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Summary 

Fourty four years after so much expected encyclical of the pope Paul VI. Humanae Vitae 

(HV), which rejected all ways of artificial contraception, we will try to  analyze problems 

concerning culture of life in our European sphere with some ethical-philosophical thoughts. 

The international conference Culture of life – Culture for life which is celebrating its 20th 

anniversary of the 2nd world congress for life in Slovakia is right a good occasion for our 

Institute to do this analysis. 

 

Po 44 rokoch od dlho očakávanej encykliky pápeža Pavla VI. Humanae Vitae (HV), 

ktorá zamietla všetky spôsoby umelej antikoncepcie, teda umelého bránenia počatiu 

života, sa v našom príspevku pokúsime s odstupom času pozrieť na problémy kultúry 
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života v našom európskom priestore niekoľkými eticko-filozofickými myšlienkami. Práve 

medzinárodná konferencia Kultúra života - kultúra pre život, ktorá sa pokúša osláviť 20. 

výročie 2.svetového Kongresu za život a 15. výročie okrúhleho stola o demografickej 

situácii v SR, sú pre náš inštitút vhodnou príležitosťou k tejto analýze. 

Už prijatie encykliky Humanae vitae bolo veľmi komplikované a niekoľko biskupských 

konferencií (nemecká, rakúska, belgická) sa vtedy k jej akceptácii vyslovili veľmi opatrne 

[porov. Piegsa, 1998: 201], (Biskupské konferencie daných zemí ponechali akceptáciu 

Humanae Vitae na rozhodnutie svedomia jednotlivca [Boné, Malherbe 1985:124]). Avšak 

práve prvý slovanský pápež, bl. Ján-Pavol II., vypracoval vlastnú personalistickú teóriu 

sexuality a dôsledne obhajoval zmysel danej encykliky a rovnako aj dnešný sv. Otec Be-

nedikt XVI. jej platnosť nielen potvrdil, ale aj vyzdvihol. 

Pri hľadaní odpovede na zodpovedne prežívanú manželskú sexualitu si musíme uved-

omiť, že sa tu jedná o problematiku, ktorá nevychádza z jednej encykliky a následného 

40-ročného súhlasu, alebo zamietania. Ako zdôraznili viacerí morálni teológovia, ide tu 

o tému, ktorá rezonuje v Cirkvi od jej počiatku [Piegsa, 1998: 197]. (Piegsa a aj Fraling 

[Fraling, 1995:201] odporúčajú k otázke histórie antikoncepcie v katolíckej teológii 

a v kánonickom práve Cirkvi štúdiu Johna T. Noonana, Empfängnisverhütung, Mainz 

1969. Za zmienku tu stojí aj dielo Bedouelle, [Bruguès, Becquart,2008: 86-103]. 

Pri obhajovaní umelých spôsobov kontroly pôrodnosti (Kontrolu pôrodnosti môžeme 

označiť aj slovným spojením ovládanie plodnosti, porov. [Bedouelle, Bruguès 2008:99]) – 

rôznych spôsobov antikoncepcie, sa mnohí (aj katolícki teológovia) odvolávajú na 

požiadavky manželskej lásky a zodpovedného rodičovstva, slobody človeka, či 

zodpovedného sexu (Jedným z dostupných diel v našich končinách  je kniha Denzel 

[1999: 95-105]. Práve pre jeho spôsob argumentovania a kritizovania Cirkvi bude dôležité 

sa touto témou skutočne hlbšie zaoberať aj v budúcnosti. Oproti dnes rozšírenému pojmu 

plánovanie rodiny zdôrazňuje Wilhelm Ernst z Erfurtu termín zodpovedného rodičovstva 

ako zhrňujúci etický princíp, [porov. Ernst, 1990:131]). Títo autori uprednostňujú neu-

vedenie konkrétnej metódy, ale ponechanie rozhodnutia na svedomí rodičov. Na začiatku 

je preto potrebné sa pokúsiť tieto dôležité prvky manželského života definovať a objasniť, 

pretože sú podstatou a východiskom etického hodnotenia antikoncepcie tak, ako to chá-

pu pápeži od Pavla VI.-ho. 

Druhý vatikánsky koncil označil manželov ako „rovnako spolupracujúcich“ so stvorit-

eľskou Božou láskou a „rovnako za interpretov tejto lásky“. Slovo „rovnako“ sa snaží 

poukázať na ohraničené možnosti človeka rozumieť plánom Božím. Takto sa manželom 

ponecháva právo rozhodnutia pri „spoločnom uvážení“ či chcú počať dieťa a aký časový 

odstup by mal existovať medzi nimi počatými deťmi (Piegsa sa odvoláva na komentár B. 

Häringa k GS 50, [porov. Piegsa, 1998: 196]). Koncil takto definoval dôležité kritérium vo 
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vzťahu k zodpovednému rodičovstvu: neexistuje skutočné protirečenie medzi Božími 

zákonmi v súvislosti s prenášaním života a tým, čo slúži skutočnej manželskej láske. Tak-

to zodpovedné rodičovstvo manželskej láske slúži a nie škodí (porov. Piegsa, 1998, s. 196). 

