 
(…) co to znaczy, że choroba okazała się nieuleczalna? To, że dziś 
nie potrafimy jej pokonać? Śliskie, niebezpieczne postawienie 
sprawy”36. 
 Autor nie uzasadnia, dlaczego takie postawienie sprawy 
miałoby być „śliskie i niebezpieczne”. Kategoria nieuleczalności 
jest najwyraźniej zrelatywizowana do czasu. To, że nie uznaliby-
śmy pięćdziesiąt lat temu trądu za chorobę nieuleczalną, nie zwró-
ciłoby życia wszystkim, którzy nań umarli. 
 

                                                      
32 V. Jankélévitch: To, co nieuchronne, s. 64-65. 
33 O specyficznym znaczeniu samobójstwa dla Elzenberga patrz: T. Ślipko: 
Historia etyki. Kraków 2010, s. 135-136. 
34 Dokładne omówienie tego aspektu myśli Elzenberga [w:] U. Schrade: Między-
wojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu. Warszawa 2004. 
35 V. Jankélévitch: To, co nieuchronne, s. 53. 
36 Ibidem, s. 54. 
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„Wola pacjenta wyrażona wtedy, kiedy jego choroby nie 
potrafiono jeszcze wyleczyć, nie jest żadną świętością”37. 
 A kiedy jest? Takie postawienie sprawy jest za to bardzo 
„śliskie i niebezpieczne”. W praktyce oznaczałoby ono, że każdy 
człowiek chory winien zostać ubezwłasnowolniony, a wszelkie 
decyzje powinni za niego podejmować lekarze i rodzina (także tę 
o zakończeniu życia). 

„Taka kapitulacja [odmowa dalszego leczenia – M. M.] 
jest już pewną formą śmierci”38. „Wiara w jej [choroby – M. M.] 
nieuleczalność może prowadzić do śmierci”39. „[Chory – M. M.] 
chce wierzyć w taką diagnozę, która daje mu szanse na przeży-
cie”40. 
 Jankélévitch prezentuje tutaj typowe „myślenie magicz-
ne”. Zgodnie z klasyfikacją J. G. Frazera mamy tu do czynienia 
z homeopatyczną odmianą magii sympatycznej41. 

„Ale gdy pojawia się prawdziwa rozpacz, to chyba nie ma 
innego wyjścia, niż palnąć sobie w łeb…”42. Powiedziane w kon-
tekście możliwości zniesienia rozpaczy, depresji, melancholii. 
 Tutaj autor zaprzecza myśli przytoczonej wyżej, mówią-
cej, że życie jest dla każdego wartością naczelną i za wszelką ce-
nę. Stwierdzenie zaś dotyczące rozpaczy jest sprzeczne z wieloma 
ustaleniami współczesnej psychiatrii. Np. Antoni Kępiński, cenio-
ny polski psychiatra personalistyczny stwierdza43, że chęć popeł-
nienia samobójstwa pojawia się przy rozpaczy umiarkowanej. 
W najgłębszej rozpaczy prawie nikt nie jest w stanie podjąć decy-
zji o samobójstwie, gdyż jego wola nie jest w stanie wykonać 
jakiegokolwiek znacznego ruchu. 
                                                      
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 71. 
39 Ibidem, s. 72. 
40 Ibidem, s. 80. 
41 J. G. Frazer: Złota gałąź. Studia z magii i religii. Przeł. H. Krzeczkowski. 
Kraków 2012, s. 16-48. 
42 V. Jankélévitch: To, co nieuchronne, s. 77. 
43 A. Kępiński: Melancholia. Kraków 2014. 
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 Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze kilku cytatom, które 
wydają się nam bardzo nieprzemyślane (niektóre noszą znamię 
prowokacji lub filozoficznej grafomanii, inne wyglądają nawet na 
pomyłki drukarskie): 

„Nekrofilia to jeden z głównych rysów cywilizacji chrze-
ścijańskiej (…)”44. 

„Katolik jest nekrofilem, nekrolubem, woli nieboszczyków 
od żywych. Ta miłość wyrasta z teologii i ma dogmatyczne pod-
stawy (sic!)”45. 

„Nie sądzę, aby istniał taki ból, którego nie dałoby się 
w żaden sposób uśmierzyć”46. 
 „Jak można nauczyć się, czegoś czego nigdy nie robili-
śmy?”47. 
 

* 
 
 „Vladimir Jankélévitch nie jest jeszcze znany. (…) Nie 
ulega (…) dla mnie wątpliwości, że jest on wciąż myślicielem nie 
odkrytym, a na odkrycie zasługującym. Jest, w moim przekonaniu, 
jednym z najwybitniejszych i najbardziej twórczych francuskich 
filozofów XX wieku, o wiele bardziej oryginalnym i interesującym 
niż Sartre” – pisze w swojej „Historii filozofii XX wieku” Tade-
usz Gadacz48. Ufając wybitnemu polskiemu badaczowi filozofii 
należy uznać, że przekazana polskim czytelnikom próbka filozofii 
Francuza nie jest w pełni miarodajna. Powyższa skromna analiza 
pragnie być tego dowodem. 
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Key words: death, religion, euthanasia, suffering, philosophical antro-
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Summary: The article aims at reviewing Vladimir Jankélévitch’s book 
entitled “Penser la mort?” which is the only book of this author available 
in Polish translation. In the first part of the text the author tries to de-
scribe the views of Jankélévitch and emphasize their importance for the 
contemporary philosophy. Jankélévitch turns out to be a typical repre-
sentative of the so-called philosophie de l’esprit . This classification is 
the starting point for further reflection and allows to look in the right way 
at the statements contained in the reviewed book. In the second part the 
author tries to polemicize with some thesies of Jankélévitch (relating to 
the problems of birth and death, the definition of religion and many dif-
ferent problems in the fields of philosophical anthropology and bioeth-
ics). The point of the text is (according to “Penser la mort?”) that the 
philosophical investigations of Jankélévitch seem to be not considered 
enough. 
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