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Wolność od dzieci 5

Wraz ze wzrostem liczby ludzkiej populacji 
coraz częściej zadajemy sobie pytanie o stan 
planety, na której żyjemy. Oczywiste jest, że wi-
zerunek jej odbiega znacznie od pożądanego,
bo gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie Ziemię 
na przykład jako rajski ogród, to musiałaby ona 
być bez dzieci. Tymczasem codziennie na świe-
cie rodzi się ich około 200 tysięcy, a populacja 
ludzka przekroczyła już 7 miliardów i nadal ro-
śnie. Jest nas więc ponad dwa razy więcej niż 50 
lat temu. Ludzkość w swojej nieznośnej liczbie,
będąca tylko jednym zwierzęcym gatunkiem,
przyczynia się pośrednio lub bezpośrednio do 
wymierania tysięcy gatunków rocznie1. Bogaty 
Zachód pochłania większość zasobów natural-
nych, podczas gdy reszta świata, mając te same 
ambicje ekonomiczne, rozmnaża się na potęgę. 

Ludzkie zatłoczenie, powodujące dewastację 
Ziemi, nasilanie się nastrojów katastrofi cz-
nych znajduje swoje odzwierciedlenie w kinie,
produkcjach telewizyjnych i rozlicznych pu-
blikacjach. Poza katastrofi cznym sentymen-

1 Zob. J. McKee, E. Chambers, J. Guseman, Human

Population Density and Growth Validated as Extinction

Threats to Mammal and Bird Species , „Human Ecology” 
41/2013, s. 773–778.

ą talizmem na Zachodzie spotykają się ze sobą
dwie radykalnie odmienne narracje dotyczące
końca gatunku ludzkiego: jedna sugeruje do-
browolne wyginięcie jako formę altruizmu,
druga proponuje ucieczkę do przodu w epo-
kę postludzką. Bezdzietność może być zatem 

a środkiem albo skutkiem działań mających na 
celu zapewnienie lepszej przyszłości. Pierw-

a sza opcja motywowana jest ekologicznie i ma
charakter wyraźnie nieantropocentryczny, 
u podstaw drugiej natomiast leżą idee skrajnie 
antropocentrycznego humanizmu, wspierane 
nadzieją na radykalne wydłużenie życia (a na-

y wet nieśmiertelność), co wymusi indywidualny 
wybór między długowiecznością a prokreacją.

A jednak między pragnieniem wymarcia a na-
dzieją na nieśmiertelność jest jeszcze zwyczaj-
na i beztroska wolność od dzieci, bez lęku i bez 
ideologii, realizowana w imię własnych upodo-
bań dotyczących stylu życia2aa a . Napiętnowana 
społecznie, bezbożna i zuchwała – wolna peł-
ną, ale nie matczyną, piersią. Tak pojęta wol-
ność od dzieci nie może być więc mylona z bez-

y dzietnością łączoną z brakiem, który chciałoby 
się wypełnić.

„Żyjmy długo, a potem wymrzyjmy”3

Futurystyczne fantazje dotyczące świata bez lu-
dzi coraz częściej w ostatnich latach stawały się

ą tematem w kulturze popularnej. Wizje takie są
obecne na przykład w Świecie bez nas – książce
Alana Weismana, a także w produkcjach telewi-
zyjnych, takich jak i Następstwa: Świat bez ludzi
czy Życie po ludziach, będących próbami poka-

a zania tego, jak mogłaby wyglądać nie-ludzka
przyszłość. Świat, z którego (cudownie?) zniknę-