Podstatné skutočnosti manželstva, ktoré sú zhodné s jeho cieľmi, sú spoločenstvo 

v láske a ochota prijať a vychovávať deti (Tieto ciele však boli prvýkrát potvrdené až II. 

vatikánskym koncilom v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes 48, § 1, [porov. Be-

douelle, Bruguès, Becquart,2008:100]). Podobné ciele má aj manželská sexualita – prvým 

je vyjadrenie vzájomnej lásky manželov (spojivý cieľ) a druhým je prenášanie života (pl-

odivý cieľ) [porov. Piegsa, 1998: 198]. Tieto ciele sú zapísané v prirodzenosti sexuality, 

a nie je ich možné od seba oddeliť. Teda nemožno súhlasiť s názorom, že sexuálny akt je 

aktom prírody, pretože je v prvom rade aktom osoby [porov. Bedouelle, Bruguès, Becqu-

art, 2008: 112]. 

Tieto dva ciele nebolo jednoduché zadefinovať v histórii Cirkvi, ktorá sa dlho prikl-

áňala k augustiniánskej (novoplatónskej) tradícii a až na II. vatikánskom koncile sa pri-

klonila k tomistickej (aristotelovskej) tradícii [porov. Piegsa, 1998: 197]. Až encyklika Pia 

XI. Casti Connubii jasne hovorí o prirodzenej metóde plánovania rodičovstva (aj keď 

dnes už prekonanej Knaus-Oginovej metóde), teda potvrdzuje horeuvedené oba ciele 

manželstva a sexuality. Na rozdiel od HV však v encyklike Pia XI. sa nachádzajú aj cir-

kevno-právne dôsledky nedodržania prirodzenej metódy plánovaného rodičovstva (Ume-

lá antikoncepcia tu bola nazvaná ťažkým hriechom, [porov. Fraling, 1995: 202]. Nakoniec 

si musíme uvedomiť, že tabletka RU 486 je jednoznačne považovaná za tabletku abortí-

vnu, [porov. Boné, Malherbe,1985:47]). Pápež Pius XII. sa sám jednoznačne postavil za 

prirodzené plánovanie rodičovstva a súčasne aj za to, aby manželia mohli požívať pohlav-

nú radosť aj vtedy, ak táto nevedie priamo k splodeniu potomstva [porov. Piegsa, 

1998:197] (Piegsa cituje hlavne reč Pia XII. z 29. októbra 1951 k členom spolku talian-

skych katolíckych pôrodných asistentiek a 26. novembra 1951 k členom kongresu „Front 

rodiny“ a spolku mnohodetných rodín). 

Koncilová argumentácia (GS 51) mala podľa Piegsu ukázať, že manželia, ktorí si zvolia 

nie prirodzenú, ale umelú metódu antikoncepcie sa takisto snažia o starostlivosť o ich 

manželskú lásku. Lenže tento tzv. „dobrý úmysel“ nemôže sám určiť mravnú kvalitu ich 

spôsobu jednania, pretože ako koncil zdôraznil: táto kvalita závisí od „objektívnych kr-
itérií“, ktoré vychádzajú z podstaty osoby a jej skutku [porov. Piegsa, 1998: 197]. (Piegsa 

dodáva, že toto platí v jednaní človeka vo všetkých oblastiach života. To, čo nie je zhodné 

s osobnou dôstojnosťou jedného alebo druhého partnera, to sa nemôže „posvätiť dobrým 

úmyslom“ jedného, alebo oboch partnerov. Najviac sa to týka prostriedkov, ktoré priamo 

vedú k predčasnému potratu. GS deklaruje, že tieto kritériá morálnosti sú vzaté 

z prirodzenosti osoby a jej skutkov. HV zase učí, že dané kritériá pochádzajú 
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z prirodzenosti (charakteru) manželstva a jeho skutkov. Tieto analýzy teda silne závisia 

od definície slova prirodzenosť, [porov. Bedouelle, Bruguès; Becquart,2008: 104]). Koncil 

argumentuje najprv podstatou osoby a až potom podstatou skutku [porov. Piegsa, 1998: 

206]. To, čo koncil myslel pod pojmom objektívnych kritérií vo vzťahu k manželstvu (GS 

51), vyjadruje Piegsa takto: manželský akt zodpovedá „plnému zmyslu vzájomného 

odovzdania sa partnerov“, ako aj plnému zmyslu „skutočne humánneho počatia v skuto-

čnej láske“ [porov. Piegsa, 1998: 206]. Treba však uviesť, že cieľom koncilu nebolo priamo 

určiť morálnosť antikoncepcie, ale dať princíp riešenia favorizovaním vzájomného dobra 

manželov skôr ako dobra prirodzenej finality aktu počatia [porov. Bedouelle, Bruguès, 

Becquart, 2008: 101]. 

Jednoznačné rozhodnutie HV pre prirodzenú metódu plánovania rodičovstva sa teda 

nemá brať ako výber jednej z mnohých metód, ale ako partnerská cesta, voči ktorej niet 

žiadnej humánnej alternatívy [porov. Piegsa, 1998: 199] (Autor sa opiera o knihu J. 

Rötzera, [1985: 9]). 

