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Paweł CZARNECKI 
Controversy of modern bioethics: euthanasia, capital punishment, abortion, in vitro, 
human cloning and others  
 

Bioethics is a relatively young discipline, therefore its scope is not exactly specified. The 
etymological origin of the term implies that bioethics is simply ethics of life (“bios” in Ancient Greek 
is “life”). The article is an attempt to draw briefly the most important contemporary bioethical 
controversies, though not always the most difficult ones. I have chosen issues that are the subjects of 
public debate in the media as a result of the fact that they should be regulated by law.  

Bioethicians express wide  interest in the problems concerning the beginning and the end of 
human life, in particular: abortion, euthanasia, death penalty, futile treatment, in vitro fertilization, 
prenatal examinations, cloning, transplantation, and others. 
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Marína  ČARNOGURSKÁ 
Funkcia človeka v živom organizme Zeme a z toho vyplývajúce etické záväzky voči udržaniu 
života ľudstva na nej, inšpirované klasickou čínskou prírodnou filozofiou 
 

V čase, keď sú už hrozivo negatívne trendy v zmene klímy na našej planéte neodškriepiteľné, 
a s tým teda aj súvisiace veľmi vážne ohrozenie normálnych podmienok ďalšieho prežitia ľudstva na 
Zemi, stojíme pred neospravedlniteľnou povinnosťou prestať sa už opíjať ilúziou rôznych našich, voči 
prírode povýšeneckých až ignorantských západných etických systémov, ktoré nad všetko iné v etike 
stavajú právo človeka a ľudstva na jeho neobmedzené rozrastanie sa a s tým zároveň aj na bezhraničné 
využívanie pozemskej prírody  a jej zdrojov z pozície jej (dokonca s „božím súhlasom“) bezohľadných 
majiteľov. Naopak etické systémy dávnych s prírodou zrastených kultúr, (akou boli pred prijatím 
kresťanstva napríklad i prastarí Slovania, ale z ktorých sa nám textovo výborne zdokumentovaný 
zachoval do dnešných dôb už len klasický čínsky etický a svetonázorový systém), riešili otázky práv 
a možností správania sa človeka na Zemi a s tým spojených nevyhnutných etických noriem človeka 
nielen voči ľuďom, ale najmä voči svojej živiteľke Zemi, úplne inak. Pri dnešnom hľadaní ďalšej 
životnej perspektívy ľudstva, a teda v snahe o definovanie takého etického systému a takých etických 
noriem a životných predpisov správania sa ľudstva, ktoré by  podmienili úplne nový vzťah človeka 
k Zemi, zaručujúci jeho i jej optimálnu záchranu, môžu nám byť jednou z inšpirácií a v hľadaní 
východiska z tejto situácie práve tieto (našou civilizáciou už dávno zabudnuté) životné pravdy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