a li wszyscy żywi ludzie (zachowały się jednak ciała 

2 Polskie portale internetowe promujące bezdzietność 
z wyboru: www.nokids.pl, www.childfree.pl.

3 Slogan Ruchu na rzecz Dobrowolnego Wymarcia
Ludzkości.

Czasowa wolność od dzieci, 
niegdyś wyłączny przywilej 
bogatych, zyskuje obecnie 
coraz więcej zwolenników. 
Strefy bez dzieci doceniane 
są również przez samych 
rodziców, którzy, choć na krótki 
czas, chcą oderwać się od 
rodzicielskiej codzienności. 
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zmumifi kowane czy zamrożone), to świat, gdzie
sukcesywnie znikają też ślady ludzkiej obecno-
ści. Nie-ludzkie siły, w postaci rozmaitych form
życia oraz czynników geologicznych i meteoro-
logicznych, przejmują obszary niegdyś zajmo-
wane przez ludzi, a świat niejako „powraca” do
swojej nieskażonej cywilizacyjnie postaci. 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że
produkcjom tych wizji przyświeca ekologicz-
ny i zarazem postantropocentryczny przekaz,
jednak przy bliższym oglądzie okazuje się, iż 
jest zgoła inaczej. Matthew A. Taylor, komen-
tując wspomniane popkulturowe scenariusze 
wymierania ludzkiego gatunku, stwierdza, że
„poprzez wzbudzanie w nas antropocentrycz-
nego patosu wynikającego z rozpadającego 
się ludzkiego świata nasz świat, Świat bez nas, 
paradoksalnie zależy od nas, nawet po naszym
odejściu”4. Podobną myśl wyraża Joanna Zy-
linska, która w książce Minimal Ethics for the
Anthropocene nazywa te narracje „pornografi ą 
wymierania”5. W kolejnych odcinkach, ponow-
nie „na naszych oczach”, dokonuje się zagłada 
najbardziej znaczących symboli cywilizacji
Zachodu i zgodnie z logiką kantowskiej wznio-
słości widzowie przeżywają horror, a zarazem
odczuwają przyjemność. Życie po ludziach, 
podsumowuje Zylinska, „jest ostatecznie ni-
czym innym jak celebrą ludzkiej potęgi, a za-
tem również jałowym ćwiczeniem się w trium-
falistycznym przetrwaniu”6.

Co więcej, nostalgiczne nastroje kreowane 
przez Weismana w książce Świat bez nas świad-
czą przede wszystkim o niezgodzie na to, żeby 
ludzka obecność na Ziemi okazała się zaledwie 

4 M.A. Taylor, Whither life? „Subjectivity” 5(3)/2012, s. 277.
5 J. Zylinska, The Minimal Ethics for the Anthropocene, 

Open Humanities Press 2014, s. 106, http://www.
openhumanitiespress.org/minimal-ethics.html 
(29.12.2014). 

6 Ibidem, s. 109.

niewiele znaczącym epizodem pozbawionym
kontynuacji i znikającym bez śladu. „Być może
– pisze Weisman – pewnego dnia – długo po
naszym odejściu w nieznośnej samotności, po
niemądrym porzuceniu tego pięknego świata 
– na grzbiecie elektromagnetycznej kosmicz-
nej fali wrócimy sami lub powrócą nasze wspo-
mnienia, aby chociaż jako duchy nawiedzić
naszą ukochaną Ziemię”7. Ta uporczywa obec-
ność, choćby w postaci przyszłego widma, jest 
w istocie potwierdzeniem, a nawet wzmocnie-
niem antropocentrycznego stuporu panujące-
go tu i teraz.

Istnieją jednak sposoby wymarcia ludzkości
poza scenariuszem katastrofy i technologicznie
sterowanej postewolucji: jeden nie wymaga od
nas podejmowania żadnych nadzwyczajnych
działań w sferze biologicznej reprodukcji, pod-
czas gdy drugi polega na świadomym i celowym
powstrzymywaniu się od prokreacji. Pierwszy 
wiąże się z Darwinowską koncepcją ewolucji8, 
w której mechanizmy wpisane są wymieranie
i powstawanie gatunków. Ludzie zatem jako
przedstawiciele zaledwie jednego zwierzęcego
gatunku, który podobnie jak pozostałe gatunki
wyewoluował przypadkowo, w pewnym mo-
mencie albo rozwiną się w inny gatunek, albo
wymrą. Natomiast zwolennicy drugiego spo-
sobu optują za przyspieszeniem procesu wy-
mierania ludzkości, nie sugerując jednak ani
konieczności samobójstwa, ani lekceważenia 
zdrowia – proponują natomiast dobrowolną 
abstynencję od reprodukcji. Skupieni w Ruchu
na rzecz Dobrowolnego Wymarcia Ludzkości9

upowszechniają wiedzę na temat ekologicznych
skutków przeludnienia. Jedno z ich kluczowych
haseł głosi: „Bądź altruistą – powstrzymaj się

7 A. Weisman, Świat bez nas, Gliwice 2008, s. 315.
8 Na tę możliwość wskazuje Tylor, Whither life?, op. cit.
9 Oryginalna nazwa ruchu: The Voluntary Human Extinction