V čom spočíva, podľa Piegsu, podstatný rozdiel medzi metódami prirodzeného pláno-

vania rodičovstva a umelými metódami zabránenia počatiu? Podľa HV 12 je podstatný 

rozdiel v porušení „nezrušiteľného spojenia oboch zmyslov sexuality: láskyplného sebada-

rovania sa a darovania života. Kto toto spojenie aktívne poruší, zachová sa tak (aspoň 

fakticky), akoby bol pánom nad zdrojmi života a nie služobníkom Stvoriteľovho plánu 

(HV 13) [porov. Piegsa, 1998: 209]. Teda rozdiel medzi týmito metódami je skutočne 

morálny. Podľa Séguina analýza Pavla VI. spočíva v troch bodoch: zodpovednom rodičo-

vstve (to znamená vzájomné poznanie sa a rešpekt pred biologickými procesmi a ich 

funkciou); biologické zákony sú súčasťou ľudskej osoby; rozum a vôľa musia vykonať 

patričné zvládnutie inštinktu a vášní (porov. Séguin, [1994: 63-64]). 

K tomu si musíme znova uvedomiť z teologickej perspektívy HV, že stvoriteľský akt 

Boží je počiatkom všetkého ľudského života: v momente sexuálneho stretnutia manželov 

objavujeme transcendentný Boží  zásah pre príchod existencie každého bytia človeka. 

V cyklickej schopnosti počatia páru sa nachádza otvorenosť jedinému Bohu, pretože sa 

takto zakladá možný počiatok života, ktorý berie svoj zdroj v hĺbke Božej a jeho stvori-

teľského, slobodného a milujúceho skutku. Toto je podstatný argumentačný dôvod (po-

rov. Bedouelle, Bruguès, Becquart, 2008, s.109). Sexuálnym abstinovaním páru 

v plodných dňoch tento potvrdzuje uznanie prítomnosti Boha Stvoriteľa, patriacej k ich 

sexualite, aj keď sami v danom momente nechcú mať deti [porov. Bedouelle, Bruguès, 

Becquart, 2008: 110] (Takto manželia dokazujú, že nie sú pánmi nad zdrojom života, ale 

skôr služobníkmi obrazu uvedeného Stvoriteľom). 

Ako ťažko sa vysvetľuje táto teológia stvorenia ukazuje Piegsa na príklade tradičného 

chápania antikoncepcie, ako zabíjania budúceho plodu (a považovaniu ľudí, chrániacich 
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sa proti počatiu ako potenciálnych vrahov: porov. Carlo Caffara v novembri 1988 na 

kongrese morálnych teológov v Ríme). (Scholastickí teológovia odmietali zabraňovanie 

počatia hlavne z 3 dôvodov: ide tu o zabitie, odporuje to prirodzenosti a ničí to manželský 

vzťah. Sväté offícium dekrétom z 21. mája 1851 a 19. apríla 1853 uvádza, že zabraňovanie 

počatia porušuje prirodzené právo, porov. Denzel [1999: 98 ]). Voči tomuto, aj dnes často 

používanému argumentu vyšiel v L´Osservatore Romano 16.2.1989 nepodpísaný článok, 

ktorého argumentácia sa ocitla niekoľko rokov neskôr v encyklike Evangelium vitae 

z roku 1995 v článku 18. 

Ján Pavol II. v FC 32 ukazuje na používanie umelej antikoncepcie ako na jednanie, 

ktoré je „samo v sebe morálny neporiadok“ (intrinsece malum). (Ernst dodáva, že Ján 

Pavol II. v FC jasne poukázal na svoju dvojakú výhradu voči umelej antikoncepcii: táto 

jedná proti otvorenosti pre život a aj proti úplnému vzájomnému odovzdaniu sa 

manželov. Naopak, pri prirodzenej metóde plánovania rodičovstva takáto výhrada neexi-

stuje. Tuto sa manželia úplne podriaďujú Božiemu plánu a podmienke úplného vzájo-

mného odovzdania sa, teda odovzdaniu sa bez zásahu do telesnej integrity, [porov. Ernst, 

1990:135]). Napriek tomu je dôležité pripomenúť slová z EV: „kresťanská tradícia vždy 

zdôrazňovala rozdiel medzi objektívnym neporiadkom a subjektívnou vinou...je legit-

ímne vziať do úvahy rozličné faktory a aspekty konkrétneho skutku osoby, a teda nielen 

jeho úmysly a pohnútky, ale aj rozličné životné situácie a na prvom mieste všetky príčiny, 

ktoré by mohli ovplyvniť svedomie a jeho slobodu vôle“ (Článok „Sich am göttlichen 

Gesetz ausrichten“ (Riadiť sa Božským zákonom), L´osservatore Romano 16.2.1989 

a neskôr v EV 18). Oproti zneužitiu tohoto chápania ako tzv. situačnej etiky zaviedol Ján 

Pavol II. pojem „zákon postupnosti (graduality)“ (FC 34), alebo inak nazvaný aj 

postupný spôsob rastu (FC 9). Tento zákon sa však nesmie interpretovať ako popieranie 

nemeniteľných noriem. Napriek tomu ostáva napätie medzi objektívnymi povinnosťami 

a subjektívnymi schopnosťami (avšak nie v zmysle autonómnej morálky). Človek nesmie 

prikázania prezentovať ako cieľové prikázania v zmysle nedosiahnuteľného ideálu (FC 34) 