Movement; w polskiej wersji strony: Ruch Dobrowolnego 
Zakończenia Rasy Ludzkiej.
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od rozmnażania”. Ograniczając bowiem roz-
rodczość, ograniczamy umieralność – nie tylko
ludzi, ale przede wszystkim innych form życia. 
Mniej radykalnie sprawę ograniczenia popula-
cji stawiają inicjatywy takie jak Population Ac-
tion International10 i inne, które podtrzymują 
przekonanie, że to kobiety uratują świat. Nie
będą to jednak matki, ale nie-matki mogące
uchronić przed zagładą inne gatunki11. Orga-
nizacje te prowadzą szeroko zakrojoną działal-
ność na rzecz planowania rodziny, promując
edukację i dostęp do antykoncepcji dla wszyst-
kich kobiet na świecie. 

Postludzka nieśmiertelność
Świat bez dzieci tylko pozornie musi prowadzić
do nastania świata bez ludzi. Transhumaniści
proponują technologicznie wspierane udo-
skonalanie ludzkości, obejmujące również
radykalne wydłużenie życia12. Aubrey de Grey, 
gerontolog, jeden z założycieli laboratorium
SENS13, w którym poszukuje się terapii zwal-
czających procesy starzenia się, oraz autor
książki Ending Aging: The Rejuvenation Bre-
akthroughs that Could Reverse Human Aging 
in Our Lifetime, uważa, że już wkrótce biotech-
nologie umożliwią nam proces odmładzania.
Nie chodzi tu jednak o sam wygląd, ale raczej
o rewitalizację całego organizmu na poziomie
komórkowym i molekularnym, polegającą nie
tyle na spowalnianiu procesów starzenia, ile na 
„naprawie” zniszczeń, jakie ten proces powo-

10 Więcej na temat International Population Action zob.:
www.populationaction.org/what-we-do, a także 
np. www.howmany.org (29.12.2014). 

11 Zob. C. Spahr, Why the world needs childfree women, 
„The Huffington Post”, 23.07.2014, http://www.
huffingtonpost.co.uk/claudia-spahr/
childless-women_b_5607674.html (29.12.2014). 

12 Zob. portal internetowy Fighting Aging: www.fightaging.org.
13 SENS to akronim Strategies for Engineered Negligible

Senescence z siedzibami w Cambridge w Wielkiej Brytanii
i w Mountain View w Kalifornii; zob. www.sens.org. 

duje. Inspiracje czerpane są od nie-ludzkich
zwierząt, takich jak na przykład homary, hydry 
czy skorpeny, u których nie zaobserwowano
procesu starzenia14. Efektem oczekiwanym
w przyszłości będzie więc radykalne wydłuże-
nie życia ludzkiego, a być może nawet poten-
cjalna nieśmiertelność. 

Zakładając powodzenie tego projektu, trzeba 
będzie się zmierzyć z jeszcze bardziej drama-
tycznym problemem przeludnienia. Dlatego
też, jak uważa de Grey, niezbędne może się
okazać ustanowienie prawa, które postawi
ludzi przed koniecznością indywidualnego
wyboru między długowiecznością a prokre-
acją. Powołanie do życia nowego człowieka 
wymagałoby zatem – choć odroczonego, ale
jednak koniecznego – ustąpienia mu miej-
sca. Taki wybór de Grey uważa za znacznie
lepszy niż obecny stan rzeczy, polegający na 
bezwolnym poddawaniu się procesom sta-
rzenia i w jego efekcie umieraniu. Transhu-
maniści proces starzenia traktują jak patolo-
gię, a śmierć kończącą długie życie uważają za 
nieroztropną rozrzutność. Ludzie z długim do-
świadczeniem życiowym reprezentują w istocie
wielki kapitał kulturowy, który niweczony jest 
przez bezużyteczne umieranie. Ostatecznie
jednak de Grey nie chce w ogóle przejmować
się dylematami etycznymi przyszłej ludzkości,
mierzącej się z wyborem między niską liczbą 
urodzeń a wysoką śmiertelnością. Asekuracyj-
nie więc stwierdza w wywiadzie opublikowa-
nym przez internetowe transhumanistyczne
czasopismo „Ašţal”15, że w przyszłości zapew-
ne wdrożone zostaną takie technologie, które

14 Na temat zwierząt, u których procesy starzenia się są
bardzo wolne albo nieobserwowalne,
zob.: www.agelessanimals.org.

15 A Q&A with Aubrey de Grey, „Ašţal”,
http://www.astaljournal.com/issues/
issue-1-march-2014/a-qa-with-aubrey-de-grey
(29.12.2014). 
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umożliwią redukcję emisji dwutlenku węgla 
oraz innych zanieczyszczeń, a dzięki temu Zie-
mia będzie mogła pomieścić nas więcej.
Jeszcze bardziej otwarcie problem dewastacji
środowiska lekceważy inny znany transhuma-
nista Zoltan Istvan. Mający ambicje polityczne16

autor książki The Transhumanist Wager17 (Za-
kład transhumanisty), będącej powieścią scien-
ce fi ction z motywami fi lozofi i TEF18 (teleolo-
gicznego, egocentrycznego funkcjonalizmu),
też pragnie długowieczności, a troskę o środo-
wisko naturalne uważa wręcz za czynnik ha-
mujący ludzki postęp. Na blogu Huffi  ngton Post 
Istvan przekonuje, że „nie ma prawdopodob-
nie futurystów, którzy nie odczuwaliby dyskom-
fortu w związku z dewastacją naszej pięknej
planety. Jednakże wielu z nich zdaje sobie spra-
wę z tego, że korzyść wyniesiona z gwałtowne-
go, ewolucyjnego przyspieszenia przeważa nad
szkodliwością postępu dla Ziemi”19. Zgodnie 
z radykalnie antropocentrycznymi przekona-
niami i religijną wręcz wiarą w wyzwolenie/
zbawienie, będące przywilejem wyłącznie
ludzkich istot, dodaje: „Nasza planeta jest sil-
na; może poradzić sobie ze zmianami klimatu 
i ze wzrostem populacji, podczas gdy nasz gatu-

16 Zoltan Istvan planuje kandydowanie w wyborach
prezydenckich w USA w 2016 roku z ramienia Partii 
Transhumanistycznej, zob.: http://www.telegraph.co.uk/
technology/11310031/Meet-the-Transhumanist-Party-
-Want-to-live-forever-Vote-for-me.html, a także: http://www.
extremetech.com/extreme/192385-an-interview-with-
-zoltan-istvan-leader-of-the-transhumanist-party-and-2016-
-presidential-contender (29.12.2014). 

17 Istota zakładu transhumanisty polega na tym, że jeśli
kochamy życie, to chcemy żyć jak najdłużej, a nie
umierać. Więcej zob.: Z. Istvan, Transhumanist Wager,
Futurity Imagine Media 2013.

18 Więcej na ten temat zob.: http://www.istvanmedia.com/
TranshumanistWagerThePhilosophyScript.html
(29.12.2014). 

19 Z. Istvan, Some futurists aren’t worried about global 

warming or overpopulation, The Blog. Haffington Post, 
18.02.2014, http://www.huffingtonpost.com/zoltan-istvan/
some-futurists-arent-worried_b_4786325.html 
(29.12.2014).

nek przygotowuje się na nadejście epoki trans-
humanistycznej. Rezultat ewolucji ludzkości
byłby znacznie lepszy, gdyby spuścić zasłonę
milczenia na sprawy Matki Ziemi. To gwałtow-
ny wzrost technologiczny, wzrost dobrobytu
wynikający z globalizacji, a także utrzymanie
globalnego pokoju mają kluczowe znaczenie
dla przyszłości, a nie globalne ocieplenie, prze-
ludnienie czy dewastacja środowiska”20.

Niewykluczone jednak, że to właśnie antro-
pocentryczne przekonania i arogancja wobec
nieludzkich form życia doprowadzą nasz ga-
tunek do zguby. Do takiego wniosku dochodzi
historyk Yuval Noah Harari, który analizuje hi-
storię ludzkości w perspektywie długiego trwa-
nia, wpisując nasze istnienie w szeroko pojętą 
historię naturalną, innymi słowy: w historię
materii podlegającej prawom fi zyki, chemii,
a w końcu również biologii. W książce zatytu-
łowanej Od zwierząt do bogów. Krótka historia 
ludzkości twierdzi on, że najważniejsze pro-i
cesy, które mogą przesądzić o naszym losie
i w ogóle o losach życia na Ziemi, polegają na 
zastąpieniu doboru naturalnego inteligentnym
projektem. Ten ostatni jednak nie ma pocho-
dzenia boskiego, ale wyłącznie ludzkie. Harari
wymienia trzy obszary działań ludzkiego inte-
ligentnego projektu: bioinżynierię, konstru-
owanie cyborgów (łączących organiczne z nie-
organicznym) oraz życia nieorganicznego21.
Osiągnęliśmy już taki poziom rozwoju tech-
nologicznego, że możemy świadomie i bezpo-
średnio wpływać na procesy ewolucyjne w za-
kresie niegdyś zupełnie niewyobrażalnym, bo
– jak przypomina – prehistoryczni ludzie „byli
mało znaczącymi zwierzętami, które oddzia-
ływały na środowisko nie bardziej niż goryle,
robaczki świętojańskie czy meduzy”22. Moż-