(Piegsa uvádza uvedenie arcibiskupa kardinála Ratzingera do princípu graduality v jeho 

diecéze Mníchov-Freising: Touto myšlienkou graduality sa načrtáva motív bytia na ceste, 

ktorý sa takto konkretizuje pre morálne poznanie a prax. Celá kresťanská cesta je conve-

sio- obrátenie v postupných krokoch (8.12.1980), [porov. Piesga, 1998: 212-213]). U Jána 

Pavla II. v sexuálnom akte sa telo stáva prístupovou cestou k poznaniu osoby ako subjek-

tu vzťahu z daru. (Telo signalizuje, že osoba je predmetom hodným daru. Takto osoba 

v tomto vzťahu nachádza hlboký zmysel svojho bytia. Telo takto vlastní manželský výz-

nam (signification sponsale)- aj v celibátnom zmysle, ako manželstvo s Cirkvou a Kri-

stom, [porov. Bedouelle, Bruguès, Becquart,2008: 113]). 
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Ako upozorňujú niektorí teológovia, vzťah medzi láskou a počatím človeka sa môže 

naplno doceniť až vtedy, ak sa bude chápať ako princíp superabundancie („pretekajúcej 

hojnosti“), a nie ako obyčajná inštrumentálna súvislosť, kedy by sa sexuálny akt javil len 

ako prostriedok pre plodenie detí. Superabundantná finalita znamená „pretekajúcu“ 

plnosť účelovej finality, kedy zmyslom veci nie je iba dosiahnutie daného účelu, ale i akýsi 

zmysel „naviac“; zmysel sám o sebe. Taktiež sa líši od inštrumentálnej finality, kedy zmy-

sel a hodnota skutočnosti (ktorá je prostriedkom) smeruje iba k svojmu účelu, zatiaľ čo 

v prípade superabundantnej finality má prostriedková skutočnosť svoj zmysel a hodnotu 

nezávisle od účelu, ku ktorému smeruje. Ako už bolo povedané, podstatným zmyslom 

a hodnotou manželského sexuálneho aktu je najtesnejšia jednota v láske - sebaodovzdaní, 

a táto jednota má hodnotu vyššiu, než akékoľvek iné zjednotenie osôb. Avšak tomuto, už 

samému osebe cennému a zmysluplnému dobru je súčasne zverené i plodenie potomstva. 

Ten istý akt, ktorého zmyslom je dokonanie jednoty, sa súčasne vo svojej „pretekajúcej“ 

plnosti stáva prameňom počatia nového života. Jeho účelom je teda plodenie, avšak nie 

v zmysle obyčajnej inštrumetálnej funkčnosti ako je tomu u zvierat, ale v zmysle „nadbyt-

ku“, či „pretekaniu“ plnosti – pretekaniu lásky [porov. Hilderbrand, 1999: 26-29].  

Preto sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom darujú jeden druhému 

úkonmi, ktoré sú vlastné a výlučne patria manželom, vôbec nie je čosi biologické, ale 

dotýka sa vnútorného jadra ľudskej osobnosti ako takej. (Výčitka biologizmu sexuality 

sa týka vízie HV, veľmi reštriktívnej, ktorá koncentruje kritériá morálnosti sexuálneho 

aktu z materiálneho rešpektu prirodzeného cyklu plodnosti, a takto odsúva do pozadia 

osobnú hodnotu sexuálneho aktu. S teoretickou podporou prirodzeného zákona vraj 

hodnota schopnosti počatia sexuálnou cestou, ktorú zdieľame spolu so zvieratami, nein-

tegruje to, čo je vlastné človekovi, jednotu osôb. Teda morálne kritériá by sme mali založiť 

nie na biologickom rozmere sexuality, ale na osobnom vzájomnom vzťahu darovania sa 

manželov. Odpoveď treba hľadať v jednote dvoch cieľov manželstva (HV 12). V tejto 

biologickej orientácii sexuálneho aktu ľudskej prirodzenosti musíme objaviť „skutočné 

dobro“ osoby, zmysel a finalitu, ktorá presahuje jednoduchú biologickú úroveň, [porov. 

Bedouelle, Bruguès, Becquart,2008: 106-7]). Keby si človek niečo podržal pre seba, hoci 

len možnosť rozhodnúť sa neskôr inak, už preto by sa plne nedaroval. 

Ján Pavol II. sa vo svojom prejave na medzinárodnom kongrese pre morálnu teológiu 

12. novembra 1988, z príležitosti 20. výročia zverejnenia HV znova vrátil k potvrdeniu 

tejto náuky. Voči výhradám mnohých teológov uviedol, že „to, o čom sa tu pochybuje, 

keď sa toto učenie odmietne, je myšlienka samotnej Božej svätosti. Nejedná sa tu totiž 

o učenie, ktoré by vynašiel človek, ale skôr o Božou stvoriteľskou rukou vpísanú do priro-

dzenosti ľudskej osoby  a Bohom v Zjavení potvrdenú náuku. Ak túto náuku otvoríme pre 

diskusiu, tak tým vypovedávame poslušnosť samotnému Bohu. To znamená, že dávame 
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prednosť svetlu nášho rozumu pred svetlom Božskej múdrosti a takto padáme do tmy 

omylu [porov. Ernst, 1990: 135-136]. 