20 Ibidem.
21 Y.N. Harari, Od zwierząt do bogów. Krótka historia

ludzkości, Warszawa 2014, s. 484.
22 Ibidem, s. 16.
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liwość wpływania na nasz własny organizm
na poziomie molekularnym czy neuronalnym
może się więc przyczynić do tego, że przesta-
niemy być już ludźmi takimi, jakimi do tej pory 
się znaliśmy. Co więcej, do transludzkich lub
postludzkich istot dołączą byty cyfrowe, czyli
sztuczna inteligencja znacznie przewyższa-
jąca nas swoimi możliwościami. Nie chodzi
jednak o ostrzeganie przed banalnym buntem
robotów, ale o nieodpowiedzialne działania sa-
mych istot ludzkich, które całkowicie uwierzyły 
w swój uprzywilejowany, boski status, lekcewa-
żąc wszelkie nie-ludzkie istoty zarówno orga-
niczne, jak i nie-organiczne, a teraz nawet nie
wiedzą, czym chciałyby się stać23.

Nieznośna lekkość bezdzietności
Sposoby ograniczania populacji, które już
znamy, najczęściej kojarzone są z niechlub-
nymi programami wdrażanymi przez systemy 
totalitarne i kraje łamiące prawa człowieka,
takimi jak na przykład przymusowa sterylizacja 
w Indiach za rządów Indiry Gandhi czy chiń-
skie ograniczenia dzietności do jednego po-
tomka. Ponadto sprzeciw wobec antykoncepcji
podtrzymywany jest przez przywódców religij-
nych, a kapitalizm desperacko potrzebuje no-
wych konsumentów. Jeśli jednak odłożymy na 
bok wielkie spory ideologiczno-ekonomiczne,
to i tak musimy przyznać, że na poziomie życia 
codziennego nawet na Zachodzie (a w Polsce
szczególnie) dobrowolna bezdzietność to ciągle
temat drażliwy24yy . Powszechnie bowiem uważa 

23 Ibidem, s. 501.
24 Dyskusja na ten temat zob.: C.A. Miranda, Child free

adults are not ‘selfish’, „Time Magazine”, 01.08.2013, 
http://ideas.time.com/2013/08/01/no-regrets-why-i-dont-
-have-children; E. Walker, Should women be freed from

the motherhood mandate, „Psychology Today”,
14.12.2014, http://www.psychologytoday.com/blog/
complete-without-kids/201412/should-women-be-freed-
-the-motherhood-mandate (29.12.2014).

się, że nie można być spełnionym człowiekiem,
nie będąc rodzicem; wolni od dzieci najczęściej
bywają niezrozumiani, a nawet napiętnowani
przez osoby rodzicami będące. Dobrowolne
i całkowite powstrzymywanie się od prokreacji
w krajach zachodnich, stanowiące indywidual-
ny wybór singli i par, nadal pozostaje tematem
niezręcznym, a w pewnych kręgach nawet tabu.
Osoby niebędące rodzicami spotykają się czę-
sto z podejrzliwością – powstrzymywanie się
od prokreacji postrzegane jest jako zagrożenie
dla ładu społecznego, brak odpowiedzialności,
bezbożność czy wręcz zwyczajny egoizm. Wy-
bór w sferze prywatnej przekłada się często na 
sferę zawodową, dlatego też od bezdzietnych
pracowników oczekuje się na ogół większej dys-
pozycyjności i brania na siebie większej liczby 
obowiązków oraz chęci i gotowości do zastępo-
wania współpracowników-rodziców. 