Predsa len musíme si uvedomiť aj rozsah argumentov, ktorými sa operuje proti tomuto 

katolíckemu učeniu: 

• Je možné sa stretnúť s tvrdením, že použitie antikoncepcie je čisto biologickým ak-

tom. Nie je to pravda, nakoľko ani počatie človeka, i keby sa stalo bez lásky, nie je ob-

yčajnou biologickou skutočnosťou. Veď celý ľudský osobný, duchovný život je rôznymi 

spôsobmi prepojený na nejaké fyziologické predpoklady, ale preto sa ešte sám nestáva 

čisto biologickou realitou. V celom vesmíre nachádzame vždy a znova fakt, že ďaleko 

vyššie skutočnosti sú viazané na podmienky nižšieho rádu.  Bolo by však absurdné tieto 

rády zamieňať. Stvorenie ľudskej osoby, pri ktorom sú manželia spoluúčastní, nie je preto 

jednoduchým biologickým aktom, hoci je viazaný  čisto biologickými vzťahmi, a preto 

prerušenie tohto procesu nie je taktiež čisto biologický zásah. Podobne ako „priestrel 

hlavy“ druhému nie je biologickým zásahom, ale vraždou, pretože život človeka závisí na 

určitých biologických procesoch, porušených práve týmto výstrelom. Umelá regulácia 

pôrodnosti je teda roztrhnutím príčinnej väzby, zakotvenej v prirodzenosti človeka, 

v ktorej majú byť biologické procesy manželského aktu vyjadrením a naplnením 

najtesnejšieho spojenia v láske, ktorá má príčinnú spojitosť so stvorením nového človeka 

[porov. Hildebrand, 1999: 39]. 

• Často sa taktiež tvrdí, že antikoncepcia, ak je bezpečná a všetkým dostupná, je 

najúčinnejším prostriedkom proti potratu. Tým, čo hlásajú nesprávnosť antikoncepcie  sa 

pritom vyčíta, že v skutočnosti napomáhajú šíreniu potratovosti. Takáto argumentácia je 

v skutočnosti klamná. Možno, že veľa ľudí naozaj používa antikoncepčné prostriedky, aby 

sa neskôr vyhli pokušeniu potratu. Avšak antihodnoty, vlastné "antikoncepčnej mentalite" 

- ktorá je niečím úplne iným ako zodpovedné otcovstvo a materstvo, prežívané v 

rešpektovaní úplnej pravdy o manželskom akte - spôsobujú, že práve toto pokušenie stáva 

sa ešte silnejším, keď príde k počatiu "nechceného" života. V skutočnosti proabortívna 

kultúra je najviac rozšírená v prostrediach, ktoré odmietajú učenie Cirkvi o antikoncepcii.  

Je isté, že antikoncepcia a umelý potrat sú z morálneho hľadiska dva zásadne rozdielne 

druhy zla: jedno sa protiví plnej pravde o pohlavnom akte ako vlastnom vyjadrení 

manželskej lásky, druhé ničí život ľudskej bytosti. Napriek ich odlišnej povahe a morálnej 

váhe, veľmi často sú úzko spojené ako ovocie toho istého stromu. Je pravda, že nechýbajú 

prípady, keď sa človek utieka k antikoncepcii, či dokonca k potratu pod tlakom mnohých 

existenčných ťažkostí, ktoré však nikoho neoslobodzujú od rešpektovania prirodzených 

noriem. (Ján Pavol II. dodáva: „Avšak vo veľmi mnohých prípadoch pravou príčinou 

týchto praktík je hedonistický a nezodpovedný postoj k pohlavnému životu a egoistická 

koncepcia slobody, ktorá vidí v plodení prekážku plného rozvoja osobnosti človeka. 
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Život, ktorý sa môže zo spolužitia muža a ženy počať, stáva sa preto nepriateľom, pred 

ktorým sa treba rozhodne vyvarovať a potrat zostáva jedinou možnosťou v prípade zlyha-

nia antikoncepcie. Žiaľ, úzky súvis v zmýšľaní medzi praktizovaním antikoncepcie a ume-

lým potratom sa stáva stále zrejmejším, čoho veľmi znepokojujúcim dôkazom je výroba 

chemických prostriedkov, vnútromaternicových teliesok, ako aj vakcín, ktoré sú rovnako 

ľahko dostupné ako antikoncepčné prostriedky, ale v skutočnosti vedú k umelému potra-

tu v najvčasnejších štádiách vývoja života novej ľudskej bytosti.“ (EV 13)). 

Okrem koncilom stanovených dôvodov pre plánované rodičovstvo (dobro manželov, 

ako aj ich detí; „materiálne a duchovné pomery doby a životnej úrovne“; dobro celej ro-

diny, spoločnosti a Cirkvi, porov. GS 50) sa veľmi často ako argument pre nutnosť umelej 

antikoncepcie používa preľudnenie sveta a teda neschopnosť uživiť toľkú populáciu, alebo 

neschopnosť chudobných zemí a ľudí postarať sa o ich potomstvo. Niektorí teológovia 

dokonca pochybujú o účinnosti prirodzených metód plánovaného rodičovstva v iných 

kultúrnych okolnostiach (Furger napríklad uvádza civilizačné rozdiely, existujúce medzi 

metódou merania teploty a metódou sebapozorovania pri vylučovaní hlienu a z toho 

odvodzuje nutnosť, aby bremeno plánovania rodiny neležalo len na žene, rovnako ako sa 

podľa neho musí dať prednosť postupu, ktorý nezaťažuje biologické procesy, [porov. 

Furger, 2003:136]). Schockenhoff naopak zdôrazňuje, že hodnotením podľa etických 

kritérií je prirodzená metóda plánovania rodičovstva jednoznačne výhodná: je bezpečná, 

lacná, nemá škodlivé vedľajšie účinky a v každom čase je reverzibilná. Súčasne táto metó-

da uprednostňuje spoluprácu muža a ženy a vyvyšuje postoj vzájomnej úcty a ohľa-

duplnosti tam, kde väčšina umelých metód uľahčuje mužovi úlohy plánovaného rodi-

čovstva úplne presunúť na ženu [porov. Schockenhoff, 1993: 379]. Manželský pár, ktorý 

sa takto rozhodne žiť, musí spoločne prijať nový životný štýl. Táto prirodzená metóda sa 

potom odvďačí manželskému páru posilnením jeho samostatnosti a odklonu od trvalej 

závislosti (Schockenhoff však upozorňuje aj na nevýhodu prirodzenej metódy, ktorá je 

v podmienkach extrémnej chudoby často neuplatniteľná, pretože chybou nevhodnej výži-

vy a aj iných okolností môže dôjsť k poruche ženského cyklu a manželské páry často ostá-

vajú neschopné túto metódu plne využívať. Na druhej strane mravná norma Cirkvi sa 

nemôže prispôsobiť morálnej slabosti človeka, [porov. Schockenhoff, 1993:379-80]). 

Takisto dôležitou inštitúciou pre zodpovedné rodičovstvo je štát, ktorý tiež musí dbať 

na dobro ľudskej osoby a na úctu k ľudskej dôstojnosti [porov. Schockenhoff, 1993: 358]. 

Pomocný biskup Andreas Laun vo svojom komentári k jeruzalemskej kázni kardinála 

Schönborna a k reakcii Paula Zulehnera kritizuje postoj tohto druhého. Zulehner odpo-

rúča „etiku dynamického kompromisu“ namiesto idealizowania (Zulehner dodáva, že 

život vôbec je stále kompromisom a človek musí zohľadniť životnú prax veriacich, [porov. 

Laun, www.kath.net/detail.php?id=21418]). Laun mu vehementne oponuje: Zulehner asi 
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nepochopil, že pri otázke antikoncepcie sa tu jedná o štruktúru ľudskej pohlavnosti, teda 

ako sa môže uskutočniť biblicky prisľúbená jednota muža a ženy. Jedná sa tu teda o zákon 

telesne-duševnej lásky muža a ženy (Pokiaľ telesné zloženie človeka nie je konštitutívne 

pre ľudskú dôstojnosť, intervencia do tela je ako taká morálne neutrálna, a to sa týka aj 

sexuálneho aktu, argumentujú mnohí. Avšak filozofická tradícia o ktorú sa opiera HV je 

výrazne rozdielna: zakladá sa na podstatnej jednote tela a duše. Preto fyzická dimenzia 

ľudského bytia je sama osebe preniknutá duchom a patrí k osobe. Sexuálny akt teda nie je 

len miestom telesnej angažovanosti sa, ale celého bytia. Takto tento akt oblieka morálny 

zmysel, zahrňujúci telo a ducha. Jednoduchšie povedané: naše telo vyjadruje osobu- Toto 

je subjekt par excellence našich skutkov, [porov. Bedouelle, Bruguès, Becquart,2008:113]). 

Kto robí kompromisy, prichádza do konfliktu s láskou sám a bráni každú úplnú jednotu, 

ktorú Boh požehnal a ktorá by mohla byť „aktom svätosti“ [Porov. Laun, 

www.kath.net/detail.php?id=21418]. Laun dodáva, že zákon bytia nemôže zmeniť žiadna 

ideológia: kto žije v protirečení k svojmu zdraviu, stane sa vtedy chorým, keď považuje 

zdravý životný štýl za „žitia nemožný“ a koná takto „kompromis“ medzi svojimi 

želaniami a rozumom. 

Paul Badde vo svojom článku „Prečo Vatikán varuje pred pilulkou“ si kladie otázku, či 

antikoncepčná pilulka skutočne urobila západný svet neplodným? Reaguje tak na článok 

doktora Pedra José Maria Simón Castellviho, prezidenta medzinárodného spolku 

katolíckych lekárov (FIAMC), publikovanom 4. januára 2009 v Ossevatore Romano 

[www.kath.net/detail.php?id=21764]. Castellvi predpokladá, že antikoncepčná tabletka, 

ktorá dnes už zaplavila vodné potrubie mnohých domácností, sa vracia obchádzkou cez 

potravinový reťazec a môže mužov učiniť neplodnými. Tony hormónov znečisťujú 

životné prostredie, a takto môžu zapríčiniť sterilitu mužov. 