Czasowa wolność od dzieci, niegdyś wyłączny 
przywilej bogatych, zyskuje jednak obecnie co-
raz więcej zwolenników. Strefy bez dzieci doce-
niane są również przez samych rodziców, któ-
rzy chcą, choć na krótki czas, oderwać się od
rodzicielskiej codzienności. Strefy komfortu
i ciszy bez małoletnich cieszą się coraz większą 
popularnością w hotelach (wakacje bez dzie-
ci)25, kawiarniach, restauracjach, spa, a ostat-
nio również w samolotach (kilku azjatyckich
przewoźników oferuje „sektory ciszy” dla osób
powyżej 12. roku życia )26. I choć pojawiają się
głosy oburzonych, nikt na szczęście nie domaga 
się jeszcze przewijaków w fi lharmonii lub ope-
rze, a dorośli chcą niejako odzyskać miejsca 
wyłącznie dla siebie – nieograniczające się do

25 W Polsce wzrasta zainteresowanie ofertami wakacji bez 
dzieci, zob. na przykład: http://www.latosfera.pl/Hotele_
dla_doroslych_wakacje_bez_dzieci (29.12.2014).

26 Siedemdziesiąt procent Brytyjczyków chciałoby stref
wolnych od dzieci w samolotach latających na długich
trasach, zob.: http://www.dailymail.co.uk/travel/
article-2621402/Babies-planes-70-cent-Britons-want-child-
-free-zones-aircraft.html (29.12.2014).
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przestrzeni przeznaczonych dla przyjemności 
seksualnych czy związanych z używkami, ale
takie, gdzie mogliby realizować przyjemności
smakowe, intelektualne, estetyczne, w których
odbiorze obecność dzieci przeszkadza lub od-
biór ten wręcz uniemożliwia. Wzrost zaintere-
sowania wakacjami bez dzieci (choć biura po-
dróży oferują takie opcje niemalże wyłącznie 
za granicą) wskazuje na to, że dorośli nie chcą 
się godzić na utratę swoich praw do odpoczyn-
ku, kontemplacji, intelektualnej stymulacji.
Wydaje się jednak, że nasze społeczeństwo cią-
gle jest skłonne bardziej krytykować strefy wol-
ne od dzieci niż strefy rozrywki przeznaczonej 
wyłącznie dla dorosłych, do których dzieci nie 
mają wstępu dla ich własnego dobra.

Wolność kobiet od prokreacji27 wydawałaby 
się sprawą oczywistą od czasu pojawienia się
pigułki antykoncepcyjnej. Kobiety wywalczyły 
sobie wówczas prawo do uprawiania seksu,
kiedy chcą i ile chcą28ąą , ale – jak się okazuje – 
w cieniu heteroseksualnej przyjemności ciągle 
czai się przymus posiadania potomstwa, a na-
wet tak zwanego planowania rodziny. Opóźnio-
ne i ograniczone macierzyństwo to jednak nie
to samo co jawny i zuchwały sprzeciw wobec 
niego. Obecnie jednak kobiety i mężczyźni na 
Zachodzie coraz częściej decydują się na cał-
kowitą wolność od dzieci – nawet gdy pozostają 
w związkach heteroseksualnych – zyskując tym
samym więcej czasu i energii na realizowanie
swoich planów poza domem, włączając w to
życie zawodowe. Współczesna podejrzliwość 
i niechęć wobec takiego życiowego wyboru
osob, zwykle posądzanych o egoizm, wydaje się 

27 C. Spahr, Why the world needs childfree women, 
The Blog. Huffington Post, 23.07.2014, http://www.
huffingtonpost.co.uk/claudia-spahr/
childless-women_b_5607674.html (29.12.2014).

28 Więcej na ten temat zob.: Monika Bakke, Kobieca

polityka przyjemności, [w:] W.J. Burszta, M. Czubaj,
M. Rychlewski (red.), Kontrkultura. Co nam zostało

z tamtych lat?, Warszawa 2005, s. 120–131.

przzedłużeniem dawnego sporu o to, czy przy-
jemmność seksualna (bez prokreacji) może być
waartością samą w sobie. Dzisiejsza artykulacja 
teggo samego problemu brzmi nieco inaczej: 
czyy przyjemność życia (bez prokreacji) jest war-
tośścią samą w sobie?                          

* Prrojekt został sfinansowany ze środków Narodowego 
CCentrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
nuumer DEC-2011/03/B/HS2/05290.
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