Biskup Küng zo St. Pöltenu zase dodáva, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva 

sú veľmi dôležité pre kvalitu manželského vzťahu, a takto pomáhajú obrátiť klesajúcu 

pôrodnosť a manželskí partneri sa takto akceptujú ako „celí ľudia so svojou sexualitou“ 

[www.kath.net/detail.php?id=21295].  

Kanadská biskupská konferencia horlí za znovuobjavenie hodnôt HV hlavne pre tých, 

ktorí sa trápia problémami lásky. Vyzdvihujú tak prorocký charakter HV pre rozvoj 

dvoch základných ľudských inštitúcií: manželstva a rodiny(www.zenit.org/article-

16081?I=german. Biskupi dodávajú, že HV ukazuje na skutočne dôkladnú reflexiu 

o Božom pláne pre ľudskú lásku. Ukazuje sa v nej celostný pohľad na človeka a jeho po-

slanie, ku ktorému je povolaný. HV je pozvaním stať sa otvoreným pre úprimnosť, krásu 

a dôstojnosť stvoriteľského volania, ktoré je povolaním). 

Benedikt XVI. sám pozdravil konferenciu, ktorá sa konala na pôde Pápežského inšti-

tútu pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II. v Ríme 3.-4.10.2008 v spolupráci 
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s Univerzitou Santa Croce. Benedikt vo svojom posolstve dodáva, že manželia, ktorí prija-

li dar lásky sú povolaní k tomu, aby sa navzájom bezpodmienečne darovali jeden druhé-

mu. Len takýmto spôsobom sa stanú manželom vyhradené skutky ozajstnými skutkami 

lásky, ktoré budujú skutočné osobné spoločenstvo [Porov. Benedikt XVI.: Humanae vitae 

nach wie vor aktuell, www.kath.net/detail.php?id=20998]. 

Benedikt pripomína, že učenie Pavla VI. prevzal Ján Pavol II. a podložil ho antropolo-

gickými a morálnymi základmi. V tomto svetle deti nie sú predmetom ľudského plánova-

nia, ale uznané za ozajstné dary, ktoré sú prijímané postojom zodpovednej veľkodušnosti 

voči Bohu. Prirodzené plánovanie rodičovstva umožní takto ľuďom spravovať to, čo 

Stvoriteľ vo svojej múdrosti vpísal do prirodzenosti človeka bez toho, aby sa poškodzoval 

neporušený zmysel sexuálnej oddanosti. Toto vyžaduje telesnú zrelosť, ktorá nie je pria-

ma, ale rastie v dialógu a vzájomnom načúvaní, ako aj v jedinečnom ovládaní sexuálnej 

túžby. Toto je cesta rastu v čnosti [Porov. Benedikt XVI.: Humanae vitae nach wie vor 

aktuell, www.kath.net/detail.php?id=20998]. 

V závere sa pokúsime filozoficky pozrieť na vzťah človeka a prírody. Filozof Jean-

François Malherbe podotýka, že základná morálna otázka, ktorú nám prináša antikon-

cepcia nie je vedomie, či taká, alebo onaká metóda je prirodzená alebo nie, pretože kon-

cept prírody (minimálne biologického charakteru) nám nemôže slúžiť ako etické kri-

térium. Samozrejme z toho nevyplýva, že všetky metódy regulácie počatia sú rovnaké a že 

je možné sa zriecť ich morálneho ohodnotenia, ale že je potrebné nájsť iné kritérium 

hodnotenia ako biologický charakter (prirodzenosť). Malherbe tu zameriava svoju poz-

ornosť na rešpekt k osobe [porov. Boné, Malherbe, 1985: 53]. Často si vo vedeckom svete 

myslíme, že ak nejaký problém je technicky vyriešený (v našom prípade umelá možnosť 

bránenia počatiu), stáva sa okamžite humánny. Objektivizujúca operácia je naozaj úsp-

ešne plodná, pretože bez nej by sme nemali fyziologické poznanie cyklu počatia života. 

Avšak použitie tejto objektivizácie môže byť podvodné: ak by sa sme chceli nechať pre-

svedčiť, či už z dôvodu omylu, alebo dobrovoľne, že problém antikoncepcie je len vecou 

čisto technickou alebo fyziologickou. Etickým problémom antikoncepcie sú muži a ženy, 

ktorí ju praktizujú a súčasne sa pýtajú po zmysle ich rozhodnutia. Teda nie používaná 

technika antikoncepcie je dnes najväčším problémom, ale dialektika objektivácie 

(spredmetnenia), teda rozhodnutie považovať druhého a pri tejto príležitosti aj seba 

samého za objekt. Subjektivácia (spodmetnenie), naopak, chce si prispôsobiť používaný 

technický nástroj tak, aby tento mohol byť príležitosťou rozvinutia vzťahu, komunikácie, 

humanizácie, teda privlastnenia si prostriedkov svojej akcie: urobiť veci čistými aké nao-

zaj sú pre nás, akí sme, teda odporovať nebezpečenstvu technologickej závislosti[porov. 

Boné, Malherbe, 1985: 56]. 
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Všetci sa s otvoreným pohľadom môžu dostatočne presvedčiť o zlých následkoch šír-

enia antikoncepčnej mentality. Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, aká široká a ľahká 

cesta sa takýmto konaním môže otvoriť pre manželskú nevernosť, všeobecný pokles 

mravnosti a degradáciu etických hodnôt. Vzniká nebezpečenstvo, že muži a ženy, zvyk-

nutí používať antikoncepčné prostriedky, stratia k sebe úctu; nebudú brať do úvahy svoju 

telesnú a duševnú rovnováhu, urobia si zo seba nástroj pre uspokojovanie sexuálneho 

pudu a nebudú sa považovať za životných partnerov, ktorí sa majú milovať a ctiť. (Už 

v roku 1984 uviedol vo svojich prednáškach filozof Jean-François Malherbe počas cyklu 

prednášok na univerzite v Namure vo Francúzsku, že umelá antikoncepcia mala za násl-

edok antikoncepčnú mentalitu, ktorej samovražedný charakter postupne spoznávame, 

[porov. Boné, Malherbe,1985: 81]. Malherbe si kladie aj otázku, či regulácia pôrodnosti je 

viac alebo menej prirodzenejšia, ako boj proti detskej úmrtnosti vo svete?, [porov. Boné, 

Malherbe,1985: 53]. 

Nie je na to ani potrebná dlhá skúsenosť, aby sa mohol každý presvedčiť o slabosti 

ľudskej prirodzenosti a aby pochopil, že ľudia - najmä mladí, tak ľahko podliehajúci náru-

živostiam - potrebujú povzbudenie na zachovávanie etických hodnôt a že sa im nesmie 

uľahčovať cesta k ich porušovaniu. Používaním antikoncepcie sa medzi mladými ľuďmi 

rozširujú nesprávne pohľady na zmysel sexuality, pričom sa do popredia dostáva len slov-

íčko „užiť si“ bez strachu z otehotnenia. Zabúda sa na celoosobný zmysel sexuality a jej 

vyjadrenie úplného sebadarovania dvoch osôb v manželstve.  Nakoniec si musíme uved-

omiť, že čím viac sa rodičia budú snažiť používať prirodzenú metódu plánovania rodičo-

vstva, tým viac si budú uvedomovať jej morálnu prednosť. Ďalšie odovzdávanie života sa 

však len vtedy môže skutočne podariť, ak rodičia žijú v trvalom spoločnom vzťahu [po-

rov. Weber, 1999: 371]. 

Preto, ak nechceme, aby sa poslanie plodenia života vydalo napospas ľudskej ľubovôli, 

treba uznať, že moc, ktorú človek môže mať nad vlastným telom a jeho prirodzenými 

funkciami, má určité hranice, ktoré sa nesmú prekročiť. Tieto hranice sa neurčujú z iného 

dôvodu ako z úcty, ktorá patrí celému ľudskému telu a jeho prirodzeným funkciám, podľa 

zásad, ktoré už boli spomenuté[porov. HV 17]. 

Vzhľadom na teológiu tela Jána Pavla II., rešpektovanie významu totálneho darovania 

sa znamená rešpektovanie sily života, ktorá je mu vlastná. Umelá antikoncepcia je takto 

„objektívny neporiadok lásky“, pretože vzniká protirečenie medzi významom vz-

ájomného darovania sa manželov pomocou jednoty lásky a efektívnym sexuálnym aktom. 

(Definícia G. Marteleta, [porov. Bedouelle, Bruguès, Becquart,2008: 119]. Predsa len tento 

nesúlad nemusí byť pociťovaný subjektívne, ak psychologické vnímanie prerušenia daru 

nie je úplne vedomé. Takto miesto totálneho darovania sa môže nastať falšovanie vn-

útornej pravdy lásky (FC 32)). Takto prostriedky umelej antikoncepcie prakticky falšujú 
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zmysel úplného daru. Aj keď takáto vízia vyzerá veľmi idealistická, predsa len zodpovedá 

kresťanskému porozumeniu ľudskej prirodzenosti, ktorá je stvorená, padnutá a vykúpená 

až do svojej schopnosti počatia. Ľudská láska a sexualita, napriek ich pôvodnej kráse 

a prísľubu šťastia, ktorý je s tým spojený, sú miestom morálneho zápasu ovládania seba 

samého, otvorenosti k Bohu a iným, ktorý zasahuje tajomstvo hriechu a milosti v našich 

životoch [porov. Bedouelle, Bruguès, Becquart, 2008: 120]. 

Všetky náboženstvá sveta (okrem budhizmu) vyjadrujú pronatalistický charakter [po-

rov. Schockenhoff, 1993: 382]. Predsa len však sa myšlienky zodpovedného rodičovstva 

podľa racionálnych kritérií (prezieravosť, zváženie dobra, zohľadnenie rodinnej situácie, 

záruka patričnej výchovy)  odvolávajú len vo vnútri kresťanstva na vyslovene náboženskú 

legitimáciu [porov. Schockenhoff, 1993:383]. Aj zoči-voči mnohým nespravodlivostiam 

vo svete musíme vždy mať na zreteli, že narodenie každého dieťaťa je sviatkom života, 

ktorý nesmie viesť k pocitom ohrozenia a reakciám strachu, ale musí byť dôvodom pre 

radosť a dobrorečenie. Príchodom každého nového života, nech sa zrodí kdekoľvek na 

zemi, sa ukazuje hlboké porozumenie so životom mimo akéhokoľvek plánovania [porov. 

Schockenhoff, 1993: 386]. 
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